ตนฉบับ - บริษัทจัดการ / นายทะเบียน
คำขอเปดบัญชีกองทุน สำหรับบุคคลธรรมดา
ผูสนับสนุนการขายฯ ......................................................................................สาขา ................................................................

ขาพเจามีความประสงคขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จำกัด
บุคคลธรรมดา

¯ นาย

¯ นาง

¯ นางสาว

วันที่ ...............................................

เลขที่ผูถือหนวยลงทุน

¯ อื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................................................................................................................................................................................................................

ชื่อ-นามสกุล .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
กรณีเปดบัญชีรวมโปรดระบุเงื่อนไขการลงนามและการใชสิทธิออกเสียง ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
วันเดือนปเกิด .................................... อายุ ................... ป สัญชาติ (โปรดระบุทุกสัญชาติที่ถือ) .......................................................................... ประเทศที่เกิด ............................................ เลขประจำตัวผูเสียภาษี (บุคคลสหรัฐฯ) ...............................................................

¯ บัตรประชาชน ¯ หนังสือเดินทาง ¯ อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................... เลขที่ .................................................................................... ออกโดย ............................................... วันหมดอายุ ...........................................
¯ ต่ำกวาปริญญาตรี ¯ ปริญญาตรี ¯ ปริญญาโท ¯ ปริญญาเอก ¯ อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................................................................................

ประเภทบัตรประจำตัว
วุฒิการศึกษา

ที่อยูตามทะเบียนบาน ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................จังหวัด..................................................................................รหัสไปรษณีย ....................................................
สถานภาพ

¯ โสด ¯ สมรส ¯ หยา,หมาย ชื่อ-สกุลคูสมรส ......................................................................................................... วันเดือนปเกิด ................................ หมายเลขบัตรประชาชน ....................................................................

ชื่อบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกวา 20 ป)
1. ........................................................................................................................................................................................ วันเดือนปเกิด ................................................. หมายเลขบัตรประชาชน .......................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................ วันเดือนปเกิด ................................................. หมายเลขบัตรประชาชน .......................................................................................
ชื่อสถานที่ทำงาน ..................................................................................................................................................................................................................................................... โทรศัพทที่ทำงาน ..........................................................................................
สถานที่ติดตอ/การจัดสงเอกสาร

¯ ที่อยูตามทะเบียนบาน ¯ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................จังหวัด..................................................................................รหัสไปรษณีย ....................................................
โทรศัพท ................................................................................................. โทรศัพทมือถือ.......................................................................................... อีเมล ....................................................................................................................
ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ

¯ ขาราชการ

¯ พนักงานบริษัท

¯ เจาของกิจการ

¯ นักการเมือง

¯ อาชีพอิสระ

¯ เกษียณ

¯ ไมประกอบอาชีพ

¯ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................

ขอมูลเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ

¯ สำนักงานกฎหมาย
¯ ธุรกิจคาของเกา
¯ คาสิโนและการพนัน

¯ สำนักงานบัญชี
¯ ธุรกิจเงินกูนอกระบบที่ไมขัดตอกฎหมาย
¯ สถานบริการ/สถานบันเทิง

¯ ประกัน
¯ อัญมณีและเครื่องประดับ
¯ บริษัทหรือนายหนาจัดหางาน

¯ การเงิน/ธนาคาร
¯ ผลิตและคาอาวุธ
¯ ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร

¯ แลกเปลี่ยนเงินตรา/รับโอนเงิน
¯ อสังหาริมทรัพย
¯ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..........................................................

ขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน

¯ ในประเทศ
¯ ตางประเทศ (โปรดระบุ) .....................................................................................................
¯ 0 - 50,000 บาท
¯ 50,001 - 100,000 บาท
¯ 100,001 - 500,000 บาท
¯ 500,001 - 1,000,000 บาท
¯ 1,000,001 - 5,000,000 บาท
¯ 5,000,000 บาทขึ้นไป
• แหลงที่มาของเงินลงทุน (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ) ¯ เงินเก็บออม ¯ เงินเดือน คาจาง ¯ ธุรกิจสวนตัว ¯ คาเชา ¯ การลงทุน ¯ มรดกหรือของขวัญ ¯ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...........................................................

• แหลงที่มาของรายได
• รายไดตอเดือน

• จำนวนเงินโดยประมาณที่ประสงคหรือคาดวาจะลงทุนครั้งแรกกับบริษัท (โปรดระบุจำนวนเงิน) ............................................................................................................................................................ บาท
ขอมูลอื่นๆ
• วัตถุประสงคการลงทุน (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ)

¯ เพื่อเก็บออม

¯ เพื่อหาผลกำไร

• ขาพเจาตองการเปดบัญชีนี้

¯ เพื่อการเกษียณอายุ

¯ เพื่อการศึกษา

¯ เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี

¯ อื่น ๆ (โปรดระบุ) .......................................................

¯ เพื่อตนเอง ¯ เพื่อบุคคลอื่น ซึ่งเปนผูรับผลประโยชนทอดสุดทายจากการทำธุรกรรม (โปรดแนบเอกสารประกอบเพื่อใชในการแสดงตน และตองเปดเผยขอมูลผูรับผลประโยชน เชนเดียวกับผูถือหนวยลงทุน)

ชื่อ ............................................................................................................................................................................................................................................ ความสัมพันธกับผูเปดบัญชี ..................................................................
เลขที่บัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล ......................................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................... จังหวัด ......................................รหัสไปรษณีย ..............................
โทรศัพท ................................................................................. โทรศัพทมือถือ ...................................................................................อีเมล ............................................................................................................................................
• ขาพเจา

¯ ไมเคย ¯ เคย มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในชวง 3 ปที่ผานมา
¯ ไมเคย ¯ เคย ถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงินอื่น
¯ ไมมี
¯ มี
สวนเกี่ยวของกับนักการเมือง โปรดระบุ ......................................................................................................................................................................................................................................................................

กรณีการจายเงินปนผล

¯ หักภาษี ณ ที่จาย

¯ ไมหักภาษี ณ ที่จาย

ในกรณีไมระบุความประสงคบริษัทจัดการถือวาทานไมประสงค
หักภาษี ณ ที่จาย

การรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และเงินปนผล (ถามี)
ชื่อบัญชีเงินฝากจะตองตรงกับชื่อผูถือหนวย เวนแตโครงการกองทุนจะกำหนดไวเปนอยางอื่น และโปรดแนบสำเนาสมุดคูฝากที่มีชื่อและลงนามรับรองสำเนา

¯ รับเปนเช็คในนามของผูถือหนวยลงทุน โดยสงใหทางไปรษณียลงทะเบียน ตามที่ระบุไวขางตน หรือ
¯ โอนเขาบัญชีของผูถือหนวยลงทุนที่ธนาคาร ............................................................................................. สาขา ....................................................................
เลขที่บัญชี ........................................................................................................................................ ประเภทบัญชี
¯ ออมทรัพย ¯ กระแสรายวัน

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนถูกตองครบถวนตามความเปนจริงทุกประการ โดยขาพเจารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตางๆ ที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนของแตละกองทุนที่ขาพเจาจะซื้อตลอดจนขอกำหนด
และเงื่อนไขในการลงทุนที่ระบุไวขางหลังใบคำขอเปดบัญชีกองทุนนี้ และ/หรือที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอไปในอนาคต

...............................................................................................................................

ลายมือชื่อผูขอเปดบัญชี

(.............................................................................................................................)
เอกสารแนบพรอมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารดังนี้
¯ สำเนาบัตรประชาชน
¯ สำเนาสมุดเงินฝาก

¯ อื่นๆ ....................................................

สำหรับเจาหนาที่

ประเภทผูเปดบัญชี

..................................................
ชื่อตัวแทน

¯ ผูลงทุนสถาบัน/ผูจัดการกองทุน ¯ ผูลงทุนรายใหญ่ ¯ ผูลงทุนทั่วไป

.......................................................
หมายเลขผูแนะนำการลงทุน

.....................................................
ผูทำรายการ

................................................
ผูอนุมัติ

ขอกําหนดและเงื่อนไขในการลงทุน
ผูเปดบัญชีผถู อื หนวยลงทุน (“ผูลงทุน”) มีความประสงคที่จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนที่บริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด (“บริษัทจัดการ”) ตามใบคําขอเปดบัญชีกองทุน (“คําขอ”) และขอกําหนดและเงื่อนไขในการ
ลงทุน (“ขอกําหนดและเงื่อนไข”) ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของคําขอที่ขอกําหนดและเงื่อนไขนี้แนบอยู และถือเปนเอกสารฉบับเดียวกัน
ผูลงทุนรับทราบและตกลงกับบริษัทจัดการดังตอไปนี้
1.

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณารับ หรือปฏิเสธใบคําขอของผูลงทุน โดยไมจําเปนตองชี้แจงใดๆ แกผูลงทุนนั้น

2.
ในกรณีที่ผูลงทุนไดเปดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแลว บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อ การซื้อ และ/หรือการขายคืน และ/หรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ตามใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ใบคําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือคําสั่งอื่นใดของผูสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชี้แจงเหตุผลแกผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนตามสมควร และบริษัทจัดการมีสิทธิกระทําการหรืองดเวนกระทําการ
ใดๆ ตามวัตถุประสงค และนโยบายของกองทุน และสิทธิและหนาที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไวในโครงการ และหนังสือชี้ชวนของแตละกองทุนที่เกี่ยวของที่จัดตั้งขึ้นและจัดการโดยบริษัทจัดการ
3.
ในกรณีผูลงทุนเปดบัญชีรวมกันตั้งแต 2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คน ผูลงทุนทุกรายตกลงยอมรับวา สิทธิ หนาที่ ความรับผิด หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการกระทําการใดๆ ของขาพเจาคนใดคนหนึ่งตามคําขอฉบับนี้รวมถึงธุรกรรมใดๆ ที่
เกี่ยวของกับการจองซื้อ ซื้อ ขาย และ/หรือ สับเปลี่ยนหนวยลงทุน ไมวาจะเปนการสงคําสั่งเปนลายลักษณอักษร หรือดวยวาจา ใหถือเปนความรับผิดรวมกัน และแทนกันอยางลูกหนี้รวมของขาพเจาทุกราย
4.
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงินได และจะชําระเปนหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทน หากเปนหลักทรัพยประเภทหุน หรือทรัพยสินอื่นที่ไมสามารถแบงแยกได สําหรับผูลงทุนที่เปดบัญชีรวม ผูลงทุนทุกรายตกลง
ใหบริษัทจัดการถือเอาชื่อคนแรกในคําขอเปดบัญชีนี้เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนดังกลาว
5.
เวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดเปนอยางอื่นตามที่เห็นสมควร ผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนและเปนผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน หรือเงินปนผล รวมถึงเงินที่ไดจากการขายคืนอัตโนมัติ (ถามี) จะตองเปนผูถือหนวยที่มีชื่อ
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเทานั้น
6.
ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (“ตัวแทนสนับสนุน”) เปนเพียงตัวแทนของบริษัทจัดการในการรับคําสั่งซื้อ และ/หรือคําสั่งขายคืน และ/หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแทนบริษัทจัดการเทานั้น หนาที่ในการจัดสรรหนวยลงทุน
ตามคําสั่งเปนหนาที่ของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว
7.
ในกรณีที่ผูลงทุนไมใชผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนยืนยันวา ผูลงทุนไดรับคูมือผูลงทุน หรือคูมือภาษีเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุนระยะยาว หรือเอกสารอื่นใดที่ใชใน การขายหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือผูจัด
จําหนาย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทําหนาที่เปนตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งพนักงานผูทําหนาที่ในการขายหนวยลงทุนของบุคคลดังกลาวแลว และผูลงทุนมีความรูและความเขาใจเกีย่ วกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปน
อยางดีวา
(1)

กอนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผูลงทุนควรจะศึกษาขอมูลตางๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนอยางละเอียดรอบคอบ

(2)

การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชเปนการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด หรืออาจไม
สามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคําสั่งไว

(3)

ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทําหนาที่เปนตัวแทนสนับสนุนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง รวมทั้งพนักงานผูทําหนาที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของบุคคลดังกลาว
ใหคําแนะนําที่ถูกตองเหมาะสมตามวัตถุประสงค และความตองการของขาพเจา โดยพิจารณาจากผลการประมวลขอมูลที่ไดรับจากขาพเจา และในกรณีที่ขาพเจาไมประสงคจะลงทุนในหนวยลงทุนตามคําแนะนําของบริษัทจัดการ และ/หรือผู
จัดจําหนาย และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมทั้งผูติดตอกับผูลงทุนของบุคคลดังกลาว ขาพเจาจะไดรับคําชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ขาพเจาประสงคจะลงทุน ในกรณีที่กองทุนรวม
ดังกลาวมีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ขาพเจายอมรับได เวนแตบริษัทจัดการ และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายจะกําหนดเปนอยางอื่น นอกจากนี้ ผูลงทุนจะไดรับคําเตือนใน
เรื่องตางๆ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด อันไดแก
(ก)

คําเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน

(ข)

คําเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ

ทั้งนี้ การลงทุนเปนการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนโดยลําพังไมมีผลเปนการผูกพันบริษัทจัดการและไมมีผลใหบริษัทจัดการตองรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ
(4)

สําหรับผูลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุนระยะยาว ผูลงทุนไดอานและเขาใจโดยตลอดถึงขอความที่ปรากฏอยูในคูมือภาษี และผูลงทุนรับทราบวาบริษัทจัดการ มิไดเปนผูใหคําแนะนํา หรือใหคําปรึกษาดานภาษีแกผูลงทุน

8.
ผูลงทุนรับทราบและเขาใจเปนอยางดีแลววา พนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทําหนาที่เปนตัวแทนสนับสนุนจะไดรับผลตอบแทนตามหลักเกณฑที่
บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน กําหนดแลวแตกรณี ทั้งนี้ผลตอบแทนดังกลาว บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือตัวแทนสนับสนุนจะเปนผูรับผิดชอบ แลวแตกรณี โดยจะไมเปนการเพิ่มคาใชจายนอกเหนือจากที่ผูลงทุน
หรือกองทุนรวมจะตองรับผิดชอบตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนแตอยางใด
9.
ผูลงทุนรับทราบเปนอยางดีแลววา บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทําหนาที่เปนตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งพนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของบุคคลดังกลาวมีหนาที่และ
ความผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งของหนวยงานราชการผูมีอํานาจอื่นใด หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ผูลงทุนจึงตกลงยินยอมใหความรวมมือ
กับบริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทําหนาที่เปนตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งพนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของบุคคลดังกลาว อยางเต็มความสามารถทุกประการ รวมทั้ง
(ก) ตกลงยินยอมใหเปดเผยขอมูลสวนตัวของผูลงทุน ขอมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และขอมูล ตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(ข) จัดทําหรือลงนามในเอกสาร และ/หรือหลักฐานใดๆ ตามที่บุคคลดังกลาวหรือตามเจาหนาที่ของรัฐผูมีอํานาจตามกฎหมายกําหนด
10. ในกรณีที่ลูกคาไดใหขอมูลเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปดเผยขอมูล/หัก ณ ที่จาย รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อางถึงใน FATCA Form (ซึ่งตอไปนี้จะรวมเรียกวา “เอกสารและขอมูล”) ตามกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งในและ
ตางประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน ) ไวกับผูสนับสนุนการขายฯ และผูเกี่ยวของกับกองทุน ผูลงทุนตกลงและยินยอมใหตัวแทนและบริษัทจัดการ มีสิทธิใชเอกสารและขอมูล ดังกลาวเสมือนหนึ่งวา ผูลงทุนไดมอบเอกสารและ
ขอมูลนั้น กับบุคคลดังกลาวทุกราย และใหบุคคลดังกลาวทุกรายสามารถนําสง/ใชเอกสารและขอมูลนั้น ระหวางกันได ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแตละรายขางตนสงวนสิทธิในการขอเอกสารและขอมูลเพิ่มเติมจากผูลงทุนในภายหลังได
11. ผูลงทุนขอใหความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนไดแกบริษัทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช สงหรือโอนไปตางประเทศ หรือเปดเผยซึ่งขอมูลของผูลงทุน รวมทั้งขอมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนทั้งหมดที่ผูลงทุนมีกับบริษัทจัดการใหแก บริษัทในกลุมธุรกิจ
การเงินเกียรตินาคินภัทร อาทิ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) เปนตน รวมทั้ง บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ ตัวแทนของบริษัทจัดการ บริษัทคูสัญญากับบริษัทจัดการ ผูที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน หนวยงานหรือองคกรใดๆของรัฐทั้งในและตางประเทศ และ/หรือบุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นวามีความจําเปนตองใชขอมูลดังกลาว ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษา
ของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ การวิเคราะหและบริการสินเชื่อ การบริหารความเสี่ยง การจัดฐานขอมูล การเก็บรวบรวมสถิติการใหบริการ การพัฒนาบริการ และ/หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและตางประเทศ รวมถึงคําสั่งศาล
องคกร หรือหนวยงานใดๆ ที่บริษัทจัดการมีภาระผูกพันที่จะตองใหขอมูลดังกลาว (ไมวาในปจจุบันหรือในอนาคต) ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการเปดเผยขอมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA)) หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลกั ษณะเชนเดียวกัน และ/หรือเพื่อประโยชนในการใหบริการหรือเสนอผลิตภัณฑทางการลงทุนแกผูลงทุน และ/หรือเพื่อการดําเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดําเนินการตามขอผูกพันที่
บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหนาที่ตองปฏิบัติ
12.

ผูลงทุนรับทราบวาการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุนระยะยาว ผูลงทุนจะไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุนระยะยาวไปจําหนาย จายโอน จํานํา หรือนําไปเปนประกันได

13. บรรดาการติดตอ หนังสือติดตอ และ/หรือหนังสือบอกกลาว และ/หรือเอกสารอื่นใด ที่จะติดตอหรือสงใหแกผูลงทุน ใหบริษัทจัดการติดตอดวยวิธีใดก็ไดไมวาจะเปนการแจงทางโทรศัพท โทรสาร อีเมล ทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียน
ก็ตาม หรือใหคนนําไปสงเอง หรือการติดตอสื่อสารดวยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ไดสงไปยังเลขหมายโทรศัพท โทรสาร อีเมล ที่อยูที่ระบุไวในคําขอ หรือเลขหมายโทรศัพท โทรสาร อีเมล หรือที่อยูที่ผูลงทุนไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดแลว
ใหถือวาไดสงใหแกผูลงทุนแลวโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไมคํานึงถึงวา ผูลงทุนจะไดรับดวยตนเองหรือไมก็ตาม หรือจะมีผูรับไวหรือไมก็ตาม ในกรณีที่สงใหไมไดเพราะผูลงทุนยายที่อยู หรือที่อยูดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอนไป โดยไมไดแจงการยาย
หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเปนหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี หรือสงใหไมไดเพราะเลขหมายโทรศัพท โทรสาร อีเมล หรือที่อยูที่ผูลงทุนไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดไมถูกตองก็ดี ใหถือวาผูลงทุนไดรับและทราบหนังสือติดตอ
คําบอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแลวโดยชอบ
14. ผูลงทุนและบริษัทจัดการตกลงรวมกันวาความไมสมบูรณหรือเปนโมฆะของขอกําหนดและเงื่อนไขใด หรือบางสวนยอมไมมีผลกระทบตอขอกําหนดและเงื่อนไขขออื่นๆ หรือขอกําหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยูทั้งหมด โดยใหขอกําหนดและเงื่อนไขที่เหลือ
ตามที่กลาวมานี้มีผลบังคับใชอยูตอไปจนกวาจะสิ้นสุดลง หากขอกําหนดและเงื่อนไขหรือขอความตามขอกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศอื่นใดจากสํานักงาน/คณะกรรมการ ก.ล.ต.
เกี่ยวกับเรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และการแตงตั้งตัวแทนสนับสนุน ใหขอความตามขอกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ใชบังคับเฉพาะที่ไมขัดหรือแยงกับประกาศดังกลาว

ผูล งทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชีช้ วนของแตละกองทุนใหเขาใจกอนตัดสินใจลงทุน หากทานตองการทราบขอมูลหรือรายละเอียดเพิม่ เติม สามารถสอบถามหรือขอขอมูลไดทบี่ ริษทั จัดการหรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหนวยลงทุน

