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เลขที�ผู้ถือหน่วย.........................................................................................                                                                                                           วันที�…………………………………………… 
 
เรียน  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อใช้บริการกองทุนรวม กบั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บริษทัจดัการ)   ขา้พเจา้จึงขอให้สัญญาและขอให้รายละเอียดดงันี)  
ส่วนที� 1 ข้อมูลการขอใช้บริการ(* หมายถึงขอ้มูลที-ตอ้งกรอกรายละเอียดให้ครบถว้น) 

 
ประเภทบัญชี   � หา้งหุ้นส่วน  � บริษทัจาํกดั             � บริษทัจาํกดัมหาชน                  � สมาคม                     � มูลนิธิ                           �อื-น ระบุ………………………... 
                         � กองทุน         � สถาบนัการเงิน หน่วยงานราชการหรือ  � รัฐวิสาหกิจ   � วดั 
*ชื-อนิติบุคคล………………............................................................................................................................................................................................ 
*ทะเบียนนิติบุคคล 

�หนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์�อื-น ๆ โปรดระบุ…………………………………...  
     เลขที-ตามเอกสารแสดงตน………..................................................................................................................................................……………. 
     วนัเดือนปีที-จดทะเบียน(พ.ศ.)........../............./................... 
     ประเทศที-จดทะเบียน………………………………………………………………………………………………………………………………. 
สถานประกอบการ(ภพ.20) เป็น                                      �สาํนักงานใหญ่                                       �สาขาที-.................................................. 
*สถานที�ที�ต้องการให้ติดต่อหรือส่งเอกสาร 
ชื-อสาํนักงาน...................................................…………………....….....................................................................…………………………………………………………………….. 
ชื-อผูติ้ดต่อ........................................................………….........................................ตาํแหน่ง................................................................................………….......................................... 
  เลขที-…………. หมู่……............. อาคาร/หมู่บา้น….......……...................................................... ชั)น………………. ตรอก/ซอย…………………………………………………… 
  ถนน…………………………………................. ตาํบล/แขวง............…………………………………………..อาํเภอ/เขต...................………….……............................................ 
  จงัหวดั.................…….......………….................................................รหัสไปรษณีย.์..........................…………................. ประเทศ………………….…………………………….. 
*โทรศพัท์..………………………...........................…………………..โทรสาร………………........................................................................……………………………………… 
โทรศพัทเ์คลื-อนที-………………………..……………………………. E-mail Address................................................................................................................................................ 
(หากไม่ระบุ หมายเลขโทรศพัทเ์คลื-อนที-และอีเมล์ขา้พเจา้ทราบดีวา่ขา้พเจา้จะไม่ไดรั้บรหัสอา้งอิงเพื-อเขา้ใชบ้ริการกองทุนผา่นสื-ออิเล็กทรอนิกส์ 
วิธีรับชําระเงินจากกองทุน 
(หากไม่ระบุวิธีรับชาํระเงิน หรือหากบริษทัจดัการไม่สามารถนาํเขา้บญัชีเงินฝากที-ระบุนี) ได ้ให้ถือวา่ ขา้พเจา้ตอ้งการรับชาํระเงินดว้ย เช็คขีดคร่อมหรือธนาณัติสั-งจ่ายในนามของ
ขา้พเจา้) 
�เช็คขีดคร่อมหรือธนาณัติสั-งจ่ายในนามของขา้พเจา้ 
�นาํเขา้บญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ที-ธนาคาร 
�ธนชาต                  �กสิกรไทย            �ไทยพาณิชย ์           �กรุงเทพ           �กรุงศรีอยุธยา                � ทหารไทย         � ออมสิน 
สาขา………………….........................………………………    เลขที-…………………….........................……………………………………………… 
            ประเภทบญัชีเงินฝาก �ออมทรัพย ์�กระแสรายวนั 
 

 

ข้อมูลส่วนนิติบุคคล (* หมายถึง ขอ้มูลที-ตอ้งกรอกรายละเอียดให้ครบถว้น)  
 
*ที�อยู่จดทะเบียน�เหมือนสถานที-ตอ้งการให้ติดต่อ�อื-น ๆ (ระบุ)…………………..................................  
ชื-อสาํนักงาน........................................................................................................................…………………....……………………………………………………………. 
ชื-อผูติ้ดต่อ.....................................................…………..............................ตาํแหน่ง....................................................................................…………................................... 
ชื-อผูติ้ดต่อ........................................................…………...........................ตาํแหน่ง................................................................................…………....................................... 
  เลขที-…………. หมู่…….... อาคาร/หมู่บา้น….......……..................................................................................... ชั)น………………. ตรอก/ซอย…………………………………… 
  ถนน…………………………………................................... ตาํบล/แขวง............………………………………….อาํเภอ/เขต...................………….…….....................................  
  จงัหวดั.................……....... …………......................รหัสไปรษณีย.์..........................…………................. ประเทศ………………….………………………................................ 
*โทรศพัท์..………………………...........................……………………โทรสาร………………........................................................................…………………………............... 
*โทรศพัทเ์คลื-อนที-………………….……………….................... E-mail Address........................................................................................................................................................ 
*ลกัษณะธุรกจิ 
�สถานบริการ �นายหนา้จดัหางานต่างประเทศ �กองทุนเกษียณอายุ �เกษตรกรรม และปศุสัตว ์
�การประมง �การผลิต �การทาํเหมืองแร่และถ่านหิน  �ก่อสร้าง  
�โรงแรมและภตัตาคาร �การไฟฟ้า แก๊ส และประปา �การศึกษา  �การขายส่งขายปลีก 
�บริการดา้นสุขภาพ �สถาบนัการเงิน �หน่วยงานรัฐ �การขนส่งและจดัเก็บสินคา้ 
�อสังหาริมทรัพย ์ �บริการชุมชน สังคม �ธุรกิจคา้ของเก่า �องคก์ารระหวา่งประเทศ 
�สาํนักงานกฎหมาย �เงินกูน้อกระบบ �นาํเที-ยว บริษทัทวัร์ �ธุรกิจอญัมณี/เพชร/ทอง 
�โอนเงินออกนอกประเทศ �ผลิตอาวุธ/ นายหนา้คา้อาวุธ  �นิติบุคคลที-ไม่แสวงหาผลกาํไร   
�อื-นๆ โปรดระบุ........................................................................................................... 
 

 แบบฟอรม์เปิดบัญชสํีาหรับนติบิคุคล 
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รายไดร้วม........................................................................................บาท 
 
*แหล่งที�มาของรายได้ (เลือกไดม้ากกวา่ 1 รายการ) 
�การดาํเนินธุรกิจ �เงินปันผล/ดอกเบี) ย  �ค่าที-ปรึกษา �การขายหลกัทรัพย/์ตราสารทางการเงิน  
�ค่าเช่า  �อื-นๆ (ระบุ)  ..................................................….. 
�มีรายไดเ้กินร้อยละ 50 เกิดจากการลงทุน 

*วัตถุประสงค์ในการลงทุน 
�ไดรั้บผลตอบแทนสมํ-าเสมอ 
�ตอ้งการผลตอบแทนที-ดีและยอมรับความผนัผวนของเงินลงทุนที-อาจมีผลขาดทุนไดไ้ม่มากนกั 
�ตอ้งการผลตอบแทนสูงและยอมรับความผนัผวนของเงินลงทุนที-อาจมีผลขาดทุนไดม้าก 
*โครงสร้างบริษัท 
รายละเอียดผูถื้อหุ้นใหญ่  (ตั)งแต่ 25% ขึ)นไป)  
1..........................................................................................................................................................................…............………………....…………………………………… 
2. .........................................................................................................................................................................…............………………....…………………………………… 
3. .........................................................................................................................................................................…............………………....…………………………………… 
หากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ เป็นนิติบุคคลให้พิจารณาสัดส่วนการถือหุ้นในทอดต่อๆไป ตั)งแต่ 25% ขึ)นไปทุกทอด จนกระทั-งสามารถระบุรายชื-อบุคคลธรรมดาที-ถือหุ้นในทอดสุดทา้ยตั)งแต่ 
25% ขึ)นไปได ้อยา่งไรก็ตาม หากผูถื้อหุ้นตั)งแต่  25% ขึ)นไปในทอดสุดทา้ยเป็นนิติบุคคลให้กรอกชื-อกรรมการผูมี้อาํนาจผูกพนัของนิติบุคคลดงักล่าวเป็นผูรั้บประโยชน์ของลูกคา้ 
�ไม่มีผูถื้อหุ้นของนิติบุคคลตามผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ตั)งแต่ 25%ขึ)นไป 
�มีผูถื้อหุ้นของนิติบุคคลตามผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ตั)งแต่ 25%ขึ)นไป (ระบุ) 
1.  .........................................................................................................................................................................…............………………....…………………………………… 
2.  .........................................................................................................................................................................…............………………....…………………………………… 
ข้อมูลผู้รับประโยชน์  
(คาํนิยาม “ผูรั้บประโยชน์” หมายถึง บุคคลที-ไดรั้บประโยชน์ทอดสุดทา้ยจากการทาํธุรกรรมและบุคคลที-มีอาํนาจควบคุมหรือตดัสินใจในทอดสุดทา้ยเกี-ยวกบัการทาํธุรกรรม) 
1. ชื-อ –นามสกุล..............................................................................................................................................................…............………………............... 
บตัรประชาชนเลขที-.………………………………. ……………………………………..ความสัมพนัธ์...........................................................................………………… 
อาชีพ……………......……………………………. ........................................สาขาอาชีพ/ธุรกิจ……………………................................................................…………….. 
เลขที-…………. หมู่ …….... อาคาร/หมู่บา้น….......…….................................................... ชั)น………………. ตรอก/ซอย………………………………………………… 
ถนน…………………………………...................... ตาํบล/แขวง............…………………………………..อาํเภอ/เขต...................………….……..................................... 
จงัหวดั.................……....... …………......................รหัสไปรษณีย.์..........................…………................. ..ประเทศ………………….…………………………………… 
*โทรศพัท์..………………………...........................…….… โทรสาร………………........................................................................…………………………....... 
โทรศพัทเ์คลื-อนที-………………….………………... …….E-mail Address.............................................................................................................................................. 
2. ชื-อ –นามสกุล  
บตัรประชาชนเลขที-.………………………………. …………………………………….ความสัมพนัธ์...........................................................................…………………. 
อาชีพ……………......……………………………………………………... สาขาอาชีพ/ธุรกิจ……………………................................................................………………. 
เลขที-…………. หมู่ …….... อาคาร/หมู่บา้น….......……........................................................... ชั)น………………. ตรอก/ซอย……………………………………………... 
ถนน…………………………………..................... ตาํบล/แขวง............………………………………………อาํเภอ/เขต...................………….…….................................. 
จงัหวดั.................……....... …………....................รหสัไปรษณีย.์..........................…………......................... ประเทศ………………….…………………….................... 
*โทรศพัท์..………………………...........................…… โทรสาร………………........................................................................……………………………….. 
โทรศพัทเ์คลื-อนที………………….…………………………. E-mail Address........................................................................................................................................... 

 

เอกสารสําคญัประกอบคาํขอใช้บริการกองทุนรวม 
�สาํเนาหนงัสือรับรองของสาํนกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั รับรองถึงรายนามกรรมการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั (ไม่เกิน 6 เดือน) 
�สาํเนาบญัชีรายชื-อผูถื้อหุ้น (บอจ.5) 
�รายงานการประชุมคณะกรรมการใหเ้ปิดบญัชี หรือทาํธุรกรรมกบับริษทัจดัการ 
�สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร 
�สาํเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ  
�สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของกรรมการผูมี้อาํนาจ 
�สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูถื้อหุ้นตั)งแต่ 25% ขึ)นไป 
�หนงัสือมอบอาํนาจกระทาํการแทน 
�สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูรั้บมอบอาํนาจ 
� อื-นๆ........................................................................……………….....…………………... 
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คาํรับรอง/คาํยนืยนัโดยผู้ขอเปิดบัญชี  
ขา้พเจา้ (ผูถื้อหน่วยลงทุน/ผูข้อเปิดบญัชี) ขอให้คาํรับรองและยนืยนัว่า: 
1. ขอ้มูลขา้งตน้รวมถึงขอ้มูลที-ขา้พเจา้ไดใ้ห้ไวใ้นเอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทุน เป็นขอ้มูลปัจจุบนั ถูกตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจริงทุกประการ หาก ขอ้มูลดงักล่าว 
ของขา้พเจา้มีการเปลี-ยนแปลงในอนาคต ขา้พเจา้จะแจง้ให้ บลจ.ธนชาต ทราบเพื-อทาํการเปลี-ยนแปลงฐานขอ้มูลของขา้พเจา้โดยมิชกัชา้ 
2. ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจ รับทราบ ตกลง และยนิยอมผกูพนัและปฏิบติัตามข้อกาํหนดและเงื�อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนตามที-ปรากฏในใบคาํขอเปิดบญัชีนี)  
(หรือตามที- บลจ.ธนชาต ไดม้อบไวใ้ห้กบัขา้พเจา้แลว้ในระหวา่งการเปิดบญัชีกองทุนของขา้พเจา้แลว้) ทุกประการ และใหข้อ้กาํหนดและเงื-อนไขดงักล่าว เป็นส่วนหนึ-งของ 
ใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุนของขา้พเจา้ นอกจากนี)ขา้พเจา้ยอมรับและตกลงที-จะผกูพนัและปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ขอ้กาํหนด และเงื-อนไขต่างๆ ที-ระบุไวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชี 
กองทุนนี)   และในหนงัสือชี)ชวนของแต่ละกองทุนที-ขา้พเจา้จะเขา้ลงทุน  ตลอดจนหลกัเกณฑ/์ขอ้กาํหนด/เงื-อนไขในใบคาํสั-งทาํ รายการเกี-ยวกบัการลงทุนหรือใชบ้ริการ  
รวมถึง การใชบ้ริการของบลจ.ธนชาต ทั)งนี)  หากบลจ.ธนชาตมีการเปลี-ยนแปลงหลกัเกณฑ/์ขอ้กาํหนด/เงื-อนไขใน เอกสารดงักล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้ยนืยนัและตกลงที-จะผกูพนั 
และปฏิบติัตามหลกัเกณฑ/์ขอ้กาํหนด/เงื-อนไขที-เปลี-ยนแปลงทุกประการ 
3. ขา้พเจา้ยนิยอมให้บลจ.ธนชาต จดัเกบ็ รวบรวมวิเคราะห์และใชข้อ้มูลเกี-ยวกบับญัชีการลงทุน หรือขอ้มูลใดๆของขา้พเจา้ที-ขา้พเจา้มอบให้แก่บลจ.ธนชาต หรือที-บลจ. ธนชาต 
ไดรั้บมาจากแหล่งอื-นโดยความยนิยอมของขา้พเจา้ รวมทั)งยนิยอมให้บลจ. ธนชาตนาํส่ง หรือเปิดเผยขอ้มูลของขา้พเจา้ให้แก่หน่วย งานราชการรวมถึงผูที้-เกี-ยวขอ้งกบับลจ.  
ธนชาต เพื-อใชใ้นการให้บริการ/ปรับปรุงการให้บริการ/ประมวลผลขอ้มูล/นาํเสนอผลิตภณัฑข์องบลจ. ธนชาต หรือเพื-อการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือขอ้กาํหนดของ 
หน่วยงานราชการทั)งในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา การปิดบญัชี การลงทุน  การหกัภาษี  ณ  ที-จ่าย(ถา้มี)  และการปฏิบติัตามกฎหมาย 
ฟอกเงินและกฎหมายต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)  นอกจากนี)  ขา้พเจา้ตกลงที-จะนาํส่งขอ้มูลและเอกสารเพิ-มเติมตามที-บริษทัจดัการร้องขอ 
ทั)งนี)  ขา้พเจา้สามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยนิยอมดงักล่าวขา้งตน้ภายใตเ้งื-อนไขที-กฎหมายกาํหนด ผา่นทาง Call Center 0-2126-8399  หรือ ณ ที-ทาํการของ  
บลจ. ธนชาต โดยขา้พเจา้รับทราบวา่ การเพิกถอนความยนิยอมดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของบลจ. ธนชาต 
4. ขา้พเจา้ขอรับรองและยนืยนัว่า 
4.1) ขา้พเจา้มิใช่บุคคลธรรมดาสญัชาติสหรัฐอเมริกา ผูมี้ถิ-นที-อยูใ่นสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผูถื้อกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา 
4.2) ขา้พเจา้จะไม่ขอชาํระ/รับชาํระเงินเกี-ยวกบัการซื)อขายหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริกา 
4.3) เงินลงทุนของขา้พเจา้มิไดม้าจากการกระทาํ/แหล่งผิดกฎหมาย ทุจริต คอรัปชั-น ซึ- งรวมถึงเงินที-เกี-ยวขอ้งกบั การฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงิน แก่การก่อการ 
ร้าย และธุรกรรมในบญัชีกองทุนนี)ไม่มีวตัถุประสงคด์งักล่าว 
4.4) ขา้พเจา้จะส่งขอ้มูล เอกสาร ปฏิบติัตามและดาํเนินการใดๆ ตามที-บริษทัจดัการร้องขอโดยไม่ชกัชา้ 
5. ในกรณีที-คาํรับรอง/คาํยนืยนัขา้งตน้ไม่ตรงกบัความจริงหรือในกรณีที-ขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงื-อนไขของการเปิดบญัชีกองทุน ขา้พเจา้ ตกลงและ ยนิยอมให ้
บริษทัจดัการระงบัการให้บริการใดๆ อนัเกี-ยวขอ้งกบับญัชีกองทุนของขา้พเจา้ที-จะเปิดนี)  รวมถึงบญัชีใดๆ ที-มีอยูก่บับริษทัจดัการ และ/หรือ ดาํเนิน การปิดบญัชีดงักล่าว   
รวมถึง  ดาํเนินการตามขอ้กาํหนดและกฎหมายที-เกี-ยวขอ้ง  ซึ- งอาจรวมถึงการแจง้แก่หน่วยงานราชการที-เกี-ยวขอ้ง  และ/หรือ  หกั ณ ที-จ่าย เป็นตน้ 
 
ลายมือชื-อผูข้อใช้บริการ 

 
ลงชื�อ....................................................................................... 

ผูมี้อาํนาจกระทาํการ 
(                                                                                          ) 

 

 
ลงชื�อ....................................................................................... 

ผูมี้อาํนาจกระทาํการ 
(                                                                                          ) 

 
 

ลงชื�อ....................................................................................... 
ผูมี้อาํนาจกระทาํการ 

(                                                                                          ) 
 

 
ลงชื�อ ....................................................................................... 

ผูมี้อาํนาจกระทาํการ 
(                                                                                          ) 

 
 

ลงชื�อ....................................................................................... 
ผูมี้อาํนาจกระทาํการ 

(                                                                                          ) 
 

 
ลงชื�อ....................................................................................... 

ผูมี้อาํนาจกระทาํการ 
                                  (                                                                                          ) 

ประทบัตรา(ถา้มี) 
 

สาํหรับเจา้หนา้ที-� CC   
ผูส้นบัสนุน/สาขา  ……………………… 
ผูข้าย  ………………………………….. 
รหัสผูข้าย ………………………………….. 

 
ผูบ้นัทึก …………………………………. 
ผูอ้นุมติั …………………………………. 
วนัที-  ……………………………………. 
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ส่วนที� 2 การยืนยนัและการเปลี-ยนแปลงสถานะ 
1. ท่านยนืยนัวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริง ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 
2. ท่านรับทราบและตกลงวา่ หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกนั แต่ขอ้มูลที-ให้ตามแบบฟอร์มนี)  หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นสมบูรณ์บลจ.ธนชาต มี

สิทธิh ใชดุ้ลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที-จะยติุความสัมพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่วา่ทั)งหมดหรือบางส่วน ตามที-บริษทั เห็นสมควร 
3. ท่านตกลงที-จะแจง้ให้บลจ.ธนชาต ทราบและนาํส่งเอกสารประกอบให้แก่บลจ.ธนชาตภายใน 30 วนั หลงัจากมีเหตุการณ์เปลี-ยนแปลงอนัทาํให้ขอ้มูลของท่านที-ระบุในแบบฟอร์มนี)ไม่ถูกตอ้ง 
4. ท่านรับทราบและตกลงวา่ ในกรณีที-ท่านไม่ไดด้าํเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรือมีการนาํส่งขอ้มูลอนัเป็นเท็จ ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นสมบูรณ์ เกี-ยวกบัสถานะของท่าน บลจ.ธนชาต มีสิทธิใช้

ดุลยพินิจเพียงฝ่ายเดียวที-จะยติุความสัมพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่วา่ทั)งหมดหรือบางส่วน ตามที-บลจ.ธนชาต เห็นสมควร 
 

ส่วนที� 3 การยินยอมให้เปิดเผยขอ้มูลและการหักบญัชีกรณีเป็นบุคคลอเมริกนั(FATCA) 
ท่านตกลงใหค้วามยินยอม ที-ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่บลจ.ธนชาต ในการดาํเนินการดงัต่อไปนี)  

1. เปิดเผยขอ้มูลต่างๆของท่านให้แก่บริษทัในกลุ่มของบลจ.ธนชาต เพื-อประโยชน์ในการปฏิบติัตาม FATCA หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ- งรวมถึง หน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service:IRS) ขอ้มูลดงักล่าวรวมถึง ชื-อลูกคา้ ที-อยู ่เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี หมายเลขบญัชี สถานะ ตามเกณฑเ์รื-อง FATCA (คือ เป็นผูป้ฏิบติัตาม หรือ
ผูไ้ม่ให้ความร่วมมือ) จาํนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบญัชี การจ่ายเงินเขา้-ออกจากบญัชี รายการเคลื-อนไหวทางบญัชี จาํนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภณัฑท์างการเงิน และ/หรือทรัพยสิ์น
อื-นๆ ที-มีอยูก่บับลจ.ธนชาต ตลอดจนจาํนวนรายได ้และขอ้มูลอื-นๆ ที-เกี-ยวกบัความสัมพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที-อาจถูกร้องขอโดยบริษทัภายในกลุ่มของบลจ.ธนชาต หน่วยงานทางภาษีอากรใน
ประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ- งรวมถึง IRS ดว้ย 

2. หักเงินจากบญัชีของท่าน และ/หรือ เงินไดท่้านไดรั้บจากหรือผา่นบลจ.ธนชาตในจาํนวนที-กาํหนดโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ- งรวมถึง IRS ภายใตบ้งัคบัของ
กฏหมาย และ/หรือ กฏเกณฑต่์างๆ รวมถึงขอ้ตกลงใดๆ ระหวา่งบลจ.ธนชาต  กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรดงักล่าว 
 

หากท่านไม่ให้ขอ้มูลที-จาํเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกนั (U.S. person) หรือขอ้มูลที-จาํเป็นตอ้งรายงานให้แก่บลจ.ธนชาตหรือไม่สามารถจะขอให้ยกเวน้การบงัคบัใชก้ฏหมายที-
ห้ามการรายงานขอ้มูลได ้บลจ.ธนชาต  มีสิทธิh ใชดุ้ลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที-จะยติุความสัมพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่วา่ทั)งหมดหรือบางส่วน ตามที-บลจ.ธนชาต เห็นสมควร 

 

ขา้พเจา้รับทราบและตกลงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงื-อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบบันี) ซึ- งรวมถึงตกลงยนิยอมให้มีการเปิดเผยขอ้มูล การหักบญัชี และการยติุความสัมพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกบั
ขา้พเจา้ เพื-อเป็นหลกัฐานแห่งการนี)  จึงไดล้งลายมือชื-อไวเ้ป็นสาํคญั 

 
ขา้พเจา้รับทราบและตกลงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงื-อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบบันี) ซึ- งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยขอ้มูล การหักบญัชี และการยุติความสัมพนัธ์ทาง

การเงิน/ทางธุรกิจกบัขา้พเจา้ เพื-อเป็นหลกัฐานแห่งการนี)  จึงไดล้งลายมือชื-อไวเ้ป็นสาํคญั 
 

ลงลายมือชื�อผู้ขอเปิดบัญชี 

 

 

วันที� 
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ข้อกาํหนดและเงื�อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน 
ตามที-ระบุไวด้งัต่อไปนี) ถือเป็นส่วนหนึ- งของคําขอเปิดบัญชีกองทุนเพื-อซื)อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที-จดัตั)งและจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนธนชาตจาํกดั (“บลจ.” หรือ “บริษทัจดัการ”) โดย

ผูข้อเปิดบญัชีกองทุน (“ผูล้งทุน” หรือ “ลูกคา้”) ไดล้งนามในคาํขอเปิดบญัชีกองทุนเพื-อรับทราบและตกลงที-จะเขา้ผกูพนัและปฏิบติัตามข้อกําหนดและเงื�อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี)แลว้ 

1. บริษทัจดัการสงวนสิทธิh ที-จะพิจารณารับหรือปฏิเสธคาํขอของผูล้งทุนโดยไม่จาํเป็นตอ้งชี)แจงเหตุผลใดๆแก่ผูล้งทุนนั)น 

2. บริษทัจดัการสงวนสิทธิh ที-จะปฏิเสธการจองซื)อการซื)อและ/หรือการขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือการสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั-งซื)อคาํสั-งขายคาํสั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนหรือคาํสั-งอื-นใดของผูล้งทุน 

ไม่วา่ทั)งหมดหรือบางส่วนทั)งนี)การสงวนสิทธิh ดงักล่าวให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดรวมถึงสิทธิh และหนา้ที-ของบริษทัจดัการที-ระบุไวใ้นหนงัสือชี)ชวนตลอดจนเงื-อนไขและขอ้กาํหนดอื-นใดที-บริษทัจดัการได ้

กาํหนดไว ้

3. ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื)อคืนหน่วยลงทุน  (“ผูส้นบัสนุน”) เป็นเพียงผูด้าํเนินการในการรับคาํสั-งซื)อและ/หรือคาํสั-งขายคืนและ/หรือสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนจากลูกคา้เท่านั)นหนา้ที-ในการจดัสรรหน่วย 

ลงทุนตามคาํสั-งเป็นหนา้ที-ของบริษทัจดัการแต่เพียงผูเ้ดียว 

4. ในกรณีที- 

     4.1 บญัชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบญัชีและผูล้งทุนไม่มีการติดต่อใชบ้ริการซื)อขายหน่วยลงทุนผา่นบญัชีนั)นเป็นเวลานานติดต่อกนัเกิน 1 ปี 

      4.2 คาํรับรองและคาํยนืยนัของผูล้งทุนไม่ถูกตอ้ง/ไม่ตรงกบัความเป็นจริงผูล้งทุนผดิขอ้กาํหนดและเงื-อนไขของการเปิดบญัชีกองทุนขอ้หนึ-งขอ้ใดที-บริษทัจดัการเห็นวา่เป็นสาระสาํคญัรวมทั)งเอกสารใดๆ 

ที-ผูล้งทุนให้ไวแ้ก่บลจ. ไม่ถูกตอ้ง/ไม่ตรงกบัความเป็นจริง 

      4.3 การลงทุนของท่านก่อให้เกิดขอ้สงสัยถึงความสุจริตความเหมาะสมทางธุรกิจหรือความถูกตอ้งตามกฎหมาย 

      4.4 ผูล้งทุนไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและงื-อนไขของการเปิดบญัชีกองทุนนี)  

      4.5 บริษทัจดัการเห็นวา่พฤติกรรมการลงทุนและ/หรือวธีิการลงทุนของท่านไม่มีลกัษณะปกติหรือไม่สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจหรือก่อให้เกิดภาระแก่บริษทัจดัการอยา่งไม่สมควร 

บริษทัจดัการสงวนสิทธิh ที-จะปิดบญัชีดงักล่าวและ/หรือไม่ดาํเนินการตามคาํสั-งการทาํรายการกองทุนทั)งหมดหรือบางส่วนของลูกคา้และ/หรือบงัคบัขายคืนหน่วยลงทุนโดยให้ถือวา่ผูล้งทุนยนิยอม 

บริษทัจดัการแลว้ตามขอ้กาํหนดและเงื-อนไขฉบบันี) ซึ- งการขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะเป็นไปตามกาํหนดเวลาที-บริษทัจดัการไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือแจง้เกี-ยวกบัมูลค่าขั)นตํ-าของหน่วยลงทุนขา้งตน้ 

หรือการผดิขอ้กาํหนดและเงื-อนไข (แลว้แต่กรณี) และให้บริษทัจดัการนาํเงินที-ไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งให้ผูล้งทุนโดยมิชกัชา้โดยนาํส่งเขา้บญัชีธนาคารตามรายละเอียด/ขอ้มูลที-ผูล้งทุนได ้

เคยแจง้ไวก้บับริษทัจดัการหรือนาํส่งเป็นเช็คสั-งจ่ายผูล้งทุนไปยงัที-อยูที่-ผูล้งทุนไดเ้คยแจง้ไวก้บับริษทัจดัการโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ผูล้งทุนทราบอีก 

5. ผูล้งทุนยนืยนัวา่ก่อนการลงทุนแต่ละครั) งผูล้งทุนไดรั้บหนังสือชี)ชวนคู่มือผูล้งทุนหรือคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF (แลว้แต่กรณี) หรือเอกสารอื-นใดที-ใชใ้นการขายหน่วยลงทุนจากบริษทัจดัการและ/ 

หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและ/หรือผูส้นบัสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที-ทาํหนา้ที-เป็นตวัแทนสนับสนุนรวมทั)งพนกังานผูท้าํหนา้ที-ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดงักล่าวแลว้และผูล้งทุนมีความรู้และความ 

เขา้ใจเกี-ยวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอยา่งดีวา่ 

    (1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั) งผูล้งทุนควรจะศึกษาขอ้มูลต่างๆตามที-ระบุไวใ้นหนังสือชี)ชวนอยา่งละเอียดรอบคอบ 

    (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงินและมีความเสี-ยงของการลงทุนผูล้งทุนอาจไดรั้บเงินลงทุนคืนมากกวา่หรือนอ้ยกวา่เงินลงทุนเริ-มแรกก็ไดแ้ละอาจไม่ไดรั้บชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ภายในระยะเวลาที-กาํหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ามที-ไดมี้คาํสั-งไว ้

(3) ในกรณีที-บริษทัจดัการและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและ/หรือผูส้นบัสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที-ทาํหนา้ที-เป็นตวัแทนสนับสนุนที-บริษทัจดัการแต่งตั)ง (รวมทั)งพนกังานผูท้าํหนา้ที-ในการขายหรือรับซื)อคืน 

หน่วยลงทุนของบุคคลดงักล่าว) ให้คาํแนะนาํทั-วไปหรือคาํแนะนาํเฉพาะเจาะจงแก่ผูล้งทุนผูล้งทุนจะไดรั้บคาํเตือนในเรื-องต่างๆตามหลกัเกณฑเ์งื-อนไขและวธีิการของคณะกรรมการก.ล.ต. กาํหนดอนั 

ไดแ้ก่ 

         (ก) คาํเตือนเกี-ยวกบัความเสี-ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

         (ข) คาํเตือนเกี-ยวกบัความเสี-ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั)นๆ 

         (ค) คาํเตือนในกรณีที-มีการให้คาํแนะนาํทั-วไปวา่คาํแนะนาํดงักล่าวมิใช่คาํแนะนาํแก่ผูล้งทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงและคาํแนะนาํนั)นไม่ไดเ้กิดจากการวเิคราะห์หรือคาํนึงถึงวตัถุประสงคใ์นการลงทุนฐานะ 

ทางการเงินและความตอ้งการของผูล้งทุน 

          (ง) คาํเตือนในกรณีที-มีการให้คาํแนะนาํเฉพาะเจาะจงวา่ในกรณีที-ผูล้งทุนปฏิเสธการให้ขอ้มูลส่วนตวัหรือการให้ขอ้มูลส่วนตวัที-เป็นปัจจุบนัผูล้งทุนอาจไดรั้บคาํแนะนาํที-ไม่เหมาะสมกบัวตัถุประสงค ์

ฐานะทางการเงินหรือความตอ้งการของผูล้งทุนเนื-องจากคาํแนะนาํที-ให้นั)นไดพ้ิจารณาจากขอ้มูลเพียงเท่าที-ผูล้งทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกาํหนด 

          ผูล้งทุนยนืยนัวา่การลงทุนเป็นการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุนโดยลาํพงัไม่มีผลเป็นการผกูพนับริษทัจดัการและไม่มีผลให้บริษทัจดัการตอ้งรับผิดชอบใดๆทั)งสิ)นทุกประการ 

6. ผูล้งทุนรับทราบและเขา้ใจเป็นอยา่งดีแลว้วา่พนกังานผูท้าํหนา้ที-ขายหรือรับซื)อคืนหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและ/หรือผูส้นบัสนุนการขายและ/หรือบุคคลธรรมดาที-ทาํหนา้ที-เป็น 

ตวัแทนการขายจะไดรั้บผลตอบแทนตามหลกัเกณฑที์-บริษทัจดัการและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและ/หรือผูส้นบัสนุนกาํหนด (แลว้แต่กรณี) ทั)งนี) ผลตอบแทนดงักล่าวบริษทัจดัการและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและ/ 

หรือผูส้นบัสนุนจะเป็นผูรั้บผดิชอบ (แลว้แต่กรณี)โดยจะไม่เป็นการเพิ-มค่าใชจ่้ายนอกเหนือจากที-ผูล้งทุนหรือกองทุนรวมจะตอ้งรับผดิชอบตามที-ระบุไวใ้นหนงัสือชี)ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อยา่งใด 

7. ผูล้งทุนรับทราบเป็นอยา่งดีแลว้วา่บริษทัจดัการและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและ/หรือผูส้นบัสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที-ทาํหนา้ที-เป็นตวัแทนสนบัสนุน (รวมทั)งพนกังานผูท้าํหนา้ที-ขายหรือรับซื)อคืนหน่วย 

ลงทุนของบุคคลดงักล่าว) มีหนา้ที-ตอ้งปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือขอ้บงัคบัระเบียบคาํสั-งของหน่วยงานราชการผูมี้อาํนาจอื-นใด 

หรือกฎหมายที-เกี-ยวขอ้งผูล้งทุนจึงตกลงยนิยอมให้ความร่วมมือกบับริษทัจดัการและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและ/หรือตวัแทนสนับสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที-ทาํหนา้ที-เป็นตวัแทนสนบัสนุน (รวมทั)ง 

พนกังานผูท้าํหนา้ที-ขายหรือรับซื)อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดงักล่าว) อยา่งเตม็ความสามารถทุกประการรวมทั)ง 

    (1) ตกลงยนิยอมให้/เปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัของผูล้งทุนขอ้มูลเพื-อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 และขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของกฎหมายอื-นๆที-เกี-ยวขอ้ง 

ทั)งในและต่างประเทศ 

    (2) นาํส่งและ/หรือลงนามในเอกสารและ/หรือหลกัฐานใดๆตามที-บริษทัจดัการร้องขอหรือตามที-กฎหมายทั)งในและต่างประเทศกาํหนด (รวมถึงกฎหมายFATCA ของสหรัฐอเมริกา) 

8. บรรดาการติดต่อหนงัสือติดต่อและ/หรือหนังสือบอกกล่าวและ/หรือเอกสารอื-นใดที-จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผูล้งทุนให้บริษทัจดัการสามารถติดต่อดว้ยวธีิใดก็ไดไ้ม่วา่จะเป็นการแจง้ทางโทรศพัทโ์ทรสาร 

อีเมลท์างไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตามหรือให้คนนาํไปส่งเองหรือการติดต่อสื-อสารดว้ยวธีิอื-นใดในกรณีที-ไดส่้งไปยงัเลขหมายโทรศพัทโ์ทรสารอีเมลที์-อยูที่-ระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี 

กองทุนหรือที-ผูล้งทุนไดแ้จง้การเปลี-ยนแปลงไวเ้ป็นหนงัสือครั) งหลงัสุดแลว้ให้ถือวา่ไดส่้งให้แก่ผูล้งทุนแลว้โดยชอบทั)งนี) โดยไม่คาํนึงวา่ผูล้งทุนจะไดรั้บดว้ยตนเองหรือมีผูรั้บไวห้รือไม่ก็ตามในกรณีที-ส่ง 

ให้ไม่ไดเ้พราะผูล้งทุนยา้ยที-อยูห่รือที-อยูที่-กล่าวนี) เปลี-ยนแปลงไปหรือถูกรื)อถอนไปโดยไม่มีการแจง้การยา้ยหรือการเปลี-ยนแปลงหรือการรื)อถอนนั)นเป็นหนงัสือถึงบริษทัจดัการก็ดีหรือส่งให้ไม่ไดเ้พราะ 

เลขหมายโทรศพัทโ์ทรสารอีเมลห์รือที-อยูที่-ผูล้งทุนไดแ้จง้การเปลี-ยนแปลงไวเ้ป็นหนงัสือครั) งหลงัสุดไม่ถูกตอ้งก็ดีให้ถือวา่ผูล้งทุนไดรั้บและทราบหนังสือติดต่อคาํบอกกล่าวหรือหนงัสืออื-นใดของบริษทั 

จดัการแลว้โดยชอบ 
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9. ผูล้งทุนและบริษทัจดัการตกลงร่วมกวัา่ความไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของขอ้กาํหนดและเงื-อนไขขอ้ใดหรือบางส่วนยอ่มไม่มีผลกระทบต่อขอ้กาํหนดและเงื-อนไขขอ้อื-นๆหรือขอ้กาํหนดและเงื-อนไขที- 

เหลืออยูท่ ั)งหมดโดยให้ขอ้กาํหนดและเงื-อนไขที-เหลือตามที-กล่าวมานี) มีผลบงัคบัใชอ้ยูต่่อไปจนกวา่จะสิ)นสุดลงหากขอ้กาํหนดและเงื-อนไขหรือขอ้ความตามขอ้กาํหนดและเงื-อนไขของการเปิดบญัชีกองทุน 

ฉบบันี)ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยร์วมถึงประกาศอื-นใดจากสาํนกังาน/คณะกรรมการก.ล.ต. เกี-ยวกบัเรื-องหลกัเกณฑเ์งื-อนไขและวธีิการขายหรือรับซื)อคืนหน่วยลงทุน 

และการแต่งตั)งตวัผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื)อคืนให้ขอ้ความตามขอ้กาํหนดและเงื-อนไขของการเปิดบญัชีกองทุนฉบบันี) ใช้บงัคบัเฉพาะที-ไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศดงักล่าว 

10. ในกรณีผูล้งทุนใช้บริการซื)อ-ขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ตผูล้งทุนตกลงและรับทราบเพิ-มเติมวา่ 

       (1) ในการใชบ้ริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนี) ผูล้งทุนจะใชร้หัสผูใ้ช ้(User name) และรหัสผา่นของผูล้งทุนที-บลจ. มอบให้หรือที-ผูล้งทุนไดเ้ป็นผูก้าํหนดหรือเปลี-ยนแปลงขึ)นเองในระบบบริการธุรกรรม 

ทางอินเตอร์เน็ตดงักล่าว 

       (2) ผูล้งทุนรับทราบวา่การซื)อกองทุนโดยตดัเงินจากบญัชีธนาคารต่างๆผา่นบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนั)นจะตอ้งลงนามในแบบแสดงความยนิยอมให้หักเงินในบญัชีธนาคารเพื-อเป็นค่าซื)อหน่วยลงทุน 

และรับทราบวา่จะตอ้งทาํรายการซื)อภายในเวลาที-กาํหนดทั)งนี) เวลาของแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกนัไดห้รือเปลี-ยนแปลงไดแ้ลว้แต่กรณี 

       (3) ผูล้งทุนรับทราบและยนิยอมผกูพนัตนเองตามเงื-อนไขขอ้กาํหนดและขอ้ความใดๆที-ระบุไวใ้นหนงัสือชี)ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนตลอดจนขอ้กาํหนด/หลกัเกณฑ/์เงื-อนไขของการ 

เปิดบญัชีกองทุนฉบบันี) และที-ระบุอยูบ่นระบบบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของบลจ. 

       (4) ผูล้งทุนเขา้ใจและรับทราบถึงความเสี-ยงอนัเกิดจากการทาํรายการผา่นบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตเช่นการสูญหายของขอ้มูลระหวา่งการรับส่งการส่งขอ้มูลเป็นไปอยา่งเชื-องชา้หรือไม่สามารถส่ง 

ขอ้มูลไดต้ลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีขอ้ขดัขอ้งไม่สามารถทาํงานไดต้ามปกติความผดิพลาดและคลาดเคลื-อนของขอ้มูลที-ไดรั้บเนื-องจากขอ้จาํกดัในการใชบ้ริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตรวมถึง 

ความเสียหายของอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆรวมถึงขอ้มูลหรือสิ-งต่างๆที-อยูภ่ายในอุปกรณ์นั)นๆอนัเนื-องมาจากการเขา้มาใชบ้ริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตเป็นตน้หากมีความเสียหายเกิดขึ)นจากเหตุการณ์ 

ดงักล่าวผูล้งทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางบริษทัจดัการและยนิดีรับความเสี-ยงนี)ดว้ยตนเองทุกประการ 

(5) ผูล้งทุนตกลงวา่เอกสารใบบนัทึกรายการที-ออกจากเครื-องโทรสารหรือเครื-องพิมพข์องผูล้งทุนเป็นเพียงเอกสารบนัทึกรายการเท่านั)นมิอาจใชเ้ป็นหลกัฐานในการทาํรายการที-สมบูรณ์และใชอ้า้งอิงได ้

ทั)งนี) ผูล้งทุนยนิยอมตกลงให้ถือเอาใบยนืยนัที-จดัทาํโดยบลจ. เป็นหลกัฐานการทาํรายการที-สมบูรณ์และใชอ้า้งอิงได ้

(6) ผูล้งทุนรับทราบวา่สามารถเพิกถอนรายการสั-งซื)อหรือสั-งขายหรือสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนของผูล้งทุนผา่นอินเตอร์เน็ตของบลจ. ไดภ้ายในเวลาที-บลจ. กาํหนดทั)งนี) ขึ)นอยูก่บัเวลาของแต่ละธนาคารหาก 

การเพิกถอนรายการไดเ้กิดขึ)นหลงัเวลาที-กาํหนดผูล้งทุนยอมรับวา่ผูล้งทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการไดแ้ละให้ถือวา่การทาํรายการสั-งซื)อหรือสั-งขายหรือสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้สร็จสิ)น 

สมบูรณ์แลว้ภายในเวลาที-กาํหนด 

(7) ผูล้งทุนจะเก็บรักษารหัสผูใ้ชแ้ละรหัสผา่นของผูล้งทุนหรือที-ผูล้งทุนขอจากบลจ. เป็นความลบัและยอมรับวา่บลจ. จะไม่ตอ้งรับผดิชอบใดๆทั)งสิ)นในกรณีที-บุคคลที-ไม่ใช่เจา้ของรหัสผูใ้ชแ้ละ 

รหัสผา่นของผูล้งทุนทาํรายการผา่นบริการทางอินเตอร์เน็ตของบลจ. 

(8) บลจ. ขอสงวนไวซึ้- งสิทธิที-จะเปลี-ยนแปลงแกไ้ขบรรดาขอ้ตกลงต่างๆเกี-ยวกบัการให้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของบลจ.ไดทุ้กขณะตามแต่บลจ. จะเห็นสมควรการเปลี-ยนแปลงแกไ้ขดงักล่าว 

บลจ. จะประกาศให้ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้ 30 วนัณสาํนกังานของบลจ. หรือที-ทาํการของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื)อคืนหน่วยลงทุนหรือที-ทาํการธนาคาร 

(9) ผูล้งทุนตกลงจะรับผดิชอบและยอมรับต่อรายการที-เกิดขึ)นภายใตเ้ลขที-ผูถื้อหน่วยที-ผูล้งทุนไดท้าํการผกูไวก้บัรหัสผูใ้ชข้องผูล้งทุนเองหรือที-ไดผ้กูไวก้บัรหัสผูใ้ชข้องผูรั้บมอบอาํนาจเสมือนหนึ-งเป็นการ 

ทาํรายการของผูล้งทุนเองโดยทางบลจ. จะไม่รับผดิชอบใดๆต่อความเสียหายที-อาจเกิดขึ)นจากการทาํรายการนั)นๆ 

11. เพื-อให้บริษทัจดัการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ) ผูส้นบัสนุนการขายฯและผูเ้กี-ยวขอ้งกบักองทุนสามารถปฏิบติัหนา้ที-ตามกฎหมายที-เกี-ยวขอ้งทั)งในและ 

ต่างประเทศ(รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) ไดแ้ละเพื-อเป็นการลดขั)นตอนที-ผูล้งทุนจะตอ้งนาํส่งเอกสารขอ้ตกลงอนัเกี-ยวกบัหนา้ที-ของผูล้งทุนขอ้มูลคาํยนืยนัและคาํยนิยอมใดๆเกี-ยวกบั 

การแสดงตนและการเปิดเผยขอ้มูล/หักณที-จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที-อา้งถึงใน FATCA Form) (ซึ- งต่อไปนี) จะรวมเรียกวา่“เอกสารและข้อมูล”) ให้กบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นรายๆ 

ไปภายใตข้อ้กาํหนดและเงื-อนไขของการเปิดบญัชีกองทุนนี)หากผูล้งทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ- งขา้งตน้ผูล้งทุนตกลงและยนิยอมให้บุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทั)งหมดรวมถึง 

ตวัแทนมีสิทธิใชเ้อกสารและข้อมูลดงักล่าวเสมือนหนึ-งวา่ผูล้งทุนไดม้อบเอกสารและข้อมูลนั)นกบับุคคลดงักล่าวทุกรายและให้บุคคลดงักล่าวทุกรายสามารถนาํส่ง/ใชเ้อกสารและขอ้มูลนั)นระหวา่งกนัได ้

ทั)งนี) บริษทัจดัการและ/หรือบุคคลแต่ละรายขา้งตน้สงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ-มเติมจากผูล้งทุนในภายหลงัได ้
 

                                                                                                                                                                                    
               
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


