
Ref. No. : 

วนัท่ี / Date : 
เลขท่ีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ / Unit Holder No. 
 

  การขายโดยผู้ลงทนุมิได้ร้องขอ  (Cold Calling) 

    
 

ชื่อกองทุน / Fund Name ____________________________________________________________________________________________ 
ช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name _______________________________________________________________________________   
เลขที่บัตรประชาชน/ ID No. _______________________________________________ โทร./ Tel. ________________________________ 
จ านวนเงินท่ีต้องการซือ้                                                                              บาท                                                                                                                             
Subscription Amount                                                                               Baht                                                                                        

ตวัอกัษร 
In words 

 

ช าระเงนิโดย / Paid by 

     เงินโอน / Money Transfer            
             เลขท่ีบญัชีต้นทาง / Account No. ________________  ธนาคาร / Bank _______________  สาขา / Branch _______________ น าฝากเข้าธนาคาร / Pay-in Bank   __________________ 
      เช็ค-ดราฟท์  / Cheque-Draft     
             เลขท่ีเช็ค / Cheque No. ________________________  ธนาคาร / Bank _______________  สาขา / Branch _______________ น าฝากเข้าธนาคาร / Pay-in Bank   __________________ 
      เงินที่ได้จากการขายคืนกองทุน / Redemption of Fund  _______________________________________________________ เมื่อวนัท่ี ________________________________________ 

ส าหรับการส่ังซือ้กองทุนรวมหุ้นระยะยาวเท่านัน้ : 
เมื่อมลูค่าหน่วยลงทนุหรือจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุท่ีรบบนุนนบค าสัง่ซือ้นี ้(“กองทนุ”) ลดลงจนเป็นเหตนุห้เลิกกองทนุตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด  ข้าพเจ้าขอมอบหมายนห้บริษัทจดัการ
ด าเนินการโอนย้ายหน่วยลงทนุท่ีข้าพเจ้าลงทนุไว้นนกองทนุทัง้จ านวนโดยอตัโนมติั (ตามรายลบเอียดนนหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการของกองทนุ)  ไปยงั 
        กองทนุรวมหุ้นรบยบยาวกองทนุอ่ืน ซึง่ข้าพเจ้าจบแจ้งช่ือกองทนุดงักลา่วภายนน 2 วนันบัแต่วนัเกิดเหตนุห้เลิกกองทนุ 
        กองทนุ _______________________________________________________________ หุ้นรบยบยาว  (โปรดรบบช่ืุอ) 

 ข้าพเจ้ารับทราบว่าหากกองทนุรวมท่ีข้าพเจ้าปรบสงค์จบลงทนุมีรบดบัความเสี่ยง
สงูกว่ารบดบัความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าลงทนุได้ หรือเป็นการลงทนุท่ีไม่เป็นไปตามค าแนบน า
ของบริษัทจดัการ ข้าพเจ้าได้รับทราบรบดบัความเสี่ยงเป็นอย่างดแีล้ว แลบยืนยนัจบ
ลงทนุนนกองทนุรวมข้างต้น 

 ข้าพเจ้ารับทราบว่า กรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุนนตา่งปรบเทศแลบไม่ได้ท าสญัญา
ป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน  กองทนุอาจมีความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปล่ียน ซึง่อาจท านห้ผู้ลงทนุได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุแรกเร่ิมได้ 

ลงชื่อ _________________________ ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ข้าพเจ้าตกลงซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีรบบุไว้นนค าสัง่นี ้โดยได้รับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน
สว่นสรุปข้อมลูส าคัญท่ีผู้ลงทุนควรทราบ แลบได้รับทราบข้อก าหนดเง่ือนไขแลบความเสี่ยงของ
กองทุนนีเ้รียบร้อยแล้ว แลบขอนห้ค ารับรองแลบยืนยันต่อบริษัทจัดการตามข้อความท่ีรบบุไว้
ด้านหลงัค าสัง่ซือ้นี ้โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจัดการจบไม่นห้ค าแนบน านนการลงทุนแลบไม่
ขายหน่วยลงทุนนห้แก่ข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าปฏิเสธท่ีจบนห้ข้อมลูหรือนห้ข้อมลูไม่ครบถ้วน เพ่ือ
ปรบกอบการนห้ค าแนบน าท่ีสอดรับกับรบดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนด นนกรณีข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบแลบยินยอม
เข้าผกูพนัตามรายลบเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมท่ีได้รับอนุมติัจากส านักงาน ก.ล.ต. แลบท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผกูพนัรบหวา่งบริษัทจดัการกองทนุรวมแลบผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ท่ีจดัท าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

                                           ลงชื่อ _____________________________ ผู้ถือหน่วยลงทุน 
    

ค าเตือน:  การลงทนุนนหน่วยลงทนุมินช่การฝากเงินแลบมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจได้รับเงินลงทนุคืนมากหรือน้อยกวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้ แลบอาจไมไ่ด้รับช ารบเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุภายนนรบยบเวลาท่ีก าหนด หรืออาจไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามท่ีได้มีค าสัง่ไว้   กรณีกองทนุไมไ่ด้ป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน  ผู้ลงทนุอาจจบขาดทนุหรือได้รับ
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้  ทัง้นี ้ผู้ลงทนุควรซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบเท่านัน้  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิ  ท่ีจบปฏิเสธการท ารายการตามค าสัง่ฉบบันี ้ หากไมไ่ด้รับข้อมลูหรือได้รับข้อมลูท่ีไมค่รบถ้วนเพื่อปรบกอบการนห้ค าแนบน าท่ีสอดรับกบัรบดับความเสี่ยงของกองทนุรวม
ตามท่ี ก.ล.ต. ก าหนด หรือไมไ่ด้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ หรือได้รับข้อมลูการสัง่ซือ้ท่ีไมช่ดัเจนหรือขดักบัเง่ือนไขนนการขายคืนหน่วยลงทนุตามท่ีรบบไุว้นนหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ หรือ
บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นวา่การด าเนินการตามค าสัง่ฉบบันีจ้บมีผลกรบทบตอ่ผลปรบโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
    

ส าหรับเจ้าหน้าที่     มีส าเนา Pay In น าเข้าธนาคาร _______________________________________    

ช่ือตวัแทน ____________________________ สาขา _______________________ รหสัตวัแทน ____________ ตวัแทน ผู้บนัทึกข้อมลู ผู้มีอ านาจลงนาม 

 

ส าหรับบริษัทจดัการ / นายทบเบยีน 
ค าส่ังซือ้ 

Subscription Order  



ค ารับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการ 

ข้าพเจ้าตกลงซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีรบบไุว้นนค าสัง่นี ้แลบขอนห้ค ารับรองแลบยืนยนัตอ่บริษัทจดัการดงันี ้

1. ข้าพเจ้าจบไมย่กเลกิเพิกถอนค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ไม่ว่ากรณีนดๆ ทัง้สิน้ เว้นแตเ่ป็นการนช้สทิธิยกเลกิค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีบริษัทจดัการ แลบ/หรือ ส านกังาน
คณบกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2. ข้าพเจ้าได้รับคูมื่อผู้ลงทนุ แลบ/หรือ หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั แลบ/หรือ คูมื่อภาษี (กรณีลงทนุนน กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ หรือกองทนุรวมหุ้นรบยบยาว) แลบ/
หรือ เอกสารอ่ืนนดท่ีนช้นนการเสนอขายหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้จดัท าขึน้แล้ว 

3. ข้าพเจ้าได้รับทราบค าเตือนแลบการเปิดเผยนนเร่ืองตา่งๆ เช่น ความเสี่ยงของการลงทนุนนหน่วยลงทนุ ความเสี่ยงนนการลงทนุของกองทนุเปิด ความขดัแย้งทางผลปรบโยชน์ 
แลบความเสีย่งกรณีท่ีกองทนุไม่ได้ป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน 

4. ข้าพเจ้ารับทราบแลบยินยอมเข้าผกูพนัตามรายลบเอียดโครงการท่ีได้รับอนมุตัจิากส านกังาน ก.ล.ต. แลบท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผกูพนัรบหวา่ง
บริษัทจดัการกองทนุรวมแลบผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีจดัท าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายแลบลงนามโดยผู้ดแูลผลปรบโยชน์ของกองทนุรวม 

5. ข้าพเจ้าขอยืนยนัตอ่บริษัทจดัการว่านนกรณีท่ีข้าพเจ้าซือ้หน่วยลงทนุโดยการขายโดยผู้ลงทนุมิได้ร้องขอ ข้าพเจ้าได้รับการชกัชวน เข้าพบหรือตดิตอ่เพ่ือเสนอขายหน่วยลงทนุ
ครัง้แรก จากพนกังานผู้ท าหน้าท่ีขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ แลบ/หรือผู้จดัจ าหน่าย แลบ/หรือตวัแทนสนบัสนนุ โดยพนกังานดงักลา่วไม่ได้เร่งรัดนห้ข้าพเจ้า
ตดัสนินจซือ้หน่วยลงทนุ แลบ  ได้เปิดเผยข้อมลูนนเร่ืองตา่งๆ ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขแลบวิธีการท่ีคณบกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายก าหนดอนัได้แก่ 

 ช่ือของพนกังานดงักลา่ว แลบช่ือของบริษัทจดัการ แลบ/หรือ ผู้จดัจ าหน่าย แลบ/หรือ ตวัแทนสนบัสนนุท่ีพนกังานดงักลา่วท าหน้าท่ีแทน พร้อมทัง้แสดงบตัรปรบจ าตวั 

 วตัถปุรบสงค์นนการตดิตอ่ 

 สทิธิตา่งๆ ของข้าพเจ้า เช่น สทิธินนการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการตดิตอ่ สทิธิท่ีจบยกเลกิค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ภายนนรบยบเวลา
ท่ีบริษัทจดัการ แลบ/หรือ ส านกังานคณบกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยไม่ต้องเสียคา่ธรรมเนียม เป็นต้น 

6. หากข้าพเจ้าลงทนุนนกองทนุรวมท่ีลงทนุนนตา่งปรบเทศ ข้าพเจ้ารับทราบว่ามลูคา่หน่วยลงทนุอาจเปล่ียนแปลงไป ซึง่ขึน้อยูก่บัปัจจยัความเสีย่งตอ่ไปนี ้

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งปรบเทศ 

 ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง 

 ความเสี่ยงของกองทนุรวมดชันี 

 ความเสี่ยงของตลาดเกิดนหม ่

7. ตามท่ี ข้าพเจ้าได้ลงทนุนนกองทนุนี ้ข้าพเจ้าได้อ่านแลบเข้านจสารบส าคญัของกองทนุรวมนีท้ัง้หมดแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบแลบยอมรับความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดจากการ
ลงทนุนี ้

8. หากข้าพเจ้าลงทนุนนกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แลบ/หรือ กองทนุรวมหุ้นรบยบยาว ท่ีจดัตัง้แลบจดัการโดยบริษัทฯ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯ หรือนายทบเบียนจบปฏิเสธ
การลงทบเบียนโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่ว ซึง่เป็นไปตามปรบกาศแลบข้อก าหนดของส านกังานคณบกรรมการ 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.  


