
ขาพเจาตกลงซ้ือหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในคําสั่งน้ีและขอใหคํารับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการดังน้ี

 ขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอนคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้นเวนแตเปนการใชสิทธิยกเลิกคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือก.ล.ต.กําหนด


 ขาพเจาไดรับคูมือผูลงทุนหรือหนังสอืช้ีชวนสวนสรุปขอมลูหรอืคูมือภาษีหรือเอกสารอื่นใดที่ใชในการเสนอขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดจดัทําข้ึนแลว 


 ขาพเจาไดรับคําเตือนและการเปดเผยในเรื่องตางๆเชนความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุนความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนความขัดแยงทางผลประโยชน


 ขาพเจาตกลงและรับทราบวาการลงทุนในหนวยลงทุนมใิชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทนุเริม่แรกก็ไดและอาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน

ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคําสั่งไวทั้งน้ีผูลงทุนควรซ้ือขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบ
  


 ขาพเจาตกลงและรับทราบวาบริษัทจัดการหรอืนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฎิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุนระยะยาว


 ในกรณีกองทุนรวมทีม่ีนโยบายลงทุนในตางประเทศและไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวนขาพเจารับทราบคําเตือนและความเสี่ยงแลววาอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวา
เงินทุนเริ่มแรกได  


 ในกรณีที่ขาพเจาไดรับจัดสรรหนวยลงทุนขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมทีไ่ดรับอนุมัติจากสํานักงานก.ล.ต.และที่แกไขเพ่ิมเติมโดยชอบดวยกฎหมายตลอดจนขอผูกพันระหวาง
บริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม    

 

 ขาพเจาตกลงและรับทราบวาบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมดําเนินการตามคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนใดโดยไมตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนาหากระดับความเสี่ยงของกองทุนน้ันสูงกวาระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับไดของขาพเจาตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของผูลงทุนลาสุดที่ขาพเจาไดเคยใหไวยกเวนในกรณทีี่ขาพเจาไดตกลงและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนน้ันเปนคราวๆไปหรือยกเวนในกรณีที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรภายใตกฎเกณฑของหนวยงานทางการที่เก่ียวของที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต




 ขาพเจาตกลงและรับทราบวาเพ่ือใหไดรับการใหคําแนะนําการลงทุนที่เหมาะสมจากผูขายหนวยลงทุนผูถือหนวยลงทุนควรทําแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับไดของผูลงทุนโดยใหขอมูลที่ถูกตองเปนจริงรวมถึงควรมีการทบทวน
ขอมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือตามระยะเวลาที่หนวยงานทางการกําหนดทั้งน้ีหากผูถือหนวยลงทุนไมใหขอมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับไดของผูลงทุนหรือใหขอมลูไมครบถวนผูถือหนวยลงทนุอาจไมไดรับคําแนะนํา
การลงทุนและอาจไมสามารถทํารายการซ้ือบางกองทุนได 
 
 

สําหรับผูซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว(กรุณาแสดงเจตนาโดยทําเคร่ืองหมายหนาขอท่ีตองการ)
 ในกรณีที่กองทุนรวมหุนระยะยาวที่ขาพเจาลงทุนน้ีมีจํานวนผูถือหนวยลงทุนหรือมีมูลคาหนวยลงทุนลดลงจนเปนเหตุใหตองเลิกกองทุนขาพเจาขอแสดงเจตนาดังน้ี
    
 ขาพเจามีความประสงคใหบริษัทจัดการดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน(โอนยายหนวยลงทุน)ของกองทุนรวมหุนระยะยาวที่ขาพเจาลงทุนน้ีไปยังกองทุนหุนระยะยาวอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ(ถาม)ีหากกรณี

ที่บริษัทจัดการไมมีกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่นภายใตการจัดการใหบริษัทจัดการดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน(โอนยายการลงทุน)ของกองทุนรวมหุนระยะยาวที่ขาพเจาลงทุนน้ีไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวของบริษัท
จัดการอื่นที่มีนโยบายใกลเคียงกันตามที่เห็นสมควรโดยถือวาไดรับความยินยอมจากขาพเจาแลว   
   


 ขาพเจาไมมีความประสงคใหบริษัทจัดการดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน(โอนยายการลงทุน)ของกองทุน

จํานวนเงินท่ีตองการจองซื้อ


บาท
ตัวเลขตัวหนังสือ

ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน
 

    

เลขที่ใบคําส่ังซ้ือ
 

ส่วนที 1 สําหรับบริษัทจัดการ / นายทะเบียน

ขาพเจาตกลงและรับทราบวา
 ในกรณีท่ีกองทุนขางตนมีระดับความเสี่ยงของกองทุนสูงกวาระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของขาพเจาตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของผูลงทุนลาสุดท่ีขาพเจาไดเคยใหไวขาพเจาตกลงและยอมรับ

ความเสี่ยงท่ีเพิ่มขึ้นโดยไดรับคําแนะนําการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนคําเตือนและความเสี่ยงท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับกองทุนดังกลาวจากผูขายหนวยลงทุนแลว
 


 
 ในกรณีท่ีกองทุนขางตนมีการลงทุนในตางประเทศและขาพเจามิไดยอมรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามขอมูลในแบบประเมินระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดลาสุดท่ีขาพเจาไดเคยใหไวขาพเจาตกลงและ

ยอมรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริหารความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน(ถามี)ของกองทุนนี้รวมถึงไดรับทราบคําเตือนจากผูขายหนวยลงทุนแลว 
  



ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน
 

การสมัครใชบริการ
ทางโทรสาร
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ขาพเจาตกลงซ้ือหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในคําสั่งน้ีและขอใหคํารับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการดังน้ี

 ขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอนคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้นเวนแตเปนการใชสิทธิยกเลิกคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือก.ล.ต.กําหนด


 ขาพเจาไดรับคูมือผูลงทุนหรือหนังสอืช้ีชวนสวนสรุปขอมลูหรอืคูมือภาษีหรือเอกสารอื่นใดที่ใชในการเสนอขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดจดัทําข้ึนแลว 


 ขาพเจาไดรับคําเตือนและการเปดเผยในเรื่องตางๆเชนความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุนความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนความขัดแยงทางผลประโยชน


 ขาพเจาตกลงและรับทราบวาการลงทุนในหนวยลงทุนมใิชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทนุเริม่แรกก็ไดและอาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน

ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคําสั่งไวทั้งน้ีผูลงทุนควรซ้ือขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบ
  


 ขาพเจาตกลงและรับทราบวาบริษัทจัดการหรอืนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฎิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุนระยะยาว


 ในกรณีกองทุนรวมทีม่ีนโยบายลงทุนในตางประเทศและไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวนขาพเจารับทราบคําเตือนและความเสี่ยงแลววาอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวา
เงินทุนเริ่มแรกได  


 ในกรณีที่ขาพเจาไดรับจัดสรรหนวยลงทุนขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมทีไ่ดรับอนุมัติจากสํานักงานก.ล.ต.และที่แกไขเพ่ิมเติมโดยชอบดวยกฎหมายตลอดจนขอผูกพันระหวาง
บริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม    

 

 ขาพเจาตกลงและรับทราบวาบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมดําเนินการตามคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนใดโดยไมตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนาหากระดับความเสี่ยงของกองทุนน้ันสูงกวาระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับไดของขาพเจาตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของผูลงทุนลาสุดที่ขาพเจาไดเคยใหไวยกเวนในกรณทีี่ขาพเจาไดตกลงและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนน้ันเปนคราวๆไปหรือยกเวนในกรณีที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรภายใตกฎเกณฑของหนวยงานทางการที่เก่ียวของที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต




 ขาพเจาตกลงและรับทราบวาเพ่ือใหไดรับการใหคําแนะนําการลงทุนที่เหมาะสมจากผูขายหนวยลงทุนผูถือหนวยลงทุนควรทําแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับไดของผูลงทุนโดยใหขอมูลที่ถูกตองเปนจริงรวมถึงควรมีการทบทวน
ขอมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือตามระยะเวลาที่หนวยงานทางการกําหนดทั้งน้ีหากผูถือหนวยลงทุนไมใหขอมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับไดของผูลงทุนหรือใหขอมลูไมครบถวนผูถือหนวยลงทนุอาจไมไดรับคําแนะนํา
การลงทุนและอาจไมสามารถทํารายการซ้ือบางกองทุนได 
 
 

สําหรับผูซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว(กรุณาแสดงเจตนาโดยทําเคร่ืองหมายหนาขอท่ีตองการ)
 ในกรณีที่กองทุนรวมหุนระยะยาวที่ขาพเจาลงทุนน้ีมีจํานวนผูถือหนวยลงทุนหรือมีมูลคาหนวยลงทุนลดลงจนเปนเหตุใหตองเลิกกองทุนขาพเจาขอแสดงเจตนาดังน้ี
    
 ขาพเจามีความประสงคใหบริษัทจัดการดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน(โอนยายหนวยลงทุน)ของกองทุนรวมหุนระยะยาวที่ขาพเจาลงทุนน้ีไปยังกองทุนหุนระยะยาวอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ(ถาม)ีหากกรณี

ที่บริษัทจัดการไมมีกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่นภายใตการจัดการใหบริษัทจัดการดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน(โอนยายการลงทุน)ของกองทุนรวมหุนระยะยาวที่ขาพเจาลงทุนน้ีไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวของบริษัท
จัดการอื่นที่มีนโยบายใกลเคียงกันตามที่เห็นสมควรโดยถือวาไดรับความยินยอมจากขาพเจาแลว   
   


 ขาพเจาไมมีความประสงคใหบริษัทจัดการดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน(โอนยายการลงทุน)ของกองทุน

จํานวนเงินท่ีตองการจองซื้อ


บาท
ตัวเลขตัวหนังสือ

ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน
 

    

เลขที่ใบคําส่ังซ้ือ
 

ขาพเจาตกลงและรับทราบวา
 ในกรณีท่ีกองทุนขางตนมีระดับความเสี่ยงของกองทุนสูงกวาระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของขาพเจาตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของผูลงทุนลาสุดท่ีขาพเจาไดเคยใหไวขาพเจาตกลงและยอมรับ

ความเสี่ยงท่ีเพิ่มขึ้นโดยไดรับคําแนะนําการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนคําเตือนและความเสี่ยงท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับกองทุนดังกลาวจากผูขายหนวยลงทุนแลว
 


 
 ในกรณีท่ีกองทุนขางตนมีการลงทุนในตางประเทศและขาพเจามิไดยอมรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามขอมูลในแบบประเมินระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดลาสุดท่ีขาพเจาไดเคยใหไวขาพเจาตกลงและ

ยอมรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริหารความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน(ถามี)ของกองทุนนี้รวมถึงไดรับทราบคําเตือนจากผูขายหนวยลงทุนแลว 
  



ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน
 

การสมัครใชบริการ
ทางโทรสาร


 ใช/ 
 ไมใช/  ผูตรวจสอบ

ในกรณีที่ชําระดวยเช็คโปรดใชเช็คที่สามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกับผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทนุเทานัน้ 

ส่วนที 2 สําหรับ ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือคืนหน่วยลงทุนใบคําส่ังซื้อ



ชื่อกองทุน....................................................................................................................................................................................................................วันที่.....................................................................................................................
 
ชื่อผูถือหนวยลงทุน....................................................................................................................................................................................................โทรศัพท.............................................................................................................
  
ชําระเงินโดย เงินสด รายการโอน ตดับัญชีอัตโนมัติธนาคาร..................................................................................................................................................................
  

เช็คธนาคาร.........................................................สาขา.....................................................เลขที่เช็ค...........................................................ลงวันที่..............................................
    

เลขที่ผูถือหนวย
 

โทร. 0-2659-8888
www.one-asset.com

 



ขาพเจาตกลงซ้ือหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในคําสั่งน้ีและขอใหคํารับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการดังน้ี

 ขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอนคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้นเวนแตเปนการใชสิทธิยกเลิกคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือก.ล.ต.กําหนด


 ขาพเจาไดรับคูมือผูลงทุนหรือหนังสอืช้ีชวนสวนสรุปขอมลูหรอืคูมือภาษีหรือเอกสารอื่นใดที่ใชในการเสนอขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดจดัทําข้ึนแลว 


 ขาพเจาไดรับคําเตือนและการเปดเผยในเรื่องตางๆเชนความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุนความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนความขัดแยงทางผลประโยชน


 ขาพเจาตกลงและรับทราบวาการลงทุนในหนวยลงทุนมใิชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทนุเริม่แรกก็ไดและอาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน

ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคําสั่งไวทั้งน้ีผูลงทุนควรซ้ือขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบ
  


 ขาพเจาตกลงและรับทราบวาบริษัทจัดการหรอืนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฎิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุนระยะยาว


 ในกรณีกองทุนรวมทีม่ีนโยบายลงทุนในตางประเทศและไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวนขาพเจารับทราบคําเตือนและความเสี่ยงแลววาอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวา
เงินทุนเริ่มแรกได  


 ในกรณีที่ขาพเจาไดรับจัดสรรหนวยลงทุนขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมทีไ่ดรับอนุมัติจากสํานักงานก.ล.ต.และที่แกไขเพ่ิมเติมโดยชอบดวยกฎหมายตลอดจนขอผูกพันระหวาง
บริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม    

 

 ขาพเจาตกลงและรับทราบวาบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมดําเนินการตามคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนใดโดยไมตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนาหากระดับความเสี่ยงของกองทุนน้ันสูงกวาระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับไดของขาพเจาตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของผูลงทุนลาสุดที่ขาพเจาไดเคยใหไวยกเวนในกรณทีี่ขาพเจาไดตกลงและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนน้ันเปนคราวๆไปหรือยกเวนในกรณีที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรภายใตกฎเกณฑของหนวยงานทางการที่เก่ียวของที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต




 ขาพเจาตกลงและรับทราบวาเพ่ือใหไดรับการใหคําแนะนําการลงทุนที่เหมาะสมจากผูขายหนวยลงทุนผูถือหนวยลงทุนควรทําแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับไดของผูลงทุนโดยใหขอมูลที่ถูกตองเปนจริงรวมถึงควรมีการทบทวน
ขอมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือตามระยะเวลาที่หนวยงานทางการกําหนดทั้งน้ีหากผูถือหนวยลงทุนไมใหขอมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับไดของผูลงทุนหรือใหขอมลูไมครบถวนผูถือหนวยลงทนุอาจไมไดรับคําแนะนํา
การลงทุนและอาจไมสามารถทํารายการซ้ือบางกองทุนได 
 
 

สําหรับผูซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว(กรุณาแสดงเจตนาโดยทําเคร่ืองหมายหนาขอท่ีตองการ)
 ในกรณีที่กองทุนรวมหุนระยะยาวที่ขาพเจาลงทุนน้ีมีจํานวนผูถือหนวยลงทุนหรือมีมูลคาหนวยลงทุนลดลงจนเปนเหตุใหตองเลิกกองทุนขาพเจาขอแสดงเจตนาดังน้ี
    
 ขาพเจามีความประสงคใหบริษัทจัดการดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน(โอนยายหนวยลงทุน)ของกองทุนรวมหุนระยะยาวที่ขาพเจาลงทุนน้ีไปยังกองทุนหุนระยะยาวอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ(ถาม)ีหากกรณี

ที่บริษัทจัดการไมมีกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่นภายใตการจัดการใหบริษัทจัดการดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน(โอนยายการลงทุน)ของกองทุนรวมหุนระยะยาวที่ขาพเจาลงทุนน้ีไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวของบริษัท
จัดการอื่นที่มีนโยบายใกลเคียงกันตามที่เห็นสมควรโดยถือวาไดรับความยินยอมจากขาพเจาแลว   
   


 ขาพเจาไมมีความประสงคใหบริษัทจัดการดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน(โอนยายการลงทุน)ของกองทุน

ชื่อกองทุน....................................................................................................................................................................................................................วันที่.....................................................................................................................
 
ชื่อผูถือหนวยลงทุน....................................................................................................................................................................................................โทรศัพท.............................................................................................................
  
ชําระเงินโดย เงินสด รายการโอน ตดับัญชีอัตโนมัติธนาคาร..................................................................................................................................................................
  

เช็คธนาคาร.........................................................สาขา.....................................................เลขที่เช็ค...........................................................ลงวันที่..............................................
    

จํานวนเงินท่ีตองการจองซื้อ


บาท
ตัวเลขตัวหนังสือ

ใบคําส่ังซื้อ


ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน
 

    

เลขที่ใบคําส่ังซ้ือ
 

ขาพเจาตกลงและรับทราบวา
 ในกรณีท่ีกองทุนขางตนมีระดับความเสี่ยงของกองทุนสูงกวาระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของขาพเจาตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของผูลงทุนลาสุดท่ีขาพเจาไดเคยใหไวขาพเจาตกลงและยอมรับ

ความเสี่ยงท่ีเพิ่มขึ้นโดยไดรับคําแนะนําการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนคําเตือนและความเสี่ยงท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับกองทุนดังกลาวจากผูขายหนวยลงทุนแลว
 


 
 ในกรณีท่ีกองทุนขางตนมีการลงทุนในตางประเทศและขาพเจามิไดยอมรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามขอมูลในแบบประเมินระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดลาสุดท่ีขาพเจาไดเคยใหไวขาพเจาตกลงและ

ยอมรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริหารความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน(ถามี)ของกองทุนนี้รวมถึงไดรับทราบคําเตือนจากผูขายหนวยลงทุนแลว 
  



ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน
 

การสมัครใชบริการ
ทางโทรสาร


 ใช/ 
 ไมใช/  ผูตรวจสอบ

ในกรณีที่ชําระดวยเช็คโปรดใชเช็คที่สามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกับผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทนุเทานัน้ 

ส่วนที 3 สําหรับ ผู้ถือหน่วยลงทุน

เลขที่ผูถือหนวย
 

โทร. 0-2659-8888
www.one-asset.com

 



สทิธิของผู้ลงทุน

1. ผูลงทุนสามารถที่จะสอบถามรายช่ือบริษัทจัดการทุกแหงที่ไดมอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนนั้นทําการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน
ของบริษัทจัดการนั้นๆ

2. ผูลงทุนสามารถขอรับทราบขอมูลเก่ียวกับช่ือ ที่อยู ของบริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายหนวยลงทุน และผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนรวมทั้งช่ือ ที่อยู และ
เลขประจําตัวของพนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนของนิติบุคคลดังกลาว

3. ผูลงทุนสามารถสอบถามเก่ียวกับความเส่ียงที่เก่ียวของกับหนวยลงทุนที่ผูลงทุนไดรับคําแนะนําเพ่ือซ้ือหนวยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบาย
เก่ียวกับความเส่ียงของการลงทุนในหนวยลงทุน

4. ผูลงทุนสามารถรับทราบขอเท็จจริงที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน เชน การขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูในขั้นตอน
การดําเนินการเพ่ือการควบกองทุนรวมหรือการรวมของกองทุนรวม เปนตน

5. ผูลงทุนสามารถขอทราบขอมูลเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน เชน คาธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนอาจไดรับ
จากการซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุน เปนตน

6. ผูลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตอในลักษณะที่เปนการขายหนวยลงทุนโดยผูลงทุนมิไดรองขอ
7. ผูลงทุนที่ไมเคยเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดภายใตการจัดการของบริษัทจัดการมากอน หรือโดยผูจัดจําหนายหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

หนวยลงทุนมากอนแลวแตกรณี ไดรับการชักชวนโดยตรงหรือติดตอผูลงทุนทางโทรศัพท โดยผูลงทุนมิไดเปนฝายรองขอใหซ้ือหนวยลงทุนเปนคร้ังแรก ผูลงทุนมีสิทธิที่จะ
ยกเลิกคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนหรือขายคืนหนวยลงทุนไดภายในระยะเวลาดังตอไปนี้
7.1 ในระหวางการขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชนคร้ังแรก ผูลงทุนมีสิทธิยกเลิกคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนไดภายใน 2 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจาก

วันที่ระบุในใบจองซ้ือหนวยลงทุน โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมในการซ้ือหนวยลงทุนหรือคาใชจายใดๆ
7.2 ในชวงระยะเวลาหลังจากการขายหนวยลงทุนตอประชาชนคร้ังแรก ผูลงทุนมีสิทธิขายคืนหนวยลงทุนไดภายใน 2 วันทาํการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ระบุ

ในใบส่ังซ้ือหนวยลงทุน และผูลงทุนจะไดรับเงินคืนตามมูลคาหนวยลงทุน ณ วันทําการรับซ้ือคืนซ่ึงเปนวันถัดจากวันแสดงเจตนาขายคืนหนวยลงทุน
และไมตองเสียคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน

 การรับข้อร้องเรียน

1. ผูลงทุนสามารถที่จะรองเรียนในสวนที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่เกิดจากการกระทําของบริษัทจัดการ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทจัดการ ไดที่
1.1 บริษัทจัดการ
1.2 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน
1.3 ผูจัดจําหนายหนวยลงทุน
1.4 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

2. ผูลงทุนสามารถรองเรียนไดโดยทางวาจา หรือย่ืนเร่ืองเปนลายลักษณอักษร ในกรณีที่ผูลงทุนรองเรียนโดยทางวาจา จะมีการบันทึกการรองเรียนเปนลายลักษณอักษร
โดยผูลงทุนจะตองลงนามรับรองความถูกตองไวกอนที่จะมีการดําเนินการแกไขปญหา

3. บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขปญหาโดยเร็ว และในกรณีที่เปนขอรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนฯ ที่บริษัทจัดการรับจากผูลงทุนไวบริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสงขอรองเรียนดังกลาวใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนดําเนินการแกไขกอน

4. เมื่อมีขอยุติเก่ียวกับขอรองเรียน บริษัทจัดการจะแจงผลการแกไขปญหาของขอรองเรียนดังกลาวใหผูลงทุนทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีขอยุตินั้น
5. ในกรณีที่ผูลงทุนรองเรียนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทางสํานักงานฯ จะจัดสงขอรองเรียนใหบริษัทจัดการพิจารณา

ดําเนินการแกไขปญหา โดยบริษัทจัดการจะตองรายงานผลการดําเนินการใหสํานักงานทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอรองเรียนนั้น และหากบริษัทจัดการ
ยังดําเนินการแกไขปญหาไมแลวเสร็จ บริษัทจัดการจะตองรายงานความคืบหนาการดําเนินการทุกระยะเวลาสามสิบวันจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ

ค่มือผ้ลงทุนู ู


