ต้นฉบับ : สำ�หรับสาขา

ใบคำ�ขอเปิดบัญชีกองทุน / ใบคำ�ขอเปลีย่ นแปลงประเภทบัญชีกองทุน (เพิม่ เติม) : สำ�หรับบุคคลธรรมดา

Account Opening Form / Change Account Type (Addendum) : Individual Account
สำ�หรับกรณีมผี เู้ กีย่ วข้องกับบัญชีมากกว่า 1 คน / For account with many related persons
สาขาและรหัส / Branch................................................. วันที่ / Date................................เลขที่บัญชีกองทุน / Account No.

ข้อมูลของบุคคล ทีเ่ กีย่ วข้องกับบัญชีกองทุนนี้ โดยเป็น / Information of individual related to this fund account as
เจ้าของบัญชีร่วม / Account co-owner

ผู้เยาว์ / Minor

อื่นๆ (โปรดระบุ) / Other (specify)…………………………......................…..

นาย / Mr.
นาง / Mrs.
นางสาว / Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)....................................................................................
ชื่อ / Name ..................................................................................................................... นามสกุล / Surname.....................................................................................................
วันเดือนปีเกิด (ค.ศ) / Date of Birth (A.D.)............/............/............... สัญชาติ / Nationality ..........................................................
บัตรประชาชน / ID Card
พาสปอร์ต / Passport
บัตรข้าราชการ / Government ID
ประเภทบัตร
ID Type
ใบขับขี่ / Driver License
บัตรต่างด้าว / Alien Registration Card
อื่นๆ ระบุ / Other (specify) ......................................
เลขที่บัตรประจำ�ตัว / ID No.……...……………………………………................................. วันที่บัตรหมดอายุ (ค.ศ) / Expiry Date (A.D.) ........../........../........
สถานภาพ
สมรส / Married
โสด / Single
หย่า / Divorced
หม้าย / Widowed
Marital Status
ประถมศึ
ก
ษา
มั
ธ
ยมศึ
ก
ษา
ปวช.
ปวส.
การศึกษาสูงสุด
Primary
School
Secondary
School
Vocational
Certificate
High
Vocational Certificate
Education
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
B.A (or equivalent)
M.A (or equivalent)
Ph.D (or equivalent)
พนักงานบริษัท
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
พระภิกษุ/นักบวช
อาชีพ
Occupation
Corporate Employee
Business Owner
Agriculturist
Buddhist Monk/Priest
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการ
แพทย์/พยาบาล
กิจการครอบครัว
State Enterprise Employee
Government Employee
Doctor/Nurse
Family Business
อาชีพอิสระ
นักการเมือง
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
นักลงทุน
Self-employed Professional
Politician
Housewife
Investor
อื่นๆ ระบุ
เกษียณอายุ
นักเรียน/นักศึกษา
ครู/อาจารย์
Other (specify)....................................
Retirement
Student
Teacher
ประเภทธุรกิจ
Business Type

รายได้ต่อเดือน (บาท)
Monthly Income (Baht)
แหล่งที่มาของรายได้
Source of Income

ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ
Antique Trading
ประกันภัย/ประกันชีวติ
Insurance/Assurance
ธุรกิจนำ�เทีย่ ว/บริษทั ทัวร์
Travel Industry/Travel Agency
สถานบริการตามกฏหมาย
ว่าด้วยสถานบริการ
Entertainment Business
< 15,000
100,000 - 499,999

15,000 - 29,999
500,000 - 999,999

ในประเทศ / Domestic
เงินเดือน/ค่าจ้าง / Salary
การลงทุน / Investment

นอกประเทศ ระบุประเทศ / Foreign Country (specify)................................................................................................
เงินออม / Saving
มรดก/ของขวัญ / Inheritance
ประกอบธุรกิจ / Own Business
เงินเกษียณ / Retirement Fund
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)...........................................................................

อาวุธยุทธภัณฑ์
Armament
ค้าอัญมณี/ทอง
Jewelry/Gold Trading
มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา
University/School/Education Center
อสังหาริมทรัพย์
Property/Real Estate

คาสิโน/การพนัน
โรงแรม/ภัตตาคาร
Casino/Gambling
Hotel/Restaurant
การเงิน/ธนาคาร
นายหน้าจัดหางาน
Financial Service/Banking
Recruitment Agency
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
โอนและรับโอนเงินทัง้ ภายในและต่างประเทศ
Foreign Currency Exchange
Domestic or International Money Transfer
สหกรณ์/มูลนิธ/ิ สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด อืน่ ๆ ระบุ / Other (specify)
Co-operative/Foundation /
.............................................................
Association/Club/Temple/Mosque
30,000 - 49,999
50,000 - 99,999
>=1,000,000

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ / Residence Registration Address /ID Card Address/Address in Home Country
เลขที่ /Address No.................... หมู่ที่ /Moo .......... อาคาร/หมู่บ้าน /Building/Mooban................................................ ชั้นที่ /Floor .............. ซอย /Soi....................................
ถนน /Road.......................................................... แขวง/ตำ�บล /Sub-district.................................................. เขต/อำ�เภอ /District................................................................
จังหวัด /Province ............................................................. ประเทศ /Country............................................................... รหัสไปรษณีย์ /Postal Code......................................
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั /Current Address
ตามทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/ทีอ่ ยูใ่ นประเทศเจ้าของสัญชาติ / Same as Residence Registration Address/ID Card Address/Address in Home Country
อืน่ ๆ ระบุ /Other (specify)
เลขที่ /Address No...................... หมู่ที่ /Moo .......... อาคาร/หมู่บ้าน /Building/Mooban................................................. ชั้นที่ /Floor............. ซอย /Soi...................................
ถนน /Road.......................................................... แขวง/ตำ�บล /Sub-district.................................................... เขต/อำ�เภอ /District..............................................................
จังหวัด /Province ........................................................... ประเทศ /Country................................................................. รหัสไปรษณีย์ /Postal Code......................................
ADD-IN_201802

ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน
ผูข้ อเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ลูกค้า”) มีความประสงค์ทจ่ี ะเปิดบัญชีกองทุนรวมเพือ่ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึง่ บริหารและจัดการโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน (“บลจ.”) ทีธ่ นาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด ( มหาชน)
(“ธนาคาร”) เป็นนายหน้าในการซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน โดยลูกค้ายอมรับและยินยอมผูกพันตามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขการเปิดบัญชีกองทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รวมทัง้ ทีธ่ นาคารอาจแก้ไข
เปลีย่ นแปลงในภายหน้า
ข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขเกีย่ วกับการซือ้ ขายคืน และ/หรือ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
1. ลูกค้ามีความรูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดี และรับทราบว่า
1.1 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสีย่ งของการลงทุน ลูกค้าอาจได้รบั เงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริม่ แรก หรืออาจไม่ได้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา
ทีก่ �ำ หนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามทีไ่ ด้มคี �ำ สัง่ ไว้
1.2 การลงทุนในหน่วยลงทุนเป็นการตัดสินใจของลูกค้า ไม่มผี ลผูกพันธนาคารและบลจ. และไม่มผี ลให้ธนาคารและบลจ.ต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการลงทุนดังกล่าว
1.3 การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้ง และ/หรือจัดการโดยบลจ. ธนาคาร บลจ. หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนการจำ�นำ� หรือการนำ�ไป
เป็นประกันหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว ซึง่ เป็นไปตามประกาศและข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
1.4 ธนาคารและบลจ.มิได้เป็นผูใ้ ห้ค�ำ แนะนำ� หรือให้ค�ำ ปรึกษาในด้านภาษีแก่ลกู ค้าสำ�หรับการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ และ/หรือกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
2. ลูกค้ารับทราบว่า ธนาคารเป็นเพียงผูใ้ ห้ค�ำ แนะนำ�การลงทุน และรับคำ�สัง่ ซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเท่านัน้ สำ�หรับหน้าทีใ่ นการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นหน้าทีข่ องบลจ.
3. เพือ่ ให้การให้บริการของธนาคารภายใต้ขอ้ กำ�หนดและเงือ่ นไขนีเ้ ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำ�สัง่ ของหน่วยงาน
ราชการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง ลูกค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารดำ�เนินการดังต่อไปนี้
3.1 เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับบัญชีกองทุนรวม ทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของธนาคาร
3.2 จัดทำ�และลงนามในเอกสาร และ/หรือหลักฐานใดๆ เพือ่ ให้ธนาคารสามารถให้บริการตามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขนีไ้ ด้ โดยลูกค้าตกลงนำ�ส่งข้อมูลและเอกสารเพิม่ เติม รวมถึงรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เมือ่ ได้รบั การร้องขอจากธนาคาร
3.3 นำ�ส่งเอกสาร ข้อมูลของลูกค้าไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน และธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับบัญชีกองทุนรวม ทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของธนาคารให้แก่บลจ.
4. กองทุนรวมทีส่ ามารถทำ�การซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ตามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขนี้ ให้เป็นไปตามทีธ่ นาคาร/บลจ. ประกาศกำ�หนดผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร/บลจ. หรือโดยวิธกี ารอืน่ ตามทีธ่ นาคาร/บลจ.
เห็นสมควร
5. ลูกค้าได้รบั มอบคูม่ อื ผูล้ งทุน คูม่ อื ภาษีเกีย่ วกับกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพหรือกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว หรือเอกสารอืน่ ใดทีใ่ ช้ส�ำ หรับการขายหน่วยลงทุน จากธนาคารเรียบร้อยแล้ว และก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกครัง้ ลูกค้าได้ศกึ ษาและมีความเข้าใจในข้อมูลต่างๆ ตามเอกสารทีไ่ ด้รบั ดังกล่าว และมีความเข้าใจในนโยบายการลงทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล ความเสีย่ งในการลงทุน ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จา่ ย และเงือ่ นไขอืน่ ๆ ในการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีล่ กู ค้าประสงค์จะลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
6. ในการรับเงินค่าขายคืน เงินปันผล หรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ลูกค้าตกลงให้ธนาคารนำ�เงินจำ�นวนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากทีล่ กู ค้ามีอยูก่ บั ธนาคาร ในกรณีทธ่ี นาคารไม่สามารถ
นำ�เงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ ลูกค้าตกลงให้ธนาคารจัดทำ�เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ลกู ค้าแทน
7. ใบคำ�สัง่ ซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และเอกสารใดๆ รวมทัง้ ระเบียบ คำ�สัง่ หรือวิธกี ารปฏิบตั งิ านของธนาคาร ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขนี้ ไม่วา่ จะมีอยูใ่ นวันทีล่ กู ค้าเปิดบัญชี
กองทุนรวม หรือ ทีธ่ นาคาร/บลจ. จะประกาศเพิม่ เติมในภายหน้า ให้ถอื เป็นส่วนหนึง่ ของข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขนีด้ ว้ ย
8. ธนาคาร/บลจ. มีสทิ ธิปฏิเสธคำ�สัง่ ซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือคำ�สัง่ อืน่ ใดของลูกค้าไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน โดยธนาคาร/บลจ. จะแจ้งเหตุผลการปฏิเสธคำ�สัง่ ดังกล่าวให้ลกู ค้าทราบตามสมควร
รวมทัง้ มีสทิ ธิกระทำ�การหรืองดเว้นกระทำ�การใดๆ ภายใต้วตั ถุประสงค์และนโยบายของกองทุนรวมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือหนังสือชีช้ วนของแต่ละกองทุนรวมทีเ่ กีย่ วข้อง โดยลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้อง
ให้ธนาคาร/บลจ. ต้องรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ และยินยอมสละบรรดาสิทธิทง้ั หลายทีจ่ ะยกขึน้ เป็นข้อต่อสูก้ บั ธนาคาร/บลจ.
9. ในกรณีทบ่ี ญั ชีกองทุนรวมไม่มมี ลู ค่าเงินคงเหลือในบัญชี และบัญชีไม่มรี ายการเคลือ่ นไหวติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 2 (สอง) ปี ลูกค้าตกลงให้ธนาคารปิดบัญชีดงั กล่าวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ลกู ค้าทราบ
10.ความไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของข้อกำ�หนดหรือเงือ่ นไขในข้อใด ไม่มผี ลกระทบต่อข้อกำ�หนดหรือเงือ่ นไขในข้ออืน่ โดยให้ขอ้ กำ�หนดหรือเงือ่ นไขในข้ออืน่ ยังคงมีผลบังคับใช้อยูต่ อ่ ไป และหากข้อกำ�หนดและ
เงือ่ นไขนี้ ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือข้อบังคับ ระเบียบ คำ�สัง่ ของหน่วยงานราชการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้ขอ้ ความตามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขนีม้ ผี ลใช้บงั คับเฉพาะทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำ�สัง่ ดังกล่าว
11.ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงแก้ไขกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำ�สัง่ ของหน่วยงานราชการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อการให้บริการของธนาคารตามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขนี้ ธนาคาร/บลจ. มีสทิ ธิท�ำ การแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขนีเ้ พือ่ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำ�สัง่ ตามที่
ธนาคาร/บลจ. เห็นสมควร โดยเพียงแจ้งให้ลกู ค้ารับทราบเป็นหนังสือ หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร/บลจ.โดยไม่จ�ำ เป็นต้องได้รบั ความยินยอมจากลูกค้า
12.การบอกกล่าว แจ้ง ติดต่อ หรือส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และ/หรือเอกสารอืน่ ใด ทีธ่ นาคาร/บลจ.ดำ�เนินการด้วยวิธปี ดิ ประกาศไว้ ณ ทีท่ �ำ การธนาคาร/บลจ. หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือแจ้งให้ทราบ
ทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนำ�ไปส่งเอง หรือด้วยวิธกี ารอืน่ ใด ตามข้อมูลทีล่ กู ค้าได้แจ้งไว้เป็นหนังสือครัง้ หลังสุด ให้ถอื ว่าได้สง่ ให้แก่ลกู ค้าแล้วโดยชอบ
ทัง้ นี้ โดยไม่ค�ำ นึงถึงว่า ลูกค้าจะได้รบั ด้วยตนเองหรือจะมีผรู้ บั ไว้หรือไม่กต็ าม ในกรณีทส่ี ง่ ให้ไม่ได้เพราะลูกค้าย้ายทีอ่ ยู่ หรือทีอ่ ยูด่ งั กล่าวเปลีย่ นแปลงไปหรือถูกรือ้ ถอนไป โดยไม่ได้แจ้งการย้ายหรือการเปลีย่ นแปลง หรือ
การรือ้ ถอนนัน้ เป็นหนังสือถึงธนาคาร หรือติดต่อไม่ได้ เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ หรือทีอ่ ยูท่ ล่ี กู ค้าได้แจ้งการเปลีย่ นแปลงไว้เป็นหนังสือครัง้ หลังสุดไม่ถกู ต้อง ให้ถอื ว่าลูกค้าได้รบั และทราบหนังสือติดต่อ
คำ�บอกกล่าว หรือหนังสืออืน่ ใดของธนาคาร/บลจ.แล้วโดยชอบ กรณีทล่ี กู ค้าเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หรืออีเมล์ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือทันทีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง
หากลูกค้าละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดดังกล่าว ธนาคาร/บลจ. ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
13.การลงทุนในกองทุนรวมสำ�หรับผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อยและผูม้ เี งินลงทุนสูง ลูกค้ารับทราบว่า ธนาคาร บลจ. หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่วา่ ทอดใดๆ ไปให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนอืน่ ทีม่ ใิ ช่ผลู้ งทุน
ทีม่ ใิ ช่รายย่อยและผูม้ เี งินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึง่ เป็นไปตามประกาศและข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขเกีย่ วกับการเป็นนายหน้า ซือ้ ขายคืน และสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน แบบไม่เปิดเผยชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus Account)
1. ในกรณีทธ่ี นาคารได้รบั การแต่งตัง้ และมอบหมายจากลูกค้าให้เป็นนายหน้าในการซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ลูกค้าตกลงปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทธ่ี นาคาร
กำ�หนดไว้ตามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขนี้ รวมทัง้ ให้ธนาคารมีอ�ำ นาจดำ�เนินการต่างๆ แทนลูกค้าในกรณีดงั ต่อไปนี้
1.1 เปิดบัญชีซอ้ื ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน กับบลจ.
1.2 แก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของลูกค้า
1.3 ลงนามในใบคำ�ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม ใบคำ�ขอใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารใบคำ�สัง่ ซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การส่งคำ�สัง่ ซือ้ ขายคืน และ/หรือ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนใดๆ ภายใต้การจัดการของบลจ. โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธกี ารอืน่ ใดทีธ่ นาคารเห็นสมควร
1.4 ชำ�ระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนและค่าใช้จา่ ยต่างๆ ให้แก่บลจ. โดยลูกค้ายินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากทีม่ อี ยูก่ บั ธนาคาร หรือเรียกเก็บเงินไปยังผูใ้ ห้บริการบัตรเครดิตของลูกค้า
1.5 รับทราบข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และข้อมูลเกีย่ วกับการถือครองหน่วยลงทุนของลูกค้าจากบลจ. โดยธนาคารจะทำ�หน้าทีเ่ ป็น ผูถ้ อื หน่วยลงทุนแทนลูกค้า (ยกเว้น
กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพและกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว) และจัดส่งข้อมูลและเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบั ลูกค้า
1.6 ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับลูกค้า หรือทำ�ธุรกรรมใดๆ รวมถึงดำ�เนินการอืน่ ใดอันจำ�เป็นเพือ่ ให้การทำ�หน้าทีเ่ ป็นนายหน้าในการซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
แบบไม่เปิดเผยชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน เสร็จสมบูรณ์
1.7 มอบอำ�นาจ แต่งตัง้ และถอดถอนตัวแทนช่วง เพือ่ กระทำ�การใดๆ ภายใต้ขอ้ กำ�หนดและเงือ่ นไขนี้ ทัง้ นี้ การกระทำ�ใดๆ ของธนาคารหรือตัวแทนช่วง ซึง่ ทำ�ภายใต้ขอ้ กำ�หนดและเงือ่ นไขนี้ ลูกค้าตกลงให้ถอื เสมือนว่าเป็น
การกระทำ�ของลูกค้าเอง
1.8 จัดการ หรือกระทำ�การใดๆ กับหน่วยลงทุน สิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์อน่ื ใดของลูกค้า เพือ่ ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วข้องกับบัญชีซอ้ื ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus
Account) ของลูกค้าในกรณีทล่ี กู ค้าถึงแก่ความตาย ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นผูไ้ ร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
2. การเปิดบัญชีซอ้ื ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีเงือ่ นไขหรือสิทธิประโยชน์ทไ่ี ม่เท่าเทียมกับการเปิดบัญชีซอ้ื ขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน เช่น
ข้อจำ�กัดของระยะเวลาการส่งคำ�สัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน (Cut-off time) และความล่าช้าของการได้รบั เงินปันผล หรือเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน การได้รบั ข่าวสารหรือข้อมูลสิทธิประโยชน์เกีย่ วกับการลงทุน เป็นต้น
3. การลงทุนในหน่วยลงทุนผ่านบัญชีซอ้ื ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus Account) จะไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนให้บคุ คลอืน่ หรือจำ�นำ�หน่วยลงทุนได้
4. ลูกค้าจะได้รบั รายงานแสดงสถานะการลงทุนในหน่วยลงทุน ทีธ่ นาคารได้รบั จากบลจ.ในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุนแทนลูกค้าเป็นรายไตรมาส เว้นแต่ในกรณีทล่ี กู ค้าไม่มกี ารซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ผ่านธนาคารเป็นระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือนติดต่อกัน ลูกค้าจะได้รบั รายงานดังกล่าวทุกๆ 6 (หก) เดือนแทน
5. ลูกค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสทิ ธิแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงข้อกำ�หนด เงือ่ นไข หรือการเรียกเก็บค่าใช้บริการหรือค่าใช้จา่ ยอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปิดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus Account)
ได้ตามทีธ่ นาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 (สิบห้า) วัน
6. ในกรณีทล่ี กู ค้า รวมถึงกลุม่ บุคคลเดียวกันกับลูกค้าตามประกาศสำ�นักงาน ก.ล.ต. มีการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราทีก่ ฎหมายกำ�หนด หากกองทุนรวมใดมีการขอมติจากผูถ้ อื หน่วย จะไม่นบั คะแนนเสียง
ในส่วนทีเ่ กินนัน้ โดยธนาคารและบลจ.จะดำ�เนินการปรับสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนให้ไม่เกินกว่าทีก่ ฎหมายกำ�หนด
7. กรณีทก่ี องทุนรวมมีการจ่ายเงินปันผลและมีการหักภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย ธนาคารจะเป็นผูอ้ อกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ยให้กบั ลูกค้า แต่ลกู ค้าอาจไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้
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สำ�เนา : สำ�หรับผู้ถือหน่วยลงทุน

ใบคำ�ขอเปิดบัญชีกองทุน / ใบคำ�ขอเปลีย่ นแปลงประเภทบัญชีกองทุน (เพิม่ เติม) : สำ�หรับบุคคลธรรมดา

Account Opening Form / Change Account Type (Addendum) : Individual Account
สำ�หรับกรณีมผี เู้ กีย่ วข้องกับบัญชีมากกว่า 1 คน / For account with many related persons
สาขาและรหัส / Branch................................................. วันที่ / Date................................เลขที่บัญชีกองทุน / Account No.

ข้อมูลของบุคคล ทีเ่ กีย่ วข้องกับบัญชีกองทุนนี้ โดยเป็น / Information of individual related to this fund account as
เจ้าของบัญชีร่วม / Account co-owner

ผู้เยาว์ / Minor

อื่นๆ (โปรดระบุ) / Other (specify)…………………………......................…..

นาย / Mr.
นาง / Mrs.
นางสาว / Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)....................................................................................
ชื่อ / Name ..................................................................................................................... นามสกุล / Surname.....................................................................................................
วันเดือนปีเกิด (ค.ศ) / Date of Birth (A.D.)............/............/............... สัญชาติ / Nationality ..........................................................
บัตรประชาชน / ID Card
พาสปอร์ต / Passport
บัตรข้าราชการ / Government ID
ประเภทบัตร
ID Type
ใบขับขี่ / Driver License
บัตรต่างด้าว / Alien Registration Card
อื่นๆ ระบุ / Other (specify) ......................................
เลขที่บัตรประจำ�ตัว / ID No.……...……………………………………................................. วันที่บัตรหมดอายุ (ค.ศ) / Expiry Date (A.D.) ........../........../........
สถานภาพ
สมรส / Married
โสด / Single
หย่า / Divorced
หม้าย / Widowed
Marital Status
ประถมศึ
ก
ษา
มั
ธ
ยมศึ
ก
ษา
ปวช.
ปวส.
การศึกษาสูงสุด
Primary
School
Secondary
School
Vocational
Certificate
High
Vocational Certificate
Education
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
B.A (or equivalent)
M.A (or equivalent)
Ph.D (or equivalent)
พนักงานบริษัท
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
พระภิกษุ/นักบวช
อาชีพ
Occupation
Corporate Employee
Business Owner
Agriculturist
Buddhist Monk/Priest
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการ
แพทย์/พยาบาล
กิจการครอบครัว
State Enterprise Employee
Government Employee
Doctor/Nurse
Family Business
อาชีพอิสระ
นักการเมือง
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
นักลงทุน
Self-employed Professional
Politician
Housewife
Investor
อื่นๆ ระบุ
เกษียณอายุ
นักเรียน/นักศึกษา
ครู/อาจารย์
Other (specify)....................................
Retirement
Student
Teacher
ประเภทธุรกิจ
Business Type

รายได้ต่อเดือน (บาท)
Monthly Income (Baht)
แหล่งที่มาของรายได้
Source of Income

ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ
Antique Trading
ประกันภัย/ประกันชีวติ
Insurance/Assurance
ธุรกิจนำ�เทีย่ ว/บริษทั ทัวร์
Travel Industry/Travel Agency
สถานบริการตามกฏหมาย
ว่าด้วยสถานบริการ
Entertainment Business
< 15,000
100,000 - 499,999

15,000 - 29,999
500,000 - 999,999

ในประเทศ / Domestic
เงินเดือน/ค่าจ้าง / Salary
การลงทุน / Investment

นอกประเทศ ระบุประเทศ / Foreign Country (specify)................................................................................................
เงินออม / Saving
มรดก/ของขวัญ / Inheritance
ประกอบธุรกิจ / Own Business
เงินเกษียณ / Retirement Fund
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)...........................................................................

อาวุธยุทธภัณฑ์
Armament
ค้าอัญมณี/ทอง
Jewelry/Gold Trading
มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา
University/School/Education Center
อสังหาริมทรัพย์
Property/Real Estate

คาสิโน/การพนัน
โรงแรม/ภัตตาคาร
Casino/Gambling
Hotel/Restaurant
การเงิน/ธนาคาร
นายหน้าจัดหางาน
Financial Service/Banking
Recruitment Agency
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
โอนและรับโอนเงินทัง้ ภายในและต่างประเทศ
Foreign Currency Exchange
Domestic or International Money Transfer
สหกรณ์/มูลนิธ/ิ สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด อืน่ ๆ ระบุ / Other (specify)
Co-operative/Foundation /
.............................................................
Association/Club/Temple/Mosque
30,000 - 49,999
50,000 - 99,999
>=1,000,000

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ / Residence Registration Address /ID Card Address/Address in Home Country
เลขที่ /Address No.................... หมู่ที่ /Moo .......... อาคาร/หมู่บ้าน /Building/Mooban................................................ ชั้นที่ /Floor .............. ซอย /Soi....................................
ถนน /Road.......................................................... แขวง/ตำ�บล /Sub-district.................................................. เขต/อำ�เภอ /District................................................................
จังหวัด /Province ............................................................. ประเทศ /Country............................................................... รหัสไปรษณีย์ /Postal Code......................................
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั /Current Address
ตามทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/ทีอ่ ยูใ่ นประเทศเจ้าของสัญชาติ / Same as Residence Registration Address/ID Card Address/Address in Home Country
อืน่ ๆ ระบุ /Other (specify)
เลขที่ /Address No...................... หมู่ที่ /Moo .......... อาคาร/หมู่บ้าน /Building/Mooban................................................. ชั้นที่ /Floor............. ซอย /Soi...................................
ถนน /Road.......................................................... แขวง/ตำ�บล /Sub-district.................................................... เขต/อำ�เภอ /District..............................................................
จังหวัด /Province ........................................................... ประเทศ /Country................................................................. รหัสไปรษณีย์ /Postal Code......................................
ADD-IN_201802

ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน
ผูข้ อเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ลูกค้า”) มีความประสงค์ทจ่ี ะเปิดบัญชีกองทุนรวมเพือ่ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึง่ บริหารและจัดการโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน (“บลจ.”) ทีธ่ นาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด ( มหาชน)
(“ธนาคาร”) เป็นนายหน้าในการซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน โดยลูกค้ายอมรับและยินยอมผูกพันตามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขการเปิดบัญชีกองทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รวมทัง้ ทีธ่ นาคารอาจแก้ไข
เปลีย่ นแปลงในภายหน้า
ข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขเกีย่ วกับการซือ้ ขายคืน และ/หรือ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
1. ลูกค้ามีความรูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดี และรับทราบว่า
1.1 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสีย่ งของการลงทุน ลูกค้าอาจได้รบั เงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริม่ แรก หรืออาจไม่ได้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา
ทีก่ �ำ หนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามทีไ่ ด้มคี �ำ สัง่ ไว้
1.2 การลงทุนในหน่วยลงทุนเป็นการตัดสินใจของลูกค้า ไม่มผี ลผูกพันธนาคารและบลจ. และไม่มผี ลให้ธนาคารและบลจ.ต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการลงทุนดังกล่าว
1.3 การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้ง และ/หรือจัดการโดยบลจ. ธนาคาร บลจ. หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนการจำ�นำ� หรือการนำ�ไป
เป็นประกันหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว ซึง่ เป็นไปตามประกาศและข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
1.4 ธนาคารและบลจ.มิได้เป็นผูใ้ ห้ค�ำ แนะนำ� หรือให้ค�ำ ปรึกษาในด้านภาษีแก่ลกู ค้าสำ�หรับการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ และ/หรือกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
2. ลูกค้ารับทราบว่า ธนาคารเป็นเพียงผูใ้ ห้ค�ำ แนะนำ�การลงทุน และรับคำ�สัง่ ซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเท่านัน้ สำ�หรับหน้าทีใ่ นการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นหน้าทีข่ องบลจ.
3. เพือ่ ให้การให้บริการของธนาคารภายใต้ขอ้ กำ�หนดและเงือ่ นไขนีเ้ ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำ�สัง่ ของหน่วยงาน
ราชการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง ลูกค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารดำ�เนินการดังต่อไปนี้
3.1 เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับบัญชีกองทุนรวม ทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของธนาคาร
3.2 จัดทำ�และลงนามในเอกสาร และ/หรือหลักฐานใดๆ เพือ่ ให้ธนาคารสามารถให้บริการตามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขนีไ้ ด้ โดยลูกค้าตกลงนำ�ส่งข้อมูลและเอกสารเพิม่ เติม รวมถึงรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เมือ่ ได้รบั การร้องขอจากธนาคาร
3.3 นำ�ส่งเอกสาร ข้อมูลของลูกค้าไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน และธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับบัญชีกองทุนรวม ทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของธนาคารให้แก่บลจ.
4. กองทุนรวมทีส่ ามารถทำ�การซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ตามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขนี้ ให้เป็นไปตามทีธ่ นาคาร/บลจ. ประกาศกำ�หนดผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร/บลจ. หรือโดยวิธกี ารอืน่ ตามทีธ่ นาคาร/บลจ.
เห็นสมควร
5. ลูกค้าได้รบั มอบคูม่ อื ผูล้ งทุน คูม่ อื ภาษีเกีย่ วกับกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพหรือกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว หรือเอกสารอืน่ ใดทีใ่ ช้ส�ำ หรับการขายหน่วยลงทุน จากธนาคารเรียบร้อยแล้ว และก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกครัง้ ลูกค้าได้ศกึ ษาและมีความเข้าใจในข้อมูลต่างๆ ตามเอกสารทีไ่ ด้รบั ดังกล่าว และมีความเข้าใจในนโยบายการลงทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล ความเสีย่ งในการลงทุน ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จา่ ย และเงือ่ นไขอืน่ ๆ ในการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีล่ กู ค้าประสงค์จะลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
6. ในการรับเงินค่าขายคืน เงินปันผล หรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ลูกค้าตกลงให้ธนาคารนำ�เงินจำ�นวนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากทีล่ กู ค้ามีอยูก่ บั ธนาคาร ในกรณีทธ่ี นาคารไม่สามารถ
นำ�เงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ ลูกค้าตกลงให้ธนาคารจัดทำ�เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ลกู ค้าแทน
7. ใบคำ�สัง่ ซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และเอกสารใดๆ รวมทัง้ ระเบียบ คำ�สัง่ หรือวิธกี ารปฏิบตั งิ านของธนาคาร ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขนี้ ไม่วา่ จะมีอยูใ่ นวันทีล่ กู ค้าเปิดบัญชี
กองทุนรวม หรือ ทีธ่ นาคาร/บลจ. จะประกาศเพิม่ เติมในภายหน้า ให้ถอื เป็นส่วนหนึง่ ของข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขนีด้ ว้ ย
8. ธนาคาร/บลจ. มีสทิ ธิปฏิเสธคำ�สัง่ ซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือคำ�สัง่ อืน่ ใดของลูกค้าไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน โดยธนาคาร/บลจ. จะแจ้งเหตุผลการปฏิเสธคำ�สัง่ ดังกล่าวให้ลกู ค้าทราบตามสมควร
รวมทัง้ มีสทิ ธิกระทำ�การหรืองดเว้นกระทำ�การใดๆ ภายใต้วตั ถุประสงค์และนโยบายของกองทุนรวมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือหนังสือชีช้ วนของแต่ละกองทุนรวมทีเ่ กีย่ วข้อง โดยลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้อง
ให้ธนาคาร/บลจ. ต้องรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ และยินยอมสละบรรดาสิทธิทง้ั หลายทีจ่ ะยกขึน้ เป็นข้อต่อสูก้ บั ธนาคาร/บลจ.
9. ในกรณีทบ่ี ญั ชีกองทุนรวมไม่มมี ลู ค่าเงินคงเหลือในบัญชี และบัญชีไม่มรี ายการเคลือ่ นไหวติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 2 (สอง) ปี ลูกค้าตกลงให้ธนาคารปิดบัญชีดงั กล่าวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ลกู ค้าทราบ
10.ความไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของข้อกำ�หนดหรือเงือ่ นไขในข้อใด ไม่มผี ลกระทบต่อข้อกำ�หนดหรือเงือ่ นไขในข้ออืน่ โดยให้ขอ้ กำ�หนดหรือเงือ่ นไขในข้ออืน่ ยังคงมีผลบังคับใช้อยูต่ อ่ ไป และหากข้อกำ�หนดและ
เงือ่ นไขนี้ ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือข้อบังคับ ระเบียบ คำ�สัง่ ของหน่วยงานราชการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้ขอ้ ความตามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขนีม้ ผี ลใช้บงั คับเฉพาะทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำ�สัง่ ดังกล่าว
11.ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงแก้ไขกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำ�สัง่ ของหน่วยงานราชการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อการให้บริการของธนาคารตามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขนี้ ธนาคาร/บลจ. มีสทิ ธิท�ำ การแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขนีเ้ พือ่ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำ�สัง่ ตามที่
ธนาคาร/บลจ. เห็นสมควร โดยเพียงแจ้งให้ลกู ค้ารับทราบเป็นหนังสือ หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร/บลจ.โดยไม่จ�ำ เป็นต้องได้รบั ความยินยอมจากลูกค้า
12.การบอกกล่าว แจ้ง ติดต่อ หรือส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และ/หรือเอกสารอืน่ ใด ทีธ่ นาคาร/บลจ.ดำ�เนินการด้วยวิธปี ดิ ประกาศไว้ ณ ทีท่ �ำ การธนาคาร/บลจ. หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือแจ้งให้ทราบ
ทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนำ�ไปส่งเอง หรือด้วยวิธกี ารอืน่ ใด ตามข้อมูลทีล่ กู ค้าได้แจ้งไว้เป็นหนังสือครัง้ หลังสุด ให้ถอื ว่าได้สง่ ให้แก่ลกู ค้าแล้วโดยชอบ
ทัง้ นี้ โดยไม่ค�ำ นึงถึงว่า ลูกค้าจะได้รบั ด้วยตนเองหรือจะมีผรู้ บั ไว้หรือไม่กต็ าม ในกรณีทส่ี ง่ ให้ไม่ได้เพราะลูกค้าย้ายทีอ่ ยู่ หรือทีอ่ ยูด่ งั กล่าวเปลีย่ นแปลงไปหรือถูกรือ้ ถอนไป โดยไม่ได้แจ้งการย้ายหรือการเปลีย่ นแปลง หรือ
การรือ้ ถอนนัน้ เป็นหนังสือถึงธนาคาร หรือติดต่อไม่ได้ เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ หรือทีอ่ ยูท่ ล่ี กู ค้าได้แจ้งการเปลีย่ นแปลงไว้เป็นหนังสือครัง้ หลังสุดไม่ถกู ต้อง ให้ถอื ว่าลูกค้าได้รบั และทราบหนังสือติดต่อ
คำ�บอกกล่าว หรือหนังสืออืน่ ใดของธนาคาร/บลจ.แล้วโดยชอบ กรณีทล่ี กู ค้าเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หรืออีเมล์ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือทันทีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง
หากลูกค้าละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดดังกล่าว ธนาคาร/บลจ. ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
13.การลงทุนในกองทุนรวมสำ�หรับผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อยและผูม้ เี งินลงทุนสูง ลูกค้ารับทราบว่า ธนาคาร บลจ. หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่วา่ ทอดใดๆ ไปให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนอืน่ ทีม่ ใิ ช่ผลู้ งทุน
ทีม่ ใิ ช่รายย่อยและผูม้ เี งินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึง่ เป็นไปตามประกาศและข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขเกีย่ วกับการเป็นนายหน้า ซือ้ ขายคืน และสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน แบบไม่เปิดเผยชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus Account)
1. ในกรณีทธ่ี นาคารได้รบั การแต่งตัง้ และมอบหมายจากลูกค้าให้เป็นนายหน้าในการซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ลูกค้าตกลงปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทธ่ี นาคาร
กำ�หนดไว้ตามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขนี้ รวมทัง้ ให้ธนาคารมีอ�ำ นาจดำ�เนินการต่างๆ แทนลูกค้าในกรณีดงั ต่อไปนี้
1.1 เปิดบัญชีซอ้ื ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน กับบลจ.
1.2 แก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของลูกค้า
1.3 ลงนามในใบคำ�ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม ใบคำ�ขอใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารใบคำ�สัง่ ซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การส่งคำ�สัง่ ซือ้ ขายคืน และ/หรือ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนใดๆ ภายใต้การจัดการของบลจ. โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธกี ารอืน่ ใดทีธ่ นาคารเห็นสมควร
1.4 ชำ�ระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนและค่าใช้จา่ ยต่างๆ ให้แก่บลจ. โดยลูกค้ายินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากทีม่ อี ยูก่ บั ธนาคาร หรือเรียกเก็บเงินไปยังผูใ้ ห้บริการบัตรเครดิตของลูกค้า
1.5 รับทราบข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และข้อมูลเกีย่ วกับการถือครองหน่วยลงทุนของลูกค้าจากบลจ. โดยธนาคารจะทำ�หน้าทีเ่ ป็น ผูถ้ อื หน่วยลงทุนแทนลูกค้า (ยกเว้น
กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพและกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว) และจัดส่งข้อมูลและเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบั ลูกค้า
1.6 ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับลูกค้า หรือทำ�ธุรกรรมใดๆ รวมถึงดำ�เนินการอืน่ ใดอันจำ�เป็นเพือ่ ให้การทำ�หน้าทีเ่ ป็นนายหน้าในการซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
แบบไม่เปิดเผยชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน เสร็จสมบูรณ์
1.7 มอบอำ�นาจ แต่งตัง้ และถอดถอนตัวแทนช่วง เพือ่ กระทำ�การใดๆ ภายใต้ขอ้ กำ�หนดและเงือ่ นไขนี้ ทัง้ นี้ การกระทำ�ใดๆ ของธนาคารหรือตัวแทนช่วง ซึง่ ทำ�ภายใต้ขอ้ กำ�หนดและเงือ่ นไขนี้ ลูกค้าตกลงให้ถอื เสมือนว่าเป็น
การกระทำ�ของลูกค้าเอง
1.8 จัดการ หรือกระทำ�การใดๆ กับหน่วยลงทุน สิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์อน่ื ใดของลูกค้า เพือ่ ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วข้องกับบัญชีซอ้ื ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus
Account) ของลูกค้าในกรณีทล่ี กู ค้าถึงแก่ความตาย ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นผูไ้ ร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
2. การเปิดบัญชีซอ้ื ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีเงือ่ นไขหรือสิทธิประโยชน์ทไ่ี ม่เท่าเทียมกับการเปิดบัญชีซอ้ื ขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน เช่น
ข้อจำ�กัดของระยะเวลาการส่งคำ�สัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน (Cut-off time) และความล่าช้าของการได้รบั เงินปันผล หรือเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน การได้รบั ข่าวสารหรือข้อมูลสิทธิประโยชน์เกีย่ วกับการลงทุน เป็นต้น
3. การลงทุนในหน่วยลงทุนผ่านบัญชีซอ้ื ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus Account) จะไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนให้บคุ คลอืน่ หรือจำ�นำ�หน่วยลงทุนได้
4. ลูกค้าจะได้รบั รายงานแสดงสถานะการลงทุนในหน่วยลงทุน ทีธ่ นาคารได้รบั จากบลจ.ในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุนแทนลูกค้าเป็นรายไตรมาส เว้นแต่ในกรณีทล่ี กู ค้าไม่มกี ารซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ผ่านธนาคารเป็นระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือนติดต่อกัน ลูกค้าจะได้รบั รายงานดังกล่าวทุกๆ 6 (หก) เดือนแทน
5. ลูกค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสทิ ธิแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงข้อกำ�หนด เงือ่ นไข หรือการเรียกเก็บค่าใช้บริการหรือค่าใช้จา่ ยอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปิดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus Account)
ได้ตามทีธ่ นาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 (สิบห้า) วัน
6. ในกรณีทล่ี กู ค้า รวมถึงกลุม่ บุคคลเดียวกันกับลูกค้าตามประกาศสำ�นักงาน ก.ล.ต. มีการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราทีก่ ฎหมายกำ�หนด หากกองทุนรวมใดมีการขอมติจากผูถ้ อื หน่วย จะไม่นบั คะแนนเสียง
ในส่วนทีเ่ กินนัน้ โดยธนาคารและบลจ.จะดำ�เนินการปรับสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนให้ไม่เกินกว่าทีก่ ฎหมายกำ�หนด
7. กรณีทก่ี องทุนรวมมีการจ่ายเงินปันผลและมีการหักภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย ธนาคารจะเป็นผูอ้ อกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ยให้กบั ลูกค้า แต่ลกู ค้าอาจไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้
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ต้นฉบับ : สำ�หรับสาขา

ที่อยู่ที่ทำ�งาน /Workplace Address
ชื่อสถานที่ทำ�งาน / Company Name..........................................................................................................................................................................................................
เลขที่/Address No..................... หมู่ที่/Moo .......... อาคาร/หมู่บ้าน/Building/Mooban.................................................. ชั้นที่/Floor .............. ซอย/Soi......................................
ถนน/Road.......................................................... แขวง/ตำ�บล/Sub-district.................................................... เขต/อำ�เภอ/District.................................................................
จังหวัด/Province ............................................................ ประเทศ/Country................................................................. รหัสไปรษณีย์/Postal Code........................................
โทรศัพท์/Telephone บ้าน/Home..................................................... ที่ทำ�งาน/Office................................................... มือถือ/Mobile ........................................................
อีเมลล์ / E-mail............................................................................................................................................................................................................................................
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ / Other Information
ชื่อผู้ปกครองกรณีผู้เยาว์ / Name of guardian
ความสัมพันธ์ / Relationship...........................................................................................................................................
นาย / Mr.
นาง / Mrs.
นางสาว / Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)........................................................................
ชื่อ / Name.......................................................................... นามสกุล / Surname......................................................................................................................................
คู่สมรส /Spouse Information
นาย / Mr.
นาง / Mrs.
นางสาว / Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)........................................................................
ชื่อ / Name.......................................................................... นามสกุล / Surname......................................................................................................................................
บัตรประชาชน / ID Card อื่นๆ ระบุ / Other (specify)............................................. เลขที่บัตร / ID No. ..…………...…….........………………...........................................
บุตรที่อายุไม่ถึง 20 ปี และ ยังไม่ได้สมรส / Children who is under 20 and unmarried
1. ด.ช/นาย /Master/Mr.
ด.ญ./นางสาว /Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)......................................................................................................................
ชื่อ / Name............................................................................................................... นามสกุล / Surname…….….......………………….......................................….…..…………
บัตรประชาชน / ID Card อื่นๆ ระบุ /Other (specify)............................................ เลขที่บัตร / ID No. ..…………...……...........………………...........................................
1. ด.ช/นาย /Master/Mr.
ด.ญ./นางสาว /Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)......................................................................................................................
ชื่อ / Name............................................................................................................... นามสกุล / Surname…….….......………………...….......................................……..…………
บัตรประชาชน / ID Card อื่นๆ ระบุ /Other (specify)............................................ เลขที่บัตร / ID No. ..…………...…….........………………...............................................
1. ด.ช/นาย /Master/Mr.
ด.ญ./นางสาว /Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)......................................................................................................................
ชื่อ / Name............................................................................................................... นามสกุล / Surname…….….......………………….......................................……..…………
บัตรประชาชน / ID Card อื่นๆ ระบุ /Other (specify)............................................ เลขที่บัตร / ID No. ..…………...…….........………………..............................................
ข้าพเจ้าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง / I am politician or connected to any Political person
ไม่ใช่ / No
ใช่ โปรดระบุ / Yes (specify)….……………………………................................................................................................……
ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลทีใ่ ห้มาข้างต้น พร้อมรับทราบและตกลงยินยอมปฏิบตั แิ ละผูกพันตนเองตามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขการเปิดบัญชีกองทุนของธนาคาร ข้อกำ�หนดและเงือ่ นไข
ทีป่ รากฏในหนังสือชีช้ วนของกองทุน ข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขในการลงทุนทีร่ ะบุไว้ดา้ นหลังของใบคำ�ขอเปิดบัญชีกองทุน และทีธ่ นาคาร/บลจ. จะประกาศต่อไปในภายหน้าทุกประการ การทำ�ธุรกรรม
ของข้าพเจ้าไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินให้แก่การก่อการร้าย เงื่อนไขการลงนามให้เป็นไปตามที่ระบุในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับธนาคาร ข้าพเจ้า
ได้อ่านข้อความเงื่อนไขการลงนามในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับธนาคารแล้ว และขอยืนยันว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้า
จะแจ้งให้ธนาคารทราบทันที/ 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. The terms relating to the affixing of signatures shall be in line with the specimen signature which I have
given with the Bank. I have read the terms relating to the affixing of signatures in line with the specimen signature which I have given with the Bank and hereby confirm that the same are in
accordance with my intentions. I agree to notify the Bank immediately in case there is any change to any of the above information.
ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี
Signature

สำ�หรับเจ้าหน้าที่

................................................................................................................................................................................................................
(
			
)
ผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุน
ผูบ้ นั ทึกบัญชี
ทะเบียนเลขที่
รหัสพนักงาน 		
รหัสพนักงาน
ผูแ้ นะนำ�
ผูอ้ นุมตั ิ
รหัสพนักงาน
รหัสพนักงาน

KYC level
1 2 3

ADD-IN_201802

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) 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 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.
To ensure that the services of the Bank under the terms and conditions contained herein comply with the laws, the notifications of the SEC, the notifications of the Office of the SEC, and/or the rules,
regulations, or directives of relevant local and foreign authorities, the Client agrees to authorize the Bank to undertake as follows:
3.1 Disclose the information of the Client, entirely or partially, or the fund account relevant transactions under the responsibility of the Bank;
3.2 Prepare and sign the documents and/or any evidences in order for the Bank to provide services to the Client in accordance with the terms and conditions hereunder. In this respect, the Client
agrees to provide the Bank with additional information and documents and also certifying that the information is true, and correct upon request of the Bank;
3.3 Deliver the documents and information of the Clients, entirely or partially, and the fund account relevant transactions under the responsibility of the Bank to the Management Company.
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 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 2 (two) consecutive years, 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 and LTF) 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, including the persons in the same group as per the Notification of the Office of the SEC, 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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สำ�เนา : สำ�หรับผู้ถือหน่วยลงทุน

ที่อยู่ที่ทำ�งาน /Workplace Address
ชื่อสถานที่ทำ�งาน / Company Name..........................................................................................................................................................................................................
เลขที่/Address No..................... หมู่ที่/Moo .......... อาคาร/หมู่บ้าน/Building/Mooban.................................................. ชั้นที่/Floor .............. ซอย/Soi......................................
ถนน/Road.......................................................... แขวง/ตำ�บล/Sub-district.................................................... เขต/อำ�เภอ/District.................................................................
จังหวัด/Province ............................................................ ประเทศ/Country................................................................. รหัสไปรษณีย์/Postal Code........................................
โทรศัพท์/Telephone บ้าน/Home..................................................... ที่ทำ�งาน/Office................................................... มือถือ/Mobile ........................................................
อีเมลล์ / E-mail............................................................................................................................................................................................................................................
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ / Other Information
ชื่อผู้ปกครองกรณีผู้เยาว์ / Name of guardian
ความสัมพันธ์ / Relationship...........................................................................................................................................
นาย / Mr.
นาง / Mrs.
นางสาว / Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)........................................................................
ชื่อ / Name.......................................................................... นามสกุล / Surname......................................................................................................................................
คู่สมรส /Spouse Information
นาย / Mr.
นาง / Mrs.
นางสาว / Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)........................................................................
ชื่อ / Name.......................................................................... นามสกุล / Surname......................................................................................................................................
บัตรประชาชน / ID Card อื่นๆ ระบุ / Other (specify)............................................. เลขที่บัตร / ID No. ..…………...…….........………………...........................................
บุตรที่อายุไม่ถึง 20 ปี และ ยังไม่ได้สมรส / Children who is under 20 and unmarried
1. ด.ช/นาย /Master/Mr.
ด.ญ./นางสาว /Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)......................................................................................................................
ชื่อ / Name............................................................................................................... นามสกุล / Surname…….….......………………….......................................….…..…………
บัตรประชาชน / ID Card อื่นๆ ระบุ /Other (specify)............................................ เลขที่บัตร / ID No. ..…………...……...........………………...........................................
1. ด.ช/นาย /Master/Mr.
ด.ญ./นางสาว /Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)......................................................................................................................
ชื่อ / Name............................................................................................................... นามสกุล / Surname…….….......………………...….......................................……..…………
บัตรประชาชน / ID Card อื่นๆ ระบุ /Other (specify)............................................ เลขที่บัตร / ID No. ..…………...…….........………………...............................................
1. ด.ช/นาย /Master/Mr.
ด.ญ./นางสาว /Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)......................................................................................................................
ชื่อ / Name............................................................................................................... นามสกุล / Surname…….….......………………….......................................……..…………
บัตรประชาชน / ID Card อื่นๆ ระบุ /Other (specify)............................................ เลขที่บัตร / ID No. ..…………...…….........………………..............................................
ข้าพเจ้าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง / I am politician or connected to any Political person
ไม่ใช่ / No
ใช่ โปรดระบุ / Yes (specify)….……………………………................................................................................................……
ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลทีใ่ ห้มาข้างต้น พร้อมรับทราบและตกลงยินยอมปฏิบตั แิ ละผูกพันตนเองตามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขการเปิดบัญชีกองทุนของธนาคาร ข้อกำ�หนดและเงือ่ นไข
ทีป่ รากฏในหนังสือชีช้ วนของกองทุน ข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขในการลงทุนทีร่ ะบุไว้ดา้ นหลังของใบคำ�ขอเปิดบัญชีกองทุน และทีธ่ นาคาร/บลจ. จะประกาศต่อไปในภายหน้าทุกประการ การทำ�ธุรกรรม
ของข้าพเจ้าไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินให้แก่การก่อการร้าย เงื่อนไขการลงนามให้เป็นไปตามที่ระบุในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับธนาคาร ข้าพเจ้า
ได้อ่านข้อความเงื่อนไขการลงนามในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับธนาคารแล้ว และขอยืนยันว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้า
จะแจ้งให้ธนาคารทราบทันที/ 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. The terms relating to the affixing of signatures shall be in line with the specimen signature which I have
given with the Bank. I have read the terms relating to the affixing of signatures in line with the specimen signature which I have given with the Bank and hereby confirm that the same are in
accordance with my intentions. I agree to notify the Bank immediately in case there is any change to any of the above information.
ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี
Signature

สำ�หรับเจ้าหน้าที่

................................................................................................................................................................................................................
(
			
)
ผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุน
ผูบ้ นั ทึกบัญชี
ทะเบียนเลขที่
รหัสพนักงาน 		
รหัสพนักงาน
ผูแ้ นะนำ�
ผูอ้ นุมตั ิ
รหัสพนักงาน
รหัสพนักงาน
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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) 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 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.
To ensure that the services of the Bank under the terms and conditions contained herein comply with the laws, the notifications of the SEC, the notifications of the Office of the SEC, and/or the rules,
regulations, or directives of relevant local and foreign authorities, the Client agrees to authorize the Bank to undertake as follows:
3.1 Disclose the information of the Client, entirely or partially, or the fund account relevant transactions under the responsibility of the Bank;
3.2 Prepare and sign the documents and/or any evidences in order for the Bank to provide services to the Client in accordance with the terms and conditions hereunder. In this respect, the Client
agrees to provide the Bank with additional information and documents and also certifying that the information is true, and correct upon request of the Bank;
3.3 Deliver the documents and information of the Clients, entirely or partially, and the fund account relevant transactions under the responsibility of the Bank to the Management Company.
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 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 2 (two) consecutive years, 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 and LTF) 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, including the persons in the same group as per the Notification of the Office of the SEC, 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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