คําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
กองทุ
น
บุคคลธรรมดา-บั
ญชีเดียว

หน่ วยลงทุนของTMBAMไม่สามารถขายให้กบั บุคคลธรรมดาหรือนิตบ
ิ ุคคล
สัญชาติสหรัฐอเมริกา ผูม
้ ีถน
ิ) ทีอ) ยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูถ
้ ือกรีนการ์ด
“TMBAM does not offer fund units to US persons, citizens,
residents, or Green Card holders of the USA

ใช้ กบั ผู้เปิ ดบัญชีกับ TMBAM และผู้สนับสนุนการขายฯทีไม่ ใช่ TMB Bank
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด / TMB Asset Management Co., Ltd / www.tmbam.com
ชั 3น gh อาคารอับดุลราฮิม jjk ถ.พระราม l สีลม บางรัก กรุ งเทพฯ nkokk โทร. 1725
32nd Floor, Abdulrahim Place, 990 Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 1725

ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเปิ ดบัญชีเพือ1 ซื 3อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที1จดั ตั 3งและจัดการโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.) โดยข้ าพเจ้ าได้ กรอก
ข้ อมูลในใบคําขอเปิ ดบัญชีตามรายละเอียดข้ างล่างนี 3 และตกลงยื1นเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีทถี1 กู ต้ อง และเป็ นปั จจุบนั ตามที1 บลจ.กําหนด
เลขทีบัญชีผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน
(สําหรั บเจ้ าหน้ าที)
วัน/เดือน/ปี
/
/

คําอธิบายการเพิมเติมสําหรับประเภทบัญชีเดียว
1) บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิไม่รับบัญชีเดี1ยวที1ปรากฏคําว่า “โดย” ยกเว้ น เป็ นการเปิ ดบัญชีกองทุนส่วนบุคคลซึ1งบริ หารโดยสถาบันการเงินที1บริษัทจัดการยอมรับ
ทังนี
3 3 บริ ษัทจัดการจะถือว่าบุคคลที1ปรากฏชื1อหลังคําว่า “โดย” เป็ นผู้มีอาํ นาจลงนาม รับเอกสาร และเข้ าผูกพันในธุรกรรมใดๆ ทีเ1 กี1ยวข้ องกับบัญชีที1เปิ ดนี 3
2) บริ ษัทจัดการไม่รับเปิ ดบัญชีให้ กบั บุคคลทีเ1 ป็ นผู้เปิ ดบัญชีที1ใช้ ชื1อแทนบุคคลอื1น (Nominee Account)
3) บัญชีที1ปรากฏคําว่า “และ” / “หรื อ” ไม่ถือเป็ นบัญชีเดี1ยว ท่านไม่สามารถใช้ คําขอเปิ ดบัญชีฉบับนี 3

1. ข้ อมูลของผู้เปิ ดบัญชีกองทุน
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1.1 คํานําหน้ าชือ /
นาย
นาง
นางสาว
1.2 โปรดให้ ชือ-นามสกุล ทัง1 ภาษาไทยและอังกฤษ

อืน1 ๆ (โปรดระบุ)_____________________

ชื1อ______________________________________________________ นามสกุล ______________________________________________________
First name ________________________________________________ Last name _____________________________________________________
บัตรประชาชน
หนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างชาติ)
เลขที1 ____________________________ออกโดย_____________________วันออกบัตร_________________วันหมดอายุ________________
วัน / เดือน / ปี เกิด (พ.ศ.) _______________
สถานภาพสมรส

โสด

อายุ __________ปี
สมรส

สัญชาติ __________
หย่า

เพศ :

ชาย

หญิง

หม้ าย

1.3 ชือ-นามสกุลคู่สมรส__________________________________________
เลขทีบัตรประชาชนของคู่สมรส(กรณีคนต่ างชาติใช้ เลขทีหนังสือเดินทาง) ________________________________
ชือบุตรทียังไม่ บรรลุนิติภาวะ
ชื1อ-สกุล
เลขที1บตั รประชาชน
(1) _____________________________________
_____________________________
(2) _____________________________________

_____________________________

(3) _____________________________________

_____________________________

(4) _____________________________________

_____________________________

(5) _____________________________________

_____________________________
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?.@ ทีอยู่
ทีอยู่ในการติดต่ อและจัดส่ งเอกสารทางไปรษณีย์
เลขที1 ______ อาคาร/หมู่บ้าน____________________ ซอย____________________ ถนน____________________ แขวง-ตําบล____________________
เขต / อําเภอ____________________จังหวัด____________________ประเทศ ____________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________
โทรศัพท์_______________________ โทรศัพท์มือถือ____________________ โทรสาร____________________ Email Address ____________________
ทีอยู่ปัจจุบัน / ทีอยู่ในประเทศไทยในกรณีคนต่ างชาติ
ตรงกับทีอยู่ในการติดต่ อและจัดส่ งเอกสารทางไปรษณีย์
เลขที1 ______ อาคาร/หมู่บ้าน____________________ ซอย____________________ ถนน____________________ แขวง-ตําบล____________________
เขต / อําเภอ____________________จังหวัด____________________ประเทศ ____________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________
โทรศัพท์_______________________ โทรสาร____________________
ทีอยู่ตามทะเบียนบ้ านในประเทศไทย / ทีอยู่ตามหนังสือเดินทางในกรณีคนต่ างชาติ
ตรงกับทีอยู่ในการติดต่ อและจัดส่ งเอกสารทางไปรษณีย์
ตรงกับทีอยู่ปัจจุบัน
เลขที1 ______ อาคาร/หมู่บ้าน____________________ ซอย____________________ ถนน____________________ แขวง-ตําบล____________________
เขต / อําเภอ____________________จังหวัด____________________ประเทศ ____________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________
ทีอยู่ถาวร
ตรงกับทีอยู่ในการติดต่ อและจัดส่ งเอกสารทางไปรษณีย์
ตรงกับทีอยู่ปัจจุบัน
ตรงกับทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน/หนังสือเดินทางในกรณีคนต่ างชาติ
เลขที1 ______ อาคาร/หมู่บ้าน____________________ ซอย____________________ ถนน____________________ แขวง-ตําบล____________________
เขต / อําเภอ____________________จังหวัด____________________ประเทศ ____________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________
สถานทีทํางาน
ตรงกับทีอยู่ในการติดต่ อและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ตรงกับทีอยู่ปัจจุบัน
ชื1อที1ทํางาน _____________________________________________ ตําแหน่งหน้ าที1 ___________________________ฝ่ าย_________________________
เลขที1______ชัน3 ______ อาคาร____________________ซอย____________________ ถนน____________________ แขวง-ตําบล____________________
เขต / อําเภอ____________________ จังหวัด____________________ ประเทศ ____________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________
โทรศัพท์_______________________ โทรสาร____________________ Email Address ____________________
หมายเหตุ : - บริ ษัทจัดการจะส่ งเอกสารต่ างๆ ของกองทุน ไปยังทีอยู่ในการติดต่ อและจัดส่ งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ ทระบุ
ี ไว้ เท่ านัน1
?.E ข้ อมูลเพิมเติมของเจ้ าของบัญชี (ในกรณีบญ
ั ชีร่วม เป็ นข้ อมูลเพิมเติมสําหรับบุคคลชือแรก)
อาชีพของผู้เปิ ดบัญชี (ตอบได้ มากกว่ า ? ข้ อ )
ประเภทแหล่ งทีมาของเงินลงทุน (ตอบได้ มากกว่ า ? ข้ อ)
เจ้ าของกิจการ
พนักงานบริษัท
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เงินเดือน
เงินออม
ธุรกิจ
ข้ าราชการ
นักการเมือง
อาจารย์
ขายทรัพย์สนิ
ขายหลักทรัพย์ หรือกองทุน
แม่บ้าน
อาชีพอิสระ
นักเรียน-นักศึกษา
มรดก
อื1น ๆ (โปรดระบุ......................................)
นักการตลาด
วิศวะ/สถาปนิก
แพทย์/พยาบาล
วัตถุประสงค์ การลงทุน (ตอบได้ มากกว่ า ? ข้ อ)
สือ1 มวลชน
อื1นๆ (โปรดระบุ) ..........................................
ลงทุนระยะสัน3
ลงทุนระยะยาว
ใช้ เพือ1 เกษียณอายุ
ประเภทธุรกิจ (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
เพือ1 ธุรกิจ
เพือ1 การศึกษา
เพือ1 เก็บออม
การเงิน / ธนาคาร
บริษัทหลักทรัพย์
อื1น ๆ (โปรดระบุ)..............................................................
ประกันภัย / ประกันชีวิต
อสังหาริมทรัพย์
จํานวนเงินทีคาดว่ าจะนํามาลงทุนในครั ง1 แรก (บาท)
บันเทิง / สันทนาการ
โฆษณา
<= 100,000
100,001 -1,000,000
หน่วยงานราชการ
โรงงานอุตสาหกรรม
1,000,001 - 3,000,000
3,000,001 - 10,000,000
โรงแรม / ภัตตาคาร
การท่องเที1ยว
10,000,001 - 20,000,000
> 20,000,000
สํานักงานบัญชี
สํานักงานกฎหมาย
เปิ ดบัญชีนีเ1 พือทําธุรกรรมให้
ขายอัญมณี ทอง
ขายของเก่า
ผู้เปิ ดบัญชี
โรงเรียน / สถานศึกษา
โอนเงินออกนอกประเทศ
ผู้รับผลประโยชน์ (บุคคลธรรมดาที1ได้ รับประโยชน์ทอดสุดท้ ายจากการทํา
ผลิต/ จําหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์
แลกเปลีย1 นเงินตราระหว่างประเทศ
ธุรกรรม หรื อมีอํานาจควบคุม/ตัดสินใจในทอดสุดท้ ายเกี1ยวกับการทําธุรกรรมด้ วย)
นายหน้ าค้ าอาวุธยุทโธปกรณ์
คาสิโน และการพนัน
ชื1อ-นามสกุลของผู้รับประโยชน์......................................................................
เงินกู้นอกระบบ
บริการ (โปรดระบุ)......................
เลขที1บตั รประชาชน......................................................................................
ค้ าขายทัว1 ไป
อื1น ๆ (โปรดระบุ)..........................
ทีอ1 ยู่ เลขที.1 .............................อาคาร/หมู่บ้าน..............................................
ซอย....................................................ถนน.................................................
รายได้ ครัวเรือนต่ อเดือน (บาท)
ไม่มีรายได้
<= 20,000
แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.........................................
20,001 - 50,000
50,001 -100,000
จังหวัด........................................ประเทศ....................................................
100,001 - 200,000
200,001 - 500,000
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์...................................................
โทรสาร.....................................Email Address...........................................
500,001- 1,000,000
>1,000,000
โปรดระบุความสัมพันธ์ ระหว่างผู้รับผลประโยชน์กบั ผู้เปิ ดบัญชี........................
ทรัพย์ สินทีถือครองในปั จจุบันได้ มาจาก (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
เงินเดือน / เงินออม
มรดก
ขายทรัพย์สนิ
...................................................................................................................
ประกอบธุรกิจ
อื1น ๆ (โปรดระบุ).................................
ท่านเคยมีประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงินกับหน่ วยงาน
มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ โดยประมาณ
ราชการหรือไม่
ไม่เคย
จํานวน...................................................... บาท
แหล่ งทีมาของเงินลงทุน (ตอบได้ มากกว่ า ? ข้ อ)
เคย (โปรดระบุรายละเอียด)....................................................................
ในประเทศ
ต่างประเทศ (โปรดระบุ) _________________________________
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2. ข้ อมูลเกียวกับการทําธุรกรรมกองทุน
วิธีการรับเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือ เงินปั นผล
*รับเป็ นเช็คสัง1 จ่าย “ชื1อผู้ถือหน่วยลงทุน” ตามที1ปรากฏในชื1อบัญชีกองทุน (*เฉพาะบัญชีเดี1ยวเท่านั 3น)
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน
ธนาคาร

เลขทีบัญชี

ออมทรัพย์

กระแสรายวัน

บัญชีหลัก

บัญชีรอง

1. ______________________ ______________________
2. ______________________ ______________________
3. ______________________ ______________________
หมายเหตุ : n. กรณีรับเป็ นเช็ค บลจ.ทหารไทย จะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที&อยู่ในการติดต่ อและจัดส่ งเอกสารทางไปรษณีย์ข้างต้ น
h. สําหรับวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถระบุบัญชีหลักได้ เพียง . บัญชี

3. กรณีทีมีการจ่ ายเงินปั นผล
ผู้เปิ ดบัญชีสามารถเลือกวิธีการหักภาษี ณ ทีจ่ าย วิธีการใดวิธีการหนึงได้ โดยกรอกเครื องหมายใน
ข้ าพเจ้ า

ข้ างล่ างนี 1

ยินยอมให้ หกั ภาษี ณ ที1จ่ายจากเงินปั นผล
ไม่ยินยอมให้ หกั ภาษี ณ ที1จา่ ยจากเงินปั นผล

หมายเหตุ: หากไม่เลือกข้ อใดเลย บลจ.จะถือว่ าเจ้ าของบัญชีไม่ ประสงค์ ให้ หักภาษี ณ ทีจ& ่ าย ซึ1งเจ้ าของบัญชีจะต้ องนําเงินปั นผลที1ได้ รับไปคํานวณภาษี เงินได้
ในปี ภาษี นั 3นตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายภาษีอากร

4. สมัครใช้ ธุรกรรมทางอินเตอร์ เน็ต
ข้ าพเจ้ าขอสมัครใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเตอร์ เน็ต
บริษัทจัดการจะใช้ Email Address และเบอร์ โทรศัพท์มือถือ ตามที1ท่านได้ ระบุไว้ ในที1อยู่ที1ใช้ ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามข้ อ n.l ข้ างต้ น
หมายเหตุ: บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิเปิ ดให้ บริ การธุรกรรมทางอินเตอร์ เน็ตเฉพาะกับลูกค้ าทีระบุ Email Address ตามทีอยู่ทีใช้ ในการติดต่ อและจัดส่ ง
เอกสารทางไปรษณีย์ตามทีท่ านระบุไว้ ข้างต้ นเท่ านัน1

5. ข้ าพเจ้ ายินยอมรับข้ อมูลข่ าวสารการตลาดด้ านการลงทุนจากบลจ.ทหารไทย ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่
หากไม่เลือกข้ อใด บริษัทจัดการจะถือว่าเจ้ าของบัญชียนิ ยอม
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6. คํารับรอง/คํายืนยันโดยผู้ขอเปิ ดบัญชี (ข้ อความตามข้ อนีผ1 ูกพันกับเจ้ าของบัญชีร่วม/บุคคลทีปรากฏชือในบัญชีทุกราย)
ข้ าพเจ้ า (ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ขอเปิ ดบัญชี) ขอให้ คํารับรองและยืนยันว่า:
6.1 ข้ อมูลข้ างต้ นรวมถึงข้ อมูลที1ข้าพเจ้ าได้ ให้ ไว้ ในเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน เป็ นข้ อมูลปั จจุบนั ถูกต้ อง ครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
ทุกประการ หากข้ อมูลดังกล่าวของข้ าพเจ้ ามีการเปลี1ยนแปลงในอนาคต ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งให้ บลจ.ทหารไทย ทราบเพื1อทําการเปลี1ยนแปลง
ฐานข้ อมูลของข้ าพเจ้ าโดยมิชกั ช้ า
6.2 ข้ าพเจ้ าได้ อ่านและเข้ าใจ รับทราบ ตกลง และยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อ กําหนดและเงือนไขของการเปิ ดบัญชีก องทุนตามที1
ปรากฏในใบคําขอเปิ ดบัญชีนี 3 (หรื อตามที1 บลจ.ทหารไทย ได้ มอบไว้ ให้ กบั ข้ าพเจ้ าแล้ วในระหว่างการเปิ ดบัญชีกองทุนของข้ าพเจ้ าแล้ ว) ทุก
ประการ และให้ ข้อกําหนดและเงื1อนไขดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง1 ของใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนของข้ าพเจ้ า นอกจากนี 3ข้ าพเจ้ ายอมรับและตกลงที1
จะผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้ อกําหนด และเงื1อนไขต่างๆ ที1 ระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนนี 3 และในหนังสือชี 3ชวนของแต่ละ
กองทุนที1ข้าพเจ้ าจะเข้ าลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์/ข้ อกําหนด/เงื1อนไขในใบคําสัง1 ทํารายการเกี1ยวกับการลงทุนหรื อใช้ บริ การ รวมถึง การใช้
บริ การของบลจ.ทหารไทย ทัง3 นี 3 หากบลจ.ทหารไทยมี การเปลี1ยนแปลงหลักเกณฑ์/ข้ อกําหนด/เงื1อนไขในเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น ข้ าพเจ้ า
ยืนยันและตกลงที1จะผูกพันและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์/ข้ อกําหนด/เงื1อนไขที1เปลี1ยนแปลงทุกประการ
6.3 บลจ.ทหารไทยสงวนสิทธิในการเปิ ดเผย/ นําส่งข้ อมูลเกี1ยวกับบัญชีการลงทุนของข้ าพเจ้ าทุกบัญชีที1มีอยู่กบั บลจ.ทหารไทย กับหน่วยงาน
ราชการรวมถึงผู้ที1เกี1ยวข้ องกับกองทุน รวมถึงให้ บลจ. ทหารไทยและ/หรื อบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นดําเนินการอื1นใดเกี1ยวกับบัญชีกองทุนของ
ข้ าพเจ้ าตามข้ อกํา หนดของกฎหมาย หรื อข้ อกํ าหนดของหน่ วยงานราชการทัง3 ในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของ
สหรัฐอเมริกา และกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย) นอกจากนี 3 ข้ าพเจ้ าตกลงจะนําส่งข้ อมูล
และเอกสารเพิ1ม เติมให้ กับบริ ษั ทจัดการตามที1 บริ ษัทจัดการร้ องขอ รวมถึงยื นยันถึงความถูกต้ อง คํายินยอม และข้ อตกลงของข้ าพเจ้ าใน
แบบฟอร์ มต่างๆ และเอกสารที1เกี1ยวข้ อง ที1ข้าพเจ้ าได้ ให้ ไว้ กบั บริ ษัทจัดการ และ/หรื อตัวแทน และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายฯ เพื1อใช้ ประกอบการ
เปิ ดและดําเนินการใดๆ เกี1ยวกับบัญชีซื 3อขายหน่วยลงทุนทุกบัญชี ที1ข้าพเจ้ ามีกบั บริษัทจัดการทุกประการ
6.4 ข้ าพเจ้ าขอรับรองและยืนยันว่า
6.4.1) ข้ าพเจ้ ามิใช่บคุ คลธรรมดาสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถนิ1 ที1อยูม่ ีในสหรัฐอเมริ กา หรื อเป็ นผู้ถือกรี นการ์ ด ของสหรัฐอเมริ กา
6.4.2) ข้ าพเจ้ าจะไม่ขอชําระ/รับชําระเงินเกี1ยวกับการซื 3อขายหน่วยลงทุน ในสหรัฐอเมริกา
6.4.3)เงินลงทุนของข้ าพเจ้ ามิได้ ม าจากการกระทํ า/แหล่งผิดกฎหมาย ทุจริ ต คอรัปชั1น ซึ1งรวมถึงเงินที1 เกี1ยวข้ องกับ การฟอกเงิน หรื อการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย และธุรกรรมในบัญชีกองทุนนี 3 ไม่มีวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว
6.4.4) ข้ าพเจ้ าจะส่งข้ อมูล เอกสาร ปฏิบตั ติ ามและดําเนินการใดๆ ตามที1บริษัทจัดการร้ องขอโดยไม่ชกั ช้ า
6.5 ในกรณี ที1คํารับรอง/คํายืนยันข้ างต้ นไม่ตรงกับความจริ งหรื อในกรณี ที1ข้าพเจ้ าไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงื1อนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุน
ข้ าพเจ้ า ตกลงและยินยอมให้ บริ ษัทจัดการระงับการให้ บริการใดๆ อันเกี1ยวข้ องกับบัญชีกองทุนของข้ าพเจ้ าที1จะเปิ ดนี 3 รวมถึงบัญชีใดๆ ที1มีอยู่
กับบริ ษัทจัดการ และ/หรือ ดําเนินการปิ ดบัญชีดงั กล่าว รวมถึง ดําเนินการตามข้ อกําหนดและกฎหมายที1เกี1ยวข้ อง ซึง1 อาจรวมถึงการแจ้ งแก่
หน่วยงานราชการที1เกี1ยวข้ อง และ/หรื อ หัก ณ ที1จ่าย เป็ นต้ น

ลงชือ___________________________________________________________________________________________________ผู้ขอเปิ ดบัญชี
(....................................................................................................................................................................................)

สําหรั บเจ้ าหน้ าทีเท่ านัน1 (โปรดประทับตราบริษัท/สาขาตามระเบียนของแต่ ละแห่ ง)
ผู้รับเปิ ดบัญชี / Single License

ผู้มีอาํ นาจอนุมัติ / Authorized Person

ลงชื1อ___________________________
(...................................................................)
วันที1ทาํ การตรวจสอบเอกสาร .................................................

ลงชื1อ_____________________________
(...................................................................)
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ข้ อกําหนดและเงือนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุน
ข้ อกําหนดและเงือนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนตามที1ระบุไว้ ดังต่อไปนี 3 ถือเป็ นส่วนหนึ1งของคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน เพื1อซื 3อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที1จดั ตัง3
และจัดการโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด (“บลจ.” หรื อ “บริ ษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิ ดบัญชีกองทุน (“ผู้ลงทุน” หรื อ “ลูกค้ า”) ได้ ลงนามในคําขอเปิ ด
บัญชีกองทุนเพือ1 รับทราบและตกลงที1จะเข้ าผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนนี 3แล้ ว
1. บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิƒที1จะพิจารณารับ หรือปฏิเสธคําขอของผู้ลงทุน โดยไม่จําเป็ นต้ องชี 3แจงเหตุผลใดๆ แก่ผ้ ลู งทุนนั 3น
2. บริ ษัทจัดการสงวนสิ ทธิƒที1จ ะปฏิเสธการจองซือ3 การซือ3 และ/หรื อ การขายคืนหน่ ว ยลงทุน และ/หรื อ การสับเปลี1ยนหน่ วยลงทุนตามคํ า สั1งซื อ3 คําสั1งขาย คํ าสั1ง
สับเปลีย1 นหน่วยลงทุน หรื อคําสัง1 อื1นใดของผู้ลงทุน ไม่ว่าทังหมดหรื
3
อบางส่วน ทั 3งนี 3การสงวนสิทธิƒดงั กล่าวให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดรวมถึงสิทธิƒและหน้ าทีข1 องบริษัท
จัดการที1ระบุไว้ ในหนังสือชี 3ชวน ตลอดจนเงือ1 นไขและข้ อกําหนดอื1นใดที1บริ ษัทจัดการได้ กําหนดไว้
3. ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 3อคืนหน่วยลงทุน (“ผู้สนับสนุน”) เป็ นเพียงผู้ดําเนินการในการรับคําสัง1 ซื 3อ และ/หรือคําสัง1 ขายคืน และ/หรื อสับเปลี1ย นหน่วยลงทุนจาก
ลูกค้ าเท่านัน3 หน้ าที1ในการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคําสัง1 เป็ นหน้ าทีข1 องบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว
4. ในกรณีที1
4.1 บัญชีกองทุนไม่มีมลู ค่าคงเหลือในบัญชี และผู้ลงทุนไม่มกี ารติดต่อใช้ บริการซื 3อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีนั 3นเป็ นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
4.2 คํารับรองและคํายืนยันของผู้ลงทุนไม่ถกู ต้ อง/ไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง รวมทังเอกสารใดๆ
3
ที1ผ้ ลู งทุนให้ ไว้ แก่บลจ. ไม่ถกู ต้ อง/ไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง
4.3 การลงทุนของท่านก่อให้ เกิดข้ อสงสัยถึงความสุจริ ต ความเหมาะสมทางธุรกิจ หรือ ความถูกต้ องตามกฎหมาย
4.4 ผู้ลงทุนไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและงื1อนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนนี 3
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิƒที1จะปิ ดบัญชีดังกล่าว และ/หรื อ ไม่ดําเนินการตามคําสัง1 การทํารายการกองทุนทังหมดหรื
3
อบางส่วนของลูกค้ า โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุน/
ลูกค้ าทราบล่วงหน้ า
5. ในกรณี บญ
ั ชีกองทุนมีหน่วยลงทุนแต่ มีมูลค่ารวมกันทุกกองทุนตํ1ากว่า 500 บาท หรื อตํ1ากว่ าจํา นวนหรื อมูลค่าที1 บลจ. กํ าหนด และผู้ลงทุนไม่มีการติดต่อใช้
บริ การซื 3อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีนั 3นเป็ นเวลานานติดต่อกันเกิน n ปี หรื อในกรณีที1ลกู ค้ าผิดคํารับรอง ข้ อตกลง หรือผิดข้ อกําหนดและเงื1อนไขของการเปิ ดบัญชี
กองทุนข้ อหนึ1งข้ อใดที1บริ ษัทจัดการเห็นว่าเป็ นสาระสําคัญ หรื อในกรณี ที1บริ ษัทจัดการเห็นว่าพฤติกรรมการลงทุนและ/หรื อวิธีการลงทุนของท่านไม่มีลกั ษณะปกติ
หรื อไม่สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ หรื อก่อให้ เกิดภาระแก่บริ ษัทจัดการอย่างไม่สมควร บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปิ ดบัญชีกองทุนของผู้ลงทุนและบังคับขายคืน
หน่วยลงทุน โดยให้ ถือว่าผู้ลงทุนยินยอมบริ ษัทจัดการแล้ วตามข้ อกําหนดและเงือ1 นไขฉบับนี 3 ซึง1 การขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะเป็ นไปตามกําหนดเวลาที1บริษัท
จัดการได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือแจ้ งเกี1ยวกับมูลค่าขันตํ
3 1าของหน่วยลงทุนข้ างต้ น หรื อการผิดข้ อกําหนดและเงื1อนไข(แล้ วแต่กรณี) และให้ บริ ษัทจัดการนําเงินที1ได้ จากการ
ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งให้ ผ้ ูลงทุนโดยมิชักช้ า โดยนําส่งเข้ าบัญชีธนาคารตามรายละเอียด/ข้ อมูลที1ผ้ ลู งทุนได้ เคยแจ้ งไว้ กับบริ ษัทจัดการหรื อนําส่งเป็ นเช็คสัง1
จ่ายผู้ลงทุนไปยังที1อยู่ที1ผ้ ลู งทุนได้ เคยแจ้ งไว้ กบั บริ ษัทจัดการ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบอีก
6. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครัง3 ผู้ลงทุนได้ รับหนังสือชี 3ชวน คู่มือผู้ลงทุน หรือคู่มือการลงทุนใน LTF หรื อ RMF(แล้ วแต่กรณี )หรือเอกสารอื1นใดที1ใช้ ในการ
ขายหน่วยลงทุนจากบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้จดั จําหน่าย และ/หรื อผู้สนับสนุน และ/หรื อบุคคลธรรมดาทีทําหน้ าที1เป็ นตัวแทนสนับสนุน รวมทั 3งพนักงานผู้ทําหน้ าที1
ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้ าใจเกี1ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นอย่างดีว่า
(1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครัง3 ผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้ อมูลต่างๆ ตามที1ระบุไว้ ในหนังสือชี 3ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็ นการฝากเงิน และมีความเสีย1 งของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้ รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรื อน้ อยกว่าเงินลงทุนเริ1 มแรกก็ได้
และอาจไม่ได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาทีก1 ําหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามที1ได้ มีคาํ สัง1 ไว้
(3) ในกรณี ที1บริษัทจัดการ และ/หรื อผู้จัดจําหน่าย และ/หรื อผู้สนับสนุน และ/หรื อบุคคลธรรมดาทีทําหน้ าที1เป็ นตัวแทนสนับสนุนที1บริษัทจัดการแต่งตัง3
(รวมทัง3 พนักงานผู้ทําหน้ าที1ในการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้ คําแนะนํา ทัว1 ไปหรื อคํ าแนะนําเฉพาะเจาะจงแก่ ผ้ ูลงทุน ผู้
ลงทุนจะได้ รับคําเตือนในเรื1 องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงือ1 นไขและวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดอันได้ แก่
(ก) คําเตือนเกี1ยวกับความเสี1ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(ข) คําเตือนเกี1ยวกับความเสี1ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนันๆ
3
(ค) คําเตือนในกรณีที1มีการให้ คําแนะนําทัว1 ไปว่า คําแนะนําดังกล่าวมิใช่คําแนะนําแก่ผ้ ูลงทุนเป็ นการเฉพาะเจาะจง และคําแนะนํานันไม่
3 ได้ เกิดจาก
การวิเคราะห์หรือคํานึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้ องการของผู้ลงทุน
(ง) คําเตือนในกรณีที1มีการให้ คําแนะนําเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที1ผ้ ูลงทุนปฏิเสธการให้ ข้อมูลส่วนตัวหรื อการให้ ข้อมูลส่วนตัวที1เป็ นปั จจุบนั ผู้ลงทุน
อาจได้ รับคําแนะนําที1ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรื อความต้ องการของผู้ลงทุน เนื1องจากคําแนะนําที1ให้ นัน3 ได้ พิจารณาจาก
ข้ อมูลเพียงเท่าที1ผ้ ูลงทุนเปิ ดเผยให้ ทราบหรื อกฎหมายกําหนด
ผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็ นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลําพังไม่มผี ลเป็ นการผูกพันบริ ษัทจัดการและไม่มีผลให้ บริ ษัทจัดการต้ องรับผิดชอบ
ใดๆ ทังสิ
3 3นทุกประการ
(4) สําหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื1อการเลี 3ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ลงทุนได้ อ่านและเข้ าใจโดยตลอดถึงข้ อความที1ปรากฏอยู่ในคู่มือการ
ลงทุนใน LTF หรือ RMF(แล้ วแต่กรณี) และผู้ลงทุนรับทราบว่าบริ ษัทจัดการมิได้ เป็ นผู้ให้ คําแนะนํา หรือให้ คําปรึกษาด้ านภาษี แก่ผ้ ลู งทุน
7. ผู้ลงทุนรับทราบและเข้ าใจเป็ นอย่างดีแล้ วว่า พนักงานผู้ ทําหน้ าที1ขายหรื อรับซื 3อคืนหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่าย และ/หรื อ ผู้สนับสนุนการ
ขาย และ/หรื อบุคคลธรรมดาที1ทําหน้ าที1เป็ นตัวแทนการขาย จะได้ รับผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ ที1บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้จัดจํ าหน่ าย และ/หรื อผู้สนับสนุน
กําหนด (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
3 3 ผลตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่าย และ/หรื อผู้สนับสนุน จะเป็ นผู้รับผิดชอบ (แล้ วแต่กรณี) โดยจะไม่เป็ นการ
เพิม1 ค่าใช้ จ่ายนอกเหนือจากที1ผ้ ลู งทุนหรือกองทุนรวมจะต้ องรับผิดชอบตามที1ระบุไว้ ในหนังสือชี 3ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อย่างใด
8. ผู้ลงทุนรับทราบเป็ นอย่างดีแล้ วว่า บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่าย และ/หรื อ ผู้สนับสนุน และ/หรื อบุคคลธรรมดาที1ทําหน้ าที1เป็ นตัวแทนสนับสนุน (รวมทัง3
พนักงานผู้ทํา หน้ า ที1ขายหรื อ รับ ซือ3 คืนหน่ว ยลงทุ นของบุคคลดังกล่า ว) มี หน้ าที1 ต้อ งปฏิบัติ ต ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศสํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ ข้ อบังคับ ระเบียบ คําสัง1 ของหน่วยงานราชการผู้มีอํานาจอื1นใด หรื อกฎหมายที1เกี1ยวข้ อง ผู้ลงทุนจึงตกลงยินยอมให้ ความร่ วมมือ
กับบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่าย และ/หรื อ ตัวแทนสนับสนุน และ/หรื อบุคคลธรรมดาที1ทําหน้ าที1เป็ นตัวแทนสนับสนุน (รวมทังพนั
3 กงานผู้ทําหน้ าที1ขายหรือ
รับซื 3อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) อย่างเต็มความสามารถทุกประการ รวมทัง3
(1) ตกลงยินยอมให้ /เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุน ข้ อมูลเพื1อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
และข้ อมูลตามข้ อกําหนดของกฎหมายอื1น ๆ ทีเ1 กี1ยวข้ อง ทังในและต่
3
างประเทศ
(2) นําส่ง และ/หรื อลงนามในเอกสาร และ/หรื อ หลัก ฐานใดๆ ตามที1บ ริ ษั ทจัดการร้ องขอ หรื อ ตามที1 กฎหมายทั 3งในและต่างประเทศกํา หนด (รวมถึ ง
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กฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา)
9. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรื อ หนังสือบอกกล่าว และ/หรื อ เอกสารอื1นใด ที1จะติดต่อหรือส่งให้ แก่ผ้ ลู งทุน ให้ บริ ษัทจัดการสามารถติดต่อด้ วยวิธีใดก็ได้
ไม่ว่าจะเป็ นการแจ้ งทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรื อให้ คนนําไปส่งเอง หรือการติดต่อสือ1 สารด้ วยวิธีอื1นใด ในกรณี
ทีไ1 ด้ สง่ ไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ที1อยู่ที1ระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรื อที1ผ้ ลู งทุนได้ แจ้ งการเปลีย1 นแปลงไว้ เป็ นหนังสือครัง3 หลังสุดแล้ ว ให้ ถือว่า
ได้ ส่งให้ แก่ผ้ ูลงทุนแล้ วโดยชอบ ทังนี
3 3 โดยไม่คํานึงว่า ผู้ลงทุนจะได้ รับด้ วยตนเองหรื อมีผ้ ูรับไว้ หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที1ส่งให้ ไม่ได้ เพราะผู้ลงทุนย้ ายที1อยู่ หรื อที1อยู่ที1
กล่าวนี 3เปลีย1 นแปลงไป หรือถูกรือ3 ถอนไป โดยไม่มีการแจ้ งการย้ ายหรือการเปลีย1 นแปลงหรือการรื อ3 ถอนนันเป็
3 นหนังสือถึงบริ ษัทจัดการก็ดี หรื อส่งให้ ไม่ได้ เพราะเลข
หมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ หรื อที1อยู่ที1ผ้ ูล งทุนได้ แจ้ งการเปลี1ยนแปลงไว้ เป็ นหนังสือครัง3 หลังสุดไม่ถูกต้ องก็ ดี ให้ ถือว่าผู้ลงทุนได้ รับและทราบหนังสือติดต่อ คํา
บอกกล่าว หรือหนังสืออื1นใดของบริ ษัทจัดการแล้ วโดยชอบ
10. ผู้ลงทุนและบริ ษัทจัดการตกลงร่วมกันว่า ความไม่สมบูรณ์หรื อเป็ นโมฆะของข้ อกําหนดและเงื1อนไขข้ อใด หรื อบางส่วนย่อมไม่มีผลกระทบต่อข้ อกําหนดและเงื1อนไข
ข้ ออื1น ๆ หรือข้ อกําหนดและเงือ1 นไขทีเ1 หลืออยู่ทงหมด
ั3
โดยให้ ข้อกําหนดและเงือ1 นไขที1เหลือตามทีก1 ล่าวมานี 3มีผลบังคับใช้ อยู่ต่อไปจนกว่าจะสิ 3นสุดลง หากข้ อกําหนด
และเงื1อนไขหรือข้ อความตามข้ อกําหนดและเงือ1 นไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนฉบับนี 3 ขัดหรือแย้ งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
อื1นใดจากสํานักงาน/คณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี1ยวกับเรื1อง หลักเกณฑ์ เงือ1 นไข และวิธีการขายหรือรับซื 3อคืนหน่วยลงทุน และการแต่งตั 3งตัวผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื 3อคืน ให้ ข้อความตามข้ อกําหนดและเงือ1 นไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนฉบับนี 3ใช้ บงั คับเฉพาะที1ไม่ขดั หรื อแย้ งกับประกาศดังกล่าว
11. ผู้ลงทุนรับทราบว่า ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื1อการเลี 3ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรื อนําไปเป็ น
ประกันได้
12. ในกรณีผ้ ลู งทุนใช้ บริ การซื 3อ-ขายกองทุนผ่านอินเตอร์ เน็ต ผู้ลงทุนตกลงและรับทราบเพิม1 เติมว่า
(1) ในการใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเตอร์ เน็ตนี 3 ผู้ลงทุนจะใช้ รหัสผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่านของผู้ลงทุนที1 บลจ. มอบให้ หรื อที1ผ้ ูลงทุนได้ เป็ นผู้กําหนด
หรื อเปลีย1 นแปลงขึ 3นเองในระบบบริการธุรกรรมทางอินเตอร์ เน็ตดังกล่าว
(2) ผู้ลงทุนรับทราบว่าการซื 3อกองทุนโดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารต่างๆ ผ่านบริ การธุรกรรมทางอินเตอร์ เน็ตนั 3น จะต้ องลงนามในแบบแสดงความยินยอมให้
หักเงินในบัญชีธนาคารเพื1อเป็ นค่าซื 3อหน่วยลงทุน และรับทราบว่าจะต้ องทํารายการซื 3อภายในเวลาที1กําหนด ทังนี
3 3 เวลาของแต่ละธนาคารอาจแตกต่าง
กันได้ หรือเปลีย1 นแปลงได้ แล้ วแต่กรณี
(3) ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื1อนไข ข้ อ กําหนด และข้ อความใดๆ ที1ระบุไว้ ในหนังสือชี 3ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน
ตลอดจนข้ อกําหนด/หลักเกณฑ์/เงือ1 นไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนฉบับนี 3 และทีร1 ะบุอยู่บนระบบบริ การธุรกรรมทางอินเตอร์ เน็ตของ บลจ.
(4) ผู้ลงทุนเข้ าใจและรับทราบถึงความเสี1ยงอันเกิดจากการทํารายการผ่านบริ การธุรกรรมทางอินเตอร์ เน็ต เช่น การสูญหายของข้ อมูลระหว่างการรับส่ง การ
ส่งข้ อมูลเป็ นไปอย่างเชื1องช้ า หรือไม่สามารถส่งข้ อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครื อ ข่ายมีข้อขัดข้ องไม่สามารถทํางานได้ ตามปกติ ความผิดพลาดและ
คลาดเคลื1อนของข้ อมูลที1ได้ รับ เนื1องจากข้ อจํากัดในการใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเตอร์ เน็ต รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์ ต่อพ่วงใดๆ รวมถึงข้ อมูล
หรื อสิ1งต่างๆ ที1อยู่ภายในอุปกรณ์ นนๆ
ั 3 อันเนื1องมาจากการเข้ ามาใช้ บริการธุรกรรมทางอินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น หากมีความเสียหายเกิดขึ 3นจากเหตุการณ์
ดังกล่าว ผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆจากทางบริ ษัทจัดการ และยินดีรับความเสีย1 งนี 3ด้ วยตนเองทุกประการ
(5) ผู้ลงทุนตกลงว่า เอกสารใบบันทึกรายการที1ออกจากเครื1 องโทรสาร หรื อเครื1 องพิมพ์ ของผู้ลงทุน เป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั 3น มิอาจใช้ เป็ น
หลักฐานในการทํารายการที1สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้ ทังนี
3 3 ผู้ลงทุนยินยอมตกลงให้ ถือเอาใบยืนยันที1จดั ทําโดย บลจ. เป็ นหลักฐานการทํารายการที1
สมบูรณ์และใช้ อ้างอิงได้
(6) ผู้ลงทุนรับทราบว่าสามารถเพิกถอนรายการสัง1 ซื 3อหรื อสัง1 ขายหรื อสับเปลีย1 นหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนผ่านอินเตอร์ เน็ตของ บลจ. ได้ ภายในเวลาที1 บลจ.
กํ า หนด ทังนี
3 3 ขึน3 อยู่กับเวลาของแต่ละธนาคาร หากการเพิกถอนรายการได้ เกิ ดขึ 3นหลังเวลาที1 กําหนด ผู้ลงทุนยอมรับว่าผู้ลงทุนไม่ส ามารถเพิกถอน
รายการได้ และให้ ถือว่าการทํารายการสัง1 ซื 3อ หรือสัง1 ขาย หรื อสับเปลีย1 นหน่วยลงทุนดังกล่าว ได้ เสร็จสิ 3นสมบูรณ์แล้ วภายในเวลาทีก1 ําหนด
(7) ผู้ลงทุนจะเก็บรักษารหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ลงทุนหรือที1ผ้ ูลงทุนขอจาก บลจ. เป็ นความลับ และยอมรับว่า บลจ. จะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั 3งสิ 3น ใน
กรณีที1บคุ คลที1ไม่ใช่เจ้ าของรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ลงทุนทํารายการผ่านบริการทางอินเตอร์ เน็ตของ บลจ.
(8) บลจ. ขอสงวนไว้ ซงึ1 สิทธิที1จะเปลีย1 นแปลง แก้ ไขบรรดาข้ อตกลงต่างๆเกี1ยวกับการให้ บริ การธุรกรรมทางอินเตอร์ เน็ตของ บลจ.ได้ ทุกขณะ ตามแต่บลจ.
จะเห็นสมควร การเปลี1ยนแปลงแก้ ไขดังกล่าว บลจ. จะประกาศให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า gk วัน ณ สํานักงานของ บลจ. หรื อที1ทาํ การของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื 3อคืนหน่วยลงทุน หรือที1ทาํ การธนาคาร
(9) ผู้ลงทุนตกลงจะรับผิดชอบและยอมรับต่อรายการที1เกิด ขึ 3นภายใต้ เลขที1ผ้ ถู ือหน่วยที1ผ้ ลู งทุนได้ ทําการผูกไว้ กบั รหัสผู้ใช้ ของผู้ลงทุนเอง หรือที1ได้ ผูกไว้ กับ
รหัสผู้ใช้ ของผู้รับมอบอํานาจ เสมือนหนึ1งเป็ นการทํารายการของผู้ลงทุนเอง โดยทาง บลจ. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที1อาจเกิดขึ 3นจากการ
ทํารายการนันๆ
3
13. ในกรณี ที1ผ้ ูลงทุนได้ เปิ ดบัญชีประเภทบัญชีเดี1ยวกับบลจ.ไว้ หลายบัญชี ผู้ลงทุนรับทราบว่า เมื1อผู้ลงทุนทําแบบประเมิ นความเสี1ยงฉบับล่าสุดในบัญ ชีกองทุน
ประเภทบัญชีเดี1ยวไม่ว่าบัญชีใดบัญชีหนึ1ง จะส่งผลให้ มีการปรับปรุงฐานข้ อมูลแบบประเมินความเสี1ยง (แบบประเมิน) ในบัญชีเดี1ยวบัญชีอื1นทุกบัญชีของผู้ลงทุน
ด้ วย ซึง1 ในกรณีที1ระดับการยอมรับความเสี1ยงที1ประเมินได้ ของผู้ถือหน่วยจากแบบประเมินนันอยู
3 ่ระดับตํ1ากว่าระดับความเสี1ยงของธุรกรรม AIP ที1ได้ ตั 3งไว้ ก่อนหน้ า
นี 3ไม่ว่าจะตั 3งไว้ ในบัญชีเดี1ยวบัญชีใด (Mismatched AIP) ระบบของบลจ.จะแสดงผลของ Mismatched AIP ในบัญชีเดี1ยวทุกบัญชีเพื1อให้ ผ้ ูถือหน่วยยอมรับความ
เสีย1 งเพิ1มเติม ดังนัน3 หากผู้ลงทุนมอบอํานาจให้ บคุ คลหนึง1 บุคคลใดทําแบบประเมินความเสีย1 งแทนผู้ลงทุน ผู้ลงทุนตกลงให้ ผ้ ูรับมอบอํานาจดังกล่าวมีอาํ นาจใน
การยอมรับความเสี1ยงใน Mismatched AIP แต่ละรายการในบัญชีเดี1ยวทุกบัญชีด้วย ทังนี
3 3 เพื1อให้ บลจ. สามารถดําเนินการตามคําสัง1 AIP ที1ผ้ ูลงทุนเคยตังไว้
3 ได้
อย่างต่อเนื1อง
14. เพื1อให้ บริ ษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายฯ และผู้เกี1ยวข้ องกับกองทุน สามารถปฏิบตั ิหน้ าที1
ตามกฎหมายที1เกี1ย วข้ องทัง3 ในและต่า งประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) ได้ และเพื1อเป็ นการลดขันตอนที
3
1ผ้ ูลงทุนจะต้ องนําส่งเอกสาร
ข้ อตกลงอันเกี1ยวกับหน้ าที1ของผู้ลงทุน ข้ อมูล คํายืนยัน และคํายินยอมใดๆ เกี1ยวกับการแสดงตนและการเปิ ดเผยข้ อมูล/หัก ณ ทีจ1 ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form
และเอกสารที1อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ1งต่อไปนี 3จะรวมเรี ยกว่า “เอกสารและข้ อมูล”) ให้ กบั บุคคลดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นรายๆ ไป ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื1อนไข
ของการเปิ ดบัญชีกองทุนนี 3 หากผู้ลงทุนให้ หรื อจะให้ เอกสารและข้ อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึง1 ข้ างต้ น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้ บุคคลดังกล่าวข้ างต้ นทังหมด
3
รวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้ เอกสารและข้ อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ1งว่า ผู้ลงทุนได้ มอบเอกสารและข้ อมูลนั 3น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้ บุคคลดังกล่าวทุกราย
สามารถนําส่ง/ใช้ เอกสารและข้ อมูลนั 3น ระหว่างกันได้ ทังนี
3 3 บริษัทจัดการ และ/หรื อบุคคลแต่ละรายข้ า งต้ นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้ อมูลเพิ1มเติมจากผู้
ลงทุนในภายหลังได้
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