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คําสั่งสับเปลี่ยนกองทุน 
Switching Order 

For registrar use only 
Received Time: ...........…......…………...…... 
Received by: ………...................……………. 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาว/กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ                   
The Asset Management Company or Registrar has the right to refuse the registration of transfer or pledge of units of LTF/RMF  

ช่ือผูถือหนวยลงทุน/ Unitholder Name                                                                                                                                                                                         วันท่ี/  Date 

เลขท่ีผูถือหนวยลงทุน/ Unitholder Number                                                                                                                     ระดับความเส่ียงของผูถือหนวยลงทุน/Unitholder’s Level of Risk                                     

                                                      

 ช่ือกองทุนตนทาง /                                                                                                           เพื่อเขาช่ือกองทุนปลายทาง 
 Switch from (Fund Name)                                                                                                     Switch to (Fund Name) 

                     จํานวนท้ังหมดท่ีมีอยู/ All remaining units                                                                                                                                                                                                                      

           จํานวนหนวย / No. of units                                                                 .                            หนวย/Units 

            จํานวนเงนิ/ Amount in Baht                                                                                       .                 บาท/Baht                                                           

 โปรดระบุจํานวนหนวยหรือจํานวนเงินเปนตัวอักษร 
 Please specify no. of units or amount in words 
สําคัญ :  การรับทราบความเส่ียงของการลงทุนเทียบกับผลการประเมินระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดของผูลงทุน / Important : Risk acknowledgement compared to Investor’s Risk Profile 
 ในกรณีทีร่ะดับความเสีย่งของกองทุนที่ลงทนุขางตนนี ้“สูงกวา” ระดับความเสี่ยงทีย่อมรับไดของขาพเจาตามผลการประเมินระดับความเสีย่งทีไ่ดจากการทําแบบประเมินระดับความเสีย่งของ

บริษัทจัดการ / In case that this Fund contains higher level of risk than my/our “Risk profile”. 
ขาพเจารับทราบวากองทุนที่ขาพเจาไดลงทุนนี้ ไมตรง กับผลการประเมินระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดของขาพเจาที่เคยใหไว อยางไรก็ตาม ขาพเจาตกลงยอมรับความเส่ียงที่เพ่ิมขึ้น โดยไดรับคําแนะนํา
การลงทุน ลักษณะของกองทุน คําเตือน ตลอดจนความเส่ียงทั้งหมดที่เก่ียวของกับกองทุนดังกลาวจากผูขายหนวยลงทุนแลว/  I/We hereby acknowledge and accept that this Fund which I/We 
would like to apply for this subscription is not compatible with my/our acceptable level of risk from the “Risk Profile” assessment that I/We have done. However, I/We accept the higher 
risk exposure and had received investment advice, funds’ features, warning including all involve risks of the fund from whom I/We subscribed.  

 ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดใหขอมูลในแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดวา “ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนได”/ If the unitholder had not previously 
agreed to accept foreign exchange risks according to the latest Risk Profile previously submitted. 

          ขาพเจาตกลงและรับทราบความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนและแนวทางบริหารความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน (ถามี) ของกองทนุทีข่าพเจาไดลงทุนนี้ รวมถึงไดรับทราบคําเตือนจากผูขายหนวยลงทุนแลว/ 
          I/We agree to accept foreign exchange rate risks and the foreign exchange management strategy taken by the fund (if any), including warning of the fund from whom I/We subscribed.   
 
 
สําหรับกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศ / For Investment in Foreign Investment Fund (FIF) 

ขาพเจารับทราบวาการลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศน้ีมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงอาจทําใหเกิดกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและอาจไดรับเงินคืนสูงกวาหรือ 
ต่ํากวามูลคาเงินลงทุนเร่ิมแรกได/  I/We hereby acknowledge that foreign investment carries with its risk of exchange rates. Where initial investment can lose value due to 
exchange rate fluctuations or they can profit due to favorable exchange rate changes.   

สําหรับกองทุนรวมหุนระยะยาว / For Investment in Long-Term equity fund (LTF) 

หากมูลคาหนวยลงทุนหรือจํานวนหนวยลงทุนลดลง จนเปนเหตุใหเลิกกองทุนรวม ขาพเจามีความประสงคดังน้ี (กรุณาเลือกเพียง 1 ขอ) 
In case that the decrease in the value or the number of units of the fund results in the dissolution of the fund, I/We hereby desire to (please choose one): 

ประสงคท่ีจะโอนหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอ่ืน ซ่ึงอาจจะเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวภายใตการจัดการของ บลจ.แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด (ถามี) หรือของบริษัทจัดการอ่ืน โดยบริษัท
จัดการจะเปนผูพิจารณากองทุนหุนระยะยาวท่ีจะรับโอน ใหมีลักษณะใกลเคียงกันตามท่ีเห็นสมควรโดยถือวาไดรับความยินยอมจากขาพเจาแลว และความประสงคน้ีใหหมายรวมถึงหนวยลงทุน 
ท้ังหมดท่ีมีอยูในบัญชีขาพเจา/  Transfer all units to another Long-term Equity Fund (“LTF”), that is managed by Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. (if any) or 
transfer all units to an LTF managed by another asset management company. If the latter is desired, with our consent here and without further prior consent, Manulife Asset 
Management (Thailand) Co., Ltd. holds the right to nominate another such LTF which is similar to the one that has been dissolved. 
ไมมีความประสงคใหบริษัทจัดการดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (โอนยายการลงทุน) ของกองทุนรวมและความประสงคน้ีใหหมายรวมถึงหนวยลงทุนท้ังหมดท่ีมีอยูในบัญชีขาพเจา /  
Receive all the money derived from the Investment units once sold.   

 ขาพเจาตกลงซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุในใบคําส่ังนี้โดยจะไมเพิกถอนคําส่ังนี้ไมวากรณีใดๆ เวนแตเปนขอกําหนดสิทธิของผูลงทุนที่ระบุไวในคูมือผูลงทนุ ในกรณีทีคํ่าส่ังซือ้นีถ้กูปฏเิสธ  ขาพเจาตกลงทีจ่ะรับเงินที่
ไดชําระแลวคืนโดยไมมีดอกเบี้ย ทั้งนี้ ขาพเจายอมรับที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขทั้งหมดที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทนุทกุประการ (ผูถอืหนวยลงทนุสามารถขอรับและศึกษาคูมอืผูลงทนุ 
คูมือภาษีและหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญที่ควรทราบได ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต www.manulife-asset.co.th หรือสถานที่ติดตอผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน)  

 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ขาพเจาอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมแรก และขาพเจาอาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนตามที่ไดมีคําส่ังไว และขาพเจาควรซื้อขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบ 

 ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานและที่แกไขเพ่ิมเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพัน
ระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 

 ขาพเจาตกลงและรับทราบวา บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมดําเนินการตามคําส่ังซื้อ สับเปล่ียนเขาหรือโอนกองทุนใดๆ ตามคําส่ังนั้นๆ รวมถงึการรับคําส่ังผานระบบตางๆ  เชน ทางโทรสารหรือทางอเิล็กทรอนกิสอืน่ๆ 
(ถามี) โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา หากระดับความเส่ียงของกองทุนนั้นสูงกวาระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดของขาพเจาตามแบบประเมินระดับความเส่ียงทีเ่คยใหไว ยกเวน กรณีทีข่าพเจาไดตกลงและรับทราบ
ความเส่ียงของกองทุนนั้นเปนคราวๆ ไป หรือยกเวนกรณีที่อาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคตตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรภายใตหลักเกณฑของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอืน่ทีเ่ก่ียวของกาํหนด 

 ขาพเจาตกลงและรับทราบวา เพ่ือใหไดรับคําแนะนําการลงทุนที่เหมาะสมจากผูขายหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนควรทําแบบประเมินระดับความเส่ียงที่ยอมรับได (Risk Profile) โดยใหขอมูลที่ถูกตองตาม
ความเปนจริง รวมถึงตองมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ทั้งนี้ หากผูถือหนวยลงทุนไมใหขอมูลตามแบบประเมินฯ หรือใหขอมูลไมครบถวน ผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับคําแนะนําการลงทุน
และอาจไมสามารถทํารายการซื้อ สับเปล่ียนหรือโอนกองทุนใดๆ ได 

 I/We agree to subscribe to the investment units as stated above. I/We shall not cancel this subscription in any circumstances except the cases outlined in the Investor’s Rights. 
In case this subscription is rejected. I/We agree to accept the return of the money already paid without interest. I/We accept to be bound by all terms and conditions specified 
in the Fund’s Prospectus. (Unitholder may receive and study the Investor’s rights, the Fund’s Prospectus Summary and Tax Manual which contain material information for 
investors at the office of the Asset Management Company or website at www.manulife-asset.co.th or all selling agents). 

 Investment in Mutual Funds is not deposits and is subject to Investment risks. I/We may get back the money more or less than the original investment amount. I may not receive the 
redemption proceeds within the specified period or may not be able to redeem the units as I/We wish. I/We should execute transactions with approved investment contact person only.  

 In case the investment units have been allocated. I/We acknowledge and agree to be bound by all terms and conditions specified in the Fund’s Prospectus which has been approved by 
the SEC and amended according to the law and obligations, and also the Commitment between the Asset Management Company and unitholder made legally and signed by the Trustee. 

 I/We agree and acknowledge that Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. reserves the rights to refrain the executing my/our order to purchase, switch-in or transfer any units 
according to my/our order forms, including orders via fax or other electronics transaction services (if any) without prior notice, if the risk level of the Fund is higher than my/our acceptable 
level of risk from the “Risk Profile” assessment that I/We have done. This excludes cases whereby I/We have agreed and acknowledged the risks of funds on a case by case basis, or 
cases which may be changed in the future under the guidelines of the SEC or other relevant laws and the Asset Management Company considers it is appropriate for exclusion.  

 I/We agree and acknowledge that in order to receive suitable investment advices from the investment advisor, unitholder should complete the Risk Profile assessment with 
accurate information that is frequently updated. If the unitholder does not provide data as requested in the assessment questionnaire or only provide partial information, 
unitholder may not be entitled to receive the investment advices or may not be proceeded with any subscription, switching or transferring orders placed by such funds. 

ลายมือช่ือผูถือหนวยลงทุน / Unitholder(s) Signature 

 
 

Marketing 
Agent/Branch Code: ..………………………………………...…. 
Marketing Name: ………….……………………………………... 
Staff Code: ………………………………..………………………. 
IC License No. …………………………….…………………...... 
Received: …………………………………………..................... 
Authorized: ………………………………………......... 

Registrar 

Reference No. …………………………………...…. 

Input : ……………………………………………….. 

Checked : …………………………………………... 

 

ขาพเจามีความประสงคจะสับเปล่ียนกองทุน / I want to switch the Fund 

ระดับความเส่ียงของกองทุนท่ีสับเปล่ียนเขา     
Level of Risk of Fund (to be switched in)     

X 

ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทนุ / 
Unitholder(s) Signature x 



 

คูมือผูลงทุน Investor’s Rights 

 
 
 
 
 

สิทธิของผูลงทุน 

(1) ผูขายหนวยลงทุนสามารถขายหนวยลงทุนใหกับบริษัทจัดการมากกวา 1 แหงได ดังนั้น ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแหงที่ผูขายหนวยลงทุนให 
(2) เพ่ือใหการติดตอเปนไปโดยสะดวก ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบชื่อ ที่อยู ของบริษัทจัดการและผูขายหนวยลงทุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวของผูติดตอผูลงทุน 
(3) เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบความเส่ียงของกองทุนรวมที่ถูกแนะนําใหซื้อ พรอมทั้งคําเตือนและคําอธิบายเกี่ยวกับความเส่ียงของการลงทุนในกองทุนรวม (เพ่ือ  
     เปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น) 
(4) เพ่ือใหไดรับขอมูลของกองทุนรวมอยางครบถวนในการใชประกอบการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปจจุบัน เชน กองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดําเนินการโดย 
     ปกติ ไมอยูในชวงควบรวมกับกองทุนรวมอื่นที่ไมตองการลงทุน เปนตน ทั้งนี้เพ่ือประโยชนสูงสุดของกองทุน 
(5) เนื่องจากผูขายหนวยลงทุน สามารถขายหนวยลงทุนใหกับบริษัทจัดการมากกวา 1 แหง และอาจรับคาธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากบริษัทจัดการแตละแหงไมเทากัน ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบ 
     อัตราคาธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ผูขายหนวยลงทุนไดรับเพ่ือดูเปรียบเทียบกันได 
(6) หากทานเปนผูลงทุนที่ไดรับการติดตอโดยทานมิไดขอหรือแจงผูขายไว ทานสามารถปฏิเสธไดโดยไมขอรับการติดตอใดๆ ในลักษณะเปนการขายหนวยลงทุน 
(7) หากทานเปนผูลงทุนที่ไดรับการติดตอโดยทานมิไดขอหรือแจงผูขายไว และตัดสินใจลงทุนไปแลวในกรณีดังกลาวนี้ ทานสามารถใชสิทธิขอยกเลิกการซื้อ หรือทําการขายคืนหนวยลงทุนไดตาม 
     ระยะเวลาที่กฎหมายระบุไว 

การย่ืนขอรองเรียนเก่ียวกับการลงทุนในกองทุนรวม 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถย่ืนขอรองเรียนผานชองทางใดชองทางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(1) บุคคลที่เปนผูขายหนวยลงทุน 
     ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนเก่ียวกับการซื้อขายหนวยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดเก่ียวกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถรองเรียนไดโดยวาจาหรือยื่นเร่ืองเปนลายลักษณอักษรตอ

บุคคลที่เปนผูขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ หากทานรองเรียนดวยวาจา ทานสามารถใหบุคคลที่เปนผูขายหนวยลงทุนบันทึกขอรองเรียนเปนลายลักษณอักษร โดยทานตองสอบทานและลงนามกํากับทุก
คร้ังเพ่ือเปนการยืนยันความถูกตอง บุคคลที่เปนผูขายหนวยลงทุนดังกลาวสามารถแกปญหาที่ทานรองเรียนไดในเบื้องตน และมีหนาที่รวบรวมขอรองเรียนและการแกไขปญหานําสงตอใหบริษัท
จัดการรับทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่มีขอยุติ 

(2) บริษัทจัดการ 
     ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนเก่ียวกับการซื้อขายหนวยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เก่ียวกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถรองเรียนไดโดยวาจาหรือยื่นเร่ืองเปนลายลักษณอักษรตอ

บริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากทานรองเรียนโดยวาจา ทานสามารถใหบริษัทจัดการบันทึกขอรองเรียนเปนลายลักษณอักษร โดยทานตองสอบทานและลงนามกํากับทุกคร้ังเพ่ือเปนการยืนยันความถูกตอง 
บริษัทจัดการมีหนาที่แกไขปญหาขอรองเรียนของผูถือหนวยลงทุน อีกทั้งมีหนาที่ตองรวบรวมขอรองเรียนและการแกไขปญหาใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนรายไตรมาส ภายใน 15 วนั 
นับแตวันส้ินไตรมาส 

(3) สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
     ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนเก่ียวกับการซื้อขายหนวยลงทุน ตลอดจนประเด็นที่เก่ียวของกับการลงทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อสํานักงานฯ รับทราบขอรองเรียน

ดังกลาว สํานักงานฯ จะจัดสงขอรองเรียนใหบริษัทจัดการเพ่ือพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน โดยบริษัทจัดการจะตองรายงานตอสํานักงานฯ ภายใน  30 วันนับแตวันที่ได รับขอ
รองเรียน หากบริษัทจัดการดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหบริษัทจัดการรายงานการดําเนินการตอสํานักงานฯ ทุก 30 วันจนกวาจะแลวเสร็จ 

 

เมื่อมีขอยุติเก่ียวกับกรณีดังกลาวแลว บริษัทจัดการหรือผูขายหนวยลงทุน แลวแตกรณี มีหนาที่แจงตอผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่มีขอยุติ 

Rights of Investors 

(1) Because the investment agent can sell funds for several management companies, you may request him/her to disclose the names of all management companies that manage     
the funds offered. 

(2) For future contact, you should request the names and addresses of the management companies as well as the investment agent’s name, address and ID number. 
(3) Before subscribing to the recommended fund, you have the rights to request for the information on its risk level, warnings and additional details on the inherent risks of mutual   

funds as compared to other types of investments. 
(4) In order to obtain the information fully, you should request the current status of the fund, i.e. that the fund is not being merged with another fund in which you do not wish to     

invest. This is to your best interest. 
(5) Since the investment agent can sell the funds for several management companies and receives different commissions, you can request those commission rates for comparison. 
(6) You may reject a “cold call” from an unknown investment agent who offers the funds without your request. 
(7) If you receive a “cold call” and have decided to invest in the offered fund(s), you have the rights to cancel such subscription or redeem the unit(s) of such fund within the period  
     specified by law. 

How to File a Complaint on Your Investment in Mutual Funds 

You may file a complaint on your investment in mutual funds to any of the following parties: 
(1) Investment Agent 

The complaint can be made both verbally or in writing. If you make a complaint verbally, you should ask the investment agent to record it on a form which you can verify and 
certify. If the investment agent is able to resolve the issue, he/she will submit the complaint form and the resolution to Manulife within 7 days after the issue is resolved. 

(2) Management Company (Manulife)  
The complaint can be made both verbally or in writing. If you make a complaint verbally, you should ask the staff to record it on a form which you can verify and certify. Manulife 
has a duty to resolve the issue for you and collect the complaint form with the resolution and report to the Office of the Securities and Exchange Commission every quarter. The 
filing must be done within 15 days after the end of the quarter. 

(3) The Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) 
The Office of the SEC will pass the complaint to Manulife. Manulife must resolve the issue and report the resolution to the Office of the SEC within 30 days from the day of 
receiving such complaint. If the issue has not been resolved, Manulife has a duty to submit the progress report to the Office of the SEC every 30 days until the issue is resolved. 

 

When the issue is resolved, the investment agent of Manulife has a duty to inform you of the resolution within seven days. 
 


