แบบฟอร์มเปิ ดบัญชีสําหรับนิตบ
ิ ุคคล
www.thanachartfundeastspring.com

Application form Juristic person

Tel: (662) 126-8300 Fax: (662) 055-5801

Single form

เลขทีผู้ถือหน่วย CIS No......................................................
วันที Date…………………………………………..
ชือบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การ Intermediary name……………………………………………………………………………………………………………………….
เรี ยน To. 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

ส่ วนที 1 1. ข้ อมูลประกอบการเปิ ดบัญชีนิติบุคคล Juristic Investor Information – For Account Opening
*ชือนิติบุคคล (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………........…………….............................................................................
*Juristic Investor Name.......................................................................................................................................................................................................................................
*ประเทศทีจดทะเบียน Registered Country ไทย Thailand
อืนๆ(โปรดระบุ) Other (Please specify) …………………………………………………………
*เลขทีใบสําคัญการจดทะเบียน Commercial Registration No. ………………………………………………………………………………………………………………….
*เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร Tax ID. ---
สาขาลําดับที Branch No. …………………………………………………….
รายได้รวมต่อปี Total Income per Year (ข้อมูลตามงบการเงินปี ล่าสุ ด) (Latest financial statement) ...............................................................................บาท Baht
*ประเภทนิติบุคคล Juristic Type
 กรณี นิติบุคคลทัวไป(ประเทศไทย) Juristic (Thailand)
 ได้รับการยกเว้นภาษีเงินปั นผลหรื อส่ วนแบ่งกําไรจากการขายหน่วยลงทุน
Tax Exempt on Dividend and Capital Gain

 ไม่ได้รับยกเว้นภาษี
Non-Tax Exempt

 กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ Juristic (Foreign)
 ประกอบกิจการในไทย
Operating in Thailand

 มิได้ประกอบกิจการในไทย
Non-Operating in Thailand

 ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย) Partnership (Thailand)
 ส่ วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government Organization / State Enterprise
 สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด / ศาลเจ้า Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque / Shrine
 ได้รับการยกเว้นภาษี
Tax Exempt Campany
 อืน ๆ (ระบุ) Other (Please specify) ……………………………………
*ประเภทธุรกิจ Business Type
 ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading
 อาวุธยุทธภัณฑ์ Armament
 คาสิโน / การพนัน Casino/Gambling
 สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/Mosque/Shrine
 โอนและรับโอนเงินทังภายในและต่างประเทศ Domestic or International Money Transfer
 สถานบริ การตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริ การ Entertainment Money Transfer
 การเงิน / ธนาคาร Financial Service / Banking
 แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange
 โรงแรม / ภัตาคาร Hotel/Restaurant
 ประกันภัย Insurance / Assurance
 ค้าอัญมณี Jewelry / Gold Trading
 อสังหาริ มทรัพย์ Property / Real Estate
 ธุรกิจรับคนเข้ามาทํางานต่างประเทศหรื อส่ งคนไปทํางานต่างประเทศ Foreign Worker Employment Agency
*Required
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 ธุรกิจนําเทียว / บริ ษทั ทัวร์ Travel Industry / Travel Agency
 มหาวิทยาลัย / โรงเรี ยน / สถานศึกษา University / School / Education Center
 อืนๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)………………………………………………………
มูลค่ าทรัพย์ สิน......................................บาท Bath (ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซือขายล่วงหน้า)

Asset Value

(Asset includes deposits, direct investment in securities and derivatives)

หรื อ Or
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น.........................................บาท Bath (ส่วนของผูถ้ ือหุ้นตามงบการเงินปี ล่าสุ ดทีผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว)
Shareholder’s equity
(Shareholder’s equity as the latest financial statement that is reviewed by auditor)
.ข้ อมูลประกอบการเปิ ดบัญชีนิติบุคคล Juristic Investor Information – For Account Opening
*แหล่งทีมาของรายได้ Source of Income (เลือกได้มากกว่า ข้อ You can select more than 1 item)
 เงินจากการทําธุรกิจ Revenue from Business
 ค่าหุ ้น Stock
 เงินบริ จาค Donation
 เงินกู้ Loan
 เงินจากการขายทรัพย์สิน Revenue from selling property
 อืนๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)…………………………………………
*ประเทศแหล่งทีมาของรายได้/เงินลงทุน Country’s Source of Income/Investment Fund
ประเทศไทย Thailand
ประเทศอืนๆ (โปรดระบุ) Other countries (Please specify)
*ทีอยู่ตามหนังสื อจดทะเบียนนิติบคุ คล/หนังสื อจัดตัง Commercial Registration Certificate Address
เลขที Address No.…………………. หมู่ Moo No. ……….....อาคาร/หมู่บา้ น Building/Mooban........................................................................................................................
เลขทีห้อง Room No. ......................... ชัน Floor ………..........ซอย Soi.................................................ถนน Road…………………………………………………………….
แขวง/ตําบล Sub-district/Tambon............…………….…………………… เขต/อําเภอ District/Amphur ...................….……….....................................................................
จังหวัด Province.................……...……..……...........รหัสไปรษณี ย์ Postal Code....................………..…ประเทศ Country ………………………. ………………………….
โทรศัพท์ Telephone........................................................

*เงือนไขการลงนามนิติบุคคลตามหนังสื อจดทะเบียน/หนังสื อมอบอํานาจ/รายงานการประชุม

Juristic’s Condition of Authorized Signatories as Commercial Registration Certificate/ Letter of authority/ Minutes of meeting
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อมูลติดต่อ Contact Information
*ชือ-นามสกุลผูต้ ิดต่อ Name-Surname........................................................................................................ตําแหน่ง/ฝ่ าย Position/Division.....................................................
*โทรศัพท์ Telephone........................................................โทรสาร Fax.........................................................อีเมล์ Email…………………………………………………….
*ชือ-นามสกุลผูต้ ิดต่อ Name-Surname........................................................................................................ตําแหน่ง/ฝ่ าย Position/Division.....................................................
*โทรศัพท์ Telephone........................................................โทรสาร Fax.........................................................อีเมล์ Email…………………………………………………….
*รายชือกรรมการของนิติบุคคล List of Juristic’s Directors
ชื อ-นามสกุล
Name-Surname
1……………………………………………………………
2……………………………………………………………
3……………………………………………………………
4……………………………………………………………
5……………………………………………………………
6……………………………………………………………
7……………………………………………………………
8……………………………………………………………
*Required

สั ญชาติ
Nationality

เลขทีบัตรประชาชน/เลขทีพาสปอร์ ต
ID Card No./Passport No.

อํานาจลงนาม
Authorized Signatory

………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

 มี Yes
 มี Yes
 มี Yes
 มี Yes
 มี Yes
 มี Yes
 มี Yes
 มี Yes

ไม่มี No
ไม่มี No
ไม่มี No
ไม่มี No
ไม่มี No
ไม่มี No
ไม่มี No
ไม่มี No

เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร
สู งสุ ด
Chief Executive
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9…………………………………………………………… ……………….. ………………………………………..
10………………………………………………………….. ……………….. ………………………………………..

 มี Yes ไม่มี No
 มี Yes ไม่มี No




2. รายชื อผู้ถือหุ้นทีถือหุ้นตังแต่ % ขึนไป List of Shareholders holding from 25% of shares
*กรณี บุคคลธรรมดาทีเป็ นผูถ้ ือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี Individuals who shareholders of juristic’s owner :
ชื อ-นามสกุล ของผู้ถือหุ้น
Name-Surname or Shareholders

สั ญชาติ
Nationality

เลขทีบัตรประชาชน/หนังสื อเดินทาง
ID Card No./Passport No.

วันหมดอายุ
Date of Expiry

1……………………………………………………………………………. ………………… ………………………………………………… …………………...
2……………………………………………………………………………. ………………… ………………………………………………… …………………...
3……………………………………………………………………………. ………………… ………………………………………………… …………………...
4……………………………………………………………………………. ………………… ………………………………………………… …………………...
*กรณี นิติบุคคลทีเป็ นผูถ้ ือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี Juristics who shareholders of juristic’s owner :
.ชือนิติบุคคล Juristics Name………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เลขทะเบียนนิติบุคคล....................................................................................ประเทศที จดทะเบียน.............................................................................................................
Commercial Registration No.
Registration Country
ชื อ-นามสกุล หรื อ ชื อนิติบุคคล
ทีเป็ นผู้ถือหุ้น
Name-Surname or Juristics Name
1…………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………….
4…………………………………………………………………………….

สั ญชาติ
Nationality

เลขทีบัตรประชาชน/หนังสื อเดินทาง
/เลขประจําตัวผู้เสี ยภาษีอากร
/เลขทะเบียนนิติบุคคล
ID Card No./Passport No.
/Tax ID/Commercial Registration No.
………………… …………………………………………………
………………… …………………………………………………
………………… …………………………………………………
………………… …………………………………………………

วันหมดอายุ
Date of Expiry

…………………...
…………………...
…………………...
…………………...

2.ชือนิติบุคคล Juristics Name………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เลขทะเบียนนิติบุคคล....................................................................................ประเทศที จดทะเบียน.............................................................................................................
Commercial Registration No.
Registration Country
ชื อ-นามสกุล หรื อ ชื อนิติบุคคล
ทีเป็ นผู้ถือหุ้น
Name-Surname or Juristics Name

สั ญชาติ
Nationality

เลขทีบัตรประชาชน/หนังสื อเดินทาง
/เลขประจําตัวผู้เสี ยภาษีอากร
/เลขทะเบียนนิติบุคคล
ID Card No./Passport No.
/Tax ID/Commercial Registration No.

1……………………………………………………………………………. ………………… …………………………………………………
2……………………………………………………………………………. ………………… …………………………………………………
3……………………………………………………………………………. ………………… …………………………………………………
4……………………………………………………………………………. ………………… …………………………………………………

*Required

วันหมดอายุ
Date of Expiry

…………………...
…………………...
…………………...
…………………...
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3. ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ ทีแท้ จริง End Beneficiary Information
*ชือ-นามสกุล Name - Surname……………………………………………………………………………………................
*วันเดือนปี เกิด (ค.ศ.) Date of Birth (A.D.)…………………………………………………………………………...............
*ประเภทหลักฐาน ID Type บัตรประชาชน ID Card เลขที No…………………………………………………………
หนังสื อเดินทาง Passport เลขที No………………………………………………………...
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)……………………………………………………
ประเทศทีออก Issuing Country…………………………………………………………....
บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card เลขที No………………………………………..
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)……………………………………………………
*ทีอยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document
เลขที Address No.…………………. หมู่Moo No. ……….....อาคาร/หมู่บา้ น Building/Mooban............................................................................................................................
เลขทีห้อง Room No. ......................... ชัน Floor ………..........ซอย Soi.................................................ถนน Road……………………………………………………………….
แขวง/ตําบล Sub-district/Tambon............…………….…………………… เขต/อําเภอ District/Amphur ...................….………........................................................................
จังหวัด Province.................……...……..……...........รหัสไปรษณี ย์ Postal Code....................………..…ประเทศ Country ………………………. ……………………….…..
ท่านเป็ นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรื อเป็ นสมาชิ กในครอบครัวหรื อเป็ นผู้ใกล้ ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรื อไม่
Are you a politician or connected to any Political person?
 ใช่ Yes ตําแหน่งงาน Position……………………………………………… ไม่ใช่ No
.ข้อมูลสําหรับทําธุรกรรมกองทุนรวม Information for Mutual Fund

*เงือนไขการลงนามการทําธุรกรรม Condition of Authorized Signatories for Transaction
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* ผูร้ ับมอบอํานาจทอดสุ ดท้ายในการทําธุรกรรม Authorized person of Juristic Investor for transaction
*1. ชือ-นามสกุล Name - Surname…………………………………………………………………………………….
*วันเดือนปี เกิด (ค.ศ.) Date of Birth (A.D.)………………………………………………………………………….
*ประเภทหลักฐาน ID Type บัตรประชาชน ID Card เลขที No…………………………………………………………
หนังสื อเดินทาง Passport เลขที No………………………………………………………..
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)……………………………………………………
ประเทศทีออก Issuing Country…………………………………………………………….
บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card เลขที No………………………………………..
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)……………………………………………………
*ทีอยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document
เลขที Address No.…………………. หมู่Moo No. ……….....อาคาร/หมู่บา้ น Building/Mooban............................................................................................................................
เลขทีห้อง Room No. ......................... ชัน Floor ………..........ซอย Soi.................................................................ถนน Road…………………………………………………….
แขวง/ตําบล Sub-district/Tambon............…………….…………………………..… เขต/อําเภอ District/Amphur ...................….………...........................................................
จังหวัด Province.................……...……..…….................รหัสไปรษณี ย์ Postal Code....................………..…ประเทศ Country ………………………. ………………………..
*ทีอยู่ปัจจุบัน Current Address
 ตามประเภทหลักฐาน
Same as Address as specified in the identification document

 อืนๆ (โปรดระบุขอ้ มูลด้านล่างนี)
Other (Please specify below)

เลขที Address No.…………………. หมู่Moo No. ……….....อาคาร/หมู่บา้ น Building/Mooban...........................................................................................................................
เลขทีห้อง Room No. ......................... ชัน Floor ………..........ซอย Soi.................................................ถนน Road………………………………………………………………
แขวง/ตําบล Sub-district/Tambon............…………….…………………… เขต/อําเภอ District/Amphur ...................….………............................................................………
จังหวัด Province.................……...……..……...........รหัสไปรษณีย์ Postal Code....................………..…ประเทศ Country………………………. ……………………………
*Required
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ท่านเป็ นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรื อเป็ นสมาชิ กในครอบครัวหรื อเป็ นผู้ใกล้ ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรื อไม่
Are you a politician or connected to any Political person?
 ใช่ Yes ตําแหน่งงาน Position……………………………………………… ไม่ใช่ No
*2. ชือ-นามสกุล Name - Surname……………………………………………………………………………………………..
*วันเดือนปี เกิด (ค.ศ.) Date of Birth (A.D.)…………………………………………………………………………………….
*ประเภทหลักฐาน ID Type บัตรประชาชน ID Card เลขที No………………………………………………………….
หนังสื อเดินทาง Passport เลขที No………………………………………………………….
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)……………………………………………………..
ประเทศทีออก Issuing Country……………………………………………………………...
บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card เลขที No…………………………………………
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)…………………………………………………….
*ทีอยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document
เลขที Address No.…………………. หมู่Moo No. ……….....อาคาร/หมู่บา้ น Building/Mooban.........................................................................................................................
เลขทีห้อง Room No. ......................... ชัน Floor ………..........ซอย Soi.................................................ถนน Road…………………………………………………………….
แขวง/ตําบล Sub-district/Tambon............…………….…………………… เขต/อําเภอ District/Amphur ...................….……….....................................................................
จังหวัด Province.................……...……..……...........รหัสไปรษณี ย์ Postal Code....................………..…ประเทศ Country ………………………. ………………………….
*ทีอยู่ปัจจุบนั Current Address
 ตามประเภทหลักฐาน
Same as Address as specified in the identification document

 อืนๆ (โปรดระบุขอ้ มูลด้านล่างนี)
Other (Please specify below)

เลขที Address No.…………………. หมู่Moo No. ……….....อาคาร/หมู่บา้ น Building/Mooban............................................................................................................................
เลขทีห้อง Room No. ......................... ชัน Floor ………..........ซอย Soi...............................................................ถนน Road……………………………………………………...
แขวง/ตําบล Sub-district/Tambon............…………….…………………………… เขต/อําเภอ District/Amphur ...................….……….............................................................
จังหวัด Province.................……...……..……...........รหัสไปรษณี ย์ Postal Code....................………..…ประเทศ Country ………………………. ……………………..……..
ท่านเป็ นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรื อเป็ นสมาชิ กในครอบครัวหรื อเป็ นผู้ใกล้ ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรื อไม่
Are you a politician or connected to any Political person?
 ใช่ Yes ตําแหน่งงาน Position……………………………………………… ไม่ใช่ No

..........................................................................................
(
)
ลงชือผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคล
Authorized Signatory of Juristic Investor’s Signature

*Required
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5.การเปิ ดบัญชีกองทุนรวม Account Information – For Mutual Fund

*วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective
 บริ หารสภาพคล่อง Liquidity Management
 บริ หารเงินรอลงทุน Cash management for investment

 การลงทุน Investment
 อืนๆ (โปรดระบุ) Other (Please
specify) .............................................

*ทีอยู่ในการจัดส่ งเอกสาร Mailing Address
 ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสื อจัดตัง
 อืนๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify).............................................
Same as Commercail Registration Certificate Address
เลขที Address No.…………………. หมู่Moo No. ……….....อาคาร/หมู่บา้ น Building/Mooban.........................................................................................................................
เลขทีห้อง Room No. ......................... ชัน Floor ………..........ซอย Soi.........................................................ถนน Road………………………………………………………..
แขวง/ตําบล Sub-district/Tambon............…………….…………………… เขต/อําเภอ District/Amphur ...................….……….....................................................................
จังหวัด Province.................……...……..……..................รหัสไปรษณี ย์ Postal Code....................………..…ประเทศ Country ………………………. …………………….
6.การเปิ ดบัญชีกองทุนรวม Account Information – For Mutual Fund

บัญชีธนาคารสําหรับรับชําระเงินค่ าขายคืนหลักทรัพย์ ดอกเบีย เงินปันผล (bank account for Redemption Proceeds and Dividend)
 ธนชาต/Thanachart Bank
กสิ กรไทย/Kasikorn Bank
ไทยพาณิ ชย์ /Siam Commercial Bank กรุ งเทพ /Bangkok Bank
กรุ งศรี อยุธยา/Bank of Ayudhya ทีเอ็มบีธนชาต /ttb bank
ออมสิ น/Government Savings Bank
สาขา ………………………………………………………........เลขที…...……………………………………………………………………………..
ประเภทบัญชีเงินฝาก Type of deposit account
ออมทรัพย์ Savings
กระแสรายวัน Current
หมายเหตุ : บัญชีธนาคารสําหรับหักเงินเพือซือหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบียและเงินปันผล ผูถ้ ือหลักทรัพย์และเจ้าของบัญชีตอ้ งเป็ นบุคคลเดียวกัน
Remark : For bank account for subscription and bank account for Redemption proceeds and dividend, the securities holder and the account holder must be the same person.
เอกสารประกอบการคําขอใช้ บริการกองทุนรวม Supporting Documents for Mutual Fund Service Application

สําเนาหนังสื อรับ รองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่ วนบริ ษทั รับรองถึงรายนามกรรมการ และกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษทั (ไม่เกิน เดือน)
สําเนาบัญชีรายชือผูถ้ ือหุ้น (บอจ. )
รายงานการประชุมคณะกรรมการให้เปิ ดบัญชี หรื อทําธุ รกรรมกับบริ ษทั จัดการ
สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากร
สําเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูถ้ ือหุ้นตังแต่ % ขึนไป
หนังสื อมอบอํา นาจกระทําการแทน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอํานาจ
 อืนๆ........................................................................……………….....…………………...

คํารับรอง/คํายืนยันโดยผู้ขอเปิ ดบัญชี

ข้าพเจ้า (ผูถ้ ือหน่วยลงทุน/ผูข้ อเปิ ดบัญชี) ขอให้คาํ รับรองและยืนยันว่า:
1. ข้อมูลข้างต้นรวมถึงข้อมูลทีข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน เป็ นข้อมูลปั จจุบนั ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็ นจริ งทุกประการ หาก ข้อมูลดังกล่าว
ของข้าพเจ้ามีการเปลียนแปลงในอนาคต ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ บลจ.ธนชาต ทราบเพือทําการเปลียนแปลงฐานข้อมูลของข้าพเจ้าโดยมิชกั ช้า
. ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ รับทราบ ตกลง และยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนตามทีปรากฏในใบคําขอเปิ ดบัญชีนี
(หรื อตามที บลจ.ธนชาต ได้มอบไว้ให้กบั ข้าพเจ้าแล้วในระหว่างการเปิ ดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าแล้ว) ทุกประการ และให้ขอ้ กําหนดและเงื อนไขดังกล่าว เป็ นส่ วนหนึงของ
ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า นอกจากนี ข้าพเจ้ายอมรับและตกลงทีจะผูกพันและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ข้อกําหนด และเงือนไขต่างๆ ทีระบุไว้ในใบคําขอเปิ ดบัญชี
กองทุนนี และในหนังสื อชีชวนของแต่ละกองทุนทีข้าพเจ้าจะเข้าลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์/ข้อกําหนด/เงือนไขในใบคําสังทํา รายการเกียวกับการลงทุนหรื อใช้บริ การ
*Required
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รวมถึง การใช้บริ การของบลจ.ธนชาต ทังนี หากบลจ.ธนชาตมีการเปลียนแปลงหลักเกณฑ์/ข้อกําหนด/เงือนไขใน เอกสารดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายืนยันและตกลงทีจะผูกพัน
และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์/ข้อกําหนด/เงือนไขทีเปลียนแปลงทุกประการ
. ข้าพเจ้ายินยอมให้บลจ.ธนชาต จัดเก็บ รวบรวมวิเคราะห์และใช้ขอ้ มูลเกียวกับบัญชีการลงทุน หรื อข้อมูลใดๆของข้าพเจ้าทีข้าพเจ้ามอบให้แก่บลจ.ธนชาต หรื อทีบลจ. ธนชาต
ได้รับมาจากแหล่งอืนโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทังยินยอมให้บลจ. ธนชาตนําส่ ง หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วย งานราชการรวมถึงผูท้ ีเกียวข้องกับบลจ.
ธนชาต เพือใช้ในการให้บริ การ/ปรับปรุ งการให้บริ การ/ประมวลผลข้อมูล/นําเสนอผลิตภัณฑ์ของบลจ. ธนชาต หรื อเพือการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อข้อกําหนดของ
หน่วยงานราชการทังในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริ กา การปิ ดบัญชี การลงทุน การหักภาษี ณ ทีจ่าย(ถ้ามี) และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี ข้าพเจ้าตกลงทีจะนําส่งข้อมูลและเอกสารเพิมเติมตามทีบริ ษทั จัดการร้องขอ
ทังนี ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวข้างต้นภายใต้เงือนไขทีกฎหมายกําหนด ผ่านทาง Call Center - หรื อ ณ ทีทําการของ
บลจ. ธนชาต โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวอาจส่ งผลกระทบต่อการให้บริ การของบลจ. ธนชาต
. ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า
. ) ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลธรรมดาสัญชาติสหรัฐอเมริ กา ผูม้ ีถินทีอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา หรื อเป็ นผูถ้ ือกรี นการ์ด ของสหรัฐอเมริ กา
. ) ข้าพเจ้าจะไม่ขอชําระ/รับชําระเงินเกียวกับการซือขายหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริ กา
. ) เงินลงทุนของข้าพเจ้ามิได้มาจากการกระทํา/แหล่งผิดกฎหมาย ทุจริ ต คอรัปชัน ซึงรวมถึงเงินทีเกียวข้องกับ การฟอกเงิน หรื อการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการ
ร้าย และธุรกรรมในบัญชีกองทุนนีไม่มีวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว
. ) ข้าพเจ้าจะส่งข้อมูล เอกสาร ปฏิบตั ิตามและดําเนินการใดๆ ตามทีบริ ษทั จัดการร้องขอโดยไม่ชกั ช้า
. ในกรณี ทีคํารับรอง/คํายืนยันข้างต้นไม่ตรงกับความจริ งหรื อในกรณี ทีข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงือนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุน ข้าพเจ้า ตกลงและ ยินยอมให้
บริ ษทั จัดการระงับการให้บริ การใดๆ อันเกียวข้องกับบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าทีจะเปิ ดนี รวมถึงบัญชีใดๆ ทีมีอยูก่ บั บริ ษทั จัดการ และ/หรื อ ดําเนิน การปิ ดบัญชีดงั กล่าว
รวมถึง ดําเนินการตามข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้อง ซึงอาจรวมถึงการแจ้งแก่หน่วยงานราชการทีเกียวข้อง และ/หรื อ หัก ณ ทีจ่าย เป็ นต้น
การยืนยันและการเปลียนแปลงสถานะ
ส่ วนที 2
1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็ นความจริ ง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็ นบุคคลอเมริ กนั แต่ขอ้ มูลทีให้ตามแบบฟอร์มนี หรื อตามแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรื อไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์บลจ.ธนชาต มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวที จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่ วน ตามทีบริ ษทั
เห็นสมควร
3. ท่านตกลงทีจะแจ้งให้บลจ.ธนชาต ทราบและนําส่ งเอกสารประกอบให้แก่บลจ.ธนชาตภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลียนแปลงอันทําให้ขอ้ มูลของท่านทีระบุ
ในแบบฟอร์มนีไม่ถูกต้อง
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณี ทีท่านไม่ได้ดาํ เนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรื อมีการนําส่ งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกียวกับสถานะ
ของท่าน บลจ.ธนชาต มีสิทธิใช้ดลุ ยพินิจเพียงฝ่ ายเดียวทีจะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่วน ตามทีบลจ.ธนชาต
เห็นสมควร
การยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและการหักบัญชี
ส่ วนที 3
ท่านตกลงให้ความยินยอม ทีไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ บลจ.ธนชาต ในการดําเนินการดังต่อไปนี
1. เปิ ดเผยข้อมูลต่างๆของท่านให้แก่บริ ษทั ในกลุ่มของบลจ.ธนชาต เพือประโยชน์ในการปฏิบตั ิตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรื อ
ต่างประเทศ ซึงรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริ กา (Internal Revenue Service:IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชือลูกค้า ทีอยู่ เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
หมายเลขบัญชี สถานะ ตามเกณฑ์เรื อง FATCA (คือ เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตาม หรื อผูไ้ ม่ให้ความร่ วมมือ) จํานวนเงินหรื อมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี
รายการเคลือนไหวทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรื อทรัพย์สินอืนๆ ทีมีอยูก่ บั บลจ.ธนชาต ตลอดจนจํานวนรายได้ และ
ข้อมูลอืนๆ ทีเกียวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุ รกิจทีอาจถูกร้องขอโดยบริ ษทั ภายในกลุ่มของบลจ.ธนชาต หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรื อ
ต่างประเทศ ซึงรวมถึง IRS ด้วย

………………………………………………………
(
)
ลงชือผูข้ อเปิ ดบัญชี Applicant Signature
*Required

…….………………………………………………..
(
)
ลงชือผูข้ อเปิ ดบัญชี Applicant Signature
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ข้ อกําหนดและเงือนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุน
ตามทีระบุไว้ดงั ต่อไปนี ถือเป็ นส่ วนหนึ งของคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเพือซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจัดตังและจัดการโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาตจํากัด (“บลจ.” หรื อ “บริ ษทั จัดการ”) โดย
ผูข้ อเปิ ดบัญชีกองทุน (“ผูล้ งทุน” หรื อ “ลูกค้า”) ได้ลงนามในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเพือรับทราบและตกลงทีจะเข้าผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงือนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนนี แล้ว
1. บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิทีจะพิจารณารับหรื อปฏิเสธคําขอของผูล้ งทุนโดยไม่จาํ เป็ นต้อ งชีแจงเหตุผลใดๆแก่ผลู ้ งทุนนัน
2. บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิทีจะปฏิเสธการจองซือการซื อและ/หรื อการขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรื อการสับเปลียนหน่ วยลงทุนตามคําสังซือคําสังขายคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนหรื อคําสังอืนใดของผูล้ งทุน
ไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่วนทังนี การสงวนสิ ทธิ ดังกล่าวให้เป็ นไปตามข้อกําหนดรวมถึงสิ ทธิ และหน้าทีของบริ ษทั จัดการทีระบุไว้ในหนังสือชีชวนตลอดจนเงือนไขและข้อกําหนดอืนใดทีบริ ษทั จัดการได้
กําหนดไว้
3. ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื อคืนหน่วยลงทุน (“ผูส้ นับสนุน”) เป็ นเพียงผูด้ าํ เนินการในการรับคําสังซือและ/หรื อคําสังขายคืนและ/หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนจากลูกค้าเท่านันหน้าทีในการจัดสรรหน่วย
ลงทุนตามคําสังเป็ นหน้าทีของบริ ษทั จัดการแต่เพียงผูเ้ ดียว
4. ในกรณีที
4.1 บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและผูล้ งทุนไม่มีการติดต่อใช้บริ การซื อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีนันเป็ นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
4.2 คํารับรองและคํายืนยันของผูล้ งทุนไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็ นจริ งผูล้ งทุนผิดข้อกําหนดและเงือนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนข้อหนึ งข้อใดทีบริ ษทั จัดการเห็นว่าเป็ นสาระสําคัญรวมทังเอกสารใดๆทีผู้
ลงทุนให้ไว้แก่บลจ.ไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง
4.3 การลงทุนของท่านก่อให้เกิดข้อสงสัยถึงความสุ จริ ตความเหมาะสมทางธุรกิจหรื อความถูกต้องตามกฎหมาย
4.4 ผูล้ งทุนไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและงือนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนนี
4.5 บริ ษทั จัดการเห็นว่าพฤติกรรมการลงทุนและ/หรื อวิธีการลงทุนของท่านไม่มีลกั ษณะปกติหรื อไม่สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจหรื อก่อให้เกิดภาระแก่บริ ษทั จัดการอย่างไม่สมควร
บริ ษทั จัดการสงวนสิทธิทีจะปิ ดบัญชีดงั กล่าวและ/หรื อไม่ดาํ เนินการตามคําสังการทํารายการกองทุนทังหมดหรื อบางส่วนของลูกค้าและ/หรื อบังคับขายคืนหน่วยลงทุนโดยให้ถือว่าผูล้ งทุนยินยอมบริ ษทั
จัดการแล้วตามข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนีซึงการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็ นไปตามกําหนดเวลาทีบริ ษทั จัดการได้แจ้งไว้ในหนังสื อแจ้งเกียวกับมูลค่าขันตําของหน่วยลงทุนข้างต้นหรื อการผิด
ข้อกําหนดและเงือนไข (แล้วแต่กรณี) และให้บริษทั จัดการนําเงินทีได้จากการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งให้ผลู ้ งทุนโดยมิชกั ช้าโดยนําส่งเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียด/ข้อมูลทีผูล้ งทุนได้เคยแจ้งไว้กบั
บริ ษทั จัดการหรือนําส่งเป็ นเช็คสังจ่ายผูล้ งทุนไปยังทีอยูท่ ีผูล้ งทุนได้เคยแจ้งไว้กบั บริ ษทั จัดการโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบอีก
5. ผูล้ งทุนยืนยันว่าก่อนการลงทุนแต่ละครังผูล้ งทุนได้รับหนังสื อชีชวนคู่มือผูล้ งทุนหรื อคู่มอื การลงทุนใน LTF หรื อ RMF (แล้วแต่กรณี) หรื อเอกสารอืนใดทีใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริ ษทั จัดการและ/
หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายและ/หรื อผูส้ นับสนุนและ/หรื อบุคคลธรรมดาทีทําหน้าทีเป็ นตัวแทนสนับสนุนรวมทังพนักงานผูท้ าํ หน้าทีในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้วและผูล้ งทุนมีความรู ้และความเข้าใจ
เกียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นอย่างดีว่า
(1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครังผูล้ งทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆตามทีระบุไว้ในหนังสือชีชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็ นการฝากเงินและมีความเสี ยงของการลงทุนผูล้ งทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรื อน้อยกว่าเงิ นลงทุนเริ มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายในระยะเวลาทีกําหนดหรื ออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามทีได้มีคาํ สังไว้
(3) ในกรณีทีบริ ษทั จัดการและ/หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายและ/หรื อผูส้ นับสนุนและ/หรื อบุคคลธรรมดาทีทําหน้าทีเป็ นตัวแทนสนับสนุนทีบริ ษทั จัดการแต่งตัง (รวมทังพนักงานผูท้ าํ หน้าทีในการขายหรื อรับซือคืน
หน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คาํ แนะนําทัวไปหรื อคําแนะนําเฉพาะเจาะจงแก่ผลู้ งทุนผูล้ งทุนจะได้รับคําเตือนในเรื องต่างๆตามหลักเกณฑ์เงือนไขและวิธีการของคณะกรรมการก.ล.ต. กําหนดอัน
ได้แก่
(ก) คําเตือนเกียวกับความเสียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(ข) คําเตือนเกียวกับความเสี ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนันๆ
(ค) คําเตือนในกรณีทมีี การให้คาํ แนะนําทัวไปว่าคําแนะนําดังกล่าวมิใช่คาํ แนะนําแก่ผลู ้ งทุนเป็ นการเฉพาะเจาะจงและคําแนะนํานันไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรื อคํานึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนฐานะ
ทางการเงินและความต้องการของผูล้ งทุน
(ง) คําเตือนในกรณีทีมีการให้คาํ แนะนําเฉพาะเจาะจงว่าในกรณีทีผูล้ งทุนปฏิเสธการให้ขอ้ มูลส่วนตัวหรื อการให้ขอ้ มูลส่ วนตัวทีเป็ นปัจจุบนั ผูล้ งทุนอาจได้รับคําแนะนําทีไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ฐานะทางการเงินหรื อความต้องการของผูล้ งทุนเนื องจากคําแนะนําทีให้นันได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าทีผูล้ งทุนเปิ ดเผยให้ทราบหรื อกฎหมายกําหนด
ผูล้ งทุนยืนยันว่าการลงทุนเป็ นการตัดสิ นใจลงทุนของผูล้ งทุนโดยลําพังไม่มีผลเป็ นการผูกพันบริ ษทั จัดการและไม่มีผลให้บริ ษทั จัดการต้องรับผิดชอบใดๆทังสินทุกประการ
(4) สําหรับผูล้ งทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวผูล้ งทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความทีปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนในLTF หรื อ RMF (แล้วแต่กรณี) และผูล้ งทุน
รับทราบว่าบริ ษทั จัดการมิได้เป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําหรื อให้คาํ ปรึ กษาด้านภาษีแก่ผลู ้ งทุน
6. ผูล้ งทุนรับทราบและเข้าใจเป็ นอย่างดีแล้วว่าพนักงานผูท้ าํ หน้าทีขายหรื อรับซือคืนหน่ วยลงทุนของบริ ษทั จัดการและ/หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายและ/หรื อผูส้ นับสนุนการขายและ/หรื อบุคคลธรรมดาทีทําหน้าทีเป็ น
ตัวแทนการขายจะได้รับผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ทีบริ ษทั จัดการและ/หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายและ/หรื อผูส้ นับสนุนกําหนด (แล้วแต่กรณี) ทังนีผลตอบแทนดังกล่าวบริ ษทั จัดการและ/หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายและ/
หรื อผูส้ นับสนุนจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ (แล้วแต่กรณี )โดยจะไม่เป็ นการเพิมค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากทีผูล้ งทุนหรื อกองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบตามทีระบุไว้ในหนังสื อชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อย่างใด
7. ผูล้ งทุนรับทราบเป็ นอย่างดีแล้วว่าบริ ษทั จัดการและ/หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายและ/หรื อผูส้ นับสนุนและ/หรื อบุคคลธรรมดาทีทําหน้าทีเป็ นตัวแทนสนับสนุน (รวมทังพนักงานผูท้ าํ หน้าทีขายหรื อรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของบุคคลดังกล่าว) มีหน้าทีต้องปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรื อข้อบังคับระเบียบคําสังของหน่วยงานราชการผูม้ ีอาํ นาจอืนใด
หรื อกฎหมายทีเกียวข้องผูล้ งทุนจึงตกลงยินยอมให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั จัดการและ/หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายและ/หรื อตัวแทนสนับสนุนและ/หรื อบุคคลธรรมดาทีทําหน้าทีเป็ นตัวแทนสนับสนุน (รวมทังพนักงาน
ผูท้ าํ หน้าทีขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) อย่างเต็มความสามารถทุกประการรวมทัง
(1) ตกลงยินยอมให้/เปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวของผูล้ งทุนข้อมูลเพือการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 และข้อมูลตามข้อกําหนดของกฎหมายอืนๆทีเกียวข้อง
ทังในและต่างประเทศ
(2) นําส่งและ/หรื อลงนามในเอกสารและ/หรื อหลักฐานใดๆตามทีบริ ษทั จัดการร้องขอหรื อตามทีกฎหมายทังในและต่างประเทศกําหนด (รวมถึงกฎหมายFATCA ของสหรัฐอเมริ กา)
8. บรรดาการติดต่อหนังสื อติดต่อและ/หรื อหนังสือบอกกล่าวและ/หรื อเอกสารอืนใดทีจะติดต่อหรื อส่งให้แก่ผลู้ งทุนให้บริ ษทั จัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่วา่ จะเป็ นการแจ้งทางโทรศัพท์โทรสาร
*Required
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อีเมล์ทางไปรษณียล์ งทะเบียนหรื อไม่ลงทะเบียนก็ตามหรื อให้คนนําไปส่ งเองหรื อการติดต่อสื อสารด้วยวิธีอืนใดในกรณี ทได้
ี ส่งไปยังเลขหมายโทรศัพท์โทรสารอีเมล์ทีอยู่ทีระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชี
กองทุนหรื อทีผูล้ งทุนได้แจ้งการเปลียนแปลงไว้เป็ นหนังสือครังหลังสุดแล้วให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผลู ้ งทุนแล้วโดยชอบทังนี โดยไม่คาํ นึ งว่าผูล้ งทุนจะได้รับด้วยตนเองหรื อมีผรู ้ ับไว้หรื อไม่ก็ตามในกรณีทีส่ ง
ให้ไม่ได้เพราะผูล้ งทุนย้ายทีอยูห่ รื อทีอยูท่ ีกล่าวนีเปลียนแปลงไปหรื อถูกรื อถอนไปโดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรื อการเปลียนแปลงหรื อการรื อถอนนันเป็ นหนังสื อถึงบริ ษทั จัดการก็ดีหรื อส่งให้ไม่ได้เพราะเลข
หมายโทรศัพท์โทรสารอีเมล์หรื อทีอยูท่ ีผูล้ งทุนได้แจ้งการเปลียนแปลงไว้เป็ นหนังสื อครังหลังสุ ดไม่ถูกต้องก็ดีให้ถือว่าผูล้ งทุนได้รบั และทราบหนังสื อติดต่อคําบอกกล่าวหรื อหนังสื ออืนใดของบริษ ทั
จัดการแล้วโดยชอบ
9. ผูล้ งทุนและบริ ษทั จัดการตกลงร่ วมกัว่าความไม่สมบูรณ์หรื อเป็ นโมฆะของข้อกําหนดและเงือนไขข้อใดหรื อบางส่ วนย่อมไม่มีผลกระทบต่อข้อกําหนดและเงือนไขข้ออืนๆหรื อข้อกําหนดและเงือนไขที
เหลืออยูท่ งหมดโดยให้
ั
ขอ้ กําหนดและเงือนไขทีเหลือตามทีกล่าวมานี มีผลบังคับใช้อยู่ต่อไปจนกว่าจะสิ นสุดลงหากข้อกําหนดและเงือนไขหรื อข้อความตามข้อกําหนดและเงือนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุน
ฉบับนีขัดหรื อแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศอืนใดจากสํานักงาน/คณะกรรมการก.ล.ต. เกียวกับเรื องหลักเกณฑ์เงือนไขและวิธีการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน
และการแต่งตังตัวผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื อคืนให้ขอ้ ความตามข้อกําหนดและเงือนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนฉบับนี ใช้บงั คับเฉพาะทีไม่ขดั หรื อแย้งกับประกาศดังกล่าว
10. ผูล้ งทุนรับทราบว่าผูล้ งทุนจะไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจําหน่ายจ่ายโอนจํานําหรื อนําไปเป็ นประกันได้
11. ในกรณีผลู้ งทุนใช้บริ การซื อ-ขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ตผูล้ งทุนตกลงและรับทราบเพิมเติมว่า
(1) ในการใช้บริ การธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนี ผูล้ งทุนจะใช้รหัสผูใ้ ช้ (User name) และรหัสผ่านของผูล้ งทุนทีบลจ. มอบให้หรื อทีผูล้ งทุนได้เป็ นผูก้ าํ หนดหรื อเปลียนแปลงขึนเองในระบบบริ การธุรกรรม
ทางอินเตอร์เน็ตดังกล่าว
(2) ผูล้ งทุนรับทราบว่าการซื อกองทุนโดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารต่างๆผ่านบริ การธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนันจะต้องลงนามในแบบแสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีธนาคารเพือเป็ นค่าซือหน่วยลงทุน
และรับทราบว่าจะต้องทํารายการซือภายในเวลาทีกําหนดทังนี เวลาของแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกันได้หรื อเปลียนแปลงได้แล้วแต่กรณี
(3) ผูล้ งทุนรับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงือนไขข้อกําหนดและข้อความใดๆทีระบุไ ว้ในหนังสื อชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนตลอดจนข้อกําหนด/หลักเกณฑ์/เงือนไขของการเปิ ด
บัญชีกองทุนฉบับนีและทีระบุอยูบ่ นระบบบริ การธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของบลจ.
(4) ผูล้ งทุนเข้าใจและรับทราบถึงความเสี ยงอันเกิดจากการทํารายการผ่านบริ การธุรกรรมทางอินเตอร์เ น็ตเช่นการสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่งการส่งข้อมูลเป็ นไปอย่างเชื องช้าหรื อไม่สามารถส่ง
ข้อมูลได้ตลอดจนกรณีระบบเครื อข่ายมีขอ้ ขัดข้องไม่สามารถทํางานได้ตามปกติความผิดพลาดและคลาดเคลือนของข้อมูลทีได้รับเนืองจากข้อจํากัดในการใช้บริ การธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตรวมถึงความ
เสี ยหายของอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆรวมถึงข้อมูลหรื อสิ งต่างๆทีอยูภ่ ายในอุปกรณ์นันๆอันเนืองมาจากการเข้ามาใช้บริ การธุรกรรมทางอินเตอร์ เน็ตเป็ นต้นหากมีความเสี ยหายเกิดขึนจากเหตุการณ์ดงั กล่าวผู้
ลงทุนตกลงจะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆจากทางบริ ษทั จัดการและยินดีรับความเสียงนีด้วยตนเองทุกประการ
(5) ผูล้ งทุนตกลงว่าเอกสารใบบันทึกรายการทีออกจากเครื องโทรสารหรื อเครื องพิมพ์ของผูล้ งทุนเป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านันมิอาจใช้เป็ นหลักฐานในการทํารายการทีสมบูรณ์และใช้อา้ งอิงได้
ทังนีผูล้ งทุนยินยอมตกลงให้ถือเอาใบยืนยันทีจัดทําโดยบลจ. เป็ นหลักฐานการทํารายการทีสมบูรณ์และใช้อา้ งอิงได้
(6) ผูล้ งทุนรับทราบว่าสามารถเพิกถอนรายการสังซือหรื อสังขายหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนของผูล้ งทุนผ่านอินเตอร์เน็ตของบลจ. ได้ภายในเวลาทีบลจ. กําหนดทังนี ขึนอยูก่ บั เวลาของแต่ละธนาคารหาก
การเพิกถอนรายการได้เกิดขึนหลังเวลาทีกําหนดผูล้ งทุนยอมรับว่าผูล้ งทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการได้และให้ถือว่าการทํารายการสังซือหรื อสังขายหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เสร็จสิน
สมบูรณ์แล้วภายในเวลาทีกําหนด
(7) ผูล้ งทุนจะเก็บรักษารหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านของผูล้ งทุนหรื อทีผูล้ งทุนขอจากบลจ. เป็ นความลับและยอมรับว่าบลจ. จะไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆทังสิ นในกรณี ทีบุคคลทีไม่ใช่เจ้าของรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน
ของผูล้ งทุนทํารายการผ่านบริ การทางอินเตอร์ เน็ตของบลจ.
(8) บลจ. ขอสงวนไว้ซึงสิ ทธิทีจะเปลียนแปลงแก้ไขบรรดาข้อ ตกลงต่างๆเกียวกับการให้บริ การธุรกรรมทางอินเตอร์ เน็ตของบลจ.ได้ทุกขณะตามแต่บลจ. จะเห็นสมควรการเปลียนแปลงแก้ไขดังกล่าวบลจ.
จะประกาศให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้า 30 วันณสํานักงานของบลจ. หรื อทีทําการของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื อคืนหน่ วยลงทุนหรื อทีทําการธนาคาร
(9) ผูล้ งทุนตกลงจะรับผิดชอบและยอมรับต่อรายการทีเกิดขึนภายใต้เลขทีผูถ้ ือหน่วยทีผูล้ งทุนได้ทาํ การผูกไว้กบั รหัสผูใ้ ช้ของผูล้ งทุนเองหรื อทีได้ผูกไว้กบั รหัสผูใ้ ช้ของผูร้ ับมอบอํานาจเสมือนหนึ งเป็ นการ
ทํารายการของผูล้ งทุนเองโดยทางบลจ. จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากการทํารายการนันๆ
12. เพือให้บริ ษทั จัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั จัดการ) ผูส้ นับสนุนการขายฯและผูเ้ กียวข้องกับกองทุนสามารถปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎหมายทีเกียวข้องทังในและต่างประเทศ
(รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) ได้และเพือเป็ นการลดขันตอนทีผูล้ งทุนจะต้องนําส่งเอกสารข้อตกลงอันเกียวกับหน้าทีของผูล้ งทุนข้อมูลคํายืนยันและคํายินยอมใดๆเกียวกับการแสดงตน
และการเปิ ดเผยข้อมูล/หักณทีจ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารทีอ้างถึงใน FATCA Form) (ซึงต่อไปนีจะรวมเรี ยกว่า“เอกสารและข้อมูล”) ให้กบั บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็ นรายๆไปภายใต้
ข้อกําหนดและเงือนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนนี หากผูล้ งทุนให้หรื อจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึงข้างต้นผูล้ งทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทังหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้
เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ งว่าผูล้ งทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนันกับบุคคลดังกล่าวทุกรายและให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนําส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนันระหว่างกันได้ทงนี
ั บริ ษทั จัดการ
และ/หรื อบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิ ทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิมเติมจากผูล้ งทุนในภายหลังได้

*Required
*Required
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