ี ําหรับนิตบ
แบบฟอร์มเปิ ดบัญชส
ิ ค
ุ คล
เลขทีผ้ ูถือหน่ วย.........................................................................................
เรี ยน

วันที……………………………………………

บริ ษทั หลักทรั พย์จดั การกองทุ น ธนชาต จํากัด
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอใช้บริ การกองทุนรวม กับ บริ ษทั หลักทรั พย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (บริ ษทั จัดการ) ข้าพเจ้าจึงขอให้สัญญาและขอให้รายละเอียดดังนี)
ส่ วนที 1 ข้ อมูลการขอใช้ บริ การ(* หมายถึงข้อมูลที- ตอ้ งกรอกรายละเอี ยดให้ครบถ้วน)

ประเภทบัญชี  ห้างหุ ้นส่ วน  บริ ษทั จํากัด
 บริ ษทั จํากัดมหาชน
 สมาคม
 มูลนิ ธิ
อื-น ระบุ ………………………...
 กองทุน  สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการหรื อ  รัฐวิสาหกิจ  วัด
*ชื- อนิ ติบุคคล………………............................................................................................................................................................................................
*ทะเบียนนิติบุคคล
หนังสื อรั บรองกระทรวงพาณิ ชย์ อื-น ๆ โปรดระบุ …………………………………...
เลขที- ตามเอกสารแสดงตน………..................................................................................................................................................…………….
วันเดือนปี ที- จดทะเบี ยน(พ.ศ.)........../............./...................
ประเทศที- จดทะเบียน……………………………………………………………………………………………………………………………….
สถานประกอบการ(ภพ.20) เป็ น
สํานักงานใหญ่
สาขาที- ..................................................
*สถานทีทีต้องการให้ ติดต่ อหรือส่ งเอกสาร
ชื- อสํานักงาน...................................................…………………....….....................................................................……………………………………………………………………..
ชื- อผูต้ ิดต่อ........................................................………….........................................ตําแหน่ง................................................................................…………..........................................
เลขที- … ………. หมู่… …............. อาคาร/หมู่บา้ น….......……...................................................... ชั)น………………. ตรอก/ซอย……………………………………………………
ถนน…………………………………................. ตําบล/แขวง............…………………………………………..อําเภอ/เขต...................………….……............................................
จังหวัด.................…….......………….................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..........................…………................. ประเทศ………………….……………………………..
*โทรศัพท์..………………………...........................…………………..โทรสาร………………........................................................................………………………………………
โทรศัพท์เคลื-อนที- … ……………………..……………………………. E-mail Address................................................................................................................................................
(หากไม่ระบุ หมายเลขโทรศัพท์เคลื-อนที- และอีเมล์ขา้ พเจ้าทราบดี วา่ ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับรหัสอ้างอิงเพื-อเข้าใช้บริ การกองทุ นผ่านสื- ออิเล็กทรอนิ กส์
วิธีรับชําระเงินจากกองทุน
(หากไม่ระบุวิธีรับชําระเงิ น หรื อหากบริ ษทั จัดการไม่สามารถนําเข้าบัญชี เงินฝากที-ระบุ น) ีได้ ให้ถือว่า ข้าพเจ้าต้องการรั บชําระเงินด้วย เช็คขีดคร่ อมหรื อธนาณัติส-ังจ่ายในนามของ
ข้าพเจ้า)
เช็คขีดคร่ อมหรื อธนาณัติส-งั จ่ายในนามของข้าพเจ้า
นําเข้าบัญชี เงินฝากของข้าพเจ้าที- ธนาคาร
ธนชาต
กสิ กรไทย
ไทยพาณิ ชย์
กรุ งเทพ
กรุ งศรี อยุธยา
 ทหารไทย  ออมสิ น
สาขา………………….........................……………………… เลขที- … ………………….........................………………………………………………
ประเภทบัญชี เงินฝาก ออมทรั พย์ กระแสรายวัน
ข้ อมูลส่ วนนิติบุคคล (* หมายถึ ง ข้อมูลที-ตอ้ งกรอกรายละเอี ยดให้ครบถ้วน)
*ทีอยู่จดทะเบียนเหมือนสถานที- ตอ้ งการให้ติดต่ออื-น ๆ (ระบุ)…………………..................................
ชื- อสํานักงาน........................................................................................................................…………………....…………………………………………………………….
ชื- อผูต้ ิดต่อ.....................................................…………..............................ตําแหน่ง....................................................................................…………...................................
ชื- อผูต้ ิดต่อ........................................................…………...........................ตําแหน่ง................................................................................………….......................................
เลขที- … ………. หมู่… ….... อาคาร/หมู่บา้ น….......……..................................................................................... ชั)น………………. ตรอก/ซอย……………………………………
ถนน…………………………………................................... ตําบล/แขวง............………………………………….อําเภอ/เขต...................………….…….....................................
จังหวัด.................……....... …………......................รหัสไปรษณี ย.์ ..........................…………................. ประเทศ………………….………………………................................
*โทรศัพท์..………………………...........................……………………โทรสาร………………........................................................................…………………………...............
*โทรศัพท์เคลื-อนที- ………………….……………….................... E-mail Address........................................................................................................................................................
*ลักษณะธุรกิจ
สถานบริ การ
นายหน้าจัดหางานต่างประเทศ
กองทุ นเกษียณอายุ
เกษตรกรรม และปศุสัตว์
การประมง
การผลิ ต
การทําเหมืองแร่ และถ่านหิ น
ก่อสร้าง
โรงแรมและภัตตาคาร
การไฟฟ้ า แก๊ส และประปา
การศึกษา
การขายส่ งขายปลี ก
บริ การด้านสุ ขภาพ
สถาบันการเงิ น
หน่วยงานรั ฐ
การขนส่ งและจัดเก็บสิ นค้า
อสังหาริ มทรั พย์
บริ การชุ มชน สังคม
ธุ รกิจค้าของเก่า
องค์การระหว่างประเทศ
สํานักงานกฎหมาย
เงินกูน้ อกระบบ
นําเที- ยว บริ ษทั ทัวร์
ธุ รกิจอัญมณี /เพชร/ทอง
โอนเงิ นออกนอกประเทศ
ผลิ ตอาวุธ/ นายหน้าค้าอาวุธ
นิ ติบุคคลที-ไม่แสวงหาผลกําไร
อื-นๆ โปรดระบุ ...........................................................................................................
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รายได้รวม........................................................................................บาท
*แหล่ งทีมาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
การดําเนิ นธุ รกิ จ
เงินปั นผล/ดอกเบี) ย
ค่าที- ปรึ กษา
การขายหลักทรั พย์/ตราสารทางการเงิน
ค่าเช่า
อื-นๆ (ระบุ) ..................................................…..
มีรายได้เกินร้อยละ 50 เกิ ดจากการลงทุน
*วัตถุประสงค์ในการลงทุน
ได้รับผลตอบแทนสมํ-าเสมอ
ต้องการผลตอบแทนที- ดีและยอมรั บความผันผวนของเงินลงทุ นที-อาจมีผลขาดทุนได้ไม่มากนัก
ต้องการผลตอบแทนสู งและยอมรั บความผันผวนของเงินลงทุ นที-อาจมีผลขาดทุนได้มาก
*โครงสร้ างบริษัท
รายละเอี ยดผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ (ตั)งแต่ 25% ขึ)นไป)
1..........................................................................................................................................................................…............………………....……………………………………
2. .........................................................................................................................................................................…............………………....……………………………………
3. .........................................................................................................................................................................…............………………....……………………………………
หากผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ เป็ นนิ ติบุคคลให้พิจารณาสัดส่ วนการถื อหุ ้นในทอดต่อๆไป ตั)งแต่ 25% ขึ)นไปทุ กทอด จนกระทัง- สามารถระบุ รายชื- อบุคคลธรรมดาที- ถือหุ ้นในทอดสุ ดท้ายตั)งแต่
25% ขึ)นไปได้ อย่างไรก็ตาม หากผูถ้ ือหุ ้นตั)งแต่ 25% ขึ)นไปในทอดสุ ดท้ายเป็ นนิ ติบุคคลให้กรอกชื- อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจผูกพันของนิ ติบุคคลดังกล่าวเป็ นผูร้ ั บประโยชน์ของลูกค้า
ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นของนิ ติบุคคลตามผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ตั)งแต่ 25%ขึ)นไป
มีผถู้ ื อหุ ้นของนิ ติบุคคลตามผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ตั)งแต่ 25%ขึ)นไป (ระบุ)
1. .........................................................................................................................................................................…............………………....……………………………………
2. .........................................................................................................................................................................…............………………....……………………………………
ข้ อมูลผู้รับประโยชน์
(คํานิ ยาม “ผูร้ ั บประโยชน์” หมายถึง บุ คคลที- ได้รับประโยชน์ทอดสุ ดท้ายจากการทําธุ รกรรมและบุคคลที- มีอาํ นาจควบคุ มหรื อตัดสิ นใจในทอดสุ ดท้ายเกี-ยวกับการทําธุ รกรรม)
1. ชื- อ –นามสกุล..............................................................................................................................................................…............………………...............
บัตรประชาชนเลขที- .………………………………. ……………………………………..ความสัมพันธ์...........................................................................…………………
อาชี พ……………......……………………………. ........................................สาขาอาชี พ/ธุ รกิจ……………………................................................................……………..
เลขที- …………. หมู่ …….... อาคาร/หมู่บา้ น….......…….................................................... ชั)น………………. ตรอก/ซอย…………………………………………………
ถนน…………………………………...................... ตําบล/แขวง............…………………………………..อําเภอ/เขต...................………….…….....................................
จังหวัด.................……....... …………......................รหัสไปรษณี ย.์ ..........................…………................. ..ประเทศ………………….……………………………………
*โทรศัพท์..………………………...........................…….… โทรสาร………………........................................................................………………………….......
โทรศัพท์เคลื-อนที- … ……………….………………... …….E-mail Address..............................................................................................................................................
2. ชื- อ –นามสกุล
บัตรประชาชนเลขที- .………………………………. …………………………………….ความสัมพันธ์...........................................................................………………….
อาชี พ……………......……………………………………………………... สาขาอาชี พ/ธุ รกิจ……………………................................................................……………….
เลขที- …………. หมู่ …….... อาคาร/หมู่บา้ น….......……........................................................... ชั)น………………. ตรอก/ซอย……………………………………………...
ถนน…………………………………..................... ตําบล/แขวง............………………………………………อําเภอ/เขต...................………….……..................................
จังหวัด.................……....... …………....................รหัสไปรษณี ย.์ ..........................…………......................... ประเทศ………………….……………………....................
*โทรศัพท์..………………………...........................…… โทรสาร………………........................................................................………………………………..
โทรศัพท์เคลื-อนที … ……………….…………………………. E-mail Address...........................................................................................................................................
เอกสารสํ าคัญประกอบคําขอใช้ บริ การกองทุนรวม
สําเนาหนังสื อรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั รับรองถึงรายนามกรรมการ และกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั (ไม่เกิน 6 เดือน)
สําเนาบัญชี รายชื- อผูถ้ ื อหุ ้น (บอจ.5)
รายงานการประชุ มคณะกรรมการให้เปิ ดบัญชี หรื อทําธุ รกรรมกับบริ ษทั จัดการ
สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
สําเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูถ้ ือหุ ้นตั)งแต่ 25% ขึ)นไป
หนังสื อมอบอํานาจกระทําการแทน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอํานาจ
 อื-นๆ........................................................................……………….....…………………...
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คํารับรอง/คํายืนยันโดยผู้ขอเปิ ดบัญชี
ข้าพเจ้า (ผูถ้ ือหน่วยลงทุน/ผูข้ อเปิ ดบัญชี ) ขอให้คาํ รับรองและยืนยันว่า:
1. ข้อมูลข้างต้นรวมถึงข้อมูลที-ขา้ พเจ้าได้ให้ไว้ในเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี กองทุน เป็ นข้อมูลปั จจุบนั ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็ นจริ งทุกประการ หาก ข้อมูลดังกล่าว
ของข้าพเจ้ามีการเปลี-ยนแปลงในอนาคต ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ บลจ.ธนชาต ทราบเพื-อทําการเปลี-ยนแปลงฐานข้อมูลของข้าพเจ้าโดยมิชกั ช้า
2. ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ รับทราบ ตกลง และยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือ นไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนตามที-ปรากฏในใบคําขอเปิ ดบัญชี น) ี
(หรื อตามที- บลจ.ธนชาต ได้มอบไว้ให้กบั ข้าพเจ้าแล้วในระหว่างการเปิ ดบัญชี กองทุนของข้าพเจ้าแล้ว) ทุกประการ และให้ขอ้ กําหนดและเงื-อนไขดังกล่าว เป็ นส่ วนหนึ- งของ
ใบคําขอเปิ ดบัญชี กองทุนของข้าพเจ้า นอกจากนี)ขา้ พเจ้ายอมรับและตกลงที-จะผูกพันและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ข้อกําหนด และเงื-อนไขต่างๆ ที-ระบุไว้ในใบคําขอเปิ ดบัญชี
กองทุนนี) และในหนังสื อชี) ชวนของแต่ละกองทุนที-ขา้ พเจ้าจะเข้าลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์/ข้อกําหนด/เงื-อนไขในใบคําสัง- ทํา รายการเกี-ยวกับการลงทุนหรื อใช้บริ การ
รวมถึง การใช้บริ การของบลจ.ธนชาต ทั)งนี) หากบลจ.ธนชาตมีการเปลี-ยนแปลงหลักเกณฑ์/ข้อกําหนด/เงื-อนไขใน เอกสารดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายืนยันและตกลงที-จะผูกพัน
และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์/ข้อกําหนด/เงื-อนไขที-เปลี-ยนแปลงทุกประการ
3. ข้าพเจ้ายินยอมให้บลจ.ธนชาต จัดเก็บ รวบรวมวิเคราะห์และใช้ขอ้ มูลเกี-ยวกับบัญชี การลงทุน หรื อข้อมูลใดๆของข้าพเจ้าที-ขา้ พเจ้ามอบให้แก่บลจ.ธนชาต หรื อที-บลจ. ธนชาต
ได้รับมาจากแหล่งอื-นโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทั)งยินยอมให้บลจ. ธนชาตนําส่ ง หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วย งานราชการรวมถึงผูท้ ี-เกี-ยวข้องกับบลจ.
ธนชาต เพื-อใช้ในการให้บริ การ/ปรับปรุ งการให้บริ การ/ประมวลผลข้อมูล/นําเสนอผลิตภัณฑ์ของบลจ. ธนชาต หรื อเพื-อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อข้อกําหนดของ
หน่วยงานราชการทั)งในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริ กา การปิ ดบัญชี การลงทุน การหักภาษี ณ ที-จ่าย(ถ้ามี) และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี) ข้าพเจ้าตกลงที-จะนําส่ งข้อมูลและเอกสารเพิ-มเติมตามที-บริ ษทั จัดการร้องขอ
ทั)งนี) ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวข้างต้นภายใต้เงื-อนไขที-กฎหมายกําหนด ผ่านทาง Call Center 0-2126-8399 หรื อ ณ ที-ทาํ การของ
บลจ. ธนชาต โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวอาจส่ งผลกระทบต่อการให้บริ การของบลจ. ธนชาต
4. ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า
4.1) ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลธรรมดาสัญชาติสหรัฐอเมริ กา ผูม้ ีถ-ินที-อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา หรื อเป็ นผูถ้ ือกรี นการ์ ด ของสหรัฐอเมริ กา
4.2) ข้าพเจ้าจะไม่ขอชําระ/รับชําระเงินเกี-ยวกับการซื) อขายหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริ กา
4.3) เงินลงทุนของข้าพเจ้ามิได้มาจากการกระทํา/แหล่งผิดกฎหมาย ทุจริ ต คอรัปชัน- ซึ- งรวมถึงเงินที-เกี-ยวข้องกับ การฟอกเงิน หรื อการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการ
ร้าย และธุรกรรมในบัญชี กองทุนนี)ไม่มีวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว
4.4) ข้าพเจ้าจะส่ งข้อมูล เอกสาร ปฏิบตั ิตามและดําเนิ นการใดๆ ตามที-บริ ษทั จัดการร้องขอโดยไม่ชกั ช้า
5. ในกรณี ที-คาํ รับรอง/คํายืนยันข้างต้นไม่ตรงกับความจริ งหรื อในกรณี ที-ขา้ พเจ้าไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงื-อนไขของการเปิ ดบัญชี กองทุน ข้าพเจ้า ตกลงและ ยินยอมให้
บริ ษทั จัดการระงับการให้บริ การใดๆ อันเกี-ยวข้องกับบัญชี กองทุนของข้าพเจ้าที-จะเปิ ดนี) รวมถึงบัญชี ใดๆ ที-มีอยูก่ บั บริ ษทั จัดการ และ/หรื อ ดําเนิ น การปิ ดบัญชี ดงั กล่าว
รวมถึง ดําเนิ นการตามข้อกําหนดและกฎหมายที-เกี-ยวข้อง ซึ- งอาจรวมถึงการแจ้งแก่หน่วยงานราชการที-เกี-ยวข้อง และ/หรื อ หัก ณ ที-จ่าย เป็ นต้น
ลายมือชื- อผูข้ อใช้บริ การ
ลงชือ.......................................................................................
ผูม้ ีอาํ นาจกระทําการ
(
)

ลงชือ.......................................................................................
ผูม้ ีอาํ นาจกระทําการ
(
)

ลงชือ.......................................................................................
ผูม้ ีอาํ นาจกระทําการ
(
)

ลงชือ .......................................................................................
ผูม้ ีอาํ นาจกระทําการ
(
)

ลงชือ.......................................................................................
ผูม้ ีอาํ นาจกระทําการ
(
)

ลงชือ.......................................................................................
ผูม้ ีอาํ นาจกระทําการ
(
)

ประทับตรา(ถ้ามี)

สําหรับเจ้าหน้าที- CC
ผูส้ นับสนุ น/สาขา ………………………
ผูข้ าย …………………………………..
รหัสผูข้ าย …………………………………..

ผูบ้ นั ทึ ก ………………………………….
ผูอ้ นุ มตั ิ ………………………………….
วันที- …………………………………….
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ส่ วนที 2
1.
2.
3.
4.

ส่ วนที 3

การยืนยันและการเปลี- ยนแปลงสถานะ
ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็ นความจริ ง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็ นบุคคลอเมริ กนั แต่ขอ้ มูลที-ให้ตามแบบฟอร์มนี) หรื อตามแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนสมบูรณ์บลจ.ธนชาต มี
สิ ทธิhใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวที-จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทั)งหมดหรื อบางส่ วน ตามที-บริ ษทั เห็นสมควร
ท่านตกลงที-จะแจ้งให้บลจ.ธนชาต ทราบและนําส่ งเอกสารประกอบให้แก่บลจ.ธนชาตภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี-ยนแปลงอันทําให้ขอ้ มูลของท่านที-ระบุในแบบฟอร์มนี)ไม่ถูกต้อง
ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณี ที-ท่านไม่ได้ดาํ เนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรื อมีการนําส่ งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี-ยวกับสถานะของท่าน บลจ.ธนชาต มีสิทธิใช้
ดุลยพินิจเพียงฝ่ ายเดียวที-จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทั)งหมดหรื อบางส่ วน ตามที-บลจ.ธนชาต เห็นสมควร

การยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและการหักบัญชี กรณี เป็ นบุ คคลอเมริ กนั (FATCA)

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที-ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่บลจ.ธนชาต ในการดําเนิ นการดังต่อไปนี)
1.

2.

เปิ ดเผยข้อมูลต่างๆของท่านให้แก่บริ ษทั ในกลุ่มของบลจ.ธนชาต เพื-อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ซึ- งรวมถึง หน่ วยงานจัดเก็บ
ภาษีอากรของสหรัฐอเมริ กา (Internal Revenue Service:IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื-อลูกค้า ที-อยู่ เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี หมายเลขบัญชี สถานะ ตามเกณฑ์เรื- อง FATCA (คือ เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตาม หรื อ
ผูไ้ ม่ให้ความร่ วมมือ) จํานวนเงินหรื อมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื-อนไหวทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรื อทรัพย์สิน
อื-นๆ ที-มีอยูก่ บั บลจ.ธนชาต ตลอดจนจํานวนรายได้ และข้อมูลอื-นๆ ที-เกี-ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที-อาจถูกร้องขอโดยบริ ษทั ภายในกลุ่มของบลจ.ธนชาต หน่ วยงานทางภาษีอากรใน
ประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ซึ- งรวมถึง IRS ด้วย
หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรื อ เงินได้ท่านได้รับจากหรื อผ่านบลจ.ธนชาตในจํานวนที-กาํ หนดโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ซึ- งรวมถึง IRS ภายใต้บงั คับของ
กฏหมาย และ/หรื อ กฏเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างบลจ.ธนชาต กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลที-จาํ เป็ นต่อการพิจารณาสถานะความเป็ นบุคคลอเมริ กนั (U.S. person) หรื อข้อมูลที-จาํ เป็ นต้องรายงานให้แก่บลจ.ธนชาตหรื อไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฏหมายทีห้ามการรายงานข้อมูลได้ บลจ.ธนชาต มีสิทธิhใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวที-จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทั)งหมดหรื อบางส่ วน ตามที-บลจ.ธนชาต เห็นสมควร
ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงื-อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี)ซ- ึ งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับ
ข้าพเจ้า เพื-อเป็ นหลักฐานแห่ งการนี) จึงได้ลงลายมือชื-อไว้เป็ นสําคัญ

ข้าพเจ้ารั บทราบและตกลงปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดและเงื-อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี) ซ-ึ งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทาง
การเงิ น/ทางธุ รกิ จกับข้าพเจ้า เพื-อเป็ นหลักฐานแห่งการนี) จึงได้ลงลายมือชื- อไว้เป็ นสําคัญ
ลงลายมือชือผู้ขอเปิ ดบัญชี

วันที
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ข้ อกําหนดและเงือ นไขของการเปิ ดบัญชีกองทุน
ตามที-ระบุไว้ดงั ต่อไปนี)ถือเป็ นส่ วนหนึ- งของคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเพื-อซื) อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที-จดั ตั)งและจัดการโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาตจํากัด (“บลจ.” หรื อ “บริ ษทั จัดการ”) โดย
ผูข้ อเปิ ดบัญชีกองทุน (“ผูล้ งทุน” หรื อ “ลูกค้า”) ได้ลงนามในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเพื-อรับทราบและตกลงที-จะเข้าผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนนี)แล้ว
1. บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิh ที-จะพิจารณารับหรื อปฏิเสธคําขอของผูล้ งทุนโดยไม่จาํ เป็ นต้องชี)แจงเหตุผลใดๆแก่ผลู ้ งทุนนั)น
2. บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิh ที-จะปฏิเสธการจองซื) อการซื) อและ/หรื อการขายคืนหน่ วยลงทุนและ/หรื อการสับเปลี-ยนหน่ วยลงทุนตามคําสั-งซื) อคําสั-งขายคําสั-งสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนหรื อคําสั-งอื-นใดของผูล้ งทุน
ไม่วา่ ทั)งหมดหรื อบางส่ วนทั)งนี)การสงวนสิ ทธิh ดังกล่าวให้เป็ นไปตามข้อกําหนดรวมถึงสิ ทธิhและหน้าที-ของบริ ษทั จัดการที-ระบุไว้ในหนังสื อชี)ชวนตลอดจนเงื-อนไขและข้อกําหนดอื-นใดที-บริ ษทั จัดการได้
กําหนดไว้
3. ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื) อคืนหน่วยลงทุน (“ผูส้ นับสนุน”) เป็ นเพียงผูด้ าํ เนินการในการรับคําสั-งซื) อและ/หรื อคําสั-งขายคืนและ/หรื อสับเปลี-ยนหน่ วยลงทุนจากลูกค้าเท่านั)นหน้าที-ในการจัดสรรหน่ วย
ลงทุนตามคําสั-งเป็ นหน้าที-ของบริ ษทั จัดการแต่เพียงผูเ้ ดียว
4. ในกรณีที4.1 บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และผูล้ งทุนไม่มีการติดต่อใช้บริ การซื) อขายหน่ วยลงทุนผ่านบัญชีน) นั เป็ นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
4.2 คํารับรองและคํายืนยันของผูล้ งทุนไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็ นจริ งผูล้ งทุนผิดข้อกําหนดและเงื-อนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนข้อหนึ-งข้อใดที-บริ ษทั จัดการเห็นว่าเป็ นสาระสําคัญรวมทั)งเอกสารใดๆ
ที-ผลู ้ งทุนให้ไว้แก่บลจ. ไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง
4.3 การลงทุนของท่านก่อให้เกิดข้อสงสัยถึงความสุ จริ ตความเหมาะสมทางธุรกิจหรื อความถูกต้องตามกฎหมาย
4.4 ผูล้ งทุนไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและงื-อนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนนี)
4.5 บริ ษทั จัดการเห็ นว่าพฤติกรรมการลงทุนและ/หรื อวิธีการลงทุนของท่านไม่มีลกั ษณะปกติหรื อไม่สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจหรื อก่อให้เกิดภาระแก่บริ ษทั จัดการอย่างไม่สมควร
บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิhที-จะปิ ดบัญชีดงั กล่าวและ/หรื อไม่ดาํ เนินการตามคําสั-งการทํารายการกองทุนทั)งหมดหรื อบางส่ วนของลูกค้าและ/หรื อบังคับขายคืนหน่วยลงทุนโดยให้ถือว่าผูล้ งทุนยินยอม
บริ ษทั จัดการแล้วตามข้อกําหนดและเงื-อนไขฉบับนี)ซ- ึ งการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็ นไปตามกําหนดเวลาที-บริ ษทั จัดการได้แจ้งไว้ในหนังสื อแจ้งเกี-ยวกับมูลค่าขั)นตํ-าของหน่วยลงทุนข้างต้น
หรื อการผิดข้อกําหนดและเงื-อนไข (แล้วแต่กรณี) และให้บริ ษทั จัดการนําเงินที-ได้จากการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวส่ งให้ผลู ้ งทุนโดยมิชกั ช้าโดยนําส่ งเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียด/ข้อมูลที-ผลู ้ งทุนได้
เคยแจ้งไว้กบั บริ ษทั จัดการหรื อนําส่ งเป็ นเช็คสั-งจ่ายผูล้ งทุนไปยังที-อยูท่ ี-ผลู ้ งทุนได้เคยแจ้งไว้กบั บริ ษทั จัดการโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบอีก
5. ผูล้ งทุนยืนยันว่าก่อนการลงทุนแต่ละครั)งผูล้ งทุนได้รับหนังสื อชี)ชวนคู่มือผูล้ งทุนหรื อคู่มือการลงทุนใน LTF หรื อ RMF (แล้วแต่กรณี ) หรื อเอกสารอื-นใดที-ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริ ษทั จัดการและ/
หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายและ/หรื อผูส้ นับสนุ นและ/หรื อบุคคลธรรมดาที-ทาํ หน้าที-เป็ นตัวแทนสนับสนุนรวมทั)งพนักงานผูท้ าํ หน้าที-ในการขายหน่ วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้วและผูล้ งทุนมีความรู ้และความ
เข้าใจเกี-ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นอย่างดีวา่
(1) ก่อนการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั)งผูล้ งทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆตามที-ระบุไว้ในหนังสื อชี)ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
(2) การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่เป็ นการฝากเงินและมีความเสี- ยงของการลงทุนผูล้ งทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรื อน้อยกว่าเงินลงทุนเริ- มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ภายในระยะเวลาที-กาํ หนดหรื ออาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ตามที-ได้มีคาํ สั-งไว้
(3) ในกรณีที-บริ ษทั จัดการและ/หรื อผูจ้ ดั จําหน่ ายและ/หรื อผูส้ นับสนุนและ/หรื อบุคคลธรรมดาที-ทาํ หน้าที-เป็ นตัวแทนสนับสนุนที-บริ ษทั จัดการแต่งตั)ง (รวมทั)งพนักงานผูท้ าํ หน้าที-ในการขายหรื อรับซื) อคืน
หน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คาํ แนะนําทัว- ไปหรื อคําแนะนําเฉพาะเจาะจงแก่ผลู ้ งทุนผูล้ งทุนจะได้รับคําเตือนในเรื- องต่างๆตามหลักเกณฑ์เงื-อนไขและวิธีการของคณะกรรมการก.ล.ต. กําหนดอัน
ได้แก่
(ก) คําเตือนเกี-ยวกับความเสี- ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(ข) คําเตือนเกี-ยวกับความเสี- ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั)นๆ
(ค) คําเตือนในกรณีที-มีการให้คาํ แนะนําทัว- ไปว่าคําแนะนําดังกล่าวมิใช่คาํ แนะนําแก่ผูล้ งทุนเป็ นการเฉพาะเจาะจงและคําแนะนํานั)นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรื อคํานึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนฐานะ
ทางการเงินและความต้องการของผูล้ งทุน
(ง) คําเตือนในกรณี ที-มีการให้คาํ แนะนําเฉพาะเจาะจงว่าในกรณีที-ผลู ้ งทุนปฏิเสธการให้ขอ้ มูลส่ วนตัวหรื อการให้ขอ้ มูลส่ วนตัวที-เป็ นปั จจุบนั ผูล้ งทุนอาจได้รับคําแนะนําที-ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ฐานะทางการเงินหรื อความต้องการของผูล้ งทุนเนื-องจากคําแนะนําที-ให้น) นั ได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที-ผลู ้ งทุนเปิ ดเผยให้ทราบหรื อกฎหมายกําหนด
ผูล้ งทุนยืนยันว่าการลงทุนเป็ นการตัดสิ นใจลงทุนของผูล้ งทุนโดยลําพังไม่มีผลเป็ นการผูกพันบริ ษทั จัดการและไม่มีผลให้บริ ษทั จัดการต้องรับผิดชอบใดๆทั)งสิ) นทุกประการ
6. ผูล้ งทุนรับทราบและเข้าใจเป็ นอย่างดีแล้วว่าพนักงานผูท้ าํ หน้าที-ขายหรื อรับซื) อคืนหน่วยลงทุนของบริ ษทั จัดการและ/หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายและ/หรื อผูส้ นับสนุ นการขายและ/หรื อบุคคลธรรมดาที-ทาํ หน้าที-เป็ น
ตัวแทนการขายจะได้รับผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที-บริ ษทั จัดการและ/หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายและ/หรื อผูส้ นับสนุ นกําหนด (แล้วแต่กรณี ) ทั)งนี) ผลตอบแทนดังกล่าวบริ ษทั จัดการและ/หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายและ/
หรื อผูส้ นับสนุ นจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ (แล้วแต่กรณี )โดยจะไม่เป็ นการเพิ-มค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที-ผลู ้ งทุนหรื อกองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบตามที-ระบุไว้ในหนังสื อชี)ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนแต่อย่างใด
7. ผูล้ งทุนรับทราบเป็ นอย่างดีแล้วว่าบริ ษทั จัดการและ/หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายและ/หรื อผูส้ นับสนุ นและ/หรื อบุคคลธรรมดาที-ทาํ หน้าที-เป็ นตัวแทนสนับสนุ น (รวมทั)งพนักงานผูท้ าํ หน้าที-ขายหรื อรับซื) อคืนหน่วย
ลงทุนของบุคคลดังกล่าว) มีหน้าที-ตอ้ งปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรื อข้อบังคับระเบียบคําสั-งของหน่วยงานราชการผูม้ ีอาํ นาจอื-นใด
หรื อกฎหมายที-เกี-ยวข้องผูล้ งทุนจึงตกลงยินยอมให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั จัดการและ/หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายและ/หรื อตัวแทนสนับสนุนและ/หรื อบุคคลธรรมดาที-ทาํ หน้าที-เป็ นตัวแทนสนับสนุน (รวมทั)ง
พนักงานผูท้ าํ หน้าที-ขายหรื อรับซื) อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) อย่างเต็มความสามารถทุกประการรวมทั)ง
(1) ตกลงยินยอมให้/เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวของผูล้ งทุนข้อมูลเพื-อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 และข้อมูลตามข้อกําหนดของกฎหมายอื-นๆที-เกี-ยวข้อง
ทั)งในและต่างประเทศ
(2) นําส่ งและ/หรื อลงนามในเอกสารและ/หรื อหลักฐานใดๆตามที-บริ ษทั จัดการร้องขอหรื อตามที-กฎหมายทั)งในและต่างประเทศกําหนด (รวมถึงกฎหมายFATCA ของสหรัฐอเมริ กา)
8. บรรดาการติดต่อหนังสื อติดต่อและ/หรื อหนังสื อบอกกล่าวและ/หรื อเอกสารอื-นใดที-จะติดต่อหรื อส่ งให้แก่ผลู ้ งทุนให้บริ ษทั จัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่วา่ จะเป็ นการแจ้งทางโทรศัพท์โทรสาร
อีเมล์ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนหรื อไม่ลงทะเบียนก็ตามหรื อให้คนนําไปส่ งเองหรื อการติดต่อสื- อสารด้วยวิธีอื-นใดในกรณี ที-ได้ส่งไปยังเลขหมายโทรศัพท์โทรสารอีเมล์ที-อยูท่ ี-ระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชี
กองทุนหรื อที-ผลู ้ งทุนได้แจ้งการเปลี-ยนแปลงไว้เป็ นหนังสื อครั)งหลังสุ ดแล้วให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผลู ้ งทุนแล้วโดยชอบทั)งนี) โดยไม่คาํ นึงว่าผูล้ งทุนจะได้รับด้วยตนเองหรื อมีผรู ้ ับไว้หรื อไม่ก็ตามในกรณีที-ส่ง
ให้ไม่ได้เพราะผูล้ งทุนย้ายที-อยูห่ รื อที-อยูท่ ี-กล่าวนี)เปลี-ยนแปลงไปหรื อถูกรื) อถอนไปโดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรื อการเปลี-ยนแปลงหรื อการรื) อถอนนั)นเป็ นหนังสื อถึงบริ ษทั จัดการก็ดีหรื อส่ งให้ไม่ได้เพราะ
เลขหมายโทรศัพท์โทรสารอีเมล์หรื อที-อยูท่ ี-ผลู ้ งทุนได้แจ้งการเปลี-ยนแปลงไว้เป็ นหนังสื อครั)งหลังสุ ดไม่ถูกต้องก็ดีให้ถือว่าผูล้ งทุนได้รับและทราบหนังสื อติดต่อคําบอกกล่าวหรื อหนังสื ออื-นใดของบริ ษทั
จัดการแล้วโดยชอบ
Page 5 of 6

9. ผูล้ งทุนและบริ ษทั จัดการตกลงร่ วมกัวา่ ความไม่สมบูรณ์หรื อเป็ นโมฆะของข้อกําหนดและเงื-อนไขข้อใดหรื อบางส่ วนย่อมไม่มีผลกระทบต่อข้อกําหนดและเงื-อนไขข้ออื-นๆหรื อข้อกําหนดและเงื-อนไขทีเหลืออยูท่ ) งั หมดโดยให้ขอ้ กําหนดและเงื-อนไขที-เหลือตามที-กล่าวมานี)มีผลบังคับใช้อยูต่ ่อไปจนกว่าจะสิ) นสุ ดลงหากข้อกําหนดและเงื-อนไขหรื อข้อความตามข้อกําหนดและเงื-อนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุน
ฉบับนี)ขดั หรื อแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศอื-นใดจากสํานักงาน/คณะกรรมการก.ล.ต. เกี-ยวกับเรื- องหลักเกณฑ์เงื-อนไขและวิธีการขายหรื อรับซื) อคืนหน่วยลงทุน
และการแต่งตั)งตัวผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื) อคืนให้ขอ้ ความตามข้อกําหนดและเงื-อนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนฉบับนี)ใช้บงั คับเฉพาะที-ไม่ขดั หรื อแย้งกับประกาศดังกล่าว
10. ในกรณี ผลู ้ งทุนใช้บริ การซื) อ-ขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ตผูล้ งทุนตกลงและรับทราบเพิ-มเติมว่า
(1) ในการใช้บริ การธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนี) ผลู ้ งทุนจะใช้รหัสผูใ้ ช้ (User name) และรหัสผ่านของผูล้ งทุนที-บลจ. มอบให้หรื อที-ผลู ้ งทุนได้เป็ นผูก้ าํ หนดหรื อเปลี-ยนแปลงขึ)นเองในระบบบริ การธุรกรรม
ทางอินเตอร์เน็ตดังกล่าว
(2) ผูล้ งทุนรับทราบว่าการซื) อกองทุนโดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารต่างๆผ่านบริ การธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนั)นจะต้องลงนามในแบบแสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีธนาคารเพื-อเป็ นค่าซื) อหน่วยลงทุน
และรับทราบว่าจะต้องทํารายการซื) อภายในเวลาที-กาํ หนดทั)งนี)เวลาของแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกันได้หรื อเปลี-ยนแปลงได้แล้วแต่กรณี
(3) ผูล้ งทุนรับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื-อนไขข้อกําหนดและข้อความใดๆที-ระบุไว้ในหนังสื อชี)ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของแต่ละกองทุนตลอดจนข้อกําหนด/หลักเกณฑ์/เงื-อนไขของการ
เปิ ดบัญชีกองทุนฉบับนี) และที-ระบุอยูบ่ นระบบบริ การธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของบลจ.
(4) ผูล้ งทุนเข้าใจและรับทราบถึงความเสี- ยงอันเกิดจากการทํารายการผ่านบริ การธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตเช่นการสู ญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่ งการส่ งข้อมูลเป็ นไปอย่างเชื-องช้าหรื อไม่สามารถส่ ง
ข้อมูลได้ตลอดจนกรณี ระบบเครื อข่ายมีขอ้ ขัดข้องไม่สามารถทํางานได้ตามปกติความผิดพลาดและคลาดเคลื-อนของข้อมูลที-ได้รับเนื-องจากข้อจํากัดในการใช้บริ การธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตรวมถึง
ความเสี ยหายของอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆรวมถึงข้อมูลหรื อสิ- งต่างๆที-อยูภ่ ายในอุปกรณ์น) นั ๆอันเนื-องมาจากการเข้ามาใช้บริ การธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตเป็ นต้นหากมีความเสี ยหายเกิดขึ)นจากเหตุการณ์
ดังกล่าวผูล้ งทุนตกลงจะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆจากทางบริ ษทั จัดการและยินดีรับความเสี- ยงนี)ดว้ ยตนเองทุกประการ
(5) ผูล้ งทุนตกลงว่าเอกสารใบบันทึกรายการที-ออกจากเครื- องโทรสารหรื อเครื- องพิมพ์ของผูล้ งทุนเป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั)นมิอาจใช้เป็ นหลักฐานในการทํารายการที-สมบูรณ์และใช้อา้ งอิงได้
ทั)งนี) ผลู ้ งทุนยินยอมตกลงให้ถือเอาใบยืนยันที-จดั ทําโดยบลจ. เป็ นหลักฐานการทํารายการที-สมบูรณ์และใช้อา้ งอิงได้
(6) ผูล้ งทุนรับทราบว่าสามารถเพิกถอนรายการสั-งซื) อหรื อสั-งขายหรื อสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนของผูล้ งทุนผ่านอินเตอร์เน็ตของบลจ. ได้ภายในเวลาที-บลจ. กําหนดทั)งนี)ข) ึนอยูก่ บั เวลาของแต่ละธนาคารหาก
การเพิกถอนรายการได้เกิดขึ)นหลังเวลาที-กาํ หนดผูล้ งทุนยอมรับว่าผูล้ งทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการได้และให้ถือว่าการทํารายการสั-งซื) อหรื อสั-งขายหรื อสับเปลี-ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เสร็ จสิ) น
สมบูรณ์แล้วภายในเวลาที-กาํ หนด
(7) ผูล้ งทุนจะเก็บรักษารหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านของผูล้ งทุนหรื อที-ผลู ้ งทุนขอจากบลจ. เป็ นความลับและยอมรับว่าบลจ. จะไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆทั)งสิ) นในกรณี ที-บุคคลที-ไม่ใช่เจ้าของรหัสผูใ้ ช้และ
รหัสผ่านของผูล้ งทุนทํารายการผ่านบริ การทางอินเตอร์เน็ตของบลจ.
(8) บลจ. ขอสงวนไว้ซ- ึ งสิ ทธิ ที-จะเปลี-ยนแปลงแก้ไขบรรดาข้อตกลงต่างๆเกี-ยวกับการให้บริ การธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของบลจ.ได้ทุกขณะตามแต่บลจ. จะเห็นสมควรการเปลี-ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว
บลจ. จะประกาศให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้า 30 วันณสํานักงานของบลจ. หรื อที-ทาํ การของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื) อคืนหน่ วยลงทุนหรื อที-ทาํ การธนาคาร
(9) ผูล้ งทุนตกลงจะรับผิดชอบและยอมรับต่อรายการที-เกิดขึ)นภายใต้เลขที-ผถู ้ ือหน่วยที-ผลู ้ งทุนได้ทาํ การผูกไว้กบั รหัสผูใ้ ช้ของผูล้ งทุนเองหรื อที-ได้ผกู ไว้กบั รหัสผูใ้ ช้ของผูร้ ับมอบอํานาจเสมือนหนึ-งเป็ นการ
ทํารายการของผูล้ งทุนเองโดยทางบลจ. จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสี ยหายที-อาจเกิดขึ)นจากการทํารายการนั)นๆ
11. เพื-อให้บริ ษทั จัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั จัดการ) ผูส้ นับสนุนการขายฯและผูเ้ กี-ยวข้องกับกองทุนสามารถปฏิบตั ิหน้าที-ตามกฎหมายที-เกี-ยวข้องทั)งในและ
ต่างประเทศ(รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) ได้และเพื-อเป็ นการลดขั)นตอนที-ผลู ้ งทุนจะต้องนําส่ งเอกสารข้อตกลงอันเกี-ยวกับหน้าที-ของผูล้ งทุนข้อมูลคํายืนยันและคํายินยอมใดๆเกี-ยวกับ
การแสดงตนและการเปิ ดเผยข้อมูล/หักณที-จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที-อา้ งถึงใน FATCA Form) (ซึ- งต่อไปนี) จะรวมเรี ยกว่า“เอกสารและข้ อมูล”) ให้กบั บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็ นรายๆ
ไปภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื-อนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนนี)หากผูล้ งทุนให้หรื อจะให้เอกสารและข้ อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ- งข้างต้นผูล้ งทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั)งหมดรวมถึง
ตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้ อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ-งว่าผูล้ งทุนได้มอบเอกสารและข้ อมูลนั)นกับบุคคลดังกล่าวทุกรายและให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนําส่ ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั)นระหว่างกันได้
ทั)งนี) บริ ษทั จัดการและ/หรื อบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิ ทธิในการขอเอกสารและข้ อมูลเพิ-มเติมจากผูล้ งทุนในภายหลังได้
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