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

 

เลขทีผู้ถือหน่วย CIS No............................................................                                                                                            วันท ีDate………………………………………….. 
 

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

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

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อใชบ้ริการกองทุนรวม กบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ 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 บญัชีร่วม  Joint Account 

ประเภทบญัชี              บญัชีร่วม (ไม่เกิน 2 คน)             

*ชือบญัชีร่วม Joint Account Name…………………………………………………………........…………….............................................................................. 

 

*เงือนไขการลงนามการทําธุรกรรม (หากไม่ระบุให้ถือว่าต้องลงนามร่วมกันทุกราย) 

 Term of Singing Joint Account (if not indicate every application must jointly sign) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.*คํานําหน้า                   นาย Mr.         นาง Mrs.        นางสาว Miss          อืนๆ Other (ระบุ)………………………………………………………… 

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

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

*ตัวอย่างลายเซ็นต์ 

 

 

……………………………………………………………. 

 

.2.*คํานําหน้า                   นาย Mr.         นาง Mrs.        นางสาว Miss          อืนๆ Other (ระบุ)………………………………………………………… 

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

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

 

ตัวอย่างลายเซ็นต์ 

 

 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    แบบฟอรม์เปิดบัญชสีําหรับบัญชรีว่ม 
       Application form joint account 
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(บุคคลที 1) 

1 ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening 

 

ประเภทหลกัฐาน*     บตัรประชาชน    ID Card                                   เลขที No.            ---     

                                       วนัหมดอาย ุ(ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)  ……..………………..                ตลอดชีพ Not Expired 

                                  บตัรคนตา่งดา้ว Alien Registration Card             เลขที No.            ---     

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

                                   หนงัสือเดินทาง Passport                                     เลขที No             

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

                                       ประเทศทีออก Issuing Country……………………………….. 

 *โปรดระบุกรณีทีถือบตัรประจาํตวัผูม้ีถินทีพกัถาวรในประเทศอืน ประเทศ.................................................................. 

*คํานําหน้า                   นาย Mr.         นาง Mrs.        นางสาว Miss          อืนๆ Other (ระบุ)………………………………………………………… 

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

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

* วนัเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (A.D.) ……../….…./……              *ประเทศเจา้ของสัญชาติ Nationality ................................................................ 

 

*สถานภาพ Marital Status               โสด Single        สมรส   Married    

  ข้อมูลคู่สมรส Spouse Information 

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

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

 

ข้อมูลติดต่อ Contact Information 

*โทรศพัทม์ือถือ Mobile Phone .....................................................    โทรศพัทพื์นฐาน Home Telephone.................................................................. 

  โทรสาร Fax...................................................................................... อีเมล์ E-mail..................................................................................................... 

(หากไม่ระบุ หมายเลขโทรศพัทเ์คลือนทีและอเีมลข์า้พเจา้ทราบดีวา่ขา้พเจา้จะไม่ไดรั้บรหสัอา้งอิงเพือเขา้ใชบ้ริการกองทุนผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส์) 

 

*ทอียู่ตามประเภทหลกัฐาน Address as specified in the identification document 

เลขที Address No…………………. หมู่ Moo No………......อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban..............................................................เลขทีห้อง Room No……………………. 

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

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

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

 

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

เลขที Address No…………………. หมู่ Moo No………......อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban..............................................................เลขทีห้อง Room No…………………….. 

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

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

 จงัหวดัProvince.......……...………………………………รหสัไปรษณีย ์Postal Code ....................………ประเทศ Country ………………......................................................... 

 

*อาชีพ Occupation 

 เกษตรกร Agriculturist นกัลงทุน Invertor 

แม่บา้น/พอ่บา้น Housewife นกัเรียน/นกัศึกษา Student 

พระภิกษุ/นกับวช Buddhist Monk / Priest เกษียณอาย ุRetirement 
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(บุคคลที 1) 

* กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี โปรดระบุทีอยู่สถานทีทํางานและตําแหน่งงาน 

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

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

     State Enterprise Employee 

ครู/อาจารย ์

     Teacher 

 กิจการครอบครัว Family Business 

พนกังานบริษทั  

     Corporate Employee 

แพทย ์พยาบาล 

     Doctor/Nurse 

 อืน ๆ (โปรดระบุ)  

Other (Please specify) 

เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั  

     Business Owner 

 นกัการเมือง  

Politician 

 

*ประเภทธุรกิจ Business Type  

(ระบุเฉพาะกรณีเลือกอาชีพอิสระ, เจ้าของกจิการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออืนๆ) 

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

    คา้ของเก่า / วตัถุโบราณ Antique Trading 

    อาวธุยทุธภณัฑ์/Armament 

    คาสิโน / การพนนั  Casino/Gambling 

    สหกรณ์/มลูนิธิ/สมาคม/สโมสร/วดั/มสัยิด/ศาลเจา้ Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/Mosque/Shrine 

   โอนและรับโอนเงินทงัภายในและต่างประเทศ Domestic or International Money Transfer 

    สถานบริการตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบริการ Entertainment Business 

    การเงิน / ธนาคาร Financial Service/Banking 

    แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange 

    โรงแรม / ภตัตาคาร Hotel/Restaurant 

    ประกนัภยั / ประกนัชีวติ Insurance/Assurance 

    คา้อญัมณี/ ทอง Jewelry/Gold Tranding 

    อสังหาริมทรัพย/์Property /Real Estate 

    ธุรกิจรับคนเขา้มาทาํงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทาํงานต่างประเทศ /Foreign Worker Employment Agency  

    ธุรกิจนาํเทียว / บริษทัทวัร์ / Travel Industry/Travel Agency 

    มหาวิทยาลยั / โรงเรียน / สถานศึกษา School/Education Center 

    อืนๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)……………………………………………… 

 

*ทอียู่สถานทีทํางาน Workplace address           

ชือสถานทีทาํงาน Company name............................................................................................................................................. 

เลขทีAddress No…………………. หมู่ Moo No………......อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban..............................................................เลขทีห้อง 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…………………………………………………………………. 

 

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

ประเทศไทย Thailand       ประเทศอืนๆ (โปรดระบุ) …………………………………………….. 

Other countries (Please specify) 
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(บุคคลที 1) 

*แหล่งทีมาของรายได้ Source of Income (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ You can select more than 1 item)  

เงินเดือน Salary                                                          การลงทุน Investment 

มรดก Inheritance                                                       เงินออม Savings 

ประกอบธุรกิจ Own Business                                    เงินเกษียณ Retirement fund 

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

 

*รายได้ต่อเดือน (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 

มูลค่าทรัพยสิ์น(โปรดระบุ) Asset Value (Please specify) ……………………………………………….………………….........  บาท (Baht) 

(ทรัพยสิ์น หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซือขายล่วงหนา้ และสินทรัพยสุ์ทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพยท์ีเป็นทีอยูอ่าศยั) 

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

 

*ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่ 

Are you a politician or connected to any Political person? 

 ใช่ Yes   ตาํแหน่ง Position…………………………………………………..……..  ไม่ใช่ No  
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(บุคคลที 2) 

1 ขอ้มูลการเปิดบญัชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening 
  

ประเภทหลกัฐาน*     บตัรประชาชน    ID Card                                   เลขที No.          ---     

                                       วนัหมดอาย ุ(ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)  ……..………………..                ตลอดชีพ Not Expired 

                                 บตัรคนต่างดา้ว Alien Registration Card             เลขที No.            ---     

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

                                  หนงัสือเดินทาง Passport                                     เลขที No             

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

                                       ประเทศทีออก Issuing Country……………………………….. 

 *โปรดระบุกรณีทีถือบตัรประจาํตวัผูม้ีถินทีพกัถาวรในประเทศอืน ประเทศ.................................................................. 

*คํานําหน้า                   นาย Mr.         นาง Mrs.        นางสาว Miss          อืนๆ Other (ระบุ)………………………………………………………… 

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

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

* วนัเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (A.D.)……../….…./……                *ประเทศเจา้ของสญัชาติ Nationality ............................................................................. 

 

*สถานภาพ Marital Status    โสด Single        สมรส Married    

  ข้อมูลคู่สมรส  

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

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

   

ข้อมูลติดต่อ Contact Information 

*โทรศพัทม์ือถือ Mobile Phone .....................................................    โทรศพัทพื์นฐาน Home Telephone.................................................................... 

  โทรสาร Fax...................................................................................... อีเมล์ E-mail..................................................................................................... 

 

*ทอียู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document 

เลขที Address No…………………. หมู่ Moo No………......อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban..............................................................เลขทีห้อง Room No…………………….. 

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

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

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

 

*ทอียู่ปัจจุบัน Current Address     ตามประเภทหลกัฐาน Same as address as specified in the identification document       อืนๆ (โปรดระบุ)Other (specify) 

เลขที Address No…………………. หมู่ Moo No………......อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban..............................................................เลขทีห้อง Room No…………………….. 

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

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

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

 

*อาชีพ Occupation 

 เกษตรกร Agriculturist  นกัลงทุน invertor 

 แม่บา้น/พอ่บา้น housewife  นกัเรียน/นกัศึกษา student 

 พระภิกษุ/นกับวช Buddhist monk/priest  เกษียณอาย ุretirement 
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(บุคคลที 2) 

* กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี โปรดระบุทีอยู่สถานทีทํางานและตําแหน่งงาน 

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

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

     State Enterprise Employee 

ครู/อาจารย ์

     Teacher 

 กิจการครอบครัว Family Business 

พนกังานบริษทั  

     Corporate Employee 

แพทย ์พยาบาล 

     Doctor/Nurse 

 อืน ๆ (โปรดระบุ)  

Other (Please specify) 

เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั  

     Business Owner 

 นกัการเมือง  

Politician 

*ประเภทธุรกจิ Business Type  

(ระบุเฉพาะกรณีเลือกอาชีพอิสระ, เจ้าของกจิการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออืนๆ) 

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

    คา้ของเก่า / วตัถุโบราณ Antique Trading 

    อาวธุยทุธภณัฑ์/Armament 

    คาสิโน / การพนนั  Casino/Gambling 

    สหกรณ์/มลูนิธิ/สมาคม/สโมสร/วดั/มสัยิด/ศาลเจา้ Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/Mosque/Shrine 

   โอนและรับโอนเงินทงัภายในและต่างประเทศ Domestic or International Money Transfer 

    สถานบริการตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบริการ Entertainment Business 

    การเงิน / ธนาคาร Financial Service/Banking 

    แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange 

    โรงแรม / ภตัตาคาร Hotel/Restaurant 

    ประกนัภยั / ประกนัชีวติ Insurance/Assurance 

    คา้อญัมณี/ ทอง Jewelry/Gold Tranding 

    อสังหาริมทรัพย/์Property /Real Estate 

    ธุรกิจรับคนเขา้มาทาํงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทาํงานต่างประเทศ /Foreign Worker Employment Agency  

    ธุรกิจนาํเทียว / บริษทัทวัร์ / Travel Industry/Travel Agency 

    มหาวิทยาลยั / โรงเรียน / สถานศึกษา School/Education Center 

    อืนๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)……………………………………………… 

 

*ทอียู่สถานททีํางาน Workplace address           

ชือสถานทีทาํงาน Company name............................................................................................................................................. 

เลขที Address No…………………. หมู่ Moo No………......อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban..............................................................เลขทีห้อง 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…………………………………………………………………. 

 

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

ประเทศไทย Thailand       ประเทศอนืๆ (โปรดระบุ) …………………………………………….. 

Other countries (Please specify) 
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(บุคคลที 2) 

*แหล่งทีมาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ You can select more than 1 item)  

เงินเดือน Salary                                                          การลงทุน Investment 

มรดก Inheritance                                                       เงินออม Savings 

ประกอบธุรกิจ Own Business                                    เงินเกษียณ Retirement fund 

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

 

*รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Bant) 

 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 

มูลค่าทรัพยสิ์น(โปรดระบุ) Asset Value (Please specify) ……………………………………………….………………….........  บาท (Baht) 

(ทรัพยสิ์น หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซือขายล่วงหนา้ และสินทรัพยสุ์ทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพยท์ีเป็นทอียูอ่าศยั) 

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

 

*ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่ 

Are you a politician or connected to any Political person? 

 ใช่ Yes   ตาํแหน่ง Position………………………………………..……..  ไม่ใช่ No 

 

 

*ทอียู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address  

เลขที Address No…………………. หมู่ Moo No………......อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban..............................................................เลขทีห้อง Room No…………………….. 

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

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

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

 

*วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective 

 เพอืการลงทุน For Investment                                     เพอืการเกษยีณ Retirement Investment 

เพอืสิทธิประโยชน์ทางภาษี For Tax Benefits              อืน ๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify)…………………………… 

 

*บัญชีธนาคารสําหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบีย เงนิปันผล Bank Account For Redemption Proceeds and Dividend  

 นาํเขา้บญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ทีธนาคาร/Deposit my bank account at 

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

กรุงศรีอยธุยา/Bank of Ayudhya       ทีเอม็บีธนชาต /ttb bank        ออมสิน/Government Savings Bank 

            สาขา …………………………………………….เลขที  …………………………………………………………………………….. 

            ประเภทบญัชีเงินฝาก                  ออมทรัพย ์              กระแสรายวนั 
 

หมายเหตุ: บญัชีธนาคารสาํหรับการับเงินค่าขายคืนหลกัทรัพย ์ดอกเบีย และเงินปันผล ผูถ้ือหน่วยและเจา้ของบญัชีตอ้งเป็นบุคคคลเดียวกนั 

Remark: Bank for redemption proceeds and dividend, the securities holder and the account holder must be the person. 
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เอกสารสําคัญประกอบคําขอใช้บริการกองทุนรวม Supporting Documents for Mutual fund service Application 

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

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

สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก Copy of deposit passbook 

สาํเนาทะเบียนบา้นทีมชีือผูเ้ยาว ์และสาํเนาบตัรประชาชนของผูเ้ยาว ์(กรณีผูเ้ยาวอ์ายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ)์  

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

สาํเนาบตัรประชาชนของผูป้กครอง (กรณีผูเ้ยาวอ์ายไุม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์)  

Copy of the parent’s identity card (in case that minor is not 20 years old) 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูรั้บประโยชน์ (กรณีเป็นบุคคลอนื) 

Copy of the beneficiary’s identity card (in case of the other person, not the applicant) 

 

คํารับรอง/คํายืนยันโดยผู้ขอเปิดบัญชี (ข้อความตามข้อนีผูกพันกับเจ้าของบัญชีร่วม/บุคคลทีปรากฏชือในบัญชีทุกราย) 

ขา้พเจา้ (ผูถื้อหน่วยลงทุน/ผูข้อเปิดบญัชี) ขอให้คาํรับรองและยืนยนัว่า: 

1. ขอ้มูลขา้งตน้รวมถึงขอ้มูลทีขา้พเจา้ไดใ้ห้ไวใ้นเอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทุน เป็นขอ้มูลปัจจุบนั ถูกตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจริงทุกประการ หาก ขอ้มูลดงักล่าว 

ของขา้พเจา้มีการเปลียนแปลงในอนาคต ขา้พเจา้จะแจง้ให้ บลจ.ธนชาต ทราบเพือทาํการเปลียนแปลงฐานขอ้มูลของขา้พเจา้โดยมิชกัชา้ 

. ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจ รับทราบ ตกลง และยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงือนไขของการเปิดบัญชีกองทุนตามทีปรากฏในใบคาํขอเปิดบญัชีนี 

(หรือตามที บลจ.ธนชาต ไดม้อบไวใ้ห้กับขา้พเจา้แลว้ในระหว่างการเปิดบญัชีกองทุนของขา้พเจา้แลว้) ทุกประการ และให้ขอ้กาํหนดและเงือนไขดงักล่าว เป็นส่วนหนึงของ 

ใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุนของขา้พเจา้ นอกจากนีขา้พเจา้ยอมรับและตกลงทีจะผูกพนัและปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ขอ้กาํหนด และเงือนไขต่างๆ ทีระบุไวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชี 

กองทุนนี  และในหนงัสือชีชวนของแต่ละกองทุนทีขา้พเจา้จะเขา้ลงทุน  ตลอดจนหลกัเกณฑ/์ขอ้กาํหนด/เงือนไขในใบคาํสังทาํ รายการเกียวกบัการลงทุนหรือใชบ้ริการ  

รวมถึง การใชบ้ริการของบลจ.ธนชาต ทงันี หากบลจ.ธนชาตมีการเปลียนแปลงหลกัเกณฑ/์ขอ้กาํหนด/เงือนไขใน เอกสารดงักล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้ยืนยนัและตกลงทีจะผกูพนั 

และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ/์ขอ้กาํหนด/เงือนไขทเีปลียนแปลงทุกประการ 

. ขา้พเจา้ยินยอมให้บลจ.ธนชาต จดัเก็บ รวบรวมวิเคราะห์และใช้ขอ้มูลเกียวกบับญัชีการลงทุน หรือขอ้มูลใดๆของขา้พเจา้ทีขา้พเจา้มอบให้แก่บลจ.ธนชาต หรือทีบลจ. ธนชาต 

ไดรั้บมาจากแหล่งอืนโดยความยินยอมของขา้พเจา้ รวมทงัยินยอมให้บลจ. ธนชาตนาํส่ง หรือเปิดเผยขอ้มูลของขา้พเจา้ใหแ้ก่หน่วย งานราชการรวมถึงผูท้ีเกียวขอ้งกบับลจ.  

ธนชาต เพอืใชใ้นการให้บริการ/ปรบัปรุงการให้บริการ/ประมวลผลขอ้มูล/นาํเสนอผลิตภณัฑข์องบลจ. ธนชาต หรือเพือการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือขอ้กาํหนดของ 

หน่วยงานราชการทงัในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรฐัอเมริกา การปิดบญัชี การลงทุน  การหกัภาษี  ณ  ทีจ่าย(ถา้มี)  และการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

ฟอกเงินและกฎหมายต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)  นอกจากนี ขา้พเจา้ตกลงทีจะนาํส่งขอ้มูลและเอกสารเพิมเตมิตามทีบริษทัจดัการร้องขอ 

ทงันี ขา้พเจา้สามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมดงักล่าวขา้งตน้ภายใตเ้งือนไขทีกฎหมายกาํหนด ผ่านทาง Call Center - -   หรือ ณ ททีาํการของ  

บลจ. ธนชาต โดยขา้พเจา้รับทราบว่า การเพกิถอนความยินยอมดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของบลจ. ธนชาต 

. ขา้พเจา้ขอรับรองและยืนยนัว่า 

. ) ขา้พเจา้มิใช่บุคคลธรรมดาสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผูม้ีถินทีอยูใ่นสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผูถื้อกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา 

. ) ขา้พเจา้จะไมข่อชาํระ/รับชาํระเงินเกียวกบัการซือขายหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริกา 

. ) เงินลงทุนของขา้พเจา้มิไดม้าจากการกระทาํ/แหล่งผิดกฎหมาย ทุจริต คอรัปชนั ซึงรวมถึงเงินทเีกียวขอ้งกบั การฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงิน แก่การก่อการ 

ร้าย และธุรกรรมในบญัชีกองทุนนีไม่มีวตัถุประสงคด์งักล่าว 

. ) ขา้พเจา้จะส่งขอ้มูล เอกสาร ปฏิบตัิตามและดาํเนินการใดๆ ตามทีบริษทัจดัการร้องขอโดยไม่ชกัชา้ 

. ในกรณีทีคํารับรอง/คํายืนยันขา้งตน้ไมต่รงกบัความจริงหรือในกรณีทีขา้พเจา้ไมป่ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงือนไขของการเปิดบญัชีกองทุน ขา้พเจา้ ตกลงและ ยินยอมให ้

บริษทัจดัการระงบัการให้บริการใดๆ อนัเกียวขอ้งกบับญัชีกองทุนของขา้พเจา้ทีจะเปิดนี รวมถึงบญัชีใดๆ ทมีีอยูก่บับริษทัจดัการ และ/หรือ ดาํเนิน การปิดบญัชีดงักล่าว   

รวมถึง  ดาํเนินการตามขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้ง  ซึงอาจรวมถึงการแจง้แกห่น่วยงานราชการทีเกียวขอ้ง  และ/หรือ  หกั ณ ทีจ่าย เป็นตน้ 
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ส่วนที 2 การยืนยนัและการเปลียนแปลงสถานะ 

1. ท่านยืนยนัวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริง ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 

2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกนั แต่ขอ้มูลทีให้ตามแบบฟอร์มนี หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นขอ้มูลอนัเป็นเท็จ ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นสมบูรณ์บลจ.ธนชาต มีสิทธิ

ใชดุ้ลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวทีจะยตุิความสัมพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่วา่ทงัหมดหรือบางส่วน ตามทีบริษทั เห็นสมควร 

3. ท่านตกลงทีจะแจง้ให้บลจ.ธนชาต ทราบและนาํส่งเอกสารประกอบให้แก่บลจ.ธนชาตภายใน 30 วนั หลงัจากมีเหตุการณ์เปลียนแปลงอนัทาํให้ขอ้มูลของทา่นทีระบุในแบบฟอร์มนีไม่ถูกตอ้ง 

4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีทที่านไม่ได้ดาํเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรือมีการนาํส่งขอ้มูลอนัเป็นเท็จ ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นสมบูรณ์ เกียวกับสถานะของทา่น บลจ.ธนชาต มีสิทธิใชดุ้ลย

พินิจเพียงฝ่ายเดียวทีจะยตุิความสัมพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่วา่ทงัหมดหรือบางส่วน ตามทีบลจ.ธนชาต เห็นสมควร 

 

 

ส่วนที 3 การยินยอมให้เปิดเผยขอ้มูลและการหักบญัชี 

ท่านตกลงให้ความยินยอม ทีไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่บลจ.ธนชาต ในการดาํเนินการดงัต่อไปนี 

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

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

ไม่ให้ความร่วมมือ) จาํนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบญัชี การจ่ายเงินเขา้-ออกจากบญัชี รายการเคลือนไหวทางบญัชี จาํนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภณัฑท์างการเงิน และ/หรือทรัพยสิ์นอืนๆ 

ทมีีอยูก่บับลจ.ธนชาต ตลอดจนจาํนวนรายได ้และขอ้มูลอืนๆ ทีเกียวกบัความสัมพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจทีอาจถูกร้องขอโดยบริษทัภายในกลุ่มของบลจ.ธนชาต หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ 

และ/หรือ ต่างประเทศ ซึงรวมถึง IRS ดว้ย 

2. หักเงินจากบญัชีของท่าน และ/หรือ เงินไดท้่านไดร้ับจากหรือผ่านบลจ.ธนชาตในจาํนวนทีกาํหนดโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึงรวมถึง IRS ภายใตบ้งัคบัของ

กฏหมาย และ/หรือ กฏเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงขอ้ตกลงใดๆ ระหวา่งงบลจ.ธนชาต กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรดงักล่าว 

 

หากท่านไม่ให้ขอ้มูลทีจาํเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกนั (U.S. person) หรือขอ้มูลทีจาํเป็นตอ้งรายงานให้แก่บลจ.ธนชาตหรือไม่สามารถจะขอให้ยกเวน้การบงัคบัใช้กฏหมายที

ห้ามการรายงานขอ้มูลได ้บลจ.ธนชาต  มีสิทธิใชดุ้ลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวทีจะยติุความสัมพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกบัท่าน ไมว่่าทงัหมดหรือบางส่วน ตามทีบลจ.ธนชาต เห็นสมควร 

 

ขา้พเจา้รับทราบและตกลงปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงือนไขต่างๆ ในเอกสารฉบบันีซึงรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยขอ้มูล การหักบญัชี และการยตุิความสัมพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับขา้พเจา้ เพือเป็น

หลกัฐานแห่งการนี จึงไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นสําคญั 

 

 

 

 

 

 

ลงลายมือชือผู้ขอเปิดบญัชี 

 

 

…………………………………………………………………………………... 

(……………………………………………………………………………..) 

 

วนัที 

 

 

………………………………………………………………………... 
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กําหนดและเงือนไขของการเปิดบัญชีกองทุน 

ตามทีระบุไวด้งัต่อไปนีถือเป็นส่วนหนึงของคําขอเปิดบญัชีกองทุนเพอืซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจดัตงัและจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนธนชาตจาํกดั (“บลจ.” หรือ “บริษทัจดัการ”) โดยผู ้

ขอเปิดบญัชีกองทุน (“ผูล้งทุน” หรือ “ลูกคา้”) ไดล้งนามในคาํขอเปิดบญัชีกองทุนเพือรับทราบและตกลงทีจะเขา้ผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงือนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนีแลว้ 

1. บริษทัจดัการสงวนสิทธิทจีะพิจารณารับหรือปฏิเสธคาํขอของผูล้งทุนโดยไม่จาํเป็นตอ้งชีแจงเหตุผลใดๆแก่ผูล้งทุนนนั 

2. บริษทัจดัการสงวนสิทธิทจีะปฏิเสธการจองซือการซือและ/หรือการขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือการสับเปลียนหน่วยลงทุนตามคาํสงัซือคาํสงัขายคาํสงัสับเปลียนหน่วยลงทุนหรือคาํสังอนืใดของผูล้งทุน 

ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนทงันีการสงวนสิทธิดงักล่าวให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดรวมถึงสิทธิและหนา้ทีของบริษทัจดัการทีระบุไวใ้นหนงัสือชีชวนตลอดจนเงือนไขและขอ้กาํหนดอืนใดทีบริษทัจดัการได ้

กาํหนดไว ้

3. ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทุน (“ผูส้นับสนุน”) เป็นเพียงผูด้าํเนินการในการรับคาํสังซือและ/หรือคาํสงัขายคืนและ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนจากลูกคา้เท่านนัหนา้ทีในการจดัสรรหน่วย 

ลงทุนตามคาํสังเป็นหนา้ทีของบริษทัจดัการแต่เพียงผูเ้ดียว 

4. ในกรณีที 

4.1 บญัชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบญัชีและผูล้งทุนไม่มีการติดต่อใชบ้ริการซือขายหน่วยลงทุนผ่านบญัชีนนัเป็นเวลานานติดตอ่กนัเกิน 1 ปี 

4.2 คาํรับรองและคาํยนืยนัของผูล้งทุนไม่ถูกตอ้ง/ไม่ตรงกบัความเป็นจริงผูล้งทุนผิดขอ้กาํหนดและเงือนไขของการเปิดบญัชีกองทุนขอ้หนึงขอ้ใดทบีริษทัจดัการเห็นว่าเป็นสาระสาํคญัรวมทงัเอกสารใดๆทีผู ้

ลงทุนให้ไวแ้ก่บลจ.ไม่ถูกตอ้ง/ไม่ตรงกบัความเป็นจริง 

4.3 การลงทุนของท่านก่อให้เกิดขอ้สงสัยถึงความสุจริตความเหมาะสมทางธุรกิจหรือความถูกตอ้งตามกฎหมาย 

4.4 ผูล้งทุนไม่ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและงือนไขของการเปิดบญัชีกองทุนนี 

4.5 บริษทัจดัการเห็นว่าพฤติกรรมการลงทุนและ/หรือวิธีการลงทุนของท่านไม่มีลกัษณะปกติหรือไม่สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจหรือก่อให้เกิดภาระแก่บริษทัจดัการอยา่งไม่สมควร 

บริษทัจดัการสงวนสิทธิทจีะปิดบญัชีดงักล่าวและ/หรือไม่ดาํเนินการตามคาํสังการทาํรายการกองทุนทงัหมดหรือบางส่วนของลูกคา้และ/หรือบงัคบัขายคืนหน่วยลงทุนโดยให้ถือว่าผูล้งทุนยินยอมบริษทั 

จดัการแลว้ตามขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันีซึงการขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะเป็นไปตามกาํหนดเวลาทีบริษทัจดัการไดแ้จ้งไวใ้นหนงัสือแจง้เกียวกบัมูลค่าขนัตาํของหน่วยลงทุนขา้งตน้หรือการผิด 

ขอ้กาํหนดและเงือนไข (แลว้แตก่รณี) และให้บริษทัจดัการนาํเงินทไีดจ้ากการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งให้ผูล้งทุนโดยมิชกัชา้โดยนาํส่งเขา้บญัชีธนาคารตามรายละเอียด/ขอ้มูลทีผูล้งทุนไดเ้คยแจง้ไวก้บั 

บริษทัจดัการหรือนาํส่งเป็นเช็คสังจ่ายผูล้งทุนไปยงัทอียูท่ีผูล้งทุนไดเ้คยแจง้ไวก้บับริษทัจดัการโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ผูล้งทุนทราบอีก 

5. ผูล้งทุนยืนยนัว่าก่อนการลงทนุแตล่ะครังผูล้งทุนไดร้ับหนังสือชีชวนคู่มือผูล้งทุนหรือคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF (แลว้แตก่รณี) หรือเอกสารอืนใดทีใชใ้นการขายหน่วยลงทุนจากบริษทัจดัการและ/ 

หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและ/หรือผูส้นบัสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาทีทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนสนับสนุนรวมทงัพนกังานผูท้าํหนา้ทีในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดงักล่าวแลว้และผูล้งทุนมีความรู้และความเขา้ใจ 

เกียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอยา่งดีวา่ 

(1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครังผูล้งทุนควรจะศึกษาขอ้มูลต่างๆตามทีระบุไวใ้นหนงัสือชีชวนอย่างละเอียดรอบคอบ 

(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงินและมีความเสียงของการลงทุนผูล้งทุนอาจไดรั้บเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือนอ้ยกว่าเงินลงทนุเริมแรกก็ไดแ้ละอาจไม่ไดรั้บชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ภายในระยะเวลาทีกาํหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ามทีไดม้ีคาํสังไว ้

(3) ในกรณีทีบริษทัจดัการและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและ/หรือผูส้นับสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาทีทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนสนับสนุนทบีริษทัจดัการแต่งตงั (รวมทงัพนกังานผูท้าํหนา้ทีในการขายหรือรับซือคืน 

หน่วยลงทุนของบุคคลดงักล่าว) ให้คาํแนะนาํทวัไปหรือคาํแนะนาํเฉพาะเจาะจงแก่ผูล้งทุนผูล้งทุนจะไดรั้บคาํเตอืนในเรืองต่างๆตามหลกัเกณฑเ์งือนไขและวิธีการของคณะกรรมการก.ล.ต. กาํหนดอนั 

ไดแ้ก่ 

(ก) คาํเตือนเกียวกบัความเสียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

(ข) คาํเตือนเกียวกบัความเสียงในการลงทุนของกองทุนรวมนนัๆ 

(ค) คาํเตือนในกรณีทีมีการให้คาํแนะนาํทวัไปว่าคาํแนะนาํดงักล่าวมิใช่คาํแนะนาํแก่ผูล้งทนุเป็นการเฉพาะเจาะจงและคาํแนะนาํนันไม่ไดเ้กิดจากการวิเคราะห์หรือคาํนึงถึงวตัถุประสงค์ในการลงทุนฐานะ 

ทางการเงินและความตอ้งการของผูล้งทุน 

(ง) คาํเตือนในกรณีทีมีการให้คาํแนะนาํเฉพาะเจาะจงว่าในกรณีทีผูล้งทุนปฏิเสธการให้ขอ้มูลส่วนตวัหรือการให้ขอ้มูลส่วนตวัทีเป็นปัจจุบนัผูล้งทุนอาจไดรั้บคาํแนะนาํทีไม่เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ 

ฐานะทางการเงินหรือความตอ้งการของผูล้งทุนเนืองจากคาํแนะนาํทีให้นนัไดพิ้จารณาจากขอ้มูลเพียงเท่าทีผูล้งทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกาํหนด 

ผูล้งทุนยืนยนัวา่การลงทุนเป็นการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุนโดยลาํพงัไม่มีผลเป็นการผูกพนับริษทัจดัการและไม่มีผลให้บริษทัจดัการตอ้งรับผิดชอบใดๆทงัสินทุกประการ 

(4) สาํหรับผูล้งทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวผูล้งทุนไดอ้่านและเขา้ใจโดยตลอดถึงขอ้ความทีปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนในLTF หรือ RMF (แลว้แตก่รณี) และผูล้งทุน 

รับทราบว่าบริษทัจดัการมิไดเ้ป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํหรือให้คาํปรึกษาดา้นภาษีแก่ผูล้งทุน 

6. ผูล้งทุนรับทราบและเขา้ใจเป็นอยา่งดีแลว้ว่าพนักงานผูท้าํหนา้ทีขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและ/หรือผูส้นบัสนุนการขายและ/หรือบุคคลธรรมดาทีทาํหนา้ทีเป็น 

ตวัแทนการขายจะไดรั้บผลตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ทีบริษทัจดัการและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและ/หรือผูส้นบัสนุนกาํหนด (แลว้แต่กรณี) ทงันีผลตอบแทนดงักล่าวบริษทัจดัการและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและ/ 

หรือผูส้นบัสนุนจะเป็นผูรั้บผิดชอบ (แลว้แต่กรณี)โดยจะไม่เป็นการเพมิค่าใชจ้่ายนอกเหนือจากทีผูล้งทุนหรือกองทุนรวมจะตอ้งรับผิดชอบตามทีระบุไวใ้นหนงัสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อยา่งใด 

7. ผูล้งทุนรับทราบเป็นอยา่งดีแลว้ว่าบริษทัจดัการและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและ/หรือผูส้นบัสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาทีทาํหน้าทีเป็นตวัแทนสนบัสนุน (รวมทงัพนกังานผูท้าํหนา้ทีขายหรือรับซือคืนหน่วย 

ลงทุนของบุคคลดงักล่าว) มีหนา้ทีตอ้งปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือขอ้บงัคบัระเบียบคาํสังของหน่วยงานราชการผูม้อีาํนาจอืนใด 

หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งผูล้งทุนจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกบับริษทัจดัการและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและ/หรือตัวแทนสนับสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาทีทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนสนบัสนุน (รวมทงัพนกังาน 

ผูท้าํหนา้ทีขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดงักล่าว) อยา่งเต็มความสามารถทุกประการรวมทงั 

(1) ตกลงยินยอมให้/เปิดเผยขอ้มูลส่วนตัวของผูล้งทุนขอ้มูลเพือการรายงานธุรกรรมตามพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 และขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของกฎหมายอืนๆทีเกียวขอ้ง 

ทงัในและต่างประเทศ 

(2) นาํส่งและ/หรือลงนามในเอกสารและ/หรือหลกัฐานใดๆตามทีบริษทัจดัการร้องขอหรือตามทีกฎหมายทงัในและต่างประเทศกาํหนด (รวมถึงกฎหมายFATCA ของสหรัฐอเมริกา) 

8. บรรดาการติดตอ่หนงัสือติดต่อและ/หรือหนังสือบอกกล่าวและ/หรือเอกสารอืนใดทีจะติดต่อหรือส่งให้แก่ผูล้งทุนให้บริษทัจดัการสามารถติดต่อดว้ยวธีิใดก็ไดไ้ม่วา่จะเป็นการแจง้ทางโทรศพัท์โทรสาร 



*Required                                                                                                                                                                                                                                                                       Page 11 of 11 

 

อีเมลท์างไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตามหรือให้คนนาํไปส่งเองหรือการติดต่อสือสารดว้ยวธีิอืนใดในกรณีทีไดส่้งไปยงัเลขหมายโทรศพัทโ์ทรสารอีเมลท์ีอยูท่ีระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี 

กองทุนหรือทีผูล้งทุนไดแ้จง้การเปลียนแปลงไวเ้ป็นหนงัสือครังหลงัสุดแลว้ให้ถือวา่ไดส่้งให้แก่ผูล้งทุนแลว้โดยชอบทงันีโดยไม่คาํนึงว่าผูล้งทุนจะไดรั้บดว้ยตนเองหรือมีผูรั้บไวห้รือไม่ก็ตามในกรณีทีส่ง 

ให้ไม่ไดเ้พราะผูล้งทุนยา้ยทีอยูห่รือทอียู่ทีกล่าวนีเปลียนแปลงไปหรือถูกรือถอนไปโดยไม่มีการแจง้การยา้ยหรือการเปลียนแปลงหรือการรือถอนนนัเป็นหนงัสือถึงบริษทัจดัการก็ดีหรือส่งให้ไม่ไดเ้พราะเลข 

หมายโทรศพัท์โทรสารอีเมลห์รือทีอยูที่ผูล้งทุนไดแ้จง้การเปลียนแปลงไวเ้ป็นหนงัสือครังหลงัสุดไม่ถูกตอ้งก็ดีให้ถือวา่ผูล้งทุนไดรั้บและทราบหนงัสือตดิต่อคาํบอกกล่าวหรือหนงัสืออืนใดของบริษทั 

จดัการแลว้โดยชอบ 

9. ผูล้งทุนและบริษทัจดัการตกลงร่วมกวัา่ความไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของขอ้กาํหนดและเงือนไขขอ้ใดหรือบางส่วนยอ่มไม่มีผลกระทบต่อขอ้กาํหนดและเงือนไขขอ้อืนๆหรือขอ้กาํหนดและเงือนไขที 

เหลืออยูท่งัหมดโดยให้ขอ้กาํหนดและเงือนไขทเีหลือตามทีกล่าวมานีมีผลบงัคบัใชอ้ยูต่่อไปจนกว่าจะสินสุดลงหากขอ้กาํหนดและเงือนไขหรือขอ้ความตามขอ้กาํหนดและเงือนไขของการเปิดบญัชีกองทุน 

ฉบบันีขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยร์วมถึงประกาศอืนใดจากสาํนกังาน/คณะกรรมการก.ล.ต. เกียวกบัเรืองหลกัเกณฑเ์งือนไขและวิธีการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน 

และการแต่งตงัตวัผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซือคืนให้ขอ้ความตามขอ้กาํหนดและเงือนไขของการเปิดบญัชีกองทุนฉบบันีใช้บงัคบัเฉพาะทีไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศดงักล่าว 

10. ผูล้งทุนรับทราบวา่ผูล้งทุนจะไม่สามารถนาํหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพือการเลียงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจาํหน่ายจ่ายโอนจาํนาํหรือนาํไปเป็นประกนัได ้

11. ในกรณีผูล้งทุนใช้บริการซือ-ขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ตผูล้งทุนตกลงและรับทราบเพิมเติมว่า 

(1) ในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนีผูล้งทุนจะใชร้หัสผูใ้ช้ (User name) และรหัสผ่านของผูล้งทนุทีบลจ. มอบให้หรือทีผูล้งทุนไดเ้ป็นผูก้าํหนดหรือเปลียนแปลงขึนเองในระบบบริการธุรกรรม 

ทางอินเตอร์เน็ตดงักล่าว 

(2) ผูล้งทุนรับทราบว่าการซือกองทุนโดยตดัเงินจากบญัชีธนาคารต่างๆผา่นบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนันจะตอ้งลงนามในแบบแสดงความยนิยอมให้หักเงินในบญัชีธนาคารเพอืเป็นค่าซือหน่วยลงทุน 

และรับทราบวา่จะตอ้งทาํรายการซือภายในเวลาทีกาํหนดทงันีเวลาของแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกนัไดห้รือเปลียนแปลงไดแ้ลว้แต่กรณี 

(3) ผูล้งทุนรับทราบและยินยอมผูกพนัตนเองตามเงือนไขขอ้กาํหนดและขอ้ความใดๆทีระบุไวใ้นหนงัสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนตลอดจนขอ้กาํหนด/หลกัเกณฑ/์เงือนไขของการเปิด 

บญัชีกองทุนฉบบันีและทีระบุอยูบ่นระบบบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของบลจ. 

 (4) ผูล้งทุนเขา้ใจและรบัทราบถึงความเสียงอนัเกิดจากการทาํรายการผา่นบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตเช่นการสูญหายของขอ้มูลระหว่างการรับส่งการส่งขอ้มูลเป็นไปอยา่งเชืองชา้หรือไม่สามารถส่ง 

ขอ้มูลไดต้ลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีขอ้ขดัขอ้งไม่สามารถทาํงานไดต้ามปกติความผิดพลาดและคลาดเคลือนของขอ้มูลทีไดรั้บเนืองจากขอ้จาํกดัในการใชบ้ริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตรวมถึงความ 

เสียหายของอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆรวมถึงขอ้มูลหรือสิงต่างๆทีอยู่ภายในอุปกรณน์ันๆอนัเนืองมาจากการเขา้มาใชบ้ริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตเป็นตน้หากมีความเสียหายเกิดขึนจากเหตกุารณ์ดงักล่าวผู ้

ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางบริษทัจดัการและยินดีรับความเสียงนีดว้ยตนเองทุกประการ 

(5) ผูล้งทุนตกลงวา่เอกสารใบบนัทึกรายการทีออกจากเครืองโทรสารหรือเครืองพมิพข์องผูล้งทุนเป็นเพียงเอกสารบนัทึกรายการเท่านันมิอาจใชเ้ป็นหลกัฐานในการทาํรายการทีสมบูรณ์และใชอ้า้งอิงได ้

ทงันีผูล้งทุนยินยอมตกลงให้ถือเอาใบยืนยนัทีจดัทาํโดยบลจ. เป็นหลกัฐานการทาํรายการทีสมบูรณ์และใชอ้า้งอิงได ้

(6) ผูล้งทุนรับทราบว่าสามารถเพิกถอนรายการสงัซือหรือสังขายหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนของผูล้งทุนผ่านอินเตอร์เน็ตของบลจ. ไดภ้ายในเวลาทีบลจ. กาํหนดทงันีขึนอยูก่บัเวลาของแต่ละธนาคารหาก 

การเพิกถอนรายการไดเ้กิดขนึหลงัเวลาทกีาํหนดผูล้งทุนยอมรับว่าผูล้งทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการไดแ้ละให้ถือวา่การทาํรายการสังซือหรือสังขายหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้สร็จสิน 

สมบูรณ์แลว้ภายในเวลาทีกาํหนด 

(7) ผูล้งทุนจะเก็บรักษารหัสผูใ้ชแ้ละรหัสผา่นของผูล้งทุนหรือทีผูล้งทุนขอจากบลจ. เป็นความลบัและยอมรับว่าบลจ. จะไม่ตอ้งรับผิดชอบใดๆทงัสินในกรณีทีบุคคลทีไม่ใช่เจา้ของรหัสผูใ้ชแ้ละรหัสผ่าน 

ของผูล้งทุนทาํรายการผา่นบริการทางอินเตอร์เน็ตของบลจ. 

(8) บลจ. ขอสงวนไวซึ้งสิทธิทจีะเปลียนแปลงแกไ้ขบรรดาขอ้ตกลงตา่งๆเกียวกบัการให้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของบลจ.ไดทุ้กขณะตามแต่บลจ. จะเห็นสมควรการเปลียนแปลงแกไ้ขดงักล่าวบลจ.  

จะประกาศให้ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้ 30 วนัณสาํนกังานของบลจ. หรือทีทาํการของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนหรือทีทาํการธนาคาร 

(9) ผูล้งทุนตกลงจะรับผิดชอบและยอมรับต่อรายการทีเกิดขนึภายใตเ้ลขทีผูถ้ือหน่วยทีผูล้งทุนไดท้าํการผูกไวก้บัรหัสผูใ้ช้ของผูล้งทุนเองหรือทีไดผู้กไวก้บัรหัสผูใ้ชข้องผูรั้บมอบอาํนาจเสมือนหนึงเป็นการ 

ทาํรายการของผูล้งทุนเองโดยทางบลจ. จะไม่รับผดิชอบใดๆต่อความเสียหายทีอาจเกิดขนึจากการทาํรายการนนัๆ 

12. เพือให้บริษทัจดัการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทนุภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ) ผูส้นบัสนุนการขายฯและผูเ้กียวขอ้งกบักองทุนสามารถปฏิบติัหนา้ทีตามกฎหมายทีเกียวขอ้งทงัในและตา่งประเทศ 

(รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) ไดแ้ละเพือเป็นการลดขนัตอนทีผูล้งทุนจะตอ้งนาํส่งเอกสารขอ้ตกลงอนัเกียวกบัหนา้ทีของผูล้งทุนขอ้มูลคาํยืนยนัและคาํยินยอมใดๆเกียวกบัการแสดงตน 

และการเปิดเผยขอ้มูล/หักณทีจ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารทีอา้งถึงใน FATCA Form) (ซึงตอ่ไปนีจะรวมเรียกวา่“เอกสารและขอ้มูล”) ให้กบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นรายๆไปภายใต ้

ขอ้กาํหนดและเงือนไขของการเปิดบญัชีกองทุนนีหากผูล้งทุนให้หรือจะให้เอกสารและขอ้มูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึงขา้งตน้ผูล้งทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทงัหมดรวมถึงตวัแทนมีสิทธิใช ้

เอกสารและขอ้มูลดงักล่าวเสมือนหนึงว่าผูล้งทุนไดม้อบเอกสารและขอ้มูลนนักบับุคคลดงักล่าวทุกรายและให้บุคคลดงักล่าวทุกรายสามารถนาํส่ง/ใชเ้อกสารและขอ้มูลนนัระหว่างกนัไดท้งันีบริษทัจดัการ 

และ/หรือบุคคลแต่ละรายขา้งตน้สงวนสิทธิในการขอเอกสารและขอ้มูลเพิมเติมจากผูล้งทนุในภายหลงัได ้

 


