
  
 

       

วันท ี_________________________ 

เลขทผีูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

ชอื-นามสกลุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ.................................................................................................................... 

ชอืกองทนุ ระดับความเสยีงกองทุน .....................ระดับความเสยีงทลีกูคา้รับได.้..................... 

จํานวนทตีอ้งการจะซอื 
ตัวเลข ตัวหนงัสอื บาท 

   วธิกีารชําระเงนิ (พรอ้มแนบหลักฐานการชําระเงนิผ่าน Bill Paymentเรยีบรอ้ยแลว้) 

  

  

  

ผ่านระบบ Bill Payment ธนาคาร   สาขาธนาคาร   Internet Banking/Mobile Banking 

นําฝากดว้ยเช็กธนาคาร ......................................................... เลขทเีช็ก ......................................................... สาขา .................................................... 

บัญชชํีาระทใีหไ้วก้ับทางบรษัิท (ATS) (หากทา่นไมไ่ดแ้จง้ความประสงคใ์นบญัชชีําระเงนิสําหรับครังนทีางบรษัิทจะดําเนนิการชําระเงนิคา่ซอืตามบัญชหีลกัทแีจง้ไวก้ับ  

บรษัิทเทา่นัน)   บญัชทีเีคยแจง้ไวก้บัทางบรษัิท ธนาคาร ............................. สาขา ................................... เลขทบีัญช ี............................................... 

สําหรับเจา้หนา้ท ี

สาํหรบัการลงทุนในกองทุนรวมเพอืการเลยีงชพี หรอื กองทนุรวมเพอืการออม (SSF) 

         ในกรณีทกีองทนุรวมเพอืการเลยีงชพี หรอื กองทนุรวมเพอืการออม(SSF)ทขีา้พเจา้ลงทนุในปัจจุบัน มเีหตใุหเ้ลกิกองทนุรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยหลักเกณฑใ์นการจัดการกองทนุรวมเพือการเลยีงชพี หรอื กองทนุรวมเพอืการออม(SSF) ขา้พเจา้มคีวามประสงคใ์หบ้รษัิทจัดการโอนยา้ย
หนว่ยลงทนุของขา้พเจา้ไปยังกองทนุรวมเพอืการเลยีงชพี หรอื กองทนุรวมเพอืการออม(SSF) โดยยขา้พเจา้จะแจง้ชอืกองทนุรวมดังกลา่วภายใน 2 วันทําการนับตังแตวั่นทเีกดิ
เหตเุลกิกองทนุ หากเกนิกําหนด เวลาทกีําหนดใหบ้รษัิทจัดการพจิราณาเลอืกกองทนุตามทเีห็นสมควร 
        กรณลีงทุนในกองทนุรวมทมีรีะดบัความเสยีงสูงกวา่ระดบัความเสยีงทสีามารถลงทุนได ้ขา้พเจา้รับทราบวา่ กองทนุรวมทรีะบไุวใ้นคําสงัฉบบันีเป็นกองทนุรวมทมีี
ระดับความเสยีงสงูกวา่ระดับความเสยีงทขีา้พเจา้สามารถลงทนุได ้และขา้พเจา้ไดร้บัคําชแีจงเพมิเตมิเกยีวกับระดับความเสยีงของกองทนุรวมทขีา้พเจา้ประสงคจ์ะลงทนุตามทรีะบุ
ไวใ้นคําสังฉบับนีแลว้ และขา้พเจา้ยังคงมคีวามประสงคจ์ะลงทนุตามทรีะบไุวใ้นคําสังฉบับนแีลว้ และขา้พเจา้ยังคงมคีวามประสงคท์จีะลงทนุในหน่วยลงทนุของ กองทนุรวมทรีะบุ
ไวใ้นคําสังฉบับนี ซงึเป็นการตัดสนิใจลงทนุของขา้พเจา้เอง 

        ลายมอืชอืผูท้ถีอืหนว่ยลงทนุ   ............................................................................... 
( ) 

ตามทขีา้พเจา้ไดล้งทนุในกองทุนน ี
ขา้พเจา้ไดอ้า่นและเขา้ใจขอ้มลูในหนังสอืชชีวนสว่นสรุปขอ้มลูสว่นคัญของ
กองทุนนีเรยีบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ยนิยอมเขา้ผูกพันตามรายละเอยีดโครงการ
จัดการกองทนุรวมทไีดรั้บอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการ กลต. และทแีกไ้ข
เพมิเตมิโดยชอบตามกฎหมายตลอดจนขอ้ผูกพันระหวา่งบรษัิทจัดการกองทนุ
รวมและผูถ้อืหนว่ยลงทนุทจีัดทําขนึโดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูด้แูล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวมและยอมรบัความเสยีงทเีกยีวขอ้งทังหมดจากการร
ลงทนุในกองทนุน ี
 กรณกีองทนุรวมทมีไิดป้้องกันความเสยีงดา้นอัตราแลกเปลยีนทังจํานวน 
ขา้พเจา้รับทราบวา่ กองทนุรวมทรีะบไุวใ้นคําสังฉบับนีเป็นกองทนุรวมทมีไิด ้
ป้องกันความเสยีงดา้นอัตราแลกเปลยีนทังจํานวนซงึขา้พเจา้อาจขาดทนุหรอื
ไดรั้บกําไรจากอัตราแลกเปลยีน และ/หรอืไดร้ับเงนิคนืตํากวา่เงนิลงทนุเรมิแรก
ไดแ้ละขา้พเจา้ยังคงมคีวามประสงคท์จีะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที
ระบไุวใ้นคําสังฉบับนี ซงึเป็นการตัดสนิใจลงทนุของขา้พเจา้เอง 
 กรณีลงทนุในกองทนุรวมเพือการออม(SSF) ขา้พเจา้ไดร้ับคูม่อืการลงทนุที
ระบรุวมถงึรับทราบเงอืนไขและการผูกพันเกยีวกับสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของ
กองทุนรวมเพอืการเลยีงชพีหรอืกองทนุรวมเพอืการออมแลว้ 

 กรณกีองทนุรวมมกีารลงทนุในตา่งประเทศ หากเป็นการลงทนุในกองทนุรวมทลีงทนุ
ในตา่งประเทศ (FIF) ขา้พเจา้รับทราบและยอมรับความเสยีงทังหมดทเีกยีวขอ้งกับการ
ลงทนุในตา่งประเทศนันๆ เชน่ ความผันผวนของราคา/มลูคา่หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นที
ลงทนุ ความเสยีงดา้นสภาพคลอ่ง ความเสยีงของประเทศทลีงทนุหรอืเกยีวขอ้งกับการ
ลงทนุ รวมไปถงึความเสยีงดา้นอัตราแลกเปลยีนทอีาจสง่ผลใหข้า้พเจา้อาจไดร้ับกําไร 
หรอืขาดทนุจากอัตราแลกเปลยีนจากการลงทนุในกองทนุ หรอือาจไดร้ับคนืเงนิตํากวา่
เงนิลงทนุเรมิแรกไดแ้ละขา้พเจา้ตกลงทํารายการตามทรีะบไุวใ้นคําสงัน ีโดยจะไมเ่พกิ
ถอนคําสังนีไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ เวน้แตเ่ป็นสทิธขิองผูล้งทนุทรีะบไุวใ้นคูม่อืผูล้งทนุ 
และขอใหคํ้ารับรองและยนืยนัตอ่บรษัิทจัดการตามขอ้ความทรีะบไุวด้า้นหลังคําสังน ี
      หากขา้พเจา้ลงทนุในกองทนุรวมสําหรับผูล้งทนุทมีใิชร่ายยอ่ยและผูม้เีงนิลงทนุสงู 
ขา้พเจา้รับทราบวา่บรษัิทฯ หรอืนายทะเบยีนจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุไมว่า่ทอด 
ใดๆไปใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุอนื ทมีใิชผู่ล้งทนุทมีใิชร่ายยอ่ยหรอืผูม้เีงนิลงทนุสงู เวน้แต่
เป็นการโอนทางมรดก ซงึเป็นไปตามประกาศและขอ้กําหนดของสํานักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ลายมอืชอืผูถ้อืหนว่ยลงทุน............................................................ 
(                                                                                         ) 
 

ผูแ้นะนําการลงทนุ _____________________ 
Single License No. ____________________ 

ผูทํ้ารายการ _________________________ 
วันททํีารายการ _______________________ 

ผูอ้นุมัต ิ_________________________ 
วันทอีนุมัต ิ_______________________ 

คําสงัซอืหน่วยลงทนุ 

บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนหรอืการจํานําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพอืการเลยีงชพีและกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
คําเตอิน การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิชก่ารฝากเงนิและมคีวามเสยีงของการลงทุน ผูถ้อืหนว่ยลงทุนอาจไดรั้บเงนิลงทุนคนืมากกว่าหรือนอ้ยกวา่เงนิลงทุนเรืมแรกและอาจไม่ไดรั้บชําระเงนิคา่ขาย    
คนืหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทกีําหนดหรืออาจไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามทมีคีําสังไว ้และผูล้งทุนควรซอืขายหนว่ยลงทุนกับบคุคลทไีดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานก.ล.ต. 

คํารบัรองและคํายนืยนัตอ่บรษิทัจดัการ 
1. ขา้พเจา้จะไม่ยกเลกิเพกิถอนคําสังนไีม่วา่กรณีใด ๆ ทังสนิ เวน้แตเ่ป็นการใชส้ทิธยิกเลกิ
คําสังฉบับนตีามทรีะบไุวใ้นหนังสอืชชีวน 
2. ขา้พเจา้ไดร้ับหนังสอืชชีวน และคูม่อืการลงทุนสําหรับกองทุนรวมเพอืการเลยีงชพีและ
คูม่อืการลงทุนสําหรับกองทุนรวมเพอืการออม (SSF) และ/หรอืคูม่อืผูล้งทุนตลอดจน
เอกสารอนืใดทใีชใ้นการเสนอขายหน่วยลงทุน ทบีรษัิทจัดการไดจั้ดทําขนึแลว้ 
3. ขา้พเจา้ขอยนืยันวา่ ขา้พเจา้ไดรั้บทราบและศกึษาขอ้มูล รวมถงึไดอ้า่นหนังสอืชชีวน 
และคูม่อืการลงทุนสําหรับกองทุนรวมเพอืการเลยีงชพี และคูม่อืการลงทุนสําหรับกองทุน
รวมเพอืการออม(SSF) และ/หรอืเอกสารประกอบการขายทเีกยีวขอ้งของกองทุนเป็นที
เขา้ใจอย่างดแีลว้กอ่นทขีา้พเจา้จะไดต้ัดสนิใจลงทุน โดยขอ้มูลดงักลา่วอาทเิชน่ ลักษณะ
ของกองทุน นโยบายการลงทุนขอ้จํากัดการลงทุน ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์คําเตอืน 
และการเปิดเผยในเรอืงตา่ง ๆ ของกองทุนรวมทังหมด โดยเฉพาะความเสยีงตา่ง ๆ ที
เกยีวขอ้งในการลงทุน ซงึไม่จํากัดเฉพาะความเสยีงอันอาจเกดิขนึไดใ้นกองทุนรวมทัวไป 
แตร่วมถงึความเสยีงเฉพาะตามลักษณะของแตล่ะกองทุนดว้ย เชน่ ความเสยีงจากอัตรา
แลกเปลยีนและความเสยีงในประเทศทกีองทุนเขา้ไปลงทุนในกรณีทกีองทุนมกีารลงทุนใน
ตา่งประเทศ ความเสยีงจากการลงทุนในสัญญาซอืขายลว่งหนา้ เป็นตน้ 
4. ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมผูกพัน และปฏบัิตติามรายละเอยีด และเงอืนไขตา่ง ๆ ทรีะบไุวใ้น
หนังสอืชชีวนเสนอขายหนว่ยลงทุนและทแีกไ้ขเพมิเตมิโดยชอบดว้ยกฎหมายรวมทงั
ประเทศ และกฎหมายอนื ๆ ทเีกยีวขอ้งทุกประการ 

สทิธขิองผูล้งทุน 
1. สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มูลเกยีวกับ ชอื ทอียู่ ของบรษัิทจัดการ ผูจั้ดจําหนา่ย 
หน่วยลงทุน และตัวแทนสนับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืหน่วยลงทุน รวมทัง ชอื ทอียู่ และเลข
ประจําตัวพนักงานทที่านตดิตอ่ดว้ย 
2. สทิธทิจีะไดร้ับทราบขอ้มูลเกยีวกับความเสยีงทเีกยีวขอ้งกับหน่วยลงทุนทไีดร้ับคําแนะนําเพอื
ซอืหย่วยลงทุนนัน ตลอดจนรับทราบคําเตอืน และคําอธบิายเกยีวกับความเสยีงในการลงทุนใน
กองทุนรวม 
3. สทิธใินการรับทราบขอ้เท็จจรงิทมีผีลกระทบอย่างมนัียสําคัญต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนหรอืตอ่การตัดสนิใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทอียูใ่นขัยตอน
การดําเนินการเพือการควบกองทุนรวม หรอืการรวมกองทุนรวม เป็นตน้ 
4. สทิธใินการรับทราบขอ้มูลเกยีวกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรอื
ผลตอบแทนทตีัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซอืคนืหน่วยลงทุนอาจไดรั้บจากการซอืหรอืขายคนื
หน่วยลงทุน เป็นตน้ 
5. สทิธทิจีะปฎเิสธการเสนอขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหต้ัวแทนสนับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื
หน่วยลงทุนระงับการตดิตอ่เพอืเสนอขายหน่วยลงทุน หากผูล้งทุนไม่ไดร้อ้งขอ  
6. สทิธทิจีะยกเลกิคําสังซอืหรอืขายคนืหน่วยลงทุนตามระยะเวลาทกีฎหมายกําหนดหากท่านมใิช่
นักลงทุนสถาบัน และไดส้ง่คําสังซอืหน่วยลงทุนจากตัวแทนสนับสนนุการขายหรอืรับซอืคนืหน่วย
ลงทุนทเีสนอขายโดยผูล้งทุนมไิดร้อ้งขอ 

การรบัขอ้รอ้งเรยีนของผูถ้อืหนว่ยลงทุน ท่านสามารถยนืคํารอ้งเรยีนเกยีวกับการประกอบธุรกจิของบรษัิทจัดการ การปฏบิัตหินา้ทขีองพนักงาน และตัวแทนสนับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื
หน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถรอ้งเรยีนเป็นลายลักษณ์อักษร หรอืกรณีรอ้งเรยีนดว้ยวาจา เจา้หนา้ทจีะทําการบันทกึขอ้รอ้งเรยีนดังกลา่วเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนลงนาม เพือรับรองความถูกตอ้งการดําเนินการแกไ้ขปัญหา โดยผา่นหน่วยงานใดหน่วยงานหนงึ ไดแ้ก ่บรษัิทจัดการ, ผูจ้ัดจําหน่ายหรอืตัวแทน 
สนับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืหน่วยลงทุน ทบีรษัิทจัดการแตง่ตังอย่างเป็นทางการ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ทงัน ีเมอืไดม้กีารแกไ้ขปัญหาหรอืบรรลขุอ้ยุตเิกยีวกับขอ้รอ้งเรยีนดังกลา่วแลว้ บรษัิทจัดการ ผูจั้ดจําหน่าย หรอืตัวแทนสนับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืหน่วยลงทุน แลว้แตก่รณี จะดําเนินการ    
แจง้ผลดังกลา่วใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทุนทราบพรอ้มเหตผุลประกอบภายใน 7 วัน นับแตว่ันถัดจากวันทมีขีอ้ยุตนัิน 
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