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เรียน  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด      วันที่_____________________

ข้าพเจ้า_______________________________________________________ เลขท่ีผู้ ถือหน่วย _____________________________________________________ 

เบอร์โทรศพัท์มือถือ _____________________________________________ อีเมล์ ________________________________________ (ข้อมูลสาํคัญ โปรดระบุ) 

ระดบัความเสี่ยงของข้าพเจ้า_______________________________________ มีความประสงค์ 
 

ส่วนที่ 1         ส่ังซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้า ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
 

ข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงของกองทุนรวมข้างต้น ท่ีข้าพเจ้าลงทุนครัง้นีว้่า มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าท่ีข้าพเจ้ายอมรับได้และรับทราบความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนของกองทนุท่ีอาจเกิดขึน้ โดยข้าพเจ้าได้รับคู่มือผู้ลงทนุ หนงัสือชีช้วนส่วนสรุปสําคญั และ/หรือ เอกสารอ่ืนใดท่ีใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทนุท่ีบริษัท
จดัการได้ทําขึน้ และคําแนะนําจากผู้แนะนําการลงทนุเร่ืองความเสี่ยงดงักลา่วแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยืนยนัท่ีจะลงทนุในกองทนุรวมข้างต้น 
คําเตือน: การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจได้รับเงินลงทนุคืนมากกว่า หรือน้อยกวา่เงินลงทนุเร่ิมแรก
และอาจไม่ได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามท่ีได้มีคําสัง่ไว้ และผู้ลงทนุควรซือ้ขาย
หน่วยลงทนุกบับคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบ 
 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์แจ้งวันสิน้สุดการส่ังซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้าผ่านบญัชีเงนิฝากตามรายละเอียดข้างต้น ภายในวันที่ ____/_____/_____ 
(วันที่ระบุต้องเป็นวันหลังจากการมีคาํส่ังซือ้หน่วยลงทุนอัตโนมัตมิากกว่า 3 ครัง้แล้ว) 

 
ส่วนที่ 2         ยกเลกิคาํส่ังซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้า ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

กองทนุเปิด _____________________________________ จํานวนเงินลงทนุ _________________________ บาท ลงทนุทกุวนัท่ี __________________________ 
 หกับญัชีเงินฝากของธนาคาร ___________________     ประเภทบญัชี     ออมทรัพย์     กระแสรายวนั   

ช่ือบญัชี _______________________________________     เลขท่ีบญัชี _______________________________________ 
 
 
ลงช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน _ ______________________________________________ (ตามที่ให้ไว้ในแบบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน) 
 
หลักฐานการสมัคร -      หนังสือยนิยอมหกับญัชีเงนิฝาก 

- สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน และ สาํเนาบญัชีเงนิฝากธนาคาร พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง  
                 

สาํหรับเจ้าหน้าที่                  
Agent Code_________________ Agent Name________________________ ตรวจสอบโดย _______________________________ ลายมือช่ือผู้ตรวจสอบ 
Marketing Name ________________________________________________ ช่ือผู้ตรวจสอบ (________________________) วนัท่ี __________________ 
Securities Investment Consultant No. ______________________________  
Signature ________________      Date ____________________  อนมุติัโดย ______________________________ลายมือช่ือผู้อนมุติั  
       ช่ือผู้อนมุติั   (________________________) วนัท่ี __________________ 
                 
 

 
 

ช่ือกองทุนเปิด 
 

จาํนวนเงนิ 
ลงทุน(บาท) 

ลงทุนทุกวันที่ ระดับความ 
เส่ียงกองทุน 

(1-8) 

ยอมรับความเส่ียง 
กองทุ นมากก ว่า
ระดับความเส่ียง
ของข้าพเจ้า 

ยอมรับความ
เส่ียงของอัตรา
แลกเปล่ียน 

5 10 15 25 

         
         
         

ใบคาํส่ังซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้า (Regular Saving Plan)  

สําหรับลูกค้าบลจ.ยูโอบ ีและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่ บลจ.แต่งตัง้  

ฉบบัปรับปรุง ก.พ. 2559 
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เงื่อนไข 
1.ข้าพเจ้ารับทราบว่าจํานวนเงินท่ีซือ้หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนในแต่ละครัง้ต้องไม่น้อยกว่าจํานวนเงินลงทุนขัน้ต่ําท่ีกําหนดไว้ในหนังสือชีช้วนของแต่ละกองทุน และเป็น
ความเส่ียงและความรับผิดชอบของข้าพเจ้าเองในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีซือ้หน่วยลงทนุสําหรับกองทนุรวมหุ้นระยะยาวและกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพเกินสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ท่ีได้รับในแตล่ะประเภทตามท่ีกฎหมายกําหนด 
2.ข้าพเจ้าทราบวา่บริษัทจดัการจะดําเนินการหกัค่าซือ้หน่วยลงทนุในงวดแรกจากบญัชีเงินฝากภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีข้าพเจ้าได้นําส่ง   “หนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝาก เพ่ือ
ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” พร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนแล้วให้กบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
3.ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจดัการจะส่งจดหมายหรือ ข้อความสัน้ (SMS) หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพ่ือแจ้งวนัเร่ิมดําเนินการหกัค่าซือ้หน่วยลงทุนผ่านบัญชีเงิน
ฝากครัง้แรกให้กบัข้าพเจ้าได้รับทราบ 
4.ข้าพเจ้ารับทราบว่าการหกัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมติัผ่านบญัชีเงินฝาก บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ธนาคารหกัจากบญัชีเงินฝากท่ีได้รับแจ้งไว้ โดยช่ือเจ้าของบญัชีเงิน
ฝากนัน้ต้องเป็นช่ือเดียวกนักบัช่ือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 
5.ข้าพเจ้ารับทราบวา่ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ธนาคารหกัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมติัผ่านบญัชีเงินฝากตามจํานวนเงินท่ีข้าพเจ้าได้ระบุไว้ใน “หนงัสือขอให้หกับญัชีเงิน
ฝากเพ่ือชือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้า” ในกรณีท่ีธนาคารไม่สามารถหกัเงินดงักล่าวได้ ภายในวนัท่ีซือ้หน่วยลงทุนไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมติัในเดือนนัน้และขอยกเลิกรายการซือ้หน่วยลงทนุของเดือน ดงักล่าว ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะดําเนินการให้ธนาคารหกัเงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุอตัโนมติัผ่านบญัชีเงินฝากในเดือนถดัไปตามปกติ 
6.ในกรณีท่ีข้าพเจ้ามีความประสงค์จะซือ้หน่วยลงทุนอัตโนมัติมากกว่า 1 กองทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้ามีไม่เพียงพอท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนได้ครบทุกกองทุน 
ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิทํารายการซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมติัให้เฉพาะรายการที่ธนาคารแจ้งว่าสามารถหกัเงินได้และบริษัทจดัการจะไม่หกับญัชีย้อนหลงั
สําหรับรายการซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมติัของกองทนุท่ีเงินในบญัชีเงินฝากมีไมเ่พียงพอท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุ 
7.ข้าพเจ้าทราบว่าบริษัทจดัการจะดําเนินการให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าและโอนเข้าบญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิดเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุทกุเดือนตามท่ีข้าพเจ้าได้ระบุ
ไว้ใน “หนังสือขอให้หกับัญชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้า” ตามราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขาย และเป็นราคาท่ี
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
8.กรณีท่ีวนัท่ีกําหนดให้หกัเงินจากบญัชีเงินฝากตรงกบัวนัหยดุทําการหรือวนัหยดุทําการซือ้ขาย บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากในวนัทําการหรือ
วนัทําการซือ้ขายถดัไปและจะใช้ราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการหรือวนัทําการซือ้ขายนัน้เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ 
9.ข้าพเจ้ารับทราบว่าในกรณีท่ีธนาคารได้หกัค่าซือ้หน่วยลงทุนอตัโนมติัผ่านบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าไม่สามารถเพิกถอนการทํารายการดงักล่าวได้ ไม่ว่าด้วย
สาเหตใุดก็ตาม 
10.ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับข้อผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงตอ่ไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรับความ
เส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 
11.ข้าพเจ้ารับทราบว่าการใช้บริการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนอตัโนมติัผ่านบัญชีเงินฝาก จะมีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการใช้บริการดังกล่าวตามอตัราและเง่ือนไขท่ี
ธนาคารเรียกเก็บจากข้าพเจ้าแล้วแต่กรณี 
12.หากรายการซือ้หน่วยลงทุนอัตโนมติัไม่ตรงตามท่ีระบุไว้ใน “หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทุน และใบคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้า”ข้าพเจ้ารับทราบว่า 
ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจดัการดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยจะมีผลในรายการซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมติัในเดือนถดัไป หากข้าพเจ้าไม่ได้แจ้งให้บริษัทจดัการดําเนินการแก้ไข 
ข้าพเจ้ารับทราบวา่รายการซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมติันัน้ถกูต้องและสมบูรณ์ ทัง้นี ้ข้าพเจ้าขอสละสิทธ์ิในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องบริษัทจดัการ เพ่ือให้ชดเชยเงินท่ีได้หกัโอนจาก
บญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพ่ือทํารายการซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมติัดงักล่าว 
13.ข้าพเจ้ายอมรับวา่ธนาคารจะทําการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ตอ่เม่ือวงเงินในบญัชีเงินฝากมีมากพอในการหกับญัชีในขณะนัน้เทา่นัน้ 
14.ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะได้รับแจ้งการหกับญัชีแต่อย่างใดจากบริษัทจดัการ เน่ืองจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดงักล่าวนัน้ได้จากใบแจ้งยอด (Statement) และ/หรือสมดุ
บญัชีเงินฝากของธนาคาร และ/หรือจากใบรับเงิน และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัทจดัการอยู่แล้ว 
15.ข้าพเจ้ายอมรับความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากความขดัข้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีอาจทําให้ไมส่ามารถหกับญัชีตามท่ีข้าพเจ้ามีคําสัง่ไว้ทัง้ท่ีมีวงเงินเพียงพอและข้าพเจ้า
ขอสละสิทธ์ิท่ีจะเรียกร้องคา่เสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากธนาคารและบริษัทจดัการ จากเหตสุดุวิสยัดงักลา่ว 
16.ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าไม่เกิน 5 วนัทําการก่อนปิดให้บริการ
ดงักลา่ว โดยปิดประกาศใว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
17.ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องการแก้ไข “หนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้า” ข้าพเจ้าต้องกรอกคําขอยกเลิกใช้บริการและกรอก 
“หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ฉบบัใหม ่
18.ข้าพเจ้ารับทราบวา่ข้าพเจ้าสามารถยกเลิกการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมติัผ่านบญัชีเงินฝากได้ ดงันี ้

18.1 ระบุวนัสิน้สดุการใช้บริการชําระเงินค่าบริการซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมติัผ่านบญัชีเงินฝากใน “หนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุลว่งหน้า ณ วนัท่ีสมคัรบริการ หรือ 
18.2 กรอกข้อมลูแจ้งความประสงค์ยกเลิกการซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมติัในแบบฟอร์ม “หนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ลว่งหน้า” และนําสง่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 30 วนั 

19.ข้าพเจ้ารับทราบวา่บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกบริการนี ้หากเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ตอ่ไปนี ้
19.1 กองทนุดงักลา่วได้ยกเลิกโครงการ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบใุนหนงัสือชีช้วนของกองทนุดงักล่าว 
19.2 ข้าพเจ้าได้ยกเลิกบญัชีเงินฝากท่ีข้าพเจ้าระบไุว้สําหรับซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมติั 
19.3 บญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าท่ีระบไุว้สําหรับซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมติัได้ถกูยกเลิกโดยธนาคาร 
19.4 หากบริษัทจดัการไมส่ามารถหกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมติัเป็นระยะเวลา 3 เดือนติดตอ่กนั 

20. ข้าพเจ้ารับทราบวา่การหกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ข้าพเจ้าจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนของแตล่ะกองทนุเปิด 
21. ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิดําเนินการปฏิเสธคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมติั หากข้าพเจ้าไม่ได้ประเมินระดบัความเส่ียงท่ีข้าพเจ้ายอมรับได้สําหรับการ
ลงทนุในกองทนุรวมกบับริษัทจดัการ หรือประเมินไม่ครบถ้วน หรือลงทนุในกองทนุท่ีมีระดบัความเส่ียงสงูกว่าระดบัความเส่ียงท่ีข้าพเจ้ายอมรับได้โดยไม่มีการลงนามรับทราบ
เร่ืองการยอมรับความเส่ียงในระดบัท่ีสงูกว่าดงักล่าว 
 
คําเตือน: การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลกัษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เง่ือนไขผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการดําเนินงานกองทุนก่อนตดัสินใจ
ลงทุน กองทุนมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม แต่
เน่ืองจากกองทนุไมไ่ด้ป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จํานวนผู้ลงทนุอาจจะขาดทนุหรือได้รับกําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทนุเร่ิมแรกได้ 

ฉบบัปรับปรุง ก.พ.2559 


