
ใบค ำส ัง่ท ำธุรกรรมกองทนุรวม สำขำ แฟกซ์
(หมายเลข#___________) (หมายเลข#___________)

ค ำส ัง่ซือ้ ค ำส ัง่สบัเปลีย่น ค ำส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุประจ ำเดอืน
วนัทีส่ง่ค ำส ัง่:

(วว/ดด/ปปปป)

ชือ่ผูถ้อืหนว่ยลงทนุ:

อายขุองทา่นรวมกับอายขุองกองทนุเทา่กับหรอืมากกวา่ 70 ปี หรอืไม ่ : ไม ่   ใช*่*

ไม ่   ใช่

กำรตดัสนิใจลงทนุของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ : การยอมรับความเสีย่งของผูถ้อืหน่วยลงทนุนอ้ยกวา่ระดบัความเสีย่งของกองทนุตามเกณฑข์องธนาคารซติีแ้บงก ์หรอืไม ่:             ไม ่           ใช*่

ค ำส ัง่ซือ้ : ขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารซติีแ้บงกก์ระท าการตัดเงนิจากบัญชขีองขา้พเจา้เพือ่ช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของบรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุตามขอ้มลูดา้นลา่ง

ค ำส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุประจ ำเดอืน: ขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารซติีแ้บงกก์ระท าการตัดเงนิจากบัญชขีองขา้พเจา้ไเพือ่ท าการซือ้หน่วยลงทนุประจ าเดอืนของบรษัิทจัดการกองทนุตามขอ้มลูดา้นลา่ง

รหสักองทนุ

ตัดบัญชอีอมทรัพย/์กระแสรายวนัธนาคารซติีแ้บงกข์องขา้พเจา้:  สาขา บัญชเีลขที่   ไปยังบัญชคี าสัง่ซือ้กองทนุ

ABERDEEN'S FUNDS SUBSCRIPTION A/C 0-800XXX-007 KRUNGSRI ASSET SUBSCRIPTION A/C  0-800199-018

KRUNGSRI ASSET SUBSCRIPTION A/C 0-800199-018 SUBSCRIPTION A/C(AFTER IPO) FOR MANULIFE ASSET MANAGEMENT 5-800516-155

MFC ASSET MANAGEMENT 0-800432-103 IPO OF SCBAM 080-0-35104-9

UOB ASSET MANAGEMENT(THAILAND) COMPANY LIMITED 0-800441-137

สบัเปลีย่นออกเป็น จ ำนวนหนว่ย

จ ำนวนเงนิบำท

AO Signature: */**/*** Supervisor Acknowledgement Input by / Authorized by (For RSP Instruction) Fax Authorization Expected original form delivery date : Reference no.

Form:

SEC Sales Date: Date: □ Yes SVB/CRR Signature: Input

License No. □ No

Signature verified by Txn Reference No. Checker by Call Back by SVB/CRR Name: Checked

Date: Date: □ Yes Tel: Signature Verified

RSP NO. : □ No Time:

***For Alternative Mutual Fund, Supervisor Acknowledgement is required to confirm eligibility of customer i.e. Citigold

กำรยกเลกิค ำส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุประจ ำเดอืน

For Citibank Use Only For Fax/Messnger Transaction Only For AMC Use Only

Acknowledgement

จ ำนวนเงนิลงทนุตอ่เดอืน(ตวัเลข) เร ิม่เดอืน

มผีลยกเลกิต ัง้แตว่นัที่ ชือ่กองทนุ

เลขทีบ่ญัชกีองทนุรวม

ขอ้มลูผูถ้อืหนว่ยลงทนุ:

ระดบัควำมเสีย่งกองทนุของซติ ีแ้บงก ์

ไม ่   ใช่

เลขทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ:

ทา่นถอืสญัชาตอิเมรกิัน หรอืมภีมูลิ าเนา หรอืถิน่ทีอ่ยู ่หรอืทีอ่ยูใ่นการจัดสง่เอกสาร  ในประเทศ

สหรัฐอเมรกิา หรอืไม ่:

ชือ่กองทนุ (รหสักองทนุ)

ค ำส ัง่กำรช ำระเงนิส ำหรบั ค ำส ัง่ซือ้ และค ำส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุประจ ำเดอืน

*รบัทรำบวำ่ควำมเสีย่งของกองทนุสงูกวำ่ควำมเสีย่งของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ ขา้พเจา้/เรา ไดต้ัดสนิใจขอค าปรกึษาการลงทนุในกองทนุทีม่ี

ระดับความเสีย่ง “สงูกวา่” ผลประเมนิระดับความเสีย่งทีย่อมรับไดข้องขา้พเจา้/เราทีเ่คยใหไ้ว ้โดยขา้พเจา้/เราไดรั้บค าปรกึษา และมคีวามเขา้ใจ

ในค าแนะน าทางดา้นการลงทนุจากเจา้หนา้ทีข่องธนาคารซติีแ้บงก ์ขา้พเจา้/เรารับทราบวา่การลงทนุในกองทนุทีม่รีะดับความเสีย่งสงูกวา่นัน้ 

อาจท าใหก้ารลงทนุของขา้พเจา้/เรา มคีวามผันผวนและมรีะยะเวลาในการลงทนุนานขึน้ อยา่งไรก็ตามขา้พเจา้/เรา ตกลงยอมรับความเสีย่งที่

สงูขึน้จากการลงทนุแบบดังกลา่ว ทัง้นี้ขา้พเจา้/เรายังไดรั้บ, ศกึษาและเขา้ใจหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ และ Fund Fact Sheet ซึง่

เป็นเอกสารทีป่ระกอบไปดว้ยขอ้มลูส าคัญทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผูล้งทนุ โดยการลงลงลายมอืชือ่ในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนี้ ขา้พเจา้/เรารับทราบ

ถงึรายการการเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคัญทีร่ะบอุยูใ่นใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุโดยผูอ้อกผลติภัณท์

__________________________________________

ลายมอืชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

Digitized Form v1.8  Effective date: August 2017

ค ำส ัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ

ระดบัควำมเสีย่งของผูถ้อืหนว่ยลงทุน วนัทีท่ดสอบ

ขอ้มลูกองทนุกรณีซือ้และสบัเปลีย่นเขำ้กองทนุ:

ไดร้บัค ำแนะน ำวำ่ควำมเสีย่งของกองทนุเหมำะสมหรอืต ำ่กวำ่ควำมเสีย่งของทำ่น ขา้พเจา้ไดรั้บค าแนะน าการลงทนุรวมถงึความเหมาะสมของผลติภัณฑจ์ากธนาคารซติีแ้บงกแ์ละเขา้ใจในค าแนะน าดังกลา่ว 

ขา้พเจา้ไดรั้บ ตรวจสอบ และท าความเขา้ใจหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมและหนังสอืชีช้วนสรปุขอ้มลูส าคัญ ซึง่ระบขุอ้มลูสาระส าคัญทีผู่ล้งทนุควรทราบ

จ ำนวนเงนิบำท(ตวัเลข) จ ำนวนเงนิบำท(ตวัหนงัสอื)

ชือ่บรษิทัจดักำร

ทา่นมทีีอ่ยูจั่ดสง่ไปรษณียใ์นประเทศสงิคโปร ์แคนาดา อังกฤษ อเมรกิา หรอื ญีปุ่่ น หรอืไม:่ (ถา้ใช่

 จะไมส่ามารถท ารายการได)้ :

กองทนุทีข่ำ้พเจำ้ประสงคจ์ะลงทนุเป็นกองทนุรวมส ำหรบัผูล้งทนุทีม่ใิชร่ำยยอ่ยและผูม้เีงนิลงทนุสูง

     ขา้พเจา้ขอใหค้ ารับรองวา่ ขา้พเจา้เป็นผูล้งทนุประเภทผูล้งทนุทีไ่มใ่ชร่ายยอ่ยหรอืเป็นผูม้เีงนิลงทนุสงู และรับทราบ

เป็นอยา่งดวีา่ กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต า่กวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

(non-investment grade) หรอืไมม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (unrated bond) ในอัตราสว่นทีม่ากกวา่อัตราสว่นของ

กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป กองทนุจงึอาจมคีวามเสีย่งจากการผดินัดช าระหนี้ ความเสีย่งดา้นเครดติ และความเสีย่ง

ดา้นสภาพคลอ่งมากกวา่กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป

     ขา้พเจา้รับทราบเป็นอยา่งดวีา่ บรษัิทฯ หรอืนายทะเบยีนจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุไมว่า่ทอดใดๆไปใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทนุอืน่ทีไ่มใ่ชผุ่ล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ยหรอืผูม้เีงนิลงทนุสงู เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก ซึง่เป็นไปตามประกาศ

และขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต

กองทนุทีข่า้พเจา้ประสงคจ์ะลงทนุเป็นกองทนุรวมทมีนีโยบายการลงทนุในตราสารทีม่อีนัดบัความนา่เชือ่ถอืต า่กวา่

อนัดบัทีส่ามารถลงทนุ หรอืไมม่กีารจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื : 

     ขา้พเจา้ไดรั้บทราบและมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบันโยบายการลงทนุในตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืต่า่กวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทนุ

 (“non-investment grade”) หรอืไมม่กีารจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (“unrated”) รวมถงึความเสีย่งและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จาก

การลงทนุในตราสารดงักลา่วเป็นอยา่งดแีลว้วา่

1. นโยบายการลงทนุในตราสาร non-investment grade/ unrated กองทนุรวมมนีโยบายการลงทนุในตราสาร non-investment 

grade/unratedในสดัสว่นตัง้แตร่อ้ยละ 60 ของ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ (“NAV”) 

2. ความเสีย่งของการลงทนุในตราสาร non-investment grade/ unrated กองทนุรวมนี้เนน้ลงทนุในตราสารทีม่คีวามเสีย่งดา้น

เครดติและสภาพคลอ่งมากกวา่กองทนุรวมท่ัวไป ซึง่ตราสารดงักลา่วอาจไมส่ามารถชา่ระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามจา่นวนหรอืเว

ลาทีก่า่หนด ดงันัน้ จงึเหมาะกบัผูล้งทนุทีม่ฐีานะการเงนิทีส่ามารถรับความเสีย่งจากผลขาดทนุได ้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมทีจ่ะ

ผกูพันตนเองตามขอ้กา่หนดและเงือ่นไขทีป่รากฏในหนังสอืชีช้วนของบรษัิทจัดการทกุประการ

***กองทนุทีข่ำ้พเจำ้ประสงคจ์ะลงทนุเป็นกองทนุรวมทำงเลอืก

     ขา้พเจา้รับทราบวา่กองทนุทีข่า้พเจา้ก าลังจะลงทนุเป็นกองทนุรวมประเภทกองทนุรวม

ทางเลอืก (Alternative Mutual Fund) และขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรับความเสีย่งจากการลงทนุ

ในกองทนุรวมประเภทกองทนุรวมทางเลอืก ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีง ความเสีย่งจากการกูเ้งนิ

มาลงทนุ (Leverage Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการไมรั่กษาสญัญาของคูส่ญัญา (Counter 

Party Risk) ความเสีย่งของตลาดทีไ่มเ่ป็นเสน้ตรง (Non-Linear Market Risk) ความเสีย่งอัน

เกดิจากการขาดสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากตัวผูจั้ดการกองทนุ 

(Manager's Risk)

ส ำหรบัผูล้งทนุทีจ่ะลงทนุในกองทนุรวมทีล่งทนุในตำ่งประเทศ:

     ขา้พเจา้รับทราบ เขา้ใจ และยอมรับวา่กองทนุทีข่า้พเจา้ประสงคจ์ะลงทนุอาจไมไ่ดม้กีาร

ป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน ขา้พเจา้รับทราบเป็นอยา่งดวีา่กองทนุนี้อาจจะมี

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น หรอืไดรั้บคนืต า่กวา่เงนิทนุเริม่แรกก็ได ้

ส ำหรบักองทนุรวมหุน้ระยะยำว :  หากมลูคา่หน่วยลงทนุหรอืจ านวนหน่วยลดลงจน

เป็นเหตใุหเ้ลกิกองทนุรวม ขา้พเจา้ :

        ประสงค ์         ไมป่ระสงค ์ใหม้กีารโอนยา้ยหน่วยลงทนุ       ทัง้หมดไปยังกองทนุ

รวมหุน้ระยะยาวอืน่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการเดมิหรอืบรษัิทจัดการอืน่ (โปรดอา่น

เงือ่นไขเพิม่เตมิดา้นหลัง)

_____________________________________________

ลายมอืชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

พนกังำนเดนิเอกสำร ทำงโทรศพัท์

ABERDEEN'S FUNDS SUBSCRIPTION A/C  0-800XXX-007

KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PCL. FUND SUBSCRIPTION A/C 0-800567-009

SUB OF SCBAM 080-0-35101-4

Other : _____________________________________________

วนัทีต่อ้งกำรหกับญัช#ี

3 18 อืน่ๆ

ขำ้พเจำ้ประสงคจ์ะยกเลกิค ำส ัง่ซือ้หนว่ยลงทุนประจ ำเดอืนหมำยเลขอำ้งองิ

□ Risk Profile of all account owners are valid (For Joint A/C only)

ชือ่บรษิทัจดักำร

จ ำนวนหนว่ย / จ ำนวนเงนิบำท ( เป็นตวัหนงัสอื )

สบัเปลีย่นออกจำกกองทนุ (รหสักองทนุ)

ขา้พเจา้รับทราบและเขา้ใจคูม่อืผูล้งทนุในเอกสารดา้นหลงัรวมทัง้ยนืยันค าสั่งท าธรุกรรมกองทนุรวม การ

ใชส้ทิธหิักลดหยอ่นภาษีจากการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) และกองทนุรวมหุน้ระยะ

ยาว (LTF) จะกระท าไดไ้มเ่กนิจ านวนทีส่รรพากรก าหนด (ปัจจบุันคอื กองทนุรวม RMF ลดหยอ่นไดไ้ม่

เกนิ 15% ของเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดรั้บซึง่ตอ้งเสยีภาษีเงนิไดใ้นปีภาษีนัน้1 แตเ่มือ่รวมกบัเงนิสะสมที่

จา่ยเขา้กองทนุส ารองเลีย้งชพี กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรอืกองทนุสงเคราะห ์ตอ้งไมเ่กนิ 

500,000 บาท   และส าหรับกองทนุ LTF ลดหยอ่นไดไ้มเ่กนิ 15% ของเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดรั้บซึง่ตอ้ง

เสยีภาษีเงนิไดใ้นปีภาษีนัน้2 แตไ่มเ่กนิ 500,000 บาท) ดงันัน้ หากผูล้งทนุมกีารลงทนุเกนิจ านวน

ดงักลา่ว โดยไมไ่ดเ้กดิจากการโอนยา้ย/สบัเปลีย่นกองทนุ ผูล้งทนุอาจมภีาระภาษีทีเ่กดิจากก าไรในการ

ขายคนืหน่วยลงทนุทีเ่กนิสทิธดิงักลา่วได ้

1 : New regulation changed under Director-General Notification No. 259  

http://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/58dg259.pdf

2 : New regulation changed under Director-General Notification No. 257  

http://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/58dg257.pdf

ส ำหรบัผูถ้อืหนว่ยลงทนุทีล่งทนุในกองทนุรวมทีม่คีวำมเสีย่งสูงหรอืมคีวำมซบัซอ้น : โดยขา้พเจา้รับทราบและเขา้ใจวา่การ

ลงทนุในกองทนุขา้งตน้มคีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซับซอ้นแตกตา่งจากการลงทนุหรอืท าธรุกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาด

ทนุท่ัวไป แมว้า่ขา้พเจา้เคยมปีระสบการณ์ในการลงทนุหรอืท าธรุกรรมในตลาดทนุมากอ่น  ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจถงึ

ลกัษณะความเสีย่งและเงือ่นไขเฉพาะตวัของกองทนุนี้กอ่นตดัสนิใจลงทนุแลว้

ค ำเตอืน : การลงทนุในหน่วยลงทนุมใิชก่ารฝากเงนิและมคีวามเสีย่งของการลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจไดรั้บเงนิลงทนุคนื

มากกวา่หรอืนอ้ยกวา่เงนิลงทนุเริม่แรก และอาจไมไ่ดรั้บช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาทีก่ าหนดหรอือาจไม่

สามารถขายคนืหน่วยลงทนุตามทีม่คี าสั่งไว ้และผูล้งทนุควรซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับคุคลทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ กลต.

ขอ้สงัเกต : ระดบัความเสีย่งกองทนุของซติีแ้บงกเ์ป็นไปตามมาตรฐานของซติีแ้ละตามเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงันัน้ระดบัความเสีย่งกองทนุของซติีแ้บงกแ์ละของบรษัิทจัดการอาจแตกตา่งกนัได ้

จ ำนวนหนว่ย / จ ำนวนเงนิบำท ( เป็นตวัเลข )

ค าเตอืนของธนาคารซติ ีแ้บงก ์การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผู ้
ลงทนุควรศกึษาขอ้มลูกอ่นการตัดสนิใจลงทนุ ไมใ่ชภ่าระหนี้
หรอืภาระค ้าประกันของธนาคารซติ ิแ้บงก ์ไมใ่ชเ่ป็นการฝาก

เงนิกับธนาคาร การลงทนุมคีวามเสีย่ง รวมทัง้มคีวามเป็นไป
ไดท้ีจ่ะสญูเสยีเงนิลงทนุ ราคาของหน่วยลงทนุอาจขึน้หรอื
ลงได ้ผลการด าเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันผลการ
ด าเนนิงานในอนาคต หนว่ยลงทนุไมส่ามารถขายใหแ้ก่
บคุคลอเมรกินั  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธ ิในการทีจ่ะปฏเิสธการท ารายการตาม
ค าสัง่ซือ้ ในกรณีบรษัิทจัดการไดรั้บเงนิคา่จองซือ้/คา่ซือ้หน่วย
ลงทนุไมค่รบตามจ านวนทีร่ะบไุวใ้นค าสัง่ซือ้ หรอื ขอ้มลูอันเป็น
สาระส าคัญในใบค าสัง่ซือ้ไมช่ดัเจนหรอืขดักับเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้น
หนังสอืชีช้วน หรอืกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาเห็นวา่ค าสัง่ซือ้นีม้ ี

ผลกระทบตอ่กองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืตามทีห่นังสอืชีช้วน
ของกองทนุก าหนดไว ้

เพือ่ความปลอดภัยในการท าธรุกรรมของลกูคา้ ใบค าสั่งท าธรุกรรมเปลา่ทีล่งลายมอืชือ่ไวล้ว่งหนา้จะถกูท าลายและทางธนาคารจะไมด่ าเนนิการตามค าสั่งในเอกสารนัน้
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กำรส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุประจ ำเดอืน

1.หากธนาคารไมส่ามารถหักเงนิจากบัญชขีองทา่นได ้ธนาคารจะไมท่ าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในเดอืนนัน้ๆ และหาก

ไมไ่ดท้ าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามค าสัง่นี้เป็นเวลา 3 เดอืนตดิตอ่กัน ธนาคารจะถอืวา่ค าสัง่นี้ยกเลกิ   

2.ลกูคา้สามารถเลอืกวนัตัดบัญชไีดท้กุวนัที ่3, 18 หรอืตามทีล่กูคา้ก าหนด ของเดอืนและหากวนัดังกลา่วตรงกับวนัหยดุ

ของธนาคาร ธนาคารจะท าการหักเงนิจากบัญชขีองขา้พเจา้และท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการถัดไป     

3.ในกรณีทีข่า้พเจา้ท าค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุประจ าเดอืนไวเ้พือ่ซือ้กองทนุมากกวา่ 1 กองทนุ และมคี าสัง่ใหห้ักเงนิผา่น

บัญชเีดยีวกัน

เพือ่ช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว หากเงนิในบัญชมีไีมเ่พยีงพอส าหรับการซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดขา้พเจา้ตกลงให ้

ธนาคารหักเงนิเพือ่ช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุตามค าสัง่หมายเลขในล าดับตน้กอ่น

4.ขา้พเจา้อาจท าการเปลีย่นแปลง/ยกเลกิค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุประจ าเดอืนโดยท าการแจง้ธนาคารเป็นลายลักษณือักษร

ลว่งหนา้กอ่นไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัท าการ

5.ในการยกเลกิค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว การยกเวน้คา่ธรรมเนียม หรอืสว่นลดในการซือ้หน่วยลงทนุ หรอื

ผลประโยชน์ตา่งๆ (ถา้ม)ี ทีธ่นาคารใหไ้ดแ้กข่า้พเจา้ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุประจ าเดอืนยอ่มถกูยกเลกิดว้ยเชน่กัน 

6.ในกรณีทีแ่บบทดสอบความเสีย่งของขา้พเจา้หมดอาย,ุ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะใหท้างธนาคารระงับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

ประจ าเดอืน จนกวา่ขา้พเจา้ไดท้ าการตอ่อายแุบบทดสอบความเสีย่ง

สทิธขิองผูล้งทนุ

1. ผูส้นับสนุนฯ สามารถขายหน่วยลงทนุใหก้ับบรษัิทจัดการมากกวา่ 1แหง่ได ้ดังนัน้ ผูล้งทนุ

ควรใชส้ทิธขิอทราบรายชือ่ของบรษัิทจัดการทกุแหง่ทีผู่ส้นับสนุนฯ ขายหน่วยลงทนุให ้

2. เพือ่ใหก้ารตดิตอ่เป็นไปโดยสะดวก ผูล้งทนุควรใชส้ทิธขิอทราบชือ่ และทีอ่ยูข่องบรษัิท

จัดการและผูส้นับสนุนฯ รวมทัง้ชือ่ ทีอ่ยู ่และเลขประจ าตัวของพนักงานผูป้ฏบิัตหินา้ทีข่ายหรอื

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ

3. เพือ่ประกอบการตัดสนิใจลงทนุ ผูล้งทนุมสีทิธขิอทราบความเสีย่งของกองทนุรวมทีถ่กูแนะน า

ใหซ้ือ้ พรอ้มทัง้ค าเตอืนและค าอธบิายเกีย่วกับความเสีย่งของการลงทนุในกองทนุรวม(เมือ่

เปรยีบเทยีบกับการลงทนุประเภทอืน่)

4. ทา่นมสีทิธใินการไดรั้บทราบขอ้เท็จจรงิทีอ่าจมผีลกระทบอยา่งมนัียส าคัญตอ่สทิธปิระโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืการตัดสนิใจลงทนุ เชน่ การขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีอ่ยูใ่น

ขัน้ตอนการด าเนนิการเพือ่กองทนุรวม เป็นตน้

5. ทา่นมสีทิธใินการรับทราบขอ้มลูเกีย่วกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เชน่ คา่ธรรมเนียม

หรอืผลตอบแทนทีผู่ใ้หบ้รกิารสนับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอาจไดรั้บจากการซือ้

หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้

6. หากทา่นเป็นผูล้งทนุทีไ่ดรั้บการตดิตอ่โดยทา่นมไิดข้อหรอืแจง้ผูข้ายไว ้ทา่นสามารถปฏเิสธ

ไดโ้ดยไมข่อรับการตดิตอ่ใดๆ ในลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทนุ

7. หากทา่นเป็นผูล้งทนุท่ัวไปทีไ่ดรั้บการตดิตอ่โดยทา่นมไิดข้อหรอืแจง้ผูข้ายไวแ้ละตัดสนิใจ

ลงทนุไปแลว้ ในกรณีดังกลา่วนี้ ทา่นสามารถใชส้ทิธขิอยกเลกิการซือ้ หรอืท าการขายคนืหน่วย

ลงทนุไดต้ามระยะเวลาและหลักเกณฑท์ีก่ฎหมายระบไุว ้

8. ทา่นมสีทิธใินการขอรับหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุจากบรษัิทจัดการหรอืผูใ้หบ้รกิาร

สนับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ

กำรยืน่ขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบักำรลงทนุในกองทนุรวม

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถยืน่ขอ้รอ้งเรยีนผา่นชอ่งทางใดชอ่งทางหนึง่ดังตอ่ไปนี้

1. บคุคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุนฯ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถรอ้งเรยีนเกีย่วกับการซือ้ขายหน่วยลงทนุ

 ตลอดจนประเด็นอืน่ใดทีเ่กีย่วกับการลงทนุในกองทนุรวม โดยสามารถรอ้งเรยีนไดโ้ดยวาจา

หรอืยืน่เรือ่งเป็นลายลักษณ์อักษรตอ่บคุคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุนฯ ทัง้นี้ หากทา่นรอ้งเรยีนโดยวาจา 

ทา่นสามารถใหบ้คุคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุนฯบันทกึขอ้รอ้งเรยีนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยทา่นตอ้ง

สอบทานและลงนามก ากับทกุครัง้เพือ่เป็นการยนืยันความถกูตอ้ง บคุคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุนฯ 

ดังกลา่วสามารถแกปั้ญหาทีท่า่นรอ้งเรยีนไดใ้นเบือ้งตน้และมหีนา้ทีร่วบรวมขอ้รอ้งเรยีนและการ

แกไ้ขปัญหา น าสง่ตอ่ใหบ้รษัิทจัดการรับทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีม่ขีอ้ยตุ ิ

2. บรษัิทจัดการ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถรอ้งเรยีนเกีย่วกับการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตลอดจน

ประเด็นอืน่ใดทีเ่กีย่วกับการลงทนุในกองทนุรวมโดยสามารถรอ้งเรยีนไดโ้ดยวาจาหรอืยืน่เรือ่ง

เป็นลายลักษณ์อักษร ตอ่บรษัิทจัดการ ทัง้นี้ หากทา่นรอ้งเรยีนโดยวาจา ทา่นสามารถใหบ้รษัิท

จัดการบันทกึขอ้รอ้งเรยีนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยทา่นตอ้งสอบทานและลงนามก ากับทกุครัง้ 

เพือ่เป็นการยนืยันความถกูตอ้ง บรษัิทจัดการมหีนา้ทีแ่กไ้ขปัญหาขอ้รอ้งเรยีนของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ อกีทัง้มหีนา้ทีต่อ้งรวบรวมขอ้รอ้งเรยีน และการแกไ้ขปัญหาใหแ้กส่ านักงานคณะกรรมการ

ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาสภายใน15 วนันับแตว่นัสิน้ไตรมาส     

3. ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. : "ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถรอ้งเรยีนเกีย่วกับการซือ้ขาย

หน่วยลงทนุ ตลอดจนประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุของกองทนุรวมตอ่ส านักงาน

คณะกรรมการก.ล.ต.เมือ่ส านักงานฯ รับทราบขอ้รอ้งเรยีนดังกลา่ว ส านักงานฯ จะจัดสง่ขอ้

รอ้งเรยีนใหบ้รษัิทจัดการเพือ่พจิารณาด าเนนิการแกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งเรยีน โดยบรษัิทจัดการ

จะตอ้งรายงานตอ่ส านักงานฯ ภายใน 30 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บขอ้รอ้งเรยีน หากบรษัิทจัดการ

ด าเนนิการไมแ่ลว้เสร็จ ใหบ้รษัิทจัดการรายงานการด าเนนิการตอ่ส านักงานฯทกุ 30 วนัจนกวา่จะ

แลว้เสร็จ

เบอรโ์ทรศัพท:์ 0-2263-6000"

ส าหรับสถานทีต่ัง้ในการยืน่ขอ้รอ้งเรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถอา้งองิไดจ้ากหนังสอืชีช้วน

เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุทีท่า่นลงทนุ

เมือ่มขีอ้ยตุเิกีย่วกับกรณีดังกลา่วแลว้ บรษัิทจัดการหรอืบคุคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุนฯ แลว้แตก่รณี มี

หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีม่ขีอ้ยตุ ิ

รำยละเอยีดทศันคตใินกำรลงทนุ

IR1 นักลงทนุทีค่าดหวงัใหพ้อรท์โฟลโิอการลงทนุมคีวามผันผวนต า่ในชว่งระยะเวลา 1 ปี  

โดยท่ัวไปมักจะตอ้งการซือ้สนิทรัพยก์ารลงทนุทีม่กีารประกาศราคาเป็นประจ าและมโีอกาสทีจ่ะ

สามารถขายคนืไดอ้ยา่งรวดเร็ว  (โดยใชเ้วลานอ้ยกวา่ 1 สปัดาห)์ ณ ราคาทีใ่กลเ้คยีงกับมลูคา่

ตลาดทีต่รวจสอบได ้    

IR2 นักลงทนุทีส่ามารถยอมรับพอรท์โฟลโิอการลงทนุทีต่ดิลบเล็กนอ้ยในชว่งระยะเวลา 1 ปี 

โดยท่ัวไปมักจะตอ้งการซือ้สนิทรัพยก์ารลงทนุทีม่กีารประกาศราคาเป็นประจ าและมโีอกาสทีจ่ะ

สามารถขายคนืไดอ้ยา่งรวดเร็ว  (โดยใชเ้วลานอ้ยกวา่ 1 สปัดาห)์   แมว้า่นักลงทนุอาจจะลงทนุ

ในสนิทรัพยท์ีม่คีวามเสีย่งมากขึน้   

IR3 นักลงทนุทีส่ามารถยอมรับพอรท์โฟลโิอการลงทนุทีต่ดิลบปานกลาง ในชว่งระยะเวลา 1 ปี 

เพือ่ใหก้ารลงทนุไดม้โีอกาสเพิม่ผลตอบแทนในระยะยาว  โดยท่ัวไปมักจะตอ้งการซือ้สนิทรัพย์

การลงทนุทีม่กีารประกาศราคาเป็นประจ าและมโีอกาสทีจ่ะสามารถขายคนืไดอ้ยา่งรวดเร็ว  (โดย

ใชเ้วลานอ้ยกวา่ 1 สปัดาห)์   โดยไดร้าคาแน่นอนหรอืใกลเ้คยีงกับราคาเฉลีย่ตลาด แมว้า่นัก

ลงทนุอาจจะลงทนุในสนิทรัพยท์ีม่คีวามเสีย่งมากขึน้และสภาพคลอ่งนอ้ย     

IR4 นักลงทนุทีส่ามารถยอมรับพอรท์โฟลโิอการลงทนุทีจ่ะตดิลบมากในชว่งระยะเวลา 1 ปี

เพือ่ใหก้ารลงทนุไดม้โีอกาสเพิม่ผลตอบแทนในระยะยาว และยนิดทีีจ่ะลงทนุในสนิทรัพยท์ีอ่าจ

ขายคนืไดย้าก หรอืปิดในระยะสัน้ หรอืมรีาคาไมแ่น่นอนในชว่งเวลาหนึง่

IR5 นักลงทนุทีส่ามารถยอมรับราคาตดิลบมาก และมคีวามเสีย่งทีจ่ะสญูเงนิลงทนุทัง้หมด 

ในชว่งระยะเวลา 1 ปี  และยนิดทีีจ่ะลงทนุในสนิทรัพยท์ีอ่าจขายคนืไดย้าก หรอืปิดเป็นระยะ

เวลานาน หรอืมรีาคาไมแ่น่นอนในชว่งเวลาหนึง่   

IR6 นักลงทนุทีส่ามารถลงทนุในสนิทรัพยท์ีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะสญูเงนิทัง้หมดในชว่งระยะเวลา 1 

ปี และอาจจะตอ้งเพิม่เงนิลงทนุเนื่องจากสญูเสยีเงนิลงทนุเริม่แรกเพือ่ปรับพอรต์การลงทนุ และ

ยนิดทีีจ่ะลงทนุในสนิทรัพยท์ีอ่าจขายคนืไดย้าก หรอืปิดเป็นระยะเวลานาน หรอืมรีาคาไมแ่น่นอน

ในชว่งเวลาหนึง่

ขอ้ควรทรำบ

1)ขา้พเจา้ตกลงจะซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นใบค าสัง่นี้ โดยจะไมเ่พกิถอนค าสัง่ซือ้ไมว่า่ในกรณีใดๆทัง้ส ิน้ (เวน้แต่

กรณีตามทีร่ะบใุนคูม่อืผูล้งทนุ) ในกรณีทีค่ าสัง่ซือ้นี้ถกูปฏเิสธ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะรับเงนิทีไ่ดช้ าระแลว้คนืโดยไมม่ี

ดอกเบีย้ และยนิยอมช าระคา่ธรรมเนียมการซือ้หน่วยลงทนุ(ถา้ม)ี ในกรณีทีธ่นาคารซติีแ้บงกห์รอืบรษัิทจัดการไดรั้บ

ค าสัง่ซือ้นี้หลังเวลาท าการซือ้ขายกองทนุทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ขา้พเจา้ตกลงใหท้ ารายการค าสัง่ดังกลา่วใน

วนัท าการถัดไปและธนาคารซติีแ้บงกแ์ละบรษัิทจัดการไมต่อ้งรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากเหตดุังกลา่ว 

ขา้พเจา้ยอมรับทีจ่ะปฏบิัตติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัง้หมดทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุและ

โครงการของกองทนุดังกลา่วทกุประการ ทัง้นี้ขา้พเจา้ไดรั้บ อา่น และท าความเขา้ใจคูม่อืผูล้งทนุทีร่ะบไุวด้า้นหลังของ

ใบค าสัง่นี้ หนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมและคูม่อืภาษี(กรณีซือ้กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีหรอืกองทนุรวมหุน้

ระยะยาว)

2)ในกรณีทีข่า้พเจา้ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ ขา้พเจา้รับทราบและยนิยอมเขา้ผกูพันตามรายละเอยีดโครงการรวมถงึ

เงือ่นไขคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และที่

แกไ้ขเพิม่เตมิโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้ผกูพันระหวา่งบรษัิทจัดการและผูถ้อืหน่วยลงทนุทีจั่ดท าขึน้โดยชอบ

ดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์กองทนุ  

3)ในกรณีทีค่ าสัง่นี้ถกูสง่มาโดยชอ่งทางอืน่ทีไ่มใ่ชก่ารเขา้มาท ารายการทีธ่นาคาร ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดอยูท่ีโ่ทรสาร

หรอืพนักงานสง่เอกสาร ขา้พเจา้ตกลงวา่รายการของขา้พเจา้ยังไมถ่อืวา่สมบรูณ์จนกวา่ธนาคารซติีแ้บงกจ์ะไดรั้บการ

ตดิตอ่และไดรั้บการยนืยันการรับค าสัง่หรอืการจัดสรรหน่วยลงทนุดังกลา่วแลว้จากบรษัิทจัดการ ขา้พเจา้ตกลงจะน าสง่

ตน้ฉบับค าสัง่ใหแ้กธ่นาคารซติีแ้บงกภ์ายใน 10 วนัท าการ นับจากวนัทีม่กีารสง่ค าสัง่ทางโทรสาร และในกรณีทีป่รากฏวา่

ขอ้มลูตามโทรสารกับค าสัง่ตน้ฉบับไมต่รงกัน หรอืธนาคารซติีแ้บงกไ์มไ่ดรั้บตน้ฉบับค าสัง่ ขา้พเจา้ยนิยอมและตกลง

ยอมรับการด าเนนิการตามค าสัง่ทางโทรสารดังกลา่วทกุประการ

4)บรษัิทจัดการอาจคดิคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุส าหรับบางกองทนุโดยเรยีกเก็บจากผูล้งทนุแตล่ะกลุม่หรอืแต่

ละคนไมเ่ทา่กัน ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบรายละเอยีดดังกลา่ว ไดท้ีป่ระกาศหนา้ส านักงานของบรษัิทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหรอืเวบไซตข์องบรษัิทจัดการหรอืโปรดสอบถามฝ่ายลกูคา้สมัพันธข์องบรษัิทจัดการ

(ถา้ม)ี      

5)หากขา้พเจา้ลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี และ/หรอืกองทนุรวมหุน้ระยะยาวทีจั่ดตัง้และ/หรอืจัดการโดยบรษัิท

จัดการ ขา้พเจา้รับทราบวา่บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนโอนการจ าน า หรอืการน าไปเป็น

ประกันหน่วยลงทนุของกองทนุดังกลา่ว ซึง่เป็นไปตามประกาศและขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

6)อนึง่ ขา้พเจา้จะค านงึถงึเงือ่นไขของสทิธปิระโยชน์ทางภาษี โดยขา้พเจา้ไดศ้กึษาขอ้มลูและเขา้ใจในรายละเอยีดใน

คูม่อืภาษีแลว้วา่ หากขา้พเจา้มกีารท ารายการขายคนืหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุรวมหุน้ระยะ

ยาวหรอืกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีกอ่นก าหนดระยะเวลาทีต่อ้งถอืครอง หรอืไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขตามประมวลรัษฎากร

 หรอืกฎหมายวา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ขา้พเจา้อาจจะตอ้งเสยีสทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษีและจะตอ้งช าระคนืเงนิภาษี

ทีไ่ดรั้บลดหยอ่นและเงนิเพิม่แกส่รรพากร

7)แบบฟอรม์ค าสัง่นี้ใชส้ าหรับกรณีทีล่กูคา้ท ารายการผา่นทางธนาคารซติีแ้บงกใ์นฐานะผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื

ของบรษัิทจัดการเทา่นัน้

8) ส าหรับกองทนุรวมในประเทศและกองทนุรวมตา่งประเทศ ขา้พเจา้ตกลงและยอมรับวา่ธนาคารซติีแ้บงกแ์ละพนักงาน

ของธนาคารอาจจะไดรั้บคา่ธรรมเนียม, คา่คอมมชิชัน่, หรอืคา่ตอบแทนอืน่ใดไมว่า่ในรปูของเงนิหรอืสิง่อืน่ใด อัน

เนื่องมาจากการท ารายการซือ้หรอืสบัเปลีย่นกองทนุ คา่ธรรมเนียม, คา่คอมมชิชัน่, หรอืคา่ตอบแทนอืน่ใดทีธ่นาคารซติี้

แบงกแ์ละพนักงานของธนาคารอาจจะไดรั้บดังกลา่วอาจแตกตา่งกันในแตล่ะกองทนุรวม

หมำยเหต:ุ เง ือ่นไขส ำหรบักำรโอนยำ้ยหนว่ยลงทนุกองทนุรวมหุน้ระยะยำว บรษิทัจดักำรอำจมเีง ือ่นไขในกำรแสดงเจตนำโอนยำ้ยหนว่ยลงทนุแตกตำ่งกนั ผูล้งทนุโปรดตรวจสอบเงือ่นไขกบับรษิทัจดักำร


