คู่มือวิธีการเปิ ดบัญชีและทํารายการซือ/ขาย/สับเปลียนหน่ วยลงทุน
วิธีการเปิ ดบัญชี :
โปรดกรอกรายละเอียดลงในเอกสาร ดังต่อไปนี
1. คําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
. แบบสอบถามเพือประเมินความเสียงในการลงทุนทีเหมาะสม (Customer Risk)
. แบบ FATCA (กรณีบคุ คลธรรมดา)
พร้ อมเอกสารการเปิ ดบัญชี ดังต่อไปนี
สําหรับบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึงลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีบตั รประชาชนตลอดชีพ โปรดแนบสําเนา
ทะเบียนบ้ าน ซึงลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง)
สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้ าแรกทีมีชือบัญชีและเลขทีบัญชี ซึงลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง (แนบเฉพาะกรณี
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ รับเงินโอนเข้ าบัญชีธนาคาร)
สําหรับนิติบคุ คล
สําเนาบัญชีรายชือผู้ถือหุ้น
สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
สําเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันออกหนังสือรับรอง
ตัวอย่างลายมือชือกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และเงือนไขการลงทุน
หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ ามี)
สําเนาบัตรประชาชนชนของผู้มีอํานาจลงนาม (ทียังไม่หมดอายุ) (กรณีบตั รประชาชนตลอดชีพ โปรดแนบสําเนา
ทะเบียนบ้ าน)
สําเนาหน้ าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ทีมีชือบัญชีเดียวกันกับชือผู้เปิ ดบัญชีกองทุน (เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนประสงค์รับเงินโอนเข้ าบัญชีธนาคาร)
*** เอกสารสําเนาทังหมด จะต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอํานาจในการลงนาม***

ช่ องทางบริ การ
ธนาคารเกียรตินาคิน ทุกสาขา และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซือคืนทีปรากฏรายชือในหนังสือชีชวนของ
กองทุนทีผู้ลงทุนสนใจ
ค้ นหาสาขาของธนาคาร http://www.kiatnakin.co.th/branch.php

การทํารายการ :
การซือหน่วยลงทุนและวิธีการชําระเงิน
 กรอกแบบฟอร์ มใบคําสังซือ
 แนบสําเนาใบชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน/ใบ Pay-in





ส่งคําสังซือพร้ อมสําเนาการชําระเงิน มาทีบริษัทจัดการ ภายในเวลา . น. หรือ . น. หรือ 1 . 0 น.
(ขึนอยู่กบั ข้ อกําหนดของกองทุนทีลงทุน) ทังนี บริษัทใช้ สาํ เนาการชําระเงินเป็ นเกณฑ์ในการรับคําสังตามเวลาที
กําหนดวิธีการชําระเงินค่าซือ
 ชําระเงินทีเคาน์เตอร์ ธนาคาร (Pay-in)
หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (Direct Debit) โดยทําธุรกรรมผ่านช่องการบริ การทางอินเตอร์ เน็ต หรือ การลงทุน
อย่างต่อเนือง/สมําเสมอ (Saving Plan Order)กรณีซือหน่วยลงทุนและชําระค่าซือหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
 ผู้ซือกรอกแบบฟอร์ มพร้ อมลงนามในใบคําสังซือหน่วยลงทุน และ “แบบคําขอใช้ บริ การชําระค่าซือหน่วย
ลงทุนผ่านบัตรเครดิต” (กองทุนทีสามารถชําระผ่านบัตรเครดิต ได้ แก่ PHATRA LTFD, PHATRA
BLRMF, PHATRA EQRMF และ PHATRA PROPRMF)
 ผู้ซือลงนามรับรองสําเนาบัตรเครดิต (ด้ านหน้ า-ด้ านหลัง บัตรเครดิต) ทีระบุชือและเลขทีบัตรเครดิต
ชัดเจน
 กรณีชือผู้ซือ และ ผู้ถือบัตรเครดิตไม่ใช่บุคคลเดียวกันสามารถชําระค่าจองซือได้ โดยลงนามรับรองและ
แนบเอกสารประกอบดังนี
สําเนาบัตรเครดิต (ด้ านหน้ า-ด้ านหลัง บัตรเครดิต) ทีระบุเลขทีบัตรและชือผู้ถือบัตรชัดเจน
สําเนาบัตรประชาชนทังผู้ซือและผู้ถือบัตรเครดิต
สําเนาบัตรผู้ถือบัตรเครดิตระบุข้อความ “สําหรับซือหน่วยลงทุนกองทุน.......................................
เพือ .......................................................... (ระบุชือผู้ซือ/ผู้ถือหน่วย)”
 จํานวนเงินขันตําในการชําระค่าจองซือหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต ,



ธนาคารทีให้ บริการรับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน
ชือบัญชี : บัญชีจองซือหน่ วยลงทุนของ บลจ. ภัทร
ธนาคาร
เกียรตินาคิน

เลขทีบัญชี
000-113-00000-247

กสิกรไทย

--

-

ธนชาต

--

-

กรุ งเทพ

--

-

แลนด์ แอนด์ เฮาส์

889-1-01012-7

ไทยพาณิชย์

--

-

ทหารไทย

--

-

กรุ งศรี อยุธยา

--

-

กรุ งไทย

--

-

บาท ต่ อ รายการ



ผู้ถือหน่วยจะได้ รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐานในการลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
และจะได้ รับรายงานการซือขายและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือราย 3 เดือน

การขายคืนหน่วยลงทุนและการรับเงินค่าขายคืน
 กรอกแบบฟอร์ มใบคําสังขายคืน
 ส่งคําสังขายคืน ภายในเวลา . น. หรือ 1 . 0 น. (ขึนอยู่กบ
ั ข้ อกําหนดของกองทุนทีลงทุน)
 วิธีการรับเงินค่าขายคืน
 เข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่ วย ตามข้ อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารทีต้ องการรับเงินค่าขายคืน ซึงให้
รายละเอียดไว้ กบั บริษัทจัดการ ตังแต่เริ มเปิ ดบัญชีกองทุน
 รั บเป็ นเช็ค โดยบริษัทจะสังจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะเข้ าบัญชีระบุชือผู้ถือ (Account Payee Only)
และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ ทีผู้ถือหน่วยได้ ให้ ข้อมูลไว้ กบั บริษัท
หมายเหตุ : ธนาคารที บลจ. ให้ บริการ Direct Credit ได้ แก่ ธ.เกียรตินาคิน ธ.กสิกรไทย ธ.ธนชาต ธ.กรุงเทพ
ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ทหารไทย และ ธ.กรุงศรีอยุธยา)
การสับเปลียนหน่วยลงทุน
 กรอกแบบฟอร์ ม ใบคําสังสับเปลียน
 ส่งคําสังสับเปลียน ภายในเวลา . น. หรือ 1 . 0 น. (ขึนอยู่กบ
ั ข้ อกําหนดของกองทุนทีลงทุน)
 การสับเปลียนหน่วยลงทุนภายใน บลจ. :
 การสับเปลียนเข้ ากองทุน LTF และ RMF กองทุนต้ นทางสามารถเป็ นกองทุนประเภทอืนๆ ภายใต้ การ
บริหารจัดการของ บลจ. ได้


 การสับเปลียนออกจากกองทุน LTF และ RMF ทําได้ ระหว่างกองทุนภายในกลุ่มเดียวกันเท่านัน
การสับเปลียนหน่ วยลงทุนเข้ ากองทุน IPO จะทําได้ ก็ต่อเมือ กองทุน ต้ นทางสามารถชํ าระเงินเข้ าบัญชี จองซื อ
กองทุน IPO ภายในช่ วงระยะเวลาการเสนอขายหน่ ว ยลงทุนครั งแรก (IPO) ยกเว้ น ในวัน ทํ า การสุด ท้ า ยของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก (IPO) บริษัทขอสงวนสิทธิรับสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน IPO จากกองทุน
เปิ ดภัท ร มันนี มาร์ เ ก็ต (PHATRA MM) กองทุนเปิ ดภัทร มันนี โพสิที ฟ (PHATRA MP) และกองทุนเปิ ดภัท ร
ตราสารหนีพลัส (PHATRA PLUS) ภายในเวลา . น. เท่านัน

การขอใช้ บริการทางอินเตอร์ เน็ต (PHATRA Click)
ท่านสามารถขอใช้ บริการทางอินเตอร์ เน็ต (PHATRA Click) เพือทํารายการซือ ขาย หรือ สับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านระบบ
PHATRA Click โดยกรอกรายละเอียดลงในเอกสาร ดังต่อไปนี
1. คําขอใช้ บริการทางอินเตอร์ เน็ต / Phatra Click Application Form (B1)
2. แบบฟอร์ มคําขอให้ หกั บัญชีเงินฝาก (B2)
พร้ อมเอกสารประกอบการขอใช้ บริ การทางอิ น เตอร์ เน็ ต (เพิ มเติ มจากเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี อี ก ชุด ) และส่ง
เอกสารกลับมายังบริ ษั ท ซึงบริ ษั ทจะดํ าเนิน การให้ ท่ า นภายใน 5 วันทํ าการ ในกรณีที ท่า นใช้ บริ การหักบัญชี ธนาคาร
อัตโนมัติชําระค่าจองซือหน่วยลงทุน ธนาคารจะใช้ เวลาในการดําเนินการประมาณ วันทําการ (ขึนอยู่กับข้ อกําหนดของ

แต่ละธนาคาร) บริษัทจะจัดส่งหนังสือแจ้ งผลให้ ท่านทราบ ภายใน วันทําการ นับจากวันทีบริ ษัทได้ รับแจ้ งผลการอนุมัติ
จากธนาคาร
เอกสารประกอบการขอใช้ บริการทางอินเตอร์ เน็ต (PHATRA Click)
สําหรับบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึงลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีบตั รประชาชนตลอดชีพ โปรดแนบสําเนา
ทะเบียนบ้ าน ซึงลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง)
สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้ าแรกทีมีชือบัญชีและเลขทีบัญชี ซึงลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง (แนบเฉพาะกรณีผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนประสงค์หักบัญชีธนาคาร)
สําหรับนิติบคุ คล
สําเนาบัญชีรายชือผู้ถือหุ้น
สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
สําเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันออกหนังสือรับรอง
ตัวอย่างลายมือชือกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และเงือนไขการลงทุน
หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ ามี)
สําเนาบัตรประชาชนชนของผู้มีอํานาจลงนาม (ทียังไม่หมดอายุ) (กรณีบตั รประชาชนตลอดชีพ โปรดแนบสําเนา
ทะเบียนบ้ าน)
สําเนาหน้ าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ทีมีชือบัญชีเดียวกันกับชือผู้เปิ ดบัญชีกองทุน (เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ประสงค์หกั บัญชีธนาคาร)
*** เอกสารสําเนาทังหมด จะต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอํานาจในการลงนาม***

รายชือธนาคาร ทีสามารถทําการหักบัญชีอัตโนมัติได้
1. ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
2. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
3. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
4. ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
5. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
. ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
. ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

