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www.thanachartfundeastspring.com 
Tel: (662) 126-8300 Fax: (662) 055-5801                                                                                                                                             Single Form                                    

เลขทีผูถื้อหน่วย CIS No......................................................                                                                                            วนัท ีDate………………………………………….. 

ชือบริษทัผูใ้ห้บริการ Intermediary name……………………………………………………………………… 

เรียน  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั Thanachart fund Management Co., Ltd. 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อใชบ้ริการกองทุนรวม กบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บริษทัจดัการ) ขา้พเจา้จึงขอให้สัญญาและขอให้รายละเอียดดงันี 

 I have the intention to request for the mutual fund service from Thanchart fund Management co.,Ltd.(Thanachart fund) I hereby provide the following promise and details  

ส่วนที 1 ขอ้มูลการเปิดบญัชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening 

ประเภทบญัชี          บญัชเีดยีว               

*ชอืบญัช…ี………………………………………………………………………………........…………….............................................................................. 

ประเภทหลกัฐาน*       บตัรประชาชน    ID Card                                   เลขท ีNo.             ---     

                                       วนัหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)  ……..………………..                ตลอดชพี Not Expired 

                                 บตัรคนต่างดา้ว Alien Registration Card             เลขท ีNo.          ---     
                                       วนัหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)  ……..………………..             

                                     หนงัสอืเดนิทาง Passport                                     เลขท ีNo      

                                       วนัหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)  ……..………………..             

                                     ประเทศทอีอก Issuing Country……………………………….. 

 *คํานําหนา้                   นาย Mr.         นาง Mrs.        นางสาว Miss          อนืๆ Other (ระบุ)………………………………………………………… 

*ชอื – นามสกุล (ภาษาไทย)….............……………............................................................................................................................................................................ 

* Name – Surname (English)….............……………......................................................................................................................................................................... 

* วนัเดอืนปีเกดิ (ค.ศ.) date of birth (A.D.) ………. /….…./………….  *ประเทศเจา้ของสญัชาติ Nationality ................................................................ 

*สถานภาพ Marital Status     โสด single         สมรส   married    

  ขอ้มูลคู่สมรส 

  *ชอื – นามสกุล (ภาษาไทย)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  *Name – Surname (English) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

ขอ้มูลติดต่อ Contact Information 

*โทรศพัทม์อืถอื Mobile Phone .....................................................    โทรศพัทพ์นืฐาน Home Telephone............................................................... 

  โทรสาร Fax...................................................................................... อเีมล ์E-mail..................................................................................................... 

(หากไม่ระบุ หมายเลขโทรศพัทเ์คลอืนทแีละอเีมลข์า้พเจา้ทราบดว่ีาขา้พเจา้จะไม่ไดร้บัรหสัอา้งองิเพอืเขา้ใชบ้ริการกองทุนผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส)์ 

*ทีอยู่ตามประเภทหลกัฐาน Address as specified in the identification document 

เลขท ีAddress No…………………. หมู่ Moo No………......อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban..............................................................เลขทีหอ้ง Room No………………………………………. 

ชนั Floor………......ซอย Soi………………………………...................................................................ถนน Road…………………………………................................................................................. 

แขวง/Sub-district/Tambon............………………………………………………………….อาํเภอ/เขต District/Amphur...................….………................................................................................ 

 จงัหวดั Province.......……...………………………………รหสัไปรษณีย ์Postal Code ....................………ประเทศ Country ……………….................................................................................. 

*ทีอยู่ปจัจุบนัCurrent Address     ตามประเภทหลกัฐาน Same as address as specified in the identification document       อนืๆ (โปรดระบุ)Other (specify) 

เลขท ีAddress No…………………. หมู่ Moo No………......อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban.................................................................................เลขทหีอ้ง Room No……………………. 

ชนั Floor………......ซอย Soi………………………………................................................................ถนน Road…………………………………................................................................................. 

แขวง/ตาํบล Sub-district/Tambon............………………………………………………………….อาํเภอ/เขต District/Amphur...................….………...................................................................... 

จงัหวดั Province.......……...………………………………รหสัไปรษณีย ์Postal Code ....................………ประเทศ Country ………………................................................................................... 

 

    แบบฟอรม์เปิดบัญชสีําหรับบคุคลธรรมดา 
      Application form Individual Person 
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ข้อมูลส่วนบุคคล(* หมายถึงขอ้มูลทีตอ้งกรอกรายละเอียดให้ครบถว้น) 

Personal Information (means mandatory filed, please fill clearly and completely) 

*อาชีพ Occupation 

 เกษตรกร Agriculturist  นกัลงทุน invertor 

 แม่บา้น/พ่อบา้น housewife  นกัเรียน/นกัศึกษา student 

 พระภกิษุ/นกับวช Buddhist monk/priest  เกษยีณอายุ retirement 

* กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดงัต่อไปนี โปรดระบุทีอยู่สถานทีทํางานและตําแหน่งงาน 
    Type of Occupation If you choose the following occupations, Please also specify workplace address 

 พนกังานรฐัวสิาหกิจ 

     State Enterprise Employee 

 ครู/อาจารย ์

     Teacher 

 กิจการครอบครวั Family Business 

 พนกังานบริษทั  

     Corporate Employee 

 แพทย ์พยาบาล 

     Doctor/Nurse 

 อนื ๆ (โปรดระบุ)  

Other (Please specify) 

 เจา้ของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั  

     Business Owner 

 นกัการเมอืง  

Politician 

 อาชพีอสระ  

     Self-Employed 

 ขา้ราชการ  

     Government Employee 

 

*ประเภทธรุกจิ Business Type  

(ระบุเฉพาะกรณีเลือกอาชีพอสิระ, เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั, กิจการครอบครวั หรอือนืๆ) 

  If you choose the Self - Employed , Business Owner ,Family Business 

    คา้ของเก่า / วตัถโุบราณ Antique Trading 

    อาวธุยุทธภณัฑ/์Armament 

    คาสิโน / การพนนั  Casino/Gambling 

    สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วดั/มสัยดิ/ศาลเจา้ Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/Mosque/Shrine 

    โอนและรบัโอนเงนิทงัภายในและต่างประเทศ Domestic or International Money Transfer 

    สถานบริการตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบริการ Entertainment Business 

    การเงนิ / ธนาคาร Financial Service/Banking 

    แลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange 

    โรงแรม / ภตัตาคาร Hotel/Restaurant 

    ประกนัภยั / ประกนัชีวติ Insurance/Assurance 

    คา้อญัมณี/ ทอง Jewelry/Gold Trading 

    อสงัหาริมทรพัย/์Property /Real Estate 

    ธุรกิจรบัคนเขา้มาทาํงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทาํงานต่างประเทศ /Foreign Worker Employment Agency  

    ธุรกิจนาํเทยีว / บริษทัทวัร ์/ Travel Industry/Travel Agency 

    มหาวทิยาลยั / โรงเรียน / สถานศึกษา School/Education Center    

    อนืๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify)……………………………………………… 

 

*ทีอยู่สถานทีทํางาน Workplace Address           

ชอืสถานททีาํงาน............................................................................................................................................. 

เลขท ีAddress No…………………. หมู่ Moo No………......อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban..............................................................เลขทีหอ้ง Room No………………………………… 

ชนั Floor………......ซอย Soi………………………………..........................................ถนน Road………………………………….................................................................................................. 

แขวง/ตาํบล Sub-district/Tambon............……………………………………….อาํเภอ/เขต District/Amphur...................….………................................................................................... 

 จงัหวดั Province.......……...………………………………รหสัไปรษณีย ์Postal Code ....................………ประเทศ Country ……………….......................................................................... 

ตาํแหน่งงาน Position...................….………................................................................................................... 

*ประเทศของแหล่งทีมาของรายได/้เงนิทุน Country’s Source of Income/Investment Fund 

 ประเทศไทย Thailand       ประเทศอนืๆ (โปรดระบ)ุ …………………………………………….. 

Other countries (Please specify) 
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*แหล่งทีมาของรายได ้Source of Income (เลอืกไดม้ากกวา่ 1 รายการ You can select more than 1 item)  

 เงนิเดอืน Salary          เงนิเกษยีณ Retirement fund  

 เงนิออม Savings 

 การลงทุน Investment 

         มรดก Inheritance   

         ประกอบธุรกิจ Own Business                                        

 อนืๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify) ……….....  

*รายไดต่้อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht) 

 0 -15,000  15,001 – 30,000  30,001 – 50,000  50,001 – 100,000 

 100,001 – 500,000   500,000 – 1,000,000 1,000,001-4,000,000 4,000,001-10,000,000 

  >10,000,000 

มูลค่าทรพัยส์นิ(โปรดระบุ) Asset Value (Please specify) ……………………………………………….………………….........  บาท (Baht) 
(ทรพัยส์ิน หมายถงึ เงนิฝาก เงนิลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซอืขายล่วงหนา้ และสนิทรพัยสุ์ทธิ (ไม่รวมอสงัหาริมทรพัยท์เีป็นทอียู่อาศยั) 

(Asset include deposits, direct investment in securities or derivatives, net assets (not including residential real estate) 

*ท่านเป็นผูม้ีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครวัหรือเป็นผูใ้กลช้ิดกบับุคคลผูม้ีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่ 

Are you a politician or connected to any Political person? 

 ใช่ Yes   ตาํแหน่ง Position …………………………………. 

 

 ไม่ใช่ No  

*ทีอยู่ในการจดัส่งเอกสาร Mailing Address 

 ตามประเภทหลกัฐาน                                                                                            ตามทอียู่ปจัจุบนั  Current Address                        

Same as Address as specified in identification document 

 ตามทอียู่สถานทีทาํงาน Workplace Address                                                         อนืๆ (โปรดระบุ)  Other (Please specify) 

เลขท ีAddress No…………………. หมู่ Moo No………......อาคาร/หมู่บา้น Building/ Mooban ..............................................................เลขทีหอ้ง Room No………………………………………. 

ชนั Floor………......ซอย Soi………………………………...............................................ถนน Road…………………………………..................................................................................................... 

แขวง/ตาํบล Sub-district/Tambon............…………………………………………………..อาํเภอ/เขต District/Amphur...................….………............................................................................... 

 จงัหวดั Province.......……...………………………………รหสัไปรษณีย ์Postal Code ....................………ประเทศ Country ……………….................................................................................. 

 

*วตัถปุระสงคก์ารลงทุน Investment Objective 

 เพอืการลงทุน For Investment                                     เพอืการเกษยีณ Retirement Investment 

 เพอืสทิธิประโยชนท์างภาษ ีFor Tax Benefits                      อนื ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)…………………………… 

 

*บญัชีธนาคารสาํหรบัรบัชําระเงนิค่าขายคืนหลกัทรพัย ์ดอกเบีย เงนิปนัผล (bank account for Redemption Proceeds and Dividend) 

 ธนชาต/Thanachart Bank                กสกิรไทย/Kasikorn Bank             ไทยพาณิชย ์/Siam Commercial Bank         กรุงเทพ /Bangkok Bank       

 กรุงศรีอยุธยา/Bank of Ayudhya        ทเีอม็บธีนชาต /ttb bank                ออมสนิ/Government Savings Bank 

            สาขา ………………………………………………………….เลขท ี …………………………………………………………………………….. 

            ประเภทบญัชีเงนิฝาก Type of deposit account 

            ออมทรพัย ์Savings                     กระแสรายวนั Current 

หมายเหตุ:  บญัชธีนาคารสาํหรบัการบัเงนิค่าขายคืนหลกัทรพัย ์ดอกเบยี และเงนิปนัผล ผูถ้อืหน่วยและเจา้ของบญัชีตอ้งเป็นบคุคคลเดยีวกนั 

Remark:   Bank for redemption proceeds and dividend, the securities holder and the account holder must be the person. 

 

 

 

 

 

 

 

  2 การเปิดบญัชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund 
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เอกสารสาํคญัประกอบคําขอใชบ้ริการกองทุนรวม Supporting Doucments for Mutual fund Service Application 

 สาํเนาบตัรประชาชน/บตัรขา้ราชการของผูใ้ชบ้ริการ Copy of the applicant’s identity card/government official card 

 สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของผูข้อใชบ้ริการ (ต่างชาติ) Copy of the applicant’s passport(foreigner) 

 สาํเนาสมดุบญัชีเงนิฝาก Copy of deposit passbook 

 สาํเนาทะเบยีนบา้นทมีชืีอผูเ้ยาว ์และสาํเนาบตัรประชาชนของผูเ้ยาว ์(กรณีผูเ้ยาวอ์ายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์) 

Copy of hose registration carrying the minor’s name,copy of the minor’s identity card (in care that the minor is not 20 years old) 

 สาํเนาบตัรประชาชนของผูป้กครอง (กรณีผูเ้ยาวอ์ายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์) Copy of the parnt’s identity card (in case that the minor is not 20 years old) 

 สาํเนาบตัรประชาชนของผูร้บัประโยชน ์(กรณีเป็นบุคคลอนื) Copy of the beneficary’s identity card (cars of the other person,not the applicant) 

 

คํารบัรอง/คาํยนืยนัโดยผูข้อเปิดบญัชี (ขอ้ความตามขอ้นีผูกพนักบัเจา้ของบญัชีร่วม/บคุคลทีปรากฏชือในบญัชีทุกราย) 

ขา้พเจา้ (ผูถ้อืหน่วยลงทุน/ผูข้อเปิดบญัชี) ขอใหค้าํรบัรองและยนืยนัว่า: 

1. ขอ้มูลขา้งตน้รวมถงึขอ้มูลทขีา้พเจา้ไดใ้หไ้วใ้นเอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทุน เป็นขอ้มูลปจัจุบนั ถูกตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจริงทุกประการ หาก ขอ้มูลดงักล่าวของขา้พเจา้มกีารเปลยีนแปลงใน

อนาคต ขา้พเจา้จะแจง้ให ้บลจ.ธนชาต ทราบเพอืทาํการเปลยีนแปลงฐานขอ้มูลของขา้พเจา้โดยมชิกัชา้ 

. ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจ รบัทราบ ตกลง และยนิยอมผูกพนัและปฏบิตัติามขอ้กาํหนดและเงอืนไขของการเปิดบญัชีกองทุนตามทปีรากฏในใบคาํขอเปิดบญัชีน ี(หรือตามท ีบลจ.ธนชาต ไดม้อบไวใ้หก้บัขา้พเจา้

แลว้ในระหว่างการเปิดบญัชีกองทุนของขา้พเจา้แลว้) ทุกประการ และใหข้อ้กาํหนดและเงือนไขดงักล่าว เป็นส่วนหนึงของใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุนของขา้พเจา้ นอกจากนขีา้พเจา้ยอมรบัและตกลงทจีะผูกพนัและ

ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ ์ขอ้กาํหนด และเงอืนไขต่างๆ ทรีะบุไวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุนนี  และในหนงัสอืชีชวนของแต่ละกองทุนทขีา้พเจา้จะเขา้ลงทุน  ตลอดจนหลกัเกณฑ/์ขอ้กาํหนด/เงอืนไขในใบคาํสงัทาํ 

รายการเกียวกบัการลงทุนหรือใชบ้ริการ รวมถงึ การใชบ้ริการของบลจ.ธนชาต ทงัน ีหากบลจ.ธนชาตมกีารเปลยีนแปลงหลกัเกณฑ/์ขอ้กาํหนด/เงอืนไขใน เอกสารดงักล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้ยนืยนัและตกลงทีจะ

ผูกพนัและปฏบิตัติามหลกัเกณฑ/์ขอ้กาํหนด/เงอืนไขทเีปลยีนแปลงทุกประการ 

. ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้ลจ.ธนชาต จดัเก็บ รวบรวมวเิคราะหแ์ละใชข้อ้มูลเกียวกบับญัชีการลงทุน หรือขอ้มูลใดๆของขา้พเจา้ทขีา้พเจา้มอบใหแ้ก่บลจ.ธนชาต หรือทบีลจ. ธนชาต ไดร้บัมาจากแหล่งอนืโดยความ

ยินยอมของขา้พเจา้ รวมทงัยนิยอมใหบ้ลจ. ธนชาตนาํสง่ หรือเปิดเผยขอ้มูลของขา้พเจา้ใหแ้ก่หน่วย งานราชการรวมถงึผูท้ีเกียวขอ้งกบับลจ. ธนชาต เพอืใชใ้นการใหบ้ริการ/ปรบัปรุงการใหบ้ริการ/ประมวลผล

ขอ้มูล/นาํเสนอผลติภณัฑข์องบลจ. ธนชาต หรือเพอืการปฏบิตัติามกฎหมาย หรือขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการทงัในและต่างประเทศ (รวมถงึตามกฎหมาย FATCA ของสหรฐัอเมริกา การปิดบญัชี การลงทุน  

การหกัภาษ ี ณ  ทจี่าย(ถา้ม)ี  และการปฏบิติัตามกฎหมายฟอกเงนิและกฎหมายต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย)  นอกจากนี ขา้พเจา้ตกลงทจีะนาํสง่ขอ้มูลและเอกสารเพมิเติมตามทบีริษทั

จดัการรอ้งขอ 

ทงัน ีขา้พเจา้สามารถแสดงเจตนาเพกิถอนความยนิยอมดงักลา่วขา้งตน้ภายใตเ้งอืนไขทกีฎหมายกาํหนด ผ่านทาง Call Center - -   หรือ ณ ททีาํการของ บลจ. ธนชาต โดยขา้พเจา้รบัทราบว่า การเพกิ

ถอนความยนิยอมดงักลา่วอาจส่งผลกระทบต่อการใหบ้ริการของบลจ. ธนชาต 

. ขา้พเจา้ขอรบัรองและยนืยนัวา่ 

. ) ขา้พเจา้มใิช่บุคคลธรรมดาสญัชาติสหรฐัอเมริกา ผูม้ถีินทอียู่ในสหรฐัอเมริกา หรือเป็นผูถ้อืกรีนการด์ ของสหรฐัอเมริกา 

. ) ขา้พเจา้จะไม่ขอชาํระ/รบัชาํระเงนิเกียวกบัการซอืขายหน่วยลงทุนในสหรฐัอเมริกา 

. ) เงนิลงทุนของขา้พเจา้มไิดม้าจากการกระทาํ/แหล่งผดิกฎหมาย ทุจรติ คอรปัชนั ซงึรวมถงึเงนิทเีกียวขอ้งกบั การฟอกเงนิ หรือการสนบัสนุนทางการเงนิ แก่การก่อการ 

รา้ย และธุรกรรมในบญัชีกองทุนนีไม่มวีตัถปุระสงคด์งักล่าว 

. ) ขา้พเจา้จะส่งขอ้มูล เอกสาร ปฏบิตัิตามและดาํเนินการใดๆ ตามทีบริษทัจดัการรอ้งขอโดยไม่ชกัชา้ 

. ในกรณีทคํีารบัรอง/คาํยืนยนัขา้งตน้ไมต่รงกบัความจริงหรือในกรณีทขีา้พเจา้ไม่ปฏบิตัิตามขอ้กาํหนดและเงอืนไขของการเปิดบญัชีกองทนุ ขา้พเจา้ ตกลงและ ยนิยอมใหบ้ริษทัจดัการระงบัการใหบ้ริการใดๆ อนั

เกียวขอ้งกบับญัชีกองทุนของขา้พเจา้ทจีะเปิดน ีรวมถงึบญัชีใดๆ ทมีอียู่กบับริษทัจดัการ และ/หรือ ดาํเนิน การปิดบญัชีดงักล่าว  รวมถงึ  ดาํเนินการตามขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้ง  ซงึอาจรวมถึงการแจง้

แก่หน่วยงานราชการทีเกียวขอ้ง  และ/หรือ  หกั ณ ทจี่าย เป็นตน้ 
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ส่วนที 2 การยืนยนัและการเปลียนแปลงสถานะ 

 

1. ท่านยืนยนัว่า ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริง ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 

2. ท่านรับทราบและตกลงวา่ หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกนั แต่ขอ้มูลทีให้ตามแบบฟอร์มนี หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นขอ้มูลอนัเป็นเท็จ ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นสมบรูณ์บลจ.ธนชาต มี

สิทธิใชดุ้ลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวทจีะยตุิความสัมพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่วา่ทงัหมดหรือบางส่วน ตามทีบริษทั เห็นสมควร 

3. ท่านตกลงทจีะแจง้ให้บลจ.ธนชาต ทราบและนาํส่งเอกสารประกอบให้แก่บลจ.ธนชาตภายใน 30 วนั หลงัจากมีเหตุการณ์เปลียนแปลงอนัทาํให้ขอ้มูลของท่านทีระบุในแบบฟอร์มนีไม่ถูกตอ้ง 

4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีทีท่านไม่ไดด้าํเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรือมีการนาํส่งขอ้มูลอนัเป็นเท็จ ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นสมบูรณ์ เกียวกบัสถานะของท่าน บลจ.ธนชาต มีสิทธิใชดุ้ลย

พินิจเพียงฝ่ายเดียวทีจะยตุิความสมัพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่วา่ทงัหมดหรือบางส่วน ตามทีบลจ.ธนชาต เห็นสมควร 

 

ส่วนที 3 การยินยอมให้เปิดเผยขอ้มูลและการหกับญัชี 

ท่านตกลงให้ความยินยอม ทีไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ บลจ.ธนชาต ในการดาํเนินการดงัต่อไปนี 

1. เปิดเผยขอ้มูลต่างๆของท่านให้แก่บริษทัในกลุ่มของบลจ.ธนชาต เพอืประโยชน์ในการปฏิบตัิตาม FATCA หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึงรวมถึง หน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service:IRS) ขอ้มูลดงักล่าวรวมถึง ชือลูกคา้ ทีอยู ่เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี หมายเลขบญัชี สถานะ ตามเกณฑเ์รือง FATCA (คือ เป็นผูป้ฏิบติัตาม หรือผู้

ไม่ให้ความร่วมมือ) จาํนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเขา้-ออกจากบญัชี รายการเคลือนไหวทางบญัชี จาํนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภณัฑท์างการเงิน และ/หรือทรัพยสิ์น

อนืๆ ทีมีอยูก่บับลจ.ธนชาต ตลอดจนจาํนวนรายได ้และขอ้มูลอืนๆ ทีเกียวกบัความสัมพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจทีอาจถูกร้องขอโดยบริษทัภายในกลุ่มของบลจ.ธนชาต หน่วยงานทางภาษีอากรใน

ประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึงรวมถึง IRS ดว้ย 

2. หักเงินจากบญัชีของท่าน และ/หรือ เงินไดท้่านไดรั้บจากหรือผ่านบลจ.ธนชาตในจาํนวนทกีาํหนดโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึงรวมถึง IRS ภายใตบ้งัคบัของ

กฏหมาย และ/หรือ กฏเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงขอ้ตกลงใดๆ ระหว่างงบลจ.ธนชาต กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรดงักล่าว 

 

 

หากท่านไม่ให้ขอ้มูลทีจาํเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกนั (U.S. person) หรือขอ้มูลทีจาํเป็นตอ้งรายงานให้แก่บลจ.ธนชาตหรือไม่สามารถจะขอให้ยกเวน้การบงัคบัใชก้ฏหมายที 

ห้ามการรายงานขอ้มูลได ้บลจ.ธนชาต  มีสิทธิใชดุ้ลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวทีจะยตุิความสัมพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกบัทา่น ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน ตามทีบลจ.ธนชาต เห็นสมควร 

ขา้พเจา้รับทราบและตกลงปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงือนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนีซึงรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยขอ้มูล การหักบัญชี และการยตุิความสัมพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกบัขา้พเจา้ เพอืเป็น

หลกัฐานแห่งการนี จึงไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นสําคญั 

 

 

 

 

 

 

 

ลงลายมอืชือผูข้อเปิดบญัชี 

 

 

  ……………………………………………… 

(……………………………………………….) 

วนัท ี

 

…………………………………. 
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ขอ้กาํหนดและเงอืนไขของการเปิดบญัชีกองทุน 

ตามทรีะบุไวด้งัต่อไปนถีอืเป็นส่วนหนึงของคาํขอเปิดบญัชีกองทุนเพอืซอืขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทจีดัตงัและจดัการโดยบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนธนชาตจาํกดั (“บลจ.” หรือ “บริษทัจดัการ”) โดยผูข้อ

เปิดบญัชีกองทุน (“ผูล้งทุน” หรือ “ลูกคา้”) ไดล้งนามในคาํขอเปิดบญัชีกองทุนเพอืรบัทราบและตกลงทีจะเขา้ผูกพนัและปฏบิตัติามขอ้กาํหนดและเงอืนไขของการเปิดบญัชีกองทุนนีแลว้ 

1. บริษทัจดัการสงวนสทิธิทจีะพจิารณารบัหรือปฏเิสธคาํขอของผูล้งทุนโดยไม่จาํเป็นตอ้งชีแจงเหตุผลใดๆแก่ผูล้งทุนนนั 

2. บริษทัจดัการสงวนสทิธิทจีะปฏเิสธการจองซอืการซอืและ/หรือการขายคนืหน่วยลงทุนและ/หรือการสบัเปลยีนหน่วยลงทุนตามคาํสงัซอืคาํสงัขายคาํสงัสบัเปลยีนหน่วยลงทุนหรือคาํสงัอนืใดของผูล้งทุน 

ไม่วา่ทงัหมดหรือบางสว่นทงันกีารสงวนสทิธิดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดรวมถงึสทิธิและหนา้ทขีองบรษิทัจดัการทรีะบุไวใ้นหนงัสอืชีชวนตลอดจนเงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืใดทบีรษิทัจดัการได ้

กาํหนดไว ้

3. ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซอืคืนหน่วยลงทุน (“ผูส้นบัสนุน”) เป็นเพยีงผูด้าํเนินการในการรบัคาํสงัซอืและ/หรือคาํสงัขายคืนและ/หรือสบัเปลยีนหน่วยลงทุนจากลูกคา้เท่านนัหนา้ทใีนการจดัสรรหน่วย 

ลงทุนตามคาํสงัเป็นหนา้ทขีองบริษทัจดัการแต่เพยีงผูเ้ดียว 

4. ในกรณีท ี

4.1 บญัชกีองทุนไม่มมูีลค่าคงเหลอืในบญัชีและผูล้งทุนไม่มกีารติดต่อใชบ้ริการซือขายหน่วยลงทุนผ่านบญัชนีนัเป็นเวลานานติดต่อกนัเกิน 1 ปี 

4.2 คาํรบัรองและคาํยนืยนัของผูล้งทุนไม่ถูกตอ้ง/ไม่ตรงกบัความเป็นจริงผูล้งทุนผดิขอ้กาํหนดและเงอืนไขของการเปิดบญัชีกองทุนขอ้หนึงขอ้ใดทบีริษทัจดัการเหน็วา่เป็นสาระสาํคญัรวมทงัเอกสารใดๆทีผู ้

ลงทุนใหไ้วแ้ก่บลจ.ไม่ถูกตอ้ง/ไมต่รงกบัความเป็นจริง 

4.3 การลงทุนของท่านก่อใหเ้กิดขอ้สงสยัถงึความสจุริตความเหมาะสมทางธุรกิจหรือความถูกตอ้งตามกฎหมาย 

4.4 ผูล้งทุนไมป่ฏบิตัิตามขอ้กาํหนดและงอืนไขของการเปิดบญัชีกองทุนน ี

4.5 บริษทัจดัการเหน็ว่าพฤติกรรมการลงทุนและ/หรือวธีิการลงทุนของท่านไม่มลีกัษณะปกติหรือไม่สมเหตุสมผลทางเศรษฐกจิหรือก่อใหเ้กดิภาระแก่บริษทัจดัการอย่างไม่สมควร 

บริษทัจดัการสงวนสทิธิทจีะปิดบญัชดีงักล่าวและ/หรือไม่ดาํเนินการตามคาํสงัการทาํรายการกองทุนทงัหมดหรือบางสว่นของลูกคา้และ/หรือบงัคบัขายคืนหน่วยลงทุนโดยใหถ้อืวา่ผูล้งทนุยนิยอมบริษทั 

จดัการแลว้ตามขอ้กาํหนดและเงอืนไขฉบบันซีงึการขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวจะเป็นไปตามกาํหนดเวลาทบีริษทัจดัการไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืแจง้เกียวกบัมูลค่าขนัตาํของหน่วยลงทุนขา้งตน้หรือการผดิ 

ขอ้กาํหนดและเงอืนไข (แลว้แต่กรณี) และใหบ้ริษทัจดัการนาํเงนิทไีดจ้ากการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวสง่ใหผู้ล้งทุนโดยมชิกัชา้โดยนาํสง่เขา้บญัชีธนาคารตามรายละเอยีด/ขอ้มูลทผูีล้งทุนไดเ้คยแจง้ไวก้บั 

บริษทัจดัการหรือนาํส่งเป็นเช็คสงัจ่ายผูล้งทุนไปยงัทอียู่ทผูีล้งทุนไดเ้คยแจง้ไวก้บับริษทัจดัการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบอกี 

5. ผูล้งทุนยนืยนัว่าก่อนการลงทุนแต่ละครงัผูล้งทุนไดร้บัหนงัสอืชชีวนคู่มอืผูล้งทุนหรือคู่มอืการลงทุนใน LTF หรือ RMF (แลว้แต่กรณี) หรอืเอกสารอนืใดทใีชใ้นการขายหน่วยลงทุนจากบริษทัจดัการและ/ 

หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและ/หรือผูส้นบัสนุนและ/หรอืบุคคลธรรมดาททีาํหนา้ทเีป็นตวัแทนสนบัสนุนรวมทงัพนกังานผูท้าํหนา้ทใีนการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดงักล่าวแลว้และผูล้งทุนมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจ 

เกียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดวีา่ 

(1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครงัผูล้งทนุควรจะศึกษาขอ้มูลต่างๆตามทรีะบุไวใ้นหนงัสอืชีชวนอย่างละเอยีดรอบคอบ 

(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิช่เป็นการฝากเงนิและมคีวามเสยีงของการลงทุนผูล้งทุนอาจไดร้บัเงนิลงทุนคืนมากกว่าหรือนอ้ยกวา่เงนิลงทุนเริมแรกก็ไดแ้ละอาจไม่ไดร้บัชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ภายในระยะเวลาทกีาํหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหนว่ยลงทุนไดต้ามทไีดม้คีาํสงัไว ้

(3) ในกรณีทบีริษทัจดัการและ/หรือผูจ้ดัจาํหนา่ยและ/หรือผูส้นบัสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาททีาํหนา้ทเีป็นตวัแทนสนบัสนุนทบีริษทัจดัการแต่งตงั (รวมทงัพนกังานผูท้าํหนา้ทใีนการขายหรือรบัซอืคืน 

หน่วยลงทุนของบุคคลดงักลา่ว) ใหค้าํแนะนาํทวัไปหรือคาํแนะนาํเฉพาะเจาะจงแก่ผูล้งทุนผูล้งทุนจะไดร้บัคาํเตือนในเรืองต่างๆตามหลกัเกณฑเ์งอืนไขและวธิีการของคณะกรรมการก.ล.ต. กาํหนดอนั 

ไดแ้ก่ 

(ก) คาํเตือนเกยีวกบัความเสยีงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

(ข) คาํเตือนเกียวกบัความเสยีงในการลงทุนของกองทุนรวมนนัๆ 

(ค) คาํเตือนในกรณีทมีกีารใหค้าํแนะนาํทวัไปวา่คาํแนะนาํดงักล่าวมใิช่คาํแนะนาํแก่ผูล้งทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงและคาํแนะนาํนนัไม่ไดเ้กิดจากการวเิคราะหห์รือคาํนึงถงึวตัถุประสงคใ์นการลงทุนฐานะ 

ทางการเงนิและความตอ้งการของผูล้งทุน 

(ง) คาํเตือนในกรณีทมีกีารใหค้าํแนะนาํเฉพาะเจาะจงว่าในกรณีทผูีล้งทุนปฏเิสธการใหข้อ้มูลสว่นตวัหรือการใหข้อ้มูลสว่นตวัทเีป็นปจัจุบนัผูล้งทุนอาจไดร้บัคาํแนะนาํทไีม่เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค ์

ฐานะทางการเงนิหรือความตอ้งการของผูล้งทุนเนืองจากคาํแนะนาํทใีหน้นัไดพ้จิารณาจากขอ้มลูเพยีงเท่าทผูีล้งทุนเปิดเผยใหท้ราบหรือกฎหมายกาํหนด 

ผูล้งทุนยืนยนัว่าการลงทุนเป็นการตดัสนิใจลงทุนของผูล้งทุนโดยลาํพงัไม่มผีลเป็นการผูกพนับริษทัจดัการและไม่มผีลใหบ้ริษทัจดัการตอ้งรบัผดิชอบใดๆทงัสนิทุกประการ 

(4) สาํหรบัผูล้งทนุในกองทุนรวมเพอืการเลยีงชีพและกองทุนรวมหุน้ระยะยาวผูล้งทนุไดอ่้านและเขา้ใจโดยตลอดถงึขอ้ความทีปรากฏอยู่ในคู่มอืการลงทุนในLTF หรือ RMF (แลว้แต่กรณี) และผูล้งทุน 

รบัทราบว่าบริษทัจดัการมไิดเ้ป็นผูใ้หค้าํแนะนาํหรือใหค้าํปรึกษาดา้นภาษแีก่ผูล้งทุน 

6. ผูล้งทุนรบัทราบและเขา้ใจเป็นอย่างดแีลว้ว่าพนกังานผูท้าํหนา้ทขีายหรือรบัซอืคืนหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและ/หรือผูส้นบัสนุนการขายและ/หรือบุคคลธรรมดาททีาํหนา้ทเีป็น 

ตวัแทนการขายจะไดร้บัผลตอบแทนตามหลกัเกณฑท์บีริษทัจดัการและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและ/หรือผูส้นบัสนุนกาํหนด (แลว้แต่กรณี) ทงันผีลตอบแทนดงักลา่วบริษทัจดัการและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและ/ 

หรือผูส้นบัสนุนจะเป็นผูร้บัผดิชอบ (แลว้แต่กรณี)โดยจะไม่เป็นการเพมิค่าใชจ่้ายนอกเหนอืจากทผูีล้งทุนหรือกองทุนรวมจะตอ้งรบัผดิชอบตามทีระบุไวใ้นหนงัสอืชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อย่างใด 

7. ผูล้งทุนรบัทราบเป็นอย่างดแีลว้ว่าบริษทัจดัการและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและ/หรือผูส้นบัสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาททีาํหนา้ทเีป็นตวัแทนสนบัสนุน (รวมทงัพนกังานผูท้าํหนา้ทขีายหรอืรบัซอืคืนหน่วย 

ลงทุนของบุคคลดงักล่าว) มหีนา้ทตีอ้งปฏบิตัิตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือขอ้บงัคบัระเบยีบคาํสงัของหน่วยงานราชการผูม้อีาํนาจอนืใด 

หรือกฎหมายทเีกียวขอ้งผูล้งทุนจงึตกลงยนิยอมใหค้วามร่วมมอืกบับริษทัจดัการและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและ/หรือตวัแทนสนบัสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาททีาํหนา้ทเีป็นตวัแทนสนบัสนุน (รวมทงัพนกังาน 

ผูท้าํหนา้ทขีายหรือรบัซอืคืนหน่วยลงทนุของบคุคลดงักล่าว) อย่างเต็มความสามารถทุกประการรวมทงั 

(1) ตกลงยนิยอมให/้เปิดเผยขอ้มูลสว่นตวัของผูล้งทุนขอ้มูลเพือการรายงานธุรกรรมตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิพ.ศ. 2542 และขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของกฎหมายอนืๆทเีกียวขอ้ง 

ทงัในและต่างประเทศ 

(2) นาํส่งและ/หรือลงนามในเอกสารและ/หรือหลกัฐานใดๆตามทบีริษทัจดัการรอ้งขอหรือตามทกีฎหมายทงัในและต่างประเทศกาํหนด (รวมถงึกฎหมายFATCA ของสหรฐัอเมริกา) 

8. บรรดาการติดต่อหนงัสอืติดต่อและ/หรือหนงัสอืบอกกลา่วและ/หรือเอกสารอนืใดทจีะติดต่อหรือส่งใหแ้ก่ผูล้งทุนใหบ้ริษทัจดัการสามารถติดต่อดว้ยวธีิใดก็ไดไ้ม่ว่าจะเป็นการแจง้ทางโทรศพัทโ์ทรสาร 
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อเีมลท์างไปรษณียล์งทะเบยีนหรือไม่ลงทะเบยีนก็ตามหรือใหค้นนาํไปส่งเองหรือการติดต่อสือสารดว้ยวธิีอนืใดในกรณีทไีดส่้งไปยงัเลขหมายโทรศพัทโ์ทรสารอเีมลท์อียูท่รีะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี

กองทุนหรือทผูีล้งทุนไดแ้จง้การเปลยีนแปลงไวเ้ป็นหนงัสอืครงัหลงัสุดแลว้ใหถ้อืว่าไดส่้งใหแ้ก่ผูล้งทุนแลว้โดยชอบทงันโีดยไม่คาํนึงว่าผูล้งทนุจะไดร้บัดว้ยตนเองหรือมผูีร้บัไวห้รือไม่ก็ตามในกรณีทีส่ง 

ใหไ้ม่ไดเ้พราะผูล้งทุนยา้ยทอียู่หรือทอียูท่กีล่าวนีเปลยีนแปลงไปหรือถูกรือถอนไปโดยไม่มกีารแจง้การยา้ยหรือการเปลยีนแปลงหรือการรือถอนนนัเป็นหนงัสอืถงึบริษทัจดัการก็ดหีรือส่งใหไ้มไ่ดเ้พราะเลข 

หมายโทรศพัทโ์ทรสารอเีมลห์รือทีอยู่ทผูีล้งทุนไดแ้จง้การเปลยีนแปลงไวเ้ป็นหนงัสอืครงัหลงัสุดไม่ถูกตอ้งก็ดใีหถ้อืวา่ผูล้งทุนไดร้บัและทราบหนงัสอืติดต่อคาํบอกกล่าวหรือหนงัสอือนืใดของบริษทั 

จดัการแลว้โดยชอบ 

9. ผูล้งทุนและบริษทัจดัการตกลงร่วมกวั่าความไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของขอ้กาํหนดและเงอืนไขขอ้ใดหรือบางส่วนย่อมไม่มผีลกระทบต่อขอ้กาํหนดและเงอืนไขขอ้อนืๆหรือขอ้กาํหนดและเงอืนไขท ี

เหลอือยู่ทงัหมดโดยใหข้อ้กาํหนดและเงอืนไขทเีหลอืตามทกีล่าวมานีมผีลบงัคบัใชอ้ยูต่่อไปจนกว่าจะสนิสุดลงหากขอ้กาํหนดและเงอืนไขหรือขอ้ความตามขอ้กาํหนดและเงอืนไขของการเปิดบญัชีกองทุน 

ฉบบันขีดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยร์วมถงึประกาศอนืใดจากสาํนกังาน/คณะกรรมการก.ล.ต. เกียวกบัเรืองหลกัเกณฑเ์งอืนไขและวธิีการขายหรือรบัซอืคนืหน่วยลงทุน 

และการแต่งตงัตวัผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซอืคืนใหข้อ้ความตามขอ้กาํหนดและเงอืนไขของการเปิดบญัชีกองทุนฉบบันีใชบ้งัคบัเฉพาะทไีม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศดงักล่าว 

10. ผูล้งทุนรบัทราบวา่ผูล้งทุนจะไม่สามารถนาํหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพอืการเลยีงชีพและกองทุนรวมหุน้ระยะยาวไปจาํหน่ายจ่ายโอนจาํนาํหรือนาํไปเป็นประกนัได ้

11. ในกรณีผูล้งทุนใชบ้ริการซอื-ขายกองทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตผูล้งทุนตกลงและรบัทราบเพมิเตมิว่า 

(1) ในการใชบ้ริการธุรกรรมทางอนิเตอรเ์น็ตนผูีล้งทุนจะใชร้หสัผูใ้ช ้(User name) และรหสัผ่านของผูล้งทุนทบีลจ. มอบใหห้รือทผูีล้งทุนไดเ้ป็นผูก้าํหนดหรือเปลยีนแปลงขนึเองในระบบบริการธุรกรรม 

ทางอนิเตอรเ์น็ตดงักลา่ว 

(2) ผูล้งทุนรบัทราบวา่การซอืกองทุนโดยตดัเงนิจากบญัชีธนาคารต่างๆผ่านบริการธุรกรรมทางอนิเตอรเ์น็ตนนัจะตอ้งลงนามในแบบแสดงความยนิยอมใหห้กัเงนิในบญัชีธนาคารเพอืเป็นค่าซอืหน่วยลงทุน 

และรบัทราบว่าจะตอ้งทาํรายการซอืภายในเวลาทกีาํหนดทงันเีวลาของแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกนัไดห้รือเปลยีนแปลงไดแ้ลว้แต่กรณี 

(3) ผูล้งทุนรบัทราบและยนิยอมผูกพนัตนเองตามเงอืนไขขอ้กาํหนดและขอ้ความใดๆทรีะบุไวใ้นหนงัสอืชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนตลอดจนขอ้กาํหนด/หลกัเกณฑ/์เงอืนไขของการเปิด 

บญัชีกองทุนฉบบันีและทรีะบุอยูบ่นระบบบริการธุรกรรมทางอนิเตอรเ์น็ตของบลจ. 

 (4) ผูล้งทุนเขา้ใจและรบัทราบถึงความเสยีงอนัเกิดจากการทาํรายการผ่านบริการธุรกรรมทางอนิเตอรเ์น็ตเช่นการสูญหายของขอ้มูลระหวา่งการรบัส่งการส่งขอ้มูลเป็นไปอย่างเชืองชา้หรือไม่สามารถส่ง 

ขอ้มูลไดต้ลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมขีอ้ขดัขอ้งไม่สามารถทาํงานไดต้ามปกติความผดิพลาดและคลาดเคลอืนของขอ้มูลทีไดร้บัเนืองจากขอ้จาํกดัในการใชบ้ริการธุรกรรมทางอนิเตอรเ์น็ตรวมถงึความ 

เสยีหายของอุปกรณต่์อพ่วงใดๆรวมถงึขอ้มูลหรือสงิต่างๆทีอยู่ภายในอปุกรณ์นนัๆอนัเนืองมาจากการเขา้มาใชบ้ริการธุรกรรมทางอนิเตอรเ์น็ตเป็นตน้หากมคีวามเสยีหายเกิดขนึจากเหตุการณ์ดงักล่าวผู ้

ลงทุนตกลงจะไม่เรียกรอ้งค่าเสยีหายใดๆจากทางบริษทัจดัการและยนิดีรบัความเสยีงนดีว้ยตนเองทุกประการ 

(5) ผูล้งทุนตกลงว่าเอกสารใบบนัทกึรายการทอีอกจากเครืองโทรสารหรือเครืองพมิพข์องผูล้งทุนเป็นเพยีงเอกสารบนัทกึรายการเท่านนัมอิาจใชเ้ป็นหลกัฐานในการทาํรายการทสีมบูรณ์และใชอ้า้งองิได ้

ทงันผูีล้งทุนยนิยอมตกลงใหถ้อืเอาใบยนืยนัทจีดัทาํโดยบลจ. เป็นหลกัฐานการทาํรายการทสีมบูรณ์และใชอ้า้งองิได ้

(6) ผูล้งทุนรบัทราบวา่สามารถเพกิถอนรายการสงัซอืหรือสงัขายหรือสบัเปลยีนหน่วยลงทุนของผูล้งทุนผ่านอนิเตอรเ์น็ตของบลจ. ไดภ้ายในเวลาทบีลจ. กาํหนดทงันขีนึอยู่กบัเวลาของแต่ละธนาคารหาก 

การเพกิถอนรายการไดเ้กิดขนึหลงัเวลาทกีาํหนดผูล้งทุนยอมรบัว่าผูล้งทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการไดแ้ละใหถ้อืว่าการทาํรายการสงัซอืหรือสงัขายหรือสบัเปลยีนหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้สร็จสนิ 

สมบูรณแ์ลว้ภายในเวลาทกีาํหนด 

(7) ผูล้งทุนจะเก็บรกัษารหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของผูล้งทุนหรือทผูีล้งทุนขอจากบลจ. เป็นความลบัและยอมรบัว่าบลจ. จะไม่ตอ้งรบัผดิชอบใดๆทงัสนิในกรณีทบีุคคลทไีม่ใช่เจา้ของรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน 

ของผูล้งทุนทาํรายการผ่านบริการทางอนิเตอรเ์น็ตของบลจ. 

(8) บลจ. ขอสงวนไวซ้งึสทิธิทจีะเปลยีนแปลงแกไ้ขบรรดาขอ้ตกลงต่างๆเกียวกบัการใหบ้ริการธุรกรรมทางอนิเตอรเ์น็ตของบลจ.ไดท้กุขณะตามแต่บลจ. จะเหน็สมควรการเปลยีนแปลงแกไ้ขดงักล่าวบลจ.  

จะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ 30 วนัณสาํนกังานของบลจ. หรือททีาํการของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซอืคืนหน่วยลงทุนหรือททีาํการธนาคาร 

(9) ผูล้งทุนตกลงจะรบัผดิชอบและยอมรบัต่อรายการทีเกิดขนึภายใตเ้ลขทผูีถ้อืหน่วยทผูีล้งทนุไดท้าํการผูกไวก้บัรหสัผูใ้ชข้องผูล้งทุนเองหรือทไีดผู้กไวก้บัรหสัผูใ้ชข้องผูร้บัมอบอาํนาจเสมอืนหนึงเป็นการ 

ทาํรายการของผูล้งทุนเองโดยทางบลจ. จะไม่รบัผดิชอบใดๆต่อความเสยีหายทอีาจเกิดขนึจากการทาํรายการนนัๆ 

12. เพอืใหบ้ริษทัจดัการ (รวมถงึกองทุนทุกกองทุนภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ) ผูส้นบัสนุนการขายฯและผูเ้กียวขอ้งกบักองทนุสามารถปฏบิตัหินา้ทตีามกฎหมายทเีกียวขอ้งทงัในและต่างประเทศ 

(รวมถงึกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงนิ) ไดแ้ละเพอืเป็นการลดขนัตอนทผูีล้งทุนจะตอ้งนาํส่งเอกสารขอ้ตกลงอนัเกียวกบัหนา้ทขีองผูล้งทุนขอ้มูลคาํยนืยนัและคาํยนิยอมใดๆเกียวกบัการแสดงตน 

และการเปิดเผยขอ้มูล/หกัณทจี่าย (รวมถงึเอกสาร FATCA Form และเอกสารทอีา้งถงึใน FATCA Form) (ซงึต่อไปนีจะรวมเรียกวา่“เอกสารและขอ้มูล”) ใหก้บับุคคลดงักลา่วขา้งตน้เป็นรายๆไปภายใต ้

ขอ้กาํหนดและเงอืนไขของการเปิดบญัชีกองทนุนีหากผูล้งทุนใหห้รือจะใหเ้อกสารและขอ้มลูแก่บุคคลใดบุคคลหนึงขา้งตน้ผูล้งทนุตกลงและยนิยอมใหบุ้คคลดงักลา่วขา้งตน้ทงัหมดรวมถงึตวัแทนมสีทิธิใช ้

เอกสารและขอ้มูลดงักล่าวเสมอืนหนึงว่าผูล้งทนุไดม้อบเอกสารและขอ้มลูนนักบับุคคลดงักล่าวทุกรายและใหบุ้คคลดงักล่าวทุกรายสามารถนาํส่ง/ใชเ้อกสารและขอ้มูลนนัระหวา่งกนัไดท้งันบีริษทัจดัการ 

และ/หรือบุคคลแต่ละรายขา้งตน้สงวนสทิธิในการขอเอกสารและขอ้มูลเพมิเติมจากผูล้งทุนในภายหลงัได ้
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