
ชื่อกองทุนรวม:....................................................................................................................................................................................   วันที่: ......................................................................................................

ชื่อผู้สั่งซื้อ: ..........................................................................................................................................................................................   เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน:

โทรศัพท์: ............................................................................................................................................................................................   เลขที่บัตรประชาชน: ................................................................................

คำ�สั่งซื้อหน่วยลงทุน

(ตัวเลข) บาท

ข้าพเจ้าต้องการสั่งซื้อ

หน่วยลงทุนจำานวน (ตัวอักษร)

ชำ�ระเงินเพื่อนำ�ฝ�กเข้�บัญชีชื่อ “บัญชีซื้อหน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนช�ต” โดยวิธี :
❏ เงินสด (ชำาระที่สาขาของธนาคารเท่านั้น) ❏ เงินโอนจากธนาคาร/สาขา: ................................................................................................................................................................

❏  คำาสั่งหักบัญชีเงินฝาก ธนาคาร/สาขา: ........................................................................................................................ เลขที่: .................................................................................................

 (ต้องเป็นบัญชีเงินฝ�กที่ ได้ขอใช้บริก�รคำ�สั่งหักบัญชีเงินฝ�กแล้วเท่�นั้น)
❏  คำาสั่งหักบัตรเครดิต ธนาคาร/สาขา: ........................................................................................................................ เลขที่บัตรเครดิต: ..........................................................................

❏  เช็ค/ดราฟต์ เลขที่:                          ธนาคาร/สาขา: ........................................................................... ลงวันที่: .............................................................................................

 (สั่งจ่�ย “บัญชีซื้อหน่วยลงทุนโดย บลจ.ธนช�ต”)
❏  เงินที่ได้จากการเลิกกองทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ หรือการขายคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้า ในกองทุนรวม: ................................................. วันที่: ......................................

เล่มที่....................................          เลขที.่................................... 

สำ�หรับก�รสั่งซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะย�วเป็นครั้งแรกเท่�นั้น :
ในกรณีที่กองทุนหุ้นระยะยาวที่ข้าพเจ้าลงทุนในปัจจุบัน มีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำานวนหน่วยลงทุนลดลง จนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนรวมตามประกาศ สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ข้าพเจ้า:

ข้าพเจ้าตกลงซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในคำาส่ังนี้ และขอให้คำารับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการตามข้อความที่ระบุไว้ด้านหลังคำาส่ังซ้ือนี้ ในกรณีข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วย 

ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำานักงาน ก.ล.ต.และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย 

ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำาขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย

❑  ธ. ธนชาต / Thanachart Bank (Comp.Code : A002, Service Code : 3101)

❑  ธ. กรุงศรีอยุธยา / Bank of Ayudhya เลขที่บัญชี 285-0-01087-9

❑  ธ. กรุงเทพ / Bangkok Bank - ถนนเพลินจิต (Br. No. 205) Service Code : TFM

❑  ธ. กสิกรไทย / Kasikorn Bank เลขที่บัญชี 082-1-08292-7 (Comp. Code : 33551)

❑  ธ. ไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank (Comp. Code : 0258) (ธุรกิจ)

❑  ธ. ออมสิน / Government Saving Bank (Comp. Code : TCF)

สาขาที่รับฝาก / Branch...............................................วันที่ / Date......................................

ชื่อ / Name................................................................................................................................

เลขที่ผู้ถือหน่วย / Account No.(Ref1)................................................................................

รหัสกองทุน / Fund Code (Ref2).........................................................................................

ชุดชำ�ระเงิน/Pay-in-slip เพื่อนำ�เข้�บัญชี

กรณีชำาระเงินนอกเขตเรียกเก็บ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำาระค่าธรรมเนียมให้กับธนาคาร

โดย บลจ.ธนชาต ขอสงวนสิทธิทำารายการซื้อหน่วยลงทุนเท่ากับจำานวนเงินที่บริษัทได้รับชำาระเท่านั้น
เล่มที่.............................. เลขที่..............................

W
-
0
1
-
0
0
2
-
3

❑  เงินสด     ❑  เงินโอน ❑  เช็ค

 Cash  TR  Cheque   (โปรดกรอกรายละเอียดของเช็คในรายการด้านล่าง) บาท / Baht

จำานวนเงินเป็นตัวอักษร / Amount in words

เลขที่เช็ค / Cheque No. จำานวนเงิน / Amountชื่อธนาคาร / Drawee Bank - สาขา / Branch

เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณานำาสลิปฉบับนี้ไปชำาระเงินได้ที่ธนาคารที่ระบุทุกสาขาทั่วประเทศ

For your Convenience, please bring this slip with you to any of the bank’s branches

ชื่อผู้นำาฝาก / Signature

โทรศัพท์ / Telephone

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร

Authorized Signature

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ ผู้รับ: ผู้บันทึก: ผู้อนุมัติ:

ตัวแทน/สาขา:  เลขที่คำาสั่ง:

คำ�เตือน:  การลงทุนในกองทุนรวม มิใช่การฝากเงิน มีความเสี่ยงของการลงทุน (หากเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) ผู้ถือ 

หน่วยลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก และกรณีการลงทุนในกองทุนรวมเปิด ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำาหนด หรืออาจ 

ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำาสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ

บริษัทจัดก�รขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธการทำารายการตามคำาส่ังฉบับนี้ หากไม่ได้รับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หรือได้รับข้อมูลการส่ังซ้ือที่ไม่ชัดเจนหรือขัดกับเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ใน 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำาเนินการตามคำาสั่งฉบับนี้จะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจำานำาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ข้าพเจ้ายืนยันการลงทุนโดยรับทราบและทำาความเข้าใจในคำาแนะนำาเพิ่มเติมและคำาเตือนด้านความเส่ียงจาก    

ผู้แนะนำาการลงทุน ซึ่งข้าพเจ้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของกองทุน ดังน้ี 

❏ ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าระบุไว้ ในคำาสั่งฉบับนี้ มีระดับความเส่ียงสูงเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่

ข้าพเจ้ายอมรับได้ หรือเป็นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคำาแนะนำาของบริษัทจัดการ (บลจ.) หรือผู้แนะนำาการลงทุน

❏ ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าระบุไว้ ในคำาสั่งฉบับนี้มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากเป็น 

กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ และไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำานวน หรือมี 

นโยบายป้องกันความเส่ียงต่ำากว่าร้อยละ 90 และอาจทำาให้ข้าพเจ้าขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืน             

ต่ำากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 

ลงชื่อ...............................................................................................ผู้สั่งซื้อ

ทัง้นี ้หากผูล้งทนุไมร่ะบคุวามประสงคด์งักลา่ว บริษัทจดัการถือว่าผูล้งทนุมคีวามประสงค์ในการโอนยา้ยหนว่ยลงทนุหรือตอ้งการเปลีย่นแปลงความประสงคต์อ้งแจง้เปน็ลายลกัษณอ์กัษรตามแบบฟอร์มทีบ่ริษัทกำาหนด

☞

❏ มีความประสงค์ในการโอนย้ายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกกองทุนตามที่เห็นสมควร    ❏ ไม่มีความประสงค์ในการโอนย้ายหน่วยลงทุน

ผูแ้นะนำาการลงทนุยนืยนัว่าได้ ให้คำาแนะนำาเก่ียวกับการลงทนุและช้ีแจงเก่ียวกับความเส่ียง รวมทัง้เปิดเผย

ข้อมลูเก่ียวกับกองทนุรวมแก่ผูล้งทนุโดยสจุริต ตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่ก่ียวข้องกำาหนด

ไว้โดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน

ลงชื่อ............................................................................................ผู้สั่งซื้อ ลงชื่อ............................................................................ผู้แนะนำาการลงทุน

☞ ☞

ก�รรับทร�บคำ�แนะนำ�และคำ�เตือนด้�นคว�มเสี่ยง 

สำ�หรับบริษัทจัดก�ร

สำ�หรับธน�ค�ร
For Bank



ชื่อกองทุนรวม:....................................................................................................................................................................................   วันที่: ......................................................................................................

ชื่อผู้สั่งซื้อ: ..........................................................................................................................................................................................   เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน:

โทรศัพท์: ............................................................................................................................................................................................   เลขที่บัตรประชาชน: ................................................................................

คำ�สั่งซื้อหน่วยลงทุน

(ตัวเลข) บาท

ข้าพเจ้าต้องการสั่งซื้อ

หน่วยลงทุนจำานวน (ตัวอักษร)

ชำ�ระเงินเพื่อนำ�ฝ�กเข้�บัญชีชื่อ “บัญชีซื้อหน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนช�ต” โดยวิธี :
❏ เงินสด (ชำาระที่สาขาของธนาคารเท่านั้น) ❏ เงินโอนจากธนาคาร/สาขา: ................................................................................................................................................................

❏  คำาสั่งหักบัญชีเงินฝาก ธนาคาร/สาขา: ........................................................................................................................ เลขที่: .................................................................................................

 (ต้องเป็นบัญชีเงินฝ�กที่ ได้ขอใช้บริก�รคำ�สั่งหักบัญชีเงินฝ�กแล้วเท่�นั้น)
❏  คำาสั่งหักบัตรเครดิต ธนาคาร/สาขา: ........................................................................................................................ เลขที่บัตรเครดิต: ..........................................................................

❏  เช็ค/ดราฟต์ เลขที่:                          ธนาคาร/สาขา: ........................................................................... ลงวันที่: .............................................................................................

 (สั่งจ่�ย “บัญชีซื้อหน่วยลงทุนโดย บลจ.ธนช�ต”)
❏  เงินที่ได้จากการเลิกกองทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ หรือการขายคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้า ในกองทุนรวม: ................................................. วันที่: ......................................

เล่มที่....................................          เลขที.่................................... 

สำ�หรับก�รสั่งซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะย�วเป็นครั้งแรกเท่�นั้น :
ในกรณีที่กองทุนหุ้นระยะยาวที่ข้าพเจ้าลงทุนในปัจจุบัน มีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำานวนหน่วยลงทุนลดลง จนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนรวมตามประกาศ สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ข้าพเจ้า:

ข้าพเจ้าตกลงซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในคำาส่ังนี้ และขอให้คำารับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการตามข้อความที่ระบุไว้ด้านหลังคำาส่ังซ้ือนี้ ในกรณีข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วย 

ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำานักงาน ก.ล.ต.และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย 

ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำาขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย

❑  ธ. ธนชาต / Thanachart Bank (Comp.Code : A002, Service Code : 3101)

❑  ธ. กรุงศรีอยุธยา / Bank of Ayudhya เลขที่บัญชี 285-0-01087-9

❑  ธ. กรุงเทพ / Bangkok Bank - ถนนเพลินจิต (Br. No. 205) Service Code : TFM

❑  ธ. กสิกรไทย / Kasikorn Bank เลขที่บัญชี 082-1-08292-7 (Comp. Code : 33551)

❑  ธ. ไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank (Comp. Code : 0258) (ธุรกิจ)

❑  ธ. ออมสิน / Government Saving Bank (Comp. Code : TCF)

สาขาที่รับฝาก / Branch...............................................วันที่ / Date......................................

ชื่อ / Name................................................................................................................................

เลขที่ผู้ถือหน่วย / Account No.(Ref1)................................................................................

รหัสกองทุน / Fund Code (Ref2).........................................................................................

ชุดชำ�ระเงิน/Pay-in-slip เพื่อนำ�เข้�บัญชี

กรณีชำาระเงินนอกเขตเรียกเก็บ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำาระค่าธรรมเนียมให้กับธนาคาร

โดย บลจ.ธนชาต ขอสงวนสิทธิทำารายการซื้อหน่วยลงทุนเท่ากับจำานวนเงินที่บริษัทได้รับชำาระเท่านั้น
เล่มที่.............................. เลขที่..............................

W
-
0
1
-
0
0
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-
3

❑  เงินสด     ❑  เงินโอน ❑  เช็ค

 Cash  TR  Cheque   (โปรดกรอกรายละเอียดของเช็คในรายการด้านล่าง) บาท / Baht

จำานวนเงินเป็นตัวอักษร / Amount in words

เลขที่เช็ค / Cheque No. จำานวนเงิน / Amountชื่อธนาคาร / Drawee Bank - สาขา / Branch

เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณานำาสลิปฉบับนี้ไปชำาระเงินได้ที่ธนาคารที่ระบุทุกสาขาทั่วประเทศ

For your Convenience, please bring this slip with you to any of the bank’s branches

ชื่อผู้นำาฝาก / Signature

โทรศัพท์ / Telephone

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร

Authorized Signature

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ ผู้รับ: ผู้บันทึก: ผู้อนุมัติ:

ตัวแทน/สาขา:  เลขที่คำาสั่ง:

คำ�เตือน:  การลงทุนในกองทุนรวม มิใช่การฝากเงิน มีความเสี่ยงของการลงทุน (หากเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) ผู้ถือ 

หน่วยลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก และกรณีการลงทุนในกองทุนรวมเปิด ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำาหนด หรืออาจ 

ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำาสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ

บริษัทจัดก�รขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธการทำารายการตามคำาส่ังฉบับนี้ หากไม่ได้รับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หรือได้รับข้อมูลการส่ังซ้ือที่ไม่ชัดเจนหรือขัดกับเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ใน 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำาเนินการตามคำาสั่งฉบับนี้จะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจำานำาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ข้าพเจ้ายืนยันการลงทุนโดยรับทราบและทำาความเข้าใจในคำาแนะนำาเพิ่มเติมและคำาเตือนด้านความเส่ียงจาก    

ผู้แนะนำาการลงทุน ซึ่งข้าพเจ้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของกองทุน ดังน้ี 

❏ ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าระบุไว้ ในคำาสั่งฉบับนี้ มีระดับความเส่ียงสูงเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่

ข้าพเจ้ายอมรับได้ หรือเป็นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคำาแนะนำาของบริษัทจัดการ (บลจ.) หรือผู้แนะนำาการลงทุน

❏ ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าระบุไว้ ในคำาสั่งฉบับนี้มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากเป็น 

กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ และไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำานวน หรือมี 

นโยบายป้องกันความเส่ียงต่ำากว่าร้อยละ 90 และอาจทำาให้ข้าพเจ้าขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืน             

ต่ำากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 

ลงชื่อ...............................................................................................ผู้สั่งซื้อ

ทัง้นี ้หากผูล้งทนุไมร่ะบคุวามประสงคด์งักลา่ว บริษัทจดัการถือว่าผูล้งทนุมคีวามประสงค์ในการโอนยา้ยหนว่ยลงทนุหรือตอ้งการเปลีย่นแปลงความประสงคต์อ้งแจง้เปน็ลายลกัษณอ์กัษรตามแบบฟอร์มทีบ่ริษัทกำาหนด

☞

❏ มีความประสงค์ในการโอนย้ายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกกองทุนตามที่เห็นสมควร    ❏ ไม่มีความประสงค์ในการโอนย้ายหน่วยลงทุน

ผูแ้นะนำาการลงทนุยนืยนัว่าได้ ให้คำาแนะนำาเก่ียวกับการลงทนุและช้ีแจงเก่ียวกับความเส่ียง รวมทัง้เปิดเผย

ข้อมลูเก่ียวกับกองทนุรวมแก่ผูล้งทนุโดยสจุริต ตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่ก่ียวข้องกำาหนด

ไว้โดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน

ลงชื่อ............................................................................................ผู้สั่งซื้อ ลงชื่อ............................................................................ผู้แนะนำาการลงทุน

☞ ☞

ก�รรับทร�บคำ�แนะนำ�และคำ�เตือนด้�นคว�มเสี่ยง 

สำ�หรับผู้แทนจำ�หน่�ย

สำ�หรับผู้แทนจำ�หน่�ย
For Agent



ชื่อกองทุนรวม:....................................................................................................................................................................................   วันที่: ......................................................................................................

ชื่อผู้สั่งซื้อ: ..........................................................................................................................................................................................   เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน:

โทรศัพท์: ............................................................................................................................................................................................   เลขที่บัตรประชาชน: ................................................................................

คำ�สั่งซื้อหน่วยลงทุน

(ตัวเลข) บาท

ข้าพเจ้าต้องการสั่งซื้อ

หน่วยลงทุนจำานวน (ตัวอักษร)

ชำ�ระเงินเพื่อนำ�ฝ�กเข้�บัญชีชื่อ “บัญชีซื้อหน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนช�ต” โดยวิธี :
❏ เงินสด (ชำาระที่สาขาของธนาคารเท่านั้น) ❏ เงินโอนจากธนาคาร/สาขา: ................................................................................................................................................................

❏  คำาสั่งหักบัญชีเงินฝาก ธนาคาร/สาขา: ........................................................................................................................ เลขที่: .................................................................................................

 (ต้องเป็นบัญชีเงินฝ�กที่ ได้ขอใช้บริก�รคำ�สั่งหักบัญชีเงินฝ�กแล้วเท่�นั้น)
❏  คำาสั่งหักบัตรเครดิต ธนาคาร/สาขา: ........................................................................................................................ เลขที่บัตรเครดิต: ..........................................................................

❏  เช็ค/ดราฟต์ เลขที่:                          ธนาคาร/สาขา: ........................................................................... ลงวันที่: .............................................................................................

 (สั่งจ่�ย “บัญชีซื้อหน่วยลงทุนโดย บลจ.ธนช�ต”)
❏  เงินที่ได้จากการเลิกกองทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ หรือการขายคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้า ในกองทุนรวม: ................................................. วันที่: ......................................

เล่มที่....................................          เลขที.่................................... 

สำ�หรับก�รสั่งซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะย�วเป็นครั้งแรกเท่�นั้น :
ในกรณีที่กองทุนหุ้นระยะยาวที่ข้าพเจ้าลงทุนในปัจจุบัน มีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำานวนหน่วยลงทุนลดลง จนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนรวมตามประกาศ สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ข้าพเจ้า:

ข้าพเจ้าตกลงซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในคำาส่ังนี้ และขอให้คำารับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการตามข้อความที่ระบุไว้ด้านหลังคำาส่ังซ้ือนี้ ในกรณีข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วย 

ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำานักงาน ก.ล.ต.และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย 

ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำาขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย

❑  ธ. ธนชาต / Thanachart Bank (Comp.Code : A002, Service Code : 3101)

❑  ธ. กรุงศรีอยุธยา / Bank of Ayudhya เลขที่บัญชี 285-0-01087-9

❑  ธ. กรุงเทพ / Bangkok Bank - ถนนเพลินจิต (Br. No. 205) Service Code : TFM

❑  ธ. กสิกรไทย / Kasikorn Bank เลขที่บัญชี 082-1-08292-7 (Comp. Code : 33551)

❑  ธ. ไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank (Comp. Code : 0258) (ธุรกิจ)

❑  ธ. ออมสิน / Government Saving Bank (Comp. Code : TCF)

สาขาที่รับฝาก / Branch...............................................วันที่ / Date......................................

ชื่อ / Name................................................................................................................................

เลขที่ผู้ถือหน่วย / Account No.(Ref1)................................................................................

รหัสกองทุน / Fund Code (Ref2).........................................................................................

ชุดชำ�ระเงิน/Pay-in-slip เพื่อนำ�เข้�บัญชี

กรณีชำาระเงินนอกเขตเรียกเก็บ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำาระค่าธรรมเนียมให้กับธนาคาร

โดย บลจ.ธนชาต ขอสงวนสิทธิทำารายการซื้อหน่วยลงทุนเท่ากับจำานวนเงินที่บริษัทได้รับชำาระเท่านั้น
เล่มที่.............................. เลขที่..............................

W
-
0
1
-
0
0
2
-
3

❑  เงินสด     ❑  เงินโอน ❑  เช็ค

 Cash  TR  Cheque   (โปรดกรอกรายละเอียดของเช็คในรายการด้านล่าง) บาท / Baht

จำานวนเงินเป็นตัวอักษร / Amount in words

เลขที่เช็ค / Cheque No. จำานวนเงิน / Amountชื่อธนาคาร / Drawee Bank - สาขา / Branch

เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณานำาสลิปฉบับนี้ไปชำาระเงินได้ที่ธนาคารที่ระบุทุกสาขาทั่วประเทศ

For your Convenience, please bring this slip with you to any of the bank’s branches

ชื่อผู้นำาฝาก / Signature

โทรศัพท์ / Telephone

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร

Authorized Signature

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ ผู้รับ: ผู้บันทึก: ผู้อนุมัติ:

ตัวแทน/สาขา:  เลขที่คำาสั่ง:

คำ�เตือน:  การลงทุนในกองทุนรวม มิใช่การฝากเงิน มีความเสี่ยงของการลงทุน (หากเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) ผู้ถือ 

หน่วยลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก และกรณีการลงทุนในกองทุนรวมเปิด ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำาหนด หรืออาจ 

ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำาสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ

บริษัทจัดก�รขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธการทำารายการตามคำาส่ังฉบับนี้ หากไม่ได้รับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หรือได้รับข้อมูลการส่ังซ้ือที่ไม่ชัดเจนหรือขัดกับเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ใน 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำาเนินการตามคำาสั่งฉบับนี้จะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจำานำาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ข้าพเจ้ายืนยันการลงทุนโดยรับทราบและทำาความเข้าใจในคำาแนะนำาเพิ่มเติมและคำาเตือนด้านความเส่ียงจาก    

ผู้แนะนำาการลงทุน ซึ่งข้าพเจ้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของกองทุน ดังน้ี 

❏ ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าระบุไว้ ในคำาสั่งฉบับนี้ มีระดับความเส่ียงสูงเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่

ข้าพเจ้ายอมรับได้ หรือเป็นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคำาแนะนำาของบริษัทจัดการ (บลจ.) หรือผู้แนะนำาการลงทุน

❏ ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าระบุไว้ ในคำาสั่งฉบับนี้มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากเป็น 

กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ และไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำานวน หรือมี 

นโยบายป้องกันความเส่ียงต่ำากว่าร้อยละ 90 และอาจทำาให้ข้าพเจ้าขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืน             

ต่ำากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 

ลงชื่อ...............................................................................................ผู้สั่งซื้อ

ทัง้นี ้หากผูล้งทนุไมร่ะบคุวามประสงคด์งักลา่ว บริษัทจดัการถือว่าผูล้งทนุมคีวามประสงค์ในการโอนยา้ยหนว่ยลงทนุหรือตอ้งการเปลีย่นแปลงความประสงคต์อ้งแจง้เปน็ลายลกัษณอ์กัษรตามแบบฟอร์มทีบ่ริษัทกำาหนด

☞

❏ มีความประสงค์ในการโอนย้ายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกกองทุนตามที่เห็นสมควร    ❏ ไม่มีความประสงค์ในการโอนย้ายหน่วยลงทุน

ผูแ้นะนำาการลงทนุยนืยนัว่าได้ ให้คำาแนะนำาเก่ียวกับการลงทนุและช้ีแจงเก่ียวกับความเส่ียง รวมทัง้เปิดเผย

ข้อมลูเก่ียวกับกองทนุรวมแก่ผูล้งทนุโดยสจุริต ตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่ก่ียวข้องกำาหนด

ไว้โดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน

ลงชื่อ............................................................................................ผู้สั่งซื้อ ลงชื่อ............................................................................ผู้แนะนำาการลงทุน

☞ ☞

ก�รรับทร�บคำ�แนะนำ�และคำ�เตือนด้�นคว�มเสี่ยง 

สำ�หรับผู้ลงทุน

สำ�หรับผู้ลงทุน
For Customer



คู่มือผู้ลงทุน

1.	 ข้�พเจ้�ตกลงจะไม่ยกเลิกเพิกถอนคำ�สั่งฉบับนี้ไม่ว่�กรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	 เว้นแต่เป็นก�รใช้สิทธิยกเลิกคำ�สั่งซื้อหน่วยลงทุนต�มที่บริษัทจัดก�ร	และ/หรือ	สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

ก.ล.ต.กำ�หนด

2.	 ข้�พเจ้�ได้รับคู่มือผู้ลงทุน	 และ/หรือ	 หนังสือชี้ชวนเสนอข�ยหน่วยลงทุน	 และ/หรือ	 คู่มือภ�ษีสำ�หรับกองทุนรวมเพื่อก�รเลี้ยงชีพ	 และ/หรือ	 คู่มือภ�ษีสำ�หรับกองทุนรวมหุ้น 

ระยะย�ว	และ/หรือ	เอกส�รอื่นใดที่ใช้ ในก�รเสนอข�ยหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดก�รได้จัดทำ�ขึ้นแล้ว

3.	 ข้�พเจ้�ได้รับทร�บคำ�เตือนและก�รเปิดเผยในเรื่องต่�งๆ	 แล้ว	 เช่น	 คว�มเส่ียงของก�รลงทุนในหน่วยลงทุน	 คว�มเส่ียงในก�รลงทุนของกองทุนรวม	 คว�มขัดแย้งท�ง 

ผลประโยชน์	เป็นต้น

4.	 ข้�พเจ้�ตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติต�มร�ยละเอียดและเงื่อนไขต่�งๆ	ที่ระบุไว้ ในหนังสือชี้ชวนเสนอข�ยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ข้�พเจ้�ได้สั่งซื้อไว้นี้ทุกประก�ร

5.	 ในกรณีก�รส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะย�ว	 ห�กกองทุนรวมที่ส่ังซ้ือมีเหตุให้มูลค่�หน่วยลงทุนที่ข�ยได้แล้วทั้งหมดหรือจำ�นวนผู้ถือหน่วยลงทุน	 ลดลงเหลือ 

น้อยกว่�จำ�นวนต�มที่หลักเกณฑ์ในก�รจัดก�รกองทุนรวมหุ้นระยะย�วกำ�หนด	 ข้�พเจ้�ขอยืนยันคว�มประสงค์ในก�รโอนย้�ยหน่วยลงทุนหรือก�รขอรับเงินลงทุนคืน	 ต�ม 

ที่ข้�พเจ้�ได้แสดงไว้ ใน	 “คำ�ขอใช้บริก�รกองทุนรวม”	 หรือใน	 “คำ�สั่งซ้ือหน่วยลงทุน”	 ในก�รส่ังซ้ือคร้ังแรก	 หรือที่ข้�พเจ้�ได้แจ้งแก้ไขเปล่ียนแปลงเป็นล�ยลักษณ์อักษร 

ในภ�ยหลังและน�ยทะเบียนได้บันทึกก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลงของข้�พเจ้�ในทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว

6.		 ข้�พเจ้�ตกลงยินยอมให้บริษัทจัดก�รตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของข้�พเจ้�ให้กับหน่วยง�นที่มีอำ�น�จ	หรือหน่วยง�นจัดเก็บภ�ษีอ�กรทั้งในประเทศ	และ/หรือ	ต่�งประเทศ	

เพื่อให้เป็นไปต�มที่กฎหม�ยว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน	 และ/หรือ	 กฎหม�ยอื่นๆที่เก่ียวข้อง	 รวมทั้งข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ	 ที่บริษัทจัดก�ร	 และ/หรือ										

บริษัทในกลุ่มหรือกองทุนรวมมีหน้�ที่	หรือภ�ระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติต�มที่กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ	และ/หรือ	ต่�งประเทศกำ�หนด

คำ�รับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดก�ร

สิทธิของผู้ลงทุน

1.	 สิทธิในก�รได้รับทร�บร�ยชื่อของบริษัทจัดก�รทุกแห่งที่ได้รับมอบหม�ยให้บุคคลธรรมด�หรือ 

นิติบุคคลเป็นตัวแทนสนับสนุนเพื่อทำ�ก�รข�ยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

2.	 สิทธิในก�รได้รับทร�บข้อมูลเก่ียวกับชื่อ	 ที่อยู่	 ของบริษัทจัดก�ร	 ผู้จัดจำ�หน่�ยหน่วยลงทุน	 และ 

ตัวแทนสนับสนุน	 รวมทั้งชื่อ	 ที่อยู่	 และเลขประจำ�ตัวพนักง�นผู้ทำ�หน้�ที่ก�รข�ยหรือรับซ้ือคืน 

หน่วยลงทุนของนิติบุคคลดังกล่�ว

3.	 สิทธิที่จะได้รับทร�บข้อมูลเก่ียวกับคว�มเส่ียงที่เก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำ�แนะนำ�เพื่อ								

ซ้ือหน่วยลงทุนนั้น	 ตลอดจนรับทร�บคำ�เตือนและคำ�อธิบ�ยเก่ียวกับคว�มเส่ียงในก�รลงทุนใน 

หน่วยลงทุน

4.	 สิทธิในก�รรับทร�บข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วย 

ลงทุนหรือต่อก�รตัดสินใจในก�รลงทุน	 เช่น	 	 ก�รข�ยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในข้ัน 

ตอนก�รดำ�เนินก�รเพื่อก�รควบกองทุนรวมหรือก�รรวมกองทุนรวม	เป็นต้น

5.	 สิทธิในก�รรับทร�บข้อมูลเก่ียวกับคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์	 เช่น	 ค่�ธรรมเนียมหรือผล 

ตอบแทนที่ตัวแทนสนับสนุนอ�จได้รับจ�กก�รซื้อหรือข�ยคืนหน่วยลงทุน	เป็นต้น

6.	 สทิธใินก�รแสดงเจตน�ว่�ไมต่อ้งก�รรับก�รตดิตอ่ในลกัษณะทีเ่ปน็ก�รข�ยโดยผูล้งทนุมไิดร้้องขอ

(Cold Calling)

7.	 สิทธิของผู้ลงทุนที่มิใช่ผู้ลงทุนสถ�บันที่จะยกเลิกคำ�สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือข�ยคืนหน่วยลงทุน	ใน 

กรณีที่เป็นก�รข�ยโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ	(Cold	Calling)	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 ในระหว่�งก�รข�ยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประช�ชนคร้ังแรก	 ผู้ลงทุนมีสิทธิ 

	 ยกเลิกคำ�ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนได้ภ�ยในสองวันทำ�ก�รนับตั้งแต่วันถัดจ�กในใบจองซ้ือ 

	 หน่วยลงทุน	โดยไม่ต้องเสียค่�ธรรมเนียมก�รซื้อหน่วยลงทุนหรือค่�ใช้จ่�ยใดๆ	

		 (2)	 	ก�รข�ยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดในช่วงระยะเวล�หลังจ�กก�รข�ยหน่วย 

	 	 	ลงทุนต่อประช�ชนคร้ังแรก	 ผู้ลงทุนมีสิทธิข�ยคืนหน่วยลงทุนได้ภ�ยในสองวัน 

	 	 	ทำ�ก�รนับตั้งแต่วันถัดจ�กวันที่ระบุในใบคำ�สั่งซ้ือหน่วยลงทุน	 โดยได้รับคืนต�ม 

	 	 	ร�ค�มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	 ณ	 วันทำ�ก�รรับซ้ือคืนถัดจ�กวันแสดงเจตน�ข�ยคืน 

	 	 	หน่วยลงทุน	และไม่ต้องเสียค่�ธรรมเนียมก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ห�กผู้ลงทุนมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับก�รประกอบธุรกิจจัดก�รกองทุนรวม ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ 
พนักง�นของบริษัทจัดก�รหรือตัวแทนสนับสนุน หรือกรณีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องผู้ลงทุนส�ม�รถ 
ร้องเรียนเป็นล�ยลักษณ์อักษรหรือโดยว�จ�ได้ดังนี้
1.	 ระบุชื่อและน�มสกุลของผู้ร้องเรียน	รหัสกองทุน	(ถ้�มี)

2.	 ระบุถึงบุคคลที่ประสงค์จะร้องเรียน	(ในกรณีที่ผู้ลงทุนทร�บ)

3.	 ระบุข้อเท็จจริงที่ประสงค์จะร้องเรียนและเอกส�รประกอบก�รร้องเรียน	(ถ้�มี)

และส�ม�รถติดต่อได้ที่
1.	 บลจ.ธนช�ต	ที่กลุ่มบริก�รลูกค้�กองทุนและรับเรื่องร้องเรียน	โทรศัพท์	0-2126-8399	กด	0

2.	 ตัวแทนสนับสนุนที่บริษัทจัดก�รแต่งตั้งอย่�งเป็นท�งก�ร

3.	 ฝ่�ยกำ�กับและพัฒน�ธุรกิจหลักทรัพย์

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

	 333/3	ถนนวิภ�วดีรังสิต	แขวงจอมพล

	 เขตจตุจักร	กรุงเทพมห�นคร	10900

	 โทรศัพท์	0-2695-9999

หม�ยเหตุ: กรณีร้องเรียนโดยว�จ�	 บริษัทจัดก�รหรือตัวแทนสนับสนุนจะบันทึกข้อร้องเรียนของ 

ผู้ลงทุนเป็นล�ยลักษณอักษร	 เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ตรวจสอบคว�มถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและลง 

น�มรับรองคว�มถูกต้อง	ทั้งนี้เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พต่อไป




