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ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบญัชีเพื่อซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจัดตัง้และจดัการโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  ทหารไทย จ ากดั (บลจ.) โดยข้าพเจ้าได้กรอก
ข้อมลูในใบค าขอเปิดบญัชตีามรายละเอียดข้างลา่งนี ้และตกลงย่ืนเอกสารประกอบการเปิดบญัชทีี่ถกูต้อง และเป็นปัจจบุนัตามที ่บลจ.ก าหนด 

 

วนั/เดือน/ปี   /   /     
 

เลขที่บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน    -  -      -  
        (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) 

 
 
 
ค ำอธิบำยกำรเพิ่มเตมิส ำหรับประเภทบัญชีเด่ียว 

1) ในกรณีของบญัชีเดี่ยวที่ปรากฏค าว่า “เพื่อ” พร้อมชือ่บคุคลอีกบคุคลหนึง่ต่อท้าย  บคุคลที่มชีือ่ปรากฏตอ่ท้ายนัน้  บริษัทจดัการขอจ ากดัให้เฉพาะบคุคลทีม่ี
ความเกี่ยวพนัทางสายเลอืด หรือเป็นคู่สมรสกบับคุคลชื่อแรกเท่านัน้  ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะถอืว่าบคุคลชือ่แรกนัน้เป็นเจ้าของบญัชแีต่เพียงผู้ เดียว 

2) บริษัทจดัการสงวนสทิธิไมรั่บบญัชีเดี่ยวที่ปรากฏค าว่า “โดย”  ยกเว้น เป็นการเปิดบญัชีกองทุนสว่นบคุคลซึง่บริหารโดยสถาบนัการเงินที่บริษัทจดัการยอมรับ  
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะถือว่าบคุคลท่ีปรากฏชือ่หลงัค าว่า “โดย” เป็นผู้มีอ านาจลงนาม รับเอกสาร และเข้าผกูพนัในธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบับญัชีที่เปิดนี ้

3) บริษัทจดัการไมรั่บเปิดบญัชีให้กบับคุคลที่เป็นผู้ เปิดบญัชทีี่ใช้ชือ่แทนบคุคลอ่ืน (Nominee Account) 
4) บญัชีที่ปรากฏค าว่า “และ” / “หรือ” ไมถ่ือเป็นบญัชีเดี่ยว ทา่นไม่สามารถใช้ค าขอเปิดบญัชีฉบบันี ้ โดยต้องใช้ค าขอเปิดบญัชีประเภทบญัชีร่วม 

 
1. ข้อมูลของผู้เปิดบัญชกีองทุน 

(กรณีของบญัชเีด่ียวที่ปรากฏค าว่า “เพื่อ” ให้น าสง่ข้อมลูสว่นบคุคล ของบคุคลหลงัค าว่า “เพือ่” แยกอีกฉบบัหนึง่ พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์กบับคุคลชื่อแรก และแนบ
ข้อมลูดงักลา่วมาพร้อมใบค าขอเปิดบญัชีฉบบันีด้้วย  เพือ่ให้บริษัทจดัการสามารถด าเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน รวมถงึกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง)   

ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1 ค ำน ำหน้ำช่ือ /       นาย         นาง         นางสาว       อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ_____________________ 
1.2 โปรดให้ช่ือ-นำมสกุล ทัง้ภำษำไทยและอังกฤษ  
ช่ือ______________________________________________________   นามสกลุ   ______________________________________________________ 
First name ________________________________________________ Last name  _____________________________________________________ 
  บตัรประชาชน                     หนงัสือเดนิทาง (กรณีคนต่างชาต)ิ                

เลขท่ี ____________________________ออกโดย_____________________วนัออกบตัร_________________วนัหมดอายุ________________ 
 

วนั / เดือน / ปีเกิด  (พ.ศ.)   _______________      อาย ุ__________ปี        สญัชาต ิ __________               เพศ  :      ชาย            หญิง 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

สถำนภำพสมรส                         โสด                 สมรส               หย่า                หม้าย         
 

1.3 ช่ือ-นำมสกุลคู่สมรส__________________________________________      
เลขท่ีบัตรประชำชนของคู่สมรส(กรณีคนต่ำงชำติใช้เลขที่หนังสือเดนิทำง) ________________________________                                                                                                 
ช่ือบุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิำวะ       ช่ือ-สกลุ     เลขท่ีบตัรประชาชน 

    (1) _____________________________________  _____________________________ 
    (2)  _____________________________________   _____________________________ 
    (3) _____________________________________  _____________________________ 
    (4) _____________________________________  _____________________________ 
    (5) _____________________________________  _____________________________ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  / TMB Asset Management Co., Ltd  /  www.tmbam.com 
ชัน้ 32 อาคารอบัดลุราฮิม 990 ถ.พระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  โทร. 1725 Fax 0-2636-1166-8 
32nd  Floor, Abdulrahim Place, 990 Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 1725 

 

  ค ำขอเปิดบัญชีกองทุน
กองทุน  

หน่วยลงทุนของTMBAMไมส่ามารถขายใหก้บับุคคลธรรมดาหรือนิตบิคุคล
สญัชาตสิหรฐัอเมรกิา ผูม้ีถิน่ทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิา รวมถงึผูถ้ือกรีนการ์ด 
“TMBAM  does not offer fund units to US persons, citizens, 
residents, or Green Card holders of the USA บุคคลธรรมดำ-บัญชีเดี่ยว  

ใช้กับผู้เปิดบัญชีกับ TMBAM และผู้สนับสนุนกำรขำยฯท่ีไม่ใช่ TMB Bank 

เฉพำะเปิดบญัชีผ่ำน TMBAM เท่ำนัน้ 
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1.4 ท่ีอยู่ 
   ท่ีอยู่ในกำรตดิต่อและจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์             
เลขท่ี ______ อาคาร/หมู่บ้าน____________________ ซอย____________________ ถนน____________________ แขวง-ต าบล____________________ 
เขต / อ าเภอ____________________จงัหวดั____________________ประเทศ ____________________ รหสัไปรษณีย์ ____________________ 
โทรศพัท์_______________________ โทรศพัท์มือถือ____________________ โทรสาร____________________ Email Address ____________________ 
 

   ท่ีอยู่ปัจจุบัน / ท่ีอยู่ในประเทศไทยในกรณีคนต่ำงชำต ิ              ตรงกับท่ีอยู่ในกำรติดต่อและจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ 
เลขท่ี ______ อาคาร/หมู่บ้าน____________________ ซอย____________________ ถนน____________________ แขวง-ต าบล____________________ 
เขต / อ าเภอ____________________จงัหวดั____________________ประเทศ ____________________ รหสัไปรษณีย์ ____________________ 
โทรศพัท์_______________________ โทรสาร____________________         

 

   ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำนในประเทศไทย / ท่ีอยู่ตำมหนังสือเดินทำงในกรณีคนต่ำงชำติ  
  ตรงกับท่ีอยู่ในกำรติดต่อและจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์   ตรงกับท่ีอยู่ปัจจุบัน 
เลขท่ี ______ อาคาร/หมู่บ้าน____________________ ซอย____________________ ถนน____________________ แขวง-ต าบล____________________ 
เขต / อ าเภอ____________________จงัหวดั____________________ประเทศ ____________________ รหสัไปรษณีย์ ____________________ 
 

   ท่ีอยู่ถำวร  
  ตรงกับท่ีอยู่ในกำรติดต่อและจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์   ตรงกับท่ีอยู่ปัจจุบัน  
 ตรงกับท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน/หนังสือเดนิทำงในกรณีคนต่ำงชำติ 
เลขท่ี ______ อาคาร/หมู่บ้าน____________________ ซอย____________________ ถนน____________________ แขวง-ต าบล____________________ 
เขต / อ าเภอ____________________จงัหวดั____________________ประเทศ ____________________ รหสัไปรษณีย์ ____________________  

 

   สถำนที่ท ำงำน              ตรงกับท่ีอยู่ในกำรติดต่อและจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์             ตรงกับท่ีอยู่ปัจจุบัน 
 

ช่ือท่ีท างาน _____________________________________________ ต าแหน่งหน้าท่ี ___________________________ฝ่าย_________________________  
เลขท่ี______ชัน้______ อาคาร____________________ซอย____________________ ถนน____________________ แขวง-ต าบล____________________ 
เขต / อ าเภอ____________________ จงัหวดั____________________ ประเทศ ____________________ รหสัไปรษณีย์ ____________________ 
โทรศพัท์_______________________ โทรสาร____________________ Email Address ____________________ 
หมำยเหตุ : - บริษัทจัดกำรจะส่งเอกสำรต่ำงๆ ของกองทุน ไปยังที่อยู่ในกำรติดต่อและจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ได้ที่ระบุไว้เท่ำนัน้ 

1.5 ข้อมูลเพิ่มเติมของเจ้ำของบัญชี (ในกรณีบัญชีร่วม เป็นข้อมูลเพิ่มเติมส ำหรับบุคคลช่ือแรก) 
อำชีพของผู้เปิดบัญชี (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ ) 
  เจ้าของกิจการ    พนกังานบริษัท   พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
  ข้าราชการ    นกัการเมือง   อาจารย์ 
  แมบ้่าน    อาชีพอิสระ    นกัเรียน-นกัศกึษา 
  นกัการตลาด    วิศวะ/สถาปนิก    แพทย์/พยาบาล 
  สื่อมวลชน    อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ .......................................... 

ประเภทธุรกิจ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
  การเงิน / ธนาคาร   บริษัทหลกัทรัพย์ 
  ประกนัภยั / ประกนัชีวิต   อสงัหาริมทรัพย์ 
  บนัเทิง / สนัทนาการ   โฆษณา 
  หน่วยงานราชการ   โรงงานอตุสาหกรรม 
  โรงแรม / ภตัตาคาร   การทอ่งเที่ยว 
  ส านกังานบญัช ี   ส านกังานกฎหมาย 
  ขายอญัมณี ทอง   ขายของเก่า 
  โรงเรียน / สถานศกึษา   โอนเงินออกนอกประเทศ 
  ผลิต/ จ าหน่ายอาวธุยทุโธปกรณ์   แลกเปลี่ยนเงินตราระหวา่งประเทศ 
  นายหน้าค้าอาวธุยทุโธปกรณ์   คาสิโน และการพนนั 
  เงินกู้นอกระบบ   บริการ (โปรดระบ)ุ...................... 
  ค้าขายทัว่ไป   อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ.......................... 

รำยได้ครัวเรือนต่อเดือน (บำท) 
   ไม่มีรายได้   <= 20,000 
  20,001 - 50,000   50,001 -100,000 
  100,001 - 200,000   200,001 -  500,000 
  500,001- 1,000,000   >1,000,000 

ทรัพย์สินที่ถือครองในปัจจุบันได้มำจำก (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
   เงินเดือน / เงินออม   มรดก   ขายทรัพย์สิน 
   ประกอบธุรกิจ   อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ................................. 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ โดยประมาณ  
        จ านวน...................................................... บาท 
แหล่งที่มำของเงินลงทุน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
จากประเทศ .............................. 
  เงินเดือน   เงินออม   ธุรกิจ 
  ขายทรัพย์สิน   ขายหลกัทรัพย์ หรือกองทนุ 
  มรดก   อ่ืน ๆ (โปรดระบ.ุ.....................................) 

 

วัตถุประสงค์กำรลงทุน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
  ลงทนุระยะสัน้   ลงทนุระยะยาว   ใช้เพือ่เกษียณอาย ุ
  เพ่ือธุรกิจ   เพ่ือการศกึษา   เพ่ือเก็บออม 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ.............................................................. 

จ ำนวนเงนิที่คำดว่ำจะน ำมำลงทุนในครัง้แรก (บำท) 
  <= 100,000  100,001 -1,000,000 
  1,000,001 - 3,000,000   3,000,001 - 10,000,000 
  10,000,001 - 20,000,000   > 20,000,000 

เปิดบัญชีนีเ้พื่อท ำธุรกรรมให้ 
  ผู้ เปิดบญัช ี
  ผู้ รับผลประโยชน์ (บคุคลธรรมดาที่ได้รับประโยชน์ทอดสดุท้ายจากการท า 
ธุรกรรม หรือมีอ านาจควบคมุ/ตดัสินใจในทอดสดุท้ายเก่ียวกบัการท าธุรกรรมด้วย) 
ชื่อ-นามสกลุของผู้ รับประโยชน์...................................................................... 
เลขที่บตัรประชาชน...................................................................................... 
ที่อยู ่เลขที่..............................อาคาร/หมูบ้่าน.............................................. 
ซอย....................................................ถนน................................................. 
แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ......................................... 
จงัหวดั........................................ประเทศ.................................................... 
รหสัไปรษณีย์...............................โทรศพัท์................................................... 
โทรสาร.....................................Email Address........................................... 
โปรดระบคุวามสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ รับผลประโยชน์กบัผู้ เปิดบญัชี........................ 
................................................................................................................... 
ท่ำนเคยมีประวัติกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยฟอกเงนิกับหน่วยงำน
รำชกำรหรือไม่ 
  ไมเ่คย 
  เคย (โปรดระบรุายละเอียด).................................................................... 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมกองทุน 

 
 
 
 

                                     
 
 
 
 

 
 
3. กรณีที่มกีำรจ่ำยเงนิปันผล 
 

ผู้เปิดบัญชีสำมำรถเลือกวธีิกำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย วธีิกำรใดวธีิกำรหน่ึงได้โดยกรอกเคร่ืองหมำยใน  ข้ำงล่ำงนี ้  
 
                        ข้าพเจ้า                 ยินยอมให้หกัภาษี  ณ ท่ีจ่ายจากเงินปันผล     
                                                                             
                                                    ไม่ยินยอมให้หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินปันผล  
 
 หมำยเหตุ:  หากไมเ่ลือกข้อใดเลย บลจ.จะถือว่าเจ้าของบัญชีไม่ประสงค์ให้หักภาษี ณ ทีจ่่าย  ซึง่เจ้าของบญัชีจะต้องน าเงินปันผลที่ได้รับไปค านวณภาษีเงินได้  
                    ในปีภาษีนัน้ตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายภาษีอากร 
  
4. สมัครใช้ธุรกรรมทำงอินเตอร์เน็ต  
 
 ข้าพเจ้าขอสมคัรใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต  

บริษัทจดัการจะใช้ Email Address และเบอร์โทรศพัท์มือถือ ตามท่ีท่านได้ระบไุว้ในท่ีอยู่ท่ีใช้ในการตดิตอ่และจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามข้อ 1.4 ข้างต้น 
 
หมำยเหตุ:   บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิเปิดให้บริกำรธุรกรรมทำงอินเตอร์เน็ตเฉพำะกับลูกค้ำที่ระบุ Email Address ตำมที่อยู่ที่ใช้ในกำรติดต่อและจัดส่ง
เอกสำรทำงไปรษณีย์ตำมที่ท่ำนระบุไว้ข้ำงต้นเท่ำนัน้ 

  
 
 
5.  ข้ำพเจ้ำยนิยอมรับข้อมูลข่ำวสำรกำรตลำดด้ำนกำรลงทุนจำกบลจ.ทหำรไทย ทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่     ยนิยอม      ไม่ยนิยอม 

หากไมเ่ลอืกข้อใด บริษัทจดัการจะถือวา่เจ้าของบญัชียินยอม 
 

 

            
 
 

 

วธีิกำรรับเงนิค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงนิปันผล                                               
            *รับเป็นเช็คสัง่จ่าย “ช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ”  ตามที่ปรากฏในช่ือบญัชีกองทนุ (*เฉพาะบญัชีเดี่ยวเทา่นัน้) 
           โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทนุ                                                                                                                            
                                                                                                            
                ธนำคำร                          เลขที่บัญชี                         ออมทรัพย์         กระแสรำยวัน        บัญชีหลัก        บัญชีรอง               

 1.  ______________________    ______________________                                                                         
 2.  ______________________    ______________________                                                                     
 3.  ______________________     ______________________                                         
 
หมำยเหตุ : 1. กรณีรับเป็นเช็ค บลจ.ทหารไทย จะจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามทีอ่ยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ข้างต้น          

                2. ส าหรับวิธีการรับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  สามารถระบุบัญชีหลักได้เพียง 1 บัญชี 
เท่าน้ัน               
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6. ค ำรับรอง/ค ำยนืยนัโดยผู้ขอเปิดบัญช ี(ข้อควำมตำมข้อนีผู้กพนักบัเจ้ำของบัญชีร่วม/บุคคลที่ปรำกฏชื่อในบัญชทุีกรำย) 
ข้าพเจ้า (ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ/ผู้ขอเปิดบญัชี) ขอให้ค ารับรองและยืนยนัวา่: 
6.1 ข้อมลูข้างต้นรวมถึงข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในเอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุ เป็นข้อมลูปัจจุบนั ถกูต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง

ทกุประการ หากข้อมลูดงักลา่วของข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ บลจ.ทหารไทย ทราบเพื่อท าการเปลี่ยนแปลง
ฐานข้อมลูของข้าพเจ้าโดยมิชกัช้า 

6.2 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ รับทราบ ตกลง และยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตาม ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของกำรเปิดบัญชีกองทุนตามที่
ปรากฏในใบค าขอเปิดบญัชีนี ้(หรือตามที่ บลจ.ทหารไทย ได้มอบไว้ให้กบัข้าพเจ้าแล้วในระหว่างการเปิดบญัชีกองทนุของข้าพเจ้าแล้ว) ทกุ
ประการ และให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุของข้าพเจ้า  นอกจากนีข้้าพเจ้ายอมรับและตกลงที่
จะผูกพนัและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ ข้อก าหนด และเง่ือนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนนี ้และในหนงัสือชีช้วนของแต่ละ
กองทนุท่ีข้าพเจ้าจะเข้าลงทนุ ตลอดจนหลกัเกณฑ์/ข้อก าหนด/เง่ือนไขในใบค าสัง่ท ารายการเก่ียวกบัการลงทนุหรือใช้บริการ รวมถึง การใช้
บริการของบลจ.ทหารไทย ทัง้นี ้หากบลจ.ทหารไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์/ข้อก าหนด/เง่ือนไขในเอกสารดงักล่าวข้างต้น ข้าพเจ้า
ยืนยนัและตกลงที่จะผกูพนัและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์/ข้อก าหนด/เง่ือนไขที่เปลีย่นแปลงทกุประการ 

6.3 บลจ.ทหารไทยสงวนสทิธิในการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับญัชีการลงทนุของข้าพเจ้าทกุบญัชีที่มีอยู่กบับลจ.ทหารไทย รวมถึงด าเนินการอื่นใด
เก่ียวกับบญัชีกองทุนของข้าพเจ้าตามข้อก าหนดของกฎหมาย หรือข้อก าหนดของหน่วยงานราชการทัง้ในและต่างประเทศ (รวมถึงตาม
กฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา) นอกจากนี ้ข้าพเจ้าตกลงจะน าสง่ข้อมลูและเอกสารเพิ่มเติมให้กบับริษัทจดัการตามที่บริษัทจดัการร้องขอ 
รวมถึงยืนยนัถึงความถกูต้อง ค ายินยอม และข้อตกลงของข้าพเจ้าในแบบฟอร์ม FATCA และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ท่ีข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับบริษัท
จดัการ และ/หรือตวัแทน และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายฯ เพื่อใช้ประกอบการเปิดและด าเนินการใดๆ เก่ียวกบับญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุบญัชี 
ที่ข้าพเจ้ามีกบับริษัทจดัการทกุประการ 

6.4 การท าธุรกรรมในบญัชีกองทนุท่ีจะเปิดนีไ้มม่ีวตัถปุระสงค์เพื่อการฟอกเงินหรือการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
6.5 ข้าพเจ้ารับทราบวา่และตกลงวา่ บลจ.ทหารไทยสงวนสทิธ์ิในการไมใ่ห้บริการเก่ียวกบักองทนุกบับคุคลลกัษณะตอ่ไปนี ้

7.5.1) บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลสญัชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถ่ินท่ีอยูม่ีในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา 
7.5.2) ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุนีใ้นสหรัฐอเมริกา 
(ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ/ผู้ขอเปิดบญัชี)รับรองและยนืยนัวา่ข้าพเจ้ามิได้เป็นบคุคลดงักลา่วข้างต้นและตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจดัการทราบในทนัทีที่
มีการเปลีย่นแปลงข้อเท็จจริงในค ารับรองดงักลา่วข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคต 

ค ารับรอง/ค ายืนยนัเพิ่มเติมเฉพาะกรณีบญัชีร่วม 
6.6 ข้าพเจ้า/ผู้ขอเปิดบญัชีร่วมทกุคนตกลงมอบอ านาจให้ใช้บคุคลที่ปรากฎเป็นช่ือแรกของใบค าขอนีเ้ป็นผู้ติดต่อและเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุแทนข้าพเจ้า/ผู้ขอเปิดบญัชีร่วมทกุคน ในการให้ข้อมลูผู้ลงทนุในแบบสอบถามประเมินระดบัความเสีย่ง ตลอดจนการรับทราบข้อ
สงวนสิทธิที่เก่ียวข้อง รวมถึงลงนามในเอกสารยืนยนั/ค ายินยอม/รวมถึงเอกสารอื่นใดอันเก่ียวกับค าสัง่ซือ้/ขาย/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนค าสัง่เพื่อการด าเนินการภายใต้บญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุนีแ้ทนข้าพเจ้า/ผู้ขอเปิดบญัชีร่วมทกุคน 

6.7 เจ้าของบญัชีร่วม/ผู้มีรายช่ือในบญัชีทกุรายตกลงร่วมกนัให้บริษัทจดัการสง่เอกสารตา่งๆ ของกองทนุไปยงัที่อยูใ่นการตดิตอ่และจดัสง่กรณี
เอกสารทางไปรษณีย์ของบคุคลท่ีปรากฏช่ือในช่ือแรกของบญัชีร่วม และให้ถือวา่เอกสารท่ีได้สง่ดงักลา่วได้ถึงข้าพเจ้าโดยชอบแล้วหากสง่
ตามเง่ือนไขข้างต้น 

6.8 เง่ือนไขส าหรับการลงนาม ในฐานะผู้สัง่ซือ้ และ/หรือขายคืน และ/หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุหรือผู้ รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหนว่ยลงทนุ  
หรือผู้ รับเงินปันผล (ถ้าม)ี หรือผู้ รับเงินเมื่อมีการเลกิกองทนุ ให้เป็นดงันี ้__________________________________________________ 

 
 
 
 

ลงชื่อ___________________________________________________________________________________________________ผู้ขอเปิดบัญช ี
 
        (....................................................................................................................................................................................) 
  
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เท่ำนัน้ (โปรดประทบัตรำบริษัท/สำขำตำมระเบียนของแต่ละแห่ง) 

                                      ผู้ รับเปิดบัญชี / Single License 
 
                ลงช่ือ___________________________   
                     (...................................................................) 

วนัที่ท าการตรวจสอบเอกสาร ................................................. 

                                 ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ / Authorized Person  
 
            ลงช่ือ_____________________________ 
                    (...................................................................) 
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ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของกำรเปิดบัญชีกองทุน  
 

ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของกำรเปิดบัญชีกองทุนตามที่ระบุไว้ดงัต่อไปนี ้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของค ำขอเปิดบัญชีกองทุน เพ่ือซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่จดัตัง้
และจดัการโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั (“บลจ.” หรือ “บริษัทจดัการ”) โดยผู้ขอเปิดบญัชีกองทนุ (“ผู้ลงทนุ” หรือ “ลกูค้า”) ได้ลงนามในค ำขอเปิด
บัญชีกองทุนเพื่อรับทราบและตกลงที่จะเข้าผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อก ำหนดและเงื่อนไขของกำรเปิดบัญชีกองทุนนีแ้ล้ว 
  

1. ผู้ลงทนุยืนยนัวา่ ข้อมลูที่ให้ไว้ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นข้อมลูปัจจบุนั ถกูต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงทกุประการ หากข้อมลูดงักล่าวของผู้ลงทนุมีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  ผู้ลงทนุตกลงที่จะแจ้งให้ บลจ. ทราบเพื่อท าการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมลูของข้าพเจ้าโดยมิชกัช้า อนึ่ง ผู้ลงทนุยืนยั นว่าได้อ่านและเข้าใจ 
รับทราบ ตกลง และยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อก ำหนดและเงื่อนไขของกำรเปิดบัญชีกองทุนนี ้(หรือตามที่บลจ. หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุได้มอบไว้ให้กับผู้ลงทนุแล้วในระหว่างการเปิดบญัชีกองทนุของผู้ลงทนุ) รวมถึงข้อก าหนดอ่ืนใดที่ปรากฎอยู่ในค ำขอเปิดบัญชีกองทุนของผู้ลงทุน   
นอกจากนีผู้้ลงทนุยอมรับและตกลงที่จะผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อก าหนด/หลกัเกณฑ์/เงื่อนไขตา่งๆ ที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนของแต่ละกองทนุที่ผู้ลงทนุจะเข้าลงทนุ 
ตลอดจนข้อก าหนด/หลักเกณฑ์/เงื่อนไขในใบค าสั่งท ารายการเก่ียวกับการลงทุนหรือใช้บริการ รวมถึงการใช้บริการอ่ืนใดของบลจ.  ทัง้นี ้ หากบลจ.มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อก าหนด/หลักเกณฑ์/เงื่อนไขในเอกสารดังกล่าวข้างต้น ผู้ ลงทุนยืนยันและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อก าหนด/หลักเกณฑ์ /เงื่อนไขที่
เปลี่ยนแปลงทกุประการ 

2. บริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิที่จะพิจารณารับ หรือปฏิเสธค าขอของผู้ลงทนุ โดยไมจ่ าเป็นต้องชีแ้จงเหตผุลใดๆ แก่ผู้ลงทนุนัน้ 
3. บริษัทจัดการสงวนสิทธ์ิที่จะปฏิเสธการจองซือ้  การซือ้ และ/หรือการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขาย ค าสั่ง

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือค าสัง่อ่ืนใดของผู้ลงทนุ  ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน  ทัง้นีก้ารสงวนสิทธ์ิดงักล่าวให้ เป็นไปตามข้อก าหนดรวมถึงสิทธ์ิและหน้าที่ของ
บริษัทจดัการที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน ตลอดจนเง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนใดที่บริษัทจดัการได้ก าหนดไว้  

4. ในกรณีที่ผู้ลงทนุเปิดบญัชีกองทนุร่วมกนัโดยเปิดบญัชีกองทนุตัง้แต ่2 คน บริษัทจดัการจะถือเอาบคุคลที่มีชื่อแรกในค าขอ  เป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้สัง่ซือ้ และ/หรือ
ขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเป็นผู้ รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุ  หรือเป็นผู้ รับเงินปันผล (ถ้ามี) หรือเป็นผู้ รับเงินเม่ือมีการเลิกกองทนุ หรือ
เป็นผู้ ใช้สิทธิในการลงมติอื่นใดที่เก่ียวข้องกบักองทนุ เว้นแตเ่ป็นประสงค์ของผู้ลงทนุที่เปิดบญัชีร่วมกนัที่จะให้ด าเนินการด้วยวิธีอ่ืน 

5. ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (“ผู้สนบัสนนุ”)  เป็นเพียงผู้ด าเนินการในการรับค าสัง่ซือ้ และ/หรือค าสัง่ขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจาก
ลกูค้าเทา่นัน้  หน้าที่ในการจดัสรรหน่วยลงทนุตามค าสัง่เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการแตเ่พียงผู้ เดียว 

6. ในกรณีที่บญัชีกองทุนไม่มีมลูค่าคงเหลือในบัญชี  และผู้ลงทุนไม่มีการติดต่อใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีนัน้เป็นเวลานานติด ต่อกันเกิน 1 ปี บริษัท
จดัการสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชีดงักลา่ว และ/หรือ ไมด่ าเนินการตามค าสัง่การท ารายการกองทนุทัง้หมดหรือบางส่วนของลกูค้า  โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของบญัชี/ผู้
ลงทนุทราบลว่งหน้า  

7. ในกรณีบัญชีกองทนุมีหน่วยลงทนุแต่มีมลูค่ารวมกันทุกกองทนุต ่ากว่า  500 บาท หรือต ่ากว่าจ านวนหรือมลูค่าที่ บลจ. ก าหนด  และผู้ลงทนุไม่มีการติดต่อใช้
บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านบญัชีนัน้เป็นเวลานานติดตอ่กนัเกิน 1 ปี  หรือในกรณีที่ลกูค้าผิดค ารับรอง ข้อตกลง หรือผิดข้อก าหนดและเงื่อนไขของการเปิดบญัชี
กองทนุข้อหนึ่งข้อใดที่บริษัทจดัการเห็นวา่เป็นสาระส าคญั บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปิดบญัชีกองทนุของผู้ลงทนุและบงัคบัขายคืนหน่วยลงทนุ โดยให้ถือว่าผู้
ลงทนุยินยอมบริษัทจดัการแล้วตามข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้ ซึง่การขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่ว จะเป็นไปตามก าหนดเวลาที่บริษัทจดัการได้แจ้งไว้ในหนังสือ
แจ้งเก่ียวกบัมลูคา่ขัน้ต ่าของหน่วยลงทนุข้างต้น หรือการผิดข้อก าหนดและเง่ือนไข(แล้วแต่กรณี) และให้บริษัทจดัการน าเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทนุดงักล่าว
สง่ให้ผู้ลงทนุโดยมิชกัช้า โดยน าส่งเข้าบญัชีธนาคารตามรายละเอียด/ข้อมลูที่ผู้ลงทนุได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทจดัการหรือน าส่งเป็นเช็คสัง่จ่ายผู้ลงทนุไปยงัที่อยู่ที่ผู้
ลงทนุได้เคยแจ้งไว้กบับริษัทจดัการ โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบอีก  

8. ผู้ลงทนุยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครัง้ ผู้ ลงทนุได้รับหนังสือชีช้วน คู่มือผู้ ลงทุน หรือคู่มือภาษีของกองทุนที่เก่ียวข้อง(ถ้ามี )หรือเอกสารอ่ืนใดที่ใช้ในการขาย
หน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการ และ/หรือผู้จดัจ าหน่าย และ/หรือผู้สนบัสนนุ และ/หรือบุคคลธรรมดาทีท าหน้าที่เป็นตวัแทนสนับสนนุ รวมทัง้พนักงานผู้ท าหน้าที่ใน
การขายหน่วยลงทนุของบคุคลดงักลา่วแล้ว และผู้ลงทนุมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นอยา่งดีวา่  

(1) ก่อนการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุครัง้ ผู้ลงทนุควรจะศกึษาข้อมลูตา่งๆ ตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนอยา่งละเอียดรอบคอบ 
(2) การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใชเ่ป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผู้ลงทนุอาจได้รับเงินลงทนุคืนมากกวา่หรือน้อยกวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกก็ได้ 

และอาจไมไ่ด้รับช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามที่ได้มีค าสัง่ไว้ 
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จดัจ าหน่าย และ/หรือผู้ สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาทีท าหน้าที่เป็นตวัแทนสนับสนนุที่บริษัทจดัการแต่งตัง้  

(รวมทัง้พนักงานผู้ท าหน้าที่ในการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของบุคคลดงักล่าว) ให้ค าแนะน าทัว่ไปหรือค าแนะน าเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทนุ  ผู้
ลงทนุจะได้รับค าเตือนในเร่ืองตา่งๆ ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดอนัได้แก่ 
(ก) ค าเตือนเก่ียวกบัความเสี่ยงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 
(ข) ค าเตือนเก่ียวกบัความเสี่ยงในการลงทนุของกองทนุรวมนัน้ๆ 
(ค) ค าเตือนในกรณีที่มีการให้ค าแนะน าทัว่ไปวา่ ค าแนะน าดงักลา่วมิใชค่ าแนะน าแก่ผู้ลงทนุเป็นการเฉพาะเจาะจง และค าแนะน านัน้ไม่ได้เกิดจาก

การวิเคราะห์หรือค านึงถึงวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทนุ 
(ง) ค าเตือนในกรณีที่มีการให้ค าแนะน าเฉพาะเจาะจงวา่ ในกรณีที่ผู้ลงทนุปฏิเสธการให้ข้อมลูสว่นตวัหรือการให้ข้อมลูสว่นตวัที่เป็นปัจจบุัน ผู้ลงทนุ

อาจได้รับค าแนะน าที่ไมเ่หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทนุ เน่ืองจากค าแนะน าที่ให้นัน้ได้พิจารณาจาก
ข้อมลูเพียงเทา่ที่ผู้ลงทนุเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายก าหนด 
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ผู้ลงทนุยืนยนัวา่ การลงทนุเป็นการตดัสินใจลงทนุของผู้ลงทนุโดยล าพงัไมมี่ผลเป็นการผกูพนับริษัทจดัการและไมมี่ผลให้บริษัทจดัการต้องรับผิดชอบ
ใดๆ ทัง้สิน้ทกุประการ 

(4) ส าหรับผู้ลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และกองทนุรวมหุ้นระยะยาว  ผู้ลงทนุได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือภาษี  
และผู้ลงทนุรับทราบวา่บริษัทจดัการมิได้เป็นผู้ ให้ค าแนะน า หรือให้ค าปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทนุ 

9. ผู้ลงทนุรับทราบและเข้าใจเป็นอยา่งดีแล้ววา่ พนกังานผู้ท าหน้าที่ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนนุการ
ขาย และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทนการขาย จะได้รับผลตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจัดการ และ /หรือผู้ จัดจ าหน่าย และ/หรือผู้ สนับสนุน 
ก าหนด (แล้วแตก่รณี)  ทัง้นี ้ผลตอบแทนดงักลา่ว บริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่าย และ/หรือผู้สนบัสนนุ จะเป็นผู้ รับผิดชอบ (แล้วแต่กรณี) โดยจะไม่เป็นการ
เพ่ิมคา่ใช้จา่ยนอกเหนือจากที่ผู้ลงทนุหรือกองทนุรวมจะต้องรับผิดชอบตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุแตอ่ยา่งใด 

10. ผู้ลงทนุรับทราบเป็นอยา่งดีแล้ววา่ บริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนนุ และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ท าหน้าที่เป็นตวัแทนสนับสนนุ (รวมทัง้
พนักงานผู้ท าหน้าที่ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของบุคคลดงักล่าว)  มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ข้อบงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ของหน่วยงานราชการผู้ มีอ านาจอ่ืนใด หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ผู้ลงทนุจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือ
กบับริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่าย และ/หรือ ตวัแทนสนบัสนนุ และ/หรือบคุคลธรรมดาที่ท าหน้าที่เป็นตวัแทนสนบัสนนุ (รวมทัง้พนักงานผู้ท าหน้าที่ขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุของบคุคลดงักลา่ว) อยา่งเต็มความสามารถทกุประการ รวมทัง้ 

(1) ตกลงยินยอมให้/เปิดเผยข้อมลูสว่นตวัของผู้ลงทนุ ข้อมลูเพื่อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
และข้อมลูตามข้อก าหนดของกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ทัง้ในและตา่งประเทศ 

(2) น าส่ง และ/หรือลงนามในเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ หรือ ตามที่กฎหมายทัง้ในและต่างประเทศก าหนด (รวมถึง
กฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา) 

11. บรรดาการติดตอ่ หนงัสือติดตอ่ และ/หรือ หนงัสือบอกกลา่ว และ/หรือ เอกสารอื่นใด ที่จะติดตอ่หรือส่งให้แก่ผู้ลงทนุ ให้บริษัทจดัการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ 
ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศพัท์ โทรสาร อีเมล์ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนน าไปส่งเอง หรือการติดต่ อสื่อสารด้วยวิธีอ่ืนใด ใน
กรณีที่ได้สง่ไปยงั เลขหมายโทรศพัท์ โทรสาร อีเมล์ ที่อยูท่ี่ระบไุว้ในค ำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือที่ผู้ลงทนุได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนงัสือครัง้หลงัสดุแล้ว ให้
ถือวา่ได้สง่ให้แก่ผู้ลงทนุแล้วโดยชอบ  ทัง้นี ้โดยไมค่ านึงวา่ ผู้ลงทนุจะได้รับด้วยตนเองหรือมีผู้ รับไว้หรือไมก็่ตาม ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทนุย้ายที่อยู่ หรือที่
อยู่ที่กล่าวนีเ้ปลี่ยนแปลงไป หรือถกูรือ้ถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรือ้ถอนนัน้เป็นหนังสือถึงบริษัทจั ดการก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้
เพราะเลขหมายโทรศพัท์ โทรสาร อีเมล์ หรือที่อยู่ที่ผู้ลงทนุได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครัง้หลงัสดุไม่ถกูต้องก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือ
ติดตอ่ ค าบอกกลา่ว หรือหนงัสืออ่ืนใดของบริษัทจดัการแล้วโดยชอบ 

12. ผู้ลงทนุและบริษัทจดัการตกลงร่วมกนัวา่ ความไมส่มบูรณ์หรือเป็นโมฆะของข้อก าหนดและเง่ือนไขข้อใด หรือบางสว่นยอ่มไมมี่ผลกระทบตอ่ข้อก าหนดและเง่ือนไข
ข้ออ่ืน ๆ หรือข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่ทัง้หมด โดยให้ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เหลือตามที่กล่าวมานีมี้ผลบังคับใช้อยู่ต่อไปจ นกว่าจะสิน้สุดลง หาก
ข้อก าหนดและเงื่อนไขหรือข้อความตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของการเปิดบญัชีกองทนุฉบบันี ้ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมถึงประกาศอ่ืนใดจากส านักงาน/คณะกรรมการ ก.ล.ต . เก่ียวกับเร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และการแต่งตัง้ตัว
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ให้ข้อความตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของการเปิดบญัชีกองทนุฉบบันีใ้ช้บงัคบัเฉพาะที่ไมข่ดัหรือแย้งกบัประกาศดงักลา่ว 

13. ผู้ลงทนุรับทราบว่า ผู้ลงทนุจะไม่สามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพและกองทนุรวมหุ้นระยะยาวไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็น
ประกนัได้ 

14. ในกรณีผู้ลงทนุใช้บริการซือ้-ขายกองทนุผ่านอินเตอร์เน็ต ผู้ลงทนุตกลงและรับทราบเพ่ิมเติมวา่ 
(1) ในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนี ้ ผู้ลงทนุจะใช้รหสัผู้ ใช้ (User name) และรหสัผ่านของผู้ลงทนุที่ บลจ. มอบให้หรือที่ผู้ลงทนุได้เป็นผู้ก าหนด

หรือเปลี่ยนแปลงขึน้เองในระบบบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตดงักลา่ว 
(2) ผู้ลงทนุรับทราบวา่การซือ้กองทนุโดยตดัเงินจากบญัชีธนาคารตา่งๆ ผ่านบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนัน้ จะต้องลงนามในแบบแสดงความยินยอมให้

หกัเงินในบญัชีธนาคารเพื่อเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุ และรับทราบวา่จะต้องท ารายการซือ้ภายในเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้เวลาของแต่ละธนาคารอาจแตกต่าง
กนัได้หรือเปลี่ยนแปลงได้ แล้วแตก่รณี  

(3) ผู้ลงทนุรับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อก าหนด และข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุ น 
ตลอดจนข้อก าหนด/หลกัเกณฑ์/เงื่อนไขของการเปิดบญัชีกองทนุฉบบันี ้และที่ระบอุยูบ่นระบบบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของ บลจ. 

(4) ผู้ลงทนุเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอนัเกิดจากการท ารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต เชน่ การสญูหายของข้อมลูระหวา่งการรับสง่ การ
สง่ข้อมลูเป็นไปอยา่งเช่ืองช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมลูได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถท างานได้ตามปกติ ความผิดพลาดและ
คลาดเคลื่อนของข้อมลูที่ได้รับ เน่ืองจากข้อจ ากัดในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงความเสียหายของอปุกรณ์ต่อพ่วงใดๆ รวมถึงข้อมลู 
หรือสิ่งตา่งๆ ที่อยูภ่ายในอปุกรณ์นัน้ๆ อนัเน่ืองมาจากการเข้ามาใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น   หากมีความเสียหายเกิดขึน้จากเหตกุารณ์
ดงักลา่ว ผู้ลงทนุตกลงจะไมเ่รียกร้องคา่เสียหายใดๆจากทางบริษัทจดัการ และยินดีรับความเสี่ยงนีด้้วยตนเองทกุประการ 
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(5) ผู้ลงทนุตกลงว่า เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเคร่ืองโทรสาร หรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้ลงทุน เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ มิอาจใช้เป็ น

หลกัฐานในการท ารายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนยินยอมตกลงให้ถือเอาใบยืนยนัที่จัดท าโดย บลจ. เป็นหลักฐานการท ารา ยการที่
สมบรูณ์และใช้อ้างอิงได้ 

(6) ผู้ลงทนุรับทราบวา่สามารถเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุผ่านอินเตอร์เน็ตของ บลจ. ได้ภายในเวลาที่ บลจ. 
ก าหนด ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับเวลาของแต่ละธนาคาร หากการเพิกถอนรายการได้เกิดขึน้หลังเวลาที่ก าหนด ผู้ ลงทุนยอมรับว่าผู้ ลงทุนไม่สามารถเพิกถอน
รายการได้ และให้ถือวา่การท ารายการสัง่ซือ้ หรือสัง่ขาย หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลา่ว ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วภายในเวลาที่ก าหนด 

(7) ผู้ลงทนุจะเก็บรักษารหสัผู้ ใช้ และรหสัผ่านของผู้ลงทนุหรือที่ผู้ลงทนุขอจาก บลจ. เป็นความลบั และยอมรับวา่ บลจ. จะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ใน
กรณีที่บคุคลที่ไมใ่ชเ่จ้าของรหสัผู้ ใช้ และรหสัผ่านของผู้ลงทนุท ารายการผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ตของ บลจ. 

(8) บลจ. ขอสงวนไว้ซึง่สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขบรรดาข้อตกลงตา่งๆเก่ียวกับการให้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของ บลจ.ได้ทกุขณะ ตามแต่บลจ. 
จะเห็นสมควร การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดงักล่าว บลจ. จะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้า 30 วนั ณ ส านักงานของ บลจ.  หรือที่ท าการของผู้สนับสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือที่ท าการธนาคาร 

(9) ผู้ลงทนุตกลงจะรับผิดชอบและยอมรับตอ่รายการที่เกิดขึน้ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วยที่ผู้ลงทนุได้ท าการผูกไว้กับรหสัผู้ ใช้ของผู้ลงทนุเอง หรือที่ได้ผูกไว้กับ
รหสัผู้ ใช้ของผู้ รับมอบอ านาจ  เสมือนหนึ่งเป็นการท ารายการของผู้ลงทนุเอง โดยทาง บลจ. จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ น้จากการ
ท ารายการนัน้ๆ 

15. ในกรณีที่ผู้ลงทนุได้เปิดบัญชีประเภทบัญชีเดี่ยวกับบลจ.ไว้หลายบญัชี    ผู้ลงทุนรับทราบว่า  เม่ือผู้ลงทนุท าแบบประเมินความเสี่ยงฉบบัล่า สดุในบญัชีกองทุน
ประเภทบญัชีเดี่ยวไมว่า่บญัชีใดบญัชีหนึ่ง จะสง่ผลให้มีการปรับปรุงฐานข้อมลูแบบประเมินความเสี่ยง (แบบประเมิน) ในบญัชี เดี่ยวบญัชีอ่ืนทกุบญัชีของผู้ลงทนุ
ด้วย   ซึง่ในกรณีที่ระดบัการยอมรับความเสี่ยงที่ประเมินได้ของผู้ ถือหน่วยจากแบบประเมินนัน้อยูร่ะดบัต ่ากวา่ระดบัความเสี่ยงของธุรกรรม AIP ที่ได้ตัง้ไว้ก่อนหน้า
นีไ้มว่า่จะตัง้ไว้ในบญัชีเดี่ยวบญัชีใด (Mismatched AIP)  ระบบของบลจ.จะแสดงผลของ Mismatched AIP ในบญัชีเดี่ยวทกุบญัชีเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยยอมรับความ
เสี่ยงเพิ่มเติม     ดงันัน้ หากผู้ลงทนุมอบอ านาจให้บคุคลหนึ่งบคุคลใดท าแบบประเมินความเสี่ยงแทนผู้ลงทนุ  ผู้ลงทนุตกลงให้ผู้ รับมอบอ านาจดงักลา่วมีอ านาจใน
การยอมรับความเสี่ยงใน Mismatched AIP แต่ละรายการในบญัชีเดี่ยวทกุบญัชีด้วย ทัง้นี ้เพื่อให้บลจ. สามารถด าเนินการตามค าสัง่ AIP ที่ผู้ลงทนุเคยตัง้ไว้ได้
อยา่งตอ่เน่ือง 

16. เพ่ือให้บริษัทจดัการ (รวมถึงกองทนุทกุกองทนุภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ) ผู้สนับสนนุการขายฯ และผู้ เก่ียวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบตัิหน้าที่
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) ได้ และเพื่อเป็นการลดขัน้ตอนที่ผู้ลงทนุจะต้องน าส่งเอกสาร 
ข้อตกลงอนัเก่ียวกบัหน้าที่ของผู้ลงทนุ ข้อมลู ค ายืนยนั และค ายินยอมใดๆ เก่ียวกบัการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมลู/หกั ณ ที่จา่ย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form 
และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะรวมเรียกวา่ “เอกสำรและข้อมูล”) ให้กบับคุคลดงักลา่วข้างต้นเป็นรายๆ ไป   ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไข
ของการเปิดบญัชีกองทนุนี ้ หากผู้ลงทนุให้หรือจะให้เอกสำรและข้อมูลแก่บคุคลใดบคุคลหนึ่งข้างต้น  ผู้ลงทนุตกลงและยินยอมให้บุคคลดงักล่าวข้างต้นทัง้หมด
รวมถึงตวัแทนมีสิทธิใช้เอกสำรและข้อมูลดงักลา่วเสมือนหนึ่งวา่ ผู้ลงทนุได้มอบเอกสำรและข้อมูลนัน้ กับบุคคลดงักล่าวทกุราย และให้บุคคลดงักล่าวทกุราย
สามารถน าสง่/ใช้เอกสำรและข้อมูลนัน้ ระหวา่งกนัได้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมลูเพิ่มเติมจากผู้
ลงทนุในภายหลงัได้ 
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