
            คําสั่งซ้ือ 
            Subscription Order 

ช่ือกองทุน / Fund Name ___________________________________________________________________________________________ 

ช่ือผูถือหนวยลงทนุ / Unitholder Name ______________________________________________________________________________ 

เลขที่บัญชีผูถือหนวยลงทนุ / Account No.  ___________________________________ โทร./ Tel. ______________________________ 

ตัวแทนจาํหนาย/สาขา   Agent/Branch 

 
 

วันที่ / Date ________________________________ 

   การขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ  (Cold Calling) 

 

จํานวนเงินที่ตองการซือ้                                                                              บาท       
Amount in number                                                                                  Baht       

ตัวอักษร 
In words 

 

ชําระเงินโดย / Paid by 

       เงินสด / Cash           

       เงินโอนเขาบัญชีธนาคาร / Transfer Cash : Bank ___________________________________________________ สาขา / Branch ______________________________________________ 

       เช็ค (เช็คในเขตเคลียร่ิงเดียวกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจดัจําหนาย และ/หรือ ตวัแทนสนับสนนุที่รับการสั่งซื้อเทานัน้) / Cheque (in the same clearing area only) 

            ธนาคาร / Bank ________________________________________ สาขา / Branch __________________________________  เลขที่ / Cheque No. ________________________________ 

       เงินที่ไดจากการขายคนืกองทุน / Redemption of Fund  __________________________________________________________________________________________________________ 

สําหรับ / For    กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ / Retirement Mutual Fund       กองทนุรวมหุนระยะยาว / Long Term Equity Fund 
     เงินที่ไดจากการโอนหนวยลงทุนจากกองทุน  ________________________________________________ วันที่ ______________________ ของ บลจ. ___________________________________ 
     Payment has been transferred from the fund named                                                                      Date                                        Managed by 
  

สําหรับการส่ังซื้อกองทุนรวมหุนระยะยาวเทาน้ัน : 
เม่ือมูลคาหนวยลงทุนหรือจํานวนหนวยลงทนุของกองทนุที่ระบุใบใบคําสั่งซื้อนี้ (“กองทุน”) ลดลงจนเปนเหตุใหเลิกกองทุนตามทีก่ฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด  ขาพเจาขอมอบหมายใหบริษัทจัดการ

ดําเนินการโอนยายหนวยลงทนุทีข่าพเจาลงทนุไวในกองทุนทั้งจํานวนโดยอตัโนมัติ (ตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการของกองทุน)  ไปยัง 

        กองทุนรวมหุนระยะยาวกองทุนอื่น ซึ่งขาพเจาจะแจงชื่อกองทุนดังกลาวภายใน 2 วันนับแตวันเกดิเหตุใหเลกิกองทุน 

        กองทุน _______________________________________________________________ หุนระยะยาว  (โปรดระบุชื่อ) 
  

ขาพเจาตกลงซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในคาํสั่งนี้ และขอใหคํารับรองและยนืยันตอบริษัทจัดการตามขอความที่ระบุไวดานหลังคําสัง่ซื้อนี ้ โดยขาพเจารับทราบวาบริษัทจัดการจะไมใหคําแนะนํา  
ในการลงทนุและไมขายหนวยลงทุนใหแกขาพเจาหากขาพเจาปฏิเสธทีจ่ะใหขอมูลหรือใหขอมูลไมครบถวนเพื่อประกอบการใหคําแนะนําทีส่อดรับกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามที่สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด  ในกรณีขาพเจาไดรับการจดัสรรหนวยลงทุนเรยีบรอยแลว ขาพเจารับทราบและยนิยอมเขาผกูพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติจากสํานกังาน ก.ล.ต. และ
ที่แกไขเพ่ิมเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพนัระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน ที่จัดทาํขึ้นโดยชอบดวยกฎหมาย 

                                                                                                                              ลงช่ือ _____________________________ ผูถือหนวยลงทุน   

ขาพเจารับทราบจากเจาหนาท่ีผูทําหนาท่ีขายหนวยลงทุน  และไดทําความเขาใจในคําแนะนําเพ่ิมเติมถึงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ขาพเจาประสงคจะลงทุน 
โดยกองทุนรวมดังกลาวมีความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงท่ีขาพเจารับได และ/หรือมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเน่ืองมาจากมีการลงทุนในตางประเทศ 
และ/หรือจํานวนเงินท่ีลงทุนสูงกวาท่ีขาพเจาควรลงทุน ตามคําแนะนําของบริษัทจัดการ (บลจ.) และเจาหนาท่ีผูทําหนาท่ีขายหนวยลงทุน 

ลงช่ือ _________________________ ผูถือหนวยลงทุน 
    

คําเตือน:  การลงทนุในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงนิและมีความเสีย่งของการลงทุน ผูถือหนวยลงทนุอาจไดรับเงินลงทนุคนืมากหรอืนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได และอาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืน

หนวยลงทนุภายในระยะเวลาที่กําหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคําสั่งไว   กรณีกองทนุไมไดปองกันความเสีย่งอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน  ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับ

กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรือไดรับเงนิคนืต่ํากวาเงินลงทนุเริ่มแรกได  ทั้งนี้ ผูลงทุนควรซื้อขายหนวยลงทนุกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบเทานัน้  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์  ที่จะปฏิเสธการทํารายการตามคําสัง่ฉบับนี้ หากไมไดรับขอมูลหรือไดรับขอมูลที่ไมครบถวนเพื่อประกอบการใหคําแนะนาํทีส่อดรับกับระดับความเสี่ยงของกองทนุรวม

ตามที่ ก.ล.ต. กําหนด หรือไมไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทนุ หรือไดรับขอมูลการสั่งซื้อที่ไมชัดเจนหรือขัดกับเงื่อนไขในการขายคนืหนวยลงทนุตามที่ระบุไวในหนังสอืชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทนุ หรือ

บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินการตามคําสั่งฉบับนี้จะมีผลกระทบตอผลประโยชนของกองทนุรวมหรือผูถือหนวยลงทนุโดยรวม 
    

สําหรับเจาหนาที ่   มีสําเนา Pay In นําเขาธนาคาร _______________________________________    

ชื่อตัวแทน ____________________________ สาขา _______________________ รหัสตวัแทน ____________ ตัวแทน ผูบันทกึขอมูล ผูมีอํานาจลงนาม 

สําหรับบริษัทจัดการ / นายทะเบียน 



คํารับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการ 

ขาพเจาตกลงซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในคําสั่งน้ี และขอใหคํารับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการดังน้ี 

1. ขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอนคําสั่งซื้อหนวยลงทุน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตเปนการใชสิทธิยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือ สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

2. ขาพเจาไดรับคูมือผูลงทุน และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ และ/หรือ คูมือภาษี (กรณีลงทุนใน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุนระยะยาว) และ/

หรือ เอกสารอื่นใดที่ใชในการเสนอขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการไดจัดทําขึ้นแลว 

3. ขาพเจาไดรับทราบคําเตือนและการเปดเผยในเรื่องตางๆ เชน ความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนเปด ความขัดแยงทางผลประโยชน 

และความเสี่ยงกรณีท่ีกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน 

4. ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. และที่แกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวาง

บริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนท่ีจัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 

5. ขาพเจาขอยืนยันตอบริษัทจัดการวาในกรณีท่ีขาพเจาซื้อหนวยลงทุนโดยการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ ขาพเจาไดรับการชักชวน เขาพบหรือติดตอเพื่อเสนอขายหนวยลงทุน

ครั้งแรก จากพนักงานผูทําหนาท่ีขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน โดยพนักงานดังกลาวไมไดเรงรัดใหขาพเจา

ตัดสินใจซื้อหนวยลงทุน และ  ไดเปดเผยขอมูลในเรื่องตางๆ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกําหนดอันไดแก 

• ชื่อของพนักงานดังกลาว และชื่อของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดจําหนาย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุนท่ีพนักงานดังกลาวทําหนาท่ีแทน พรอมท้ังแสดงบัตรประจําตัว 

• วัตถุประสงคในการติดตอ 

• สิทธิตางๆ ของขาพเจา เชน สิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตอ สิทธิท่ีจะยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดภายในระยะเวลา

ท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม เปนตน 

6. หากขาพเจาลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ ขาพเจารับทราบวามูลคาหนวยลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยความเสี่ยงตอไปน้ี 

• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

• ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

• ความเสี่ยงของกองทุนรวมดัชนี 

• ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม 

7. ตามที่ ขาพเจาไดลงทุนในกองทุนน้ี ขาพเจาไดอานและเขาใจสาระสําคัญของกองทุนรวมนี้ท้ังหมดแลว ขาพเจารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวของท้ังหมดจากการ

ลงทุนน้ี 

8. หากขาพเจาลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมหุนระยะยาว ท่ีจัดตั้งและจัดการโดยบริษัทฯ ขาพเจารับทราบวาบริษัทฯ หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธ

การลงทะเบียนโอนหรือการจํานําหนวยลงทุนของกองทุนดังกลาว ซึ่งเปนไปตามประกาศและขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
Confirmation Statement 

I agree to purchase investment units as ordered in this form and herein confirm that  

1. I will not cancel my order in any circumstances except in exercising the right of cancellation as stipulated by the company and/or the Office of the SEC. 
2. I have received an investor guide and/or the main summary section of the Fund’s prospectus and/or a tax guide (for Retirement Mutual Fund (RMF) or Long Term Equity 

Fund (LTF) investing) and /or other documents for the sale of investment units prepared by the company. 
3. I am aware of the Fund’s warning and disclosure such as risks in mutual fund investment, open-end fund’s investment risks, conflict of interests; the Fund does not fully 

hedge currency exchange. 
4. I acknowledge and agree to be bind by details of the mutual fund project (as well as any subsequent amendments made by law), which has been approved by the Office of 

the SEC, including the commitment between the company and the unitholders, in compliance with the law, signed by the mutual fund supervisor.   

5. I confirm that in the case that my purchase decision was made through cold calling, I was solicited, visited, or contacted for first-time purchase by a marketing officer of the 
company and/or its selling agent, and/or its supporting selling agent and that officer has not induced me into making the purchase and has disclosed relevant information 
according to SEC regulations and the law, namely 
• The officer’s name, the name of the company and/or the selling agent, and/or the supporting selling agent that he represents and his ID card. 
• Purpose of the contact. 
• My rights such as to show my intention that I do not want to be contacted, right to cancel my subscription/ redemption order within the time stipulated by the 

company and/or the SEC without charge. 
6. I acknowledge that, in case I invest in the unit trusts of a Foreign Investment Fund, The Net Asset Value (NAV) may change according to the following risks;  

• Exchange Rate Risk  
• Liquidity Risk 
• Index Tracking Risk 
• Emerging Market Risk 

7. I confirm that I understand the relevant information pertaining to the fund before deciding to invest in it. I acknowledge and accept all risks associated with this investment. 
8. I acknowledge that, in case I invest in the units of a retirement mutual fund and/or long-term equity fund set up and managed by the company, the company or the registrar 

shall not allow a transfer or pledge of units of such fund, which is according to the rules and guidelines of the Office of the SEC.  


