บลจ.ธนชาต
คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน/คำสั่งหักกลบหนวยลงทุน
ช�อกองทุนรวมที่สั่งขายคืน: ……………………………...…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………........………………………… วันที่: ………………………………………………….……………………
ช�อกองทุนรวมที่สั่งซื้อ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
ช�อผูสั่งสับเปลี่ยน/หักกลบ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… เลขที่ผูถือหน�วยลงทุน:
ขาพเจาตองการสับเปลี่ยน/หักกลบ (ตัวเลข)
หน�วย (ตัวเลข)
บาท
หน�วยลงทุนจำนวน (ระบุ "จำนวนหน�วย"
หรือ "จำนวนเงิน" อยางใดอยางหนึ่ง) (ตัวอักษร)
สำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน / หักกลบหนวยลงทุนเพื1อสั่งซื้อกองทุนรวมหุนระยะยาวเปนครั้งแรกเทานั้น :
ในกรณีที่กองทุนหุนระยะยาวที่ขาพเจาลงทุนในปจจุบัน มีมูลคาหน�วยลงทุนหรือจำนวนหน�วยลงทุนลดลง จนเปนเหตุใหเลิกกองทุนรวมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย วาดวยหลักเกณฑ ในการจัดการกองทุนรวมหุนระยะยาว ขาพเจา :
มีความประสงค ในการโอนยายหน�วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกกองทุนตามที่เห็นสมควร
ไมมีความประสงค ในการโอนยายหน�วยลงทุน
ทั้งนี้ หากผูลงทุนไมระบุความประสงคดังกลาว บริษัทจัดการถือวาผูลงทุนมีความประสงค ในการโอนยายหน�วยลงทุนหรือตองการเปลี่ยนแปลงความประสงคตองแจงเปนลายลักษณอักษร
ตามแบบฟอรมที่บริษัทกำหนด

ขาพเจาตกลงสับเปลี่ยน/ หักกลบหนวยลงทุนตามที่ ไดระบุไวในคำสั่งฉบับนี้และขอใหคำรับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการ ตามขอความที่ระบุไวดานหลังคำสั่งนี้
ในกรณีขา พเจาไดรบั การจัดสรรหน�วยลงทุนเรียบรอยแลว ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรบั อนุมตั จิ ากสำนักงาน ก.ล.ต. และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
โดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหน�วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบดวยกฎหมาย
ลงช�อ…………………………………………...……………………………...………………………...……………………………ผูสั่งสับเปลี่ยน/หักกลบ
โทรศัพท: ……...……………………………...………………..……………...……………………………...……………………………...……………………………...…

W-01-004-4

การรับทราบคำแนะนำและคำเตือนดานความเสี่ยง
ขาพเจายืนยันการลงทุนโดยรับทราบและทำความเขาใจในคำแนะนำเพิ่มเติมและคำเตือนดานความเสี่ยงจาก
ผูแนะนำการลงทุน ซึ่งขาพเจาตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของกองทุน ดังนี้
ขาพเจารับทราบวากองทุนที่ขาพเจาระบุไว ในคำสั่งฉบับนี้ มีระดับความเสี่ยงสูงเกินกวาระดับความเสี่ยง
ทีข่ า พเจายอมรับได หรือเปนการลงทุนที่ไมเปนไปตามคำแนะนำของบริษทั จัดการ (บลจ.) หรือผูแ นะนำการลงทุน
ขาพเจารับทราบวากองทุนทีข่ า พเจาระบุไว ในคำสัง่ ฉบับนีม้ คี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เน�องจากเปน
กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตางประเทศ และไมมีนโยบายปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน หรือมี
นโยบายปองกันความเสีย่ งต่ำกวารอยละ 90 และอาจทำใหขา พเจาขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นหรือไดรบั เงินคืน
ต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

ผูแนะนำการลงทุนยืนยันวาได ใหคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนและชี้แจงเกี่ยวกับความเสี่ยง รวมทั้งเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมแกผูลงทุนโดยสุจริต ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกำหนดไว
โดยคำนึงถึงประโยชนของผูลงทุน

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

ลงช�อ…………………………………………...…………………………….............….......……ผูแนะนำการลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจำนำหน�วยลงทุนของกองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุนระยะยาว
คำเตือน : การลงทุนในกองทุนรวม มิใชการฝากเงิน มีความเสี่ยงของการลงทุน (หากเปนการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ ผูลงทุนอาจขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ)
ผูถือหน�วยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรก และกรณีการลงทุนในกองทุนรวมเปด ผูลงทุนอาจไมไดรับชำระเงินคาขายคืนหน�วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด หรือ
อาจไมสามารถขายคืนหน�วยลงทุนไดตามที่ไดมีคำสั่งไว และผูลงทุนควรซื้อขายหน�วยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธการทำรายการตามคำสั่งฉบับนี้ หากไดรับขอมูลการสับเปลี่ยนที่ไมชัดเจนหรือขัดกับเง�อนไขในการสับเปลี่ยนหน�วยลงทุนตามที่ระบุไว ในหนังสือชี้ชวนเสนอขาย
หน�วยลงทุน หรือบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาการดำเนินการตามคำสั่งฉบับนี้จะมีผลกระทบตอผลประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหน�วยโดยรวม
ผูรับ:
ผูบันทึก:
ผูอนุมัติ:
สำหรับเจาหนาที่
ตัวแทน/สาขา:
เลขที่คำสั่ง:
DA13120033.04 คำสั่งสับเปลี่ยนหน�วยลงทุน/คำสั่งหักกลบหน�วยลงทุน รหัส W-01-004-4
[SIZE 8.25 X 7.25 INCH]

F:1/3;1

ตัวแทน
คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน/คำสั่งหักกลบหนวยลงทุน
ช�อกองทุนรวมที่สั่งขายคืน: ……………………………...…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………........………………………… วันที่: ………………………………………………….……………………
ช�อกองทุนรวมที่สั่งซื้อ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
ช�อผูสั่งสับเปลี่ยน/หักกลบ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… เลขที่ผูถือหน�วยลงทุน:
ขาพเจาตองการสับเปลี่ยน/หักกลบ (ตัวเลข)
หน�วย (ตัวเลข)
บาท
หน�วยลงทุนจำนวน (ระบุ "จำนวนหน�วย"
หรือ "จำนวนเงิน" อยางใดอยางหนึ่ง) (ตัวอักษร)
สำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน / หักกลบหนวยลงทุนเพื1อสั่งซื้อกองทุนรวมหุนระยะยาวเปนครั้งแรกเทานั้น :
ในกรณีที่กองทุนหุนระยะยาวที่ขาพเจาลงทุนในปจจุบัน มีมูลคาหน�วยลงทุนหรือจำนวนหน�วยลงทุนลดลง จนเปนเหตุใหเลิกกองทุนรวมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย วาดวยหลักเกณฑ ในการจัดการกองทุนรวมหุนระยะยาว ขาพเจา :
มีความประสงค ในการโอนยายหน�วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกกองทุนตามที่เห็นสมควร
ไมมีความประสงค ในการโอนยายหน�วยลงทุน
ทั้งนี้ หากผูลงทุนไมระบุความประสงคดังกลาว บริษัทจัดการถือวาผูลงทุนมีความประสงค ในการโอนยายหน�วยลงทุนหรือตองการเปลี่ยนแปลงความประสงคตองแจงเปนลายลักษณอักษร
ตามแบบฟอรมที่บริษัทกำหนด

ขาพเจาตกลงสับเปลี่ยน/ หักกลบหนวยลงทุนตามที่ ไดระบุไวในคำสั่งฉบับนี้และขอใหคำรับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการ ตามขอความที่ระบุไวดานหลังคำสั่งนี้
ในกรณีขา พเจาไดรบั การจัดสรรหน�วยลงทุนเรียบรอยแลว ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรบั อนุมตั จิ ากสำนักงาน ก.ล.ต. และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
โดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหน�วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบดวยกฎหมาย
ลงช�อ…………………………………………...……………………………...………………………...……………………………ผูสั่งสับเปลี่ยน/หักกลบ
โทรศัพท: ……...……………………………...………………..……………...……………………………...……………………………...……………………………...…

W-01-004-4

การรับทราบคำแนะนำและคำเตือนดานความเสี่ยง
ขาพเจายืนยันการลงทุนโดยรับทราบและทำความเขาใจในคำแนะนำเพิ่มเติมและคำเตือนดานความเสี่ยงจาก
ผูแนะนำการลงทุน ซึ่งขาพเจาตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของกองทุน ดังนี้
ขาพเจารับทราบวากองทุนที่ขาพเจาระบุไว ในคำสั่งฉบับนี้ มีระดับความเสี่ยงสูงเกินกวาระดับความเสี่ยง
ทีข่ า พเจายอมรับได หรือเปนการลงทุนที่ไมเปนไปตามคำแนะนำของบริษทั จัดการ (บลจ.) หรือผูแ นะนำการลงทุน
ขาพเจารับทราบวากองทุนทีข่ า พเจาระบุไว ในคำสัง่ ฉบับนีม้ คี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เน�องจากเปน
กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตางประเทศ และไมมีนโยบายปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน หรือมี
นโยบายปองกันความเสีย่ งต่ำกวารอยละ 90 และอาจทำใหขา พเจาขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นหรือไดรบั เงินคืน
ต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

ผูแนะนำการลงทุนยืนยันวาได ใหคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนและชี้แจงเกี่ยวกับความเสี่ยง รวมทั้งเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมแกผูลงทุนโดยสุจริต ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกำหนดไว
โดยคำนึงถึงประโยชนของผูลงทุน

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

ลงช�อ…………………………………………...…………………………….............….......……ผูแนะนำการลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจำนำหน�วยลงทุนของกองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุนระยะยาว
คำเตือน : การลงทุนในกองทุนรวม มิใชการฝากเงิน มีความเสี่ยงของการลงทุน (หากเปนการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ ผูลงทุนอาจขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ)
ผูถือหน�วยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรก และกรณีการลงทุนในกองทุนรวมเปด ผูลงทุนอาจไมไดรับชำระเงินคาขายคืนหน�วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด หรือ
อาจไมสามารถขายคืนหน�วยลงทุนไดตามที่ไดมีคำสั่งไว และผูลงทุนควรซื้อขายหน�วยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธการทำรายการตามคำสั่งฉบับนี้ หากไดรับขอมูลการสับเปลี่ยนที่ไมชัดเจนหรือขัดกับเง�อนไขในการสับเปลี่ยนหน�วยลงทุนตามที่ระบุไว ในหนังสือชี้ชวนเสนอขาย
หน�วยลงทุน หรือบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาการดำเนินการตามคำสั่งฉบับนี้จะมีผลกระทบตอผลประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหน�วยโดยรวม
ผูรับ:
ผูบันทึก:
ผูอนุมัติ:
สำหรับเจาหนาที่
ตัวแทน/สาขา:
เลขที่คำสั่ง:
DA13120033.04 คำสั่งสับเปลี่ยนหน�วยลงทุน/คำสั่งหักกลบหน�วยลงทุน รหัส W-01-004-4
[SIZE 8.25 X 7.25 INCH]

F:2/3;1

ผูสั่งสับเปลี่ยน/หักกลบ
คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน/คำสั่งหักกลบหนวยลงทุน
ช�อกองทุนรวมที่สั่งขายคืน: ……………………………...…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………........………………………… วันที่: ………………………………………………….……………………
ช�อกองทุนรวมที่สั่งซื้อ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
ช�อผูสั่งสับเปลี่ยน/หักกลบ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… เลขที่ผูถือหน�วยลงทุน:
ขาพเจาตองการสับเปลี่ยน/หักกลบ (ตัวเลข)
หน�วย (ตัวเลข)
บาท
หน�วยลงทุนจำนวน (ระบุ "จำนวนหน�วย"
หรือ "จำนวนเงิน" อยางใดอยางหนึ่ง) (ตัวอักษร)
สำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน / หักกลบหนวยลงทุนเพื1อสั่งซื้อกองทุนรวมหุนระยะยาวเปนครั้งแรกเทานั้น :
ในกรณีที่กองทุนหุนระยะยาวที่ขาพเจาลงทุนในปจจุบัน มีมูลคาหน�วยลงทุนหรือจำนวนหน�วยลงทุนลดลง จนเปนเหตุใหเลิกกองทุนรวมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย วาดวยหลักเกณฑ ในการจัดการกองทุนรวมหุนระยะยาว ขาพเจา :
มีความประสงค ในการโอนยายหน�วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกกองทุนตามที่เห็นสมควร
ไมมีความประสงค ในการโอนยายหน�วยลงทุน
ทั้งนี้ หากผูลงทุนไมระบุความประสงคดังกลาว บริษัทจัดการถือวาผูลงทุนมีความประสงค ในการโอนยายหน�วยลงทุนหรือตองการเปลี่ยนแปลงความประสงคตองแจงเปนลายลักษณอักษร
ตามแบบฟอรมที่บริษัทกำหนด

ขาพเจาตกลงสับเปลี่ยน/ หักกลบหนวยลงทุนตามที่ ไดระบุไวในคำสั่งฉบับนี้และขอใหคำรับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการ ตามขอความที่ระบุไวดานหลังคำสั่งนี้
ในกรณีขา พเจาไดรบั การจัดสรรหน�วยลงทุนเรียบรอยแลว ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรบั อนุมตั จิ ากสำนักงาน ก.ล.ต. และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
โดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหน�วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบดวยกฎหมาย
ลงช�อ…………………………………………...……………………………...………………………...……………………………ผูสั่งสับเปลี่ยน/หักกลบ
โทรศัพท: ……...……………………………...………………..……………...……………………………...……………………………...……………………………...…
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การรับทราบคำแนะนำและคำเตือนดานความเสี่ยง
ขาพเจายืนยันการลงทุนโดยรับทราบและทำความเขาใจในคำแนะนำเพิ่มเติมและคำเตือนดานความเสี่ยงจาก
ผูแนะนำการลงทุน ซึ่งขาพเจาตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของกองทุน ดังนี้
ขาพเจารับทราบวากองทุนที่ขาพเจาระบุไว ในคำสั่งฉบับนี้ มีระดับความเสี่ยงสูงเกินกวาระดับความเสี่ยง
ทีข่ า พเจายอมรับได หรือเปนการลงทุนที่ไมเปนไปตามคำแนะนำของบริษทั จัดการ (บลจ.) หรือผูแ นะนำการลงทุน
ขาพเจารับทราบวากองทุนทีข่ า พเจาระบุไว ในคำสัง่ ฉบับนีม้ คี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เน�องจากเปน
กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตางประเทศ และไมมีนโยบายปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน หรือมี
นโยบายปองกันความเสีย่ งต่ำกวารอยละ 90 และอาจทำใหขา พเจาขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นหรือไดรบั เงินคืน
ต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

ผูแนะนำการลงทุนยืนยันวาได ใหคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนและชี้แจงเกี่ยวกับความเสี่ยง รวมทั้งเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมแกผูลงทุนโดยสุจริต ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกำหนดไว
โดยคำนึงถึงประโยชนของผูลงทุน

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

ลงช�อ…………………………………………...…………………………….............….......……ผูแนะนำการลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจำนำหน�วยลงทุนของกองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุนระยะยาว
คำเตือน : การลงทุนในกองทุนรวม มิใชการฝากเงิน มีความเสี่ยงของการลงทุน (หากเปนการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ ผูลงทุนอาจขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ)
ผูถือหน�วยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรก และกรณีการลงทุนในกองทุนรวมเปด ผูลงทุนอาจไมไดรับชำระเงินคาขายคืนหน�วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด หรือ
อาจไมสามารถขายคืนหน�วยลงทุนไดตามที่ไดมีคำสั่งไว และผูลงทุนควรซื้อขายหน�วยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธการทำรายการตามคำสั่งฉบับนี้ หากไดรับขอมูลการสับเปลี่ยนที่ไมชัดเจนหรือขัดกับเง�อนไขในการสับเปลี่ยนหน�วยลงทุนตามที่ระบุไว ในหนังสือชี้ชวนเสนอขาย
หน�วยลงทุน หรือบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาการดำเนินการตามคำสั่งฉบับนี้จะมีผลกระทบตอผลประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหน�วยโดยรวม
ผูรับ:
ผูบันทึก:
ผูอนุมัติ:
สำหรับเจาหนาที่
ตัวแทน/สาขา:
เลขที่คำสั่ง:
DA13120033.04 คำสั่งสับเปลี่ยนหน�วยลงทุน/คำสั่งหักกลบหน�วยลงทุน รหัส W-01-004-4
[SIZE 8.25 X 7.25 INCH]
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คำรับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

ขาพเจาตกลงจะไมยกเลิกเพิกถอนคำสั่งฉบับนี้ ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตเปนการใชสิทธิยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน�วยลงทุน/คำสั่งหักกลบหน�วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการ
และ/หรือ สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ขาพเจาไดรับคูมือผูลงทุน และ/หรือ หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน�วยลงทุน และ/หรือ คูมือภาษีสำหรับกองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพ และ/หรือ คูมือภาษีสำหรับกองทุนรวมหุน
ระยะยาว และ/หรือ เอกสารอ�นใดที่ใช ในการเสนอขายหน�วยลงทุนที่บริษัทจัดการไดจัดทำขึ้นแลว
ขาพเจาไดรับทราบคำเตือนและการเปดเผยในเร�องตางๆ แลว เชน ความเสี่ยงของการลงทุนในหน�วยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน เปนตน
ขาพเจาตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ติ ามรายละเอียดและเง�อนไขตางๆ ทีร่ ะบุไว ในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน�วยลงทุนของกองทุนรวมทีข่ า พเจาไดสง่ั สับเปลีย่ นไวนท้ี กุ ประการ
ในกรณีการสับเปลี่ยนเพ�อสั่งซื้อหน�วยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาว หากกองทุนรวมที่สั่งซื้อมีเหตุใหมูลคาหน�วยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดหรือจำนวนผูถือหน�วยลงทุน
ลดลงเหลือนอยกวาจำนวนตามที่หลักเกณฑ ในการจัดการกองทุนรวมหุนระยะยาวกำหนด ขาพเจาขอยืนยันความประสงค ในการโอนยายหน�วยลงทุนหรือขอรับเงิน
ลงทุนคืนตามทีข่ า พเจาไดแสดงไว ใน "คำขอใชบริการกองทุนรวม" หรือใน "คำสัง่ ซือ้ หน�วยลงทุน" ในการสัง่ ซือ้ ครัง้ แรก หรือทีข่ า พเจาไดแจงแกไขเปลีย่ นแปลงเปนลายลักษณอกั ษร
ในภายหลัง และนายทะเบียนไดบันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลงของขาพเจาในทะเบียนหน�วยลงทุนแลว
ขาพเจายินยอมใหบริษทั จัดการ จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห และใชขอ มูลเกีย่ วกับบัญชีการลงทุน หรือขอมูลใดๆ ของขาพเจาทีข่ า พเจามอบใหแกบริษทั จัดการ หรือทีบ่ ริษทั จัดการ
ไดรบั มาจากแหลงอ�นโดยความยินยอมของขาพเจา รวมทัง้ ยินยอมใหบริษทั จัดการนำสง หรือเปดเผยขอมูลของขาพเจาใหแกหน�วยงานราชการรวมถึงผูท เ่ี กีย่ วของกับบริษทั จัดการ
เพ�อใช ในการใหบริการ/ปรับปรุงการใหบริการ/ประมวลผลขอมูล/นำเสนอผลิตภัณฑของบริษทั จัดการ หรือเพ�อการปฏิบตั กิ ารตามกฎหมายหรือขอกำหนดของหน�วยงานราชการ
ทัง้ ในและตางประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา การปดบัญชีการลงทุน การหักภาษี ณ ทีจ่ า ย (ถามี) และการปฏิบตั ติ ามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมาย
ตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย) นอกจากนี้ขาพเจาตกลงที่จะนำสงขอมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการรองขอ

คูมือลงทุน
สิทธิของผูลงทุน
1. สิทธิในการไดรับทราบรายช�อของบริษัทจัดการทุกแหงที่ ไดมอบหมายใหบุคคล
ธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลเปนตัวแทนสนับสนุนเพ�อทำการขายหรือรับซือ้ คืนหน�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
ผูถ อื หน�วยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน เชน การขายหน�วยลงทุนของกองทุน
รวมทีอ่ ยูในขัน้ ตอนการดำเนินการเพ�อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมเปนตน
5. สิทธิในการรับทราบขอมูลเกีย่ วกับความขัดแยงทางผลประโยชน เชน คาธรรมเนียม
หรือผลตอบแทนทีต่ วั แทนสนับสนุนอาจไดรบั จากการซือ้ หรือขายคืนหน�วยลงทุน เปนตน
6. สิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตอในลักษณะที่เปนการขายโดย
ผูลงทุนมิไดขอรอง (Cold Calling)
7. สิทธิของผูลงทุนที่มิใชผูลงทุนสถาบันที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน�วยลงทุนหรือขายคืน
หน�วยลงทุน ในกรณีทเ่ี ปนการขายโดยผูล งทุนมิไดรอ งขอ (Cold Calling) มีดงั ตอไปนี้
(1) ในระหวางการขายหน�วยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชนครั้งแรก ผูลงทุน
มีสทิ ธิยกเลิกคำสัง่ ซือ้ หน�วยลงทุนไดภายในสองวันทำการนับตัง้ แตวนั ถัดจากใน
ใบจองซื้อหน�วยลงทุน โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมการซื้อหน�วยลงทุนหรือ
คาใชจายใดๆ

(2) การขายหน�วยลงทุนของกองทุนรวมเปดในชวงระยะเวลาหลังจากการขายหน�วย
ลงทุนตอประชาชนครั้งแรก ผูลงทุนมีสิทธิขายคืนหน�วยลงทุนไดภายในสองวัน
ทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน�วยลงทุน โดยไดรบั คืนตาม
ราคามูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันทำการรับซื้อคืนถัดจากวันแสดงเจตนาขายคืน
หน�วยลงทุน และไมตองเสียคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน�วยลงทุน
หากผูล งทุนมีขอ รองเรียนเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การปฏิบตั หิ นาทีข่ อง
พนักงานของบริษทั จัดการหรือตัวแทนสนับสนุน หรือกรณีอน1ื ๆ ทีเ่ กีย่ วของผูล งทุนสามารถ
รองเรียนเปนลายลักษณอกั ษรหรือโดยวาจาไดดงั นี้
1. ระบุช�อและนามสกุลของผูรองเรียน รหัสกองทุน (ถามี)
2. ระบุถึงบุคคลที่ประสงคจะรองเรียน (ในกรณีที่ผูลงทุนทราบ)
3. ระบุขอเท็จจริงที่ประสงคจะรองเรียนและเอกสารประกอบการรองเรียน (ถามี)
และสามารถติดตอไดที่
1. บลจ. ธนชาต ทีก่ ลุม บริการลูกคากองทุนและรับเร�องรองเรียน โทรศัพท 0-2126-8399
2. ตัวแทนสนับสนุนที่บริษัทจัดการแตงตั้งอยางเปนทางการ
3. ฝายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 0-2695-9999
หมายเหตุ: กรณีรอ งเรียนโดยวาจา บริษทั จัดการหรือตัวแทนสนับสนุนจะบันทึกขอรองเรียนของ
ผูล งทุนเปนลายลักษณอกั ษร เพ�อใหผลู งทุนไดตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลและ
ลงนามรับรองความถูกตองทัง้ นีเ้ พ�อใหการดำเนินการแกไขปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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