
สําหรับบุคคลธรรมดา      คําขอเปดบัญชี / ขอทบทวนแกไขปรับปรุงขอมูลผูลงทุน  
 ขอใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส โทรสาร อีเมล และหักบัญชีธนาคารอัตโนมัต ิ

 

ขาพเจามีความประสงค :  ขอเปดบัญชีใหม  ขอทบทวนแกไขปรับปรุง 
ขอมูลผูลงทุน  ขอสมัครใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โทรสาร อีเมล และหัก
บัญชีธนาคารอัตโนมัติ ของบรษิัทจัดการท่ีมีอยู และ/ หรือจะเปดใหมีตอไปในภายหนา (ทุกบญัชีท่ี
ขาพเจาเปดฯ ไวกับบรษิัทจัดการ)  โดยขอใหรายละเอียดดังน้ี 

การติดตอครั้งน้ี :  ผานบลจ.วรรณ  ผานตัวแทนฯ....................สาขา...................... 
เลขท่ี 
ผูถือหนวย 

 ขอมูลผูถือหนวย : คํานําหนา:  นาย   นาง  นางสาว  อ่ืนๆ................................................................. เพศ :   ชาย    หญิง 
(ไทย) ชื่อ.......................................................................................................................นามสกุล............................................................................................................................. 
(อังกฤษ) Name.................................................................Middle Name (ถามี)........................................................Last Name.............................................................................. 
 หลักฐานแสดงตน / สถานภาพ 
 บัตรประชาชน    หนังสือเดินทาง  อ่ืนๆ.......................................................... 
เลขที่.......................................................ออกโดย.......................................................... 
วันออกบัตร.............................................วันบัตรหมดอายุ............................................... 
เกิดวันที่........./........../............สัญชาติ  ไทย และ/หรือ  อ่ืนๆ (ถามี)....................... 
 สถานภาพ   โสด  หยาราง  หมาย  สมรส 
คูสมรส ชื่อ................................................นามสกุล........................................................ 
เลขที่บัตรประชาชน....................................เลขที่หนังสือเดินทาง...................................... 
วันเดือนปเกิด........../............./................... 
จํานวนบุตรเฉพาะท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (อายุไมถึง 20 ป) จํานวน.......................คน 

ช่ือ-นามสกุลบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ เลขท่ีบัตรประชาชน วันเดือนปเกิด 
1.     /      / 
2.     /      / 
 ขอมูลความสัมพันธของผูเปดบัญชีกับประเทศสหรัฐอเมริกา 

ไมใช ใช รายละเอียดความสมัพันธกับประเทศสหรัฐอเมริกา 
  มีสัญชาติอเมริกัน 
  มีหนังสือเดินทางสหรัฐฯ หมายเลข................................................ 

วันออก..........................วันหมดอายุ............................................ 

  
ไดรับอนุญาตใหอาศัยเปนการถาวรในสหรัฐฯ/วีซาถาวร 
หมายเลข.................................................................................... 
วันออก...........................วันหมดอายุ........................................... 

  มีหมายเลขประจําตัวผูเสียภาษีในประเทศสหรัฐฯ หมายเลข
................................................................................................... 

  มีหมายเลขประกันสังคมในประเทศสหรัฐฯ หมายเลข
................................................................................................... 

  มีถ่ินที่อยูอาศัยถาวรในประเทศสหรัฐฯ ที่อยู................................... 
........................................หมายเลขโทรศัพท................................ 

 

 ท่ีมาของรายได / วัตถุประสงคการเปดบัญชี  
ชื่อสถานทีท่ํางาน.......................................................................................................... 
ที่ต้ัง เลขที่...................... อาคาร................................ชั้น.............ซอย............................ 
ถนน................................แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ................................... 
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย........................ประเทศ....................... 
โทรศัพท (ที่ทํางาน)....................................................โทรสาร......................................... 

ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ 
 พนักงาน  เจาของกิจการ  ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 นักการเมือง  แพทย/พยาบาล  ธุรกิจสวนตวั  
 เกษตรกร  นักเรียน/นกัศกึษา  คาขาย

................................ ....... 
 กิจการครอบครัว  ไมไดทํางาน  อื่นๆ............................................ 
 ทานมีตําแหนงทางการเมือง , เก่ียวของมีความสัมพันธกับนักการเมืองหรอืไม ? 
 ไมมี  มี ตําแหนง.............................................................................................. 
รายชื่อนักการเมืองที่เก่ียวของ.................................ระบุความสัมพันธ............................. 
 แหลงที่มาของรายได  ประเทศไทย  ประเทศอ่ืนๆ ระบุ...................................... 

ท่ีมาของรายได 
 เงินเดือน/คาจาง  มรดก  ดอกเบี้ย/เงินปนผล  อื่นๆ ระบุ................................. 

ประเภทของธุรกิจ 
 สถาบันการเงิน  คาอญัมณี ทอง เพชรพลอย  คาของเกา/ขายทอดตลาด 
 รบัแลกเปลี่ยนเงิน  ใหบริการโอนรับโอนเงินทั้งใน-ขามประเทศ (ท่ีไมใชสถาบันการเงิน) 
 คาสิโน,การพนัน  สถานบริการตามกฏหมายวาดวยสถานบริการ 
 คาอาวุธยุทธภัณฑ  นายหนาจัดหางาน เกี่ยวกบัรับ-สงคนทาํงานใน-นอกประเทศ 
 นําเที่ยว/บรษิัททัวร  อื่นๆ ระบ.ุ.............................................................................. 

รายไดรวมตอป (บาท) ภาระการเงินตอป (บาท) จํานวนเงินที่คาดวาจะ 
นํามาลงทุนแตละครั้ง (บาท) 

 นอยกวา 1 ลาน 
 1-5 ลาน   5-10 ลาน 
 10 ลานขึ้นไป 

 นอยกวา 1 ลาน 
 1-5 ลาน   5-10 ลาน 
 10 ลานขึ้นไป 

 นอยกวา 2 ลาน 
 2-10 ลาน 
 10 ลานข้ึนไป 

 วัตถุประสงคการเปดบัญชี     เพ่ิมผลตอบแทน  ออมเงิน  ใชยามเกษียณ
 เพ่ือความมั่นคงในครอบครัว   สิทธิประโยชนทางภาษี  อ่ืนๆ.......................... 
 ขาพเจา  เคย  ไมเคย ถูกปฏิเสธการเปดบญัชีจากบริษัทหลกัทรัพยอื่น 
 ขาพเจา  เคย  ไมเคย มีประวัตกิารกระทําผดิกฏหมายฟอกเงินในชวง 3 ปทีผ่านมา 
 ขาพเจา  เคย  ไมเคย ถูกฟองรอง หรอือยูระหวางถูกฟองรอง / ถูกบังคบัคดทีางศาล 

 ขาพเจาประสงคจะรับเงินคาขายคืน / เงินคาขายคืนอัตโนมติั / เงินปนผล โดย 
 นําเขาบัญชีชื่อ......................................................................................................  

 ธนาคาร...............................สาขา........................................................................ 
       ประเภท  ออมทรัพย  กระแสรายวัน   เลขท่ีบัญชี......................................... 
 รับเช็ค โดยจัดสงทางไปรษณียตามที่อยูที่ขาพเจาระบุไวในขอ  

ขอมูลสถานท่ีติดตอ : ท่ีอยูตามทะเบียนบาน  
เลขที่......................หมูที่...................หมูบาน/อาคาร.................................ชั้น................. 
ซอย.................................ถนน...................................แขวง/ตําบล.................................. 
เขต/อําเภอ.......................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย..............ประเทศ............... 
ท่ีอยูติดตอได/ใหจัดสงเอกสารหลักฐาน :  ตามทะเบียนบานขางตน หรือ  
 ตามบัตรประชาชน  ที่พักปจจบุัน  ที่ทํางาน  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................... 
 
เลขที่......................หมูที่...................หมูบาน/อาคาร.................................ชั้น................. 
ซอย.................................ถนน...................................แขวง/ตําบล.................................. 
เขต/อําเภอ......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย..............ประเทศ............... 
โทรศัพท (บาน)............................................................โทรสาร........................................ 
 มือถือ.......................................  อีเมล…….............................................................. 

 การสมัครใชบริการ (โปรดศึกษารายละเอียดในขอกําหนดและเง่ือนไข) 
 8.1 ขอใชบริการซื้อขายดูขอมูลหนวยลงทุนทําธรุกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (ONE LIVE) 
 8.2 ขอใชบริการสงคําสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนทางโทรสารและทางอีเมล 
 8.3 ขอใชบริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ: ธนาคาร....................สาขา........................ 
       ประเภทบัญชี.................................เลขที่บัญชี.......................................................... 
  กรณีเปนการทบทวนขอมูลผูลงทุน : ขาพเจาขอยืนยันใหบริษัทจัดการใช
ขอมูลเดิมของขาพเจาหรือเทาท่ีขาพเจาเคยใหไวหรือเทาท่ีบริษัทจัดการจัดเก็บเปน
ขอมูลปจจุบัน 
ขาพเจายินดีใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด (บริษัทจัดการ) และ  ผูท่ีบริษัทจัดการมอบหมายใหใชขอมูลของ
ขาพเจา เพ่ือพิจารณาและดําเนินการเสนอผลิตภัณฑบริการ และขอเสนอพิเศษอื่นแกไขและ/หรือเพ่ือการอื่นได และขาพเจาขอ
รับรองความถูกตองของรายละเอียดขอมูลขางตน โดยขาพเจาไดรับและไดอานคูมือผูลงทุนพรอมตกลงยินยอมปฏิบัติและ
ผูกพันตนเองตามขอตกลงและเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการ กําหนดไวทุกประการแลว ซึ่งการกระทําธุรกรรมดังกลาวของขาพเจาไมมี
วัตถุประสงคเพ่ือการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงขอมูลใดๆ ขาพเจา
จะแจงใหบริษัทจัดการทราบเปนลายลักษณอักษรทันที 
เงื่อนไขการลงนาม (ถามี)............................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ....................................................................................... 
(                                                                           )  

วันท่ี..................................................... 
ผูขอเปดบัญชี  

ขอทบทวนปรับปรุงแกไขขอมูลผูลงทุน ขอสมัครใชบริการตางๆ 
โดยลายมือชือ่นี้จะเปนลายมือชือ่ที่ใชในการทาํธุรกรรมตางๆ กับบลจ.วรรณ และตัวแทน 

 ความประสงคในการหักภาษี ณ ท่ีจาย กรณีมีการจายเงินปนผล  
(หากไมระบุความประสงค ใหถือวาผูเปดบญัชียินยอมใหหักภาษี ณ ที่จาย) 
 ไมใหหักภาษี   ใหหักภาษี เลขที่ผูเสียภาษี........................................................... 
 การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  
 ไมจด  จดทะเบียนฯ (แนบสําเนาใบทะเบียนภาษมีูลคาเพ่ิม <ภ.พ.20>) 

สําหรับเจาหนาท่ี 
ความเห็น..................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
High Risk/PEPs List   ไมมีชื่อ      มีชื่อ             Sanction List   ไมมีชื่อ      มีชื่อ 
Single License No.....................................             ลงช่ือ....................................................... 
KYC Level   เสี่ยงต่ํา   สูง                                          ผูรับเปดบัญชี / ผูติดตอกับผูลงทุน 

 ใหปรบัปรุง/ดําเนินการบัญชีอ่ืนๆ ดวยดังนี ้
1. …………………………………………………….. 
2. …………………………………………………….. 

For ONEAM Only 

 ใหปรบัปรุง/ดาํเนินการเฉพาะบัญชนีี ้
ลงช่ือ.................................................. 

   ผูรับเอกสาร / ตรวจสอบวันท่ี 
   ......................................... 

 วิธกีารสงเอกสาร  By Mail  By Hand  วิธกีารสงหนังสือรับรองสิทธ ิ By Mail  By Hand 
1. Unit Head 2. Maker 3. Checker 4. Authorized 5. CS. ref. 6. RG. ref. 



ผูขอเปดบัญชีกองทุน (“ผูลงทุน”) มีความประสงคที่จะลงทุนในหนวยลงทุนทีบ่ริหารและจัดการโดยบรษิัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากดั (“บรษิัท”) 
ตามคําขอเปดบัญช/ีขอทบทวนแกไขปรับปรุงขอมลูผูลงทุน ขอใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนผานสื่อเลก็ทรอนิกส โทรสาร และอีเมล (“คําขอ”) และ
ขอกําหนดและเงื่อนไขในการลงทุน ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของคําขอดวย

1. บริษัทสงวนสิทธทิี่จะพิจารณารับหรือปฏิเสธใบคําขอของผูลงทุน โดยไมจําเปนตองชี้แจงเหตุผลใดๆ แกผูลงทนุ
2. การลงทุนในหนวยลงทุนมใิชการฝากเงิน และมีความเสีย่งของการลงทนุ ผูลงทุนอาจไดรับเงินทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินทุนแรกเริ่มก็ได และ

อาจไมไดรับชําระคาขายคนืหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนตามทีไ่ดมีคําสั่งไว ทั้งนี้ ผูลงทุนควร
ซ้ือขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3. หากผูลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงขอมลูหรือขอเท็จจริงใดๆ ที่เคยแจงไวกับบริษทั ผูลงทุนจะแจงใหบริษัททราบ หากมิไดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
บริษัท จะถือเอาขอมูลเดิมที่ผูลงทุนไดเคยแจงไวเปนขอมูลที่ถูกตอง

4. สําหรับผูลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และกองทุนรวมหุนระยะยาวผูลงทุนไดอานและเขาใจโดยตลอดถึงขอความที่ปรากฏอยูในคูมือภาษ ี
และผูลงทุนรับทราบวาบรษิัทมิไดเปนผูใหคําแนะนํา หรือใหคําปรึกษาดานภาษีแกผูลงทุน

5. การใชบริการใดที่ทําโดยใชเลขทีผู่ถือหนวย และรหัสลบัสวนตัวของผูลงทุน ประกอบวิธกีารและเงื่อนไขการใชบริการประเภทนั้นๆ ตามที่บรษิัทกําหนด
ใหถือวาเปนการกระทําของผูลงทุนเอง และมีผลผูกพันตอผูลงทุน และผูลงทนุจะเก็บรักษาเลขที่ผูถือหนวยและรหัสลับแรกเขา และรหัสลับสวนตวัไว
เปนความลับและไมเปดเผยใหผูใดทราบ

6. หากรหัสลับสูญหาย ถกูขโมย หรือมีผูอ่ืนลวงรู ผูลงทุนจะตองแจงยกเลกิและขอรหัสลบัใหมตามวธิีการที่บริษทักําหนด
7. บริษัทอาจไมสามารถใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไดชั่วคราวในกรณีทีร่ะบบคอมพิวเตอร อุปกรณ ระบบสื่อสารเน็ตเวิรกที่เกี่ยวของกับบริษทัขัดของ

ไดรับความเสียหาย กําลังซอมแซม หรืออยูระหวางการดูแลระบบ หรือมีเหตุสุดวสิัยอ่ืนๆ
8. บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและขอตกลงตางๆตลอดจนอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการได โดยบริษทัจะปดประกาศใหผูลงทุนทราบ ณ 

สํานักงานของบรษิัท หรือที่เว็บไซตของบรษิัท หรือตามวธิีการทีบ่รษิัทเห็นสมควร
9. บริษัทจะไมรับผิดชอบในความเสยีหายใดๆ ที่เกิดจากเหตุสดุวสิัยตางๆ ซ่ึงรวมถึงการที่อุปกรณ ระบบสื่อสาร หรือการสงสัญญาณเชื่อมตอไมทํางาน 

หรือรบกวนจากไวรสัคอมพิวเตอร ความลาชาความผิดพลาด หรือความบกพรองของระบบคอมพิวเตอร หรืออุปกรณตางๆ ของผูลงทุน หรือของ
ผูใหบริการระบบอินเทอรเน็ต ความลาชาในขั้นตอนการดําเนินการของบริการของบริษัท 

10. ผูลงทุนตกลงยินยอมใหบรษิัทเปดเผยขอมลูของผูลงทุนที่ไดระบไุวในคําขอใชบริการนี ้หรือขอมูลที่เกี่ยวของในการใชบริการของบริษทั และขอมลู
ตามกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม และ/หรือเพื่อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญตัิปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556 และ/หรือ  Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถงึการจัดทําหรือลงนามในเอกสาร หลักฐานใดๆ และ/หรือ ปฏิบัติการ
และดําเนินการตางๆ ตามที่บุคคลดังกลาวหรือตามที่เจาหนาที่ของรัฐไทย หรอืรัฐอ่ืน หรือ ผูมีอํานาจตามกฎหมายกําหนด และรวมถึงการหักภาษ ี
ณ ที่จาย จากเงินไดของผูลงทุน ตลอดจนมสีิทธดิําเนินการอ่ืนใดเทาที่จําเปนกรณีที่บรษิัทจะตองดําเนินการตามพันธสัญญาหรือขอตกลง หรือ
กฎหมายของรัฐตางประเทศ โดยไมจําเปนตองแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนา และใหความยินยอมดังกลาวมีผลอยูตลอดไป ถึงแมวาจะมีการยกเลิก
การใชบริการของบรษิัทแลวก็ตาม

11. บริษัทมสีิทธิยกเลกิการบริการแกผูลงทนุเมื่อใดก็ได โดยไมตองแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนา 
12. ในกรณีที่บัญชกีองทุนไมมมีูลคาคงเหลือในบัญช ีและบัญชนีั้นไมมกีารติดตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 2 ป บริษทัสงวนสิทธิที่จะปดบญัชี

ดังกลาว โดยไมตองแจงใหผูลงทนุทราบ
13. ในกรณีบัญชกีองทุนมีหนวยลงทุนแตมมีูลคารวมกันทุกกองทุนตํ่ากวา 500 บาท หรือตํ่ากวาจํานวนหรือมูลคาที่บริษทัอาจไดกําหนดเปนครั้งคราว และ

ผูลงทุนไมมีการติดตอใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนผานบัญชีนัน้เปนเวลานานตดิตอกันเกิน 2 ป โดยเมื่อบรษิัทไดแจงผูลงทนุตามที่อยูที่ผูลงทุนไดแจงไว
กับบรษิัท และใหถือวาผูลงทุนยนิยอมใหบรษิัททําการขายหนวยลงทุนตามกําหนดเวลาที่บรษิัทไดแจงไวในหนังสือแจงเกี่ยวกับมลูคาขั้นตํ่าของหนวย
ลงทุนขางตนและใหบรษิัทนําเงินที่ไดจากการขายหนวยลงทุนดังกลาวสงใหผูลงทุนโดยมิชกัชาโดยนําสงเขาบัญชีธนาคารตามรายละเอียด/ขอมูลที่
ผูลงทุนไดเคยแจงไวกับบรษิัทหรือนําสงเปนเช็คสั่งจายผูลงทนุไปยังที่อยูที่ผูลงทุนไดเคยแจงไวกับบรษิัทและบรษิัทสามารถปดบญัชีกองทุนดังกลาวได
ทันที โดยไมตองแจงใหผูลงทุนทราบ

14.  การติดตอ หนังสือติดตอ และ/หรือ หนังสือบอกกลาว และ/หรือ เอกสารอ่ืนใด ที่จะติดตอหรือสงใหแกผูลงทุน โดยบริษทัจะติดตอดวยวิธใีดกไ็ดไมวา
จะเปนการแจงทาง โทรศัพท โทรเลข โทรสาร อีเมล ทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียนก็ตามหรือใหคนนําไปสงเอง หรือการติดตอสื่อสาร
ดวยวิธีอ่ืนใด ในกรณทีี่ไดสงไปยัง เลขหมายโทรศัพท โทรสาร อีเมล ที่อยูที่ระบุไวในคําขอ หรือที่อยูที่ผูลงทุนไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือ
ครั้งหลังสดุแลว ใหถือวาไดสงใหแกผูลงทุนแลวโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไมคํานึงวา ผูลงทุนจะไดรับดวยตนเองหรือไมก็ตาม หรือจะมีผูรับไวหรือไมกต็าม
ในกรณีที่สงใหไมไดเพราะผูลงทุนยายที่อยูหรือที่อยูทีก่ลาวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยผูลงทุนไมไดแจงการยายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือ
การรื้อถอนนั้นเปนหนังสือถึงบรษิัท กด็ี หรือสงใหไมไดเพราะการแจงการเปลีย่นแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลงัสุดไมถกูตองก็ด ีใหถือวาผูลงทุนไดรับ
และทราบหนังสือติดตอ คําบอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดของบรษิัทแลวโดยชอบ

15. ผูลงทุนรบัทราบเปนอยางดีแลววา บริษัท และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุนและ/หรือบุคคลใดๆที่ทําหนาที่เปนตัวแทนสนบัสนุน 
รวมทั้งพนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทนุของบุคคลดังกลาวมีหนาที่และความผูกพันที่จะตองปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรือ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งของหนวยงานราชการ หนวยงานอ่ืนใด หรือผูมีอํานาจอ่ืนใดหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ผูลงทุนจึงตกลงยินยอมให
ความรวมมือกบับรษิัท และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทําหนาที่เปนตัวแทนตวัแทนสนับสนุน รวมทั้ง
พนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนของบุคคลดังกลาว อยางเต็มความสามารถ

16. ผูลงทุนและบริษทั ตกลงรวมกันวาความไมสมบูรณหรือเปนโมฆะของขอกําหนดและเงื่อนไขขอใด หรือบางสวนยอมไมมีผลกระทบตอขอกําหนดและ
เงื่อนไขขออ่ืนๆ หรือขอ กําหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยูทั้งหมด โดยใหขอกําหนดและเงื่อนไขที่เหลือตามที่กลาวมานี้มีผลบังคับใชอยูตอไปจนกวาจะ
สิ้นสดุลง หากขอกําหนดและเงื่อนไขหรือขอความตามขอกําหนด และเงื่อนไขฉบับนี ้ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย 
รวมถึงประกาศอ่ืนใดจากสํานักงาน/คณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน และการแตงตั้ง
ตัวแทนสนับสนุน ใหขอความตามขอกําหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ใชบังคับเฉพาะที่ไมขดัหรือแยงกับประกาศดังกลาว

ขอตกลงการใชบริการ



เอกสารประกอบ คําขอเปิดบัญชี /ขอทบทวนแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้ลงทุน (ขอเปิดบัญชีใหม่) 

(เอกสาร 1 ชุด ตอ 1 การเปดบัญช ีถาหากมีมากวา 1 บัญช ีตองแยกกนั) 
• กรณีเป็น บุคคลทัวไป  
1.  สาํเนา บตัรประจาํตวัประชาชน / บตัรขาราชการ / หนังสอืเดินทาง / ใบตางดาว / บตัรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให (พรอมรับรองสาํเนาถูกตอง)  
2.  สาํเนา ทะเบียนบานทีป่รากฏชื่อ และเลขประจาํตัวประชาชน (พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง)  
3.  สาํเนา สมุดบัญชีเงินฝาก (หนาทีร่ะบุชือ่และเลขที่บญัช)ี สาํหรบัการรับเงินปนผล หรอืการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน (พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง)  
4.  สาํเนา ใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20) กรณีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) 
• กรณีเป็น นิติบุคคล  
1.   สําเนา หนังสอืรบัรองบริษัททีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 3 เดือน (พรอมรบัรองสําเนาถกูตอง)  
2.  สาํเนา บตัรประจาํตวัประชาชน / บตัรขาราชการ / หนังสอืเดินทาง / ใบตางดาว / บตัรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกใหของกรรมการผูมีอาํนาจลงนาม (พรอมรับรองสาํเนาถูกตอง)  
3.  สาํเนา ทะเบียนบานทีป่รากฏชื่อ และเลขประจาํตัวประชาชน ของกรรมการผูมีอาํนาจลงนาม (กรณทีี่บตัรแสดงตนไมแสดงทีอ่ยูไวบนบัตร) (พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง)  
4. สําเนา สมุดบญัชีเงินฝาก (หนาที่ระบุชื่อและเลขทีบ่ัญช)ี สําหรับการรบัเงินปนผล หรอืการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน (พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง) 
5.  สาํเนา ใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20) กรณีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) 
6.  สาํเนา บญัชีรายชือ่ผูถอืหุน (บอจ.5) (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 
7.  รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือแสดงความประสงคขอเปดบัญชหีรอืทําธุรกรรม 
• กรณีผู้เปิดบัญชีเป็นผู้เยาว์ (อายุต่าํกวา 20 ปบริบรูณ) 
1.  ใหเปดบัญชีเปนบญัชี ประเภท “เพ่ือ” โดยใหบิดาและมารดา หรือผูปกครอง เปนผูลงนามในเอกสารใบเปดบญัช ี

2. กรณทีี่บดิาและมารดาจดทะเบียนสมรส แตบิดาหรอืมารดาประสงคจะลงนามเปนผูเปดบัญชเีพียงฝายเดียว ตองมีหนงัสือยินยอมใหเปดบญัชจีากอีกฝาย  
3. สําเนาใบสูตบิตัรที่เปนของผูเยาว (พรอมรับรองสาํเนาถกูตองโดยบดิาและมารดา หรอืผูปกครอง)  
4. สําเนา ทะเบยีนบานทีป่รากฏชื่อผูเยาวอาศยัอยู (พรอมรับรองสาํเนาถูกตองโดยบดิาและมารดา หรอืผูปกครอง)  
5. สําเนา บัตรประจําตวัประชาชน / บตัรขาราชการ / หนังสอืเดินทาง / ใบตางดาว / บตัรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกใหของบิดา มารดา หรอืผูปกครอง (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 
6. สําเนา ทะเบยีนบานที่ปรากฏชือ่ และเลขประจาํตวัประชาชนของบดิา มารดา หรือผูปกครอง (พรอมรบัรองสาํเนาถูกตอง) 
7. หลักฐานแสดงการเปนผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมาย (ถามี) 
8. สําเนา สมุดบญัชีเงินฝาก (หนาทีร่ะบุชือ่และเลขทีบ่ัญช)ี สาํหรบัการรบัเงินปนผล หรอืการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน (พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง) 
• กรณีสมัครใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ 

1.  หนังสอืยนิยอมใหหักบัญชีเงินฝาก (ลงลายมือชือ่ใหตรงกับลายมือชื่อทีใ่หไวกบัธนาคาร) 
2.  สาํเนา สมุดบัญชทีีจ่ะใชบริการหกับญัชธีนาคารอตัโนมัต ิ(หนาทีร่ะบุชือ่และเลขที่บญัชี พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง)  
หมายเหตุ  รายชือธนาคารทีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี  
1. ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  2. ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  3. ธนาคาร ไทยพาณิชย จาํกัด (มหาชน) 
4. ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  5. ธนาคาร กรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน)  6. ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน)  
7. ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส จาํกดั (มหาชน) 8. ธนาคาร ไทยเครดติ เพ่ือรายยอย จาํกดั (มหาชน) 9. ธนาคาร เกยีรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
10. ธนาคาร ธนชาต จํากดั (มหาชน)  11. ธนาคาร ออมสิน 

 รายชือธนาคารทีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการนําฝากเช็คเข้าบัญชี ดังนี  

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 2. ธนาคาร ซิตีแ้บงก สาขากรุงเทพฯ 3. ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)   
4 ธนาคาร ยูโอบ ีจํากัด (มหาชน)  5. ธนาคารทิสโก จาํกดั (มหาชน) 

รายชือธนาคารทีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการให้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ดังนี  
1. ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)   2. ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   3. ธนาคาร ไทยพาณิชย จาํกัด (มหาชน)  
4. ธนาคาร กรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน)  5. ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  6. ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
7. ธนาคาร เกยีรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 8. ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

**** คําแนะนํา **** 
  กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ให้ครบถ้วน (ตัวบรรจง)  
 กรุณากรอกรายละเอยีดใหครบถวน เกี่ยวกับการรูจกัลูกคาและการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเทจ็จริงเกี่ยวกับลกูคา (KYC/CDD) และการประเมินความเหมาะสม 

ในการลงทุน (Investment Suitability Assessment Form) ตามกฎของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กําหนด  
  สําเนาเอกสารที่ยืน่ประกอบ โปรดรบัรองสําเนาถูกตองใหครบถวนทุกฉบบั  
  สถานที่ หรือทีอ่ยูในการจดัสงเอกสารของผูถอืหนวย ควรเปนทีอ่ยูที่สะดวกตอการรับเอกสารโดยทางไปรษณยี หรือไปรษณยีลงทะเบียน  
  ไม่ให้ระบุทีอ่ยูเปนตูปณ. ไปรษณีย 
  เอกสารทกุชนิดทีย่ื่นตอนายทะเบยีน หากปรากฏวามีการแกไข ขดู ลบ ขดี ฆา ตองลงลายมือชื่อกํากบัการแกไขทุกครั้ง  


