แบบฟอร์มเปิ ดบัญชีสําหรับบุคคลธรรมดา
Application form Individual Person

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

Single Form

เลขทีผูถ้ ือหน่วย CIS No......................................................
วันที Date…………………………………………..
ชือบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การ Intermediary name………………………………………………………………………
เรี ยน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด Thanachart fund Management Co., Ltd.
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอใช้บริ การกองทุนรวม กับบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (บริ ษทั จัดการ) ข้าพเจ้าจึงขอให้สัญญาและขอให้รายละเอียดดังนี
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 ข้อมูลการเปิ ดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening
ประเภทบัญชี
บัญชีเดียว
*ชือบัญชี…………………………………………………………………………………........……………..............................................................................
ประเภทหลักฐาน*

 บัตรประชาชน ID Card
เลขที No.
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ……..………………..

---
 ตลอดชีพ Not Expired

 บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card
เลขที No.
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ……..………………..

---

 หนังสือเดินทาง Passport
เลขที No
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ……..………………..
ประเทศทีออก Issuing Country………………………………..



*คํานํ าหน้า
 นาย Mr.  นาง Mrs.  นางสาว Miss
อืนๆ Other (ระบุ)…………………………………………………………
*ชือ – นามสกุล (ภาษาไทย)….............……………............................................................................................................................................................................
* Name – Surname (English)….............…………….........................................................................................................................................................................
* วันเดือนปี เกิด (ค.ศ.) date of birth (A.D.) ………. /….…./…………. *ประเทศเจ้าของสัญชาติ Nationality ................................................................
*สถานภาพ Marital Status  โสด single
 สมรส married

ข้อมูลคู่สมรส
*ชือ – นามสกุล (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
*Name – Surname (English) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
ข้อมูลติดต่อ Contact Information
*โทรศัพท์มอื ถือ Mobile Phone ..................................................... โทรศัพท์พนฐาน
ื
Home Telephone...............................................................
โทรสาร Fax...................................................................................... อีเมล์ E-mail.....................................................................................................
(หากไม่ระบุ หมายเลขโทรศัพท์เคลือนทีและอีเมล์ขา้ พเจ้าทราบดีว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้รบั รหัสอ้างอิงเพือเข้าใช้บริการกองทุนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์)
*ทีอยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document
เลขที Address No…………………. หมู่ Moo No………......อาคาร/หมู่บ ้าน Building/Mooban..............................................................เลขทีห้อง Room No……………………………………….
ชัน Floor………......ซอย Soi………………………………...................................................................ถนน Road………………………………….................................................................................
แขวง/Sub-district/Tambon............………………………………………………………….อําเภอ/เขต District/Amphur...................….………................................................................................
จังหวัด Province.......……...………………………………รหัสไปรษณีย ์ Postal Code ....................………ประเทศ Country ………………..................................................................................
*ทีอยู่ปจั จุบนั Current Address ตามประเภทหลักฐาน Same as address as specified in the identification document
อืนๆ (โปรดระบุ)Other (specify)
เลขที Address No…………………. หมู่ Moo No………......อาคาร/หมู่บ ้าน Building/Mooban.................................................................................เลขทีห้อง Room No…………………….
ชัน Floor………......ซอย Soi………………………………................................................................ถนน Road………………………………….................................................................................
แขวง/ตําบล Sub-district/Tambon............………………………………………………………….อําเภอ/เขต District/Amphur...................….………......................................................................
จังหวัด Province.......……...………………………………รหัสไปรษณีย ์ Postal Code ....................………ประเทศ Country ………………...................................................................................
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ข้ อมูลส่ วนบุคคล(* หมายถึงข้อมูลทีต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)

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

*อาชีพ Occupation
 เกษตรกร Agriculturist
 แม่บา้ น/พ่อบ้าน housewife
 พระภิกษุ/นักบวช Buddhist monk/priest

* กรณี เลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี โปรดระบุทีอยู่สถานทีทํางานและตําแหน่ งงาน

 นักลงทุน invertor
 นักเรียน/นักศึกษา student
 เกษียณอายุ retirement

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

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
State Enterprise Employee
 ครู/อาจารย์
Teacher
 กิจการครอบครัว Family Business

*ประเภทธุรกิจ Business Type

 พนักงานบริษทั
Corporate Employee
 แพทย์ พยาบาล
Doctor/Nurse
 อืน ๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify)

 เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
Business Owner
 นักการเมือง
Politician

 อาชีพอสระ
Self-Employed
 ข้าราชการ
Government Employee

(ระบุเฉพาะกรณีเลือกอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออืนๆ)
If you choose the Self - Employed , Business Owner ,Family Business
 ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading
 อาวุธยุทธภัณฑ์/Armament
 คาสิโน / การพนัน Casino/Gambling
 สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/Mosque/Shrine
 โอนและรับโอนเงินทังภายในและต่างประเทศ Domestic or International Money Transfer
 สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ Entertainment Business
 การเงิน / ธนาคาร Financial Service/Banking
 แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange
 โรงแรม / ภัตตาคาร Hotel/Restaurant
 ประกันภัย / ประกันชีวติ Insurance/Assurance
 ค้าอัญมณี/ ทอง Jewelry/Gold Trading
 อสังหาริมทรัพย์/Property /Real Estate
 ธุรกิจรับคนเข้ามาทํางานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทํางานต่างประเทศ /Foreign Worker Employment Agency
 ธุรกิจนําเทียว / บริษทั ทัวร์ / Travel Industry/Travel Agency
 มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา School/Education Center
 อืนๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)………………………………………………
*ทีอยูส่ ถานทีทํางาน Workplace Address
ชือสถานทีทํางาน.............................................................................................................................................
เลขที Address No…………………. หมู่ Moo No………......อาคาร/หมู่บ ้าน Building/Mooban..............................................................เลขทีห้อง Room No…………………………………
ชัน Floor………......ซอย Soi………………………………..........................................ถนน Road…………………………………..................................................................................................
แขวง/ตําบล Sub-district/Tambon............……………………………………….อําเภอ/เขต District/Amphur...................….………...................................................................................
จังหวัด Province.......……...………………………………รหัสไปรษณีย ์ Postal Code ....................………ประเทศ Country ………………..........................................................................
ตําแหน่งงาน Position...................….………...................................................................................................

*ประเทศของแหล่งทีมาของรายได้/เงินทุน Country’s Source of Income/Investment Fund
 ประเทศไทย Thailand

 ประเทศอืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………..
Other countries (Please specify)
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*แหล่งทีมาของรายได้ Source of Income (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ You can select more than 1 item)
 เงินเดือน Salary
 เงินเกษียณ Retirement fund
 เงินออม Savings
 มรดก Inheritance
 การลงทุน Investment
 ประกอบธุรกิจ Own Business
 อืนๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify) ……….....

*รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht)

 0 -15,000
 15,001 – 30,000
 30,001 – 50,000
 100,001 – 500,000
 500,000 – 1,000,000
1,000,001-4,000,000
>10,000,000
มูลค่าทรัพย์สนิ (โปรดระบุ) Asset Value (Please specify) ……………………………………………….…………………......... บาท (Baht)

 50,001 – 100,000
4,000,001-10,000,000

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซือขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ทเป็
ี นทีอยู่อาศัย)
(Asset include deposits, direct investment in securities or derivatives, net assets (not including residential real estate)

*ท่านเป็ นผูม้ ีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็ นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็ นผูใ้ กล้ชิดกับบุคคลผูม้ ีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person?

 ใช่ Yes ตําแหน่ง Position ………………………………….

 ไม่ใช่ No

*ทีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address
 ตามประเภทหลักฐาน
 ตามทีอยู่ปจั จุบนั Current Address
Same as Address as specified in identification document
 ตามทีอยู่สถานทีทํางาน Workplace Address
 อืนๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)
เลขที Address No…………………. หมู่ Moo No………......อาคาร/หมู่บ ้าน Building/ Mooban ..............................................................เลขทีห้อง Room No……………………………………….
ชัน Floor………......ซอย Soi………………………………...............................................ถนน Road………………………………….....................................................................................................
แขวง/ตําบล Sub-district/Tambon............…………………………………………………..อําเภอ/เขต District/Amphur...................….………...............................................................................
จังหวัด Province.......……...………………………………รหัสไปรษณีย ์ Postal Code ....................………ประเทศ Country ………………..................................................................................
การเปิ ดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund
2
*วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective
 เพือการลงทุน For Investment
 เพือการเกษียณ Retirement Investment
 เพือสิทธิประโยชน์ทางภาษี For Tax Benefits
 อืน ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)……………………………
*บัญชีธนาคารสําหรับรับชําระเงินค่าขายคืนหลักทรัพย์ ดอกเบีย เงินปันผล (bank account for Redemption Proceeds and Dividend)
 ธนชาต/Thanachart Bank
 กสิกรไทย/Kasikorn Bank
 ไทยพาณิชย์ /Siam Commercial Bank
 กรุงเทพ /Bangkok Bank
 กรุงศรีอยุธยา/Bank of Ayudhya
ทีเอ็มบีธนชาต /ttb bank
 ออมสิน/Government Savings Bank
สาขา ………………………………………………………….เลขที ……………………………………………………………………………..
ประเภทบัญชีเงินฝาก Type of deposit account
ออมทรัพย์ Savings
กระแสรายวัน Current
หมายเหตุ: บัญชีธนาคารสําหรับการับเงินค่าขายคืนหลักทรัพย์ ดอกเบีย และเงินปันผล ผู ้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชีตอ้ งเป็ นบุคคคลเดียวกัน
Remark: Bank for redemption proceeds and dividend, the securities holder and the account holder must be the person.
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เอกสารสําคัญประกอบคําขอใช้บริการกองทุนรวม Supporting Doucments for Mutual fund Service Application
 สําเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการของผูใ้ ช้บริการ Copy of the applicant’s identity card/government official card
 สําเนาหนังสือเดินทางของผู ้ขอใช้บริการ (ต่างชาติ) Copy of the applicant’s passport(foreigner)
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก Copy of deposit passbook
 สําเนาทะเบียนบ้านทีมีชือผูเ้ยาว์ และสําเนาบัตรประชาชนของผู ้เยาว์ (กรณีผูเ้ยาว์อายุไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์)
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)
 สําเนาบัตรประชาชนของผู ้ปกครอง (กรณีผูเ้ ยาว์อายุไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์) Copy of the parnt’s identity card (in case that the minor is not 20 years old)
 สําเนาบัตรประชาชนของผู ้รับประโยชน์ (กรณีเป็ นบุคคลอืน) Copy of the beneficary’s identity card (cars of the other person,not the applicant)
คํารับรอง/คํายืนยันโดยผูข้ อเปิ ดบัญชี (ข้อความตามข้อนี ผูกพันกับเจ้าของบัญชีร่วม/บุคคลทีปรากฏชือในบัญชีทุกราย)
ข้าพเจ้า (ผูถ้ อื หน่วยลงทุน/ผู ้ขอเปิ ดบัญชี) ขอให้คาํ รับรองและยืนยันว่า:
1. ข้อมูลข้างต้นรวมถึงข้อมูลทีข้าพเจ้าได้ใหไ้ ว้ในเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน เป็ นข้อมูลปัจจุบนั ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็ นจริงทุกประการ หาก ข้อมูลดังกล่าวของข้าพเจ้ามีการเปลียนแปลงใน
อนาคต ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ บลจ.ธนชาต ทราบเพือทําการเปลียนแปลงฐานข้อมูลของข้าพเจ้าโดยมิชกั ช้า
. ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ รับทราบ ตกลง และยินยอมผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดและเงือนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนตามทีปรากฏในใบคําขอเปิ ดบัญชีนี (หรือตามที บลจ.ธนชาต ได้มอบไว้ใหก้ บั ข้าพเจ้า
แล้วในระหว่างการเปิ ดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าแล้ว) ทุกประการ และใหข้ อ้ กําหนดและเงือนไขดังกล่าว เป็ นส่วนหนึงของใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า นอกจากนีข้าพเจ้ายอมรับและตกลงทีจะผูกพันและ
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ข้อกําหนด และเงือนไขต่างๆ ทีระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนนี และในหนังสือชีชวนของแต่ละกองทุนทีข้าพเจ้าจะเข้าลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์/ข้อกําหนด/เงือนไขในใบคําสังทํา
รายการเกียวกับการลงทุนหรือใช้บริการ รวมถึง การใช้บริการของบลจ.ธนชาต ทังนี หากบลจ.ธนชาตมีการเปลียนแปลงหลักเกณฑ์/ข้อกําหนด/เงือนไขใน เอกสารดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายืนยันและตกลงทีจะ
ผูกพันและปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์/ข้อกําหนด/เงือนไขทีเปลียนแปลงทุกประการ
. ข้าพเจ้ายินยอมให ้บลจ.ธนชาต จัดเก็บ รวบรวมวิเคราะห์และใช้ขอ้ มูลเกียวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆของข้าพเจ้าทีข้าพเจ้ามอบให้แก่บลจ.ธนชาต หรือทีบลจ. ธนชาต ได้รบั มาจากแหล่งอืนโดยความ
ยินยอมของข้าพเจ้า รวมทังยินยอมให้บลจ. ธนชาตนําส่ง หรือเปิ ดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าใหแ้ ก่หน่วย งานราชการรวมถึงผูท้ ีเกียวข้องกับบลจ. ธนชาต เพือใช้ในการให้บริการ/ปรับปรุงการให้บริการ/ประมวลผล
ข้อมูล/นําเสนอผลิตภัณฑ์ของบลจ. ธนชาต หรือเพือการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือข้อกําหนดของหน่วยงานราชการทังในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา การปิ ดบัญชี การลงทุน
การหักภาษี ณ ทีจ่าย(ถ้ามี) และการปฏิบตั ติ ามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี ข้าพเจ้าตกลงทีจะนําส่งข้อมูลและเอกสารเพิมเติมตามทีบริษทั
จัดการร้องขอ
ทังนี ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวข้างต้นภายใต้เงือนไขทีกฎหมายกําหนด ผ่านทาง Call Center - หรือ ณ ทีทําการของ บลจ. ธนชาต โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเพิก
ถอนความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของบลจ. ธนชาต
. ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า
. ) ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลธรรมดาสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผูม้ ถี ินทีอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็ นผูถ้ อื กรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา
. ) ข้าพเจ้าจะไม่ขอชําระ/รับชําระเงินเกียวกับการซือขายหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริกา
. ) เงินลงทุนของข้าพเจ้ามิได้มาจากการกระทํา/แหล่งผิดกฎหมาย ทุจริต คอรัปชัน ซึงรวมถึงเงินทีเกียวข้องกับ การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการ
ร้าย และธุรกรรมในบัญชีกองทุนนีไม่มวี ตั ถุประสงค์ดงั กล่าว
. ) ข้าพเจ้าจะส่งข้อมูล เอกสาร ปฏิบตั ิตามและดําเนินการใดๆ ตามทีบริษทั จัดการร้องขอโดยไม่ชกั ช้า
. ในกรณีทคํี ารับรอง/คํายืนยันข้างต้นไม่ตรงกับความจริงหรือในกรณีทข้ี าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงือนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุน ข้าพเจ้า ตกลงและ ยินยอมให้บริษทั จัดการระงับการให้บริการใดๆ อัน
เกียวข้องกับบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าทีจะเปิ ดนี รวมถึงบัญชีใดๆ ทีมีอยู่กบั บริษทั จัดการ และ/หรือ ดําเนิน การปิ ดบัญชีดงั กล่าว รวมถึง ดําเนินการตามข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้อง ซึงอาจรวมถึงการแจ้ง
แก่หน่วยงานราชการทีเกียวข้อง และ/หรือ หัก ณ ทีจ่าย เป็ นต้น
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ส่วนที 2
1.
2.
3.
4.

การยืนยันและการเปลียนแปลงสถานะ

ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็ นความจริ ง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็ นบุคคลอเมริ กนั แต่ขอ้ มูลทีให้ตามแบบฟอร์มนี หรื อตามแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนสมบูรณ์บลจ.ธนชาต มี
สิ ทธิ ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวทีจะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุ รกิจกับท่าน ไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่วน ตามทีบริ ษทั เห็นสมควร
ท่านตกลงทีจะแจ้งให้บลจ.ธนชาต ทราบและนําส่งเอกสารประกอบให้แก่บลจ.ธนชาตภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลียนแปลงอันทําให้ขอ้ มูลของท่านทีระบุในแบบฟอร์มนีไม่ถูกต้อง
ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณี ทีท่านไม่ได้ดาํ เนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรื อมีการนําส่งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี ยวกับสถานะของท่าน บลจ.ธนชาต มีสิทธิใช้ดุลย
พินิจเพียงฝ่ ายเดียวทีจะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่ วน ตามทีบลจ.ธนชาต เห็นสมควร

ส่ วนที 3

การยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

ท่านตกลงให้ความยินยอม ทีไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ บลจ.ธนชาต ในการดําเนิ นการดังต่อไปนี
1.

2.

เปิ ดเผยข้อมูลต่างๆของท่านให้แก่บริ ษทั ในกลุ่มของบลจ.ธนชาต เพือประโยชน์ในการปฏิบตั ิตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ซึงรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีอากรของสหรัฐอเมริ กา (Internal Revenue Service:IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชือลูกค้า ทีอยู่ เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี หมายเลขบัญชี สถานะ ตามเกณฑ์เรื อง FATCA (คือ เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตาม หรื อผู้
ไม่ให้ความร่ วมมือ) จํานวนเงินหรื อมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลือนไหวทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิ น และ/หรื อทรัพย์สิน
อืนๆ ทีมีอยูก่ บั บลจ.ธนชาต ตลอดจนจํานวนรายได้ และข้อมูลอืนๆ ทีเกียวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจทีอาจถูกร้องขอโดยบริ ษทั ภายในกลุ่มของบลจ.ธนชาต หน่วยงานทางภาษีอากรใน
ประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ซึงรวมถึง IRS ด้วย
หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรื อ เงินได้ท่านได้รับจากหรื อผ่านบลจ.ธนชาตในจํานวนทีกําหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ซึงรวมถึง IRS ภายใต้บงั คับของ
กฏหมาย และ/หรื อ กฏเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างงบลจ.ธนชาต กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลทีจําเป็ นต่อการพิจารณาสถานะความเป็ นบุคคลอเมริ กนั (U.S. person) หรื อข้อมูลทีจําเป็ นต้องรายงานให้แก่บลจ.ธนชาตหรื อไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฏหมายที
ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บลจ.ธนชาต มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวทีจะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วน ตามทีบลจ.ธนชาต เห็นสมควร
ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงือนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนีซึงรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพือเป็ น
หลักฐานแห่งการนี จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ

ลงลายมือชือผูข้ อเปิ ดบัญชี

วันที
………………………………….

………………………………………………
(……………………………………………….)
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ข้อกําหนดและเงือนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุน
ตามทีระบุไว้ดงั ต่อไปนีถือเป็ นส่วนหนึงของคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเพือซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจัดตังและจัดการโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาตจํากัด (“บลจ.” หรือ “บริษทั จัดการ”) โดยผูข้ อ
เปิดบัญชีกองทุน (“ผูล้ งทุน” หรือ “ลูกค้า”) ได้ลงนามในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเพือรับทราบและตกลงทีจะเข้าผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดและเงือนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนนีแล้ว
1. บริษทั จัดการสงวนสิทธิทีจะพิจารณารับหรือปฏิเสธคําขอของผูล้ งทุนโดยไม่จาํ เป็ นต้องชีแจงเหตุผลใดๆแก่ผูล้ งทุนนัน
2. บริษทั จัดการสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการจองซือการซือและ/หรือการขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือการสับเปลียนหน่วยลงทุนตามคําสังซือคําสังขายคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนหรือคําสังอืนใดของผูล้ งทุน
ไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วนทังนีการสงวนสิทธิดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกําหนดรวมถึงสิทธิและหน้าทีของบริษทั จัดการทีระบุไว้ในหนังสือชีชวนตลอดจนเงือนไขและข้อกําหนดอืนใดทีบริษทั จัดการได้
กําหนดไว้
3. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (“ผูส้ นับสนุน”) เป็ นเพียงผูด้ าํ เนินการในการรับคําสังซือและ/หรือคําสังขายคืนและ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนจากลูกค้าเท่านันหน้าทีในการจัดสรรหน่วย
ลงทุนตามคําสังเป็ นหน้าทีของบริษทั จัดการแต่เพียงผูเ้ ดียว
4. ในกรณีที
4.1 บัญชีกองทุนไม่มมี ูลค่าคงเหลือในบัญชีและผูล้ งทุนไม่มกี ารติดต่อใช้บริการซือขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีนนเป็
ั นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
4.2 คํารับรองและคํายืนยันของผูล้ งทุนไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็ นจริงผูล้ งทุนผิดข้อกําหนดและเงือนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนข้อหนึงข้อใดทีบริษทั จัดการเห็นว่าเป็ นสาระสําคัญรวมทังเอกสารใดๆทีผู ้
ลงทุนใหไ้ ว้แก่บลจ.ไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็ นจริง
4.3 การลงทุนของท่านก่อให้เกิดข้อสงสัยถึงความสุจริตความเหมาะสมทางธุรกิจหรือความถูกต้องตามกฎหมาย
4.4 ผูล้ งทุนไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและงือนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนนี
4.5 บริษทั จัดการเห็นว่าพฤติกรรมการลงทุนและ/หรือวิธีการลงทุนของท่านไม่มลี กั ษณะปกติหรือไม่สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจหรือก่อให้เกิดภาระแก่บริษทั จัดการอย่างไม่สมควร
บริษทั จัดการสงวนสิทธิทีจะปิ ดบัญชีดงั กล่าวและ/หรือไม่ดาํ เนินการตามคําสังการทํารายการกองทุนทังหมดหรือบางส่วนของลูกค้าและ/หรือบังคับขายคืนหน่วยลงทุนโดยให้ถอื ว่าผูล้ งทุนยินยอมบริษทั
จัดการแล้วตามข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนีซึงการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็ นไปตามกําหนดเวลาทีบริษทั จัดการได้แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งเกียวกับมูลค่าขันตําของหน่วยลงทุนข้างต้นหรือการผิด
ข้อกําหนดและเงือนไข (แล้วแต่กรณี) และใหบ้ ริษทั จัดการนําเงินทีได้จากการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งใหผ้ ูล้ งทุนโดยมิชกั ช้าโดยนําส่งเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียด/ข้อมูลทีผูล้ งทุนได้เคยแจ้งไว้กบั
บริษทั จัดการหรือนําส่งเป็ นเช็คสังจ่ายผูล้ งทุนไปยังทีอยู่ทผูี ้ลงทุนได้เคยแจ้งไว้กบั บริษทั จัดการโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบอีก
5. ผู้ลงทุนยืนยันว่าก่อนการลงทุนแต่ละครังผูล้ งทุนได้รบั หนังสือชีชวนคู่มอื ผูล้ งทุนหรือคู่มอื การลงทุนใน LTF หรือ RMF (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอืนใดทีใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษทั จัดการและ/
หรือผูจ้ ดั จําหน่ายและ/หรือผูส้ นับสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาทีทําหน้าทีเป็ นตัวแทนสนับสนุนรวมทังพนักงานผูท้ าํ หน้าทีในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้วและผูล้ งทุนมีความรูแ้ ละความเข้าใจ
เกียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นอย่างดีวา่
(1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครังผูล้ งทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆตามทีระบุไว้ในหนังสือชีชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงินและมีความเสียงของการลงทุนผูล้ งทุนอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริมแรกก็ได้และอาจไม่ได้รบั ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายในระยะเวลาทีกําหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามทีได้มคี าํ สังไว้
(3) ในกรณีทบริ
ี ษทั จัดการและ/หรือผูจ้ ดั จําหน่ายและ/หรือผูส้ นับสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาทีทําหน้าทีเป็ นตัวแทนสนับสนุนทีบริษทั จัดการแต่งตัง (รวมทังพนักงานผู ้ทําหน้าทีในการขายหรือรับซือคืน
หน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คาํ แนะนําทัวไปหรือคําแนะนําเฉพาะเจาะจงแก่ผูล้ งทุนผูล้ งทุนจะได้รบั คําเตือนในเรืองต่างๆตามหลักเกณฑ์เงือนไขและวิธีการของคณะกรรมการก.ล.ต. กําหนดอัน
ได้แก่
(ก) คําเตือนเกียวกับความเสียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(ข) คําเตือนเกียวกับความเสียงในการลงทุนของกองทุนรวมนันๆ
(ค) คําเตือนในกรณีทมีี การให้คําแนะนําทัวไปว่าคําแนะนําดังกล่าวมิใช่คาํ แนะนําแก่ผูล้ งทุนเป็ นการเฉพาะเจาะจงและคําแนะนํานันไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคํานึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนฐานะ
ทางการเงินและความต้องการของผูล้ งทุน
(ง) คําเตือนในกรณีทมีี การให้คาํ แนะนําเฉพาะเจาะจงว่าในกรณีทผูี ล้ งทุนปฏิเสธการใหข้ อ้ มูลส่วนตัวหรือการให้ขอ้ มูลส่วนตัวทีเป็นปัจจุบนั ผูล้ งทุนอาจได้รบั คําแนะนําทีไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผูล้ งทุนเนืองจากคําแนะนําทีให้นนได้
ั พจิ ารณาจากข้อมูลเพียงเท่าทีผูล้ งทุนเปิ ดเผยให ้ทราบหรือกฎหมายกําหนด
ผู ้ลงทุนยืนยันว่าการลงทุนเป็ นการตัดสินใจลงทุนของผูล้ งทุนโดยลําพังไม่มผี ลเป็ นการผูกพันบริษทั จัดการและไม่มผี ลให้บริษทั จัดการต้องรับผิดชอบใดๆทังสินทุกประการ
(4) สําหรับผูล้ งทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพและกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวผูล้ งทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความทีปรากฏอยู่ในคู่มอื การลงทุนในLTF หรือ RMF (แล้วแต่กรณี) และผูล้ งทุน
รับทราบว่าบริษทั จัดการมิได้เป็นผูใ้ ห้คาํ แนะนําหรือให้คาํ ปรึกษาด้านภาษีแก่ผูล้ งทุน
6. ผู้ลงทุนรับทราบและเข้าใจเป็ นอย่างดีแล้วว่าพนักงานผูท้ าํ หน้าทีขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนของบริษทั จัดการและ/หรือผู ้จัดจําหน่ายและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายและ/หรือบุคคลธรรมดาทีทําหน้าทีเป็ น
ตัวแทนการขายจะได้รบั ผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ทบริ
ี ษทั จัดการและ/หรือผูจ้ ดั จําหน่ายและ/หรือผูส้ นับสนุนกําหนด (แล ้วแต่กรณี) ทังนีผลตอบแทนดังกล่าวบริษทั จัดการและ/หรือผูจ้ ดั จําหน่ายและ/
หรือผูส้ นับสนุนจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ (แล้วแต่กรณี)โดยจะไม่เป็ นการเพิมค่าใช้จา่ ยนอกเหนือจากทีผูล้ งทุนหรือกองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบตามทีระบุไว้ในหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อย่างใด
7. ผูล้ งทุนรับทราบเป็ นอย่างดีแล้วว่าบริษทั จัดการและ/หรือผูจ้ ดั จําหน่ายและ/หรือผูส้ นับสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาทีทําหน้าทีเป็ นตัวแทนสนับสนุน (รวมทังพนักงานผู ้ทําหน้าทีขายหรือรับซือคืนหน่วย
ลงทุนของบุคคลดังกล่าว) มีหน้าทีต้องปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือข้อบังคับระเบียบคําสังของหน่วยงานราชการผู ้มีอาํ นาจอืนใด
หรือกฎหมายทีเกียวข้องผูล้ งทุนจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกับบริษทั จัดการและ/หรือผูจ้ ดั จําหน่ายและ/หรือตัวแทนสนับสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาทีทําหน้าทีเป็ นตัวแทนสนับสนุน (รวมทังพนักงาน
ผู ้ทําหน้าทีขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) อย่างเต็มความสามารถทุกประการรวมทัง
(1) ตกลงยินยอมให/้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวของผูล้ งทุนข้อมูลเพือการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 และข้อมูลตามข้อกําหนดของกฎหมายอืนๆทีเกียวข้อง
ทังในและต่างประเทศ
(2) นําส่งและ/หรือลงนามในเอกสารและ/หรือหลักฐานใดๆตามทีบริษทั จัดการร้องขอหรือตามทีกฎหมายทังในและต่างประเทศกําหนด (รวมถึงกฎหมายFATCA ของสหรัฐอเมริกา)
8. บรรดาการติดต่อหนังสือติดต่อและ/หรือหนังสือบอกกล่าวและ/หรือเอกสารอืนใดทีจะติดต่อหรือส่งให้แก่ผูล้ งทุนให ้บริษทั จัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็ นการแจ้งทางโทรศัพท์โทรสาร
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อีเมล์ทางไปรษณียล์ งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตามหรือให้คนนําไปส่งเองหรือการติดต่อสือสารด้วยวิธีอนใดในกรณี
ื
ทได้
ี ส่งไปยังเลขหมายโทรศัพท์โทรสารอีเมล์ทอยู
ี ท่ ระบุ
ี ไว้ในคําขอเปิดบัญชี
กองทุนหรือทีผูล้ งทุนได้แจ้งการเปลียนแปลงไว้เป็ นหนังสือครังหลังสุดแล้วให้ถอื ว่าได้ส่งให้แก่ผูล้ งทุนแล้วโดยชอบทังนีโดยไม่คาํ นึงว่าผูล้ งทุนจะได้รบั ด้วยตนเองหรือมีผูร้ บั ไว้หรือไม่ก็ตามในกรณีทีส่ง
ใหไ้ ม่ได้เพราะผูล้ งทุนย้ายทีอยู่หรือทีอยูท่ กล่
ี าวนีเปลียนแปลงไปหรือถูกรือถอนไปโดยไม่มกี ารแจ้งการย้ายหรือการเปลียนแปลงหรือการรือถอนนันเป็ นหนังสือถึงบริษทั จัดการก็ดหี รือส่งให้ไม่ได้เพราะเลข
หมายโทรศัพท์โทรสารอีเมล์หรือทีอยู่ทผูี ล้ งทุนได้แจ้งการเปลียนแปลงไว้เป็ นหนังสือครังหลังสุดไม่ถูกต้องก็ดใี หถ้ อื ว่าผูล้ งทุนได้รบั และทราบหนังสือติดต่อคําบอกกล่าวหรือหนังสืออืนใดของบริษทั
จัดการแล้วโดยชอบ
9. ผูล้ งทุนและบริษทั จัดการตกลงร่วมกัว่าความไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของข้อกําหนดและเงือนไขข้อใดหรือบางส่วนย่อมไม่มผี ลกระทบต่อข้อกําหนดและเงือนไขข้ออืนๆหรือข้อกําหนดและเงือนไขที
เหลืออยู่ทงหมดโดยให้
ั
ขอ้ กําหนดและเงือนไขทีเหลือตามทีกล่าวมานีมีผลบังคับใช้อยูต่ ่อไปจนกว่าจะสินสุดลงหากข้อกําหนดและเงือนไขหรือข้อความตามข้อกําหนดและเงือนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุน
ฉบับนีขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศอืนใดจากสํานักงาน/คณะกรรมการก.ล.ต. เกียวกับเรืองหลักเกณฑ์เงือนไขและวิธีการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
และการแต่งตังตัวผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนให้ขอ้ ความตามข้อกําหนดและเงือนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนฉบับนีใช้บงั คับเฉพาะทีไม่ขดั หรือแย้งกับประกาศดังกล่าว
10. ผูล้ งทุนรับทราบว่าผูล้ งทุนจะไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชีพและกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวไปจําหน่ายจ่ายโอนจํานําหรือนําไปเป็ นประกันได้
11. ในกรณีผูล้ งทุนใช้บริการซือ-ขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ตผูล้ งทุนตกลงและรับทราบเพิมเติมว่า
(1) ในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนีผูล้ งทุนจะใช้รหัสผูใ้ ช้ (User name) และรหัสผ่านของผูล้ งทุนทีบลจ. มอบให้หรือทีผูล้ งทุนได้เป็ นผูก้ าํ หนดหรือเปลียนแปลงขึนเองในระบบบริการธุรกรรม
ทางอินเตอร์เน็ตดังกล่าว
(2) ผู ้ลงทุนรับทราบว่าการซือกองทุนโดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารต่างๆผ่านบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนันจะต้องลงนามในแบบแสดงความยินยอมให้หกั เงินในบัญชีธนาคารเพือเป็ นค่าซือหน่วยลงทุน
และรับทราบว่าจะต้องทํารายการซือภายในเวลาทีกําหนดทังนีเวลาของแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกันได้หรือเปลียนแปลงได้แล้วแต่กรณี
(3) ผู ้ลงทุนรับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงือนไขข้อกําหนดและข้อความใดๆทีระบุไว้ในหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนตลอดจนข้อกําหนด/หลักเกณฑ์/เงือนไขของการเปิ ด
บัญชีกองทุนฉบับนีและทีระบุอยูบ่ นระบบบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของบลจ.
(4) ผู ้ลงทุนเข้าใจและรับทราบถึงความเสียงอันเกิดจากการทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตเช่นการสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่งการส่งข้อมูลเป็นไปอย่างเชืองช้าหรือไม่สามารถส่ง
ข้อมูลได้ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีขอ้ ขัดข้องไม่สามารถทํางานได้ตามปกติความผิดพลาดและคลาดเคลือนของข้อมูลทีได้รบั เนืองจากข้อจํากัดในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตรวมถึงความ
เสียหายของอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆรวมถึงข้อมูลหรือสิงต่างๆทีอยู่ภายในอุปกรณ์นนๆอั
ั นเนืองมาจากการเข้ามาใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตเป็ นต้นหากมีความเสียหายเกิดขึนจากเหตุการณ์ดงั กล่าวผู ้
ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางบริษทั จัดการและยินดีรบั ความเสียงนีด้วยตนเองทุกประการ
(5) ผู ้ลงทุนตกลงว่าเอกสารใบบันทึกรายการทีออกจากเครืองโทรสารหรือเครืองพิมพ์ของผูล้ งทุนเป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านันมิอาจใช้เป็ นหลักฐานในการทํารายการทีสมบูรณ์และใช้อา้ งอิงได้
ทังนีผูล้ งทุนยินยอมตกลงใหถ้ อื เอาใบยืนยันทีจัดทําโดยบลจ. เป็ นหลักฐานการทํารายการทีสมบูรณ์และใช้อา้ งอิงได้
(6) ผู ้ลงทุนรับทราบว่าสามารถเพิกถอนรายการสังซือหรือสังขายหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนของผูล้ งทุนผ่านอินเตอร์เน็ตของบลจ. ได้ภายในเวลาทีบลจ. กําหนดทังนีขึนอยู่กบั เวลาของแต่ละธนาคารหาก
การเพิกถอนรายการได้เกิดขึนหลังเวลาทีกําหนดผูล้ งทุนยอมรับว่าผูล้ งทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการได้และให้ถอื ว่าการทํารายการสังซือหรือสังขายหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เสร็จสิน
สมบูรณ์แล้วภายในเวลาทีกําหนด
(7) ผู ้ลงทุนจะเก็บรักษารหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านของผูล้ งทุนหรือทีผู ้ลงทุนขอจากบลจ. เป็ นความลับและยอมรับว่าบลจ. จะไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆทังสินในกรณีทบุี คคลทีไม่ใช่เจ้าของรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน
ของผูล้ งทุนทํารายการผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ตของบลจ.
(8) บลจ. ขอสงวนไว้ซงสิ
ึ ทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงแก้ไขบรรดาข้อตกลงต่างๆเกียวกับการให้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของบลจ.ได้ทกุ ขณะตามแต่บลจ. จะเห็นสมควรการเปลียนแปลงแก้ไขดังกล่าวบลจ.
จะประกาศให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้า 30 วันณสํานักงานของบลจ. หรือทีทําการของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนหรือทีทําการธนาคาร
(9) ผู ้ลงทุนตกลงจะรับผิดชอบและยอมรับต่อรายการทีเกิดขึนภายใต้เลขทีผูถ้ อื หน่วยทีผูล้ งทุนได้ทาํ การผูกไว้กบั รหัสผูใ้ ช้ของผูล้ งทุนเองหรือทีได้ผูกไว้กบั รหัสผูใ้ ช้ของผูร้ บั มอบอํานาจเสมือนหนึงเป็นการ
ทํารายการของผูล้ งทุนเองโดยทางบลจ. จะไม่รบั ผิดชอบใดๆต่อความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากการทํารายการนันๆ
12. เพือให้บริษทั จัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ) ผูส้ นับสนุนการขายฯและผูเ้ กียวข้องกับกองทุนสามารถปฏิบตั หิ น้าทีตามกฎหมายทีเกียวข้องทังในและต่างประเทศ
(รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) ได้และเพือเป็ นการลดขันตอนทีผูล้ งทุนจะต้องนําส่งเอกสารข้อตกลงอันเกียวกับหน้าทีของผูล้ งทุนข้อมูลคํายืนยันและคํายินยอมใดๆเกียวกับการแสดงตน
และการเปิ ดเผยข้อมูล/หักณทีจ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารทีอ้างถึงใน FATCA Form) (ซึงต่อไปนีจะรวมเรียกว่า“เอกสารและข้อมูล”) ให้กบั บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็ นรายๆไปภายใต้
ข้อกําหนดและเงือนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนนีหากผูล้ งทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึงข้างต้นผูล้ งทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทังหมดรวมถึงตัวแทนมีสทิ ธิใช้
เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึงว่าผูล้ งทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนันกับบุคคลดังกล่าวทุกรายและให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนําส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนันระหว่างกันได้ทงนี
ั บริษทั จัดการ
และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิมเติมจากผูล้ งทุนในภายหลังได้
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