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 สับเปลียนภายใน บลจ.วรรณ (Switching within ONEAM)
 สับเปลียนไป บลจ.อืน (Switching to other company)

 สับเปลียนจาก บลจ.อืน (Switching from other company)

ใบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
(Switching/Transfer Order)

ส่วนที 1 สําหรับบริษัทจัดการ / นายทะเบียน

ตัวอักษร / In Word
หนวย /Unitsจํานวนหนวยลงทุน / Switching Units บาท / Bahtจํานวนเงิน / Switching Amount

วันที.่............................................................................................................................
Date

For switching in onlyFor switching out only

กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนจากบลจ.อื่น
โดยคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนฉบับนี้ขาพเจาจะชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนขางตนใหกับบลจ.วรรณโดยเช็คหรือวิธีการอ่ืนเพ่ือเขาบัญชีชื่อบัญชีจองซื้อกองทุนเปดบลจ.วรรณจํากัดซึ่งขาพเจาไดมอบหมายใหบลจ.ตนทางท่ีขาพเจา

มีคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนเปนผูดําเนินการแตเนื่องจากในวันทําคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนฉบับนี้บลจ.วรรณยังไมไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากขาพเจาจึงอาจไมสามารถระบุจํานวนเงินท่ีซื้อหนวยลงทุนหรือวันท่ี
ซื้อหนวยลงทุนไดแนนอนดังนั้นเมื่อบลจ.วรรณไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนและนําเงินเขาบัญชีจองซื้อดังกลาวแลวในวันใดใหถือวาคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนฉบับนี้มีผลสมบูรณณวันนั้นและขาพเจายอมรับวาจํานวนหนวยลงทุนท่ี
บลจ.วรรณไดคํานวณตามเกณฑในการกําหนดราคาสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนณวันท่ีคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนฉบับนี้มีผลสมบูรณ

เพ่ือใหขอมูลการสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนฉบับนี้ของขาพเจามีความครบถวนและถูกตองขาพเจาจะเปนผูดําเนินการนําใบคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนฉบับนี้ไปแสดงตอบลจ.ตนทางเพ่ือใหบลจ.ตนทางจัดสงเงินท่ีได
จากการขายคืนหนวยลงทุนเขาบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนท่ีระบุไวขางตนพรอมนําสงหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนใหกับบลจ.วรรณภายในเวลา12.00น.ของวันการท่ี4นับจากวันท่ีบลจ.ตนทางไดดําเนินการสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุน
ใหกับขาพเจาขาพเจารับทราบและยินยอมในกรณีท่ีบลจ.วรรณไมดําเนินการใหเปนไปตามใบคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนฉบับนี้โดยมีสาเหตุมาจากขอมูลท่ีบลจ.ตนทางสงใหบลจ.วรรณไมตรงกับขอมูลท่ีระบุไวในใบคําสั่งสับเปล่ียนหนวย
ลงทุน/โอนยายการลงทุนฉบับนี้   

 



 
 

สําหรับผูซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว(กรุณาแสดงเจตนาโดยทําเครื่องหมายหนาขอที่ตองการ)
 ในกรณีท่ีกองทุนรวมหุนระยะยาวท่ีขาพเจาสับเปล่ียนเขานี้มีจํานวนผูถือหนวยลงทุนหรือมีมูลคาหนวยลงทุนลดลงจนเปนเหตุใหตองเลิกกองทุนขาพเจาขอแสดงเจตนาดังนี้ 

  
 ขาพเจามีความประสงคใหบริษัทจัดการดําเนินการสับเปล่ียนหนวยลงทุน(โอนยายหนวยลงทุน)ของกองทุนรวมหุนระยะยาวท่ีขาพเจาลงทุนนี้ไปยังกองทุนหุนระยะยาวอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ(ถามี)หากกรณีท่ีบริษัทจัดการไมมีกองทุนรวม

หุนระยะยาวอ่ืนภายใตการจัดการใหบริษัทจัดการดําเนินการสับเปล่ียนหนวยลงทุน(โอนยายการลงทุน)ของกองทุนรวมหุนระยะยาวท่ีขาพเจาลงทุนนี้ไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวของบริษัทจัดการอ่ืนท่ีมีนโยบายใกลเคียงกันตามท่ีเห็นสมควรโดยถือวาไดรับ
ความยินยอมจากขาพเจาแลว   
   

 ขาพเจาไมมีความประสงคใหบริษัทจัดการดําเนินการสับเปล่ียนหนวยลงทุน(โอนยายการลงทุน)ของกองทุน

ขาพเจาตกลงและรับทราบวา
 ในกรณีที่กองทุนปลายทางขางตนมีระดับความเสี่ยงของกองทุนสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของขาพเจาตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของผูลงทุนลาสุดที่ขาพเจาไดเคยใหไวขาพเจาตกลงและยอมรบัความเสี่ยง

ที่เพ่ิมข้ึนโดยไดรบัคําแนะนําการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนคําเตือนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เก่ียวของกับกองทุนดังกลาวจากผูขายหนวยลงทุนแลว



 ในกรณีที่กองทุนปลายทางขางตนมีการลงทุนในตางประเทศและขาพเจามิไดยอมรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามขอมูลในแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดลาสุดที่ขาพเจาไดเคยใหไวขาพเจาตกลงและยอมรับความ
เสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริหารความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน(ถาม)ีของกองทุนน้ีรวมถึงไดรับทราบคําเตือนจากผูขายหนวยลงทุนแลว  



ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน
 

ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน
 

    

ขาพเจาตกลงซ้ือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในคําสั่งน้ีและขอใหคํารับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการดังน้ี
 ขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอนคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุนไมวากรณีใดๆท้ังสิ้นเวนแตเปนการใชสิทธิยกเลิกคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการหรือก.ล.ต.กําหนด

 
 ขาพเจาไดรับคูมือผูลงทุนหรือหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลหรือคูมือภาษีหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีใชในการเสนอขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการไดจัดทําขึ้นแลว 


 ขาพเจาไดรับคําเตือนและการเปดเผยในเร่ืองตางๆเชนความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุนความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนความขัดแยงทางผลประโยชน

 
 ขาพเจาตกลงและรับทราบวาการลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ไดและอาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดหรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามท่ีไดมีคําสั่งไวท้ังนี้ผูลงทุนควรซื้อขายหนวยลงทุนกับบุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบ 
  


 ขาพเจาตกลงและรับทราบวาบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฎิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและกองทุนรวมหุนระยะยาว


 ในกรณีกองทุนรวมท่ีมีนโยบายลงทุนในตางประเทศและไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียนท้ังจํานวนขาพเจารับทราบคําเตือนและความเสี่ยงแลววาอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนหรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินทุนเร่ิมแรกได
  
 

 ในกรณีท่ีขาพเจาไดรับจัดสรรหนวยลงทุนขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานก.ล.ต.และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยชอบดวยกฎหมายตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวย
ลงทุนท่ีจัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม    
  

 ขาพเจาตกลงและรับทราบวาบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมดําเนินการตามคําสั่งสับเปล่ียนเขาของกองทุนใดโดยไมตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนาหากระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้นสูงกวาระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของขาพเจาตามแบบประเมิน
ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของผูลงทุนลาสุดท่ีขาพเจาไดเคยใหไวยกเวนในกรณีท่ีขาพเจาไดตกลงและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนนั้นเปนคราวๆไปหรือยกเวนในกรณีท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคตตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรภายใตกฎเกณฑของ
หนวยงานทางการท่ีเกี่ยวของท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
 
 

 ขาพเจาตกลงและรับทราบวาเพ่ือใหไดรับการใหคําแนะนําการลงทุนท่ีเหมาะสมจากผูขายหนวยลงทุนผูถือหนวยลงทุนควรทําแบบประเมินความเสี่ยงท่ียอมรับไดของผูลงทุนโดยใหขอมูลท่ีถูกตองเปนจริงรวมถึงควรมีการทบทวนขอมูลเมื่อมีการเปล่ียนแปลง
หรือตามระยะเวลาท่ีหนวยงานทางการกําหนดท้ังนี้หากผูถือหนวยลงทุนไมใหขอมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงท่ียอมรับไดของผูลงทุนหรือใหขอมูลไมครบถวนผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับคําแนะนําการลงทุนและอาจไมสามารถทํารายการสับเปล่ียนเขา
บางกองทุนได 
   


การสมัครใชบริการ
ทางโทรสาร


 ใช/ 
 ไมใช/  ผูตรวจสอบ

จํานวนเงิน / Switching Amount บาท / Baht

เลขท่ีใบคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุน
 
เลขที่ผูถือหนวย
 

โทร. 0-2659-8888
www.one-asset.com
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ใบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
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ตัวอักษร / In Word
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วันที.่............................................................................................................................
Date

For switching in onlyFor switching out only

กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนจากบลจ.อื่น
โดยคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนฉบับนี้ขาพเจาจะชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนขางตนใหกับบลจ.วรรณโดยเช็คหรือวิธีการอ่ืนเพ่ือเขาบัญชีชื่อบัญชีจองซื้อกองทุนเปดบลจ.วรรณจํากัดซึ่งขาพเจาไดมอบหมายใหบลจ.ตนทางท่ีขาพเจา

มีคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนเปนผูดําเนินการแตเนื่องจากในวันทําคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนฉบับนี้บลจ.วรรณยังไมไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากขาพเจาจึงอาจไมสามารถระบุจํานวนเงินท่ีซื้อหนวยลงทุนหรือวันท่ี
ซื้อหนวยลงทุนไดแนนอนดังนั้นเมื่อบลจ.วรรณไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนและนําเงินเขาบัญชีจองซื้อดังกลาวแลวในวันใดใหถือวาคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนฉบับนี้มีผลสมบูรณณวันนั้นและขาพเจายอมรับวาจํานวนหนวยลงทุนท่ี
บลจ.วรรณไดคํานวณตามเกณฑในการกําหนดราคาสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนณวันท่ีคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนฉบับนี้มีผลสมบูรณ

เพ่ือใหขอมูลการสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนฉบับนี้ของขาพเจามีความครบถวนและถูกตองขาพเจาจะเปนผูดําเนินการนําใบคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนฉบับนี้ไปแสดงตอบลจ.ตนทางเพ่ือใหบลจ.ตนทางจัดสงเงินท่ีได
จากการขายคืนหนวยลงทุนเขาบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนท่ีระบุไวขางตนพรอมนําสงหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนใหกับบลจ.วรรณภายในเวลา12.00น.ของวันการท่ี4นับจากวันท่ีบลจ.ตนทางไดดําเนินการสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุน
ใหกับขาพเจาขาพเจารับทราบและยินยอมในกรณีท่ีบลจ.วรรณไมดําเนินการใหเปนไปตามใบคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนฉบับนี้โดยมีสาเหตุมาจากขอมูลท่ีบลจ.ตนทางสงใหบลจ.วรรณไมตรงกับขอมูลท่ีระบุไวในใบคําสั่งสับเปล่ียนหนวย
ลงทุน/โอนยายการลงทุนฉบับนี้   

 



 
 

สําหรับผูซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว(กรุณาแสดงเจตนาโดยทําเครื่องหมายหนาขอที่ตองการ)
 ในกรณีท่ีกองทุนรวมหุนระยะยาวท่ีขาพเจาสับเปล่ียนเขานี้มีจํานวนผูถือหนวยลงทุนหรือมีมูลคาหนวยลงทุนลดลงจนเปนเหตุใหตองเลิกกองทุนขาพเจาขอแสดงเจตนาดังนี้ 

  
 ขาพเจามีความประสงคใหบริษัทจัดการดําเนินการสับเปล่ียนหนวยลงทุน(โอนยายหนวยลงทุน)ของกองทุนรวมหุนระยะยาวท่ีขาพเจาลงทุนนี้ไปยังกองทุนหุนระยะยาวอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ(ถามี)หากกรณีท่ีบริษัทจัดการไมมีกองทุนรวม

หุนระยะยาวอ่ืนภายใตการจัดการใหบริษัทจัดการดําเนินการสับเปล่ียนหนวยลงทุน(โอนยายการลงทุน)ของกองทุนรวมหุนระยะยาวท่ีขาพเจาลงทุนนี้ไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวของบริษัทจัดการอ่ืนท่ีมีนโยบายใกลเคียงกันตามท่ีเห็นสมควรโดยถือวาไดรับ
ความยินยอมจากขาพเจาแลว   
   

 ขาพเจาไมมีความประสงคใหบริษัทจัดการดําเนินการสับเปล่ียนหนวยลงทุน(โอนยายการลงทุน)ของกองทุน

ขาพเจาตกลงและรับทราบวา
 ในกรณีที่กองทุนปลายทางขางตนมีระดับความเสี่ยงของกองทุนสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของขาพเจาตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของผูลงทุนลาสุดที่ขาพเจาไดเคยใหไวขาพเจาตกลงและยอมรบัความเสี่ยง

ที่เพ่ิมข้ึนโดยไดรบัคําแนะนําการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนคําเตือนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เก่ียวของกับกองทุนดังกลาวจากผูขายหนวยลงทุนแลว



 ในกรณีที่กองทุนปลายทางขางตนมีการลงทุนในตางประเทศและขาพเจามิไดยอมรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามขอมูลในแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดลาสุดที่ขาพเจาไดเคยใหไวขาพเจาตกลงและยอมรับความ
เสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริหารความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน(ถาม)ีของกองทุนน้ีรวมถึงไดรับทราบคําเตือนจากผูขายหนวยลงทุนแลว  



ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน
 

ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน
 

    

ขาพเจาตกลงซ้ือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในคําสั่งน้ีและขอใหคํารับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการดังน้ี
 ขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอนคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุนไมวากรณีใดๆท้ังสิ้นเวนแตเปนการใชสิทธิยกเลิกคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการหรือก.ล.ต.กําหนด

 
 ขาพเจาไดรับคูมือผูลงทุนหรือหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลหรือคูมือภาษีหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีใชในการเสนอขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการไดจัดทําขึ้นแลว 


 ขาพเจาไดรับคําเตือนและการเปดเผยในเร่ืองตางๆเชนความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุนความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนความขัดแยงทางผลประโยชน

 
 ขาพเจาตกลงและรับทราบวาการลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ไดและอาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดหรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามท่ีไดมีคําสั่งไวท้ังนี้ผูลงทุนควรซื้อขายหนวยลงทุนกับบุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบ 
  


 ขาพเจาตกลงและรับทราบวาบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฎิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและกองทุนรวมหุนระยะยาว


 ในกรณีกองทุนรวมท่ีมีนโยบายลงทุนในตางประเทศและไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียนท้ังจํานวนขาพเจารับทราบคําเตือนและความเสี่ยงแลววาอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนหรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินทุนเร่ิมแรกได
  
 

 ในกรณีท่ีขาพเจาไดรับจัดสรรหนวยลงทุนขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานก.ล.ต.และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยชอบดวยกฎหมายตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวย
ลงทุนท่ีจัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม    
  

 ขาพเจาตกลงและรับทราบวาบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมดําเนินการตามคําสั่งสับเปล่ียนเขาของกองทุนใดโดยไมตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนาหากระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้นสูงกวาระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของขาพเจาตามแบบประเมิน
ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของผูลงทุนลาสุดท่ีขาพเจาไดเคยใหไวยกเวนในกรณีท่ีขาพเจาไดตกลงและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนนั้นเปนคราวๆไปหรือยกเวนในกรณีท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคตตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรภายใตกฎเกณฑของ
หนวยงานทางการท่ีเกี่ยวของท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
 
 

 ขาพเจาตกลงและรับทราบวาเพ่ือใหไดรับการใหคําแนะนําการลงทุนท่ีเหมาะสมจากผูขายหนวยลงทุนผูถือหนวยลงทุนควรทําแบบประเมินความเสี่ยงท่ียอมรับไดของผูลงทุนโดยใหขอมูลท่ีถูกตองเปนจริงรวมถึงควรมีการทบทวนขอมูลเมื่อมีการเปล่ียนแปลง
หรือตามระยะเวลาท่ีหนวยงานทางการกําหนดท้ังนี้หากผูถือหนวยลงทุนไมใหขอมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงท่ียอมรับไดของผูลงทุนหรือใหขอมูลไมครบถวนผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับคําแนะนําการลงทุนและอาจไมสามารถทํารายการสับเปล่ียนเขา
บางกองทุนได 
   


การสมัครใชบริการ
ทางโทรสาร


 ใช/ 
 ไมใช/  ผูตรวจสอบ

จํานวนเงิน / Switching Amount บาท / Baht

เลขท่ีใบคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุน
 

ส่วนที 2 สําหรับ ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือคืนหน่วยลงทุน

 สับเปลียนภายใน บลจ.วรรณ (Switching within ONEAM)
 สับเปลียนไป บลจ.อืน (Switching to other company)

 สับเปลียนจาก บลจ.อืน (Switching from other company)
เลขที่ผูถือหนวย
 

โทร. 0-2659-8888
www.one-asset.com

 



ชื่อผูถือหนวยลงทุน ............................................................................................................................. โทรศัพท ............................................................................................................................................
Unitholder Name Telephone
ชื่อกองทุนตนทาง ................................................................................................................................ ชื่อบริษัทจัดการ .................................................................................................................................
Switch From Management Company Name
ชื่อกองทุนปลายทาง ............................................................................................................................ ชื่อบริษัทจัดการ .................................................................................................................................
Switch To Management Company Name

ใบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
(Switching/Transfer Order)

ตัวอักษร / In Word
หนวย /Unitsจํานวนหนวยลงทุน / Switching Units บาท / Bahtจํานวนเงิน / Switching Amount

วันที.่............................................................................................................................
Date

For switching in onlyFor switching out only

กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนจากบลจ.อื่น
โดยคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนฉบับนี้ขาพเจาจะชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนขางตนใหกับบลจ.วรรณโดยเช็คหรือวิธีการอ่ืนเพ่ือเขาบัญชีชื่อบัญชีจองซื้อกองทุนเปดบลจ.วรรณจํากัดซึ่งขาพเจาไดมอบหมายใหบลจ.ตนทางท่ีขาพเจา

มีคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนเปนผูดําเนินการแตเนื่องจากในวันทําคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนฉบับนี้บลจ.วรรณยังไมไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากขาพเจาจึงอาจไมสามารถระบุจํานวนเงินท่ีซื้อหนวยลงทุนหรือวันท่ี
ซื้อหนวยลงทุนไดแนนอนดังนั้นเมื่อบลจ.วรรณไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนและนําเงินเขาบัญชีจองซื้อดังกลาวแลวในวันใดใหถือวาคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนฉบับนี้มีผลสมบูรณณวันนั้นและขาพเจายอมรับวาจํานวนหนวยลงทุนท่ี
บลจ.วรรณไดคํานวณตามเกณฑในการกําหนดราคาสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนณวันท่ีคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนฉบับนี้มีผลสมบูรณ

เพ่ือใหขอมูลการสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนฉบับนี้ของขาพเจามีความครบถวนและถูกตองขาพเจาจะเปนผูดําเนินการนําใบคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนฉบับนี้ไปแสดงตอบลจ.ตนทางเพ่ือใหบลจ.ตนทางจัดสงเงินท่ีได
จากการขายคืนหนวยลงทุนเขาบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนท่ีระบุไวขางตนพรอมนําสงหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนใหกับบลจ.วรรณภายในเวลา12.00น.ของวันการท่ี4นับจากวันท่ีบลจ.ตนทางไดดําเนินการสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุน
ใหกับขาพเจาขาพเจารับทราบและยินยอมในกรณีท่ีบลจ.วรรณไมดําเนินการใหเปนไปตามใบคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุนฉบับนี้โดยมีสาเหตุมาจากขอมูลท่ีบลจ.ตนทางสงใหบลจ.วรรณไมตรงกับขอมูลท่ีระบุไวในใบคําสั่งสับเปล่ียนหนวย
ลงทุน/โอนยายการลงทุนฉบับนี้   

 



 
 

สําหรับผูซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว(กรุณาแสดงเจตนาโดยทําเครื่องหมายหนาขอที่ตองการ)
 ในกรณีท่ีกองทุนรวมหุนระยะยาวท่ีขาพเจาสับเปล่ียนเขานี้มีจํานวนผูถือหนวยลงทุนหรือมีมูลคาหนวยลงทุนลดลงจนเปนเหตุใหตองเลิกกองทุนขาพเจาขอแสดงเจตนาดังนี้ 

  
 ขาพเจามีความประสงคใหบริษัทจัดการดําเนินการสับเปล่ียนหนวยลงทุน(โอนยายหนวยลงทุน)ของกองทุนรวมหุนระยะยาวท่ีขาพเจาลงทุนนี้ไปยังกองทุนหุนระยะยาวอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ(ถามี)หากกรณีท่ีบริษัทจัดการไมมีกองทุนรวม

หุนระยะยาวอ่ืนภายใตการจัดการใหบริษัทจัดการดําเนินการสับเปล่ียนหนวยลงทุน(โอนยายการลงทุน)ของกองทุนรวมหุนระยะยาวท่ีขาพเจาลงทุนนี้ไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวของบริษัทจัดการอ่ืนท่ีมีนโยบายใกลเคียงกันตามท่ีเห็นสมควรโดยถือวาไดรับ
ความยินยอมจากขาพเจาแลว   
   

 ขาพเจาไมมีความประสงคใหบริษัทจัดการดําเนินการสับเปล่ียนหนวยลงทุน(โอนยายการลงทุน)ของกองทุน

ขาพเจาตกลงและรับทราบวา
 ในกรณีที่กองทุนปลายทางขางตนมีระดับความเสี่ยงของกองทุนสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของขาพเจาตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของผูลงทุนลาสุดที่ขาพเจาไดเคยใหไวขาพเจาตกลงและยอมรบัความเสี่ยง

ที่เพ่ิมข้ึนโดยไดรบัคําแนะนําการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนคําเตือนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เก่ียวของกับกองทุนดังกลาวจากผูขายหนวยลงทุนแลว



 ในกรณีที่กองทุนปลายทางขางตนมีการลงทุนในตางประเทศและขาพเจามิไดยอมรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามขอมูลในแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดลาสุดที่ขาพเจาไดเคยใหไวขาพเจาตกลงและยอมรับความ
เสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริหารความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน(ถาม)ีของกองทุนน้ีรวมถึงไดรับทราบคําเตือนจากผูขายหนวยลงทุนแลว  



ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน
 

ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน
 

    

ขาพเจาตกลงซ้ือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในคําสั่งน้ีและขอใหคํารับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการดังน้ี
 ขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอนคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุนไมวากรณีใดๆท้ังสิ้นเวนแตเปนการใชสิทธิยกเลิกคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการหรือก.ล.ต.กําหนด

 
 ขาพเจาไดรับคูมือผูลงทุนหรือหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลหรือคูมือภาษีหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีใชในการเสนอขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการไดจัดทําขึ้นแลว 


 ขาพเจาไดรับคําเตือนและการเปดเผยในเร่ืองตางๆเชนความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุนความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนความขัดแยงทางผลประโยชน

 
 ขาพเจาตกลงและรับทราบวาการลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ไดและอาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดหรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามท่ีไดมีคําสั่งไวท้ังนี้ผูลงทุนควรซื้อขายหนวยลงทุนกับบุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบ 
  


 ขาพเจาตกลงและรับทราบวาบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฎิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและกองทุนรวมหุนระยะยาว


 ในกรณีกองทุนรวมท่ีมีนโยบายลงทุนในตางประเทศและไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียนท้ังจํานวนขาพเจารับทราบคําเตือนและความเสี่ยงแลววาอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนหรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินทุนเร่ิมแรกได
  
 

 ในกรณีท่ีขาพเจาไดรับจัดสรรหนวยลงทุนขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานก.ล.ต.และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยชอบดวยกฎหมายตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวย
ลงทุนท่ีจัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม    
  

 ขาพเจาตกลงและรับทราบวาบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมดําเนินการตามคําสั่งสับเปล่ียนเขาของกองทุนใดโดยไมตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนาหากระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้นสูงกวาระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของขาพเจาตามแบบประเมิน
ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของผูลงทุนลาสุดท่ีขาพเจาไดเคยใหไวยกเวนในกรณีท่ีขาพเจาไดตกลงและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนนั้นเปนคราวๆไปหรือยกเวนในกรณีท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคตตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรภายใตกฎเกณฑของ
หนวยงานทางการท่ีเกี่ยวของท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
 
 

 ขาพเจาตกลงและรับทราบวาเพ่ือใหไดรับการใหคําแนะนําการลงทุนท่ีเหมาะสมจากผูขายหนวยลงทุนผูถือหนวยลงทุนควรทําแบบประเมินความเสี่ยงท่ียอมรับไดของผูลงทุนโดยใหขอมูลท่ีถูกตองเปนจริงรวมถึงควรมีการทบทวนขอมูลเมื่อมีการเปล่ียนแปลง
หรือตามระยะเวลาท่ีหนวยงานทางการกําหนดท้ังนี้หากผูถือหนวยลงทุนไมใหขอมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงท่ียอมรับไดของผูลงทุนหรือใหขอมูลไมครบถวนผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับคําแนะนําการลงทุนและอาจไมสามารถทํารายการสับเปล่ียนเขา
บางกองทุนได 
   


การสมัครใชบริการ
ทางโทรสาร


 ใช/ 
 ไมใช/  ผูตรวจสอบ

จํานวนเงิน / Switching Amount บาท / Baht

เลขท่ีใบคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน/โอนยายการลงทุน
 

ส่วนที 3 สําหรับ ผู้ถือหน่วยลงทุน

 สับเปลียนภายใน บลจ.วรรณ (Switching within ONEAM)
 สับเปลียนไป บลจ.อืน (Switching to other company)

 สับเปลียนจาก บลจ.อืน (Switching from other company)
เลขที่ผูถือหนวย
 

โทร. 0-2659-8888
www.one-asset.com

 



ค่มือผ้ลงทุนู ู

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


