
ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน หรือ ผูแทนตามกฎหมาย 
ไดยอมรับและรับทราบระดับความเส่ียงขางตนแลว 
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ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน หรือ ผูแทนตามกฎหมาย ไดรับทราบระดับความเส่ียงขางตนแลว 

ขาพเจายอมรับวากองทุนที่ขาพเจาประสงคจะลงทุนนี้ มีระดับความเสี่ยงสูง
กวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของขาพเจา 
ขาพเจายอมรับวากองทุนนี้อาจจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและขาพเจา
อาจจะขาดทุนหรือไดรับกำไรจากอัตราแลกเปล่ียนหรือไดรับคืนต่ำกวาเงินทุน
เร่ิมแรกก็ได

           

เฉพาะในกรณีนี้

1. ในกรณีท่ีผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดย
   ชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทำข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 
2. สำหรับกรณีการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือ กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ขาพเจารับทราบวาบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน โอน
   หรือการจํานําหนวยลงทุนของกองทุนดังกลาว และรับทราบวาสิทธิประโยชนทางภาษีของผูถือหนวยอยูภายใตหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ขาพเจาไดรับคูมือการลงทุน
   ที่เกี่ยวกับกองทุนดังกลาวแลว
3. กรณีรายการน้ีเปนรายการเก่ียวกับการซ้ือ/สับเปล่ียนเขา/รับโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) หรือ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ขาพเจา (ผูถือหนวยลงทุน) ยินยอม
   ใหบริษัทจัดการโอนยายกองทุนไปยังกองทุน LTF หรือกองทุน RMF อื่น (แลวแตกรณี) ตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุใหตองเลิก
   กองทุนรวมดังกลาว 
4. หากขาพเจาสงคำส่ังนี้ทางโทรสาร ขาพเจายอมรับวา คำส่ังดังกลาวจะยังไมสมบูรณจนกวาขาพเจาจะไดติดตอกับบริษัทจัดการ และไดรับการยืนยันตามคำส่ังดังกลาวแลว ขาพเจาตกลง
   สงตนฉบับคำส่ังใหบริษัทจัดการ ภายใน 7 วันนับจากวันท่ี ไดสงคำส่ังทางโทรสารแลว และในกรณีท่ีปรากฎวาขอมูลตามโทรสารกับคำส่ังตนฉบับไมตรงกัน หรือบริษัทจัดการไมไดรับคำส่ัง
   ตนฉบับ ขาพเจาตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำส่ังทางโทรสารทุกประการ
5. ตามท่ีขาพเจาไดลงทุนในกองทุนน้ี ขาพเจาไดรับคำแนะนำท่ีเหมาะสมถูกตองตรงตามวัตถุประสงคและความตองการแลว โดยไดอานและเขาใจขอมูล/สาระสำคัญตางๆ ของกองทุนน้ีเรียบรอยแลว 
   ซ่ึงขาพเจารับทราบและยอมรับความเส่ียงท่ีเก่ียวของท้ังหมดจากการลงทุนในกองทุนน้ี หากเปนการลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศ (FIF) ขาพเจารับทราบและยอมรับความเส่ียง
   ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศนั้นๆ เชน ความผันผวนของราคา/มูลคาหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนหรือ
   เกี่ยวของกับการลงทุน รวมไปถึงความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนที่อาจสงผลใหขาพเจาไดรับกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในกองทุน หรือ อาจไดรับคืนเงินต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
6. การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไมไดรับชำระเงินคาขายคืน
   หนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่มีคำสั่งไว และผูลงทุนควรซื้อขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. 
   ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนของแตละกองทุนใหเขาใจกอนตัดสินใจลงทุนและเก็บขอมูลดังกลาวเพ่ือใช ในการอางอิงในอนาคต หากทานตองการทราบขอมูลหรือรายละเอียด
   เพิ่มเติมสามารถสอบถามหรือขอขอมูลไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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5. ตามท่ีขาพเจาไดลงทุนในกองทุนน้ี ขาพเจาไดรับคำแนะนำท่ีเหมาะสมถูกตองตรงตามวัตถุประสงคและความตองการแลว โดยไดอานและเขาใจขอมูล/สาระสำคัญตางๆ ของกองทุนน้ีเรียบรอยแลว 
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3. กรณีรายการน้ีเปนรายการเก่ียวกับการซ้ือ/สับเปล่ียนเขา/รับโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) หรือ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ขาพเจา (ผูถือหนวยลงทุน) ยินยอม
   ใหบริษัทจัดการโอนยายกองทุนไปยังกองทุน LTF หรือกองทุน RMF อื่น (แลวแตกรณี) ตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุใหตองเลิก
   กองทุนรวมดังกลาว 
4. หากขาพเจาสงคำส่ังนี้ทางโทรสาร ขาพเจายอมรับวา คำส่ังดังกลาวจะยังไมสมบูรณจนกวาขาพเจาจะไดติดตอกับบริษัทจัดการ และไดรับการยืนยันตามคำส่ังดังกลาวแลว ขาพเจาตกลง
   สงตนฉบับคำส่ังใหบริษัทจัดการ ภายใน 7 วันนับจากวันท่ี ไดสงคำส่ังทางโทรสารแลว และในกรณีท่ีปรากฎวาขอมูลตามโทรสารกับคำส่ังตนฉบับไมตรงกัน หรือบริษัทจัดการไมไดรับคำส่ัง
   ตนฉบับ ขาพเจาตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำส่ังทางโทรสารทุกประการ
5. ตามท่ีขาพเจาไดลงทุนในกองทุนน้ี ขาพเจาไดรับคำแนะนำท่ีเหมาะสมถูกตองตรงตามวัตถุประสงคและความตองการแลว โดยไดอานและเขาใจขอมูล/สาระสำคัญตางๆ ของกองทุนน้ีเรียบรอยแลว 
   ซ่ึงขาพเจารับทราบและยอมรับความเส่ียงท่ีเก่ียวของท้ังหมดจากการลงทุนในกองทุนน้ี หากเปนการลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศ (FIF) ขาพเจารับทราบและยอมรับความเส่ียง
   ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศนั้นๆ เชน ความผันผวนของราคา/มูลคาหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนหรือ
   เกี่ยวของกับการลงทุน รวมไปถึงความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนที่อาจสงผลใหขาพเจาไดรับกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในกองทุน หรือ อาจไดรับคืนเงินต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
6. การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไมไดรับชำระเงินคาขายคืน
   หนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่มีคำสั่งไว และผูลงทุนควรซื้อขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. 
   ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนของแตละกองทุนใหเขาใจกอนตัดสินใจลงทุนและเก็บขอมูลดังกลาวเพ่ือใช ในการอางอิงในอนาคต หากทานตองการทราบขอมูลหรือรายละเอียด
   เพิ่มเติมสามารถสอบถามหรือขอขอมูลไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน






