
ส่วนที่ 1  ส าหรับบริษัทจัดการ / นายทะเบียน 

ข้าพเจ้าตกลงซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบุไว้ในค าสั่งนี้ และขอให้ค ารับรองและยืนยนัต่อบริษัทจัดการ ดังนี้ 
I/ We agree to subscribe the investment units as specified in this order and hereby represent and undertake that : 
1.   ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณใีดๆ ท้ังสิ้น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามทีบ่ริษัทจัดการ หรือ ก.ล.ต. ก าหนด  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.   ข้าพเจ้าได้รับคู่มือผู้ลงทุน หรือหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล หรือคู่มือภาษี หรือเอกสารอ่ืนใดที่ใช้ในการเสนอขายหนว่ยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้จัดท าข้ึนแลว้  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.   ข้าพเจ้าได้รับค าเตือนและการเปิดเผยในเรื่องตา่งๆ เช่น ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสีย่งในการลงทุนของกองทุน ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  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.  ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า การลงทุนในหนว่ยลงทุนมิใช่การฝากเงนิ และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงนิลงทุนคืนมากกวา่หรือน้อยกวา่เงนิลงทุนเริ่มแรกกไ็ด้ และอาจไม่ได้รับช าระเงินคา่ขายคนื 
 หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามทีไ่ด้มีค าสั่งไว ้ท้ังนี้ ผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบคุคลท่ีได้รับความเหน็ชอบ  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.  ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทุนจะปฎิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  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.  ในกรณีกองทุนรวมที่มนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นท้ังจ านวน ข้าพเจ้ารับทราบค าเตอืนและความเสีย่งแล้ววา่อาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น หรือได้รับเงิน 
 คืนต่ ากว่าเงนิทุนเริ่มแรกได ้ 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.  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยนิยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพัน
 ระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจัดท าข้ึนโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  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.  ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ด าเนนิการตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนใด โดยไม่ต้องแจ้งใหข้้าพเจ้าทราบลว่งหน้า หากระดับความเสีย่งของกองทุนนั้นสงูกวา่ระดับความเสี่ยง
 ท่ียอมรับได้ของข้าพเจ้า ตามแบบประเมินระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ของผู้ลงทุนล่าสุดท่ีข้าพเจ้าไดเ้คยให้ไว ้ยกเวน้ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้ตกลงและรับทราบความเสีย่งของกองทุนนั้นเป็นคราวๆ ไป หรือยกเว้นในกรณี 
 ท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรภายใตก้ฎเกณฑ์ของหนว่ยงานทางการท่ีเกีย่วข้องท่ีอาจมีการเปลีย่นแปลงในอนาคต  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.  ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ได้รับการให้ค าแนะน าการลงทุนท่ีเหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนควรท าแบบประเมินความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของผู้ลงทุน โดยให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเป็นจริง รวมถึงควรมี 
 การทบทวนข้อมูลเมือ่มีการเปลีย่นแปลงหรือตามระยะเวลาทีห่น่วยงานทางการก าหนด ท้ังนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใหข้้อมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของผู้ลงทุน หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 อาจไม่ได้รับค าแนะน าการลงทุนและอาจไม่สามารถท ารายการซือ้บางกองทุนได้  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. 

จ านวนเงินที่ต้องการจองซื้อ 
AMOUNT 

บาท 
BAHT ตัวเลข IN NUMBER ตัวหนังสือ IN WORDS 

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
Unitholder’s Signature 

AGENT NAME SALE NAME SALE CODE AUTHORIZED CASHIER 

เลขที่ใบค าสั่งซื้อ 
Subscription Order Number 

ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า  I / We have agreed and acknowledged that 
☐  หากกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดบัความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าลงทุนได้ หรือเป็นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามค าแนะน าของบริษัทจัดการ ข้าพเจ้าได้รับทราบระดับความเสี่ยงเป็น 
 อย่างดีแล้ว และยืนยันจะลงทุนในกองทุนรวมขา้งต้น  If the fund I intend to invest has higher risk level than my acceptable risk level, of 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. 
☐  กรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ท าสญัญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ ากว่าร้อยละ 90 กองทุนจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
 ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได ้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. 

ในกรณีที่ช าระด้วยเช็ค โปรดใช้เช็คที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น (Only cheque in the same clearing area is accepted) 

ชื่อกองทุน .................................................................................................................................................................... วันที่ ............................................................................................... 
Fund Name             Date 
ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ....................................................................................................................................................... โทรศัพท์ ........................................................................................ 
Unitholder Name            Telephone 
ช าระเงินโดย    ☐ รายการโอน     ☐ ตัดบัญชีอัตโนมัติ     ธนาคาร .................................................................................................................................................................... 
Payment made by          Transfer Direct Debit           Bank 
  ☐ เช็คธนาคาร ................................................ สาขา ................................................ เลขที่เช็ค .................................................... ลงวันที่ .................................... 
                    Cheque          Branch                                     Cheque Number                               Dated 

ใบค าสั่งซื้อ 
(Subscription Order) 

การสมัครใช้บริการ 
ทางโทรสาร 
(Fax Indemnity) 

☐ ใช่ / Yes 
☐ ไม่ใช่ / No ผู้ตรวจสอบ (Verified by) 

โทร . 0 - 2659 - 8888 
www.one - asset.com 

  
โทร . 0 - 2659 - 8888 
www.one - asset.com 

  

 ส าหรับผู้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF)  (กรุณาแสดงเจตนา โดยท าเครื่องหมายหน้าข้อที่ต้องการ) 
  ในกรณีที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพที่ข้าพเจ้าลงทุนน้ี มีจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนหรือมีมูลค่าหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้ต้องเลิกกองทุน ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนา ดังนี้   
 If the value of or number of investment units in respect of long term equity fund or retirement Mutual Fund purchased hereunder be decreased to the extent that fund must be terminated.  
 I / We hereby express my intention as follows 
☐  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ให้บริษัทจัดการด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายหน่วยลงทุน) ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรอืกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ข้าพเจ้าลงทุนนี้ ไปยังกองทุนหุ้นระยะยาว 
 หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบรษิัทจัดการ (ถ้าม)ี หากกรณีที่บริษัทจัดการ ไม่มีกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรอืกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการ ให้บริษัทจัดการ 
 ด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรอืกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ข้าพเจ้าลงทุนนี้ไปยังกองทุนรวมหุน้ระยะยาวหรอืกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของ 
 บริษัทจัดการอื่น ที่มีนโยบายใกล้เคียงกันตามที่เห็นสมควร โดยถือว่าได้รบัความยินยอมจากข้าพเจ้าแล้ว  I / We wish the Management Company shall transfer my investment units of long term equity 
 fund or retirement Mutual Fund to other long term equity fund or retirement Mutual Fund . In that event that Management Company does not have any such long term equity fund or 
 retirement Mutual Fund . I / We accept the Management Company shall be entitled to transfer my investment units to other  long term equity fund or retirement Mutual Fund under other 
 Management Company. 
☐  ข้าพเจ้าไม่มีความประสงค์ ให้บริษัทจัดการด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) ของกองทุน  I / We do not wish to transfer my units to any other fund. 

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
Unitholder’s Signature 

เลขที่ผู้ถือหน่วย 
Unitholder Number 



ส่วนที่ 2  ส าหรับ ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ข้าพเจ้าตกลงซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบุไว้ในค าสั่งนี้ และขอให้ค ารับรองและยืนยนัต่อบริษัทจัดการ ดังนี้ 
I/ We agree to subscribe the investment units as specified in this order and hereby represent and undertake that : 
1.   ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณใีดๆ ท้ังสิ้น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามทีบ่ริษัทจัดการ หรือ ก.ล.ต. ก าหนด  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.   ข้าพเจ้าได้รับคู่มือผู้ลงทุน หรือหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล หรือคู่มือภาษี หรือเอกสารอ่ืนใดที่ใช้ในการเสนอขายหนว่ยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้จัดท าข้ึนแลว้  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.   ข้าพเจ้าได้รับค าเตือนและการเปิดเผยในเรื่องตา่งๆ เช่น ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสีย่งในการลงทุนของกองทุน ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  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.  ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า การลงทุนในหนว่ยลงทุนมิใช่การฝากเงนิ และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงนิลงทุนคืนมากกวา่หรือน้อยกวา่เงนิลงทุนเริ่มแรกกไ็ด้ และอาจไม่ได้รับช าระเงินคา่ขายคนื 
 หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามทีไ่ด้มีค าสั่งไว ้ท้ังนี้ ผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบคุคลท่ีได้รับความเหน็ชอบ  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.  ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทุนจะปฎิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  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.  ในกรณีกองทุนรวมที่มนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นท้ังจ านวน ข้าพเจ้ารับทราบค าเตอืนและความเสีย่งแล้ววา่อาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น หรือได้รับเงิน 
 คืนต่ ากว่าเงนิทุนเริ่มแรกได ้ 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.  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยนิยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพัน
 ระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจัดท าข้ึนโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  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.  ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ด าเนนิการตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนใด โดยไม่ต้องแจ้งใหข้้าพเจ้าทราบลว่งหน้า หากระดับความเสีย่งของกองทุนนั้นสงูกวา่ระดับความเสี่ยง
 ท่ียอมรับได้ของข้าพเจ้า ตามแบบประเมินระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ของผู้ลงทุนล่าสุดท่ีข้าพเจ้าไดเ้คยให้ไว ้ยกเวน้ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้ตกลงและรับทราบความเสีย่งของกองทุนนั้นเป็นคราวๆ ไป หรือยกเว้นในกรณี 
 ท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรภายใตก้ฎเกณฑ์ของหนว่ยงานทางการท่ีเกีย่วข้องท่ีอาจมีการเปลีย่นแปลงในอนาคต  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.  ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ได้รับการให้ค าแนะน าการลงทุนท่ีเหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนควรท าแบบประเมินความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของผู้ลงทุน โดยให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเป็นจริง รวมถึงควรมี 
 การทบทวนข้อมูลเมือ่มีการเปลีย่นแปลงหรือตามระยะเวลาทีห่น่วยงานทางการก าหนด ท้ังนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใหข้้อมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของผู้ลงทุน หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 อาจไม่ได้รับค าแนะน าการลงทุนและอาจไม่สามารถท ารายการซือ้บางกองทุนได้  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. 

จ านวนเงินที่ต้องการจองซื้อ 
AMOUNT 

บาท 
BAHT ตัวเลข IN NUMBER ตัวหนังสือ IN WORDS 

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
Unitholder’s Signature 

AGENT NAME SALE NAME SALE CODE AUTHORIZED CASHIER 

เลขที่ใบค าสั่งซื้อ 
Subscription Order Number 

ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า  I / We have agreed and acknowledged that 
☐  หากกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดบัความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าลงทุนได้ หรือเป็นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามค าแนะน าของบริษัทจัดการ ข้าพเจ้าได้รับทราบระดับความเสี่ยงเป็น 
 อย่างดีแล้ว และยืนยันจะลงทุนในกองทุนรวมขา้งต้น  If the fund I intend to invest has higher risk level than my acceptable risk level, of 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. 
☐  กรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ท าสญัญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ ากว่าร้อยละ 90 กองทุนจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
 ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได ้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. 

ในกรณีที่ช าระด้วยเช็ค โปรดใช้เช็คที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น (Only cheque in the same clearing area is accepted) 

ชื่อกองทุน .................................................................................................................................................................... วันที่ ............................................................................................... 
Fund Name             Date 
ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ....................................................................................................................................................... โทรศัพท์ ........................................................................................ 
Unitholder Name            Telephone 
ช าระเงินโดย    ☐ รายการโอน     ☐ ตัดบัญชีอัตโนมัติ     ธนาคาร .................................................................................................................................................................... 
Payment made by          Transfer Direct Debit           Bank 
  ☐ เช็คธนาคาร ................................................ สาขา ................................................ เลขที่เช็ค .................................................... ลงวันที่ .................................... 
                    Cheque          Branch                                     Cheque Number                               Dated 

ใบค าสั่งซื้อ 
(Subscription Order) 

การสมัครใช้บริการ 
ทางโทรสาร 
(Fax Indemnity) 

☐ ใช่ / Yes 
☐ ไม่ใช่ / No ผู้ตรวจสอบ (Verified by) 

โทร . 0 - 2659 - 8888 
www.one - asset.com 

  
โทร . 0 - 2659 - 8888 
www.one - asset.com 

  

 ส าหรับผู้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF)  (กรุณาแสดงเจตนา โดยท าเครื่องหมายหน้าข้อที่ต้องการ) 
  ในกรณีที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพที่ข้าพเจ้าลงทุนน้ี มีจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนหรือมีมูลค่าหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้ต้องเลิกกองทุน ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนา ดังนี้   
 If the value of or number of investment units in respect of long term equity fund or retirement Mutual Fund purchased hereunder be decreased to the extent that fund must be terminated.  
 I / We hereby express my intention as follows 
☐  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ให้บริษัทจัดการด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายหน่วยลงทุน) ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรอืกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ข้าพเจ้าลงทุนนี้ ไปยังกองทุนหุ้นระยะยาว 
 หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบรษิัทจัดการ (ถ้าม)ี หากกรณีที่บริษัทจัดการ ไม่มีกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรอืกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการ ให้บริษัทจัดการ 
 ด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรอืกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ข้าพเจ้าลงทุนนี้ไปยังกองทุนรวมหุน้ระยะยาวหรอืกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของ 
 บริษัทจัดการอื่น ที่มีนโยบายใกล้เคียงกันตามที่เห็นสมควร โดยถือว่าได้รบัความยินยอมจากข้าพเจ้าแล้ว  I / We wish the Management Company shall transfer my investment units of long term equity 
 fund or retirement Mutual Fund to other long term equity fund or retirement Mutual Fund . In that event that Management Company does not have any such long term equity fund or 
 retirement Mutual Fund . I / We accept the Management Company shall be entitled to transfer my investment units to other  long term equity fund or retirement Mutual Fund under other 
 Management Company. 
☐  ข้าพเจ้าไม่มีความประสงค์ ให้บริษัทจัดการด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) ของกองทุน  I / We do not wish to transfer my units to any other fund. 

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
Unitholder’s Signature 

เลขที่ผู้ถือหน่วย 
Unitholder Number 



ส่วนที่ 3  ส าหรับ ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ข้าพเจ้าตกลงซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบุไว้ในค าสั่งนี้ และขอให้ค ารับรองและยืนยนัต่อบริษัทจัดการ ดังนี้ 
I/ We agree to subscribe the investment units as specified in this order and hereby represent and undertake that : 
1.   ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณใีดๆ ท้ังสิ้น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามทีบ่ริษัทจัดการ หรือ ก.ล.ต. ก าหนด  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.   ข้าพเจ้าได้รับคู่มือผู้ลงทุน หรือหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล หรือคู่มือภาษี หรือเอกสารอ่ืนใดที่ใช้ในการเสนอขายหนว่ยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้จัดท าข้ึนแลว้  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.   ข้าพเจ้าได้รับค าเตือนและการเปิดเผยในเรื่องตา่งๆ เช่น ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสีย่งในการลงทุนของกองทุน ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  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.  ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า การลงทุนในหนว่ยลงทุนมิใช่การฝากเงนิ และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงนิลงทุนคืนมากกวา่หรือน้อยกวา่เงนิลงทุนเริ่มแรกกไ็ด้ และอาจไม่ได้รับช าระเงินคา่ขายคนื 
 หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามทีไ่ด้มีค าสั่งไว ้ท้ังนี้ ผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบคุคลท่ีได้รับความเหน็ชอบ  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.  ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทุนจะปฎิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  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.  ในกรณีกองทุนรวมที่มนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นท้ังจ านวน ข้าพเจ้ารับทราบค าเตอืนและความเสีย่งแล้ววา่อาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น หรือได้รับเงิน 
 คืนต่ ากว่าเงนิทุนเริ่มแรกได ้ 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.  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยนิยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพัน
 ระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจัดท าข้ึนโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  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.  ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ด าเนนิการตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนใด โดยไม่ต้องแจ้งใหข้้าพเจ้าทราบลว่งหน้า หากระดับความเสีย่งของกองทุนนั้นสงูกวา่ระดับความเสี่ยง
 ท่ียอมรับได้ของข้าพเจ้า ตามแบบประเมินระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ของผู้ลงทุนล่าสุดท่ีข้าพเจ้าไดเ้คยให้ไว ้ยกเวน้ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้ตกลงและรับทราบความเสีย่งของกองทุนนั้นเป็นคราวๆ ไป หรือยกเว้นในกรณี 
 ท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรภายใตก้ฎเกณฑ์ของหนว่ยงานทางการท่ีเกีย่วข้องท่ีอาจมีการเปลีย่นแปลงในอนาคต  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.  ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ได้รับการให้ค าแนะน าการลงทุนท่ีเหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนควรท าแบบประเมินความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของผู้ลงทุน โดยให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเป็นจริง รวมถึงควรมี 
 การทบทวนข้อมูลเมือ่มีการเปลีย่นแปลงหรือตามระยะเวลาทีห่น่วยงานทางการก าหนด ท้ังนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใหข้้อมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของผู้ลงทุน หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 อาจไม่ได้รับค าแนะน าการลงทุนและอาจไม่สามารถท ารายการซือ้บางกองทุนได้  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. 

จ านวนเงินที่ต้องการจองซื้อ 
AMOUNT 

บาท 
BAHT ตัวเลข IN NUMBER ตัวหนังสือ IN WORDS 

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
Unitholder’s Signature 

AGENT NAME SALE NAME SALE CODE AUTHORIZED CASHIER 

เลขที่ใบค าสั่งซื้อ 
Subscription Order Number 

ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า  I / We have agreed and acknowledged that 
☐  หากกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดบัความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าลงทุนได้ หรือเป็นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามค าแนะน าของบริษัทจัดการ ข้าพเจ้าได้รับทราบระดับความเสี่ยงเป็น 
 อย่างดีแล้ว และยืนยันจะลงทุนในกองทุนรวมขา้งต้น  If the fund I intend to invest has higher risk level than my acceptable risk level, of 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. 
☐  กรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ท าสญัญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ ากว่าร้อยละ 90 กองทุนจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
 ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได ้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. 

ในกรณีที่ช าระด้วยเช็ค โปรดใช้เช็คที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น (Only cheque in the same clearing area is accepted) 

ชื่อกองทุน .................................................................................................................................................................... วันที่ ............................................................................................... 
Fund Name             Date 
ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ....................................................................................................................................................... โทรศัพท์ ........................................................................................ 
Unitholder Name            Telephone 
ช าระเงินโดย    ☐ รายการโอน     ☐ ตัดบัญชีอัตโนมัติ     ธนาคาร .................................................................................................................................................................... 
Payment made by          Transfer Direct Debit           Bank 
  ☐ เช็คธนาคาร ................................................ สาขา ................................................ เลขที่เช็ค .................................................... ลงวันที่ .................................... 
                    Cheque          Branch                                     Cheque Number                               Dated 

ใบค าสั่งซื้อ 
(Subscription Order) 

การสมัครใช้บริการ 
ทางโทรสาร 
(Fax Indemnity) 

☐ ใช่ / Yes 
☐ ไม่ใช่ / No ผู้ตรวจสอบ (Verified by) 

โทร . 0 - 2659 - 8888 
www.one - asset.com 

  
โทร . 0 - 2659 - 8888 
www.one - asset.com 

  

 ส าหรับผู้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF)  (กรุณาแสดงเจตนา โดยท าเครื่องหมายหน้าข้อที่ต้องการ) 
  ในกรณีที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพที่ข้าพเจ้าลงทุนน้ี มีจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนหรือมีมูลค่าหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้ต้องเลิกกองทุน ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนา ดังนี้   
 If the value of or number of investment units in respect of long term equity fund or retirement Mutual Fund purchased hereunder be decreased to the extent that fund must be terminated.  
 I / We hereby express my intention as follows 
☐  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ให้บริษัทจัดการด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายหน่วยลงทุน) ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรอืกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ข้าพเจ้าลงทุนนี้ ไปยังกองทุนหุ้นระยะยาว 
 หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบรษิัทจัดการ (ถ้าม)ี หากกรณีที่บริษัทจัดการ ไม่มีกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรอืกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการ ให้บริษัทจัดการ 
 ด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรอืกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ข้าพเจ้าลงทุนนี้ไปยังกองทุนรวมหุน้ระยะยาวหรอืกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของ 
 บริษัทจัดการอื่น ที่มีนโยบายใกล้เคียงกันตามที่เห็นสมควร โดยถือว่าได้รบัความยินยอมจากข้าพเจ้าแล้ว  I / We wish the Management Company shall transfer my investment units of long term equity 
 fund or retirement Mutual Fund to other long term equity fund or retirement Mutual Fund . In that event that Management Company does not have any such long term equity fund or 
 retirement Mutual Fund . I / We accept the Management Company shall be entitled to transfer my investment units to other  long term equity fund or retirement Mutual Fund under other 
 Management Company. 
☐  ข้าพเจ้าไม่มีความประสงค์ ให้บริษัทจัดการด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) ของกองทุน  I / We do not wish to transfer my units to any other fund. 

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
Unitholder’s Signature 

เลขที่ผู้ถือหน่วย 
Unitholder Number 



สิทธิของผู้ลงทุน 
1.  ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายชือ่บริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้มอบหมายใหผู้้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ันท าการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
 ของบริษัทจัดการน้ันๆ 
2.  ผู้ลงทุนสามารถขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรวมทั้งชือ่ ที่อยู่  
 และเลขประจ าตัวของพนักงานผู้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของนิติบุคคลดังกล่าว 
3.  ผู้ลงทุนสามารถสอบถามเกี่ยวกับความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนได้รับค าแนะน าเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบค าเตือนและค าอธิบาย 
      เกี่ยวกับความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 
4. ผู้ลงทุนสามารถรับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมนีัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอน 
      การด าเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมของกองทุนรวม เป็นต้น 
5.  ผู้ลงทุนสามารถขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอาจได้รับ 
 จากการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น 
6.  ผู้ลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาว่าไมต่้องการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็นการขายหน่วยลงทุนโดยผู้ลงทุนมไิด้ร้องขอ 
7.  ผู้ลงทุนที่ไม่เคยเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดภายใต้การจัดการของบริษัทจดัการมาก่อน หรือโดยผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือ 
 รับซื้อคืนหน่วยลงทุนมาก่อนแล้วแต่กรณี ได้รับการชักชวนโดยตรงหรือติดต่อผู้ลงทุนทางโทรศัพท์ โดยผู้ลงทุนมิได้เป็นฝ่ายร้องขอใหซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรก  
 ผูล้งทุนมีสิทธิที่จะยกเลิกค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
 7.1 ในระหว่างการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชนครั้งแรก ผู้ลงทุนมีสิทธิยกเลิกค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจาก 
  วันที่ระบุในใบจองซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการซื้อหน่วยลงทุนหรือค่าใชจ้่ายใดๆ 
 7.2 ในช่วงระยะเวลาหลังจากการขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก ผู้ลงทุนมีสิทธิขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ระบุ 
  ในใบส่ังซื้อหน่วยลงทุน และผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนตามมลูค่าหน่วยลงทุน ณ วันท าการรับซื้อคืนซ่ึงเป็นวันถัดจากวันแสดงเจตนาขายคืนหน่วยลงทุน 
  และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 
 การรับข้อร้องเรียน 
1.  ผู้ลงทุนสามารถที่จะร้องเรียนในส่วนที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เกิดจากการกระท าของบริษัทจัดการ พนักงาน หรือตัวแทนของบรษิัทจัดการ ได้ที ่
 1.1  บริษัทจัดการ 
 1.2  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 1.3  ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
 1.4  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
2. ผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนได้โดยทางวาจา หรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่ผู้ลงทุนร้องเรียนโดยทางวาจา จะมีการบันทึกการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
      โดยผู้ลงทุนจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องไว้ก่อนที่จะมกีารด าเนินการแก้ไขปัญหา 
3.  บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว และในกรณีที่เป็นข้อร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนฯ ที่บริษัทจัดการรับจากผูล้งทุนไว้บริษัทจัดการ 
      จะด าเนินการจัดส่งข้อร้องเรียนดังกล่าวใหผู้้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด าเนินการแก้ไขก่อน 
4.  เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน บริษัทจัดการจะแจ้งผลการแก้ไขปัญหาของข้อร้องเรียนดังกล่าวใหผู้้ลงทุนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนัที่มีข้อยุตินั้น 
5.  ในกรณีที่ผู้ลงทุนร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทางส านักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนใหบ้ริษัทจัดการพิจารณา 
      ด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยบริษัทจัดการจะต้องรายงานผลการด าเนินการใหส้ านักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนนั้น และหากบริษัทจัดการ 
      ยังด าเนินการแก้ไขปัญหาไมแ่ล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะต้องรายงานความคืบหน้าการด าเนินการทุกระยะเวลาสามสิบวันจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ 

คู่มือผู้ลงทุน 


