ต้้นฉบัับ : สำำ�หรัับสาขา

ใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีีกองทุุน : สำำ�หรัับบุคุ คลธรรมดา
สาขาและรหััส ................................................................................ วัันที่่� .......................................... เลขที่่�บััญชีีกองทุุน .................................................................................
ชื่อ�่ บััญชีี ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... (กรณีบัญชีร่วมกรุณาระบุชื่อบัญชีให้ครบทุกท่าน)
ประเภทบััญชีี	
บััญชีีตนเอง
บััญชีีเพื่่อ�
บััญชีีร่่วม
ข้้าพเจ้้ามีีความประสงค์์ขอเปิิดบััญชีีกองทุุนรวมเพื่่�อซื้้อ� ขายหน่่วยลงทุุนผ่่านธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน) (“ธนาคาร”) และขอให้้ข้้อมููลดัังต่่อไปนี้้�
1. ข้้อมููลส่ว่ นบุุคคลของเจ้้าของบััญชีี (กรณีีบัญั ชีีร่่วม โปรดกรอกข้้อมููลของผู้ที่้� มีีชื่
�่ อ�่ อยู่ใ�่ นลำำ�ดับั แรก สำำ�หรัับท่่านอื่่น� ๆ กรอกใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีีส่ว่ นเพิ่่ม� เติิม)
นาย
นาง
นางสาว
อื่น�่ ๆ ระบุุ .......................................................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ�่ ............................................................................................................................................................ นามสกุุล .......................................................................................................................... (ภาษาไทย)
ชื่อ�่ ............................................................................................................................................................ นามสกุุล .................................................................................................................... (ภาษาอัังกฤษ)
วัันเดืือนปีีเกิิด (ค.ศ.) .................../................../........................ ประเทศเจ้้าของสััญชาติิ ................................................................................................................................................................
ประเภทหลัักฐาน

บััตรประชาชน
หนัังสืือเดิินทาง ประเทศที่่�ออก ..............................................................................
บััตรต่่างด้้าว
เลขที่่�บััตรประจำำ�ตััว ……………………………………………................................................................ วัันที่่�บััตรหมดอายุุ (ค.ศ) .............../............./................
สมรส
โสด
สถานภาพ
นัักลงทุุน
ึ
เกษตรกร
แม่่บ้า้ น / พ่่อบ้้าน
นัักเรีียน / นัักศึกษา
พระภิิกษุุ / นัักบวช เกษีียณอายุุ
อาชีีพ
กรณีีเลืือกกลุ่่ม� อาชีีพดัังต่่อไปนี้้� โปรดระบุุที่อ�่ ยู่ส�่ ถานที่ทำ�่ �ำ งานและตำำ�แหน่่งงานในส่่วนถััดไปด้้วย
พนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ
พนัักงานบริิษััท 		
กิิจการครอบครััว
แพทย์์ / พยาบาล
ครูู / อาจารย์์
นัักการเมืือง
ข้้าราชการ
เจ้้าของกิิจการ / ธุุรกิิจส่่วนตััว
อาชีีพอิิสระ
อื่น�่ ๆ ระบุุ ..................................
แลกเปลี่ย�่ นเงิินตราต่่างประเทศ
ค้้าของเก่่า / วััตถุุโบราณ
โรงแรม / ภััตตาคาร
อสัังหาริิมทรััพย์์
ประเภทธุุรกิิจ
คาสิิโน / การพนััน
ค้้าอัญั มณีี / ทอง
ประกัันภััย / ประกัันชีีวิติ
สถานบริิการตามกฏหมายว่่าด้ว้ ยสถานบริิการ
ธุุรกิิจนำ�ำ เที่ย�่ ว / บริิษัททั
ั วั ร์์
มหาวิิทยาลัยั / โรงเรีียน / สถานศึึกษา อาวุุธยุุทธภัณั ฑ์์
การเงิิน / ธนาคาร
สหกรณ์์ / มููลนิิธิิ / สมาคม / สโมสร / วััด / มััสยิดิ / ศาลเจ้้า
โอนและรัับเงิินทั้้ง� ภายในและต่่างประเทศ
ธุุรกิิจรับั คนเข้้ามาทำำ�งานจากต่่างประเทศหรืือส่่งคนไปทำำ�งานต่่างประเทศ อื่่น� ๆ ระบุุ…………………………………………….
< 15,000 บาท
15,001 - 30,000 บาท
30,001 - 50,000 บาท
รายได้้ต่่อเดืือน
50,001 - 100,000 บาท
100,001 - 500,000 บาท
500,001 - 1,000,000 บาท
1,000,001 - 4,000,000 บาท
4,000,001-10,000,000 บาท
>10,000,000 บาท
แหล่่งที่ม�่ าของรายได้้ ในประเทศ
นอกประเทศ ระบุุประเทศ...........................................................................................................................................
เงิินเดืือน / ค่่าจ้้าง
เงิินออม
มรดก / ของขวััญ
ประกอบธุุรกิิจ
การลงทุุน
เงิินเกษีียณ
อื่่น� ๆ ระบุุ ………………..…......…………...............................................................
ที่อ�่ ยู่ต�่ ามบััตรประชาชน
เลขที่่� ..................... หมู่่�ที่่� .......... อาคาร / หมู่่�บ้้าน ....................................................................................................... ชั้้�นที่่� ............. ซอย .......................................................................................
ถนน ......................................................................... แขวง / ตำำ�บล .................................................................................................................... เขต / อำำ�เภอ .......................................................................................
จัังหวััด ....................................................... ประเทศ ...................................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์ ....................................................................................
ที่่อ� ยู่ปั�่ จั จุุบันั
ตามบััตรประชาชน
อื่่น� ๆ ระบุุ
เลขที่่� ..................... หมู่่�ที่่� .......... อาคาร / หมู่่�บ้้าน ....................................................................................................... ชั้้�นที่่� ............. ซอย .......................................................................................
ถนน ......................................................................... แขวง / ตำำ�บล .................................................................................................................... เขต / อำำ�เภอ .......................................................................................
จัังหวััด ....................................................... ประเทศ ...................................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์ ....................................................................................
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สำำ�เนา : สำำ�หรัับผู้้�ถือื หน่่วยลงทุุน

ใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีีกองทุุน : สำำ�หรัับบุคุ คลธรรมดา
สาขาและรหััส ................................................................................ วัันที่่� .......................................... เลขที่่�บััญชีีกองทุุน .................................................................................
ชื่่อ� บััญชีี ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... (กรณีบัญชีร่วมกรุณาระบุชื่อบัญชีให้ครบทุกท่าน)
ประเภทบััญชีี	
บััญชีีตนเอง
บััญชีีเพื่่อ�
บััญชีีร่่วม
ข้้าพเจ้้ามีีความประสงค์์ขอเปิิดบััญชีีกองทุุนรวมเพื่่�อซื้้อ� ขายหน่่วยลงทุุนผ่่านธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน) (“ธนาคาร”) และขอให้้ข้้อมููลดัังต่่อไปนี้้�
1. ข้้อมููลส่ว่ นบุุคคลของเจ้้าของบััญชีี (กรณีีบัญั ชีีร่่วม โปรดกรอกข้้อมููลของผู้ที่้� มีีชื่
�่ อ�่ อยู่ใ�่ นลำำ�ดับั แรก สำำ�หรัับท่่านอื่่น� ๆ กรอกใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีีส่ว่ นเพิ่่ม� เติิม)
นาย
นาง
นางสาว
อื่่น� ๆ ระบุุ .......................................................................................................................................................................................................................................................................
ชื่่อ� ............................................................................................................................................................ นามสกุุล .......................................................................................................................... (ภาษาไทย)
ชื่่อ� ............................................................................................................................................................ นามสกุุล .................................................................................................................... (ภาษาอัังกฤษ)
วัันเดืือนปีีเกิิด (ค.ศ.) .................../................../........................ ประเทศเจ้้าของสััญชาติิ ................................................................................................................................................................
ประเภทหลัักฐาน

บััตรประชาชน
หนัังสืือเดิินทาง ประเทศที่่�ออก ..............................................................................
บััตรต่่างด้้าว
เลขที่่�บััตรประจำำ�ตััว ……………………………………………................................................................ วัันที่่�บััตรหมดอายุุ (ค.ศ) .............../............./................
สมรส
โสด
สถานภาพ
นัักลงทุุน
ึ
เกษตรกร
แม่่บ้า้ น / พ่่อบ้้าน
นัักเรีียน / นัักศึกษา
พระภิิกษุุ / นัักบวช เกษีียณอายุุ
อาชีีพ
กรณีีเลืือกกลุ่่ม� อาชีีพดัังต่่อไปนี้้� โปรดระบุุที่อ่� ยู่ส�่ ถานที่่ทำ� �ำ งานและตำำ�แหน่่งงานในส่่วนถััดไปด้้วย
พนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ
พนัักงานบริิษััท 		
กิิจการครอบครััว
แพทย์์ / พยาบาล
ครูู / อาจารย์์
นัักการเมืือง
ข้้าราชการ
เจ้้าของกิิจการ / ธุุรกิิจส่่วนตััว
อาชีีพอิิสระ
อื่่น� ๆ ระบุุ ..................................
แลกเปลี่ย�่ นเงิินตราต่่างประเทศ
ค้้าของเก่่า / วััตถุุโบราณ
โรงแรม / ภััตตาคาร
อสัังหาริิมทรััพย์์
ประเภทธุุรกิิจ
คาสิิโน / การพนััน
ค้้าอัญั มณีี / ทอง
ประกัันภััย / ประกัันชีีวิติ
สถานบริิการตามกฏหมายว่่าด้ว้ ยสถานบริิการ
ธุุรกิิจนำ�ำ เที่ย�่ ว / บริิษัททั
ั วั ร์์
มหาวิิทยาลัยั / โรงเรีียน / สถานศึึกษา อาวุุธยุุทธภัณั ฑ์์
การเงิิน / ธนาคาร
สหกรณ์์ / มููลนิิธิิ / สมาคม / สโมสร / วััด / มััสยิดิ / ศาลเจ้้า
โอนและรัับเงิินทั้้ง� ภายในและต่่างประเทศ
ธุุรกิิจรับั คนเข้้ามาทำำ�งานจากต่่างประเทศหรืือส่่งคนไปทำำ�งานต่่างประเทศ อื่่น� ๆ ระบุุ…………………………………………….
< 15,000 บาท
15,001 - 30,000 บาท
30,001 - 50,000 บาท
รายได้้ต่่อเดืือน
50,001 - 100,000 บาท
100,001 - 500,000 บาท
500,001 - 1,000,000 บาท
1,000,001 - 4,000,000 บาท
4,000,001-10,000,000 บาท
>10,000,000 บาท
แหล่่งที่ม�่ าของรายได้้ ในประเทศ
นอกประเทศ ระบุุประเทศ...........................................................................................................................................
เงิินเดืือน / ค่่าจ้้าง
เงิินออม
มรดก / ของขวััญ
ประกอบธุุรกิิจ
การลงทุุน
เงิินเกษีียณ
อื่่น� ๆ ระบุุ ………………..…......…………...............................................................
ที่อ�่ ยู่ต�่ ามบััตรประชาชน
เลขที่่� ..................... หมู่่�ที่่� .......... อาคาร / หมู่่�บ้้าน ....................................................................................................... ชั้้�นที่่� ............. ซอย .......................................................................................
ถนน ......................................................................... แขวง / ตำำ�บล .................................................................................................................... เขต / อำำ�เภอ .......................................................................................
จัังหวััด ....................................................... ประเทศ ...................................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์ ....................................................................................
ที่่อ� ยู่ปั�่ จั จุุบันั
ตามบััตรประชาชน
อื่่น� ๆ ระบุุ
เลขที่่� ..................... หมู่่�ที่่� .......... อาคาร / หมู่่�บ้้าน ....................................................................................................... ชั้้�นที่่� ............. ซอย .......................................................................................
ถนน ......................................................................... แขวง / ตำำ�บล .................................................................................................................... เขต / อำำ�เภอ .......................................................................................
จัังหวััด ....................................................... ประเทศ ...................................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์ ....................................................................................

02 06 050-7

หน้้าที่่� 1/2

APP-IN_TH_202103

ต้้นฉบัับ : สำำ�หรัับสาขา

ที่่อ� ยู่ที่�่ ทำ�่ �ำ งาน
ชื่่�อสถานที่่�ทำำ�งาน .......................................................................................................................................... ตำำ�แหน่่งงาน ....................................................................................................
เลขที่่� ..................... หมู่่�ที่่� .......... อาคาร / หมู่่�บ้้าน ....................................................................................................... ชั้้�นที่่� ............. ซอย ...........................................................................
ถนน ......................................................................... แขวง / ตำำ�บล .................................................................................................................... เขต / อำำ�เภอ ......................................................................................
จัังหวััด ....................................................... ประเทศ ...................................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์ ....................................................................................
ที่่อ� ยู่สำ�่ �ำ หรัับส่่งเอกสาร
ตามบััตรประชาชน
ตามที่่�อยู่่�ปััจจุุบััน
ตามที่่�อยู่่�ที่่�ทำำ�งาน
อื่่�นๆ ระบุุ
เลขที่่� ..................... หมู่่�ที่่� .......... อาคาร / หมู่่�บ้้าน ....................................................................................................... ชั้้�นที่่� ............. ซอย .......................................................................
ถนน ......................................................................... แขวง / ตำำ�บล .................................................................................................................... เขต / อำำ�เภอ ......................................................................................
จัังหวััด ....................................................... ประเทศ ...................................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์ ....................................................................................
อีีเมล (โปรดระบุุเพีียง 1 อีีเมลเท่่านั้้น� ) ..................................................................................................................................................................................................................
เพื่่อ� เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการช่่วยลดการใช้้กระดาษและภาวะโลกร้้อน ธนาคารจะนำำ�ส่่งเอกสารที่่จั� ดั ส่่งได้้ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์ใ์ ห้้กับท่
ั า่ นทางอีีเมลที่่ร� ะบุุไว้้ข้า้ งต้้น / หรืือที่่ท่� า่ นได้้แจ้้งเพิ่่ม� เติิมในภายหลััง
โทรศััพท์์มือื ถืือ.............................................................................. โทรศััพท์์บ้า้ น.............................................................................. โทรศััพท์์ที่ทำ�่ �ำ งาน .....................................................................................
2. ข้้อมููลเพิ่่ม� เติิมอื่่น� ๆ
ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน) สาขา ................................................................................................................................................
บััญชีีสำ�ำ หรัับรับชำ
ั �ำ ระค่่าขายคืืน และ/
หรืือ เงิินปัันผล
บััญชีีออมทรััพย์์
บััญชีีกระแสรายวััน เลขที่่� ............................................................................................................................
วััตถุุประสงค์์ในการเปิิดบััญชีีกองทุุน
อื่่�นๆ ระบุุ .......................................................
เพื่่�อการลงทุุน
เพื่่�อการเกษีียณ
เพื่่�อสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีี
(ตอบได้้มากกว่่า 1 ข้้อ)
ผู้้�รัับผลประโยชน์์ที่่�แท้้จริิง (กรอกเฉพาะกรณีีผู้้�รัับผลประโยชน์์จากการเปิิดบััญชีี หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมเกี่่�ยวกัับการทำำ�ธุุรกรรม เป็็นบุุคคลอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ตนเอง)
ประเภทความสััมพัันธ์์กัับผู้้�เปิิดบััญชีี
(1) คู่่�สมรส บุุตร หรืือบุุตรบุุญธรรม
(2) บุุคคลอื่่�นที่่�เป็็นเครืือญาติิที่่�นอกเหนืือจาก (1)
(3) อื่่�นๆ ระบุุ ..........................................
อื่่�นๆ ระบุุ ................................... ชื่่�อ ............................................................................... นามสกุุล ...............................................................
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ข้้าพเจ้้าขอรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููลที่่ใ� ห้้มาข้้างต้้น พร้้อมรัับทราบและตกลงยิินยอมปฏิิบััติแิ ละผููกพัันตนเองตามข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขการเปิิดบััญชีีกองทุุนของธนาคาร ข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขที่่ป� รากฏ
ในหนัังสืือชี้้ช� วนของกองทุุน ข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขในการลงทุุนที่่ร� ะบุุไว้้ด้า้ นหลัังของใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีีกองทุุน และที่่ธ� นาคาร/บลจ. จะประกาศต่่อไปในภายหน้้าทุุกประการ การทำำ�ธุรุ กรรมของข้้าพเจ้้า
ไม่่มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� การฟอกเงิินหรืือสนัับสนุุนทางการเงิินให้้แก่่การก่่อการร้้าย
เมื่่อ� ข้้าพเจ้้าให้้ข้อ้ มููลส่่วนบุุคคลของบุุคคลอื่่น� ใดแก่่ธนาคาร (ก) ข้้าพเจ้้ารัับรองที่่จ� ะตรวจสอบความถููกต้้องและความสมบููรณ์์ของข้้อมููลส่่วนบุุคคลอื่่น� ที่่ข้� า้ พเจ้้าให้้แก่่ธนาคาร และแจ้้งธนาคารถึึงความเปลี่่ย� นแปลง
ของข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่ไ� ด้้ให้้ไว้้ (ข) ข้้าพเจ้้ารัับรองว่่า ข้้าพเจ้้าได้้รัับความยิินยอม หรืือสามารถอาศััยฐานทางกฎหมายอื่่น� สำำ�หรัับการเก็็บรวบรวม ใช้้ เปิิดเผย และ/หรืือโอนข้้อมููลส่่วนบุุคคลดัังกล่่าว
ตามกฎหมายที่่ใ� ช้้บัังคัับ (ค) ข้้าพเจ้้ารัับรองว่่าข้้าพเจ้้าได้้แจ้้งประกาศการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของธนาคารแก่่บุุคคลอื่่น� ดัังกล่่าวแล้้ว และ (ง) ข้้าพเจ้้ารัับรองว่่าธนาคารสามารถเก็็บ รวบรวม ใช้้ เปิิดเผย
และ/หรืือโอนข้้อมููลส่่วนบุุคคลดัังกล่่าวตามวััตถุุประสงค์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ในประกาศการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของธนาคาร ซึ่่�งอาจมีีการแก้้ไขเป็็นครั้้�งคราว ซึ่่�งรวมถึึงวััตถุุประสงค์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
ในใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีีกองทุุนฉบัับนี้้�

ลายมืือชื่่�อผู้้�ขอเปิิดบััญชีี
.........................................................................................................................................................................................................................................................
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ข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขการเปิิดบััญชีีกองทุุน
ผู้้�ขอเปิิดบััญชีีกองทุุนรวม (“ลููกค้้า”) มีีความประสงค์์ที่จ่� ะเปิิดบััญชีีกองทุุนรวมเพื่่อ� ลงทุุนในหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมซึ่่�งบริิหารและจัดั การโดยบริิษััทหลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุน (“บลจ.”) ที่่ธ� นาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน)
(“ธนาคาร”) เป็็นนายหน้้าในการซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน โดยลููกค้้ายอมรัับและยิินยอมผููกพัันตามข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขการเปิิดบััญชีีกองทุุน ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้� รวมทั้้ง� ที่่ธ� นาคารอาจแก้้ไขเปลี่่ย� นแปลง
ในภายหน้้า
ข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขเกี่่ย� วกัับการซื้อ�้ ขายคืืน และ/หรืือ สัับเปลี่่ยน
� หน่่วยลงทุุน
1. ลููกค้้ามีีความรู้้�และเข้้าใจเกี่่ย� วกัับการลงทุุนในหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมเป็็นอย่่างดีี และรัับทราบว่่า
1.1 การลงทุุนในหน่่วยลงทุุนมิิใช่่เป็็นการฝากเงิิน และมีีความเสี่่ย� งของการลงทุุน ลููกค้้าอาจได้้รัับเงิินลงทุุนมากกว่่าหรืือน้้อยกว่่าเงิินลงทุุนเริ่่ม� แรก หรืืออาจไม่่ได้้รัับเงิินค่่าขายคืืนหน่่วยลงทุุนภายในระยะเวลาที่่กำ� �ำ หนด หรืือ
อาจไม่่สามารถขายคืืนหน่่วยลงทุุนได้้ตามที่่ไ� ด้้มีีคำ�สั่่
ำ ง� ไว้้
1.2 การลงทุุนในหน่่วยลงทุุนเป็็นการตััดสิินใจของลููกค้้า ไม่่มีีผลผููกพัันธนาคารและบลจ. และไม่่มีีผลให้้ธนาคารและบลจ.ต้้องรัับผิิดชอบในบรรดาความเสีียหายใดๆ ที่่เ� กิิดขึ้้น� จากการลงทุุนดัังกล่่าว
1.3 การลงทุุนในกองทุุนรวมเพื่่อ� การเลี้้ย� งชีีพ กองทุุนรวมหุ้้�นระยะยาว และ/หรืือกองทุุนรวมเพื่่อ� การออมที่่จั� ดั ตั้้ง� และ/หรืือจัดั การโดยบลจ. ธนาคาร บลจ. หรืือนายทะเบีียนจะปฏิิเสธการลงทะเบีียนโอนการจำำ�นำ�ำ หรืือ
การนำำ�ไปเป็็นประกัันหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมดัังกล่่าว ซึ่่ง� เป็็นไปตามประกาศและข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (“ก.ล.ต.”)
1.4 ธนาคารและบลจ.มิิได้้เป็็นผู้้�ให้้คำ�ำ แนะนำำ� หรืือให้้คำ�ำ ปรึึกษาในด้้านภาษีีแก่่ลููกค้้าสำำ�หรัับการลงทุุนในกองทุุนรวมเพื่่อ� การเลี้้ย� งชีีพ กองทุุนรวมหุ้้�นระยะยาว และ/หรืือกองทุุนรวมเพื่่อ� การออม
2. ลููกค้้ารัับทราบว่่า ธนาคารเป็็นเพีียงผู้้�ให้้คำ�ำ แนะนำำ�การลงทุุน และรัับคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนเท่่านั้้น� สำำ�หรัับหน้้าที่่ใ� นการจัดั สรรหน่่วยลงทุุนเป็็นหน้้าที่่ข� องบลจ.
3. ลููกค้้ายิินยอมให้้ธนาคารทำำ�การเปิิดเผย แลกเปลี่่ย� น ส่่ง และ/หรืือโอนข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�ใช้้บริกิ าร หรืือข้้อมููลที่่ผู้้�� ใช้้บริกิ ารให้้ไว้้กัับธนาคารในการสมััครหรืือใช้้บริกิ ารนี้้� ให้้กัับบริษััท
ิ ในกลุ่่มธุ
� รุ กิิจทางการเงิินของธนาคาร
ผู้้�ประมวลผลข้้อมููลของธนาคาร ผู้้�ให้้บริกิ ารภายนอก ตััวแทนของธนาคาร ผู้้�รัับจ้า้ งช่่วงงานต่่อ และ/หรืือพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่อ� อกผลิิตภััณฑ์์ร่่วมกัันในลัักษณะ co-brand ซึ่่ง� ธนาคารจำำ�เป็็นต้้องเปิิดเผยเพื่่อ� ให้้ธนาคาร
สามารถให้้บริกิ ารตามข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขนี้้ไ� ด้้ รวมทั้้ง� เพื่่อ� วััตถุุประสงค์์ในการประเมิินความเสี่่ย� งของผู้้�ใช้้บริกิ าร เพื่่อ� ป้้องกัันและตรวจสอบรายการธุุรกรรมที่่อ� าจจะเกิิดการทุุจริติ เพื่่อ� ปรัับปรุุงบริิการหรืือผลิิตภััณฑ์์ของ
ธนาคาร เพื่่อ� ประโยชน์์ในการติิดต่่อสื่่อ� สารในการให้้บริกิ าร เพื่่อ� สนัับสนุุนการให้้บริกิ ารของธนาคาร เพื่่อ� ประโยชน์์ในการดำำ�เนิินการติิดตามทวงถามหนี้้� เพื่่อ� ประโยชน์์ในการประมวลผลข้้อมููล เพื่่อ� ตรวจสอบรายการชำำ�ระเงิิน
หรืือรายการฝาก/ถอน/โอนเงิิน เพื่่อ� ให้้การให้้บริกิ ารของธนาคารภายใต้้ข้อ้ กำำ�หนดและเงื่อ่� นไขเกี่่ย� วกัับการซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนเป็็นไปตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรืือข้้อบัังคัับ ระเบีียบ หรืือคำำ�สั่่ง� ของหน่่วยงานราชการทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
4. กองทุุนรวมที่่ส� ามารถทำำ�การซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน ตามข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขนี้้� ให้้เป็็นไปตามที่่ธ� นาคาร / บลจ. ประกาศกำำ�หนดผ่า่ นเว็็บไซต์์ของธนาคาร / บลจ. หรืือโดยวิิธีีการอื่่น� ตามที่่ธ� นาคาร /
บลจ. เห็็นสมควร
5. ลููกค้้าได้้รัับมอบคู่่มืื� อผู้้�ลงทุุน คู่มืื�่ อภาษีีเกี่่ย� วกัับกองทุุนรวมเพื่่อ� การเลี้้ย� งชีีพ กองทุุนรวมหุ้้�นระยะยาว หรืือกองทุุนรวมเพื่่อ� การออม หรืือเอกสารอื่่น� ใดที่่ใ� ช้้สำ�ำ หรัับการขายหน่่วยลงทุุน จากธนาคารเรีียบร้้อยแล้้ว และก่่อนการลงทุุน
ในหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมทุุกครั้ง�้ ลููกค้้าได้้ศึกึ ษาและมีีความเข้้าใจในข้้อมููลต่่างๆ ตามเอกสารที่่ไ� ด้้รัับดัังกล่่าว และมีีความเข้้าใจในนโยบายการลงทุุน นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล ความเสี่่ย� งในการลงทุุน ค่่าธรรมเนีียม
ค่่าใช้้จ่่าย และเงื่อ่� นไขอื่่น� ๆ ในการถืือหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมที่่ลูู� กค้้าประสงค์์จะลงทุุนครบถ้้วนสมบููรณ์์แล้้ว
6. ในการรัับเงิินค่่าขายคืืน เงิินปัันผล หรืือผลประโยชน์์ใดๆ ที่่ไ� ด้้จากการลงทุุนในหน่่วยลงทุุน ลููกค้้าตกลงให้้ธนาคารนำำ�เงิินจำำ�นวนดัังกล่่าวเข้้าบััญชีีเงิินฝากที่่ลูู� กค้้ามีีอยู่กัับ
�่ ธนาคาร ในกรณีที่ี ธ่� นาคารไม่่สามารถนำำ�เงิินเข้้าบััญชีี
เงิินฝากดัังกล่่าวได้้ ลููกค้้าตกลงให้้ธนาคารจัดั ทำำ�เป็็นเช็็คขีีดคร่่อมเฉพาะให้้แก่่ลููกค้้าแทน
7. ใบคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน และเอกสารใดๆ รวมทั้้ง� ระเบีียบ คำำ�สั่่ง� หรืือวิิธีีการปฏิิบััติงิ านของธนาคาร ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขนี้้� ไม่่ว่่าจะมีีอยู่ใ�่ นวัันที่่ลูู� กค้้าเปิิดบััญชีีกองทุุนรวม หรืือ
ที่่ธ� นาคาร / บลจ. จะประกาศเพิ่่ม� เติิมในภายหน้้า ให้้ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้ด้� ว้ ย
8. ธนาคาร/บลจ. มีีสิิทธิปิ ฏิิเสธคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน หรืือคำำ�สั่่ง� อื่่น� ใดของลููกค้้าไม่่ว่่าทั้้ง� หมดหรืือบางส่่วน โดยธนาคาร/บลจ. จะแจ้้งเหตุุผลการปฏิิเสธคำำ�สั่่ง� ดัังกล่่าวให้้ลููกค้้าทราบตามสมควร รวมทั้้ง�
มีีสิิทธิกิ ระทำำ�การหรืืองดเว้้นกระทำำ�การใดๆ ภายใต้้วััตถุปุ ระสงค์์และนโยบายของกองทุุนรวมตามที่่ร� ะบุุไว้้ในโครงการหรืือหนัังสืือชี้้ช� วนของแต่่ละกองทุุนรวมที่่เ� กี่่ย� วข้้อง โดยลููกค้้าตกลงจะไม่่เรีียกร้้องให้้ธนาคาร/บลจ. ต้้องรัับผิิดชอบ
หรืือเรีียกร้้องค่่าเสีียหายใดๆ และยิินยอมสละบรรดาสิิทธิทั้ิ ง้� หลายที่่จ� ะยกขึ้้น� เป็็นข้้อต่่อสู้้�กัับธนาคาร/บลจ.
9. ในกรณีีที่บัั่� ญชีีกองทุุนรวมไม่่มีีมููลค่่าเงิินคงเหลืือในบััญชีี และบััญชีีไม่่มีีรายการเคลื่่อ� นไหวติิดต่่อกัันเป็็นเวลาเกิินกว่่า 90 วััน ลููกค้้าตกลงให้้ธนาคารปิิดบััญชีีดัังกล่่าวโดยไม่่ต้้องแจ้้งให้้ลููกค้้าทราบ
10.ความไม่่สมบููรณ์์หรืือเป็็นโมฆะของข้้อกำำ�หนดหรืือเงื่อ่� นไขในข้้อใด ไม่่มีีผลกระทบต่่อข้้อกำำ�หนดหรืือเงื่อ�่ นไขในข้้ออื่่น� โดยให้้ข้อ้ กำำ�หนดหรืือเงื่อ่� นไขในข้้ออื่่น� ยัังคงมีีผลบัังคัับใช้้อยู่ต่่�่ อไป และหากข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขนี้้�
ขััดหรืือแย้้งกัับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำำ�นัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรืือข้้อบัังคัับ ระเบีียบ คำำ�สั่่ง� ของหน่่วยงานราชการทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ให้้ข้อ้ ความตามข้้อกำำ�หนด
� ลใช้้บัังคัับเฉพาะที่่ไ� ม่่ขััดหรืือแย้้งกัับกฎหมาย ประกาศ ข้้อบัังคัับ ระเบีียบ หรืือคำำ�สั่่ง� ดัังกล่่าว
และเงื่อ�่ นไขนี้้มีีผ
11. ในกรณีีที่มีี่� การเปลี่่ย� นแปลงแก้้ไขกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำำ�นัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ หรืือคำำ�สั่่ง� ของหน่่วยงานราชการทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศที่่มีีผ
� ลกระทบ
ต่่อการให้้บริกิ ารของธนาคารตามข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้� ธนาคาร / บลจ. มีีสิิทธิทำิ �ำ การแก้้ไขเปลี่่ย� นแปลงข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขนี้้เ� พื่่อ� ให้้สอดคล้้องและเป็็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบีียบข้้อบัังคัับหรืือคำำ�สั่่ง� ตามที่่ธ� นาคาร /
บลจ. เห็็นสมควร โดยเพีียงแจ้้งให้้ลููกค้้ารัับทราบเป็็นหนัังสืือ หรืือประกาศผ่า่ นเว็็บไซต์์ของธนาคาร / บลจ. โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับความยิินยอมจากลููกค้้า
12.การบอกกล่่าว แจ้้ง ติิดต่่อ หรืือส่่งหนัังสืือบอกกล่่าว ประกาศ และ/หรืือเอกสารอื่่น� ใด ที่่ธ� นาคาร / บลจ. ดำำ�เนิินการด้้วยวิิธีีปิดิ ประกาศไว้้ ณ ที่่ทำ� �ำ การธนาคาร / บลจ. หรืือประกาศทางหนัังสืือพิิมพ์ห์ รืือแจ้้งให้้ทราบทางโทรศััพท์์
โทรสาร อีีเมล์์ ทางไปรษณีีย์ล์ งทะเบีียนหรืือไม่่ลงทะเบีียน หรืือให้้คนนำำ�ไปส่่งเอง หรืือด้้วยวิิธีีการอื่่น� ใด ตามข้้อมููลที่่ลูู� กค้้าได้้แจ้้งไว้้เป็็นหนัังสืือครั้ง้� หลัังสุุด ให้้ถืือว่่าได้้ส่่งให้้แก่่ลููกค้้าแล้้วโดยชอบ ทั้้ง� นี้้� โดยไม่่คำำ�นึงึ ถึึงว่่า
ลููกค้้าจะได้้รัับด้ว้ ยตนเองหรืือจะมีีผู้้�รัับไว้้หรืือไม่่ก็็ตาม ในกรณีที่ี ส่่่� งให้้ไม่่ได้้เพราะลููกค้้าย้้ายที่่อ� ยู่�่ หรืือที่่อ� ยู่ดัั�่ งกล่่าวเปลี่่ย� นแปลงไปหรืือถููกรื้้อ� ถอนไป โดยไม่่ได้้แจ้้งการย้้ายหรืือการเปลี่่ย� นแปลงหรืือการรื้้อ� ถอนนั้้น� เป็็นหนัังสืือ
ถึึงธนาคาร หรืือติิดต่่อไม่่ได้้ เพราะเลขหมายโทรศััพท์์ โทรสาร อีีเมล์์ หรืือที่่อ� ยู่ที่�่ ลูู่� กค้้าได้้แจ้้งการเปลี่่ย� นแปลงไว้้เป็็นหนัังสืือครั้ง�้ หลัังสุุดไม่่ถููกต้้อง ให้้ถืือว่่าลููกค้้าได้้รัับและทราบหนัังสืือติิดต่่อคำำ�บอกกล่่าวหรืือหนัังสืืออื่่น� ใด
ของธนาคาร/บลจ.แล้้วโดยชอบ กรณีีที่ลูู่� กค้้าเปลี่่ย� นแปลงที่่อ� ยู่�่ หมายเลขโทรศััพท์์ หมายเลขโทรสาร หรืืออีีเมล์์ ลููกค้้าจะต้้องแจ้้งให้้ธนาคารทราบเป็็นหนัังสืือทัันทีีที่มีี่� การเปลี่่ย� นแปลง หากลููกค้้าละเลยไม่่ปฏิิบััติติ ามข้้อกำำ�หนด
ดัังกล่่าว ธนาคาร/บลจ. ไม่่ต้้องรัับผิิดชอบต่่อความเสีียหายใดๆ ที่่เ� กิิดขึ้้น�
13.การลงทุุนในกองทุุนรวมสำำ�หรัับผู้้�ลงทุุนที่่มิ� ใิ ช่่รายย่่อยและผู้้�มีีเงิินลงทุุนสููง ลููกค้้ารัับทราบว่่า ธนาคาร บลจ. หรืือนายทะเบีียนจะปฏิิเสธการโอนหน่่วยลงทุุนไม่่ว่่าทอดใดๆ ไปให้้ผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุนอื่่น� ที่่มิ� ใิ ช่่ผู้้�ลงทุุนที่่มิ� ใิ ช่่รายย่่อย
และผู้้�มีีเงิินลงทุุนสููง เว้้นแต่่เป็็นการโอนทางมรดก ซึ่่ง� เป็็นไปตามประกาศและข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
�่ หน่่วยลงทุุน แบบไม่่เปิิดเผยชื่่อ� ผู้ถื้� อื หน่่วยลงทุุน (Omnibus Account)
ข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขเกี่ย�่ วกัับการเป็็นนายหน้้า ซื้อ�้ ขายคืืน และสัับเปลี่ยน
1. ในกรณีที่ี ธ่� นาคารได้้รัับการแต่่งตั้้ง� และมอบหมายจากลููกค้้าให้้เป็็นนายหน้้าในการซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนแบบไม่่เปิิดเผยชื่่อ� ผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุน ลููกค้้าตกลงปฏิิบััติติ ามหลัักเกณฑ์์ที่ธ่� นาคารกำำ�หนดไว้้ตาม
ข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้� รวมทั้้ง� ให้้ธนาคารมีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการต่่างๆ แทนลููกค้้าในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
1.1 เปิิดบััญชีีซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน กัับบลจ.
1.2 แก้้ไขเปลี่่ย� นแปลงข้้อมููลส่่วนตััวต่่างๆ ของลููกค้้า
1.3 ลงนามในใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีีกองทุุนรวม ใบคำำ�ขอใช้้บริกิ ารทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เอกสารใบคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน และ/หรืือเอกสารอื่่น� ใดที่่เ� กี่่ย� วข้้อง รวมทั้้ง� การส่่งคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือ
สัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนใดๆ ภายใต้้การจัดั การของบลจ. โดยผ่า่ นช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืือวิิธีีการอื่่น� ใดที่่ธ� นาคารเห็็นสมควร
1.4 ชำำ�ระเงิินค่่าซื้้อ� หน่่วยลงทุุนและค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ ให้้แก่่บลจ. โดยลููกค้้ายิินยอมให้้ธนาคารหัักเงิินจากบััญชีีเงิินฝากที่่มีี� อยู่กัับ
�่ ธนาคาร หรืือเรีียกเก็็บเงิินไปยัังผู้้�ให้้บริกิ ารบััตรเครดิิตของลููกค้้า
1.5 รัับทราบข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วกัับการซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน และข้้อมููลเกี่่ย� วกัับการถืือครองหน่่วยลงทุุนของลููกค้้าจากบลจ. โดยธนาคารจะทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุนแทนลููกค้้า (ยกเว้้นกองทุุนรวม
เพื่่อ� การเลี้้ย� งชีีพ กองทุุนรวมหุ้้�นระยะยาว และกองทุุนรวมเพื่่อ� การออม) และจัดั ส่่งข้้อมููลและเอกสารแสดงสิิทธิใิ นหน่่วยลงทุุนให้้กัับลููกค้้า
1.6 ติิดต่่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับลููกค้้า หรืือทำำ�ธุรุ กรรมใดๆ รวมถึึงดำำ�เนิินการอื่่น� ใดอัันจำำ�เป็็นเพื่่อ� ให้้การทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นนายหน้้าในการซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนแบบไม่่เปิิดเผย
ชื่่อ� ผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุน เสร็็จสมบููรณ์์
1.7 มอบอำำ�นาจ แต่่งตั้้ง� และถอดถอนตััวแทนช่่วง เพื่่อ� กระทำำ�การใดๆ ภายใต้้ข้อ้ กำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้� ทั้้ง� นี้้� การกระทำำ�ใดๆ ของธนาคารหรืือตััวแทนช่่วง ซึ่่ง� ทำำ�ภายใต้้ข้อ้ กำำ�หนดและเงื่อ่� นไขนี้้� ลููกค้้าตกลงให้้ถืือเสมืือนว่่า
เป็็นการกระทำำ�ของลููกค้้าเอง
1.8 จััดการ หรืือกระทำำ�การใดๆ กัับหน่่วยลงทุุน สิิทธิเิ รีียกร้้อง หรืือผลประโยชน์์อื่น่� ใดของลููกค้้า เพื่่อ� ปกป้้องและรัักษาผลประโยชน์์ที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับบััญชีีซื้้อ� ขายหน่่วยลงทุุนแบบไม่่เปิิดเผยชื่่อ� ผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุน (Omnibus Account)
ของลููกค้้าในกรณีีที่ลูู่� กค้้าถึึงแก่่ความตาย ถููกพิิทัักษ์์ทรััพย์์ เป็็นบุุคคลล้้มละลาย เป็็นผู้้�ไร้้ความสามารถหรืือเสมืือนไร้้ความสามารถ
2. การเปิิดบััญชีีซื้้อ� ขายหน่่วยลงทุุนแบบไม่่เปิิดเผยชื่่อ� ผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุน (Omnibus Account) อาจมีีเงื่อ่� นไขหรืือสิิทธิปิ ระโยชน์์ที่ไ่� ม่่เท่่าเทีียมกัับการเปิิดบััญชีีซื้้อ� ขายหน่่วยลงทุุนแบบเปิิดเผยชื่่อ� ผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุน เช่่น ข้้อจำำ�กััด
ของระยะเวลาการส่่งคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� หน่่วยลงทุุน (Cut-off time) และความล่่าช้้าของการได้้รัับเงิินปัันผล หรืือเงิินค่่าขายคืืนหน่่วยลงทุุน การได้้รัับข่่าวสารหรืือข้้อมููลสิิทธิปิ ระโยชน์์เกี่่ย� วกัับการลงทุุน เป็็นต้้น
3. การลงทุุนในหน่่วยลงทุุนผ่่านบััญชีีซื้้อ� ขายหน่่วยลงทุุนแบบไม่่เปิิดเผยชื่่อ� ผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุน (Omnibus Account) จะไม่่สามารถโอนหน่่วยลงทุุนให้้บุคุ คลอื่่น� หรืือจำำ�นำ�ำ หน่่วยลงทุุนได้้
4. ลููกค้้าจะได้้รัับรายงานแสดงสถานะการลงทุุนในหน่่วยลงทุุน ที่่ธ� นาคารได้้รัับจากบลจ.ในฐานะผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุนแทนลููกค้้าเป็็นรายไตรมาส เว้้นแต่่ในกรณีที่ี ลูู่� กค้้าไม่่มีีการซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนผ่า่ นธนาคาร
เป็็นระยะเวลา 12 (สิิบสอง) เดืือนติิดต่่อกััน ลููกค้้าจะได้้รัับรายงานดัังกล่่าวทุุกๆ 6 (หก) เดืือนแทน
5. ลููกค้้าตกลงยิินยอมให้้ธนาคารมีีสิิทธิแิ ก้้ไขหรืือเปลี่่ย� นแปลงข้้อกำำ�หนด เงื่อ่� นไข หรืือการเรีียกเก็็บค่่าใช้้บริกิ ารหรืือค่่าใช้้จ่่ายอื่่น� ใดที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการเปิิดบััญชีีแบบไม่่เปิิดเผยชื่่อ� ผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุน (Omnibus Account) ได้้ตามที่่�
ธนาคารเห็็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้้งให้้ลููกค้้าทราบล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 15 (สิิบห้า้ ) วััน
6. ในกรณีที่ี ลูู่� กค้้ามีีการถืือหน่่วยลงทุุนเกิินกว่่าอััตราที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด หากกองทุุนรวมใดมีีการขอมติิจากผู้้�ถืือหน่่วย จะไม่่นัับคะแนนเสีียงในส่่วนที่่เ� กิินนั้้น� โดยธนาคารและบลจ.จะดำำ�เนิินการปรัับสััดส่่วนการถืือหน่่วยลงทุุน
ให้้ไม่่เกิินกว่่าที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด
7. กรณีีที่ก่� องทุุนรวมมีีการจ่่ายเงิินปัันผลและมีีการหัักภาษีีเงิินได้้หััก ณ ที่่จ่่� าย ธนาคารจะเป็็นผู้้�ออกหนัังสืือรัับรองการหัักภาษีีเงิินได้้หััก ณ ที่่จ่่� ายให้้กัับลููกค้้า แต่่ลููกค้้าอาจไม่่สามารถขอเครดิิตภาษีีเงิินปัันผลได้้
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สำำ�เนา : สำำ�หรัับผู้้�ถือื หน่่วยลงทุุน

ที่่อ� ยู่ที่�่ ทำ�่ �ำ งาน
ชื่่�อสถานที่่�ทำำ�งาน .......................................................................................................................................... ตำำ�แหน่่งงาน ....................................................................................................
เลขที่่� ..................... หมู่่�ที่่� .......... อาคาร / หมู่่�บ้้าน ....................................................................................................... ชั้้�นที่่� ............. ซอย ...........................................................................
ถนน ......................................................................... แขวง / ตำำ�บล .................................................................................................................... เขต / อำำ�เภอ ......................................................................................
จัังหวััด ....................................................... ประเทศ ...................................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์ ....................................................................................
ที่่อ� ยู่สำ�่ �ำ หรัับส่่งเอกสาร
ตามบััตรประชาชน
ตามที่่�อยู่่�ปััจจุุบััน
ตามที่่�อยู่่�ที่่�ทำำ�งาน
อื่่�นๆ ระบุุ
เลขที่่� ..................... หมู่่�ที่่� .......... อาคาร / หมู่่�บ้้าน ....................................................................................................... ชั้้�นที่่� ............. ซอย .......................................................................
ถนน ......................................................................... แขวง / ตำำ�บล .................................................................................................................... เขต / อำำ�เภอ ......................................................................................
จัังหวััด ....................................................... ประเทศ ...................................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์ ....................................................................................
อีีเมล (โปรดระบุุเพีียง 1 อีีเมลเท่่านั้้น� ) ..................................................................................................................................................................................................................
เพื่่อ� เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการช่่วยลดการใช้้กระดาษและภาวะโลกร้้อน ธนาคารจะนำำ�ส่่งเอกสารที่่จั� ดั ส่่งได้้ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์ใ์ ห้้กับท่
ั า่ นทางอีีเมลที่่ร� ะบุุไว้้ข้า้ งต้้น / หรืือที่่ท่� า่ นได้้แจ้้งเพิ่่ม� เติิมในภายหลััง
โทรศััพท์์มือื ถืือ.............................................................................. โทรศััพท์์บ้า้ น.............................................................................. โทรศััพท์์ที่ทำ�่ �ำ งาน .....................................................................................
2. ข้้อมููลเพิ่่ม� เติิมอื่่น� ๆ
ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน) สาขา ................................................................................................................................................
บััญชีีสำ�ำ หรัับรับชำ
ั �ำ ระค่่าขายคืืน และ/
หรืือ เงิินปัันผล
บััญชีีออมทรััพย์์
บััญชีีกระแสรายวััน เลขที่่� ............................................................................................................................
วััตถุุประสงค์์ในการเปิิดบััญชีีกองทุุน
อื่่�นๆ ระบุุ .......................................................
เพื่่�อการลงทุุน
เพื่่�อการเกษีียณ
เพื่่�อสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีี
(ตอบได้้มากกว่่า 1 ข้้อ)
ผู้้�รัับผลประโยชน์์ที่่�แท้้จริิง (กรอกเฉพาะกรณีีผู้้�รัับผลประโยชน์์จากการเปิิดบััญชีี หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมเกี่่�ยวกัับการทำำ�ธุุรกรรม เป็็นบุุคคลอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ตนเอง)
ประเภทความสััมพัันธ์์กัับผู้้�เปิิดบััญชีี
(1) คู่่�สมรส บุุตร หรืือบุุตรบุุญธรรม
(2) บุุคคลอื่่�นที่่�เป็็นเครืือญาติิที่่�นอกเหนืือจาก (1)
(3) อื่่�นๆ ระบุุ ..........................................
อื่่�นๆ ระบุุ ................................... ชื่่�อ ............................................................................... นามสกุุล ...............................................................
นาย
นาง
นางสาว
บััตรประชาชน
หนัังสืือเดิินทาง ประเทศที่่�ออก ............................... บััตรต่่างด้้าว เลขที่่บััต
� ร .............................................. วัันหมดอายุุ (ค.ศ.) ......./........./........
เลขที่่�..................... หมู่่�ที่่� .......... อาคาร / หมู่่�บ้้าน ...................................................................................... ชั้้�นที่่�............. ซอย ..........................................................................................................
ถนน................................................................... แขวง / ตำำ�บล .................................................................................................... เขต / อำำ�เภอ .....................................................................................................
จังั หวััด ........................................................... ประเทศ ............................................................................... รหััสไปรษณีีย์์ ....................................................................................................
โทรศััพท์์มืือถืือ ................................................ โทรศััพท์์บ้้าน ...................................................................... อีีเมล ............................................................................................................
ข้้าพเจ้้าเป็็นหรืือเกี่่�ยวข้้องกัับนัักการเมืืองหรืือบุุคคลที่่มีีสถ
� านภาพทางการเมืือง
เงื่่�อนไขการลงนาม

คนเดีียว

ร่่วมกััน 2 คน

คนใดคนหนึ่่ง�

ไม่่ใช่่

ใช่่ โปรดระบุุตำำ�แหน่่ง .............................................................................

อื่่�นๆ ระบุุ ..........................................................................................................................

ข้้าพเจ้้าขอรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููลที่่ใ� ห้้มาข้้างต้้น พร้้อมรัับทราบและตกลงยิินยอมปฏิิบััติแิ ละผููกพัันตนเองตามข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขการเปิิดบััญชีีกองทุุนของธนาคาร ข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขที่่ป� รากฏ
ในหนัังสืือชี้้ช� วนของกองทุุน ข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขในการลงทุุนที่่ร� ะบุุไว้้ด้า้ นหลัังของใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีีกองทุุน และที่่ธ� นาคาร/บลจ. จะประกาศต่่อไปในภายหน้้าทุุกประการ การทำำ�ธุรุ กรรมของข้้าพเจ้้า
ไม่่มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� การฟอกเงิินหรืือสนัับสนุุนทางการเงิินให้้แก่่การก่่อการร้้าย
เมื่่อ� ข้้าพเจ้้าให้้ข้อ้ มููลส่่วนบุุคคลของบุุคคลอื่่น� ใดแก่่ธนาคาร (ก) ข้้าพเจ้้ารัับรองที่่จ� ะตรวจสอบความถููกต้้องและความสมบููรณ์์ของข้้อมููลส่่วนบุุคคลอื่่น� ที่่ข้� า้ พเจ้้าให้้แก่่ธนาคาร และแจ้้งธนาคารถึึงความเปลี่่ย� นแปลง
ของข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่ไ� ด้้ให้้ไว้้ (ข) ข้้าพเจ้้ารัับรองว่่า ข้้าพเจ้้าได้้รัับความยิินยอม หรืือสามารถอาศััยฐานทางกฎหมายอื่่น� สำำ�หรัับการเก็็บรวบรวม ใช้้ เปิิดเผย และ/หรืือโอนข้้อมููลส่่วนบุุคคลดัังกล่่าว
ตามกฎหมายที่่ใ� ช้้บัังคัับ (ค) ข้้าพเจ้้ารัับรองว่่าข้้าพเจ้้าได้้แจ้้งประกาศการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของธนาคารแก่่บุุคคลอื่่น� ดัังกล่่าวแล้้ว และ (ง) ข้้าพเจ้้ารัับรองว่่าธนาคารสามารถเก็็บ รวบรวม ใช้้ เปิิดเผย
และ/หรืือโอนข้้อมููลส่่วนบุุคคลดัังกล่่าวตามวััตถุุประสงค์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ในประกาศการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของธนาคาร ซึ่่�งอาจมีีการแก้้ไขเป็็นครั้้�งคราว ซึ่่�งรวมถึึงวััตถุุประสงค์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
ในใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีีกองทุุนฉบัับนี้้�

ลายมืือชื่่�อผู้้�ขอเปิิดบััญชีี
.........................................................................................................................................................................................................................................................
(
			
)

สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�

ผู้้�แนะนำำ�การลงทุุน
ทะเบีียนเลขที่่�
รหััสพนัักงาน
ผู้้�แนะนำำ�บััญชีี	
รหััสพนัักงาน					

KYC level
1 2 3

ผู้้�บัันทึึกบััญชีี
รหััสพนัักงาน
ผู้้�อนุุมััติิ
รหััสพนัักงาน

สามารถอ่่านประกาศการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของธนาคารได้้ที่่� www.krungsri.com/pdpa/privacy-notice-th
หน้้าที่่� 2/2
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ข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขการเปิิดบััญชีีกองทุุน
ผู้้�ขอเปิิดบััญชีีกองทุุนรวม (“ลููกค้้า”) มีีความประสงค์์ที่จ่� ะเปิิดบััญชีีกองทุุนรวมเพื่่อ� ลงทุุนในหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมซึ่่�งบริิหารและจัดั การโดยบริิษััทหลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุน (“บลจ.”) ที่่ธ� นาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน)
(“ธนาคาร”) เป็็นนายหน้้าในการซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน โดยลููกค้้ายอมรัับและยิินยอมผููกพัันตามข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขการเปิิดบััญชีีกองทุุน ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้� รวมทั้้ง� ที่่ธ� นาคารอาจแก้้ไขเปลี่่ย� นแปลง
ในภายหน้้า
ข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขเกี่่ย� วกัับการซื้อ�้ ขายคืืน และ/หรืือ สัับเปลี่่ยน
� หน่่วยลงทุุน
1. ลููกค้้ามีีความรู้้�และเข้้าใจเกี่่ย� วกัับการลงทุุนในหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมเป็็นอย่่างดีี และรัับทราบว่่า
1.1 การลงทุุนในหน่่วยลงทุุนมิิใช่่เป็็นการฝากเงิิน และมีีความเสี่่ย� งของการลงทุุน ลููกค้้าอาจได้้รัับเงิินลงทุุนมากกว่่าหรืือน้้อยกว่่าเงิินลงทุุนเริ่่ม� แรก หรืืออาจไม่่ได้้รัับเงิินค่่าขายคืืนหน่่วยลงทุุนภายในระยะเวลาที่่กำ� �ำ หนด หรืือ
อาจไม่่สามารถขายคืืนหน่่วยลงทุุนได้้ตามที่่ไ� ด้้มีีคำ�สั่่
ำ ง� ไว้้
1.2 การลงทุุนในหน่่วยลงทุุนเป็็นการตััดสิินใจของลููกค้้า ไม่่มีีผลผููกพัันธนาคารและบลจ. และไม่่มีีผลให้้ธนาคารและบลจ.ต้้องรัับผิิดชอบในบรรดาความเสีียหายใดๆ ที่่เ� กิิดขึ้้น� จากการลงทุุนดัังกล่่าว
1.3 การลงทุุนในกองทุุนรวมเพื่่อ� การเลี้้ย� งชีีพ กองทุุนรวมหุ้้�นระยะยาว และ/หรืือกองทุุนรวมเพื่่อ� การออมที่่จั� ดั ตั้้ง� และ/หรืือจัดั การโดยบลจ. ธนาคาร บลจ. หรืือนายทะเบีียนจะปฏิิเสธการลงทะเบีียนโอนการจำำ�นำ�ำ หรืือ
การนำำ�ไปเป็็นประกัันหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมดัังกล่่าว ซึ่่ง� เป็็นไปตามประกาศและข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (“ก.ล.ต.”)
1.4 ธนาคารและบลจ.มิิได้้เป็็นผู้้�ให้้คำ�ำ แนะนำำ� หรืือให้้คำ�ำ ปรึึกษาในด้้านภาษีีแก่่ลููกค้้าสำำ�หรัับการลงทุุนในกองทุุนรวมเพื่่อ� การเลี้้ย� งชีีพ กองทุุนรวมหุ้้�นระยะยาว และ/หรืือกองทุุนรวมเพื่่อ� การออม
2. ลููกค้้ารัับทราบว่่า ธนาคารเป็็นเพีียงผู้้�ให้้คำ�ำ แนะนำำ�การลงทุุน และรัับคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนเท่่านั้้น� สำำ�หรัับหน้้าที่่ใ� นการจัดั สรรหน่่วยลงทุุนเป็็นหน้้าที่่ข� องบลจ.
3. ลููกค้้ายิินยอมให้้ธนาคารทำำ�การเปิิดเผย แลกเปลี่่ย� น ส่่ง และ/หรืือโอนข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�ใช้้บริกิ าร หรืือข้้อมููลที่่ผู้้�� ใช้้บริกิ ารให้้ไว้้กัับธนาคารในการสมััครหรืือใช้้บริกิ ารนี้้� ให้้กัับบริษััท
ิ ในกลุ่่มธุ
� รุ กิิจทางการเงิินของธนาคาร
ผู้้�ประมวลผลข้้อมููลของธนาคาร ผู้้�ให้้บริกิ ารภายนอก ตััวแทนของธนาคาร ผู้้�รัับจ้า้ งช่่วงงานต่่อ และ/หรืือพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่อ� อกผลิิตภััณฑ์์ร่่วมกัันในลัักษณะ co-brand ซึ่่ง� ธนาคารจำำ�เป็็นต้้องเปิิดเผยเพื่่อ� ให้้ธนาคาร
สามารถให้้บริกิ ารตามข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขนี้้ไ� ด้้ รวมทั้้ง� เพื่่อ� วััตถุุประสงค์์ในการประเมิินความเสี่่ย� งของผู้้�ใช้้บริกิ าร เพื่่อ� ป้้องกัันและตรวจสอบรายการธุุรกรรมที่่อ� าจจะเกิิดการทุุจริติ เพื่่อ� ปรัับปรุุงบริิการหรืือผลิิตภััณฑ์์ของ
ธนาคาร เพื่่อ� ประโยชน์์ในการติิดต่่อสื่่อ� สารในการให้้บริกิ าร เพื่่อ� สนัับสนุุนการให้้บริกิ ารของธนาคาร เพื่่อ� ประโยชน์์ในการดำำ�เนิินการติิดตามทวงถามหนี้้� เพื่่อ� ประโยชน์์ในการประมวลผลข้้อมููล เพื่่อ� ตรวจสอบรายการชำำ�ระเงิิน
หรืือรายการฝาก/ถอน/โอนเงิิน เพื่่อ� ให้้การให้้บริกิ ารของธนาคารภายใต้้ข้อ้ กำำ�หนดและเงื่อ่� นไขเกี่่ย� วกัับการซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนเป็็นไปตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรืือข้้อบัังคัับ ระเบีียบ หรืือคำำ�สั่่ง� ของหน่่วยงานราชการทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
4. กองทุุนรวมที่่ส� ามารถทำำ�การซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน ตามข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขนี้้� ให้้เป็็นไปตามที่่ธ� นาคาร / บลจ. ประกาศกำำ�หนดผ่า่ นเว็็บไซต์์ของธนาคาร / บลจ. หรืือโดยวิิธีีการอื่่น� ตามที่่ธ� นาคาร /
บลจ. เห็็นสมควร
5. ลููกค้้าได้้รัับมอบคู่่มืื� อผู้้�ลงทุุน คู่มืื�่ อภาษีีเกี่่ย� วกัับกองทุุนรวมเพื่่อ� การเลี้้ย� งชีีพ กองทุุนรวมหุ้้�นระยะยาว หรืือกองทุุนรวมเพื่่อ� การออม หรืือเอกสารอื่่น� ใดที่่ใ� ช้้สำ�ำ หรัับการขายหน่่วยลงทุุน จากธนาคารเรีียบร้้อยแล้้ว และก่่อนการลงทุุน
ในหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมทุุกครั้ง�้ ลููกค้้าได้้ศึกึ ษาและมีีความเข้้าใจในข้้อมููลต่่างๆ ตามเอกสารที่่ไ� ด้้รัับดัังกล่่าว และมีีความเข้้าใจในนโยบายการลงทุุน นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล ความเสี่่ย� งในการลงทุุน ค่่าธรรมเนีียม
ค่่าใช้้จ่่าย และเงื่อ่� นไขอื่่น� ๆ ในการถืือหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมที่่ลูู� กค้้าประสงค์์จะลงทุุนครบถ้้วนสมบููรณ์์แล้้ว
6. ในการรัับเงิินค่่าขายคืืน เงิินปัันผล หรืือผลประโยชน์์ใดๆ ที่่ไ� ด้้จากการลงทุุนในหน่่วยลงทุุน ลููกค้้าตกลงให้้ธนาคารนำำ�เงิินจำำ�นวนดัังกล่่าวเข้้าบััญชีีเงิินฝากที่่ลูู� กค้้ามีีอยู่กัับ
�่ ธนาคาร ในกรณีที่ี ธ่� นาคารไม่่สามารถนำำ�เงิินเข้้าบััญชีี
เงิินฝากดัังกล่่าวได้้ ลููกค้้าตกลงให้้ธนาคารจัดั ทำำ�เป็็นเช็็คขีีดคร่่อมเฉพาะให้้แก่่ลููกค้้าแทน
7. ใบคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน และเอกสารใดๆ รวมทั้้ง� ระเบีียบ คำำ�สั่่ง� หรืือวิิธีีการปฏิิบััติงิ านของธนาคาร ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขนี้้� ไม่่ว่่าจะมีีอยู่ใ�่ นวัันที่่ลูู� กค้้าเปิิดบััญชีีกองทุุนรวม หรืือ
ที่่ธ� นาคาร / บลจ. จะประกาศเพิ่่ม� เติิมในภายหน้้า ให้้ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้ด้� ว้ ย
8. ธนาคาร/บลจ. มีีสิิทธิปิ ฏิิเสธคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน หรืือคำำ�สั่่ง� อื่่น� ใดของลููกค้้าไม่่ว่่าทั้้ง� หมดหรืือบางส่่วน โดยธนาคาร/บลจ. จะแจ้้งเหตุุผลการปฏิิเสธคำำ�สั่่ง� ดัังกล่่าวให้้ลููกค้้าทราบตามสมควร รวมทั้้ง�
มีีสิิทธิกิ ระทำำ�การหรืืองดเว้้นกระทำำ�การใดๆ ภายใต้้วััตถุปุ ระสงค์์และนโยบายของกองทุุนรวมตามที่่ร� ะบุุไว้้ในโครงการหรืือหนัังสืือชี้้ช� วนของแต่่ละกองทุุนรวมที่่เ� กี่่ย� วข้้อง โดยลููกค้้าตกลงจะไม่่เรีียกร้้องให้้ธนาคาร/บลจ. ต้้องรัับผิิดชอบ
หรืือเรีียกร้้องค่่าเสีียหายใดๆ และยิินยอมสละบรรดาสิิทธิทั้ิ ง้� หลายที่่จ� ะยกขึ้้น� เป็็นข้้อต่่อสู้้�กัับธนาคาร/บลจ.
9. ในกรณีีที่บัั่� ญชีีกองทุุนรวมไม่่มีีมููลค่่าเงิินคงเหลืือในบััญชีี และบััญชีีไม่่มีีรายการเคลื่่อ� นไหวติิดต่่อกัันเป็็นเวลาเกิินกว่่า 90 วััน ลููกค้้าตกลงให้้ธนาคารปิิดบััญชีีดัังกล่่าวโดยไม่่ต้้องแจ้้งให้้ลููกค้้าทราบ
10.ความไม่่สมบููรณ์์หรืือเป็็นโมฆะของข้้อกำำ�หนดหรืือเงื่อ่� นไขในข้้อใด ไม่่มีีผลกระทบต่่อข้้อกำำ�หนดหรืือเงื่อ�่ นไขในข้้ออื่่น� โดยให้้ข้อ้ กำำ�หนดหรืือเงื่อ่� นไขในข้้ออื่่น� ยัังคงมีีผลบัังคัับใช้้อยู่ต่่�่ อไป และหากข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขนี้้�
ขััดหรืือแย้้งกัับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำำ�นัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรืือข้้อบัังคัับ ระเบีียบ คำำ�สั่่ง� ของหน่่วยงานราชการทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ให้้ข้อ้ ความตามข้้อกำำ�หนด
� ลใช้้บัังคัับเฉพาะที่่ไ� ม่่ขััดหรืือแย้้งกัับกฎหมาย ประกาศ ข้้อบัังคัับ ระเบีียบ หรืือคำำ�สั่่ง� ดัังกล่่าว
และเงื่อ�่ นไขนี้้มีีผ
11. ในกรณีีที่มีี่� การเปลี่่ย� นแปลงแก้้ไขกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำำ�นัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ หรืือคำำ�สั่่ง� ของหน่่วยงานราชการทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศที่่มีีผ
� ลกระทบ
ต่่อการให้้บริกิ ารของธนาคารตามข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้� ธนาคาร / บลจ. มีีสิิทธิทำิ �ำ การแก้้ไขเปลี่่ย� นแปลงข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขนี้้เ� พื่่อ� ให้้สอดคล้้องและเป็็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบีียบข้้อบัังคัับหรืือคำำ�สั่่ง� ตามที่่ธ� นาคาร /
บลจ. เห็็นสมควร โดยเพีียงแจ้้งให้้ลููกค้้ารัับทราบเป็็นหนัังสืือ หรืือประกาศผ่า่ นเว็็บไซต์์ของธนาคาร / บลจ. โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับความยิินยอมจากลููกค้้า
12.การบอกกล่่าว แจ้้ง ติิดต่่อ หรืือส่่งหนัังสืือบอกกล่่าว ประกาศ และ/หรืือเอกสารอื่่น� ใด ที่่ธ� นาคาร / บลจ. ดำำ�เนิินการด้้วยวิิธีีปิดิ ประกาศไว้้ ณ ที่่ทำ� �ำ การธนาคาร / บลจ. หรืือประกาศทางหนัังสืือพิิมพ์ห์ รืือแจ้้งให้้ทราบทางโทรศััพท์์
โทรสาร อีีเมล์์ ทางไปรษณีีย์ล์ งทะเบีียนหรืือไม่่ลงทะเบีียน หรืือให้้คนนำำ�ไปส่่งเอง หรืือด้้วยวิิธีีการอื่่น� ใด ตามข้้อมููลที่่ลูู� กค้้าได้้แจ้้งไว้้เป็็นหนัังสืือครั้ง้� หลัังสุุด ให้้ถืือว่่าได้้ส่่งให้้แก่่ลููกค้้าแล้้วโดยชอบ ทั้้ง� นี้้� โดยไม่่คำำ�นึงึ ถึึงว่่า
ลููกค้้าจะได้้รัับด้ว้ ยตนเองหรืือจะมีีผู้้�รัับไว้้หรืือไม่่ก็็ตาม ในกรณีที่ี ส่่่� งให้้ไม่่ได้้เพราะลููกค้้าย้้ายที่่อ� ยู่�่ หรืือที่่อ� ยู่ดัั�่ งกล่่าวเปลี่่ย� นแปลงไปหรืือถููกรื้้อ� ถอนไป โดยไม่่ได้้แจ้้งการย้้ายหรืือการเปลี่่ย� นแปลงหรืือการรื้้อ� ถอนนั้้น� เป็็นหนัังสืือ
ถึึงธนาคาร หรืือติิดต่่อไม่่ได้้ เพราะเลขหมายโทรศััพท์์ โทรสาร อีีเมล์์ หรืือที่่อ� ยู่ที่�่ ลูู่� กค้้าได้้แจ้้งการเปลี่่ย� นแปลงไว้้เป็็นหนัังสืือครั้ง�้ หลัังสุุดไม่่ถููกต้้อง ให้้ถืือว่่าลููกค้้าได้้รัับและทราบหนัังสืือติิดต่่อคำำ�บอกกล่่าวหรืือหนัังสืืออื่่น� ใด
ของธนาคาร/บลจ.แล้้วโดยชอบ กรณีีที่ลูู่� กค้้าเปลี่่ย� นแปลงที่่อ� ยู่�่ หมายเลขโทรศััพท์์ หมายเลขโทรสาร หรืืออีีเมล์์ ลููกค้้าจะต้้องแจ้้งให้้ธนาคารทราบเป็็นหนัังสืือทัันทีีที่มีี่� การเปลี่่ย� นแปลง หากลููกค้้าละเลยไม่่ปฏิิบััติติ ามข้้อกำำ�หนด
ดัังกล่่าว ธนาคาร/บลจ. ไม่่ต้้องรัับผิิดชอบต่่อความเสีียหายใดๆ ที่่เ� กิิดขึ้้น�
13.การลงทุุนในกองทุุนรวมสำำ�หรัับผู้้�ลงทุุนที่่มิ� ใิ ช่่รายย่่อยและผู้้�มีีเงิินลงทุุนสููง ลููกค้้ารัับทราบว่่า ธนาคาร บลจ. หรืือนายทะเบีียนจะปฏิิเสธการโอนหน่่วยลงทุุนไม่่ว่่าทอดใดๆ ไปให้้ผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุนอื่่น� ที่่มิ� ใิ ช่่ผู้้�ลงทุุนที่่มิ� ใิ ช่่รายย่่อย
และผู้้�มีีเงิินลงทุุนสููง เว้้นแต่่เป็็นการโอนทางมรดก ซึ่่ง� เป็็นไปตามประกาศและข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
�่ หน่่วยลงทุุน แบบไม่่เปิิดเผยชื่่อ� ผู้ถื้� อื หน่่วยลงทุุน (Omnibus Account)
ข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขเกี่ย�่ วกัับการเป็็นนายหน้้า ซื้อ�้ ขายคืืน และสัับเปลี่ยน
1. ในกรณีที่ี ธ่� นาคารได้้รัับการแต่่งตั้้ง� และมอบหมายจากลููกค้้าให้้เป็็นนายหน้้าในการซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนแบบไม่่เปิิดเผยชื่่อ� ผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุน ลููกค้้าตกลงปฏิิบััติติ ามหลัักเกณฑ์์ที่ธ่� นาคารกำำ�หนดไว้้ตาม
ข้้อกำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้� รวมทั้้ง� ให้้ธนาคารมีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการต่่างๆ แทนลููกค้้าในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
1.1 เปิิดบััญชีีซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน กัับบลจ.
1.2 แก้้ไขเปลี่่ย� นแปลงข้้อมููลส่่วนตััวต่่างๆ ของลููกค้้า
1.3 ลงนามในใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีีกองทุุนรวม ใบคำำ�ขอใช้้บริกิ ารทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เอกสารใบคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน และ/หรืือเอกสารอื่่น� ใดที่่เ� กี่่ย� วข้้อง รวมทั้้ง� การส่่งคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือ
สัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนใดๆ ภายใต้้การจัดั การของบลจ. โดยผ่า่ นช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืือวิิธีีการอื่่น� ใดที่่ธ� นาคารเห็็นสมควร
1.4 ชำำ�ระเงิินค่่าซื้้อ� หน่่วยลงทุุนและค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ ให้้แก่่บลจ. โดยลููกค้้ายิินยอมให้้ธนาคารหัักเงิินจากบััญชีีเงิินฝากที่่มีี� อยู่กัับ
�่ ธนาคาร หรืือเรีียกเก็็บเงิินไปยัังผู้้�ให้้บริกิ ารบััตรเครดิิตของลููกค้้า
1.5 รัับทราบข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วกัับการซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน และข้้อมููลเกี่่ย� วกัับการถืือครองหน่่วยลงทุุนของลููกค้้าจากบลจ. โดยธนาคารจะทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุนแทนลููกค้้า (ยกเว้้นกองทุุนรวม
เพื่่อ� การเลี้้ย� งชีีพ กองทุุนรวมหุ้้�นระยะยาว และกองทุุนรวมเพื่่อ� การออม) และจัดั ส่่งข้้อมููลและเอกสารแสดงสิิทธิใิ นหน่่วยลงทุุนให้้กัับลููกค้้า
1.6 ติิดต่่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับลููกค้้า หรืือทำำ�ธุรุ กรรมใดๆ รวมถึึงดำำ�เนิินการอื่่น� ใดอัันจำำ�เป็็นเพื่่อ� ให้้การทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นนายหน้้าในการซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนแบบไม่่เปิิดเผย
ชื่่อ� ผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุน เสร็็จสมบููรณ์์
1.7 มอบอำำ�นาจ แต่่งตั้้ง� และถอดถอนตััวแทนช่่วง เพื่่อ� กระทำำ�การใดๆ ภายใต้้ข้อ้ กำำ�หนดและเงื่อ�่ นไขนี้้� ทั้้ง� นี้้� การกระทำำ�ใดๆ ของธนาคารหรืือตััวแทนช่่วง ซึ่่ง� ทำำ�ภายใต้้ข้อ้ กำำ�หนดและเงื่อ่� นไขนี้้� ลููกค้้าตกลงให้้ถืือเสมืือนว่่า
เป็็นการกระทำำ�ของลููกค้้าเอง
1.8 จััดการ หรืือกระทำำ�การใดๆ กัับหน่่วยลงทุุน สิิทธิเิ รีียกร้้อง หรืือผลประโยชน์์อื่น่� ใดของลููกค้้า เพื่่อ� ปกป้้องและรัักษาผลประโยชน์์ที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับบััญชีีซื้้อ� ขายหน่่วยลงทุุนแบบไม่่เปิิดเผยชื่่อ� ผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุน (Omnibus Account)
ของลููกค้้าในกรณีีที่ลูู่� กค้้าถึึงแก่่ความตาย ถููกพิิทัักษ์์ทรััพย์์ เป็็นบุุคคลล้้มละลาย เป็็นผู้้�ไร้้ความสามารถหรืือเสมืือนไร้้ความสามารถ
2. การเปิิดบััญชีีซื้้อ� ขายหน่่วยลงทุุนแบบไม่่เปิิดเผยชื่่อ� ผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุน (Omnibus Account) อาจมีีเงื่อ่� นไขหรืือสิิทธิปิ ระโยชน์์ที่ไ่� ม่่เท่่าเทีียมกัับการเปิิดบััญชีีซื้้อ� ขายหน่่วยลงทุุนแบบเปิิดเผยชื่่อ� ผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุน เช่่น ข้้อจำำ�กััด
ของระยะเวลาการส่่งคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� หน่่วยลงทุุน (Cut-off time) และความล่่าช้้าของการได้้รัับเงิินปัันผล หรืือเงิินค่่าขายคืืนหน่่วยลงทุุน การได้้รัับข่่าวสารหรืือข้้อมููลสิิทธิปิ ระโยชน์์เกี่่ย� วกัับการลงทุุน เป็็นต้้น
3. การลงทุุนในหน่่วยลงทุุนผ่่านบััญชีีซื้้อ� ขายหน่่วยลงทุุนแบบไม่่เปิิดเผยชื่่อ� ผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุน (Omnibus Account) จะไม่่สามารถโอนหน่่วยลงทุุนให้้บุคุ คลอื่่น� หรืือจำำ�นำ�ำ หน่่วยลงทุุนได้้
4. ลููกค้้าจะได้้รัับรายงานแสดงสถานะการลงทุุนในหน่่วยลงทุุน ที่่ธ� นาคารได้้รัับจากบลจ.ในฐานะผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุนแทนลููกค้้าเป็็นรายไตรมาส เว้้นแต่่ในกรณีที่ี ลูู่� กค้้าไม่่มีีการซื้้อ� ขายคืืน และ/หรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนผ่า่ นธนาคาร
เป็็นระยะเวลา 12 (สิิบสอง) เดืือนติิดต่่อกััน ลููกค้้าจะได้้รัับรายงานดัังกล่่าวทุุกๆ 6 (หก) เดืือนแทน
5. ลููกค้้าตกลงยิินยอมให้้ธนาคารมีีสิิทธิแิ ก้้ไขหรืือเปลี่่ย� นแปลงข้้อกำำ�หนด เงื่อ่� นไข หรืือการเรีียกเก็็บค่่าใช้้บริกิ ารหรืือค่่าใช้้จ่่ายอื่่น� ใดที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการเปิิดบััญชีีแบบไม่่เปิิดเผยชื่่อ� ผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุน (Omnibus Account) ได้้ตามที่่�
ธนาคารเห็็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้้งให้้ลููกค้้าทราบล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 15 (สิิบห้า้ ) วััน
6. ในกรณีที่ี ลูู่� กค้้ามีีการถืือหน่่วยลงทุุนเกิินกว่่าอััตราที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด หากกองทุุนรวมใดมีีการขอมติิจากผู้้�ถืือหน่่วย จะไม่่นัับคะแนนเสีียงในส่่วนที่่เ� กิินนั้้น� โดยธนาคารและบลจ.จะดำำ�เนิินการปรัับสััดส่่วนการถืือหน่่วยลงทุุน
ให้้ไม่่เกิินกว่่าที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด
7. กรณีีที่ก่� องทุุนรวมมีีการจ่่ายเงิินปัันผลและมีีการหัักภาษีีเงิินได้้หััก ณ ที่่จ่่� าย ธนาคารจะเป็็นผู้้�ออกหนัังสืือรัับรองการหัักภาษีีเงิินได้้หััก ณ ที่่จ่่� ายให้้กัับลููกค้้า แต่่ลููกค้้าอาจไม่่สามารถขอเครดิิตภาษีีเงิินปัันผลได้้
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