
คาํสั  งสาํหรบัการรบัชาํระค่าขายคืน/เงินปันผล (ถ้ามี)                                                                                                  
(Payment Method of Redemption Proceeds and/or Dividend)   
  ขาพเจา(I/We)                
   ขอรับเปนเช็คขีดครอมเฉพาะในนามของขาพเจาและสงไปยังที่อยูที่ระบุขางตน (wish to receive cheque 
   (A/C payee only) payable to my name and send to the abovementioned address)  
   ขอใหนําเงิน/เช็คเขาบัญชีเงินฝากของขาพเจาที่ (wish to have the proceeds credited to my bank account at)
   ธนาคาร (Bank)............................................ บัญชีเลขที่(Account No.)............................................. 
   สาขา (Branch)……………..…......……........  ออมทรัพย (Saving)  กระแสรายวัน(Current)  

รายละเอียดนิติบคุคลผูข้อเปิดบญัชี ( Applicant’s Information )  
ชื อผูข้อเปิดบญัชี ( Applicant’s Name )   

 บริษัท ( Corporate )  หางหุนสวน ( Partnership Limited  )  อื่นๆ (Other) ............................................................
ชื่อ (ภาษาไทย) Name (Thai) .....................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Name (English) …..........………...…...………...………............…............……..............................................................................................................................

เลขที ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ( Unitholder Number )คาํขอเปิดบญัชีกองทนุ - สาํหรบันิติบคุคล
Account Opening Form - Juristic Person

ประเภทนิติบคุคล (Juristic Person)       
  นิติบุคคลในประเทศ (Resident Juristic)   เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (Registration No.) ………………....…… วันที่จดทะเบียนนิติบุคคล (Registration Date) ……….............… 
  นิติบุคคลตางประเทศ (Non-Resident Juristic) เลขประจําตัวผูเสียภาษี (Tax  ID Number ) .................................... สัญชาติของสํานักงานใหญ (HO. Nationality).............................. 
สาขาของนิติบุคคล (Branch of Corporate)  สํานักงานใหญ (Head Official)  สาขายอย (Branch) ลําดับสาขา (Branch No.) ……….................................…………………… 

(1).........................................................................ID.Card No.....................................................
(2).........................................................................ID.Card No.....................................................
(3).........................................................................ID.Card No.....................................................
(4).........................................................................ID.Card No.....................................................
(5).........................................................................ID.Card No.....................................................
(6).........................................................................ID.Card No.....................................................

(1).........................................................................ID.Card No.....................................................
(2).........................................................................ID.Card No.....................................................
(3).........................................................................ID.Card No.....................................................
(4).........................................................................ID.Card No.....................................................
(5).........................................................................ID.Card No.....................................................
(6).........................................................................ID.Card No.....................................................

ข้อมลูที ลกูค้าควรเปิดเผย (Information should be disclosed)  
   ชื อ-นามสกลุ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ  
   (Name of Director / Managing Director)  

ชื อ-นามสกลุ ผูถ้ือหุ้นที เป็นบคุคลธรรมดา(25% ขึ"นไป) / ผูร้บัผลประโยชน์ทอดสดุท้าย  
 (Name of Individual Shareholder (25% Up) /Ultimate beneficial owner)  

สาขา/ตวัแทน ………………...................…....................
(Branch/Agent) 
วนัที  ……...............……....................................…………
( Date )

คาํสั  งสาํหรบัการหกัภาษี ณ ที จ่ายสาํหรบัเงินปันผล  
(Order for Dividend Payment)   
  ขาพเจา(I/We)                
  ยินยอมใหหักภาษี ณ ที่จาย  (wish to deduct withholding tax at source)     
  ไมยินยอมใหหักภาษี ณ ที่จาย (don’t wish to deduct withholding tax at source) 
 หากทานไมระบุความประสงคดังกลาว ใหถือวาทานไมประสงคใหหักภาษี ณ ที่จาย                    
 (In case of no indication,it is deemed that you instruct the Company 
 not to deduct the withholding tax at source)   

วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ (Investment Objectives)   
  ออมเงิน(For saving)   เพื่อการลงทุน (For investment)   
  สรางผลตอบแทน(For return)  ลงทุนเพื่อประโยชนดานภาษี (For Tax Benefit) 
  อื่นๆ (Other) ระบุ (Specify) .................................................................................................................................

ลายมือชื อผูข้อเปิดบญัชี 
(Applicant’s Signature)

ตราประทบั  (ถ้ามี)
(Company seal)

สาํหรบัเจ้าหน้าที  (For Official’s Only)
รายละเอียดผูร้บัเปิดบญัชี (IC License)

 ............................................ ............................................... ...............................................
 ลงชื อตวับรรจง (Full Name) เลขที ใบอนุญาต (License No.) รหสัพนักงาน (Employee ID) 

.......................................................................
ผู้บนัทึกข้อมูล (Recorded by)

.......................................................................
ผู้อนุมตัิการเปิดบญัชี (Authorized by)

บลจ.กท.004/2559  สาํหรบันายทะเบยีน / For Registrar

สถานที ตั "งตามหนังสือรบัรองของทางราชการ เลขที่ ............................... อาคาร / ชั้น..........................................................................  ถนน .................................................................. 
(The official registered address) (No.)                           (Building/Floor)                                                         (Road)   
แขวง/ตําบล.................................................... เขต/อําเภอ ................................................ จังหวัด ................................................... ประเทศ ....................................................................
(Sub-district)  (District)    (Province)     (Country)   
รหัสไปรษณีย ............................................................... โทรศัพท ........................................................... โทรสาร ............................................. อีเมล ……………….................……...….. 
(Zip code)      (Phone)     (Fax)      (E-mail)   
สถานที่ติดตอและจัดสงเอกสาร   ตามที่อยูที่ระบุขางตน  อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................................................................... 
(Contact address)  (Same as above address) (Other Specify)…………………………………….................…………………………………………………………..……… 
ชื่อผูติดตอ............................................................................................ โทรศัพท.............................................. โทรศัพทมือถือ.................................. อีเมล................................................
(Contact person)                                                                   (Phone)                                   (Mobile Phone)           (E-mail)  

ประเภทธรุกิจ (Business Type)
  ธุรกิจคาขายอัญมณี คาของเกา คาทอง(Antique/ Jewelry trading) 
  ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ / โอนเงินออกนอกประเทศ (Currency exchange / Money transfer) 
  ธุรกิจคาสิโน และ การพนัน (Casino and gambling) 
  ผลิต คาอาวุธยุทโธปกรณ (Military arms / Weapon trading) 
  อาชีพนายหนาจัดหางาน (Recruitment Agency) 
  ธุรกิจนําเที่ยว บริษัททัวร (Travel / Tour Agent) 
  ธุรกิจสถานบริการ (Night club / Lounge)
  การเงิน-ธนาคาร (Financials / Banking) 
  ประกัน (Insurance / Assurance) 
  โบสถ/วัด/มูลนิธิ (Church / Temple / Foundation) 
  อสังหาริมทรัพย (Property) 
  สหกรณ (Co-operative) 
  มหาวิทยาลัย/โรงเรียน (University / School) 
  อื่นๆ โปรดระบุ / (Other Please Specify)....................................................................................................................... 

เอกสารประกอบการแสดงตน (Document required)   

กรณีนิติบคุคลทั  วไป (General juristic person)   
 หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย (ไมเกิน 6 เดือน) / ระบุชื่อ-นามสกุลของผูมี

อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล / เงื่อนไขการลงนาม   
(Certificate of juristic person issued by Ministry of Commerce (less than 6 month) / 
specify name of authorized representative / the condition(s) of signing authorization)  
 ในกรณีนิติบุคคลตางชาติ : หลักฐานที่ออกโดยหนวยงานของรัฐหรือองคการที่นา
เชื่อถือ หรือรัฐเจาของสัญชาตินิติบุคคลนั้น   
 (Foreign juristic person : required document issued by regulating government agency.) 
(1) ใหเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานราชการในประเทศที่จัดทํา หรือรับรอง
  ความถูกตอง รับรองความถูกตองของเอกสารนั้นพรอมประทับตรา   
(2) ใหสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่จัดทํา หรือรับรองความถูกตอง 
  รับรองลายมือชื่อและตราประทับ ตามขอ (1)   
(1) (Certified true by notary public or agency of the government having jurisdiction 
  where the document was executed.)   
(2) (Certified true by Thai Embassy or Consulate of Thailand in the country having 
  jurisdiction over the affidavit of incorporation and notary public whose stamp 
  has been affixed.)    

 ลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  บัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร  
  (Signature of the authorized representative)   (Tax ID card)   

 ทะเบียนรายชื่อผูถือหุน และรายชื่อผูถือหุนรายใหญ (ตั้งแต 25% ขึ้นไป)   
  (Shareholders list and list of major shareholders 25% up)   

 หนังสือมอบอํานาจ   สําเนาบัตรประชาชนผูมีอํานาจลงนาม 
  (Power of attorney)   (Copy of authorized signatory’s ID card) 

 อื่นๆ (Other) ระบุ (Specify) .............................................................................. 

กรณีลกูค้าส่วนราชการ / องคก์รของรฐับาล / รฐัวิสาหกิจ / หน่วยงานอื นของรฐัที 
เป็นนิติบคุคล Government sector agency / Government organization / State 
enterprise / Other government agency   

 หนังสือแสดงความจํานงในการทําธุรกรรม  หนังสือแตงตั้ง หรือมอบอํานาจ 
  (Letter of intent)    (Notification of appointment or POA) 

 สําเนาบัตรประชาชนผูมีอํานาจลงนาม  อื่นๆ (Other) ระบุ (Specify)   
  (Copy of authorized signatory’s ID card)   ……………………………............ 

กรณีนิติบคุคลอื น เช่น สหกรณ์ มลูนิธิ สมาคม สโมสร วดั มสัยิด ศาลเจ้า 
และนิติบคุคลอื นในลกัษณะเดียวกนันี"    
(Cooperative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque / Shrine / 
and similarly)   

 หนังสือแสดงความจํานงในการทําธุรกรรม  หนังสือแตงตั้ง หรือมอบอํานาจ 
  (Letter of intent)   (Notification of appointment or POA)

 หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหนวย  สําเนาบัตรประชาชนผูมีอํานาจ
    งานราชการ   ลงนาม
  (Juristic person certificate issued by  (Copy of authorized signatory’s              
  government agency)   ID card)  

 อื่นๆ (Other) ระบุ (Specify) ............................................................................. 
  

แหล่งที มาของเงิน  แบง่ตามประเทศ (Source of income: classify by Nation)    
 ในประเทศไทย  (Thailand)   
 นอกประเทศ (International)

   โปรดระบุชื่อประเทศ (Specify) .............................................................................................................

  ขาพเจายินยอมปฎิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตางๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนของแตละกองทุนที่
ขาพเจาซื้อ ตลอดจนขอกําหนดที่ระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนนี้ รวมทั้งที่บริษัทจัดการจะไดกําหนดและ
มีประกาศตอไปในอนาคตทุกประการ     
  (I/We hereby certify that the information provided herein is accurate and truthful.I/We have  read the
application and agree to all terms and conditions printed in the fund  prospectus and any information which 
will be announced by Krungthai Asset Management Public Company Limited in the future.)
   เงื อนไขการลงนาม (Authorized Signature Requirement)
โปรดระบุ  
(Specify)............................................................................................................................................................... 

ทาํธรุกรรมเพื อ (Whereby I/We would like to open an account )   
  ตนเอง (For myself)   
  บุคคลอื่น(For the other) 

  *โปรดระบุ(Please specify) : ความสัมพันธ(Relationship) .......................................................................
ชื่อ (Name)...................................................................................................................................................
เลขบัตรประชาชน (ID Card)......................................................................................................................... 
ที่อยู (Address).............................................................................................................................................
............................................ เบอรโทรศัพท (Phone Number)...................................................................... 
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คาํสั  งสาํหรบัการรบัชาํระค่าขายคืน/เงินปันผล (ถ้ามี)                                                                                                  
(Payment Method of Redemption Proceeds and/or Dividend)   
  ขาพเจา(I/We)                
   ขอรับเปนเช็คขีดครอมเฉพาะในนามของขาพเจาและสงไปยังที่อยูที่ระบุขางตน (wish to receive cheque 
   (A/C payee only) payable to my name and send to the abovementioned address)  
   ขอใหนําเงิน/เช็คเขาบัญชีเงินฝากของขาพเจาที่ (wish to have the proceeds credited to my bank account at)
   ธนาคาร (Bank)............................................ บัญชีเลขที่(Account No.)............................................. 
   สาขา (Branch)……………..…......……........  ออมทรัพย (Saving)  กระแสรายวัน(Current)  

รายละเอียดนิติบคุคลผูข้อเปิดบญัชี ( Applicant’s Information )  
ชื อผูข้อเปิดบญัชี ( Applicant’s Name )   

 บริษัท ( Corporate )  หางหุนสวน ( Partnership Limited  )  อื่นๆ (Other) ............................................................
ชื่อ (ภาษาไทย) Name (Thai) .....................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Name (English) …..........………...…...………...………............…............……..............................................................................................................................

เลขที ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ( Unitholder Number )คาํขอเปิดบญัชีกองทนุ - สาํหรบันิติบคุคล
Account Opening Form - Juristic Person

ประเภทนิติบคุคล (Juristic Person)       
  นิติบุคคลในประเทศ (Resident Juristic)   เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (Registration No.) ………………....…… วันที่จดทะเบียนนิติบุคคล (Registration Date) ……….............… 
  นิติบุคคลตางประเทศ (Non-Resident Juristic) เลขประจําตัวผูเสียภาษี (Tax  ID Number ) .................................... สัญชาติของสํานักงานใหญ (HO. Nationality).............................. 
สาขาของนิติบุคคล (Branch of Corporate)  สํานักงานใหญ (Head Official)  สาขายอย (Branch) ลําดับสาขา (Branch No.) ……….................................…………………… 

(1).........................................................................ID.Card No.....................................................
(2).........................................................................ID.Card No.....................................................
(3).........................................................................ID.Card No.....................................................
(4).........................................................................ID.Card No.....................................................
(5).........................................................................ID.Card No.....................................................
(6).........................................................................ID.Card No.....................................................

(1).........................................................................ID.Card No.....................................................
(2).........................................................................ID.Card No.....................................................
(3).........................................................................ID.Card No.....................................................
(4).........................................................................ID.Card No.....................................................
(5).........................................................................ID.Card No.....................................................
(6).........................................................................ID.Card No.....................................................

ข้อมลูที ลกูค้าควรเปิดเผย (Information should be disclosed)  
   ชื อ-นามสกลุ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ  
   (Name of Director / Managing Director)  

ชื อ-นามสกลุ ผูถ้ือหุ้นที เป็นบคุคลธรรมดา(25% ขึ"นไป) / ผูร้บัผลประโยชน์ทอดสดุท้าย  
 (Name of Individual Shareholder (25% Up) /Ultimate beneficial owner)  

สาขา/ตวัแทน ………………...................…....................
(Branch/Agent) 
วนัที  ……...............……....................................…………
( Date )

คาํสั  งสาํหรบัการหกัภาษี ณ ที จ่ายสาํหรบัเงินปันผล  
(Order for Dividend Payment)   
  ขาพเจา(I/We)                
  ยินยอมใหหักภาษี ณ ที่จาย  (wish to deduct withholding tax at source)     
  ไมยินยอมใหหักภาษี ณ ที่จาย (don’t wish to deduct withholding tax at source) 
 หากทานไมระบุความประสงคดังกลาว ใหถือวาทานไมประสงคใหหักภาษี ณ ที่จาย                    
 (In case of no indication,it is deemed that you instruct the Company 
 not to deduct the withholding tax at source)   

วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ (Investment Objectives)   
  ออมเงิน(For saving)   เพื่อการลงทุน (For investment)   
  สรางผลตอบแทน(For return)  ลงทุนเพื่อประโยชนดานภาษี (For Tax Benefit) 
  อื่นๆ (Other) ระบุ (Specify) .................................................................................................................................

ลายมือชื อผูข้อเปิดบญัชี 
(Applicant’s Signature)

ตราประทบั  (ถ้ามี)
(Company seal)

สาํหรบัเจ้าหน้าที  (For Official’s Only)
รายละเอียดผูร้บัเปิดบญัชี (IC License)

 ............................................ ............................................... ...............................................
 ลงชื อตวับรรจง (Full Name) เลขที ใบอนุญาต (License No.) รหสัพนักงาน (Employee ID) 

.......................................................................
ผู้บนัทึกข้อมูล (Recorded by)

.......................................................................
ผู้อนุมตัิการเปิดบญัชี (Authorized by)

บลจ.กท.004/2559  สาํหรบัสาขา / ตวัแทน / For Branch / Agent

สถานที ตั "งตามหนังสือรบัรองของทางราชการ เลขที่ ............................... อาคาร / ชั้น..........................................................................  ถนน .................................................................. 
(The official registered address) (No.)                           (Building/Floor)                                                         (Road)   
แขวง/ตําบล.................................................... เขต/อําเภอ ................................................ จังหวัด ................................................... ประเทศ ....................................................................
(Sub-district)  (District)    (Province)     (Country)   
รหัสไปรษณีย ............................................................... โทรศัพท ........................................................... โทรสาร ............................................. อีเมล ……………….................……...….. 
(Zip code)      (Phone)     (Fax)      (E-mail)   
สถานที่ติดตอและจัดสงเอกสาร   ตามที่อยูที่ระบุขางตน  อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................................................................... 
(Contact address)  (Same as above address) (Other Specify)…………………………………….................…………………………………………………………..……… 
ชื่อผูติดตอ............................................................................................ โทรศัพท.............................................. โทรศัพทมือถือ.................................. อีเมล................................................
(Contact person)                                                                   (Phone)                                   (Mobile Phone)           (E-mail)  

ประเภทธรุกิจ (Business Type)
  ธุรกิจคาขายอัญมณี คาของเกา คาทอง(Antique/ Jewelry trading) 
  ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ / โอนเงินออกนอกประเทศ (Currency exchange / Money transfer) 
  ธุรกิจคาสิโน และ การพนัน (Casino and gambling) 
  ผลิต คาอาวุธยุทโธปกรณ (Military arms / Weapon trading) 
  อาชีพนายหนาจัดหางาน (Recruitment Agency) 
  ธุรกิจนําเที่ยว บริษัททัวร (Travel / Tour Agent) 
  ธุรกิจสถานบริการ (Night club / Lounge)
  การเงิน-ธนาคาร (Financials / Banking) 
  ประกัน (Insurance / Assurance) 
  โบสถ/วัด/มูลนิธิ (Church / Temple / Foundation) 
  อสังหาริมทรัพย (Property) 
  สหกรณ (Co-operative) 
  มหาวิทยาลัย/โรงเรียน (University / School) 
  อื่นๆ โปรดระบุ / (Other Please Specify)....................................................................................................................... 

เอกสารประกอบการแสดงตน (Document required)   

กรณีนิติบคุคลทั  วไป (General juristic person)   
 หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย (ไมเกิน 6 เดือน) / ระบุชื่อ-นามสกุลของผูมี

อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล / เงื่อนไขการลงนาม   
(Certificate of juristic person issued by Ministry of Commerce (less than 6 month) / 
specify name of authorized representative / the condition(s) of signing authorization)  
 ในกรณีนิติบุคคลตางชาติ : หลักฐานที่ออกโดยหนวยงานของรัฐหรือองคการที่นา
เชื่อถือ หรือรัฐเจาของสัญชาตินิติบุคคลนั้น   
 (Foreign juristic person : required document issued by regulating government agency.) 
(1) ใหเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานราชการในประเทศที่จัดทํา หรือรับรอง
  ความถูกตอง รับรองความถูกตองของเอกสารนั้นพรอมประทับตรา   
(2) ใหสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่จัดทํา หรือรับรองความถูกตอง 
  รับรองลายมือชื่อและตราประทับ ตามขอ (1)   
(1) (Certified true by notary public or agency of the government having jurisdiction 
  where the document was executed.)   
(2) (Certified true by Thai Embassy or Consulate of Thailand in the country having 
  jurisdiction over the affidavit of incorporation and notary public whose stamp 
  has been affixed.)    

 ลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  บัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร  
  (Signature of the authorized representative)   (Tax ID card)   

 ทะเบียนรายชื่อผูถือหุน และรายชื่อผูถือหุนรายใหญ (ตั้งแต 25% ขึ้นไป)   
  (Shareholders list and list of major shareholders 25% up)   

 หนังสือมอบอํานาจ   สําเนาบัตรประชาชนผูมีอํานาจลงนาม 
  (Power of attorney)   (Copy of authorized signatory’s ID card) 

 อื่นๆ (Other) ระบุ (Specify) .............................................................................. 

กรณีลกูค้าส่วนราชการ / องคก์รของรฐับาล / รฐัวิสาหกิจ / หน่วยงานอื นของรฐัที 
เป็นนิติบคุคล Government sector agency / Government organization / State 
enterprise / Other government agency   

 หนังสือแสดงความจํานงในการทําธุรกรรม  หนังสือแตงตั้ง หรือมอบอํานาจ 
  (Letter of intent)    (Notification of appointment or POA) 

 สําเนาบัตรประชาชนผูมีอํานาจลงนาม  อื่นๆ (Other) ระบุ (Specify)   
  (Copy of authorized signatory’s ID card)   ……………………………............ 

กรณีนิติบคุคลอื น เช่น สหกรณ์ มลูนิธิ สมาคม สโมสร วดั มสัยิด ศาลเจ้า 
และนิติบคุคลอื นในลกัษณะเดียวกนันี"    
(Cooperative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque / Shrine / 
and similarly)   

 หนังสือแสดงความจํานงในการทําธุรกรรม  หนังสือแตงตั้ง หรือมอบอํานาจ 
  (Letter of intent)   (Notification of appointment or POA)

 หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหนวย  สําเนาบัตรประชาชนผูมีอํานาจ
    งานราชการ   ลงนาม
  (Juristic person certificate issued by  (Copy of authorized signatory’s              
  government agency)   ID card)  

 อื่นๆ (Other) ระบุ (Specify) ............................................................................. 
  

แหล่งที มาของเงิน  แบง่ตามประเทศ (Source of income: classify by Nation)    
 ในประเทศไทย  (Thailand)   
 นอกประเทศ (International)

   โปรดระบุชื่อประเทศ (Specify) .............................................................................................................

  ขาพเจายินยอมปฎิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตางๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนของแตละกองทุนที่
ขาพเจาซื้อ ตลอดจนขอกําหนดที่ระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนนี้ รวมทั้งที่บริษัทจัดการจะไดกําหนดและ
มีประกาศตอไปในอนาคตทุกประการ     
  (I/We hereby certify that the information provided herein is accurate and truthful.I/We have  read the
application and agree to all terms and conditions printed in the fund  prospectus and any information which 
will be announced by Krungthai Asset Management Public Company Limited in the future.)
   เงื อนไขการลงนาม (Authorized Signature Requirement)
โปรดระบุ  
(Specify)............................................................................................................................................................... 

ทาํธรุกรรมเพื อ (Whereby I/We would like to open an account )   
  ตนเอง (For myself)   
  บุคคลอื่น(For the other) 

  *โปรดระบุ(Please specify) : ความสัมพันธ(Relationship) .......................................................................
ชื่อ (Name)...................................................................................................................................................
เลขบัตรประชาชน (ID Card)......................................................................................................................... 
ที่อยู (Address).............................................................................................................................................
............................................ เบอรโทรศัพท (Phone Number)...................................................................... 
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คาํสั  งสาํหรบัการรบัชาํระค่าขายคืน/เงินปันผล (ถ้ามี)                                                                                                  
(Payment Method of Redemption Proceeds and/or Dividend)   
  ขาพเจา(I/We)                
   ขอรับเปนเช็คขีดครอมเฉพาะในนามของขาพเจาและสงไปยังที่อยูที่ระบุขางตน (wish to receive cheque 
   (A/C payee only) payable to my name and send to the abovementioned address)  
   ขอใหนําเงิน/เช็คเขาบัญชีเงินฝากของขาพเจาที่ (wish to have the proceeds credited to my bank account at)
   ธนาคาร (Bank)............................................ บัญชีเลขที่(Account No.)............................................. 
   สาขา (Branch)……………..…......……........  ออมทรัพย (Saving)  กระแสรายวัน(Current)  

รายละเอียดนิติบคุคลผูข้อเปิดบญัชี ( Applicant’s Information )  
ชื อผูข้อเปิดบญัชี ( Applicant’s Name )   

 บริษัท ( Corporate )  หางหุนสวน ( Partnership Limited  )  อื่นๆ (Other) ............................................................
ชื่อ (ภาษาไทย) Name (Thai) .....................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Name (English) …..........………...…...………...………............…............……..............................................................................................................................

เลขที ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ( Unitholder Number )คาํขอเปิดบญัชีกองทนุ - สาํหรบันิติบคุคล
Account Opening Form - Juristic Person

ประเภทนิติบคุคล (Juristic Person)       
  นิติบุคคลในประเทศ (Resident Juristic)   เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (Registration No.) ………………....…… วันที่จดทะเบียนนิติบุคคล (Registration Date) ……….............… 
  นิติบุคคลตางประเทศ (Non-Resident Juristic) เลขประจําตัวผูเสียภาษี (Tax  ID Number ) .................................... สัญชาติของสํานักงานใหญ (HO. Nationality).............................. 
สาขาของนิติบุคคล (Branch of Corporate)  สํานักงานใหญ (Head Official)  สาขายอย (Branch) ลําดับสาขา (Branch No.) ……….................................…………………… 

(1).........................................................................ID.Card No.....................................................
(2).........................................................................ID.Card No.....................................................
(3).........................................................................ID.Card No.....................................................
(4).........................................................................ID.Card No.....................................................
(5).........................................................................ID.Card No.....................................................
(6).........................................................................ID.Card No.....................................................

(1).........................................................................ID.Card No.....................................................
(2).........................................................................ID.Card No.....................................................
(3).........................................................................ID.Card No.....................................................
(4).........................................................................ID.Card No.....................................................
(5).........................................................................ID.Card No.....................................................
(6).........................................................................ID.Card No.....................................................

ข้อมลูที ลกูค้าควรเปิดเผย (Information should be disclosed)  
   ชื อ-นามสกลุ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ  
   (Name of Director / Managing Director)  

ชื อ-นามสกลุ ผูถ้ือหุ้นที เป็นบคุคลธรรมดา(25% ขึ"นไป) / ผูร้บัผลประโยชน์ทอดสดุท้าย  
 (Name of Individual Shareholder (25% Up) /Ultimate beneficial owner)  

สาขา/ตวัแทน ………………...................…....................
(Branch/Agent) 
วนัที  ……...............……....................................…………
( Date )

คาํสั  งสาํหรบัการหกัภาษี ณ ที จ่ายสาํหรบัเงินปันผล  
(Order for Dividend Payment)   
  ขาพเจา(I/We)                
  ยินยอมใหหักภาษี ณ ที่จาย  (wish to deduct withholding tax at source)     
  ไมยินยอมใหหักภาษี ณ ที่จาย (don’t wish to deduct withholding tax at source) 
 หากทานไมระบุความประสงคดังกลาว ใหถือวาทานไมประสงคใหหักภาษี ณ ที่จาย                    
 (In case of no indication,it is deemed that you instruct the Company 
 not to deduct the withholding tax at source)   

วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ (Investment Objectives)   
  ออมเงิน(For saving)   เพื่อการลงทุน (For investment)   
  สรางผลตอบแทน(For return)  ลงทุนเพื่อประโยชนดานภาษี (For Tax Benefit) 
  อื่นๆ (Other) ระบุ (Specify) .................................................................................................................................

ลายมือชื อผูข้อเปิดบญัชี 
(Applicant’s Signature)

ตราประทบั  (ถ้ามี)
(Company seal)

สาํหรบัเจ้าหน้าที  (For Official’s Only)
รายละเอียดผูร้บัเปิดบญัชี (IC License)

 ............................................ ............................................... ...............................................
 ลงชื อตวับรรจง (Full Name) เลขที ใบอนุญาต (License No.) รหสัพนักงาน (Employee ID) 

.......................................................................
ผู้บนัทึกข้อมูล (Recorded by)

.......................................................................
ผู้อนุมตัิการเปิดบญัชี (Authorized by)

บลจ.กท.004/2559  สาํหรบัลกูค้า / For Customer

สถานที ตั "งตามหนังสือรบัรองของทางราชการ เลขที่ ............................... อาคาร / ชั้น..........................................................................  ถนน .................................................................. 
(The official registered address) (No.)                           (Building/Floor)                                                         (Road)   
แขวง/ตําบล.................................................... เขต/อําเภอ ................................................ จังหวัด ................................................... ประเทศ ....................................................................
(Sub-district)  (District)    (Province)     (Country)   
รหัสไปรษณีย ............................................................... โทรศัพท ........................................................... โทรสาร ............................................. อีเมล ……………….................……...….. 
(Zip code)      (Phone)     (Fax)      (E-mail)   
สถานที่ติดตอและจัดสงเอกสาร   ตามที่อยูที่ระบุขางตน  อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................................................................... 
(Contact address)  (Same as above address) (Other Specify)…………………………………….................…………………………………………………………..……… 
ชื่อผูติดตอ............................................................................................ โทรศัพท.............................................. โทรศัพทมือถือ.................................. อีเมล................................................
(Contact person)                                                                   (Phone)                                   (Mobile Phone)           (E-mail)  

ประเภทธรุกิจ (Business Type)
  ธุรกิจคาขายอัญมณี คาของเกา คาทอง(Antique/ Jewelry trading) 
  ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ / โอนเงินออกนอกประเทศ (Currency exchange / Money transfer) 
  ธุรกิจคาสิโน และ การพนัน (Casino and gambling) 
  ผลิต คาอาวุธยุทโธปกรณ (Military arms / Weapon trading) 
  อาชีพนายหนาจัดหางาน (Recruitment Agency) 
  ธุรกิจนําเที่ยว บริษัททัวร (Travel / Tour Agent) 
  ธุรกิจสถานบริการ (Night club / Lounge)
  การเงิน-ธนาคาร (Financials / Banking) 
  ประกัน (Insurance / Assurance) 
  โบสถ/วัด/มูลนิธิ (Church / Temple / Foundation) 
  อสังหาริมทรัพย (Property) 
  สหกรณ (Co-operative) 
  มหาวิทยาลัย/โรงเรียน (University / School) 
  อื่นๆ โปรดระบุ / (Other Please Specify)....................................................................................................................... 

เอกสารประกอบการแสดงตน (Document required)   

กรณีนิติบคุคลทั  วไป (General juristic person)   
 หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย (ไมเกิน 6 เดือน) / ระบุชื่อ-นามสกุลของผูมี

อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล / เงื่อนไขการลงนาม   
(Certificate of juristic person issued by Ministry of Commerce (less than 6 month) / 
specify name of authorized representative / the condition(s) of signing authorization)  
 ในกรณีนิติบุคคลตางชาติ : หลักฐานที่ออกโดยหนวยงานของรัฐหรือองคการที่นา
เชื่อถือ หรือรัฐเจาของสัญชาตินิติบุคคลนั้น   
 (Foreign juristic person : required document issued by regulating government agency.) 
(1) ใหเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานราชการในประเทศที่จัดทํา หรือรับรอง
  ความถูกตอง รับรองความถูกตองของเอกสารนั้นพรอมประทับตรา   
(2) ใหสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่จัดทํา หรือรับรองความถูกตอง 
  รับรองลายมือชื่อและตราประทับ ตามขอ (1)   
(1) (Certified true by notary public or agency of the government having jurisdiction 
  where the document was executed.)   
(2) (Certified true by Thai Embassy or Consulate of Thailand in the country having 
  jurisdiction over the affidavit of incorporation and notary public whose stamp 
  has been affixed.)    

 ลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  บัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร  
  (Signature of the authorized representative)   (Tax ID card)   

 ทะเบียนรายชื่อผูถือหุน และรายชื่อผูถือหุนรายใหญ (ตั้งแต 25% ขึ้นไป)   
  (Shareholders list and list of major shareholders 25% up)   

 หนังสือมอบอํานาจ   สําเนาบัตรประชาชนผูมีอํานาจลงนาม 
  (Power of attorney)   (Copy of authorized signatory’s ID card) 

 อื่นๆ (Other) ระบุ (Specify) .............................................................................. 

กรณีลกูค้าส่วนราชการ / องคก์รของรฐับาล / รฐัวิสาหกิจ / หน่วยงานอื นของรฐัที 
เป็นนิติบคุคล Government sector agency / Government organization / State 
enterprise / Other government agency   

 หนังสือแสดงความจํานงในการทําธุรกรรม  หนังสือแตงตั้ง หรือมอบอํานาจ 
  (Letter of intent)    (Notification of appointment or POA) 

 สําเนาบัตรประชาชนผูมีอํานาจลงนาม  อื่นๆ (Other) ระบุ (Specify)   
  (Copy of authorized signatory’s ID card)   ……………………………............ 

กรณีนิติบคุคลอื น เช่น สหกรณ์ มลูนิธิ สมาคม สโมสร วดั มสัยิด ศาลเจ้า 
และนิติบคุคลอื นในลกัษณะเดียวกนันี"    
(Cooperative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque / Shrine / 
and similarly)   

 หนังสือแสดงความจํานงในการทําธุรกรรม  หนังสือแตงตั้ง หรือมอบอํานาจ 
  (Letter of intent)   (Notification of appointment or POA)

 หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหนวย  สําเนาบัตรประชาชนผูมีอํานาจ
    งานราชการ   ลงนาม
  (Juristic person certificate issued by  (Copy of authorized signatory’s              
  government agency)   ID card)  

 อื่นๆ (Other) ระบุ (Specify) ............................................................................. 
  

แหล่งที มาของเงิน  แบง่ตามประเทศ (Source of income: classify by Nation)    
 ในประเทศไทย  (Thailand)   
 นอกประเทศ (International)

   โปรดระบุชื่อประเทศ (Specify) .............................................................................................................

  ขาพเจายินยอมปฎิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตางๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนของแตละกองทุนที่
ขาพเจาซื้อ ตลอดจนขอกําหนดที่ระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนนี้ รวมทั้งที่บริษัทจัดการจะไดกําหนดและ
มีประกาศตอไปในอนาคตทุกประการ     
  (I/We hereby certify that the information provided herein is accurate and truthful.I/We have  read the
application and agree to all terms and conditions printed in the fund  prospectus and any information which 
will be announced by Krungthai Asset Management Public Company Limited in the future.)
   เงื อนไขการลงนาม (Authorized Signature Requirement)
โปรดระบุ  
(Specify)............................................................................................................................................................... 

ทาํธรุกรรมเพื อ (Whereby I/We would like to open an account )   
  ตนเอง (For myself)   
  บุคคลอื่น(For the other) 

  *โปรดระบุ(Please specify) : ความสัมพันธ(Relationship) .......................................................................
ชื่อ (Name)...................................................................................................................................................
เลขบัตรประชาชน (ID Card)......................................................................................................................... 
ที่อยู (Address).............................................................................................................................................
............................................ เบอรโทรศัพท (Phone Number)...................................................................... 

ART new 3 color.indd   3 17/4/2560   16:25:26



ข้อกาํหนดและเงื อนไข (Terms and Conditions)
1. บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณารับ หรือปฏิเสธใบคําขอเปดบัญชีกองทุนของผูขอเปดบัญชี โดยไมจําเปนตองชี้แจงเหตุผลใดๆ แกผูขอเปดบัญชีกองทุนนั้น (The Company reserves the right to accept or 
 reject any account opening fund register form submitted, by any applicant without giving such applicant any reason therefore.)
2. ในกรณีที่ผูขอเปดบัญชีกองทุนไดเปดบัญชีกับบริษัทจัดการแลว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อ การซื้อหรือการขายคืนหนวยลงทุนตามใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
 หรือคําสั่งอื่นใดของผูสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ทั้งนี้บริษัทจัดการจะชี้แจงเหตุผลแกผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนตามสมควรและบริษัทจัดการมีสิทธิกระทําการหรืองดเวนกระทํา
 การใดๆ ตามวัตถุประสงค และนโยบายของกองทุน และสิทธิ และหนาที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไวในโครงการ และหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปดที่เกี่ยวของที่จัดตั้งขึ้นและจัดการโดยบริษัทจัดการ (In the case 
 where the applicant already has a mutual fund account opened with the Company, the Company reserves the right to reject any subscription or redemption under any subscription order, redemption 
 order or any other order given by the person giving instructions to subscribe or redeem units either in whole or in part provided that the Company will give such reasons for such rejection to such 
 person as the Company deems appropriate. In addition, the Company has the right to take or refrain from taking any act pursuant to the Fund’s objects and policies, and to the Company’s rights 
 and obligations as prescribed in the project and prospectus of the relevant open-ended fund established and managed by the Company.)
3.  กรณีบัญชีรวม 2 คน บริษัทถือวาบุคคลทั้ง 2 มีสิทธิในฐานะผูสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนหรือผูรับเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน หรือ ผูรับเงินปนผล (ถามี) หากตองการลงนามเพียงคนเดียว ตองมี
 หนังสือมอบอํานาจจากอีกฝายหนึ่งเทานั้น (In the case where 2 persons jointly apply to open a mutual fund account with the Company, the Company shall deem that both of them are entitled to 
 subscribe or redeem units, and to receive redemption money or dividends (if any). If one of the persons is not able authorize transactions, he/she must give letter of Authorization to the other person.)
4.  บริษัทจัดการและ/หรือผูดูแลผลประโยชนของกองทุนเปด จะไมรับประกันอัตราผลตอบแทนของกองทุนเปดใดๆ ตอผูถือหนวยลงทุน และผูถือหนวยลงทุน ไมควรนําผลงานในอดีตของบริษัทจัดการมาเปน
 เกณฑในการคาดหมายหรือกําหนดผลงานในอนาคตของบริษัทจัดการ (The Company and/or the trustee of the open-ended fund do not give any guarantee on the rate of any open-ended fund to 
 unitholders. The unitholders should not take into consideration the Company’s performance in the past as a basis to anticipate or predict the Company’s performance in the future.)
5.  ตัวแทนและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน เปนเพียงตัวแทนของบริษัทจัดการในการรับคําสั่งซื้อและ/หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนแทนบริษัทจัดการเทานั้น หนาที่ในการจัดสรรหนวยลงทุนตาม
 คําสั่งซื้อและ/หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน เปนหนาที่ของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว (The Selling Agent is merely an agent of the Company to accept the subscription order and/or redemption order 
 on behalf of the Company. The Company has the exclusive right to allocate units under the subscription order and/or redeem units under the redemption order.)
6.  บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะซื้อคืนหนวยลงทุนทั้งหมดจากผูถือหนวยลงทุนรายใดที่ถือหนวยลงทุนในบัญชีกองทุนเปดใด ซึ่งมีมูลคานอยกวามูลคาขั้นตํ่าของการดํารงหนวยลงทุนที่กําหนดไวได (The Company 
 has the right to redeem all units of any unitholder who maintains a balance of units in a mutual fund account below the prescribed minimum requirement.)
7.  ในกรณีที่บัญชีกองทุนไมมีมูลคาคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไมมีการติดตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 1 ป บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปดบัญชีดังกลาว โดยไมตองแจงใหเจาของบัญชี
 ทราบ (The Company reserves the right to close any mutual fund account without notice if such account has a nil balance of units and the Company has not received any contact in relation to 
 such account for more than 1 year.)
8.  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุนระยะยาว ผูลงทุนไมสามารถโอนใหกับบุคคลอื่น หรือนําไปจํานําได (RMF and LTF are not transferable and connot be pledged)

“คู่มือผูล้งทนุ” (“Investor Manual”)
ภาคที  1) สิทธิที ผูล้งทนุควรทราบก่อนตดัสินใจลงทนุ
1. ทานมีสิทธิในการไดรับทราบ รายชื่อของบริษัทจัดการทุกแหงที่ไดมอบหมายใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเปนตัวแทนหรือผูสนับสนุน เพื่อทําการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งทานสามารถสอบถามขอมูล
 ดังกลาวไดจากพนักงานที่ทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือตัวแทนหรือ ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ทานติดตอ
2. ทานมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยูของบริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายหนวยลงทุนและตัวแทนหรือผูสนับสนุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัว ของพนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวย
 ลงทุนของนิติบุคคล โดยสามารถสอบถามขอมูลดังกลาวไดจากพนักงานที่ทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตัวแทนหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ทานติดตอ
3.  ทานมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหนวยลงทุนที่ไดรับคําแนะนําเพื่อซื้อหนวยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน
4.  ทานมีสิทธิในการไดรับทราบขอเท็จจริงที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน เชน การขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูในขั้นตอนการดําเนิน
 การเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เปนตน
5.  ทานมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน เชน คาธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนหรือผูสนับสนุนอาจไดรับจากการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนของทาน เปนตน
6.  หากทานยังไมเคยเปนลูกคาของผูขายหนวยลงทุนมากอน ทานมีสิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตอในลักษณะที่เปนการขายหรือชักชวนเพื่อใหซื้อหนวยลงทุนในครั้งแรก โดยทานมิไดเปนฝาย
 รองขอ (Cold Calling) ไดทันที หากทานไมมีความตองการที่จะลงทุนเพื่อทานจะไดไมตองเสียเวลาในการรับฟงขอมูลที่เกี่ยวของกับการลงทุนจากผูติดตอกับผูลงทุน
7.  หากทานมิใชผูลงทุนสถาบัน และยังไมเคยเปนลูกคาของผูขายหนวยลงทุนมากอน ทานมีสิทธิที่จะยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนหรือขายคืนหนวยลงทุนในกรณีที่เปนการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ (Cold Calling) โดย
 หากเปนการขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชนครั้งแรก ทานสามารถยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนไดภายในสองวันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ระบุในใบจองซื้อหนวยลงทุน โดยไมตองเสียคา
 ธรรมเนียม หรือหากเปนการขายหนวยลงทุนของกองทุนเปดในชวงระยะเวลาหลังจากการขายหนวยลงทุนตอประชาชนในครั้งแรก ทานมีสิทธิขายคืนหนวยลงทุนโดยไดรับคืนตามราคามูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ 
 วันทําการรับซื้อคืนวันถัดจากวันที่แสดงเจตนาขายคืนหนวยลงทุน และทานไมตองเสียคาธรรมเนียมในการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนหรือคาใชจายใดๆ
ภาคที  2) การรบัข้อร้องเรียนของผูถ้ือหน่วยลงทนุ
   หากผูถือหนวยลงทุนมีขอกลาวหาหรือมีขอโตแยงใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการหรือการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานหรือตัวแทนหรือผูสนับสนุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถ
รองเรียนได
1. การรบัข้อร้องเรียน
 1.1 กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนแจงขอรองเรียน โดยตรงตอบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนดวยวาจา หรือลายลักษณอักษร หากเปนการรองเรียนดวย
   วาจา บริษัทจัดการ จะทําบันทึกขอรองเรียนดังกลาว เปนลายลักษณอักษร และจัดสงใหผูถือหนวยลงทุนลงนามเพื่อรับรองความถูกตอง กอนที่จะดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว
    1.2  กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนแจงขอรองเรียน โดยตรงตอตัวผูจัดจําหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนสนับสนุนที่เปนนิติบุคคล ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนดวยวาจา หรือลายลักษณอักษร หากเปนการรอง
   เรียนดวยวาจา ผูจัดจําหนายหนวยลงทุนหรือตัวแทนหรือผูสนับสนุน จะทําบันทึกขอรองเรียนดังกลาวเปนลายลักษณอักษร และจัดสงใหผูถือหนวยลงทุนลงนามเพื่อรับรองความถูกตอง กอนที่จะดําเนิน
   การแกไขปญหาดังกลาว
    1.3  กรณีผูถือหนวยลงทุนแจงขอรองเรียนผานสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ทางสํานักงานจะจัดสงขอรองเรียนดังกลาวใหแกบริษัทจัดการ เพื่อใหบริษัทจัดการ
   ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียนของลูกคา โดยบริษัทจัดการจะตองรายงานการดําเนินการดังกลาวใหสํานักงานทราบภายใน 30 วันนับตั้งแตบริษัทจัดการไดรับขอรองเรียนนั้น
2. การแจ้งผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
    บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนวยหนวยลงทุน หรือตัวแทนหรือผูสนับสนุนที่เปนนิติบุคคล จะแจงผลของขอยุติและการแกไขปญหาขอรองเรียน (ถามี) พรอมเหตุผลประกอบกรณีดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
 ภายในเจ็ดวันนับตั้งแตวันที่มีขอยุตินั้น
3. สถานที ที ใช้ในการรบัข้อร้องเรียน ผูล้งทนุสามารถร้องเรียนโดยตรงได้ที 
  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  โทร. 0-2686-6100 หรือตางจังหวัด โทรฟรี 1-800-295-592 โทรสาร 0-2670-0430
  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร. 0-2263-6000 โทรสาร 0-2695-9660 http://www.sec.or.th
     หรือที่ตัวแทนหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของบริษัท

เอกสารประกอบสาํหรบัธรุกรรมต่างๆ (Required Supporting Documents)
เปิดบญัชีกองทนุ / For Opening an Account

นิติบคุคล Legal Entity เอกสารหลกั (Standard required documents)
1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง ของผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล (กรณีชาวตางชาติ)  A true certified copy of company authorized person’s identification card / passport (if foreigner)
2.  สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร  A copy of tax identification card
3.  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ.20 (ถามี)  Copy of value added tax registration. (Por.Por.20) (if any)
4.  สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพยหรือกระแสรายวัน (กรณีรับเงินคาขายคืนหรือเงินปนผล) (ถามี)  A copy of passbook for savings or current deposit account (in case of redemption or dividend) (if any)
5.  หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจชวง) ติดอากรแสตมป 30 บาท และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีชาวตางชาติ) ของผูรับมอบอํานาจ  Power of Attorney (if any) attached 
 with 30 baht of duty stamp, and a true certified copy of company authorized person’s identification card / passport (if foreigner)
6.  รายงานการประชุมคณะกรรมการอนุมัติใหเปดบัญชีกองทุน (ถามี) Board of director resolution report to open account. (if any)

เอกสารประกอบเพิ่มเติมของนิติบุคคลแตละประเภท (Specific required documents for each type of entities)
1.  บัญชีบริษัทจํากัด Company Limited Account
    1.1  บริษัทจํากัด (จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดแลว) Limited Company (where the Company registration has been completed)
  -  หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัท แสดงการจดทะเบียนบริษัทรวมทั้งรายชื่อกรรมการและอํานาจของกรรมการ (อายุไมเกิน 30 วัน)  An affidavit of the Partnership and Company Registrar 
   showing the registration of the Company including a list of directors and directors’ authorization (Issued not over 30 days)
  -  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับ  A copy of the Memorandum and Articles of Association
  -  สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5)  A copy of shareholder list (BOJ.5)
2.  บัญชีหุนสวน Partnership Account
    2.1  หางหุนสวน (ไมจดทะเบียน) Ordinary Partnership (not registered) -  สําเนาทะเบียนพาณิชย หรือ สําเนาทะเบียนการคา  A copy of commercial registration certificate
         -  สัญญาเขาหุนสวนของหางหุนสวน (ถามี)  Partnership agreement (if any)
    2.2  หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล Ordinary Partnership (registered)   -  หนังสือรับรองของนายทะเบียนหางหุนสวน บริษัท แสดงการจดทะเบียนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล (อายุไมเกิน 30 วัน)
          An affidavit of the Partnership and Company Registrar showing the registration of the Ordinary Partnership
           (Issued not over 30 days)
    2.3  หางหุนสวนจํากัด Limited Partnership     -  หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวน บริษัท แสดงการจดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด (อายุไมเกิน 30 วัน)
          An affidavit of the Partnership and Company Registrar showing the registration of the Limited Partnership 
          (Issued not over 30 days)

เปลี ยนแปลงคาํนําหน้าชื อ, ชื อ, นามสกลุ / Amendment of Title and Name
1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีชาวตางชาติ) ฉบับปจจุบัน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  A true certified copy of latest identification card / passport (if foreigner)
2.  สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ, ชื่อ หรือนามสกุล   A copy of legal document relevant to name change
3.  ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหยา (ถามี)  A copy of marriage certificate or annulment (if any)

สมคัรเพิ มบญัชีธนาคารเพื อหกัเงินอตัโนมตัิ / บญัชีรบัเงินค่าขายคืนหรือเงินปันผล / Apply for direct debit or redemption account
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (ฉบับปจจุบัน)  พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  A true certified copy of latest identification card / passport. (if foreigner)
2. สําเนาสมุดเงินฝากธนาคารออมทรัพยหรือสําเนาสเตทเมนทบัญชีธนาคารกระแสรายวัน  A copy of passbook for saving account or a copy of statement for current account.

ART new 3 color.indd   4 17/4/2560   16:25:26


