
gninraW / นอืตเำค

ลปเบัส่งัสำคบในใวไุบะรี่ทมาตนุทงลยวนหนยี่ลปเบัสะจงลกตาจเพาข  นิ้สงั้ทๆดีใณรกาวมไ้น�งั�สำคนอถกิพเมไยดโ ้น�นยี่ งลกตาจเพาข ธสเิฏปกูีถ้น่งัสำคี่ีทณรกนใ  ้น�รากนใมยน�เมรรธาคยีสเะจี่ท มาติตับิฏปะจี่ทบัรมอยะลแ

ยวนหยาขอนสเนวชี้ชอืสงันหนใวไุบะรี่ทดมหงั้ทขไนอื่งเะลแดนหำกอข นวชี้ชอืสงันหอืรห/ะลแีษาภอืมคูบัรดไาจเพาขยดโ รากะรปกุทนุทงล บารทรวคนุทงลกันี่ทญัคำสลูมอขปุรสนวส / I/We agree to switch the 

fund units as stated above and shall not cancel this switching order in any circumstances. In case that this order is denied, I/We agree to pay the switching fee as well as accept and agree 

to be bound by all terms and conditions indicated in Fund’s Prospectus. I/We have received the Tax Manual and/or the Fund’s Prospectus which contains material information for investors. 

การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความ หาวกกามนืคนุทงลนิงเบัรดไจาอนุทงลยวนหอืถผู นุทงลรากงอขงยี่สเ  กรแ่มิรเนุทงลนิงเาวกยอนอืร ยาภนุทงลยวนหนืคยาขาคนิงเะรำชบัรดไมไจาอะลแ

ในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่มีคำสั�งไว และผูลงทุนควรซื้อขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. / Mutual funds are 

not deposits and are subject to investment risks. The value of investments plus the income from them may be higher or lower than the initial invested amount, and investors may not get 

the redemption proceed within specified period or investment units may not be sold as ordered. There is also a risk that your redemption proceed are delayed or denied. Investors should subscribe/

redeem fund units through organization and/or person that has been approved or accredited by the office of the SEC. ยาบยโนีมดไิมศทเะรปงาตนในุทงลรากีมนุทงอก่ีทณ�รกนใ งย่ีสเมาวคนักงอป

ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดผูลงทุนอาจขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกลาว และผูลงทุนอาจไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเริ�มแรกก็ได / In case that the fund investing overseas 

does not have a policy to hedge against the foreign exchange risk totally or majorly, investors may face with foreign exchange loss from investment in such fund and the redeemed 

proceed may be less than the initial invested amount. นุทงลยวนหรรสดัจรากบัรดไนุทงลผีู่ทณ�รกนใ  รมาตนัพกูผาขเมอยนิยะลแบารทบัรนุทงลผู นางกันำสกาจิตัมุนอบัรดไี่ทมวรนุทงอกรากดัจรากงรคโดยีอเะลยา

มิตเ่มิพเขไกแี่ทะลแ .ต.ล.ก รากมรรกะณค ยามหฎกยวดบอชยดโ ตลอด มวรนุทงอกรากดัจทัษิรบงาวหะรนัพกูผอขนจ งอขนชยโะรปลผลแูดผูยดโมานงละลแยามหฏกยวดบอชยดโนึ้ขำทดัจี่ทนุทงลยวนหอืถผูะลแ

กองทุนรวม / In case that the fund units are allocated to an investor, the investor acknowledges and consents to be bound by the conditions set in the fund’s prospectus which has been 

approved by the office of the SEC and legally amended later as well as the bindings between the asset management company and the unitholders. Such bindings must be lawful and signed 

by the trustee of the fund. 

     ลแดไบัราจเพาข่ีทาวกงูส่ีทนุทงอกงอขงย่ีสเมาวคบารทบัราจเพาข  / วาลกงัดนุทงอกนในุทงละจ่ีทคงสะรปมาวคีมว I/We acknowledge that the risk of the fund is higher than I/we 

     could accept and intend to invest in the fund

     ละจคงสะรปมาวคีมะลแ นยี่ลปเกลแารตัอกาจงยี่สเมาวคบารทบัราจเพาข  ศทเะรปงาตนในุทงลรากีมี่ทนุทงอกนในุทง / I/We acknowledge the foreign exchange rate risk and intend to invest in the fund

     

 

erutangiS )s( redlohtinU / นุทงลยวนหอืถูผอ่ืชอืมยาล

                                               งาทนตนุทงอกอ่ืช                                                                      รากดัจทัษิรบอ่ืช                                       

     รษกัอวัตนปเกอรก
 Amount in words

     thaB / ทาบ                นย่ีลปเบัสรากงอต่ีทนวนำจ
 tinU / ยวนห              gnihctiwS teN

Switch-out Fund Asset Management Co., Ltd                                                                     

                                                                                งาทยาลปนุทงอกอ่ืช                            รากดัจทัษิรบอ่ืช                                       
Switch-in Fund Asset Management Co., Ltd                                                                     

redrO gnihctiwS / นย่ีลปเบัส่งัสำคบใ 

Unitholder Name ………………………………………………………………………………………………………………….   Unitholder No. ………………………………………………………..
                                           นุทงลยวนหอืถูผอ่ืช                                                                       นุทงลยวนหอืถูผ่ีทขลเ

S-FUNDS 54-016

…………………………………………………………  .etaD / ่ีทนัว

 รากดัจทัษิรบ - บัรหำสบับฉนต

งนำจมาวคงดสแดรปโ กรแง้ัรคนปเวายะยะรนุหมวรนุทงอกนุทงลยวนหอ้ืซรากนปเ่ีทณ�รกนใ  / In case of purchasing units of LTF fund for the first time, please indicate your intention

       ดาลตะลแยพัรทกัลหบักำกรากมรรกะณคนางกันำสศากะรปมาตนุทงอกกิลเหใุตหเีมอื่มเ นื่อวายะยะรนหุมวรนุทงอกงัยปไาจเพาขงอขนุทงลยวนหยายนอโรากดัจทัษิรบหใคงสะรปาจเพาข

 / วายะยะรนุหมวรนุทงอกรากดัจรากนใฑณกเกัลหยวดาวยพัรทกัลห       I/We intend to have the asset management company transfer my fund units to other long-term equity fund if 

       the fund is terminated in relevant to SEC notification regarding criteria in managing long-term equity fund 

Agent Name and code                     Marketing                     License No.                   Input by                       Approved by                  Registrar

ylnO ffats roF / ่ีทานหาจเบัรหำส
-----------------------------------------------------------------------

erutangiS )s( redlohtinU / นุทงลยวนหอืถูผอ่ืชอืมยาล
-----------------------------------------------------------------------

 น้ัสะยะรนุทงลรากนใคงสะรปุถตัวีมะลแ ยอนดไงย่ีสเมาวคบัรอืรหงย่ีสเมาวครากงอตมไ ยอนก็ลเราคานธนิงเกาฝรากาวกกามนทแบอตลผรากงอต ำ่ตงย่ีสเมาวคบัรทภเะรปนุทงลกัน
 อมสเำ่มสดไยารงัวหงุมยดโ นุทงลนิงเงอปกปนนเ ยอนดไงย่ีสเมาวคบัร ำ่ตงาขนอคงาลกนาปงย่ีสเมาวคบัรทภเะรปนุทงลกัน

 ดไวารคง้ัรคนปเงลดลนุทงลนิงเาคลูมบัรมอย งูสงาขนอคงาลกนาปดไงย่ีสเมาวคบัรทภเะรปนุทงลกัน
วายะยะรนในทแบอตลผะลแนุทงลนิงเงอขตโบิตเรากงัวหงุมยดโ ดไดาลตงอขนวผนัผมาวคะลแนุทดาขรากบัรมอย งูสงย่ีสเมาวคบัรทภเะรปนุทงลกัน

 noitrop tnacifingis นใดไนุทดาขรากบัรมอยะลแ งูสนทแบอตลผบัรดไะจ่ีทสากอโบัรดไรากงอต กามงูสงย่ีสเมาวคบัรทภเะรปนุทงลกัน

 วลแนุทงลรากนอกนุทงลูผงอขลูมอขหะารคเิวรากำทดไ. โซลาริสจลบ …นปเนุทงลูผ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน โซลาริส จำกัด
ชั้น  8 อาคารลิเบอรตี้สแควร เลขที่ 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 66 2 624 6333  โทรสาร 66 2 624 6330



Investor’s Rights.

นุทงลยวนหอืถูผงอขนยีรเงอรอขน่ืยราก

ยดโนุทงลูผบักอตดิตูผอืรหนางกันพงอข่ีทานหิตับิฏปรากบักวย่ีกเอืรห ลคคุบิตินนปเ่ีทนืคอ้ืซบัรอืรหยาขรากนุนสบันสูผะลแ รากดัจทัษิรบงอข ” จิกรุธบอกะรปราก “ บักวย่ีกเนยีรเงอรถรามาสนุทงลยวนหอืถูผ

 าจาวยวดนยีรเงอีรณรกอืรหรษกัอณษกัลยาลนปเนยีรเงอรถรามาสนุทงลยวนหอืถูผ งอตกูถมาวคงอรบัรอื่พเมานงลนุทงลยวนหอืถผูหใดัจะลแรษกัอณษกัลยาลนปเวาลกงัดนยีรเงอรอขกึทนับรากำทะจี่ทานหาจเ

่ีทดไนยีรเงอรอขน่ืยถรามาสนุทงลยวนหอืถูผ้น�ง้ัท าหญปขไกแรากนินเำดนอก

3336-426-20 ทพัศรทโ 00501 ฯพทเงุรก กัรงาบ มลีสนนถ 782 ่ีทขลเ รวคแส้ีตรอบเิลราคาอ 8 น้ัช ดักำจจ. โซลาริสลบ - 

)นวช้ีชอืสงันหมาตดยีอเะลยาร( รากงาทนปเงายอน้ึขง้ัตงตแรากดัจทัษิรบ่ีทนุทงลยวนหนืคอ้ืซบัรอืรหยาขรากนุนสบันสูผ - 

0006-362-20 ทพัศรทโ )retneC pleH( ยพัรทกัลหดาลตะลแยพัรทกัลหบักำกรากมรรกะณคนางกันำส - 

มานงละลแลูมอขงอขนวถบรคงอตกูถมาวคบอสจวรตดไนุทงลูผหใอ่ืพเ  รษกัอณษกัลยาลนปเนุทงลูผงอขนยีรเงอรอขกึทนับะจนืคอ้ืซบัรอืรหยาขรากนุนสบันสูผอืรหรากดัจทัษิรบ  าจาวยวดนยีรเงอรณ�รก ้น�ง้ัท

งอตกูถมาวคงอรบัร

นุทงลผูงอขิธทิส

นุทงลยวนหนืคอ้ืซบัรอืรหยาขรากำทอ่ืพเนืคอ้ืซบัรอืรหยาขรากนุนสบันสูผนปเลคคุบิตินอืรหาดมรรธลคคุบหใยามหบอมดไ่ีทงหแกุทรากดัจทัษิรบงอขอ่ืชยารบารทบัรรากนใิธทิส .1

 วาลกงัดลคคุบิตินงอขนุทงลูผบักอตดิตูผ นางกันพวัตำจะรปขลเะลแ ูยอ่ีท อ่ืชง้ัทมวรนืคอ้ืซบัรอืรหยาขรากนุนสบันสูผะลแ รากดัจทัษิรบงอข ูยอ่ีท อ่ืชบักวย่ีกเลูมอขบารทบัรดไรากนใิธทิส .2

นุทงลยวนหนในุทงลรากนใงย่ีสเมาวคบักวย่ีกเยาบิธอำคะลแนอืตเำคบารทบัรนจดอลต น้ันนุทงลยวนหอ้ืซอ่ืพเำนะนแำคบัรดไ่ีทนุทงลยวนหบักงอขวย่ีกเ่ีทงย่ีสเมาวคบักวย่ีกเลูมอขบารทบัรดไะจ่ีทิธทิส .3

4. สิทธิในการรับทราบขอเท็จจริงที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจลงทุน เชน การขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อ

นตนปเ มวรนุทงอกมวรบวค   

นตนปเ นุทงลยวนหยาขอืรหอ้ืซรากกาจบัรดไจาอนืคอ้ืซบัรอืรหยาขรากนุนสบันสูผ่ีทนทแบอตลผอืรหมียนเมรรธาค นชเ นชยโะรปลผงาทงยแดัขมาวคบักวย่ีกเลูมอขบารทบัรรากนใิธทิส .5

)gnillaC dloC( อขงอรดไิมนุทงลูผยดโยาขรากนปเ่ีทะณษกัลนใอตดิตรากบัรรากงอตมไาวานตจเงดสแรากนใิธทิส .6

วไดนหำกยามหฎก่ีทาลวเะยะรมาต้ีนง้ัท )gnillaC dloC( อขงอรดไิมนุทงลูผยดโยาขรากนปเ่ีีทณรกนใ นุทงลยวนหนืคยาขอืรหนุทงลยวนหอ้ืซ่งัสำคกิลเกยะจ่ีทนับาถสนุทงลูผชใิม่ีทนุทงลูผงอขิธทิส .7

นืคอ้ืซบัระลแยาขรากนุนสบันสูผอืรหรากดัจทัษิรบกาจญัคำสลูมอขปุรสนวสนวช้ีชอสืงันหบัรอขรากนใิธทิสีมนาท .8

The filing of complaints.
Unitholders can make complaints about business conducts of the asset management company and the selling agents which is a juristic person.  Unitholders can also make complaints 

about the services of the company’s staffs or marketing representatives. Either oral complaints or written complaints can be made. In case of oral complaints, the company’s staff will 

record the complaints in letter and let the unitholders approve and sign the letter before resolving the problems. Unitholders can submit the complaints at

          - Solaris Asset Management Co., Ltd.  8th Floor  Liberty Square Building 287 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 02-624-6333

          - The authorized selling agents (please see prospectus for details).

          - The office of the Securities and Exchange Commission (Help Center) Tel. 02-263-6000.

For oral complaints, the company or the selling agents will record the complaints in letter so that the investors can review the completeness and accuracy of the information and sign to approve.

1. The right to know the names of all asset management companies which appoint ordinary persons or juristic persons to be the selling agents of fund units.

2. The right to know the names and the addresses of the asset management companies and the selling agents as well as the names, the addresses, and the employee identification 

   numbers of representatives of such juristic persons.

3. The right to know the risks of the suggested fund units, the warnings, and the explanation regarding the risks of investment in fund units.

4. The right to know the facts which can significantly affect investor’s benefits or affect the investment decisions e.g. selling the units of a mutual fund which is under a merging process. 

5. The right to know the conflicts of interest such as fees or compensation which the selling agents may receive from selling or redeeming the fund units.

6. The right to express the intention not to receive a cold calling.

7. The right of non-institutional investors to cancel buying or redeeming orders of fund units within time limit specified by law if the transactions were initiated by cold callings.

8. The right to request a summary prospectus from asset management companies or selling agents.

กรณ�สับเปลี ่ยนหนวยลงทุนจาก บลจ. อื ่น ขาพเจาจะชำระคาซื ้อหนวยลงทุนขางตนใหกับ บลจ.โซลาริส โดยเช็คหรือวิธีการอื ่นเพื ่อเขาบัญชีชื ่อ “บลจ. โซลาริส เพื ่อบัญชีจองซื ้อกองทุนเปด” 

ซึ�งขาพเจาไดมอบหมายให บลจ. ตนทางท่ีขาพเจามีคำสั�งสับเปล่ียนหนวยลงทุนเปนผูดำเนินการตอเน��องจากในวันทำคำสั�งสับเปล่ียนหนวยลงทุนฉบับน� ้บลจ. โซลาริส ยังไมไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากขาพเจา 

จึงไมสามารถระบุจำนวนเงินท่ีซ้ือหนวยลงทุน หรือวันท่ีซ้ือหนวยลงทุนไดแนนอน ดังน้ันเม่ือ บลจ. โซลาริส ไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนและนำเงินเขาบัญชีจองซ้ือดังกลาวแลวในวันใดใหถือวาคำสั�งสับเปล่ียนฉบับน�้

มีผลสมบูรณ ณ วันนั้น และขาพเจายอมรับวาจำนวนหนวยลงทุนที่ บลจ. โซลาริส ไดคำนวนตามเกณฑในการกำหนดราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ณ วันที่คำสั�งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนฉบับน�้มีผลสมบูรณ 

ท้ังน�ข้าพเจาจะเปนผูดำเนินการนำใบคำสั�งสับเปล่ียนหนวยลงทุนฉบับน�ไ้ปแสดงตอ บลจ. ตนทางเพ่ือให บลจ. ตนทางไดดำเนินการสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหกับขาพเจา ขาพเจารับทราบและยินยอมในกรณ�ท่ี บลจ. โซลาริส 

ไมดำเนินการใหเปนไปตามใบคำสั�งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนฉบับน�้ โดยมีสาเหตุมาจากขอมูลที่ บลจ. ตนทางให บลจ. โซลาริส ไมตรงกับขอมูลที่ระบุไวในใบคำสั�งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนฉบับน�้ 

In case of switching fund units from another asset management company, I/we will make payment for the above purchased fund units to Solaris Asset Management Co., Ltd. via cheque 

or other methods to the account named “Solaris Asset Management ltd. For Subscription”, which I have assigned my switching-out asset management company to do the fund units switching 

processes from the date which this switching order has been made. However, on the date of this order, Solaris Asset Management Co.,Ltd. has not received my payment. 

Thus, Solaris Asset Management Co.,Ltd. cannot indicate the exact subscription amount or the exact subscription date. Once Solaris Asset Management Co.,Ltd. has received the payment 

and deposits the payment into the above subscription account will be deemed as the completion date of this fund units switching. I/We  accept that the number of fund units which 

Solaris Asset Management Co., Ltd. has calculated relevant to the criteria of switching price as of the date of this order’s completion.  In order for the data regarding this fund unit switching 

to be complete and accurate, I/we will submit this fund unit switching order to the switching-out asset management company. The switching-out asset management company will transfer the proceeds 

from redeemed units to the aforementioned subscription account and deliver the unit transferring confirmation letter to Solaris Asset Management Co., Ltd. by 12.00 a.m. of the 4th working day 

from the date on which the switching-out asset management company conducts the fund units switching for me/us. I/We acknowledge and consent in case that Solaris Asset Management Co.,Ltd. 

cannot arrange to follow this fund units switching order by the reason that the data which the switching-out asset management company delivers to Solaris Asset Management Co., Ltd. 

is different from the given information in this fund units switching order. 
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