
ใบคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ
Subscription by Standing Instruction Form

เลขที่ผูถือหน วยลงทุน ............................................................................. ช่ือผูถือหน วยลงทุน ..................................................................................................................
รายละเอียดของบัญชีเงนิฝาก

ช่ือบัญชี ...................................................................................................................................................................................................................................................
ธนาคาร  กรุงเทพ  กสิกรไทย  ไทยพาณิชย  กรุงศรีอยุธยา  กรุงไทย  ทหารไทย  เกียรตินาคิน  ธนชาต 
สาขา .......................................................................................................................................................................................................................................................
เลขที่บัญชี ....................................................................................................................................................ประเภทบัญชี  ออมทรัพย   กระแสรายวัน  อื่น ๆ ...................................................

ป จจุบันบริษัทจัดการเป ดให บริการการหักบัญชีอัตโนมัติเพ่ือคําสั่งซ้ือหน วยลงทุนทุกวันที่และของแต ละเดือนเท าน้ันท้ังนี้ผูถือหนวยลงทุนสามารถระบุวันท่ีต องการทํารายการได มากกว าวัน
ในแต ละเดือนในกรณีท่ีวันท่ีทํารายการสั่งซื้อตามท่ีระบุไว ตรงกับวันหยุดหรือเกิดเหตุการณ สุดวิสัยทําให ไมสามารถซื้อหน วยลงทุนได ทางบริษัทจัดการจะใช วันทําการถัดไปเป นวันทํารายการซื้อหนวยลงทุน




ท้ังนี้หากบริษัทจัดการไมสามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหนวยลงทุนของขาพเจาตามท่ีระบุขางตนงวดติดตอกันขาพเจายินยอมใหบริษัทจัดการยกเลิก/ระงับการตัดบัญชีเงินฝากของขาพเจาโดยไมจําเปน
ตองแจงลวงหนาพรอมกันนี้ขาพเจาไดรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการอาจประกาศแกไขเพิ่มเติมในอนาคต

 
 

วันที่ .......... / ........... /............

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

ที่บริษัทจัดการไมมีกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่นภายใตการจัดการใหบริษัทจัดการดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน(โอนยายการลงทุน)ของกองทุนรวมหุนระยะยาวที่ขาพเจาลงทุนน้ีไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวของบริษัท
จัดการอื่นที่มีนโยบายใกลเคียงกันตามที่เห็นสมควรโดยถือวาไดรับความยินยอมจากขาพเจาแลว  
    


 ขาพเจาไมมีความประสงคใหบริษัทจัดการดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน(โอนยายการลงทุน)ของกองทุน

ขาพเจาตกลงและรับทราบวา
 ในกรณีท่ีกองทุนขางตนมีระดับความเสี่ยงของกองทุนสูงกวาระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของขาพเจาตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของผูลงทุนลาสุดท่ีขาพเจาไดเคยใหไวขาพเจาตกลงและยอมรับ

ความเสี่ยงท่ีเพิ่มขึ้นโดยไดรับคําแนะนําการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนคําเตือนและความเสี่ยงท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับกองทุนดังกลาวจากผูขายหนวยลงทุนแลว




 ในกรณีท่ีกองทุนขางตนมีการลงทุนในตางประเทศและขาพเจามิไดยอมรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามขอมูลในแบบประเมินระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดลาสุดท่ีขาพเจาไดเคยใหไวขาพเจาตกลงและ
ยอมรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริหารความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน(ถามี)ของกองทุนนี้รวมถึงไดรับทราบคําเตือนจากผูขายหนวยลงทุนแลว 
  



ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน


รายละเอียดการหักบัญชีเงนิฝากเพือซือหน วยลงทุน
ช่ือกองทุนที่ต องการส่ังซ้ือ* .................................................................................................................................................................................................................
วันที่เร่ิมมีผล ...........................................................................
*ทั้งนี้ การเร่ิมหักบัญชีเงินฝากเพ่ือซ้ือหนวยลงทุนดังกลาว จะเร่ิมมีผลตอเมื่อธนาคารไดอนุมัติการหักบัญชีเปนที่เรียบรอยแลว
*กรณีตองการสมัครบริการมากกวา 1 กองทุนใหระบุรหัสกองทุน และคั่นดวยเคร่ืองหมายจุลภาค (,)
วันที่ทํารายการ  ทุกวันที่ 1  ทุกวันที่ 16
เดือนที่ทํารายการ O ทุกเดือน

O เฉพาะเดือน
 มกราคม กุมภาพันธ  มีนาคม
 เมษายน พฤษภาคม  มิถุนายน
 กรกฎาคม สิงหาคม  กันยายน
 ตุลาคม พฤศจิกายน  ธันวาคม

จํานวนเงิน (ตัวเลข) บาท ....................................................................................................................................................................................................................
จํานวนเงิน (ตัวอักษร) บาท .................................................................................................................................................................................................................

ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน


ลายมือชื่อตัวแทนขาย


มีตอดานหลัง

โทร. 0-2659-8888
www.one-asset.com

 
โทร. 0-2659-8888
www.one-asset.com

 



ข้าพเจ้าตกลงซือหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในคําสังนี และขอให้คํารับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการ ดังนี
I/ We agree to subscribe the investment units as specified in this order and hereby represent and undertake that :
1.  ขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอนคําสั่งซื้อหนวยลงทุน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตเปนการใชสิทธิยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการ หรือ ก.ล.ต. กําหนด  I / We shall, in any event, not cancel or 

revoke the subscription specified in this order unless such a cancellation or revocation is made pursuant to rules and regulations prescribed by the Management Company or the SEC;
2.  ขาพเจาไดรับคูมือผูลงทุน หรือหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูล หรือคูมือภาษี หรือเอกสารอ่ืนใดที่ใชในการเสนอขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดจดัทําข้ึนแลว  I / We have already been in receipt of 

investors’ manual, summary of prospectus relating to material information, tax manual or other documents in relation to the offer for sale of the investment units prepared by
the Management Company;

3.  ขาพเจาไดรับคําเตือนและการเปดเผยในเร่ืองตางๆ เชน ความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน ความขัดแยงทางผลประโยชน  I/ We have already acknowledge any 
warning notices and any disclosure of information; for instances, the risk of investment in the units, the risk of investment in mutual fund, and the relevant conflict of interest;

4. ขาพเจาตกลงและรับทราบวา การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทนุเร่ิมแรกก็ได และอาจไมไดรับชําระ
เงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคําสั่งไว ทั้งนี้ ผูลงทุนควรซื้อขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบ  I / We have agreed and 
acknowledged that investment in mutual fund is not deposits and is subject to investment risk, unitholder may receive more or less than the original investment amount and may not receive 
the redemption proceed within specified period or may not be able to redeem the units as ordered. Investor must be certain that they are dealing with the salesperson that certified by the
SEC only;

5. ขาพเจาตกลงและรับทราบวา บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฎิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุนระยะยาว  I / We have 
agreed and acknowledged that the Management Company or the Registrar shall refuse the registration of transfer or pledge of units of Retirement Mutual Fund (RMF) and Long Term Equity 
Fund (LTF);

6. ในกรณีกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตางประเทศ และไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ขาพเจารับทราบคําเตือนและความเสี่ยงแลววาอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินทุนเร่ิมแรกได  If the fund’s investment policy includes foreign investments and the foreign exchange risk exposure is not entirely hedged,  I / We have acknowledged 
the warning clauses and that the risks involved may result in a loss or gain from currency movements or that the final value of my investment may be lower than the original sum invested;

7. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับจัดสรรหนวยลงทุน ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. และที่แกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย 
ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม  When I / We have received allotment of units, I / We have 
acknowledged and agreed to be bounded by the terms of the fund scheme which has been approved by the Office of the SEC and subsequent amendments which are lawful, including 
terms applied between the Management Company and the unitholder which were lawful and signed by the Mutual Fund Supervisor;

8. ขาพเจาตกลงและรับทราบวา บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมดําเนินการตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนใด โดยไมตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา หากระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้นสูงกวาระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับไดของขาพเจา ตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของผูลงทุนลาสุดที่ขาพเจาไดเคยใหไว ยกเวนในกรณีที่ขาพเจาไดตกลงและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนนั้นเปนคราวๆ ไป 
หรือยกเวนในกรณีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรภายใตกฎเกณฑของหนวยงานทางการที่เก่ียวของที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  I / We have agreed and 
acknowledged that the Management Company reserves the right to refrain from executing the subscription order of any fund, without informing me in advance, if the risk level of the fund is 
higher than the acceptable risk level for myself as assessed by the latest Customer Risk Profile Questionnaire I / We have previously submitted. This excludes cases whereby I  / We have 
agreed and acknowledged the risks of funds on a case by case basis, or cases which may be identified in the future that the Management Company or relevant authorities consider 
appropriate for exclusion;

9. ขาพเจาตกลงและรับทราบวา เพื่อใหไดรับการใหคําแนะนําการลงทุนที่เหมาะสมจากผูขายหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนควรทําแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับไดของผูลงทุน โดยใหขอมูลที่ถูกตองเปนจริง 
รวมถึงควรมีการทบทวนขอมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือตามระยะเวลาทีห่นวยงานทางการกําหนด ทั้งนี้ หากผูถือหนวยลงทุนไมใหขอมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับไดของผูลงทุน หรือใหขอมูลไม
ครบถวน ผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับคําแนะนําการลงทุนและอาจไมสามารถทํารายการซื้อบางกองทุนได  I / We have agreed and acknowledged that in order to receive suitable investment advice 
from the investment advisor, the unitholder should complete the Customer Risk Profile Questionnaire with accurate information that is frequently updated as designated by the authorities. If 
the unitholder does not provide data as requested in the questionnaire or only provide partial information, the unitholder may not be entitle to receive investment advice or may not be able to 
subscribe into some funds.

ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน


สิทธิของผู้ลงทุน
1. ผูลงทุนสามารถที่จะสอบถามรายชื่อบริษัทจัดการทุกแหงที่ไดมอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้นทําการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของบริษัทจัดการนั้นๆ
2. ผูลงทุนสามารถขอรับทราบขอมูลเก่ียวกับชื่อ ที่อยู ของบริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายหนวยลงทุน และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนรวมทั้งชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวของพนักงานผูทําหนาที่

ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของนิติบุคคลดังกลาว
3. ผูลงทุนสามารถสอบถามเก่ียวกับความเสี่ยงที่เก่ียวของกับหนวยลงทนุที่ผูลงทุนไดรับคําแนะนําเพื่อซื้อหนวยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเก่ียวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทนุ
4. ผูลงทุนสามารถรับทราบขอเท็จจริงที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสทิธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน เชน การขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูในข้ันตอนการดําเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือ

การรวมของกองทุนรวม เปนตน
5. ผูลงทุนสามารถขอทราบขอมูลเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน เชน คาธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอาจไดรับจากการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน เปนตน
6. ผูลงทุนมีสทิธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตอในลักษณะที่เปนการขายหนวยลงทุนโดยผูลงทุนมไิดรองขอ
7. ผูลงทุนที่ไมเคยเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดภายใตการจัดการของบริษัทจัดการมากอน หรือโดยผูจัดจําหนายหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนมากอนแลวแตกรณี 

ไดรับการชักชวนโดยตรงหรือติดตอผูลงทุนทางโทรศัพท โดยผูลงทุนมิไดเปนฝายรองขอใหซื้อหนวยลงทุนเปนคร้ังแรก ผูลงทุนมีสิทธิที่จะยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนหรือขายคืนหนวยลงทุนไดภายในระยะเวลา
ดังตอไปนี้
7.1 ในระหวางการขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชนคร้ังแรก ผูลงทุนมีสิทธิยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนไดภายใน 2 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันที่ระบุในใบจองซื้อหนวยลงทุน โดยไมตอง

เสียคาธรรมเนียมในการซื้อหนวยลงทุนหรือคาใชจายใดๆ
7.2 ในชวงระยะเวลาหลังจากการขายหนวยลงทุนตอประชาชนคร้ังแรก ผูลงทุนมีสิทธิขายคืนหนวยลงทุนไดภายใน 2 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันที่ระบุในใบสั่งซื้อหนวยลงทุน และผูลงทุนจะได

รับเงินคืนตามมูลคาหนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนซึ่งเปนวันถัดจากวันแสดงเจตนาขายคืนหนวยลงทุน และไมตองเสียคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
การรับข้อร้องเรียน
1. ผูลงทุนสามารถที่จะรองเรียนในสวนที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยที่เกิดจากการกระทําของบริษัทจัดการ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทจัดการ ไดที่

1.1 บริษัทจัดการ 1.2 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
1.3 ผูจัดจําหนายหนวยลงทุน 1.4 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

2. ผูลงทุนสามารถรองเรียนไดโดยทางวาจา หรือย่ืนเร่ืองเปนลายลักษณอักษร ในกรณีที่ผูลงทุนรองเรียนโดยทางวาจา จะมีการบันทึกการรองเรียนเปนลายลักษณอักษร  โดยผูลงทุนจะตองลงนามรับรอง
ความถูกตองไวกอนที่จะมีการดําเนินการแกไขปญหา

3. บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขปญหาโดยเร็ว และในกรณีที่เปนขอรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนฯ ที่บริษัทจัดการรับจากผูลงทุนไวบริษัทจัดการ จะดําเนินการจัดสงขอรองเรียนดังกลาว
ใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนดําเนินการแกไขกอน

4. เมื่อมีขอยุติเก่ียวกับขอรองเรียน บริษัทจัดการจะแจงผลการแกไขปญหาของขอรองเรียนดังกลาวใหผูลงทุนทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีขอยุตินั้น
5. ในกรณีที่ผูลงทุนรองเรียนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทางสํานักงานฯ จะจัดสงขอรองเรียนใหบริษัทจัดการพิจารณาดําเนินการแกไขปญหา โดยบริษัทจัดการจะตอง

รายงานผลการดําเนินการใหสํานักงานทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอรองเรียนนั้น และหากบริษัทจัดการ ยังดําเนินการแกไขปญหาไมแลวเสร็จ บริษัทจัดการจะตองรายงานความคืบหนาการ
ดําเนินการทุกระยะเวลาสามสิบวันจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ

ค่มือผ้ลงทุนู ู


