ต้้นฉบัับ : สำำ�หรัับสาขา

ใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีีกองทุุน / ใบคำำ�ขอเปลี่ย�่ นแปลงประเภทบััญชีีกองทุุน (เพิ่่ม� เติิม) : สำำ�หรัับบุุคคลธรรมดา

Account Opening Form / Change Account Type (Addendum) : Individual Account
สำำ�หรัับกรณีีมีผู้ี เ�้ กี่่ย� วข้อ้ งกัับบััญชีีมากกว่่า 1 คน / For account with many related persons

สาขาและรหััส/Branch and Code ............................................................. วัันที่/�่ Date................................................................... เลขที่บั�่ ญั ชีกี องทุุน Account No. ...................................................................................................

ข้้อมููลของบุุคคล ที่่เ� กี่่ย� วข้อ้ งกัับบััญชีีกองทุุนนี้้� โดยเป็็น / Information of individual related to this fund account as
เจ้้าของบััญชีีร่ว่ ม/Account co-owner
นาย/Mr.

นาง/Mrs.

ผู้้�เยาว์์/Minor
นางสาว/Ms.

อื่่�นๆ (โปรดระบุุ)/Other (specify)………………………….............................…..

อื่่�นๆ ระบุุ/Other (specify).................................................................................................................................

ชื่่�อ ..................................................................................................................................... นามสกุุล ........................................................................................................ (ภาษาไทย)
Name……………......................................................................................................................… Surname……………………………......................................................................... (ภาษาอังกฤษ)
วัันเดืือนปีีเกิิด (ค.ศ)/Date of Birth (A.D.)............/............/............... ประเทศเจ้้าของสััญชาติิ/Nationality ..........................................................................................................................
ประเภทหลัักฐาน
ID Type
สถานภาพ
Marital Status
อาชีีพ
Occupation

ประเภทธุุรกิิจ
Business Type

รายได้้ต่่อเดืือน (บาท)
Monthly Income (Baht)
แหล่่งที่่�มาของรายได้้
Source of Income

บััตรประชาชน/ID Card
หนัังสืือเดิินทาง ประเทศที่อ�่ อก/Passport Issuing Country.................................................................................
บััตรต่่างด้้าว/Alien Registration Card
เลขที่่�บัตั รประจำำ�ตััว/ID No.……...……………………………………........................................................ วัันที่่�บััตรหมดอายุุ (ค.ศ)/Expiry Date (A.D.) ........../........../..........
สมรส/Married

โสด/Single

นัักเรีียน/นัักศึึกษา
แม่่บ้า้ น/พ่่อบ้้าน
เกษตรกร
นัักลงทุุน
Student
Housewife
Agriculturist
Investor
กรณีีเลืือกกลุ่่�มอาชีีพดัังต่่อไปนี้้� โปรดระบุุที่อ�่ ยู่่�สถานที่ทำ�่ �ำ งานและตำำ�แหน่่งงานในส่่วนถััดไปด้้วย
If you choose the following occupations, please also specify workplace address in next item
แพทย์์/พยาบาล
กิิจการครอบครััว
พนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ
พนัักงานบริิษัทั
Doctor/Nurse
Family Business
State Enterprise Employee Corporateนัักลงทุุน
เจ้้าของกิิจการ/ธุุรกิิจส่ว่ นตััว อาชีีพอิิสระ
นัักการเมืือง
ข้้าราชการ
Self-employed Professional
Politician
Government Employee Business Owner

เกษีียณอายุุ
พระภิิกษุุ/นัักบวช
Buddhist monk/Priest Retirement
ครูู/อาจารย์์
Teacher
อื่่�นๆ ระบุุ
Other (specify)....................................

ค้้าของเก่่า/วััตถุุโบราณ
แลกเปลี่่ย� นเงิินตราต่่างประเทศ
โรงแรม/ภััตตาคาร
อสัังหาริิมทรััพย์์
Antique Trading
Foreign Currency Exchange
Hotel/Restaurant
Property/Real Estate
ค้้าอััญมณีี/ทอง
คาสิิโน/การพนััน
ประกัันภััย/ประกัันชีีวิติ
สถานบริิการตามกฏหมายว่่าด้้วยสถานบริิการ
Jewelry/Gold Trading
Casino/Gambling
Insurance/Assurance
Entertainment Business
ธุุรกิิจนำ�ำ เที่ย�่ ว/บริิษัททั
ั วร์ั ์
อาวุุธยุุทธภััณฑ์์
มหาวิิทยาลััย/โรงเรียี น/สถานศึึกษา
การเงิิน/ธนาคาร
Travel Industry/Travel Agency University/School/Education Center
Armament
Financial Service/Banking
โอนและรัับโอนเงิินทั้้ง� ภายในและต่่างประเทศ
สหกรณ์์/มููลนิธิิ /ิ สมาคม/สโมสร/วััด/มััสยิิด/ศาลเจ้้า
Domestic or International Money Transfer
Co-operative/Foundation /Association/Club/Temple/Mosque/Shrine
ธุุรกิจิ รัับคนเข้้ามาทำำ�งานจากต่่างประเทศหรืือส่่งคนไปทำำ�งานต่่างประเทศ
อื่น�่ ๆ ระบุุ
Foreign worker employment agency
Other (specify...............................................................................................................................................
≤ 15,000
15,001 - 30,000
30,001 - 50,000
50,001 - 100,000
100,001 - 500,000
500,001 - 1,000,000
1,000,001 - 4,000,000
4,000,001-10,000,000
>10,000,000
ในประเทศ/Domestic
เงิินเดือื น/ค่่าจ้้าง/Salary
การลงทุุน/Investment

นอกประเทศ ระบุุประเทศ/Foreign Country (specify)......................................................................................................................
เงิินออม/Saving
มรดก/ของขวััญ/Inheritance
ประกอบธุุรกิิจ/Own Business
เงิินเกษีียณ/Retirement Fund
อื่่�นๆ ระบุุ/Other (specify).............................................................................................

ADD-IN_202104

ข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขการเปิิดบััญชีีกองทุุน
ผู้ข�้ อเปิิดบััญชีกี องทุุนรวม (“ลููกค้้า”) มีีความประสงค์์ที่จ�่ ะเปิิดบััญชีกี องทุุนรวมเพื่่อ� ลงทุุนในหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมซึ่ง�่ บริิหารและจััดการโดยบริิษัทหลั
ั กั ทรััพย์์จัดั การกองทุุน (“บลจ.”) ที่ธ�่ นาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กัดั (มหาชน)
(“ธนาคาร”) เป็็นนายหน้้าในการซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน โดยลููกค้้ายอมรัับและยิินยอมผููกพัันตามข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขการเปิิดบััญชีกี องทุุน ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้� รวมทั้้ง� ที่ธ�่ นาคารอาจแก้้ไขเปลี่่ย� นแปลง
ในภายหน้้า
ข้้อกำำ�หนดและเงื่่อ� นไขเกี่่ย� วกัับการซื้อ�้ ขายคืืน และ/หรืือ สัับเปลี่ย�่ นหน่่วยลงทุุน
1. ลููกค้้ามีีความรู้แ�้ ละเข้้าใจเกี่ย�่ วกัับการลงทุุนในหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมเป็็นอย่่างดีี และรัับทราบว่่า
1.1 การลงทุุนในหน่่วยลงทุุนมิิใช่่เป็็นการฝากเงิิน และมีีความเสี่ย�่ งของการลงทุุน ลููกค้้าอาจได้้รับั เงิินลงทุุนมากกว่่าหรืือน้้อยกว่่าเงิินลงทุุนเริ่่ม� แรก หรืืออาจไม่่ได้้รับั เงิินค่่าขายคืืนหน่่วยลงทุุนภายในระยะเวลาที่่กำ� �ห
ำ นด หรืือ
อาจไม่่สามารถขายคืืนหน่่วยลงทุุนได้้ตามที่ไ�่ ด้้มีีคำ�สั่่
ำ ง� ไว้้
1.2 การลงทุุนในหน่่วยลงทุุนเป็็นการตััดสินิ ใจของลููกค้้า ไม่่มีีผลผููกพัันธนาคารและบลจ. และไม่่มีีผลให้้ธนาคารและบลจ.ต้้องรัับผิดช
ิ อบในบรรดาความเสีียหายใดๆ ที่เ�่ กิิดขึ้น�้ จากการลงทุุนดัังกล่่าว
1.3 การลงทุุนในกองทุุนรวมเพื่่อ� การเลี้้ย� งชีพี กองทุุนรวมหุ้้�นระยะยาว และ/หรืือกองทุุนรวมเพื่่อ� การออมที่่จั� ดตั้้
ั ง� และ/หรืือจััดการโดยบลจ. ธนาคาร บลจ. หรืือนายทะเบีียนจะปฏิิเสธการลงทะเบีียนโอนการจำำ�นำ�ำ หรืือ
การนำำ�ไปเป็็นประกัันหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมดัังกล่่าว ซึ่ง�่ เป็็นไปตามประกาศและข้้อกำำ�หนดของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับหลั
ั กั ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (“ก.ล.ต.”)
1.4 ธนาคารและบลจ.มิิได้้เป็็นผู้ใ�้ ห้้คำ�ำ แนะนำำ� หรืือให้้คำ�ปรึึ
ำ กษาในด้้านภาษีีแก่่ลููกค้้าสำำ�หรับั การลงทุุนในกองทุุนรวมเพื่่อ� การเลี้้ย� งชีพี กองทุุนรวมหุ้้�นระยะยาว และ/หรืือกองทุุนรวมเพื่่อ� การออม
2. ลููกค้้ารัับทราบว่่า ธนาคารเป็็นเพีียงผู้ใ�้ ห้้คำ�ำ แนะนำำ�การลงทุุน และรัับคำ�สั่่
ำ ง� ซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนเท่่านั้้น� สำำ�หรับหน้
ั า้ ที่ใ�่ นการจััดสรรหน่่วยลงทุุนเป็็นหน้้าที่ข�่ องบลจ.
3. ลููกค้้ายิินยอมให้้ธนาคารทำำ�การเปิิดเผย แลกเปลี่่ย� น ส่่ง และ/หรืือโอนข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้ใ�้ ช้้บริกิ าร หรืือข้้อมููลที่่ผู้� ใ�้ ช้้บริกิ ารให้้ไว้้กับั ธนาคารในการสมััครหรืือใช้้บริกิ ารนี้้� ให้้กับบริ
ั ษัิ ทั ในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร
ผู้�ป้ ระมวลผลข้้อมููลของธนาคาร ผู้ใ�้ ห้้บริกิ ารภายนอก ตััวแทนของธนาคาร ผู้�รั้ บั จ้้างช่่วงงานต่่อ และ/หรืือพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่อ� อกผลิิตภัณั ฑ์์ร่ว่ มกัันในลัักษณะ co-brand ซึ่ง�่ ธนาคารจำำ�เป็็นต้้องเปิิดเผยเพื่่อ� ให้้ธนาคาร
สามารถให้้บริกิ ารตามข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้ไ� ด้้ รวมทั้้ง� เพื่่อ� วััตถุุประสงค์์ในการประเมิินความเสี่ย�่ งของผู้ใ�้ ช้้บริกิ าร เพื่่อ� ป้้องกัันและตรวจสอบรายการธุุรกรรมที่่อ� าจจะเกิิดการทุุจริติ เพื่่อ� ปรัับปรุงุ บริิการหรืือผลิิตภัณั ฑ์์ของ
ธนาคาร เพื่่อ� ประโยชน์์ในการติิดต่อ่ สื่อ�่ สารในการให้้บริกิ าร เพื่่อ� สนัับสนุุนการให้้บริกิ ารของธนาคาร เพื่่อ� ประโยชน์์ในการดำำ�เนิินการติิดตามทวงถามหนี้้� เพื่่อ� ประโยชน์์ในการประมวลผลข้้อมููล เพื่่อ� ตรวจสอบรายการชำำ�ระเงิิน
หรืือรายการฝาก/ถอน/โอนเงิิน เพื่่อ� ให้้การให้้บริกิ ารของธนาคารภายใต้้ข้อ้ กำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขเกี่ย�่ วกัับการซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนเป็็นไปตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำำ�นักั งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรืือข้้อบัังคัับ ระเบีียบ หรืือคำำ�สั่่ง� ของหน่่วยงานราชการทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศที่เ�่ กี่ย�่ วข้้อง
4. กองทุุนรวมที่ส�่ ามารถทำำ�การซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน ตามข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้� ให้้เป็็นไปตามที่ธ�่ นาคาร / บลจ. ประกาศกำำ�หนดผ่่านเว็็บไซต์์ของธนาคาร / บลจ. หรืือโดยวิิธีีการอื่น�่ ตามที่่ธ� นาคาร /
บลจ. เห็็นสมควร
5. ลููกค้้าได้้รับั มอบคู่่�มืือผู้ล�้ งทุุน คู่่�มืือภาษีีเกี่ย�่ วกัับกองทุุนรวมเพื่่อ� การเลี้้ย� งชีพี กองทุุนรวมหุ้้�นระยะยาว หรืือกองทุุนรวมเพื่่อ� การออม หรืือเอกสารอื่น�่ ใดที่ใ�่ ช้้สำ�หรั
ำ บั การขายหน่่วยลงทุุน จากธนาคารเรีียบร้้อยแล้้ว และก่่อนการลงทุุน
ในหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมทุุกครั้้ง� ลููกค้้าได้้ศึึกษาและมีีความเข้้าใจในข้้อมููลต่่างๆ ตามเอกสารที่ไ�่ ด้้รับดั
ั งั กล่่าว และมีีความเข้้าใจในนโยบายการลงทุุน นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล ความเสี่ย�่ งในการลงทุุน ค่่าธรรมเนีียม
ค่่าใช้้จ่า่ ย และเงื่อ�่ นไขอื่น�่ ๆ ในการถืือหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมที่ลูู�่ กค้้าประสงค์์จะลงทุุนครบถ้้วนสมบููรณ์์แล้้ว
6. ในการรัับเงิินค่่าขายคืืน เงิินปัันผล หรืือผลประโยชน์์ใดๆ ที่ไ�่ ด้้จากการลงทุุนในหน่่วยลงทุุน ลููกค้้าตกลงให้้ธนาคารนำำ�เงิินจำำ�นวนดัังกล่่าวเข้้าบััญชีเี งิินฝากที่ลูู�่ กค้้ามีีอยู่่�กับั ธนาคาร ในกรณีีที่ธ�่ นาคารไม่่สามารถนำำ�เงิินเข้้าบััญชีี
เงิินฝากดัังกล่่าวได้้ ลููกค้้าตกลงให้้ธนาคารจััดทำ�ำ เป็็นเช็็คขีีดคร่่อมเฉพาะให้้แก่่ลููกค้้าแทน
7. ใบคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน และเอกสารใดๆ รวมทั้้ง� ระเบีียบ คำำ�สั่่ง� หรืือวิิธีีการปฏิิบัติั งิ านของธนาคาร ที่เ�่ กี่ย�่ วข้้องกัับข้อ้ กำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้� ไม่่ว่า่ จะมีีอยู่่�ในวัันที่ลูู�่ กค้้าเปิิดบััญชีีกองทุุนรวม หรืือ
ที่ธ�่ นาคาร / บลจ. จะประกาศเพิ่่ม� เติิมในภายหน้้า ให้้ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้ด้� ว้ ย
8. ธนาคาร/บลจ. มีีสิิทธิปิ ฏิิเสธคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน หรืือคำำ�สั่่ง� อื่น�่ ใดของลููกค้้าไม่่ว่า่ ทั้้ง� หมดหรืือบางส่่วน โดยธนาคาร/บลจ. จะแจ้้งเหตุุผลการปฏิิเสธคำำ�สั่่ง� ดัังกล่่าวให้้ลููกค้้าทราบตามสมควร รวมทั้้ง�
มีีสิทธิ
ิ กิ ระทำำ�การหรืืองดเว้้นกระทำำ�การใดๆ ภายใต้้วัตั ถุุประสงค์์และนโยบายของกองทุุนรวมตามที่ร� ่ ะบุุไว้้ในโครงการหรืือหนัังสืือชี้้ชว
� นของแต่่ละกองทุุนรวมที่เ� ่ กี่ย� ่ วข้้อง โดยลููกค้้าตกลงจะไม่่เรีียกร้้องให้้ธนาคาร/บลจ. ต้้องรัับผิดช
ิ อบ
หรืือเรีียกร้้องค่่าเสีียหายใดๆ และยิินยอมสละบรรดาสิิทธิทั้้ิ ง� หลายที่จ�่ ะยกขึ้น�้ เป็็นข้้อต่่อสู้�กั้ บั ธนาคาร/บลจ.
9. ในกรณีีที่บั�่ ญั ชีีกองทุุนรวมไม่่มีีมููลค่่าเงิินคงเหลืือในบััญชีี และบััญชีไี ม่่มีีรายการเคลื่อ�่ นไหวติิดต่อ่ กัันเป็็นเวลาเกิินกว่่า 90 วััน ลููกค้้าตกลงให้้ธนาคารปิิดบััญชีีดัังกล่่าวโดยไม่่ต้อ้ งแจ้้งให้้ลููกค้้าทราบ
10.ความไม่่สมบููรณ์์หรืือเป็็นโมฆะของข้้อกำำ�หนดหรืือเงื่อ�่ นไขในข้้อใด ไม่่มีีผลกระทบต่่อข้้อกำำ�หนดหรืือเงื่อ�่ นไขในข้้ออื่น�่ โดยให้้ข้อ้ กำำ�หนดหรืือเงื่อ�่ นไขในข้้ออื่น�่ ยัังคงมีีผลบัังคัับใช้้อยู่่�ต่อ่ ไป และหากข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้�
ขััดหรืือแย้้งกัับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำำ�นักั งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรืือข้้อบัังคัับ ระเบีียบ คำำ�สั่่ง� ของหน่่วยงานราชการทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศที่เ�่ กี่ย�่ วข้้อง ให้้ข้อ้ ความตามข้้อกำำ�หนด
และเงื่อ�่ นไขนี้้มีีผ
� ลใช้้บังั คัับเฉพาะที่ไ�่ ม่่ขัดหรืื
ั อแย้้งกัับกฎหมาย ประกาศ ข้้อบัังคัับ ระเบีียบ หรืือคำำ�สั่่ง� ดัังกล่่าว
11. ในกรณีีที่่มีี� การเปลี่่ย� นแปลงแก้้ไขกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำำ�นักั งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ หรืือคำำ�สั่่ง� ของหน่่วยงานราชการทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศที่่มีีผ
� ลกระทบ
ต่่อการให้้บริกิ ารของธนาคารตามข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้� ธนาคาร / บลจ. มีีสิทธิ
ิ ทำิ �ำ การแก้้ไขเปลี่่ย� นแปลงข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้เ� พื่อ�่ ให้้สอดคล้้องและเป็็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบีียบข้้อบัังคัับหรืือคำำ�สั่่ง� ตามที่ธ�่ นาคาร /
บลจ. เห็็นสมควร โดยเพีียงแจ้้งให้้ลููกค้้ารัับทราบเป็็นหนัังสืือ หรืือประกาศผ่่านเว็็บไซต์์ของธนาคาร / บลจ. โดยไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องได้้รับั ความยิินยอมจากลููกค้้า
12.การบอกกล่่าว แจ้้ง ติิดต่อ่ หรืือส่่งหนัังสืือบอกกล่่าว ประกาศ และ/หรืือเอกสารอื่น�่ ใด ที่ธ�่ นาคาร / บลจ. ดำำ�เนิินการด้้วยวิิธีีปิดป
ิ ระกาศไว้้ ณ ที่ทำ�่ �ำ การธนาคาร / บลจ. หรืือประกาศทางหนัังสืือพิิมพ์์หรืือแจ้้งให้้ทราบทางโทรศััพท์์
โทรสาร อีีเมล์์ ทางไปรษณีีย์์ลงทะเบีียนหรืือไม่่ลงทะเบีียน หรืือให้้คนนำำ�ไปส่่งเอง หรืือด้้วยวิิธีีการอื่น�่ ใด ตามข้้อมููลที่่ลูู� กค้้าได้้แจ้้งไว้้เป็็นหนัังสืือครั้้ง� หลัังสุุด ให้้ถืือว่่าได้้ส่ง่ ให้้แก่่ลููกค้้าแล้้วโดยชอบ ทั้้ง� นี้้� โดยไม่่คำ�นึึ
ำ งถึึงว่่า
ลููกค้้าจะได้้รับด้
ั ว้ ยตนเองหรืือจะมีีผู้�รั้ บั ไว้้หรืือไม่่ก็ต็ าม ในกรณีีที่่ส่� ง่ ให้้ไม่่ได้้เพราะลููกค้้าย้้ายที่่อ� ยู่่� หรืือที่่อ� ยู่่�ดังั กล่่าวเปลี่่ย� นแปลงไปหรืือถููกรื้้อ� ถอนไป โดยไม่่ได้้แจ้้งการย้้ายหรืือการเปลี่่ย� นแปลงหรืือการรื้้อ� ถอนนั้้น� เป็็นหนัังสืือ
ถึึงธนาคาร หรืือติิดต่อ่ ไม่่ได้้ เพราะเลขหมายโทรศััพท์์ โทรสาร อีีเมล์์ หรืือที่่อ� ยู่่�ที่ลูู�่ กค้้าได้้แจ้้งการเปลี่่ย� นแปลงไว้้เป็็นหนัังสืือครั้้ง� หลัังสุุดไม่่ถููกต้้อง ให้้ถืือว่่าลููกค้้าได้้รับั และทราบหนัังสืือติิดต่อ่ คำำ�บอกกล่่าวหรืือหนัังสืืออื่น�่ ใด
ของธนาคาร/บลจ.แล้้วโดยชอบ กรณีีที่ลูู�่ กค้้าเปลี่่ย� นแปลงที่อ�่ ยู่่� หมายเลขโทรศััพท์์ หมายเลขโทรสาร หรืืออีีเมล์์ ลููกค้้าจะต้้องแจ้้งให้้ธนาคารทราบเป็็นหนัังสืือทัันทีีที่มีี�่ การเปลี่่ย� นแปลง หากลููกค้้าละเลยไม่่ปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนด
ดัังกล่่าว ธนาคาร/บลจ. ไม่่ต้อ้ งรัับผิดช
ิ อบต่่อความเสีียหายใดๆ ที่เ�่ กิิดขึ้น�้
13.การลงทุุนในกองทุุนรวมสำำ�หรับั ผู้ล�้ งทุุนที่มิ�่ ใิ ช่่รายย่่อยและผู้�มีี้ เงิินลงทุุนสููง ลููกค้้ารัับทราบว่่า ธนาคาร บลจ. หรืือนายทะเบีียนจะปฏิิเสธการโอนหน่่วยลงทุุนไม่่ว่า่ ทอดใดๆ ไปให้้ผู้�ถืื้ อหน่่วยลงทุุนอื่น�่ ที่มิ�่ ใิ ช่่ผู้ล�้ งทุุนที่มิ�่ ใิ ช่่รายย่่อย
และผู้�มีี้ เงิินลงทุุนสููง เว้้นแต่่เป็็นการโอนทางมรดก ซึ่ง�่ เป็็นไปตามประกาศและข้้อกำำ�หนดของสำำ�นักั งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ข้อ้ กำำ�หนดและเงื่่อ� นไขเกี่่ย� วกัับการเป็็นนายหน้้า ซื้อ�้ ขายคืืน และสัับเปลี่ย�่ นหน่่วยลงทุุน แบบไม่่เปิิดเผยชื่่อ� ผู้ถื�้ อื หน่่วยลงทุุน (Omnibus Account)
1. ในกรณีีที่ธ�่ นาคารได้้รับั การแต่่งตั้้ง� และมอบหมายจากลููกค้้าให้้เป็็นนายหน้้าในการซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนแบบไม่่เปิิดเผยชื่อ�่ ผู้�ถืื้ อหน่่วยลงทุุน ลููกค้้าตกลงปฏิิบัติั ติ ามหลัักเกณฑ์์ที่ธ�่ นาคารกำำ�หนดไว้้ตาม
ข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้� รวมทั้้ง� ให้้ธนาคารมีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการต่่างๆ แทนลููกค้้าในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
1.1 เปิิดบััญชีีซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน กัับบลจ.
1.2 แก้้ไขเปลี่่ย� นแปลงข้้อมููลส่่วนตััวต่า่ งๆ ของลููกค้้า
1.3 ลงนามในใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีีกองทุุนรวม ใบคำำ�ขอใช้้บริกิ ารทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เอกสารใบคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน และ/หรืือเอกสารอื่น�่ ใดที่่เ� กี่ย�่ วข้้อง รวมทั้้ง� การส่่งคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือ
สัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนใดๆ ภายใต้้การจััดการของบลจ. โดยผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืือวิิธีีการอื่น�่ ใดที่ธ�่ นาคารเห็็นสมควร
1.4 ชำำ�ระเงิินค่่าซื้้อ� หน่่วยลงทุุนและค่่าใช้้จ่า่ ยต่่างๆ ให้้แก่่บลจ. โดยลููกค้้ายิินยอมให้้ธนาคารหัักเงิินจากบััญชีเี งิินฝากที่มีี�่ อยู่่�กับั ธนาคาร หรืือเรีียกเก็็บเงิินไปยัังผู้ใ�้ ห้้บริกิ ารบััตรเครดิิตของลููกค้้า
1.5 รัับทราบข้้อมููลที่่เ� กี่ย�่ วกัับการซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน และข้้อมููลเกี่ย�่ วกัับการถืือครองหน่่วยลงทุุนของลููกค้้าจากบลจ. โดยธนาคารจะทำำ�หน้า้ ที่่เ� ป็็นผู้�ถืื้ อหน่่วยลงทุุนแทนลููกค้้า (ยกเว้้นกองทุุนรวม
เพื่่อ� การเลี้้ย� งชีีพ กองทุุนรวมหุ้้�นระยะยาว และกองทุุนรวมเพื่่อ� การออม) และจััดส่ง่ ข้้อมููลและเอกสารแสดงสิิทธิใิ นหน่่วยลงทุุนให้้กับลูู
ั กค้้า
1.6 ติิดต่อ่ ประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เ�่ กี่ย�่ วข้้องกัับลููกค้้า หรืือทำำ�ธุรุ กรรมใดๆ รวมถึึงดำำ�เนิินการอื่น�่ ใดอัันจำำ�เป็็นเพื่่อ� ให้้การทำำ�หน้า้ ที่เ�่ ป็็นนายหน้้าในการซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนแบบไม่่เปิิดเผย
ชื่อ�่ ผู้�ถืื้ อหน่่วยลงทุุน เสร็็จสมบููรณ์์
1.7 มอบอำำ�นาจ แต่่งตั้้ง� และถอดถอนตััวแทนช่่วง เพื่่อ� กระทำำ�การใดๆ ภายใต้้ข้อ้ กำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้� ทั้้ง� นี้้� การกระทำำ�ใดๆ ของธนาคารหรืือตััวแทนช่่วง ซึ่ง�่ ทำำ�ภายใต้้ข้อ้ กำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้� ลููกค้้าตกลงให้้ถืือเสมืือนว่่า
เป็็นการกระทำำ�ของลููกค้้าเอง
1.8 จััดการ หรืือกระทำำ�การใดๆ กัับหน่ว่ ยลงทุุน สิิทธิเิ รีียกร้้อง หรืือผลประโยชน์์อื่น�่ ใดของลููกค้้า เพื่อ�่ ปกป้้องและรัักษาผลประโยชน์์ที่เ�่ กี่ย�่ วข้้องกัับบััญชีีซื้้อ� ขายหน่่วยลงทุุนแบบไม่่เปิิดเผยชื่อ�่ ผู้�ถืื้ อหน่่วยลงทุุน (Omnibus Account)
ของลููกค้้าในกรณีีที่ลูู�่ กค้้าถึึงแก่่ความตาย ถููกพิิทักั ษ์์ทรัพั ย์์ เป็็นบุุคคลล้้มละลาย เป็็นผู้ไ�้ ร้้ความสามารถหรืือเสมืือนไร้้ความสามารถ
2. การเปิิดบััญชีีซื้้อ� ขายหน่่วยลงทุุนแบบไม่่เปิิดเผยชื่อ�่ ผู้�ถืื้ อหน่่วยลงทุุน (Omnibus Account) อาจมีีเงื่อ�่ นไขหรืือสิิทธิปิ ระโยชน์์ที่ไ�่ ม่่เท่่าเทีียมกัับการเปิิดบััญชีีซื้้อ� ขายหน่่วยลงทุุนแบบเปิิดเผยชื่อ�่ ผู้�ถืื้ อหน่่วยลงทุุน เช่่น ข้้อจำำ�กัดั
ของระยะเวลาการส่่งคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� หน่่วยลงทุุน (Cut-off time) และความล่่าช้้าของการได้้รับั เงิินปัันผล หรืือเงิินค่่าขายคืืนหน่่วยลงทุุน การได้้รับข่
ั า่ วสารหรืือข้้อมููลสิิทธิปิ ระโยชน์์เกี่ย�่ วกัับการลงทุุน เป็็นต้้น
3. การลงทุุนในหน่่วยลงทุุนผ่่านบััญชีีซื้้อ� ขายหน่่วยลงทุุนแบบไม่่เปิิดเผยชื่อ�่ ผู้�ถืื้ อหน่่วยลงทุุน (Omnibus Account) จะไม่่สามารถโอนหน่่วยลงทุุนให้้บุคุ คลอื่น�่ หรืือจำำ�นำ�หน่
ำ ว่ ยลงทุุนได้้
4. ลููกค้้าจะได้้รับั รายงานแสดงสถานะการลงทุุนในหน่่วยลงทุุน ที่ธ�่ นาคารได้้รับจ
ั ากบลจ.ในฐานะผู้�ถืื้ อหน่่วยลงทุุนแทนลููกค้้าเป็็นรายไตรมาส เว้้นแต่่ในกรณีีที่ลูู�่ กค้้าไม่่มีีการซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนผ่่านธนาคาร
เป็็นระยะเวลา 12 (สิิบสอง) เดืือนติิดต่อ่ กััน ลููกค้้าจะได้้รับั รายงานดัังกล่่าวทุุกๆ 6 (หก) เดือื นแทน
5. ลููกค้้าตกลงยิินยอมให้้ธนาคารมีีสิิทธิแิ ก้้ไขหรืือเปลี่่ย� นแปลงข้้อกำำ�หนด เงื่อ�่ นไข หรืือการเรีียกเก็็บค่า่ ใช้้บริกิ ารหรืือค่่าใช้้จ่า่ ยอื่น�่ ใดที่เ�่ กี่ย�่ วข้้องกัับการเปิิดบััญชีแี บบไม่่เปิิดเผยชื่อ�่ ผู้�ถืื้ อหน่่วยลงทุุน (Omnibus Account) ได้้ตามที่�่
ธนาคารเห็็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้้งให้้ลููกค้้าทราบล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 15 (สิิบห้า้ ) วััน
6. ในกรณีีที่่ลูู� กค้้ามีีการถืือหน่่วยลงทุุนเกิินกว่่าอััตราที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด หากกองทุุนรวมใดมีีการขอมติิจากผู้�ถืื้ อหน่่วย จะไม่่นับั คะแนนเสีียงในส่่วนที่่เ� กิินนั้้น� โดยธนาคารและบลจ.จะดำำ�เนิินการปรัับสัดส่
ั ว่ นการถืือหน่่วยลงทุุน
ให้้ไม่่เกิินกว่่าที่ก�่ ฎหมายกำำ�หนด
7. กรณีีที่ก�่ องทุุนรวมมีีการจ่่ายเงิินปัันผลและมีีการหัักภาษีีเงิินได้้หักั ณ ที่จ่�่ า่ ย ธนาคารจะเป็็นผู้อ�้ อกหนัังสืือรัับรองการหัักภาษีีเงิินได้้หักั ณ ที่จ่�่ า่ ยให้้กับลูู
ั กค้้า แต่่ลููกค้้าอาจไม่่สามารถขอเครดิิตภาษีีเงิินปัันผลได้้
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สำำ�เนา : สำำ�หรัับผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุน

ใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีีกองทุุน / ใบคำำ�ขอเปลี่ย�่ นแปลงประเภทบััญชีีกองทุุน (เพิ่่ม� เติิม) : สำำ�หรัับบุุคคลธรรมดา

Account Opening Form / Change Account Type (Addendum) : Individual Account
สำำ�หรัับกรณีีมีผู้ี เ�้ กี่่ย� วข้อ้ งกัับบััญชีีมากกว่่า 1 คน / For account with many related persons

สาขาและรหััส/Branch and Code ............................................................. วัันที่/�่ Date................................................................... เลขที่บั�่ ญั ชีกี องทุุน Account No. ...................................................................................................

ข้้อมููลของบุุคคล ที่่เ� กี่่ย� วข้อ้ งกัับบััญชีีกองทุุนนี้้� โดยเป็็น / Information of individual related to this fund account as
เจ้้าของบััญชีีร่ว่ ม/Account co-owner
นาย/Mr.

นาง/Mrs.

ผู้้�เยาว์์/Minor
นางสาว/Ms.

อื่่�นๆ (โปรดระบุุ)/Other (specify)………………………….............................…..

อื่่�นๆ ระบุุ/Other (specify).................................................................................................................................

ชื่่�อ ..................................................................................................................................... นามสกุุล ........................................................................................................ (ภาษาไทย)
Name……………......................................................................................................................… Surname……………………………......................................................................... (ภาษาอังกฤษ)
วัันเดืือนปีีเกิิด (ค.ศ)/Date of Birth (A.D.)............/............/............... ประเทศเจ้้าของสััญชาติิ/Nationality ..........................................................................................................................
ประเภทหลัักฐาน
ID Type
สถานภาพ
Marital Status
อาชีีพ
Occupation

ประเภทธุุรกิิจ
Business Type

รายได้้ต่่อเดืือน (บาท)
Monthly Income (Baht)
แหล่่งที่่�มาของรายได้้
Source of Income

บััตรประชาชน/ID Card
หนัังสืือเดิินทาง ประเทศที่อ�่ อก/Passport Issuing Country.................................................................................
บััตรต่่างด้้าว/Alien Registration Card
เลขที่่�บัตั รประจำำ�ตััว/ID No.……...……………………………………........................................................ วัันที่่�บััตรหมดอายุุ (ค.ศ)/Expiry Date (A.D.) ........../........../..........
สมรส/Married

โสด/Single

นัักเรีียน/นัักศึึกษา
แม่่บ้า้ น/พ่่อบ้้าน
เกษตรกร
นัักลงทุุน
Student
Housewife
Agriculturist
Investor
กรณีีเลืือกกลุ่่�มอาชีีพดัังต่่อไปนี้้� โปรดระบุุที่อ�่ ยู่่�สถานที่ทำ�่ �ำ งานและตำำ�แหน่่งงานในส่่วนถััดไปด้้วย
If you choose the following occupations, please also specify workplace address in next item
แพทย์์/พยาบาล
กิิจการครอบครััว
พนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ
พนัักงานบริิษัทั
Doctor/Nurse
Family Business
State Enterprise Employee Corporateนัักลงทุุน
เจ้้าของกิิจการ/ธุุรกิิจส่ว่ นตััว อาชีีพอิิสระ
นัักการเมืือง
ข้้าราชการ
Self-employed Professional
Politician
Government Employee Business Owner

เกษีียณอายุุ
พระภิิกษุุ/นัักบวช
Buddhist monk/Priest Retirement
ครูู/อาจารย์์
Teacher
อื่่�นๆ ระบุุ
Other (specify)....................................

ค้้าของเก่่า/วััตถุุโบราณ
แลกเปลี่่ย� นเงิินตราต่่างประเทศ
โรงแรม/ภััตตาคาร
อสัังหาริิมทรััพย์์
Antique Trading
Foreign Currency Exchange
Hotel/Restaurant
Property/Real Estate
ค้้าอััญมณีี/ทอง
คาสิิโน/การพนััน
ประกัันภััย/ประกัันชีีวิติ
สถานบริิการตามกฏหมายว่่าด้้วยสถานบริิการ
Jewelry/Gold Trading
Casino/Gambling
Insurance/Assurance
Entertainment Business
ธุุรกิิจนำ�ำ เที่ย�่ ว/บริิษัททั
ั วร์ั ์
อาวุุธยุุทธภััณฑ์์
มหาวิิทยาลััย/โรงเรียี น/สถานศึึกษา
การเงิิน/ธนาคาร
Travel Industry/Travel Agency University/School/Education Center
Armament
Financial Service/Banking
โอนและรัับโอนเงิินทั้้ง� ภายในและต่่างประเทศ
สหกรณ์์/มููลนิธิิ /ิ สมาคม/สโมสร/วััด/มััสยิิด/ศาลเจ้้า
Domestic or International Money Transfer
Co-operative/Foundation /Association/Club/Temple/Mosque/Shrine
ธุุรกิจิ รัับคนเข้้ามาทำำ�งานจากต่่างประเทศหรืือส่่งคนไปทำำ�งานต่่างประเทศ
อื่น�่ ๆ ระบุุ
Foreign worker employment agency
Other (specify...............................................................................................................................................
≤ 15,000
15,001 - 30,000
30,001 - 50,000
50,001 - 100,000
100,001 - 500,000
500,001 - 1,000,000
1,000,001 - 4,000,000
4,000,001-10,000,000
>10,000,000
ในประเทศ/Domestic
เงิินเดือื น/ค่่าจ้้าง/Salary
การลงทุุน/Investment

นอกประเทศ ระบุุประเทศ/Foreign Country (specify)......................................................................................................................
เงิินออม/Saving
มรดก/ของขวััญ/Inheritance
ประกอบธุุรกิิจ/Own Business
เงิินเกษีียณ/Retirement Fund
อื่่�นๆ ระบุุ/Other (specify).............................................................................................
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ข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขการเปิิดบััญชีีกองทุุน
ผู้ข�้ อเปิิดบััญชีกี องทุุนรวม (“ลููกค้้า”) มีีความประสงค์์ที่จ�่ ะเปิิดบััญชีกี องทุุนรวมเพื่่อ� ลงทุุนในหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมซึ่ง�่ บริิหารและจััดการโดยบริิษัทหลั
ั กั ทรััพย์์จัดั การกองทุุน (“บลจ.”) ที่ธ�่ นาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กัดั (มหาชน)
(“ธนาคาร”) เป็็นนายหน้้าในการซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน โดยลููกค้้ายอมรัับและยิินยอมผููกพัันตามข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขการเปิิดบััญชีกี องทุุน ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้� รวมทั้้ง� ที่ธ�่ นาคารอาจแก้้ไขเปลี่่ย� นแปลง
ในภายหน้้า
ข้้อกำำ�หนดและเงื่่อ� นไขเกี่่ย� วกัับการซื้อ�้ ขายคืืน และ/หรืือ สัับเปลี่ย�่ นหน่่วยลงทุุน
1. ลููกค้้ามีีความรู้แ�้ ละเข้้าใจเกี่ย�่ วกัับการลงทุุนในหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมเป็็นอย่่างดีี และรัับทราบว่่า
1.1 การลงทุุนในหน่่วยลงทุุนมิิใช่่เป็็นการฝากเงิิน และมีีความเสี่ย�่ งของการลงทุุน ลููกค้้าอาจได้้รับั เงิินลงทุุนมากกว่่าหรืือน้้อยกว่่าเงิินลงทุุนเริ่่ม� แรก หรืืออาจไม่่ได้้รับั เงิินค่่าขายคืืนหน่่วยลงทุุนภายในระยะเวลาที่่กำ� �ห
ำ นด หรืือ
อาจไม่่สามารถขายคืืนหน่่วยลงทุุนได้้ตามที่ไ�่ ด้้มีีคำ�สั่่
ำ ง� ไว้้
1.2 การลงทุุนในหน่่วยลงทุุนเป็็นการตััดสินิ ใจของลููกค้้า ไม่่มีีผลผููกพัันธนาคารและบลจ. และไม่่มีีผลให้้ธนาคารและบลจ.ต้้องรัับผิดช
ิ อบในบรรดาความเสีียหายใดๆ ที่เ�่ กิิดขึ้น�้ จากการลงทุุนดัังกล่่าว
1.3 การลงทุุนในกองทุุนรวมเพื่่อ� การเลี้้ย� งชีพี กองทุุนรวมหุ้้�นระยะยาว และ/หรืือกองทุุนรวมเพื่่อ� การออมที่่จั� ดตั้้
ั ง� และ/หรืือจััดการโดยบลจ. ธนาคาร บลจ. หรืือนายทะเบีียนจะปฏิิเสธการลงทะเบีียนโอนการจำำ�นำ�ำ หรืือ
การนำำ�ไปเป็็นประกัันหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมดัังกล่่าว ซึ่ง�่ เป็็นไปตามประกาศและข้้อกำำ�หนดของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับหลั
ั กั ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (“ก.ล.ต.”)
1.4 ธนาคารและบลจ.มิิได้้เป็็นผู้ใ�้ ห้้คำ�ำ แนะนำำ� หรืือให้้คำ�ปรึึ
ำ กษาในด้้านภาษีีแก่่ลููกค้้าสำำ�หรับั การลงทุุนในกองทุุนรวมเพื่่อ� การเลี้้ย� งชีพี กองทุุนรวมหุ้้�นระยะยาว และ/หรืือกองทุุนรวมเพื่่อ� การออม
2. ลููกค้้ารัับทราบว่่า ธนาคารเป็็นเพีียงผู้ใ�้ ห้้คำ�ำ แนะนำำ�การลงทุุน และรัับคำ�สั่่
ำ ง� ซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนเท่่านั้้น� สำำ�หรับหน้
ั า้ ที่ใ�่ นการจััดสรรหน่่วยลงทุุนเป็็นหน้้าที่ข�่ องบลจ.
3. ลููกค้้ายิินยอมให้้ธนาคารทำำ�การเปิิดเผย แลกเปลี่่ย� น ส่่ง และ/หรืือโอนข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้ใ�้ ช้้บริกิ าร หรืือข้้อมููลที่่ผู้� ใ�้ ช้้บริกิ ารให้้ไว้้กับั ธนาคารในการสมััครหรืือใช้้บริกิ ารนี้้� ให้้กับบริ
ั ษัิ ทั ในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร
ผู้�ป้ ระมวลผลข้้อมููลของธนาคาร ผู้ใ�้ ห้้บริกิ ารภายนอก ตััวแทนของธนาคาร ผู้�รั้ บั จ้้างช่่วงงานต่่อ และ/หรืือพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่อ� อกผลิิตภัณั ฑ์์ร่ว่ มกัันในลัักษณะ co-brand ซึ่ง�่ ธนาคารจำำ�เป็็นต้้องเปิิดเผยเพื่่อ� ให้้ธนาคาร
สามารถให้้บริกิ ารตามข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้ไ� ด้้ รวมทั้้ง� เพื่่อ� วััตถุุประสงค์์ในการประเมิินความเสี่ย�่ งของผู้ใ�้ ช้้บริกิ าร เพื่่อ� ป้้องกัันและตรวจสอบรายการธุุรกรรมที่่อ� าจจะเกิิดการทุุจริติ เพื่่อ� ปรัับปรุงุ บริิการหรืือผลิิตภัณั ฑ์์ของ
ธนาคาร เพื่่อ� ประโยชน์์ในการติิดต่อ่ สื่อ�่ สารในการให้้บริกิ าร เพื่่อ� สนัับสนุุนการให้้บริกิ ารของธนาคาร เพื่่อ� ประโยชน์์ในการดำำ�เนิินการติิดตามทวงถามหนี้้� เพื่่อ� ประโยชน์์ในการประมวลผลข้้อมููล เพื่่อ� ตรวจสอบรายการชำำ�ระเงิิน
หรืือรายการฝาก/ถอน/โอนเงิิน เพื่่อ� ให้้การให้้บริกิ ารของธนาคารภายใต้้ข้อ้ กำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขเกี่ย�่ วกัับการซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนเป็็นไปตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำำ�นักั งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรืือข้้อบัังคัับ ระเบีียบ หรืือคำำ�สั่่ง� ของหน่่วยงานราชการทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศที่เ�่ กี่ย�่ วข้้อง
4. กองทุุนรวมที่ส�่ ามารถทำำ�การซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน ตามข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้� ให้้เป็็นไปตามที่ธ�่ นาคาร / บลจ. ประกาศกำำ�หนดผ่่านเว็็บไซต์์ของธนาคาร / บลจ. หรืือโดยวิิธีีการอื่น�่ ตามที่่ธ� นาคาร /
บลจ. เห็็นสมควร
5. ลููกค้้าได้้รับั มอบคู่่�มืือผู้ล�้ งทุุน คู่่�มืือภาษีีเกี่ย�่ วกัับกองทุุนรวมเพื่่อ� การเลี้้ย� งชีพี กองทุุนรวมหุ้้�นระยะยาว หรืือกองทุุนรวมเพื่่อ� การออม หรืือเอกสารอื่น�่ ใดที่ใ�่ ช้้สำ�หรั
ำ บั การขายหน่่วยลงทุุน จากธนาคารเรีียบร้้อยแล้้ว และก่่อนการลงทุุน
ในหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมทุุกครั้้ง� ลููกค้้าได้้ศึึกษาและมีีความเข้้าใจในข้้อมููลต่่างๆ ตามเอกสารที่ไ�่ ด้้รับดั
ั งั กล่่าว และมีีความเข้้าใจในนโยบายการลงทุุน นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล ความเสี่ย�่ งในการลงทุุน ค่่าธรรมเนีียม
ค่่าใช้้จ่า่ ย และเงื่อ�่ นไขอื่น�่ ๆ ในการถืือหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมที่ลูู�่ กค้้าประสงค์์จะลงทุุนครบถ้้วนสมบููรณ์์แล้้ว
6. ในการรัับเงิินค่่าขายคืืน เงิินปัันผล หรืือผลประโยชน์์ใดๆ ที่ไ�่ ด้้จากการลงทุุนในหน่่วยลงทุุน ลููกค้้าตกลงให้้ธนาคารนำำ�เงิินจำำ�นวนดัังกล่่าวเข้้าบััญชีเี งิินฝากที่ลูู�่ กค้้ามีีอยู่่�กับั ธนาคาร ในกรณีีที่ธ�่ นาคารไม่่สามารถนำำ�เงิินเข้้าบััญชีี
เงิินฝากดัังกล่่าวได้้ ลููกค้้าตกลงให้้ธนาคารจััดทำ�ำ เป็็นเช็็คขีีดคร่่อมเฉพาะให้้แก่่ลููกค้้าแทน
7. ใบคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน และเอกสารใดๆ รวมทั้้ง� ระเบีียบ คำำ�สั่่ง� หรืือวิิธีีการปฏิิบัติั งิ านของธนาคาร ที่เ�่ กี่ย�่ วข้้องกัับข้อ้ กำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้� ไม่่ว่า่ จะมีีอยู่่�ในวัันที่ลูู�่ กค้้าเปิิดบััญชีีกองทุุนรวม หรืือ
ที่ธ�่ นาคาร / บลจ. จะประกาศเพิ่่ม� เติิมในภายหน้้า ให้้ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้ด้� ว้ ย
8. ธนาคาร/บลจ. มีีสิิทธิปิ ฏิิเสธคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน หรืือคำำ�สั่่ง� อื่น�่ ใดของลููกค้้าไม่่ว่า่ ทั้้ง� หมดหรืือบางส่่วน โดยธนาคาร/บลจ. จะแจ้้งเหตุุผลการปฏิิเสธคำำ�สั่่ง� ดัังกล่่าวให้้ลููกค้้าทราบตามสมควร รวมทั้้ง�
มีีสิทธิ
ิ กิ ระทำำ�การหรืืองดเว้้นกระทำำ�การใดๆ ภายใต้้วัตั ถุุประสงค์์และนโยบายของกองทุุนรวมตามที่ร� ่ ะบุุไว้้ในโครงการหรืือหนัังสืือชี้้ชว
� นของแต่่ละกองทุุนรวมที่เ� ่ กี่ย� ่ วข้้อง โดยลููกค้้าตกลงจะไม่่เรีียกร้้องให้้ธนาคาร/บลจ. ต้้องรัับผิดช
ิ อบ
หรืือเรีียกร้้องค่่าเสีียหายใดๆ และยิินยอมสละบรรดาสิิทธิทั้้ิ ง� หลายที่จ�่ ะยกขึ้น�้ เป็็นข้้อต่่อสู้�กั้ บั ธนาคาร/บลจ.
9. ในกรณีีที่บั�่ ญั ชีีกองทุุนรวมไม่่มีีมููลค่่าเงิินคงเหลืือในบััญชีี และบััญชีไี ม่่มีีรายการเคลื่อ�่ นไหวติิดต่อ่ กัันเป็็นเวลาเกิินกว่่า 90 วััน ลููกค้้าตกลงให้้ธนาคารปิิดบััญชีีดัังกล่่าวโดยไม่่ต้อ้ งแจ้้งให้้ลููกค้้าทราบ
10.ความไม่่สมบููรณ์์หรืือเป็็นโมฆะของข้้อกำำ�หนดหรืือเงื่อ�่ นไขในข้้อใด ไม่่มีีผลกระทบต่่อข้้อกำำ�หนดหรืือเงื่อ�่ นไขในข้้ออื่น�่ โดยให้้ข้อ้ กำำ�หนดหรืือเงื่อ�่ นไขในข้้ออื่น�่ ยัังคงมีีผลบัังคัับใช้้อยู่่�ต่อ่ ไป และหากข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้�
ขััดหรืือแย้้งกัับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำำ�นักั งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรืือข้้อบัังคัับ ระเบีียบ คำำ�สั่่ง� ของหน่่วยงานราชการทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศที่เ�่ กี่ย�่ วข้้อง ให้้ข้อ้ ความตามข้้อกำำ�หนด
และเงื่อ�่ นไขนี้้มีีผ
� ลใช้้บังั คัับเฉพาะที่ไ�่ ม่่ขัดหรืื
ั อแย้้งกัับกฎหมาย ประกาศ ข้้อบัังคัับ ระเบีียบ หรืือคำำ�สั่่ง� ดัังกล่่าว
11. ในกรณีีที่่มีี� การเปลี่่ย� นแปลงแก้้ไขกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำำ�นักั งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ หรืือคำำ�สั่่ง� ของหน่่วยงานราชการทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศที่่มีีผ
� ลกระทบ
ต่่อการให้้บริกิ ารของธนาคารตามข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้� ธนาคาร / บลจ. มีีสิทธิ
ิ ทำิ �ำ การแก้้ไขเปลี่่ย� นแปลงข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้เ� พื่อ�่ ให้้สอดคล้้องและเป็็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบีียบข้้อบัังคัับหรืือคำำ�สั่่ง� ตามที่ธ�่ นาคาร /
บลจ. เห็็นสมควร โดยเพีียงแจ้้งให้้ลููกค้้ารัับทราบเป็็นหนัังสืือ หรืือประกาศผ่่านเว็็บไซต์์ของธนาคาร / บลจ. โดยไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องได้้รับั ความยิินยอมจากลููกค้้า
12.การบอกกล่่าว แจ้้ง ติิดต่อ่ หรืือส่่งหนัังสืือบอกกล่่าว ประกาศ และ/หรืือเอกสารอื่น�่ ใด ที่ธ�่ นาคาร / บลจ. ดำำ�เนิินการด้้วยวิิธีีปิดป
ิ ระกาศไว้้ ณ ที่ทำ�่ �ำ การธนาคาร / บลจ. หรืือประกาศทางหนัังสืือพิิมพ์์หรืือแจ้้งให้้ทราบทางโทรศััพท์์
โทรสาร อีีเมล์์ ทางไปรษณีีย์์ลงทะเบีียนหรืือไม่่ลงทะเบีียน หรืือให้้คนนำำ�ไปส่่งเอง หรืือด้้วยวิิธีีการอื่น�่ ใด ตามข้้อมููลที่่ลูู� กค้้าได้้แจ้้งไว้้เป็็นหนัังสืือครั้้ง� หลัังสุุด ให้้ถืือว่่าได้้ส่ง่ ให้้แก่่ลููกค้้าแล้้วโดยชอบ ทั้้ง� นี้้� โดยไม่่คำ�นึึ
ำ งถึึงว่่า
ลููกค้้าจะได้้รับด้
ั ว้ ยตนเองหรืือจะมีีผู้�รั้ บั ไว้้หรืือไม่่ก็ต็ าม ในกรณีีที่่ส่� ง่ ให้้ไม่่ได้้เพราะลููกค้้าย้้ายที่่อ� ยู่่� หรืือที่่อ� ยู่่�ดังั กล่่าวเปลี่่ย� นแปลงไปหรืือถููกรื้้อ� ถอนไป โดยไม่่ได้้แจ้้งการย้้ายหรืือการเปลี่่ย� นแปลงหรืือการรื้้อ� ถอนนั้้น� เป็็นหนัังสืือ
ถึึงธนาคาร หรืือติิดต่อ่ ไม่่ได้้ เพราะเลขหมายโทรศััพท์์ โทรสาร อีีเมล์์ หรืือที่่อ� ยู่่�ที่ลูู�่ กค้้าได้้แจ้้งการเปลี่่ย� นแปลงไว้้เป็็นหนัังสืือครั้้ง� หลัังสุุดไม่่ถููกต้้อง ให้้ถืือว่่าลููกค้้าได้้รับั และทราบหนัังสืือติิดต่อ่ คำำ�บอกกล่่าวหรืือหนัังสืืออื่น�่ ใด
ของธนาคาร/บลจ.แล้้วโดยชอบ กรณีีที่ลูู�่ กค้้าเปลี่่ย� นแปลงที่อ�่ ยู่่� หมายเลขโทรศััพท์์ หมายเลขโทรสาร หรืืออีีเมล์์ ลููกค้้าจะต้้องแจ้้งให้้ธนาคารทราบเป็็นหนัังสืือทัันทีีที่มีี�่ การเปลี่่ย� นแปลง หากลููกค้้าละเลยไม่่ปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนด
ดัังกล่่าว ธนาคาร/บลจ. ไม่่ต้อ้ งรัับผิดช
ิ อบต่่อความเสีียหายใดๆ ที่เ�่ กิิดขึ้น�้
13.การลงทุุนในกองทุุนรวมสำำ�หรับั ผู้ล�้ งทุุนที่มิ�่ ใิ ช่่รายย่่อยและผู้�มีี้ เงิินลงทุุนสููง ลููกค้้ารัับทราบว่่า ธนาคาร บลจ. หรืือนายทะเบีียนจะปฏิิเสธการโอนหน่่วยลงทุุนไม่่ว่า่ ทอดใดๆ ไปให้้ผู้�ถืื้ อหน่่วยลงทุุนอื่น�่ ที่มิ�่ ใิ ช่่ผู้ล�้ งทุุนที่มิ�่ ใิ ช่่รายย่่อย
และผู้�มีี้ เงิินลงทุุนสููง เว้้นแต่่เป็็นการโอนทางมรดก ซึ่ง�่ เป็็นไปตามประกาศและข้้อกำำ�หนดของสำำ�นักั งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ข้อ้ กำำ�หนดและเงื่่อ� นไขเกี่่ย� วกัับการเป็็นนายหน้้า ซื้อ�้ ขายคืืน และสัับเปลี่ย�่ นหน่่วยลงทุุน แบบไม่่เปิิดเผยชื่่อ� ผู้ถื�้ อื หน่่วยลงทุุน (Omnibus Account)
1. ในกรณีีที่ธ�่ นาคารได้้รับั การแต่่งตั้้ง� และมอบหมายจากลููกค้้าให้้เป็็นนายหน้้าในการซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนแบบไม่่เปิิดเผยชื่อ�่ ผู้�ถืื้ อหน่่วยลงทุุน ลููกค้้าตกลงปฏิิบัติั ติ ามหลัักเกณฑ์์ที่ธ�่ นาคารกำำ�หนดไว้้ตาม
ข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้� รวมทั้้ง� ให้้ธนาคารมีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการต่่างๆ แทนลููกค้้าในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
1.1 เปิิดบััญชีีซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน กัับบลจ.
1.2 แก้้ไขเปลี่่ย� นแปลงข้้อมููลส่่วนตััวต่า่ งๆ ของลููกค้้า
1.3 ลงนามในใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีีกองทุุนรวม ใบคำำ�ขอใช้้บริกิ ารทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เอกสารใบคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน และ/หรืือเอกสารอื่น�่ ใดที่่เ� กี่ย�่ วข้้อง รวมทั้้ง� การส่่งคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือ
สัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนใดๆ ภายใต้้การจััดการของบลจ. โดยผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืือวิิธีีการอื่น�่ ใดที่ธ�่ นาคารเห็็นสมควร
1.4 ชำำ�ระเงิินค่่าซื้้อ� หน่่วยลงทุุนและค่่าใช้้จ่า่ ยต่่างๆ ให้้แก่่บลจ. โดยลููกค้้ายิินยอมให้้ธนาคารหัักเงิินจากบััญชีเี งิินฝากที่มีี�่ อยู่่�กับั ธนาคาร หรืือเรีียกเก็็บเงิินไปยัังผู้ใ�้ ห้้บริกิ ารบััตรเครดิิตของลููกค้้า
1.5 รัับทราบข้้อมููลที่่เ� กี่ย�่ วกัับการซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน และข้้อมููลเกี่ย�่ วกัับการถืือครองหน่่วยลงทุุนของลููกค้้าจากบลจ. โดยธนาคารจะทำำ�หน้า้ ที่่เ� ป็็นผู้�ถืื้ อหน่่วยลงทุุนแทนลููกค้้า (ยกเว้้นกองทุุนรวม
เพื่่อ� การเลี้้ย� งชีีพ กองทุุนรวมหุ้้�นระยะยาว และกองทุุนรวมเพื่่อ� การออม) และจััดส่ง่ ข้้อมููลและเอกสารแสดงสิิทธิใิ นหน่่วยลงทุุนให้้กับลูู
ั กค้้า
1.6 ติิดต่อ่ ประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เ�่ กี่ย�่ วข้้องกัับลููกค้้า หรืือทำำ�ธุรุ กรรมใดๆ รวมถึึงดำำ�เนิินการอื่น�่ ใดอัันจำำ�เป็็นเพื่่อ� ให้้การทำำ�หน้า้ ที่เ�่ ป็็นนายหน้้าในการซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนแบบไม่่เปิิดเผย
ชื่อ�่ ผู้�ถืื้ อหน่่วยลงทุุน เสร็็จสมบููรณ์์
1.7 มอบอำำ�นาจ แต่่งตั้้ง� และถอดถอนตััวแทนช่่วง เพื่่อ� กระทำำ�การใดๆ ภายใต้้ข้อ้ กำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้� ทั้้ง� นี้้� การกระทำำ�ใดๆ ของธนาคารหรืือตััวแทนช่่วง ซึ่ง�่ ทำำ�ภายใต้้ข้อ้ กำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้� ลููกค้้าตกลงให้้ถืือเสมืือนว่่า
เป็็นการกระทำำ�ของลููกค้้าเอง
1.8 จััดการ หรืือกระทำำ�การใดๆ กัับหน่ว่ ยลงทุุน สิิทธิเิ รีียกร้้อง หรืือผลประโยชน์์อื่น�่ ใดของลููกค้้า เพื่อ�่ ปกป้้องและรัักษาผลประโยชน์์ที่เ�่ กี่ย�่ วข้้องกัับบััญชีีซื้้อ� ขายหน่่วยลงทุุนแบบไม่่เปิิดเผยชื่อ�่ ผู้�ถืื้ อหน่่วยลงทุุน (Omnibus Account)
ของลููกค้้าในกรณีีที่ลูู�่ กค้้าถึึงแก่่ความตาย ถููกพิิทักั ษ์์ทรัพั ย์์ เป็็นบุุคคลล้้มละลาย เป็็นผู้ไ�้ ร้้ความสามารถหรืือเสมืือนไร้้ความสามารถ
2. การเปิิดบััญชีีซื้้อ� ขายหน่่วยลงทุุนแบบไม่่เปิิดเผยชื่อ�่ ผู้�ถืื้ อหน่่วยลงทุุน (Omnibus Account) อาจมีีเงื่อ�่ นไขหรืือสิิทธิปิ ระโยชน์์ที่ไ�่ ม่่เท่่าเทีียมกัับการเปิิดบััญชีีซื้้อ� ขายหน่่วยลงทุุนแบบเปิิดเผยชื่อ�่ ผู้�ถืื้ อหน่่วยลงทุุน เช่่น ข้้อจำำ�กัดั
ของระยะเวลาการส่่งคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� หน่่วยลงทุุน (Cut-off time) และความล่่าช้้าของการได้้รับั เงิินปัันผล หรืือเงิินค่่าขายคืืนหน่่วยลงทุุน การได้้รับข่
ั า่ วสารหรืือข้้อมููลสิิทธิปิ ระโยชน์์เกี่ย�่ วกัับการลงทุุน เป็็นต้้น
3. การลงทุุนในหน่่วยลงทุุนผ่่านบััญชีีซื้้อ� ขายหน่่วยลงทุุนแบบไม่่เปิิดเผยชื่อ�่ ผู้�ถืื้ อหน่่วยลงทุุน (Omnibus Account) จะไม่่สามารถโอนหน่่วยลงทุุนให้้บุคุ คลอื่น�่ หรืือจำำ�นำ�หน่
ำ ว่ ยลงทุุนได้้
4. ลููกค้้าจะได้้รับั รายงานแสดงสถานะการลงทุุนในหน่่วยลงทุุน ที่ธ�่ นาคารได้้รับจ
ั ากบลจ.ในฐานะผู้�ถืื้ อหน่่วยลงทุุนแทนลููกค้้าเป็็นรายไตรมาส เว้้นแต่่ในกรณีีที่ลูู�่ กค้้าไม่่มีีการซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนผ่่านธนาคาร
เป็็นระยะเวลา 12 (สิิบสอง) เดืือนติิดต่อ่ กััน ลููกค้้าจะได้้รับั รายงานดัังกล่่าวทุุกๆ 6 (หก) เดือื นแทน
5. ลููกค้้าตกลงยิินยอมให้้ธนาคารมีีสิิทธิแิ ก้้ไขหรืือเปลี่่ย� นแปลงข้้อกำำ�หนด เงื่อ�่ นไข หรืือการเรีียกเก็็บค่า่ ใช้้บริกิ ารหรืือค่่าใช้้จ่า่ ยอื่น�่ ใดที่เ�่ กี่ย�่ วข้้องกัับการเปิิดบััญชีแี บบไม่่เปิิดเผยชื่อ�่ ผู้�ถืื้ อหน่่วยลงทุุน (Omnibus Account) ได้้ตามที่�่
ธนาคารเห็็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้้งให้้ลููกค้้าทราบล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 15 (สิิบห้า้ ) วััน
6. ในกรณีีที่่ลูู� กค้้ามีีการถืือหน่่วยลงทุุนเกิินกว่่าอััตราที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด หากกองทุุนรวมใดมีีการขอมติิจากผู้�ถืื้ อหน่่วย จะไม่่นับั คะแนนเสีียงในส่่วนที่่เ� กิินนั้้น� โดยธนาคารและบลจ.จะดำำ�เนิินการปรัับสัดส่
ั ว่ นการถืือหน่่วยลงทุุน
ให้้ไม่่เกิินกว่่าที่ก�่ ฎหมายกำำ�หนด
7. กรณีีที่ก�่ องทุุนรวมมีีการจ่่ายเงิินปัันผลและมีีการหัักภาษีีเงิินได้้หักั ณ ที่จ่�่ า่ ย ธนาคารจะเป็็นผู้อ�้ อกหนัังสืือรัับรองการหัักภาษีีเงิินได้้หักั ณ ที่จ่�่ า่ ยให้้กับลูู
ั กค้้า แต่่ลููกค้้าอาจไม่่สามารถขอเครดิิตภาษีีเงิินปัันผลได้้
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ต้้นฉบัับ : สำำ�หรัับสาขา

ที่่�อยู่่�ตามบััตรประชาชน/Address as specified in identification document
เลขที่่�/Address No......................... หมู่่�ที่่�/Moo ................ อาคาร/หมู่่�บ้้าน/Building/Mooban............................................................ ชั้้�นที่่�/Floor .............. ซอย/Soi.............................................
ถนน/Road......................................................................... แขวง/ตำำ�บล/Sub-district.................................................... เขต/อำำ�เภอ/District......................................................................................
จัังหวััด/Province .............................................................. ประเทศ/Country......................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์/Postal Code ...............................................
ที่่อ� ยู่่�ปัจั จุุบันั /Current Address
ตามเบััตรประชาชน/Address as specified in identification document
อื่น�่ ๆ ระบุุ /Other (specify)
เลขที่่�/Address No......................... หมู่่�ที่่�/Moo ................ อาคาร/หมู่่�บ้้าน/Building/Mooban............................................................ ชั้้�นที่่�/Floor .............. ซอย/Soi.............................................
ถนน/Road......................................................................... แขวง/ตำำ�บล/Sub-district.................................................... เขต/อำำ�เภอ/District......................................................................................
จัังหวััด/Province .............................................................. ประเทศ/Country......................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์/Postal Code ...............................................
ที่่�อยู่่�ที่่�ทำำ�งาน/Workplace Address
ชื่่�อสถานที่่�ทำ�ำ งาน/Company Name................................................................................................................................ ตำำ�แหน่่งงาน/Position ...................................................................
เลขที่่�/Address No......................... หมู่่�ที่่�/Moo ................ อาคาร/หมู่่�บ้้าน/Building/Mooban............................................................ ชั้้�นที่่�/Floor .............. ซอย/Soi.............................................
ถนน/Road......................................................................... แขวง/ตำำ�บล/Sub-district.................................................... เขต/อำำ�เภอ/District......................................................................................
จัังหวััด/Province .............................................................. ประเทศ/Country......................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์/Postal Code ...............................................
โทรศััพท์์/Telephone มืือถืือ/Mobile ...........................................................บ้้าน/Home..................................................... ที่่�ทำำ�งาน/Office......................................................
อีีเมล/E-mail (โปรดระบุุเพีียง 1 อีีเมล)/Please specify only one)............................................................................................................................................................................................................
ข้้อมููลเพิ่่ม� เติิมอื่่�นๆ/ Other Information
ข้้าพเจ้้าเป็็นหรืือเกี่่�ยวข้้องกัับนัักการเมืืองหรืือบุุคคลที่่มีี� สถานภาพทางการเมืือง/I am politician or connected to any Political person
ไม่่ใช่่/No
ใช่่ โปรดระบุุตำ�ำ แหน่่ง/Yes (specify)……….....................................................................................................................…...
ข้้าพเจ้้าขอรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููลที่่ใ� ห้้มาข้้างต้้น พร้้อมรัับทราบและตกลงยิินยอมปฏิิบัติั แิ ละผููกพัันตนเองตามข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขการเปิิดบััญชีีกองทุุนของธนาคาร ข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไข
ที่่ป� รากฏในหนัังสืือชี้้ชว
� นของกองทุุน ข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขในการลงทุุนที่่ร� ะบุุไว้้ด้า้ นหลัังของใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีีกองทุุน และที่่ธ� นาคาร/บลจ. จะประกาศต่่อไปในภายหน้้าทุุกประการ การทำำ�ธุรุ กรรม
ของข้้าพเจ้้าไม่่มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อการฟอกเงิินหรืือสนัับสนุุนทางการเงิินให้้แก่่การก่่อการร้้าย
เมื่อ�่ ข้้าพเจ้้าให้้ข้อ้ มููลส่่วนบุุคคลของบุุคคลอื่น�่ ใดแก่่ธนาคาร (ก) ข้้าพเจ้้ารัับรองที่จ�่ ะตรวจสอบความถููกต้้องและความสมบููรณ์์ของข้้อมููลส่่วนบุุคคลอื่น�่ ที่ข้�่ า้ พเจ้้าให้้แก่่ธนาคาร และแจ้้งธนาคารถึึงความเปลี่่ย� นแปลง
ของข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่ไ�่ ด้้ให้้ไว้้ (ข) ข้้าพเจ้้ารัับรองว่่า ข้้าพเจ้้าได้้รับั ความยิินยอม หรืือสามารถอาศััยฐานทางกฎหมายอื่น�่ สำำ�หรับั การเก็็บรวบรวม ใช้้ เปิิดเผย และ/หรืือโอนข้้อมููลส่่วนบุุคคลดัังกล่่าวตามกฎหมาย
ที่่�ใช้้บัังคัับ (ค) ข้้าพเจ้้ารัับรองว่่าข้้าพเจ้้าได้้แจ้้งประกาศการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของธนาคารแก่่บุุคคลอื่่�นดัังกล่่าวแล้้ว และ (ง) ข้้าพเจ้้ารัับรองว่่าธนาคารสามารถเก็็บ รวบรวม ใช้้ เปิิดเผย
และ/หรืือโอนข้้อมููลส่่วนบุุคคลดัังกล่่าวตามวััตถุุประสงค์์ที่่�กำ�ห
ำ นดไว้้ในประกาศการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของธนาคาร ซึ่่�งอาจมีีการแก้้ไขเป็็นครั้้�งคราว
ซึ่ง�่ รวมถึึงวััตถุุประสงค์์ที่กำ�่ �ห
ำ นดไว้้ในใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีกี องทุุนฉบัับนี้้/� I hereby certify that the information given above is correct and also acknowledge and agree to comply with and to be
bound by the terms and conditions for opening of mutual fund account of the Bank, the terms and conditions specified in the Mutual Fund Prospectus, the terms and conditions
for investment specified on the back of the application to open mutual fund account, and the terms and conditions as may be hereafter announced by the Bank/The Management
Company in all respects. I also hereby certify that the entering into this transaction is not for the objective of money laundering or terrorism-financing.
Where I have provided to [the Bank] personal data of any other person: (a) I undertake to verify the accuracy and completeness of such person’s personal data provided by us to the Bank,
and to notify the Bank of any change to the personal data provided; (b) I warrant that [the Service User/I/we] have obtained consent or can rely on other legal basis for the collection, use,
disclosure and/or transfer of such personal data in compliance with applicable laws; (c) I warrant that I have informed such person of the [Bank]’s privacy notice; and (d) I warrant that the
Bank can lawfully collect, use, and further disclose and/or transfer of such personal data for the purposes set out in the [Bank]’s privacy notice (as may be amended from time to time),
including the purposes set out in this Form.
ลายมืือชื่่�อผู้้�ขอเปิิดบััญชีี
Signature

สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�
Staff only

..........................................................................................................................................................................................................................................................
(
			
)
ผู้ติ�้ ดต่
ิ อ่ กัับผู้ล�้ งทุุน
ผู้บั�้ นั ทึึกบััญชีี
ทะเบีียนเลขที่�่
รหััสพนัักงาน 		
รหััสพนัักงาน
ผู้แ�้ นะนำำ�
ผู้อ�้ นุุมัติั ิ
รหััสพนัักงาน
รหััสพนัักงาน

KYC level
1 2 3

สามารถอ่่านประกาศการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของธนาคารได้้ที่�่ www.krungsri.com/pdpa/privacy-notice-th
For more details about the Bank’s privacy notice, please visit www.krungsri.com/pdpa/privacy-notice-en
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Terms and Conditions for Fund Account Opening

The applicant (“the Client”) wishes to open a fund account for investing in the investment units of the mutual funds under management of Asset Management Companies (“the Management Company”)
whereby Bank of Ayudhya Public Company Limited (“the Bank”) will act as a broker for the subscription, redemption and/or switching of investment units. In this respect, the Client accepts
and agrees to be bound by the terms and conditions for fund account opening as per the following details, including any further amendments to be made by the Bank.
Terms and Conditions for Subscription, Redemption and/or Switching of Investment Units
1.
The Client has a thorough knowledge and understanding of investment in the investment units of mutual funds and acknowledges that:
1.1 Investments in mutual funds are not bank deposits and are subject to investment risks. The Client may receive an investment return which is higher or less than the original amount invested
or may not receive the redemption proceeds within the specified period or may not be able to redeem the investment units as per instructions.
1.2 Investment in investment units is made based on the sole discretion of the Client. It shall not bind the Bank and the Management Company and shall not cause the Bank and the Management
Company to be liable to any damages arising from such investment.
1.3 For investment in the retirement mutual funds (RMF) and/or long-term equity funds (LTF) and/or Super Savings Fund (SSF) established and/or managed by the Management Company, the
Bank, the Management Company or the Registrar shall deny the registration of transfer, pledge, or guarantee of the investment units of such funds which is in compliance with the notifications
and regulations of the Office of the Securities and Exchange Commission (“SEC”).
1.4 The Bank and the Management Company do not provide any recommendation or consultation on taxation for investment in RMF and/or LTF and/or SSF to the Client.
2.
The Client acknowledges that the Bank only acts as an investment consultant and accepts the orders for subscription, redemption and/or switching of investment units. The allocation of investment
units is the responsibility of the Management Company.
3.
The Client hereby grants consent to the Bank to exchange with or disclose, transmit and/or transfer to the entities within its financial business group, its data processors, third-party service providers
(outsource), its agents, subcontractors and/or co-branding partners the Service User’s personal data and other data provided by the Service User to the Bank for the use of the services that are
necessary to be disclosed for the purpose of providing the services in accordance with this terms and conditions, including for the purposes of carrying out risk assessment; preventing and detecting
fraud include investigating fraudulent transaction; improving the Bank’s products and services; communicating with the Service User about the services; supporting the Bank’s service operations; for
the benefit of debts collection process; for the benefit of data processing; for investigating payment transactions or deposit/ withdrawals/ transfers transactions; and for providing services of the Bank
under the terms and conditions relating to the purchase, sale back and/or switch of investment units in accordance with laws, notifications of the SEC, notifications of Office of SEC and/or regulations,
rules or orders of relevant government authorities in Thailand and outside Thailand.
4.
The mutual funds eligible for subscription, redemption, and/or switching of investment units under the terms and conditions contained herein shall be in the list announced by the Bank/the Management
Company via the website of the Bank/the Management Company or through any other means deemed appropriate by the Bank/the Management Company.
5.
The Client has already received the Investor Manual, the Tax Manual for investment in RMF and LTF and SSF, and any other documents applicable for the subscription of investment units from the Bank
Before making any investment in the investment units of a mutual fund, the Client have thoroughly read and understood all the information contained in such documents and has comprehensive
understanding of the investment policy, dividend payment policy, investment risks, fees, expenses, and other conditions for holding the investment units of the mutual fund which the Client wishes to
invest in all respects.
6.
In receiving the redemption proceeds, dividend payments, or any benefits arising from investment in the investment units, the Client agrees to permit the Bank to deposit the money into the Client’s deposit
account at the Bank. In case where the Bank is not able to deposit the money into such account, the Client agrees that the Bank pay a crossed cheque to the Client instead.
7.
The order of subscription, redemption, and/or switching of investment units and any other documents including the regulations, directives, or operational procedures of the Bank pertinent to the terms
and conditions contained herein, whether they are in existence on the date of account opening or will be stipulated by the Bank/the Management Company in the future, shall form an integral part of
these terms and conditions.
8.
The Bank/the Management Company has the right to deny the order of subscription, redemption, and/or switching of investment units, or any other orders of the Client, entirely, or partially, and shall
notify the Client of the reasons of such denial as deemed appropriate. The Bank/the Management Company also has the right to perform or not perform any actions according to the investment
objective and policy stipulated in the fund scheme or the prospectus of each relevant fund. In this regard, the Client agrees not to hold the Bank / the Management Company responsible or make claim
against the Bank/the Management Company for any losses and consents to waive all the rights to defend against the Bank / the Management Company.
9.
In case where there is no outstanding balance in the fund account, and the account is dormant for a period of more than 90 (ninety) days, the Client agrees to permit the Bank to close such account
without giving prior notice to the Client.
10. The incompleteness or nullification of the provisions or conditions under any clause of these terms and conditions shall not affect the validity of the provisions or conditions under the remaining clauses
of the terms and conditions, which shall remain enforceable. Moreover, if such terms and conditions are contrary to or inconsistent with the laws, the notifications of the SEC, the notifications of the
Office of the SEC, and/or regulations, rules, directives of relevant local and foreign authorities, the statements in these terms and conditions shall remain in full force only to the extent that they are
not inconsistent with nor contrary to such laws, notifications, regulations, rules, or directives.
11. In case where there are amendments to the laws, notifications of the SEC, notifications of the Office of the SEC, regulations, rules, or directives of relevant local and foreign authorities which have
an impact on the services of the Bank according to these terms and conditions, the Bank/the Management Company has the right to make amendments to these terms and conditions as which the
Bank/the Management Company deems appropriate in order to ensure compliance with the laws, notifications, regulations, rules, or directives. In this regard, the Bank/the Management Company
shall notify the Client in writing or publish the notification via the Bank’s website without having to obtain consent from the Client.
12. In the event that the Bank/the Management Company gives notice to, informs, contacts, or sends the notifications, announcements and/or any other documents to the Client by posting the information
at the offices of the Bank/the Management Company, or publishing the information in the newspapers, or notify the Client of the information via telephone, facsimile, email, postal mail (whether registered
or not), or sending by hand, or by any other means as per the most recent contact information provided in writing by the Client, it shall be deemed that the information has been duly delivered to the
Client regardless of whether such information was received by the Client itself or by any other recipient or not. In case where the information fail to reach the Client due to the relocation of Client or the
change or dismantling of the physical address and the Client has not informed the Bank in writing of such relocation or change or dismantling of the physical address, or the Bank cannot contact the Client
because the latest information regarding the telephone number, facsimile number, email address, or postal address provided by the Client are not correct, it shall be deemed that the Client has duly
received and acknowledged the notice or any other documents sent by the Bank/the Management Company. In the event that the Client changes the contact address, telephone number, facsimile
number, or email address, the Client shall notify the Bank in writing promptly. If the Client fails to comply with such provision, the Bank/the Management Company shall not be responsible for any
damages resulting from such failure.
13. In making investment in the investment units of mutual funds for accredited and high net-worth investors, the Client acknowledges that the Bank, the Management Company, or the Registrar shall deny
transfer of investment units, whether it is the initial transfer or the subsequent transaction, to other unitholders who are not accredited or high net-worth investors except the transfer by inheritability,
which is in accordance with the notifications and the regulations prescribed by the Office of the SEC.
Terms and Conditions for Acting as the Broker for Subscription, Redemption, and/or Switching of Investment Units of an Omnibus Account
1.
In case where the Bank is appointed and authorized by the Client to act as the broker for the subscription, redemption, and/or switching of investment units of an omnibus account, the Client agrees to abide
by the rules specified by the Bank in accordance with the terms and conditions contained herein as well as to authorize the Bank to undertake the following actions on behalf of the Client:
1.1 Open a fund account for subscription, redemption, and/or switching of investment units with the Management Company.
1.2 Make changes and amendments to the personal information of the Client.
1.3 Sign in the Application Form for the Opening of Mutual Fund Account, Application Form for Use of Electronic Services, Order Form for Subscription, Redemption and/or Switching of
Investment Units, and/or any other related documents as well as submit the orders for subscription, redemption, and/or switching of investment units under management of the Management
Company through electronic channel or any other methods deemed appropriate by the Bank.
1.4 Pay the subscription proceeds and expenses to the Management Company. In this respect, the Client allows the Bank to deduct the payment from the Client’s deposit account at the Bank or
collect the payment from the service provider of the Client’s credit card.
1.5 Acknowledge the information pertinent to the subscription, redemption, and/or switching of investment units and the information about holding of investment units by the Client provided by
the Management Company. In this respect, the Bank shall act as a unitholder on behalf of the Clients (except for the cases of RMF, LTF, and SSF) and shall send the information and
the statement of holding to the Client.
1.6 Coordinate, sign in any documents related with the Client, or undertake any transactions including any other necessary actions to ensure that the Bank accomplishes the duties of the broker
for subscription, redemption, and/or switching of investment units of an omnibus account.
1.7 Authorize and appoint the sub-agent to undertake any actions under the terms and conditions contained herein as well as remove such sub-agent. In this respect, the Client agrees that any
actions taken by the Bank and the sub-agent in accordance with the terms and conditions shall be deemed as the actions taken by the Client.
1.8 Manage or perform any activities with the investment units, the claims, or any other benefits of the Client in order to protect and preserve the interests related to the omnibus account of the Client
in the event that the Client dies, or is order to be under receivership, or is adjudged bankrupt, or becomes an incompetent or quasi-incompetent person.
2.
Opening an omnibus trading account may be subject to the terms and conditions which are different from those of a normal account such as the cut-off time for sending the subscription orders, the delay
in receiving dividend payments or redemption proceeds or the news and information about the rights concerning investment, etc.
3.
Investment in the investment units through an omnibus account is not permitted to transfer the investment units to other persons or to pledge the investment units.
4.
The Client shall receive an investment report stating the status of investing in the investment units which the Bank, as a unitholder on behalf of the Client, has obtained from the Management Company
on a quarterly basis, except for the case that the Client does not have any transaction regarding the subscription, redemption, and/or switching of the investment units for a period of 12 (twelve)
consecutive months. In that case, the Client will receive such investment report every 6 (six) months instead..
5.
The Client agrees to permit the Bank to change or amend the terms and conditions or the collection of fees and any other expenses related to the opening of an omnibus account as deemed appropriate
by the Bank. In this respect, the Bank shall notify the Client at least 15 (fifteen) days in advance.
6.
In cases where the Client hold the investment units of a mutual fund in an aggregate amount greater than the limit prescribed by law, the holding portion exceeding the limit prescribed by law shall
have no voting right in seeking unitholders’ resolution. Meanwhile, the Bank and the Management Company shall proceed to adjust the holding of investment units to ensure compliance with the
limit prescribed by law.
7.
In case where the mutual fund makes dividend payments and withholds the income tax, the Bank shall be responsible for issuing the Withholding Tax Deduction Certificate to the Client.
Notwithstanding, the Client may not be entitled to dividend tax credits.
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สำำ�เนา : สำำ�หรัับผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุน

ที่่�อยู่่�ตามบััตรประชาชน/Address as specified in identification document
เลขที่่�/Address No......................... หมู่่�ที่่�/Moo ................ อาคาร/หมู่่�บ้้าน/Building/Mooban............................................................ ชั้้�นที่่�/Floor .............. ซอย/Soi.............................................
ถนน/Road......................................................................... แขวง/ตำำ�บล/Sub-district.................................................... เขต/อำำ�เภอ/District......................................................................................
จัังหวััด/Province .............................................................. ประเทศ/Country......................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์/Postal Code ...............................................
ที่่อ� ยู่่�ปัจั จุุบันั /Current Address
ตามเบััตรประชาชน/Address as specified in identification document
อื่น�่ ๆ ระบุุ /Other (specify)
เลขที่่�/Address No......................... หมู่่�ที่่�/Moo ................ อาคาร/หมู่่�บ้้าน/Building/Mooban............................................................ ชั้้�นที่่�/Floor .............. ซอย/Soi.............................................
ถนน/Road......................................................................... แขวง/ตำำ�บล/Sub-district.................................................... เขต/อำำ�เภอ/District......................................................................................
จัังหวััด/Province .............................................................. ประเทศ/Country......................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์/Postal Code ...............................................
ที่่�อยู่่�ที่่�ทำำ�งาน/Workplace Address
ชื่่�อสถานที่่�ทำ�ำ งาน/Company Name................................................................................................................................ ตำำ�แหน่่งงาน/Position ...................................................................
เลขที่่�/Address No......................... หมู่่�ที่่�/Moo ................ อาคาร/หมู่่�บ้้าน/Building/Mooban............................................................ ชั้้�นที่่�/Floor .............. ซอย/Soi.............................................
ถนน/Road......................................................................... แขวง/ตำำ�บล/Sub-district.................................................... เขต/อำำ�เภอ/District......................................................................................
จัังหวััด/Province .............................................................. ประเทศ/Country......................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์/Postal Code ...............................................
โทรศััพท์์/Telephone มืือถืือ/Mobile ...........................................................บ้้าน/Home..................................................... ที่่�ทำำ�งาน/Office......................................................
อีีเมล/E-mail (โปรดระบุุเพีียง 1 อีีเมล)/Please specify only one)............................................................................................................................................................................................................
ข้้อมููลเพิ่่ม� เติิมอื่่�นๆ/ Other Information
ข้้าพเจ้้าเป็็นหรืือเกี่่�ยวข้้องกัับนัักการเมืืองหรืือบุุคคลที่่มีี� สถานภาพทางการเมืือง/I am politician or connected to any Political person
ไม่่ใช่่/No
ใช่่ โปรดระบุุตำ�ำ แหน่่ง/Yes (specify)……….....................................................................................................................…...
ข้้าพเจ้้าขอรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููลที่่ใ� ห้้มาข้้างต้้น พร้้อมรัับทราบและตกลงยิินยอมปฏิิบัติั แิ ละผููกพัันตนเองตามข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขการเปิิดบััญชีีกองทุุนของธนาคาร ข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไข
ที่่ป� รากฏในหนัังสืือชี้้ชว
� นของกองทุุน ข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขในการลงทุุนที่่ร� ะบุุไว้้ด้า้ นหลัังของใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีีกองทุุน และที่่ธ� นาคาร/บลจ. จะประกาศต่่อไปในภายหน้้าทุุกประการ การทำำ�ธุรุ กรรม
ของข้้าพเจ้้าไม่่มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อการฟอกเงิินหรืือสนัับสนุุนทางการเงิินให้้แก่่การก่่อการร้้าย
เมื่อ�่ ข้้าพเจ้้าให้้ข้อ้ มููลส่่วนบุุคคลของบุุคคลอื่น�่ ใดแก่่ธนาคาร (ก) ข้้าพเจ้้ารัับรองที่จ�่ ะตรวจสอบความถููกต้้องและความสมบููรณ์์ของข้้อมููลส่่วนบุุคคลอื่น�่ ที่ข้�่ า้ พเจ้้าให้้แก่่ธนาคาร และแจ้้งธนาคารถึึงความเปลี่่ย� นแปลง
ของข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่ไ�่ ด้้ให้้ไว้้ (ข) ข้้าพเจ้้ารัับรองว่่า ข้้าพเจ้้าได้้รับั ความยิินยอม หรืือสามารถอาศััยฐานทางกฎหมายอื่น�่ สำำ�หรับั การเก็็บรวบรวม ใช้้ เปิิดเผย และ/หรืือโอนข้้อมููลส่่วนบุุคคลดัังกล่่าวตามกฎหมาย
ที่่�ใช้้บัังคัับ (ค) ข้้าพเจ้้ารัับรองว่่าข้้าพเจ้้าได้้แจ้้งประกาศการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของธนาคารแก่่บุุคคลอื่่�นดัังกล่่าวแล้้ว และ (ง) ข้้าพเจ้้ารัับรองว่่าธนาคารสามารถเก็็บ รวบรวม ใช้้ เปิิดเผย
และ/หรืือโอนข้้อมููลส่่วนบุุคคลดัังกล่่าวตามวััตถุุประสงค์์ที่่�กำ�ห
ำ นดไว้้ในประกาศการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของธนาคาร ซึ่่�งอาจมีีการแก้้ไขเป็็นครั้้�งคราว
ซึ่ง�่ รวมถึึงวััตถุุประสงค์์ที่กำ�่ �ห
ำ นดไว้้ในใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีกี องทุุนฉบัับนี้้/� I hereby certify that the information given above is correct and also acknowledge and agree to comply with and to be
bound by the terms and conditions for opening of mutual fund account of the Bank, the terms and conditions specified in the Mutual Fund Prospectus, the terms and conditions
for investment specified on the back of the application to open mutual fund account, and the terms and conditions as may be hereafter announced by the Bank/The Management
Company in all respects. I also hereby certify that the entering into this transaction is not for the objective of money laundering or terrorism-financing.
Where I have provided to [the Bank] personal data of any other person: (a) I undertake to verify the accuracy and completeness of such person’s personal data provided by us to the Bank,
and to notify the Bank of any change to the personal data provided; (b) I warrant that [the Service User/I/we] have obtained consent or can rely on other legal basis for the collection, use,
disclosure and/or transfer of such personal data in compliance with applicable laws; (c) I warrant that I have informed such person of the [Bank]’s privacy notice; and (d) I warrant that the
Bank can lawfully collect, use, and further disclose and/or transfer of such personal data for the purposes set out in the [Bank]’s privacy notice (as may be amended from time to time),
including the purposes set out in this Form.
ลายมืือชื่่�อผู้้�ขอเปิิดบััญชีี
Signature

สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�
Staff only

..........................................................................................................................................................................................................................................................
(
			
)
ผู้ติ�้ ดต่
ิ อ่ กัับผู้ล�้ งทุุน
ผู้บั�้ นั ทึึกบััญชีี
ทะเบีียนเลขที่�่
รหััสพนัักงาน 		
รหััสพนัักงาน
ผู้แ�้ นะนำำ�
ผู้อ�้ นุุมัติั ิ
รหััสพนัักงาน
รหััสพนัักงาน

KYC level
1 2 3

สามารถอ่่านประกาศการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของธนาคารได้้ที่�่ www.krungsri.com/pdpa/privacy-notice-th
For more details about the Bank’s privacy notice, please visit www.krungsri.com/pdpa/privacy-notice-en
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Terms and Conditions for Fund Account Opening

The applicant (“the Client”) wishes to open a fund account for investing in the investment units of the mutual funds under management of Asset Management Companies (“the Management Company”)
whereby Bank of Ayudhya Public Company Limited (“the Bank”) will act as a broker for the subscription, redemption and/or switching of investment units. In this respect, the Client accepts
and agrees to be bound by the terms and conditions for fund account opening as per the following details, including any further amendments to be made by the Bank.
Terms and Conditions for Subscription, Redemption and/or Switching of Investment Units
1.
The Client has a thorough knowledge and understanding of investment in the investment units of mutual funds and acknowledges that:
1.1 Investments in mutual funds are not bank deposits and are subject to investment risks. The Client may receive an investment return which is higher or less than the original amount invested
or may not receive the redemption proceeds within the specified period or may not be able to redeem the investment units as per instructions.
1.2 Investment in investment units is made based on the sole discretion of the Client. It shall not bind the Bank and the Management Company and shall not cause the Bank and the Management
Company to be liable to any damages arising from such investment.
1.3 For investment in the retirement mutual funds (RMF) and/or long-term equity funds (LTF) and/or Super Savings Fund (SSF) established and/or managed by the Management Company, the
Bank, the Management Company or the Registrar shall deny the registration of transfer, pledge, or guarantee of the investment units of such funds which is in compliance with the notifications
and regulations of the Office of the Securities and Exchange Commission (“SEC”).
1.4 The Bank and the Management Company do not provide any recommendation or consultation on taxation for investment in RMF and/or LTF and/or SSF to the Client.
2.
The Client acknowledges that the Bank only acts as an investment consultant and accepts the orders for subscription, redemption and/or switching of investment units. The allocation of investment
units is the responsibility of the Management Company.
3.
The Client hereby grants consent to the Bank to exchange with or disclose, transmit and/or transfer to the entities within its financial business group, its data processors, third-party service providers
(outsource), its agents, subcontractors and/or co-branding partners the Service User’s personal data and other data provided by the Service User to the Bank for the use of the services that are
necessary to be disclosed for the purpose of providing the services in accordance with this terms and conditions, including for the purposes of carrying out risk assessment; preventing and detecting
fraud include investigating fraudulent transaction; improving the Bank’s products and services; communicating with the Service User about the services; supporting the Bank’s service operations; for
the benefit of debts collection process; for the benefit of data processing; for investigating payment transactions or deposit/ withdrawals/ transfers transactions; and for providing services of the Bank
under the terms and conditions relating to the purchase, sale back and/or switch of investment units in accordance with laws, notifications of the SEC, notifications of Office of SEC and/or regulations,
rules or orders of relevant government authorities in Thailand and outside Thailand.
4.
The mutual funds eligible for subscription, redemption, and/or switching of investment units under the terms and conditions contained herein shall be in the list announced by the Bank/the Management
Company via the website of the Bank/the Management Company or through any other means deemed appropriate by the Bank/the Management Company.
5.
The Client has already received the Investor Manual, the Tax Manual for investment in RMF and LTF and SSF, and any other documents applicable for the subscription of investment units from the Bank
Before making any investment in the investment units of a mutual fund, the Client have thoroughly read and understood all the information contained in such documents and has comprehensive
understanding of the investment policy, dividend payment policy, investment risks, fees, expenses, and other conditions for holding the investment units of the mutual fund which the Client wishes to
invest in all respects.
6.
In receiving the redemption proceeds, dividend payments, or any benefits arising from investment in the investment units, the Client agrees to permit the Bank to deposit the money into the Client’s deposit
account at the Bank. In case where the Bank is not able to deposit the money into such account, the Client agrees that the Bank pay a crossed cheque to the Client instead.
7.
The order of subscription, redemption, and/or switching of investment units and any other documents including the regulations, directives, or operational procedures of the Bank pertinent to the terms
and conditions contained herein, whether they are in existence on the date of account opening or will be stipulated by the Bank/the Management Company in the future, shall form an integral part of
these terms and conditions.
8.
The Bank/the Management Company has the right to deny the order of subscription, redemption, and/or switching of investment units, or any other orders of the Client, entirely, or partially, and shall
notify the Client of the reasons of such denial as deemed appropriate. The Bank/the Management Company also has the right to perform or not perform any actions according to the investment
objective and policy stipulated in the fund scheme or the prospectus of each relevant fund. In this regard, the Client agrees not to hold the Bank / the Management Company responsible or make claim
against the Bank/the Management Company for any losses and consents to waive all the rights to defend against the Bank / the Management Company.
9.
In case where there is no outstanding balance in the fund account, and the account is dormant for a period of more than 90 (ninety) days, the Client agrees to permit the Bank to close such account
without giving prior notice to the Client.
10. The incompleteness or nullification of the provisions or conditions under any clause of these terms and conditions shall not affect the validity of the provisions or conditions under the remaining clauses
of the terms and conditions, which shall remain enforceable. Moreover, if such terms and conditions are contrary to or inconsistent with the laws, the notifications of the SEC, the notifications of the
Office of the SEC, and/or regulations, rules, directives of relevant local and foreign authorities, the statements in these terms and conditions shall remain in full force only to the extent that they are
not inconsistent with nor contrary to such laws, notifications, regulations, rules, or directives.
11. In case where there are amendments to the laws, notifications of the SEC, notifications of the Office of the SEC, regulations, rules, or directives of relevant local and foreign authorities which have
an impact on the services of the Bank according to these terms and conditions, the Bank/the Management Company has the right to make amendments to these terms and conditions as which the
Bank/the Management Company deems appropriate in order to ensure compliance with the laws, notifications, regulations, rules, or directives. In this regard, the Bank/the Management Company
shall notify the Client in writing or publish the notification via the Bank’s website without having to obtain consent from the Client.
12. In the event that the Bank/the Management Company gives notice to, informs, contacts, or sends the notifications, announcements and/or any other documents to the Client by posting the information
at the offices of the Bank/the Management Company, or publishing the information in the newspapers, or notify the Client of the information via telephone, facsimile, email, postal mail (whether registered
or not), or sending by hand, or by any other means as per the most recent contact information provided in writing by the Client, it shall be deemed that the information has been duly delivered to the
Client regardless of whether such information was received by the Client itself or by any other recipient or not. In case where the information fail to reach the Client due to the relocation of Client or the
change or dismantling of the physical address and the Client has not informed the Bank in writing of such relocation or change or dismantling of the physical address, or the Bank cannot contact the Client
because the latest information regarding the telephone number, facsimile number, email address, or postal address provided by the Client are not correct, it shall be deemed that the Client has duly
received and acknowledged the notice or any other documents sent by the Bank/the Management Company. In the event that the Client changes the contact address, telephone number, facsimile
number, or email address, the Client shall notify the Bank in writing promptly. If the Client fails to comply with such provision, the Bank/the Management Company shall not be responsible for any
damages resulting from such failure.
13. In making investment in the investment units of mutual funds for accredited and high net-worth investors, the Client acknowledges that the Bank, the Management Company, or the Registrar shall deny
transfer of investment units, whether it is the initial transfer or the subsequent transaction, to other unitholders who are not accredited or high net-worth investors except the transfer by inheritability,
which is in accordance with the notifications and the regulations prescribed by the Office of the SEC.
Terms and Conditions for Acting as the Broker for Subscription, Redemption, and/or Switching of Investment Units of an Omnibus Account
1.
In case where the Bank is appointed and authorized by the Client to act as the broker for the subscription, redemption, and/or switching of investment units of an omnibus account, the Client agrees to abide
by the rules specified by the Bank in accordance with the terms and conditions contained herein as well as to authorize the Bank to undertake the following actions on behalf of the Client:
1.1 Open a fund account for subscription, redemption, and/or switching of investment units with the Management Company.
1.2 Make changes and amendments to the personal information of the Client.
1.3 Sign in the Application Form for the Opening of Mutual Fund Account, Application Form for Use of Electronic Services, Order Form for Subscription, Redemption and/or Switching of
Investment Units, and/or any other related documents as well as submit the orders for subscription, redemption, and/or switching of investment units under management of the Management
Company through electronic channel or any other methods deemed appropriate by the Bank.
1.4 Pay the subscription proceeds and expenses to the Management Company. In this respect, the Client allows the Bank to deduct the payment from the Client’s deposit account at the Bank or
collect the payment from the service provider of the Client’s credit card.
1.5 Acknowledge the information pertinent to the subscription, redemption, and/or switching of investment units and the information about holding of investment units by the Client provided by
the Management Company. In this respect, the Bank shall act as a unitholder on behalf of the Clients (except for the cases of RMF, LTF, and SSF) and shall send the information and
the statement of holding to the Client.
1.6 Coordinate, sign in any documents related with the Client, or undertake any transactions including any other necessary actions to ensure that the Bank accomplishes the duties of the broker
for subscription, redemption, and/or switching of investment units of an omnibus account.
1.7 Authorize and appoint the sub-agent to undertake any actions under the terms and conditions contained herein as well as remove such sub-agent. In this respect, the Client agrees that any
actions taken by the Bank and the sub-agent in accordance with the terms and conditions shall be deemed as the actions taken by the Client.
1.8 Manage or perform any activities with the investment units, the claims, or any other benefits of the Client in order to protect and preserve the interests related to the omnibus account of the Client
in the event that the Client dies, or is order to be under receivership, or is adjudged bankrupt, or becomes an incompetent or quasi-incompetent person.
2.
Opening an omnibus trading account may be subject to the terms and conditions which are different from those of a normal account such as the cut-off time for sending the subscription orders, the delay
in receiving dividend payments or redemption proceeds or the news and information about the rights concerning investment, etc.
3.
Investment in the investment units through an omnibus account is not permitted to transfer the investment units to other persons or to pledge the investment units.
4.
The Client shall receive an investment report stating the status of investing in the investment units which the Bank, as a unitholder on behalf of the Client, has obtained from the Management Company
on a quarterly basis, except for the case that the Client does not have any transaction regarding the subscription, redemption, and/or switching of the investment units for a period of 12 (twelve)
consecutive months. In that case, the Client will receive such investment report every 6 (six) months instead..
5.
The Client agrees to permit the Bank to change or amend the terms and conditions or the collection of fees and any other expenses related to the opening of an omnibus account as deemed appropriate
by the Bank. In this respect, the Bank shall notify the Client at least 15 (fifteen) days in advance.
6.
In cases where the Client hold the investment units of a mutual fund in an aggregate amount greater than the limit prescribed by law, the holding portion exceeding the limit prescribed by law shall
have no voting right in seeking unitholders’ resolution. Meanwhile, the Bank and the Management Company shall proceed to adjust the holding of investment units to ensure compliance with the
limit prescribed by law.
7.
In case where the mutual fund makes dividend payments and withholds the income tax, the Bank shall be responsible for issuing the Withholding Tax Deduction Certificate to the Client.
Notwithstanding, the Client may not be entitled to dividend tax credits.
ADD-IN_202104

