
สําหรับการลงทนุในกองทนุทีม่รีะดับความเส่ียงสูงกว่าทีข้่าพเจ้ายอมรบัได้้   
For investment in fund with risk level highter than my acceptable risk level 

วธีิการจ่ายเงนิ  Payment Method 

ช่ือกองทุน  Fund Name 

สําหรบับริษทัจัดการกองทนุชือ่  For AMC Name 

จาํนวนเงิน (บาท)  Amount (Baht)  
จาํนวนเงิน (ตวัอกัษร)  Amount (In Words)  

เลขท่ี  Cheque No. 
ธนาคาร  Bank 

ช่ือผู้ถอืหน่วยลงทุน  Unitholder Name 

FundConnext 

* 
* 

* 

* 

เวลา Time 

สาขา  Branch 
ลงวันท่ี  Date 

* 

ข้าพเจ้ารบัทราบว่า หากกองทุนรวมท่ีข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดบัความเสีย่งสงูกว่าระดบัความเสีย่งทีข้่าพเจ้าลงทุนได้ หรอืเป็นการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตาม 
คาํแนะนําของบรษัิทจดัการ ข้าพเจ้าได้รบัทราบระดบัความเสีย่งเป็นอย่างดแีล้ว และยนืยันจะลงทุนในกองทุนรวมข้างต้น 
I hereby acknowledge that if the fund I intend to invest has higher risk level than my acceptable risk level, or the fund does not follow 
asset management company's instruction, I fully understand risks of such investment and confirm to invest in the fund mentioned above. 
ข้าพเจ้ารบัทราบว่า กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ทําสญัญาป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น หรอืมีนโยบายป้องกนัความเสีย่งตำ่กว่า 
ร้อยละ 90 กองทุนจะมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น ซ่ึงอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รบัเงนิคนืตำ่กว่าเงนิลงทุนแรกเริม่ได้ 
I hereby acknowledge that if the fund is invested abroad and is not higher than 90% against foreign exchange risk, the fund will have  
foreign exchange risk exposure.  This may cause investors to receive return lower than initial amount of investment. 

: 

หกัเงนิจากบญัชีเงนิฝาก Direct Debit 

ใบแจ้งยอดชําระเงนิ  Bill Payment 
เช็ค  Cheque 

โอนเงนิจากบญัชีเงนิฝากธนาคาร  Transfer from Bank 

แบบฟอร์มคาํส่ังซ้ือหน่วยลงทนุ - Subscription Form  

บตัรเครดติ  Credit Card 

เลขท่ี  Account No. 
ธนาคาร  Bank 
สาขา  Branch 

เลขท่ี  Account No. 
ธนาคาร  Bank 

เลขที ่ No. 
วันท่ีบตัรหมดอายุ  Valid thru 
ลายเซ็น  Signature 

ระดบัความเสีย่งของกองทุน   
Fund Risk Level 

ลงช่ือผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  Unit Holder's Signature 
(                                                            ) 

ผู้แนะนําการลงทุน  
Investment Consultant 

เลขท่ีใบอนุญาตผู้แนะนําการลงทุน  
Investment Consultant's License No. 

* 
* 

เลขท่ีลกูค้า   
Customer Account No. 

เลขทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุน  Unitholder ID. * 

วันท่ี Date 

- 

- - 
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FundConnext 

1. ข้าพเจ้า (ผู้ถอืหน่วยลงทนุ) ขอรบัรองความถกูต้องของรายละเอยีดข้างต้น และข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลงยนิยอมปฏิบติัและผกูพนัตนเองตามข้อกาํหนด เงือ่นไขและข้อความใดๆทีร่ะบไุว้ในแบบฟอร์ม
คาํสัง่น้ี/คาํขอเปิดบญัชกีองทนุของข้าพเจ้าหรอืแบบฟอร์มคาํขอเปิดบญัชภีายใต้โครงการ FundConnext/หนังสอืชีช้วนของกองทนุรวมน้ี ทกุประการ (ผู้ถอืหน่วยลงทนุสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน
กองทนุได้ ณ ทีท่าํการของบรษัิทจัดการ หรอืทางเวบ็ไซต์บรษัิทจัดการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคนืหน่วยลงทนุ)

2. ในกรณขีองการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชพี(RMF) และ/หรอืกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ข้าพเจ้า(ผู้ถอืหน่วยลงทนุ) ได้รบัคู่มอืการลงทนุใน RMF และ/หรอื LTF ทีเ่ป็นปัจจุบนั ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความทีป่รากฏอยู่ในคู่มอืดังกล่าวแล้ว ทัง้น้ี ข้าพเจ้ารบัทราบและจะถือว่าบรษัิทจัดการมไิด้เป็นผู้ให้คาํแนะนาํหรอืให้คาํปรกึษาด้านภาษีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด ข้าพเจ้า
รบัทราบว่า ข้าพเจ้าจะไม่สามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชพีและกองทนุรวมหุ้นระยะยาวไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรอืนําไปเป็นประกนัได้

3. การลงทนุในหน่วยลงทนุมใิช่การฝากเงนิและมคีวามเสีย่งในการลงทนุ ข้าพเจ้า (ผู้ถอืหน่วยลงทนุ) ตกลงและรบัทราบว่า ผู้ถอืหน่วยลงทนุอาจได้รบัเงนิลงทนุคนืมากกว่าหรอืน้อยกว่าเงนิลงทนุเริม่
แรกกไ็ด้ และอาจไม่ได้รบัชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาทีก่าํหนด หรอือาจไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทนุได้ตามทีไ่ด้มคีาํสัง่ไว้ และผู้ลงทนุควรซ้ือขายหน่วยลงทนุกบับคุคลทีไ่ด้รบั
ความเหน็ชอบ

4. สาํหรบับรษัิทจัดการและหรอืกองทนุรวมทีไ่ม่รบัเงนิลงทุนจากผู้ลงทนุสญัชาติอเมรกินัหรอืบคุคลทีอ่ยู่ในบงัคบัของสหรฐัอเมรกิา ข้าพเจ้า (ผู้ถอืหน่วยลงทนุ) รบัรองและยนืยนัว่าข้าพเจ้า
     4.1) มใิช่บคุคลธรรมดาหรอืนิติบคุคลสญัชาติสหรฐัอเมรกิา ผู้มถีิน่ทีอ่ยู่มใีนสหรฐัอเมรกิา หรอืเป็นผู้ถอืกรนีการ์ดของสหรฐัอเมรกิา  
     4.2) มไิด้และจะไม่ชาํระ/รบัชาํระเงนิเกีย่วกบัหน่วยลงทนุน้ีในสหรฐัอเมรกิาและ  
     4.3) ตกลงทีจ่ะแจ้งให้บรษัิทจัดการทราบในทนัททีีม่กีารเปลีย่นแปลงข้อเทจ็จรงิในคาํรบัรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคต  

5. ข้าพเจ้าขอยนืยนัว่าเงนิทีข้่าพเจ้าใช้ลงทนุมไิด้เป็นเงนิทีไ่ด้มาจากแหล่งหรอืกจิกรรมทีผ่ดิกฎหมาย ซึง่รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพยีง กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมายต่อต้าน
การสนับสนุนการก่อการร้าย และเงนิทีไ่ด้จากการคอรปัชัน่

6. ข้าพเจ้า (ผู้ถอืหน่วยลงทนุ) ตกลงและยนิยอมให้บรษัิทจัดการและผู้เกีย่วข้อง (ซึง่รวมถึง กองทนุ เจ้าของผลิตภณัฑ์ทางการเงนิทีบ่รษัิทจัดการ/กองทนุใช้บรกิารหรอืเข้าเป็นคู่สญัญาเพือ่ประโยชน์
ในการบรหิารกองทนุ และผู้สนับสนุนการขาย/ตัวแทนของบรษิทัจัดการและของบคุคลดังกล่าว) เปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบับญัชกีารลงทนุของข้าพเจ้าแก่บคุคลทีส่ามและผู้เกีย่วข้อง รวมถงึดําเนินการ
อืน่ใด (รวมถึงการปิดบญัชกีารลงทนุ การหกั ณ ทีจ่่าย--ถ้าม)ี เกีย่วกบับญัชีกองทนุของข้าพเจ้า เพือ่ให้บรษัิทจัดการและผู้ทีเ่กีย่วข้องรวมถงึผู้ทีไ่ด้รบัการเปิดเผยข้อมลูดังกล่าว สามารถใช้ข้อมลูและ
ปฏิบติัให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของกฎหมาย หรอืข้อกาํหนดของหน่วยงานราชการทัง้ในและต่างประเทศรวมถงึกฎเกณฑ์ภายในของตน นอกจากน้ีขา้พเจ้าตกลงทีจ่ะนําส่งข้อมลูและเอกสารเพิม่เติม
ตามทีบ่รษัิทจัดการร้องขอ

7. กรณทีีร่ายการน้ีเป็นรายการเกีย่วกบัการซ้ือ/สับเปลีย่นเข้า/รบัโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรอืกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) ข้าพเจ้า (ผู้ถอืหน่วยลงทนุ) ยนิยอมให้
บรษัิทจัดการโอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุ LTF หรอื กองทนุ RMF (แล้วแต่กรณ)ี อืน่ตามเง่ือนไขทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วนหรอืตามทีบ่รษัิทจัดการเหน็สมควร เมือ่มเีหตุให้ต้องเลกิกองทนุรวม
ดังกล่าว

8. ในกรณทีีข่า้พเจ้า (ผู้ถอืหน่วยลงทนุ) ได้รบัการจัดสรรหน่วยลงทนุ ข้าพเจ้ารบัทราบและยนิยอมเข้าผกูพนัตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทนุรวมทีไ่ด้รบัอนุมติัจากสาํนักงาน ก.ล.ต. และทีจ่ะได้
แก้ไขเพิม่เติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพนัระหว่างบรษัิทจัดการและผู้ถอืหน่วยลงทนุทีจั่ดทาํขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม

9. บรษัิทจัดการอาจคดิค่าธรรมเนียมการขาย หรอืรบัซ้ือคนืหน่วยลงทนุสาํหรบับางกองทนุโดยเรยีกเกบ็จากผู้ลงทนุแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละคนไม่เท่ากนั ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอยีดดังกล่าวได้
จากบรษัิทจัดการแต่ละแห่ง

10.  ข้าพเจ้าได้รบัทราบรายละเอยีดสิทธขิองผู้ลงทนุตลอดจนการรบัข้อร้องเรยีนของผู้ลงทนุตามรายละเอยีดทีบ่รษิทัจัดการได้เผยแพร่ไว้ทางเวบ็ไซต์เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว

ข้อกําหนดและเงือ่นไขในแบบฟอร์มคําส่ังซ้ือ ขาย และสับเปล่ียน 

หน้า 2 


