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บลจ.ธนชาต

ช�อกองทุนรวมที่สั่งขายคืน: ……………………………...…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………........………………………… วันที่: ………………………………………………….……………………

ช�อกองทุนรวมที่สั่งซื้อ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

ช�อผูสั่งสับเปลี่ยน/หักกลบ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… เลขที่ผูถือหน�วยลงทุน:

คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน/คำสั่งหักกลบหนวยลงทุน

ขาพเจาตองการสับเปลี่ยน/หักกลบ

หน�วยลงทุนจำนวน (ระบุ "จำนวนหน�วย"

หรือ "จำนวนเงิน" อยางใดอยางหนึ่ง)

(ตัวเลข)       หน�วย   (ตัวเลข)                                                           บาท

(ตัวอักษร)

สำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน / หักกลบหนวยลงทุนเพื�อสั่งซื้อกองทุนรวมหุนระยะยาวเปนครั้งแรกเทานั้น :
ในกรณีที่กองทุนหุนระยะยาวที่ขาพเจาลงทุนในปจจุบัน มีมูลคาหน�วยลงทุนหรือจำนวนหน�วยลงทุนลดลง จนเปนเหตุใหเลิกกองทุนรวมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย วาดวยหลักเกณฑในการจัดการกองทุนรวมหุนระยะยาว ขาพเจา :

 มีความประสงคในการโอนยายหน�วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกกองทุนตามที่เห็นสมควร

 ไมมีความประสงคในการโอนยายหน�วยลงทุน

ทั้งนี้ หากผูลงทุนไมระบุความประสงคดังกลาว บริษัทจัดการถือวาผูลงทุนมีความประสงคในการโอนยายหน�วยลงทุนหรือตองการเปลี่ยนแปลงความประสงคตองแจงเปนลายลักษณอักษร

ตามแบบฟอรมที่บริษัทกำหนด

ขาพเจาตกลงสับเปลี่ยน/ หักกลบหนวยลงทุนตามที่ ไดระบุไวในคำสั่งฉบับนี้และขอใหคำรับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการ ตามขอความที่ระบุไวดานหลังคำสั่งนี้
ในกรณีขาพเจาไดรับการจัดสรรหน�วยลงทุนเรียบรอยแลว ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

โดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหน�วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบดวยกฎหมาย

คำเตือน :   การลงทุนในกองทุนรวม มิใชการฝากเงิน มีความเสี่ยงของการลงทุน (หากเปนการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ ผูลงทุนอาจขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ) 

ผูถือหน�วยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรก และกรณีการลงทุนในกองทุนรวมเปด ผูลงทุนอาจไมไดรับชำระเงินคาขายคืนหน�วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีกำหนด หรือ

อาจไมสามารถขายคืนหน�วยลงทุนไดตามที่ไดมีคำสั่งไว และผูลงทุนควรซื้อขายหน�วยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธการทำรายการตามคำสั่งฉบับนี้ หากไดรับขอมูลการสับเปลี่ยนที่ไมชัดเจนหรือขัดกับเง�อนไขในการสับเปลี่ยนหน�วยลงทุนตามที่ระบุไว ในหนังสือชี้ชวนเสนอขาย

หน�วยลงทุน หรือบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาการดำเนินการตามคำสั่งฉบับนี้จะมีผลกระทบตอผลประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหน�วยโดยรวม

 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจำนำหน�วยลงทุนของกองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุนระยะยาว

สำหรับเจาหนาที่                               ผูรับ: ผูบันทึก:      ผูอนุมัติ:

ตัวแทน/สาขา: เลขที่คำสั่ง: 
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4

ลงช�อ…………………………………………...……………………………...………………………...……………………………ผูสั่งสับเปลี่ยน/หักกลบ

โทรศัพท: ……...……………………………...………………..……………...……………………………...……………………………...……………………………...…

การรับทราบคำแนะนำและคำเตือนดานความเสี่ยง
ขาพเจายืนยันการลงทุนโดยรับทราบและทำความเขาใจในคำแนะนำเพิ่มเติมและคำเตือนดานความเสี่ยงจาก

ผูแนะนำการลงทุน ซึ่งขาพเจาตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของกองทุน ดังนี้

 ขาพเจารับทราบวากองทุนที่ขาพเจาระบุไว ในคำสั่งฉบับนี้ มีระดับความเสี่ยงสูงเกินกวาระดับความเสี่ยง

ท่ีขาพเจายอมรับได หรือเปนการลงทุนท่ีไมเปนไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ (บลจ.) หรือผูแนะนำการลงทุน

 ขาพเจารับทราบวากองทุนท่ีขาพเจาระบุไว ในคำส่ังฉบับน้ีมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เน�องจากเปน

กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตางประเทศ และไมมีนโยบายปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน หรือมี

นโยบายปองกันความเส่ียงต่ำกวารอยละ 90 และอาจทำใหขาพเจาขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนหรือไดรับเงินคืน

ต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

ผูแนะนำการลงทุนยืนยันวาได ใหคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนและชี้แจงเกี่ยวกับความเสี่ยง รวมทั้งเปดเผย

ขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมแกผูลงทุนโดยสุจริต ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกำหนดไว

โดยคำนึงถึงประโยชนของผูลงทุน

ลงช�อ…………………………………………...…..…………………………............……ผูสั่งสับเปลี่ยน/หักกลบ ลงช�อ…………………………………………...…………………………….............….......……ผูแนะนำการลงทุน

DA13120033.04 คำสั่งสับเปลี่ยนหน�วยลงทุน/คำสั่งหักกลบหน�วยลงทุน รหัส W-01-004-4

[SIZE 8.25 X 7.25 INCH]



F:2/3;1

ตัวแทน

ช�อกองทุนรวมที่สั่งขายคืน: ……………………………...…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………........………………………… วันที่: ………………………………………………….……………………

ช�อกองทุนรวมที่สั่งซื้อ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

ช�อผูสั่งสับเปลี่ยน/หักกลบ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… เลขที่ผูถือหน�วยลงทุน:

คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน/คำสั่งหักกลบหนวยลงทุน

ขาพเจาตองการสับเปลี่ยน/หักกลบ

หน�วยลงทุนจำนวน (ระบุ "จำนวนหน�วย"

หรือ "จำนวนเงิน" อยางใดอยางหนึ่ง)

(ตัวเลข)       หน�วย   (ตัวเลข)                                                           บาท

(ตัวอักษร)

สำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน / หักกลบหนวยลงทุนเพื�อสั่งซื้อกองทุนรวมหุนระยะยาวเปนครั้งแรกเทานั้น :
ในกรณีที่กองทุนหุนระยะยาวที่ขาพเจาลงทุนในปจจุบัน มีมูลคาหน�วยลงทุนหรือจำนวนหน�วยลงทุนลดลง จนเปนเหตุใหเลิกกองทุนรวมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย วาดวยหลักเกณฑในการจัดการกองทุนรวมหุนระยะยาว ขาพเจา :

 มีความประสงคในการโอนยายหน�วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกกองทุนตามที่เห็นสมควร

 ไมมีความประสงคในการโอนยายหน�วยลงทุน

ทั้งนี้ หากผูลงทุนไมระบุความประสงคดังกลาว บริษัทจัดการถือวาผูลงทุนมีความประสงคในการโอนยายหน�วยลงทุนหรือตองการเปลี่ยนแปลงความประสงคตองแจงเปนลายลักษณอักษร

ตามแบบฟอรมที่บริษัทกำหนด

ขาพเจาตกลงสับเปลี่ยน/ หักกลบหนวยลงทุนตามที่ ไดระบุไวในคำสั่งฉบับนี้และขอใหคำรับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการ ตามขอความที่ระบุไวดานหลังคำสั่งนี้
ในกรณีขาพเจาไดรับการจัดสรรหน�วยลงทุนเรียบรอยแลว ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

โดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหน�วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบดวยกฎหมาย

คำเตือน :   การลงทุนในกองทุนรวม มิใชการฝากเงิน มีความเสี่ยงของการลงทุน (หากเปนการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ ผูลงทุนอาจขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ) 

ผูถือหน�วยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรก และกรณีการลงทุนในกองทุนรวมเปด ผูลงทุนอาจไมไดรับชำระเงินคาขายคืนหน�วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีกำหนด หรือ

อาจไมสามารถขายคืนหน�วยลงทุนไดตามที่ไดมีคำสั่งไว และผูลงทุนควรซื้อขายหน�วยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธการทำรายการตามคำสั่งฉบับนี้ หากไดรับขอมูลการสับเปลี่ยนที่ไมชัดเจนหรือขัดกับเง�อนไขในการสับเปลี่ยนหน�วยลงทุนตามที่ระบุไว ในหนังสือชี้ชวนเสนอขาย

หน�วยลงทุน หรือบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาการดำเนินการตามคำสั่งฉบับนี้จะมีผลกระทบตอผลประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหน�วยโดยรวม

 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจำนำหน�วยลงทุนของกองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุนระยะยาว

สำหรับเจาหนาที่                               ผูรับ: ผูบันทึก:      ผูอนุมัติ:

ตัวแทน/สาขา: เลขที่คำสั่ง: 
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ลงช�อ…………………………………………...……………………………...………………………...……………………………ผูสั่งสับเปลี่ยน/หักกลบ

โทรศัพท: ……...……………………………...………………..……………...……………………………...……………………………...……………………………...…

การรับทราบคำแนะนำและคำเตือนดานความเสี่ยง
ขาพเจายืนยันการลงทุนโดยรับทราบและทำความเขาใจในคำแนะนำเพิ่มเติมและคำเตือนดานความเสี่ยงจาก

ผูแนะนำการลงทุน ซึ่งขาพเจาตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของกองทุน ดังนี้

 ขาพเจารับทราบวากองทุนที่ขาพเจาระบุไว ในคำสั่งฉบับนี้ มีระดับความเสี่ยงสูงเกินกวาระดับความเสี่ยง

ท่ีขาพเจายอมรับได หรือเปนการลงทุนท่ีไมเปนไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ (บลจ.) หรือผูแนะนำการลงทุน

 ขาพเจารับทราบวากองทุนท่ีขาพเจาระบุไว ในคำส่ังฉบับน้ีมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เน�องจากเปน

กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตางประเทศ และไมมีนโยบายปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน หรือมี

นโยบายปองกันความเส่ียงต่ำกวารอยละ 90 และอาจทำใหขาพเจาขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนหรือไดรับเงินคืน

ต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

ผูแนะนำการลงทุนยืนยันวาได ใหคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนและชี้แจงเกี่ยวกับความเสี่ยง รวมทั้งเปดเผย

ขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมแกผูลงทุนโดยสุจริต ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกำหนดไว

โดยคำนึงถึงประโยชนของผูลงทุน

ลงช�อ…………………………………………...…..…………………………............……ผูสั่งสับเปลี่ยน/หักกลบ ลงช�อ…………………………………………...…………………………….............….......……ผูแนะนำการลงทุน

DA13120033.04 คำสั่งสับเปลี่ยนหน�วยลงทุน/คำสั่งหักกลบหน�วยลงทุน รหัส W-01-004-4

[SIZE 8.25 X 7.25 INCH]
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ผูสั่งสับเปลี่ยน/หักกลบ

ช�อกองทุนรวมที่สั่งขายคืน: ……………………………...…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………........………………………… วันที่: ………………………………………………….……………………

ช�อกองทุนรวมที่สั่งซื้อ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

ช�อผูสั่งสับเปลี่ยน/หักกลบ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… เลขที่ผูถือหน�วยลงทุน:

คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน/คำสั่งหักกลบหนวยลงทุน

ขาพเจาตองการสับเปลี่ยน/หักกลบ

หน�วยลงทุนจำนวน (ระบุ "จำนวนหน�วย"

หรือ "จำนวนเงิน" อยางใดอยางหนึ่ง)

(ตัวเลข)       หน�วย   (ตัวเลข)                                                           บาท

(ตัวอักษร)

สำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน / หักกลบหนวยลงทุนเพื�อสั่งซื้อกองทุนรวมหุนระยะยาวเปนครั้งแรกเทานั้น :
ในกรณีที่กองทุนหุนระยะยาวที่ขาพเจาลงทุนในปจจุบัน มีมูลคาหน�วยลงทุนหรือจำนวนหน�วยลงทุนลดลง จนเปนเหตุใหเลิกกองทุนรวมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย วาดวยหลักเกณฑในการจัดการกองทุนรวมหุนระยะยาว ขาพเจา :

 มีความประสงคในการโอนยายหน�วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกกองทุนตามที่เห็นสมควร

 ไมมีความประสงคในการโอนยายหน�วยลงทุน

ทั้งนี้ หากผูลงทุนไมระบุความประสงคดังกลาว บริษัทจัดการถือวาผูลงทุนมีความประสงคในการโอนยายหน�วยลงทุนหรือตองการเปลี่ยนแปลงความประสงคตองแจงเปนลายลักษณอักษร

ตามแบบฟอรมที่บริษัทกำหนด

ขาพเจาตกลงสับเปลี่ยน/ หักกลบหนวยลงทุนตามที่ ไดระบุไวในคำสั่งฉบับนี้และขอใหคำรับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการ ตามขอความที่ระบุไวดานหลังคำสั่งนี้
ในกรณีขาพเจาไดรับการจัดสรรหน�วยลงทุนเรียบรอยแลว ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

โดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหน�วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบดวยกฎหมาย

คำเตือน :   การลงทุนในกองทุนรวม มิใชการฝากเงิน มีความเสี่ยงของการลงทุน (หากเปนการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ ผูลงทุนอาจขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ) 

ผูถือหน�วยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรก และกรณีการลงทุนในกองทุนรวมเปด ผูลงทุนอาจไมไดรับชำระเงินคาขายคืนหน�วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีกำหนด หรือ

อาจไมสามารถขายคืนหน�วยลงทุนไดตามที่ไดมีคำสั่งไว และผูลงทุนควรซื้อขายหน�วยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธการทำรายการตามคำสั่งฉบับนี้ หากไดรับขอมูลการสับเปลี่ยนที่ไมชัดเจนหรือขัดกับเง�อนไขในการสับเปลี่ยนหน�วยลงทุนตามที่ระบุไว ในหนังสือชี้ชวนเสนอขาย

หน�วยลงทุน หรือบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาการดำเนินการตามคำสั่งฉบับนี้จะมีผลกระทบตอผลประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหน�วยโดยรวม

 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจำนำหน�วยลงทุนของกองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุนระยะยาว

สำหรับเจาหนาที่                               ผูรับ: ผูบันทึก:      ผูอนุมัติ:

ตัวแทน/สาขา: เลขที่คำสั่ง: 

W
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-
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-
4

ลงช�อ…………………………………………...……………………………...………………………...……………………………ผูสั่งสับเปลี่ยน/หักกลบ

โทรศัพท: ……...……………………………...………………..……………...……………………………...……………………………...……………………………...…

การรับทราบคำแนะนำและคำเตือนดานความเสี่ยง
ขาพเจายืนยันการลงทุนโดยรับทราบและทำความเขาใจในคำแนะนำเพิ่มเติมและคำเตือนดานความเสี่ยงจาก

ผูแนะนำการลงทุน ซึ่งขาพเจาตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของกองทุน ดังนี้

 ขาพเจารับทราบวากองทุนที่ขาพเจาระบุไว ในคำสั่งฉบับนี้ มีระดับความเสี่ยงสูงเกินกวาระดับความเสี่ยง

ท่ีขาพเจายอมรับได หรือเปนการลงทุนท่ีไมเปนไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ (บลจ.) หรือผูแนะนำการลงทุน

 ขาพเจารับทราบวากองทุนท่ีขาพเจาระบุไว ในคำส่ังฉบับน้ีมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เน�องจากเปน

กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตางประเทศ และไมมีนโยบายปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน หรือมี

นโยบายปองกันความเส่ียงต่ำกวารอยละ 90 และอาจทำใหขาพเจาขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนหรือไดรับเงินคืน

ต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

ผูแนะนำการลงทุนยืนยันวาได ใหคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนและชี้แจงเกี่ยวกับความเสี่ยง รวมทั้งเปดเผย

ขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมแกผูลงทุนโดยสุจริต ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกำหนดไว

โดยคำนึงถึงประโยชนของผูลงทุน

ลงช�อ…………………………………………...…..…………………………............……ผูสั่งสับเปลี่ยน/หักกลบ ลงช�อ…………………………………………...…………………………….............….......……ผูแนะนำการลงทุน

DA13120033.04 คำสั่งสับเปลี่ยนหน�วยลงทุน/คำสั่งหักกลบหน�วยลงทุน รหัส W-01-004-4

[SIZE 8.25 X 7.25 INCH]



1. ขาพเจาตกลงจะไมยกเลิกเพิกถอนคำสั่งฉบับนี้ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตเปนการใชสิทธิยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน�วยลงทุน/คำสั่งหักกลบหน�วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการ

 และ/หรือ สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

2. ขาพเจาไดรับคูมือผูลงทุน และ/หรือ หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน�วยลงทุน และ/หรือ คูมือภาษีสำหรับกองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพ และ/หรือ คูมือภาษีสำหรับกองทุนรวมหุน

 ระยะยาว และ/หรือ เอกสารอ�นใดที่ใช ในการเสนอขายหน�วยลงทุนที่บริษัทจัดการไดจัดทำขึ้นแลว

3. ขาพเจาไดรับทราบคำเตือนและการเปดเผยในเร�องตางๆ แลว เชน ความเสี่ยงของการลงทุนในหน�วยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม ความขัดแยงทาง

 ผลประโยชน เปนตน

4. ขาพเจาตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามรายละเอียดและเง�อนไขตางๆ ท่ีระบุไว ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน�วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีขาพเจาไดส่ังสับเปล่ียนไวน้ีทุกประการ

5. ในกรณีการสับเปลี่ยนเพ�อสั่งซื้อหน�วยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาว หากกองทุนรวมที่สั่งซื้อมีเหตุใหมูลคาหน�วยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดหรือจำนวนผูถือหน�วยลงทุน

 ลดลงเหลือนอยกวาจำนวนตามที่หลักเกณฑในการจัดการกองทุนรวมหุนระยะยาวกำหนด ขาพเจาขอยืนยันความประสงคในการโอนยายหน�วยลงทุนหรือขอรับเงิน

 ลงทุนคืนตามท่ีขาพเจาไดแสดงไว ใน "คำขอใชบริการกองทุนรวม" หรือใน "คำส่ังซ้ือหน�วยลงทุน" ในการส่ังซ้ือคร้ังแรก หรือท่ีขาพเจาไดแจงแกไขเปล่ียนแปลงเปนลายลักษณอักษร

 ในภายหลัง และนายทะเบียนไดบันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลงของขาพเจาในทะเบียนหน�วยลงทุนแลว

6. ขาพเจายินยอมใหบริษัทจัดการ จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห และใชขอมูลเก่ียวกับบัญชีการลงทุน หรือขอมูลใดๆ ของขาพเจาท่ีขาพเจามอบใหแกบริษัทจัดการ หรือท่ีบริษัทจัดการ

 ไดรับมาจากแหลงอ�นโดยความยินยอมของขาพเจา รวมท้ังยินยอมใหบริษัทจัดการนำสง หรือเปดเผยขอมูลของขาพเจาใหแกหน�วยงานราชการรวมถึงผูท่ีเก่ียวของกับบริษัทจัดการ

 เพ�อใช ในการใหบริการ/ปรับปรุงการใหบริการ/ประมวลผลขอมูล/นำเสนอผลิตภัณฑของบริษัทจัดการ หรือเพ�อการปฏิบัติการตามกฎหมายหรือขอกำหนดของหน�วยงานราชการ

 ท้ังในและตางประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา การปดบัญชีการลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจาย (ถามี) และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมาย

 ตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย) นอกจากนี้ขาพเจาตกลงที่จะนำสงขอมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการรองขอ

สิทธิของผูลงทุน 

1. สิทธิในการไดรับทราบรายช�อของบริษัทจัดการทุกแหงที่ไดมอบหมายใหบุคคล

 ธรรมดาหรือนิติบุคคลเปนตัวแทนสนับสนุนเพ�อทำการขายหรือรับซ้ือคืนหน�วยลงทุน

2. สิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับช�อ ที่อยู ของบริษัทจัดการ ผูจัดจำหน�ายหน�วย

 ลงทุน และตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งช�อ ที่อยู และเลขประจำตัวพนักงานผูทำหนาที่

 การขายหรือรับซื้อคืนหน�วยลงทุนของนิติบุคคลดังกลาว 

3. สิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหน�วยลงทุนที่ไดรับคำ

 แนะนำเพ�อซื้อหน�วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือน และคำอธิบายเกี่ยวกับ

 ความเสี่ยงในการลงทุนในหน�วยลงทุน 

4. สิทธิในการรับทราบขอเท็จจริงที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอสิทธิประโยชนของ

 ผูถือหน�วยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน เชน การขายหน�วยลงทุนของกองทุน

 รวมท่ีอยูในข้ันตอนการดำเนินการเพ�อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมเปนตน 

5. สิทธิในการรับทราบขอมูลเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน เชน คาธรรมเนียม

 หรือผลตอบแทนท่ีตัวแทนสนับสนุนอาจไดรับจากการซ้ือหรือขายคืนหน�วยลงทุน เปนตน 

6. สิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตอในลักษณะที่เปนการขายโดย

 ผูลงทุนมิไดขอรอง (Cold Calling) 

7. สิทธิของผูลงทุนที่มิใชผูลงทุนสถาบันที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน�วยลงทุนหรือขายคืน

 หน�วยลงทุน ในกรณีท่ีเปนการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ (Cold Calling) มีดังตอไปน้ี 

 (1) ในระหวางการขายหน�วยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชนครั้งแรก ผูลงทุน

  มีสิทธิยกเลิกคำส่ังซ้ือหน�วยลงทุนไดภายในสองวันทำการนับต้ังแตวันถัดจากใน

  ใบจองซื้อหน�วยลงทุน โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมการซื้อหน�วยลงทุนหรือ

  คาใชจายใดๆ

คูมือลงทุน

คำรับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการ

 (2) การขายหน�วยลงทุนของกองทุนรวมเปดในชวงระยะเวลาหลังจากการขายหน�วย

  ลงทุนตอประชาชนครั้งแรก ผูลงทุนมีสิทธิขายคืนหน�วยลงทุนไดภายในสองวัน

  ทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน�วยลงทุน โดยไดรับคืนตาม

  ราคามูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันทำการรับซื้อคืนถัดจากวันแสดงเจตนาขายคืน

  หน�วยลงทุน และไมตองเสียคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน�วยลงทุน

หากผูลงทุนมีขอรองเรียนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานของบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุน หรือกรณีอื�นๆ ท่ีเก่ียวของผูลงทุนสามารถ
รองเรียนเปนลายลักษณอักษรหรือโดยวาจาไดดังน้ี
1. ระบุช�อและนามสกุลของผูรองเรียน รหัสกองทุน (ถามี) 

2. ระบุถึงบุคคลที่ประสงคจะรองเรียน (ในกรณีที่ผูลงทุนทราบ) 

3. ระบุขอเท็จจริงที่ประสงคจะรองเรียนและเอกสารประกอบการรองเรียน (ถามี) 

และสามารถติดตอไดที่ 
1. บลจ. ธนชาต ท่ีกลุมบริการลูกคากองทุนและรับเร�องรองเรียน โทรศัพท 0-2126-8399 

2. ตัวแทนสนับสนุนที่บริษัทจัดการแตงตั้งอยางเปนทางการ 

3. ฝายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 โทรศัพท 0-2695-9999

หมายเหตุ: กรณีรองเรียนโดยวาจา บริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนจะบันทึกขอรองเรียนของ

ผูลงทุนเปนลายลักษณอักษร เพ�อใหผูลงทุนไดตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลและ

ลงนามรับรองความถูกตองท้ังน้ีเพ�อใหการดำเนินการแกไขปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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[SIZE 8.25 X 7.25 INCH]




