
 

 

 

 

 

 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน โซลารสิ จาํกดั 
ชั �น 8 อาคารลิเบอร์ตี �สแควร์ เลขที� 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์ 66 2 624 6333 โทรสาร 66 2 624 6330 www.solarisfunds.com 

ใบคาํสั� งซื �อ 
Subscription Form 

 
ผู้สนบัสนนุการขายฯ / Agent 

เลขที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุ / Unitholder No. 

วนัที� / Date 

 
ชื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุ  หมายเลขโทรศพัท์ 
Unitholder Name  : …………………………………………………………………………………………………………    Telephone No.           :    ……………………………….................. 
ชื�อกองทนุ 
Fund Name :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

จํานวนเงินที�ต้องการซื �อ           
Subscription Amount (In Baht) 
 

ชําระโดย / Paid by 
(     )  ผ่านบญัชีธนาคาร (ระบชืุ�อ) / Payment made via bank (Please specify) …………………………………………..………   สาขา / Branch ………………………………………. 

(     )  หกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ / Automatic Tranfer System (ATS)                   (     )  บตัรเครดิต / Credit card ………………………………………………………………………………. 

(     )  เช็ค, ดร๊าฟ / Cheque, Draft เลขที� / No.  ……………………………………   ธนาคาร / Bank ………………………………………. สาขา / Branch …………………………………… 
(     )  อื�นๆ / Other …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

สําหรับการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว / For investment in Long-Term Equity Fund 
ในกรณีที�กองทุนรวมหุ้ นระยะยาวที�ข้าพเจ้าลงทุนในปัจจุบนั มีมลูค่าหน่วยลงทุนหรือจํานวนหน่วยลงทุนลดลง จนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัการกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้บริษัทจดัการโอนย้ายหน่วยลงทนุของข้าพเจ้าไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื�น โดยข้าพเจ้าจะแจ้งชื�อกองทนุรวมดงักล่าว
ภายใน 2 วนัทําการนบัตั �งแต่วนัที�เกิดเหตเุลิกกองทนุ หากเกินกําหนดเวลาที�กําหนดให้บริษัทจดัการพิจารณาเลือกกองทนุตามที�เห็นสมควร 
In case there is a decrease in value of unit or amount of units in LTF that causes the fund to be liquidated by the terms and conditions in Notification of the office of the SEC. I wish to transfer all 
my units to another LTF fund and I will inform the name of fund within two business days from the day of event. If more than the allotted time, I agree to allow S-Funds to transfer my units into the 
appropriated fund. 
 

        ลงนามทํารายการ......................................................................................................... 
ลายมือชื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุ / Unitholder’s Signature 

ตามที�ข้าพเจ้าได้ลงทนุในกองทนุนี � / As I/We invested in this fund : 
ข้าพเจ้าได้รับ,อ่านและเข้าใจข้อมลู/สาระสาํคญัต่างๆ ของกองทนุนี �เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผกูพนัตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมที�ได้รับอนมุติัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที�แก้ไขเพิ�มเติม โดย
ชอบตามกฎหมายตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทนุที�จดัทําขึ �นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมและยอมรับความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องทั �งหมดจากการลงทุนในกองทุน
นี � / I/We confirm that I/We understand the relevant information pertaining to the Fund before deciding to invest in it. I/We acknowledge and hereby agree to be bound by the terms, conditions and details stipulated in 
the Mutual Fund’s Project which has been approved by the SEC (including any amendment thereof), together with the Commitments between the Management Company and the Unitholders as duly executed and 
signed by and between the Management Company and Trustee of the Mutual Fund. I/We acknowledge accept all risks associated with this investment. I/We acknowledge that. 
(     ) กรณีลงทนุในกองทนุรวมที�มีระดบัความเสี�ยงสงูกว่าระดบัความเสี�ยงที�สามารถลงทนุได้ ข้าพเจ้ารับทราบว่า กองทุนรวมที�ระบุไว้ในคําสั�งฉบบันี �เป็นกองทุนรวมที�มีระดับความเสี�ยงสงูกว่าระดับความเสี�ยงที�ข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้ 

และข้าพเจ้าได้รับคําชี �แจงเพิ�มเติมเกี�ยวกบัระดบัความเสี�ยงของกองทนุรวมที�ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทนุตามที�ระบไุว้ในคําสั�งฉบบันี �แล้ว และข้าพเจ้ายงัคงมีความประสงค์ที�จะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที�ระบุไว้ในคําสั�งฉบบันี � 
ซี�งเป็นการตัดสินใจลงทุนของข้าพเจ้าเอง / I/We hereby confirm to the Management Company that I/We am/are aware that the mutual fund as specified in this application is the mutual fund of which the application, 
and I/We still wish to invest in the investment unit of such mutual funds specified in this application, which is based on my/our own decision. 

(     )   กรณีกองทนุรวมมีการลงทนุในต่างประเทศ หากเป็นการลงทนุในกองทนุรวมที�ลงทนุในต่างประเทศ (FIF) ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี�ยงทั �งหมดที�เกี�ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศนั �นๆ เช่นความผันผวนของราคา/มูลค่า
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิที�ลงทนุ ความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง ความเสี�ยงของประเทศที�ลงทนุหรือเกี�ยวข้องกบัการลงทนุ รวมไปถงึความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนที�อาจสง่ผลให้ข้าพเจ้าอาจได้รับกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน
จากการลงทนุในกองทนุ หรืออาจได้รับคืนเงินตํ�ากว่าเงินลงทนุเริ�มแรกได้ และข้าพเจ้าตกลงซื �อหน่วยลงทนุตามที�ระบไุว้ในคําสั�งซื �อหน่วยลงทนุนี �โดยจะไม่เพิกถอนคําสั�งซื �อไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ �น เว้นแต่เป็นสิทธิของผู้ลงทุนที�ระบุไว้ใน
คู่มือผู้ลงทุน และขอให้คํารับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการตามข้อความี�ระบุไว้ด้านหลงัคําสั�งนี � / I/We invest in the unit trusts of a Foreign Investment Fund (FIF), the Funds are subject to foreign investment risks i.e. 
Market risk, Liquidity risk, Country risk, and Foreign exchange rate risk which it is possible that I/We may receive gain/loss from Foreign exchange rate or may receive back money less than the original 
investment amount. And I/We hereby agree to purchase investment units as stated above. I/We shall not cancel this subscription order in any circumstances except that cases as outline in the investor’s Bill of 
Rights. Also I/We certify the statement printed on the back of this form. 

(     ) กรณีกองทนุรวมที�มิได้ป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนทั �งจํานวน ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทนุรวมที�ระบไุว้ในคําสั�งฉบบันี �เป็นกองทนุรวมที�มิได้ป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนทั �งจํานวน ซึ�งข้าพเจ้าอาจขาดทุนหรือได้รับ
กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน และ/หรือได้รับเงินคืนตํ�ากว่าเงินลงทนุเริ�มแรกได้ และข้าพเจ้ายงัคงมีความประสงค์ที�จะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที�ระบไุว้ในคําสั�งฉบบันี � ซึ�งเป็นการตัดสินใจลงทุนของข้าพเจ้าเอง / I/We hereby 
confirm to the Management Company that I/We am/are aware that the mutual fund as specified in this application is the mutual fund that does not hedge against the exchange rate risk entirely. Therefore, I/We 
may suffer losses or gain profits from the exchange rate and/or receive the proceeds from investment lower than my/our principal amount, and I/We still wish to invest in the investment unit of such mutual fund 
as specified in this application, which is based on my/our own decision. 

(     ) กรณีลงทุนในกองทุน RMF/LTF ข้าพเจ้าได้รับคู่มือภาษีรวมถึงทราบเงื�อนไขและภาระผูกพันเกี�ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพื�อการเลี �ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแล้ว / I/We hereby confirm to the 
Management Company that I/We have received the tax information regarding RMF/LTF which I/We wish to invest in this application. 

 

         ลงนามรับทราบความเสี�ยง/ข้อมลู............................................................................................. 
                                             ลายมือชื�อผู้ถือหน่วยลงทนุ / Unitholder’s Signature 

คําเตือน : การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงินและมีความเสี�ยงของการลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทนุอาจได้รับเงินลงทนุคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทนุเริ�มแรก และอาจไม่ได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที�กําหนด 
หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามที�มีคําสั�งไว้ และผู้ลงทนุควรซื �อขายหน่วยลงทนุกบับคุคลที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 
Warning : Mutual Funds are not deposits and are subject to investment risks. The value of investments and the income from them may fall as well as rise, and you are not guaranteed to get the money redemption or 
investment units could not be sold within the specified period. There is also a risk that your redemption proceed are delayed or denied. Investors should subscript/redeem units trusts through organization and/or 
person that has been approved or accredited by the office of the SEC. 
ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสอืชี �ชวนของแต่ละกองทนุให้เข้าใจก่อนตดัสนิใจลงทนุ หากท่านต้องการทราบข้อมลูหรือรายละเอียดเพิ�มเติม สามารถสอบถามหรือขอข้อมูลได้ที�บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื �อคืน / Investor 
should study information in the fund prospectus before making a decision to invest and should keep the information for future references. Investors also have a right to request for more information from the Asset 
Management Company or the selling agents. 

สําหรับเจ้าหน้าที� 
For official use only 

 

 
ผู้แนะนําการลงทนุ / Investment Consultant 

      
รหสัผู้แนะนํา / IC No. 

 
ผู้ ทํารายการ / Teller 

 
ผู้อนมุติั / Authorizer 

ตวัเลข                                                        บาท 
In number                                                              Bath 

ตวัอกัษร 
In word 



คํารับรองและคํายืนยันต่อบริษัทจัดการ 

1. ข้าพเจ้าตกลงจะซื �อหน่วยลงทนุตามที�ระบไุว้ในใบคาํสั�งนี � โดยไม่เพิกถอนคําสั�งซื �อไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ �น ในกรณีที�คําสั�งซื �อนี �ถกูปฏิเสธ ข้าพเจ้าตกลงที�จะรับเงินที�ได้ชําระแล้วคนืโดยไม่มีดอกเบี �ย ทั �งนี � ข้าพเจ้าตกลงยินยอม
ที�จะเสียคา่ธรรมเนียมในการนี �และยอมรับที�จะปฏิบตัติามข้อกําหนดและเงื�อนไขทั �งหมดที�ระบไุว้ในหนงัสือชี �ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุทกุประการ โดยข้าพเจ้าได้รับคูม่ือภาษีและ/หรือหนงัสือชี �ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญัที�
ผู้ลงทุนควรทราบ / I/We agree to purchase the fund units as stated above and shall not cancel this subscription order in any circumstances. In case that this subscription is denied, I/We agree to 
accept the return of the paid money without interest. I/We agree to pay the subscription 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 fund’s prospectus which contains material information for investors. 

2. ข้าพเจ้ายินยอมเสียคา่ธรรมเนียมการซื �อหน่วยลงทนุและยินยอมผกูพนัตามเงื�อนไขข้อกําหนดและข้อความใดๆ ที�ระบไุว้ในหนังสือชี �ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน / I/We agree to pay the subscription fee and consent to 
be bound by all terms and conditions specified in the fund’s prospectus. 

3. ข้าพเจ้าจะคํานึงถึงเงื�อนไขเรื�องสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลและเข้าใจรายละเอียดในคู่มือแล้วว่า หากข้าพเจ้ามีการทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาวหรือกองทุนเพื�อ         
การเลี �ยงชีพก่อนระยะเวลาที�ต้องถือครอง ข้าพเจ้าอาจจะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และจะต้องชําระคนืภาษีที�ได้รับการลดหย่อนและเงินเพิ�มแก่กรมสรรพากร / I/We have been aware of the requirements 
regarding the personal income tax benefits of the investment. The event that I/We redeem an LTF or RMF fund unit before the period required, I/We may lose the personal income tax benefits and 
must return the value of all such benefits to the revenue department. 

4. ในกรณีที�ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที�ได้รับอนุมตัิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที�แก้ไขเพิ�มเติมโดยชอบด้วย
กฎหมายตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุนที�จดัทําขึ �นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม / 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. 

 

คู่มือผู้ลงทนุ 

สิทธิของผู้ลงทุน / Unitholder’s Rights 

1. สิทธิในการรับทราบรายชื�อของบริษัทจัดการทุกแห่งที�ได้มอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื �อคืนเพื�อทําการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทุน / The right to know the names of all 
asset management companies which appoint ordinary persons of juristic persons to be the selling agents of fund units. 

2. สิทธิในการได้รับทราบข้อมลูเกี�ยวกบัชื�อ ที�อยู่ของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคนืรวมทั �งชื�อ ที�อยู่ และเลขประจําตวัพนกังาน ผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนของนิติบุคคลดงักล่าว / 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. สิทธิที�จะได้รับทราบข้อมลูเกี�ยวกับความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับหน่วยลงทุนที�ได้รับคําแนะนําเพื�อซื �อหน่วยลงทุนนั �น ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี�ยวกับความเสี�ยงในการลงทุนในหน่วยลงทุน / The right to 
know the risks of the suggested fund units as well as the right to know the warnings and the explanation regarding the risks of investment in fund units. 

4. สิทธิในการรับทราบข้อเท็จจริงที�มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยหรือต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที�อยู่ในขั �นตอนการดาํเนินการเพื�อควบรวมกองทุนรวม เป็น
ต้น / The right to know the facts which can significantly affect investors’ benefits of affect the investment decisions i.e. selling the units of a mutual fund which is under a merging process. 

5. สิทธิในการรับทราบข้อมลูเกี�ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น คา่ธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที�ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคนือาจได้รับจากการซื �อหรือขายหน่วยลงทนุ เป็นต้น / 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. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการตดิตอ่ในลกัษณะที�เป็นการขายโดยผู้ลงทนุมิได้ร้องขอ (Cold Calling) / The right to express the intention not to receive a cold calling. 
7. สิทธิของผู้ลงทนุที�มิใช่ผู้ลงทนุสถาบนัที�จะยกเลิกคาํสั�งซื �อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที�เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling) ทั �งนี �ตามระยะเวลาที�กฎหมายกําหนดไว้ / 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. สิทธิในการขอรับหนังสือชี �ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญจากบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื �อคืน / The right to request a summary prospectus from the asset management companies or selling 

agents. 

 
การรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทนุ / Customer Complaints 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถร้องเรียนเกี�ยวกบั “การประกอบธุรกิจ” ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื �อคืนที�เป็นนิติบุคคล หรือเกี�ยวกับการปฏิบัติหน้าที�ของพนักงานหรือผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนโดยผู้ ถือหน่วย
ลงทนุสามารถร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อักษรหรือกรณีร้องเรียนด้วยวาจา เจ้าหน้าที�จะทําการบันทึกข้อร้องเรียนดงักล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนลงนามเพื�อรับรองความถูกต้องก่อนดําเนินการแก้ไข
ปัญหา ทั �งนี �ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถยื�นข้อร้องเรียนได้ที� / Unitholders can make complaints about the business conduct 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 staff or marketing representatives. Either oral complaints or written complaints may 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 

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ โซลาริส จํากดั ชั �น 8 อาคารลิเบอร์ตี �สแควร์ เลขที� 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท์ 0-2624-6333 
 Solaris Asset Management Co., ltd.  8th Floor Liberty Square Building 287 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 0-2624-6333 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุที�บริษัทจดัการแตง่ตั �งขึ �นอย่างเป็นทางการ (รายละเอียดตามหนงัสือชี �ชวน) 
 The authorized selling agents (Please see prospectus for details) 
- สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (Help Center) โทรศพัท์ 0-2263-6000 
 The office of the Securities and Exchange Commission (Help Center) Tel. 0-2263-6000 
ทั �งนี � กรณีร้องเรียนด้วยวาจา บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื �อคืนจะบนัทึกข้อร้องเรียนของผู้ลงทนุเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อให้ผู้ลงทนุได้ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูและลงนามรับรองความ

ถกูต้อง / 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. 


