
 

 

ค าส่ังรับโอนเงนิกองทุนส ารองเลีย้งชีพเข้า
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 

 

 

                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                          
 
 
ช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ/Unitholder Name……....………………………………………………………………………………..………………………โทร.…………….……………………………………………. 
เลขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ   
Unitholder No. 

ช่ือกองทนุต้นทาง……………………………………………………………………………………………………  ช่ือบริษัทจดัการ……………………………………………………………………………...... 
Switch from Fund                                                                                                                Management Company Name 
ช่ือกองทนุปลายทาง………………………………………………………………………………………………… ช่ือบริษัทจดัการ...............................................................................................................  
(โปรดระบเุพียงหนึ่งกองทนุเท่านัน้ หากต้องการโอนมากกวา่หนึ่งกองทนุ กรุณาแยกใบค าสัง่) 
จ านวนเงิน                                                       บาท             ตวัอกัษร 
Switching Amount                                             Baht            In Words 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขและข้อตกลงในใบค าส่ังนี ้และขอให้ค ารับรองและยืนยันต่อบริษัทฯ ดังนี ้
1.  ข้าพเจ้าได้ศกึษาคูม่ือผู้ลงทนุและเข้าใจข้อมลู ตลอดจนค าเตือนท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมนีแ้ล้ว และได้รับค าแนะน าท่ีเหมาะสมถกูต้องตรงตามวตัถปุระสงค์เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งข้าพเจ้ารับทราบวา่การลงทนุมิใช่การฝากเงินและยอมรับความเสี่ยงท่ี
เก่ียวข้องทัง้หมดจากการลงทนุในกองทนุนี ้หากเป็นการลงทนุในกองทนุรวมท่ีลงทนุในตา่งประเทศ (FIF) ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในตา่งประเทศนัน้ๆ เช่น ความผนัผวนของราคา/มลูคา่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ี
ลงทนุ ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทนุหรือเก่ียวข้องกบัการลงทนุ รวมไปถึงความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนท่ีอาจสง่ผลให้ข้าพเจ้าได้รับก าไรหรือขาดทนุจากการลงทนุในกองทนุ หรืออาจได้รับคืนเงินต ่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้ และผู้
ลงทนุควรซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และเก็บข้อมลูดงักลา่วเพ่ือใช้ในการอ้างอิงในอนาคต (ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนกองทนุได้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการหรือทางเวบ็ไซด์บริษัทจดัการ 
www.lhfund.co.th หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) 
2.  ข้าพเจ้าได้ศกึษาคูม่ือผู้ลงทนุท่ีระบไุว้ในด้านหลงัของค าสัง่นีแ้ล้ว และตกลงโอนกองทนุตามท่ีระบใุนใบค าสัง่นี ้โดยจะไมเ่พิกถอนค าสัง่นีไ้มว่า่จะกรณีใดๆ เว้นแตเ่ป็นข้อก าหนดสิทธิของผู้ ถือหน่วยท่ีระบไุว้ในคูม่ือผู้ลงทนุ ในกรณีบริษัทฯ ไมไ่ด้รับช าระเงินคา่โอน
กองทนุตามท่ีก าหนด ข้าพเจ้ายอมรับถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ และจะไมเ่รียกร้องคา่เสียหายจากบริษัทฯ ข้าพเจ้ายอมรับและจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขทัง้หมดท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุทกุประการ  
3.  ข้าพเจ้ารับทราบวา่ ใบค าสัง่นีจ้ะมีผลใช้บงัคบัก็ตอ่เมื่อ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั  ได้รับการโอนเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพของบริษัทจดัการอ่ืน มายงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพรองรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพพร้อมเอกสารหลกัฐานครบถ้วนถกูต้อง และ
ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับเอกสารหลกัฐานครบถ้วนจากคณะกรรมการกองทนุ 
4.  ข้าพเจ้ารับทราบวา่  จะได้รับการจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพรองรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ได้ก็ตอ่เมือได้รับการโอนเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพพร้อมเอกสารหลกัฐานครบถ้วนถกูต้อง จากบริษัทจดัการอ่ืน  ตามท่ีได้ระบใุนค าสัง่นี ้ 
5.  ในกรณีท่ีผู้ลงทนุได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผกูพนัตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมท่ีได้รับอนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการ
กองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีจดัท าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
6.  ข้าพเจ้ารับทราบวา่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุของการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF)  และรับทราบวา่สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ ถือหน่วยอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ี
กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้ข้าพเจ้าได้รับคูม่ือภาษีท่ีเก่ียวกบักองทนุดงักลา่วแล้ว 
7.  ข้าพเจ้ารับทราบวา่ ผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีโอนเงินลงทนุจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพมายงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ จะไมม่ีสิทธิออกเสียงในสว่นท่ีเกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพนัน้ 
8.  ข้าพเจ้ารับทราบวา่ เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพท่ีโอนมายงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ไมถื่อวา่เป็นเงินใหม ่ไมส่ามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ และไมเ่ข้าเงือนไขต้องลงทนุตอ่เน่ืองเหมือนกบักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพทัว่ไป 
9. ข้าพเจ้าได้ศกึษา คูม่ือการลงทนุและเง่ือนไขของการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพเพ่ือให้ได้รับ (หรือคง) สิทธิประโยชน์ทางภาษี และค าเตือนเก่ียวกบัผลของการไมป่ฏิบตัิให้เป็นไปตามเง่ือนไขการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพเพ่ือให้ได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วเป็นอย่างด ี 
10. ข้าพเจ้ารับทราบวา่ เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพท่ีโอนมายงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ไมส่ามารถโอนกลบัมายงักองทนุส ารองเลีย้งชีพได้อีก   
11. ข้าพเจ้ารับทราบวา่ การโอนเงินลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไปยงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้ชีพของบริษัทจดัการอ่ืน ต้องเป็นการโอนเงินทัง้จ านวนเงินเช่นเดียวกนั  
12. ข้าพเจ้ารับทราบค าเตือนทีวา่ กรณีท่ีมีอายคุรบ 55 ปีบริบรูณ์และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพมาแล้วไมน้่อยกวา่ 5 ปี จะไมไ่ด้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ิมเติมจากการโอนเงินดงักลา่วมายงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ และการลงทนุใน
กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพอาจมีต้นทนุท่ีแตกตา่งจากองทนุรวมทัว้ไป 
13. ข้าพเจ้า ขอรับรองความถกูต้องของรายละเอียดท่ีระบไุว้ในค าสัง่นี ้และข้าพเจ้าได้อา่น ตกลงยินยอมปฏิบตัิและผกูพนัตนเองตามข้อก าหนด เง่ือนไขและข้อความใดๆ ท่ีระบไุว้ในค าสัง่นี ้/ หนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมนี ้ทกุประการ  
 
 
 
 

………………………………………………………………….                      
        ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือ ผู้แทนตามกฏหมาย 

                                                                                                                                      Signature of Unitholder or Legal Representative 
 
 
เช็คสั่ งจ่าย : บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน  
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทรศพัท์ 0-2286-3484 , 0-2679-2155 

    

 
 
ชื่อตวัแทน / สาขา ................................................................      รหสัตวัแทน   
Selling Agent / Branch Name                                           Selling Agent / Branch Code 

ผู้อนุมัต ิ................................................................................    
 Authorize 
ชื่อผู้แนะน าการผู้ลงทุน ........................................................    รหสัผู้แนะน าการลงทุน                                    
Investor Contact Name                                                   IC License No. / Sales Code 

     

      

 

 
 
ผู้บันทกึรายการ ..............................................................................................    
Data entry                                            

รหสัพนักงานผู้แนะน าบัญชี       
                               
ผู้อนุมัต ิ.......................................................................................... 
Authorize 

     

เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ้าส ์สาทร ชัน้ 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
11 Q.HOUSE Sathon Building 14th Fl., South Sathon Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120  
Tel. 02 286 3484, 02 679 2155   Fax. 02 286 3585, 02 286 1909                       www.lhfund.co.th 

วนัท่ี /Date………………………………………………………… 

ผ่านตวัแทน/สาขา ………………………………………………... 
 

 

ต้นฉบบั ส าหรับบลจ. / นายทะเบียน 

      - - -       

ส าหรับตวัแทนขาย / For Selling Agent use only ส าหรับนายทะเบียน / For Registrar use only 
LLLHFUNDofficial use only 



 

 

ค าส่ังรับโอนเงนิกองทุนส ารองเลีย้งชีพเข้า
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 

 

 

                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                          
 
 
ช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ/Unitholder Name……....………………………………………………………………………………..………………………โทร.…………….……………………………………………. 
เลขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ   
Unitholder No. 

ช่ือกองทนุต้นทาง……………………………………………………………………………………………………  ช่ือบริษัทจดัการ……………………………………………………………………………...... 
Switch from Fund                                                                                                                Management Company Name 
ช่ือกองทนุปลายทาง………………………………………………………………………………………………… ช่ือบริษัทจดัการ...............................................................................................................  
(โปรดระบเุพียงหนึ่งกองทนุเท่านัน้ หากต้องการโอนมากกวา่หนึ่งกองทนุ กรุณาแยกใบค าสัง่) 
จ านวนเงิน                                                       บาท             ตวัอกัษร 
Switching Amount                                             Baht            In Words 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขและข้อตกลงในใบค าส่ังนี ้และขอให้ค ารับรองและยืนยันต่อบริษัทฯ ดังนี ้
1.  ข้าพเจ้าได้ศกึษาคูม่ือผู้ลงทนุและเข้าใจข้อมลู ตลอดจนค าเตือนท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมนีแ้ล้ว และได้รับค าแนะน าท่ีเหมาะสมถกูต้องตรงตามวตัถปุระสงค์เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งข้าพเจ้ารับทราบวา่การลงทนุมิใช่การฝากเงินและยอมรับความเสี่ยงท่ี
เก่ียวข้องทัง้หมดจากการลงทนุในกองทนุนี ้หากเป็นการลงทนุในกองทนุรวมท่ีลงทนุในตา่งประเทศ (FIF) ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในตา่งประเทศนัน้ๆ เช่น ความผนัผวนของราคา/มลูคา่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ี
ลงทนุ ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทนุหรือเก่ียวข้องกบัการลงทนุ รวมไปถึงความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนท่ีอาจสง่ผลให้ข้าพเจ้าได้รับก าไรหรือขาดทนุจากการลงทนุในกองทนุ หรืออาจได้รับคืนเงินต ่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้ และผู้
ลงทนุควรซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และเก็บข้อมลูดงักลา่วเพ่ือใช้ในการอ้างอิงในอนาคต (ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนกองทนุได้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการหรือทางเวบ็ไซด์บริษัทจดัการ 
www.lhfund.co.th หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) 
2.  ข้าพเจ้าได้ศกึษาคูม่ือผู้ลงทนุท่ีระบไุว้ในด้านหลงัของค าสัง่นีแ้ล้ว และตกลงโอนกองทนุตามท่ีระบใุนใบค าสัง่นี ้โดยจะไมเ่พิกถอนค าสัง่นีไ้มว่า่จะกรณีใดๆ เว้นแตเ่ป็นข้อก าหนดสิทธิของผู้ ถือหน่วยท่ีระบไุว้ในคูม่ือผู้ลงทนุ ในกรณีบริษัทฯ ไมไ่ด้รับช าระเงินคา่โอน
กองทนุตามท่ีก าหนด ข้าพเจ้ายอมรับถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ และจะไมเ่รียกร้องคา่เสียหายจากบริษัทฯ ข้าพเจ้ายอมรับและจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขทัง้หมดท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุทกุประการ  
3.  ข้าพเจ้ารับทราบวา่ ใบค าสัง่นีจ้ะมีผลใช้บงัคบัก็ตอ่เมื่อ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั  ได้รับการโอนเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพของบริษัทจดัการอ่ืน มายงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพรองรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพพร้อมเอกสารหลกัฐานครบถ้วนถกูต้อง และ
ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับเอกสารหลกัฐานครบถ้วนจากคณะกรรมการกองทนุ 
4.  ข้าพเจ้ารับทราบวา่  จะได้รับการจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพรองรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ได้ก็ตอ่เมือได้รับการโอนเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพพร้อมเอกสารหลกัฐานครบถ้วนถกูต้อง จากบริษัทจดัการอ่ืน  ตามท่ีได้ระบใุนค าสัง่นี ้ 
5.  ในกรณีท่ีผู้ลงทนุได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผกูพนัตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมท่ีได้รับอนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการ
กองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีจดัท าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
6.  ข้าพเจ้ารับทราบวา่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุของการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF)  และรับทราบวา่สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ ถือหน่วยอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ี
กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้ข้าพเจ้าได้รับคูม่ือภาษีท่ีเก่ียวกบักองทนุดงักลา่วแล้ว 
7.  ข้าพเจ้ารับทราบวา่ ผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีโอนเงินลงทนุจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพมายงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ จะไมม่ีสิทธิออกเสียงในสว่นท่ีเกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพนัน้ 
8.  ข้าพเจ้ารับทราบวา่ เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพท่ีโอนมายงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ไมถื่อวา่เป็นเงินใหม ่ไมส่ามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ และไมเ่ข้าเงือนไขต้องลงทนุตอ่เน่ืองเหมือนกบักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพทัว่ไป 
9. ข้าพเจ้าได้ศกึษา คูม่ือการลงทนุและเง่ือนไขของการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพเพ่ือให้ได้รับ (หรือคง) สิทธิประโยชน์ทางภาษี และค าเตือนเก่ียวกบัผลของการไมป่ฏิบตัิให้เป็นไปตามเง่ือนไขการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพเพ่ือให้ได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วเป็นอย่างด ี 
10. ข้าพเจ้ารับทราบวา่ เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพท่ีโอนมายงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ไมส่ามารถโอนกลบัมายงักองทนุส ารองเลีย้งชีพได้อีก   
11. ข้าพเจ้ารับทราบวา่ การโอนเงินลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไปยงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้ชีพของบริษัทจดัการอ่ืน ต้องเป็นการโอนเงินทัง้จ านวนเงินเช่นเดียวกนั  
12. ข้าพเจ้ารับทราบค าเตือนทีวา่ กรณีท่ีมีอายคุรบ 55 ปีบริบรูณ์และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพมาแล้วไมน้่อยกวา่ 5 ปี จะไมไ่ด้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ิมเติมจากการโอนเงินดงักลา่วมายงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ และการลงทนุใน
กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพอาจมีต้นทนุท่ีแตกตา่งจากองทนุรวมทัว้ไป 
13. ข้าพเจ้า ขอรับรองความถกูต้องของรายละเอียดท่ีระบไุว้ในค าสัง่นี ้และข้าพเจ้าได้อา่น ตกลงยินยอมปฏิบตัิและผกูพนัตนเองตามข้อก าหนด เง่ือนไขและข้อความใดๆ ท่ีระบไุว้ในค าสัง่นี ้/ หนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมนี ้ทกุประการ  
 
 
 
 

………………………………………………………………….                      
        ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือ ผู้แทนตามกฏหมาย 

                                                                                                                                      Signature of Unitholder or Legal Representative 
 
 
เช็คสั่ งจ่าย : บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน  
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทรศพัท์ 0-2286-3484 , 0-2679-2155 

    

 
 
ชื่อตวัแทน / สาขา ................................................................      รหสัตวัแทน   
Selling Agent / Branch Name                                           Selling Agent / Branch Code 

ผู้อนุมัต ิ................................................................................    
 Authorize 
ชื่อผู้แนะน าการผู้ลงทุน ........................................................    รหสัผู้แนะน าการลงทุน                                    
Investor Contact Name                                                   IC License No. / Sales Code 

     

      

 

 
 
ผู้บันทกึรายการ ..............................................................................................    
Data entry                                            

รหสัพนักงานผู้แนะน าบัญชี       
                               
ผู้อนุมัต ิ.......................................................................................... 
Authorize 

     

เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ้าส ์สาทร ชัน้ 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
11 Q.HOUSE Sathon Building 14th Fl., South Sathon Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120  
Tel. 02 286 3484, 02 679 2155 Fax. 02 286 3585, 02 286 1909                       www.lhfund.co.th 

วนัท่ี /Date………………………………………………………… 

ผ่านตวัแทน/สาขา ………………………………………………... 
 

 

ส าเนา 1 ส าหรับตวัแทนขาย 

      - - -       

ส าหรับตวัแทนขาย / For Selling Agent use only ส าหรับนายทะเบียน / For Registrar use only 
LLLHFUNDofficial use only 



 

 

ค าส่ังรับโอนเงนิกองทุนส ารองเลีย้งชีพเข้า
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 

 

 

                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                          
 
 
ช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ/Unitholder Name……....………………………………………………………………………………..………………………โทร.…………….……………………………………………. 
เลขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ   
Unitholder No. 

ช่ือกองทนุต้นทาง……………………………………………………………………………………………………  ช่ือบริษัทจดัการ……………………………………………………………………………...... 
Switch from Fund                                                                                                                Management Company Name 
ช่ือกองทนุปลายทาง………………………………………………………………………………………………… ช่ือบริษัทจดัการ...............................................................................................................  
(โปรดระบเุพียงหนึ่งกองทนุเท่านัน้ หากต้องการโอนมากกวา่หนึ่งกองทนุ กรุณาแยกใบค าสัง่) 
จ านวนเงิน                                                       บาท             ตวัอกัษร 
Switching Amount                                             Baht            In Words 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขและข้อตกลงในใบค าส่ังนี ้และขอให้ค ารับรองและยืนยันต่อบริษัทฯ ดังนี ้
1.  ข้าพเจ้าได้ศกึษาคูม่ือผู้ลงทนุและเข้าใจข้อมลู ตลอดจนค าเตือนท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมนีแ้ล้ว และได้รับค าแนะน าท่ีเหมาะสมถกูต้องตรงตามวตัถปุระสงค์เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งข้าพเจ้ารับทราบวา่การลงทนุมิใช่การฝากเงินและยอมรับความเสี่ยงท่ี
เก่ียวข้องทัง้หมดจากการลงทนุในกองทนุนี ้หากเป็นการลงทนุในกองทนุรวมท่ีลงทนุในตา่งประเทศ (FIF) ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในตา่งประเทศนัน้ๆ เช่น ความผนัผวนของราคา/มลูคา่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ี
ลงทนุ ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทนุหรือเก่ียวข้องกบัการลงทนุ รวมไปถึงความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนท่ีอาจสง่ผลให้ข้าพเจ้าได้รับก าไรหรือขาดทนุจากการลงทนุในกองทนุ หรืออาจได้รับคืนเงินต ่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้ และผู้
ลงทนุควรซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และเก็บข้อมลูดงักลา่วเพ่ือใช้ในการอ้างอิงในอนาคต (ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนกองทนุได้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการหรือทางเวบ็ไซด์บริษัทจดัการ 
www.lhfund.co.th หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) 
2.  ข้าพเจ้าได้ศกึษาคูม่ือผู้ลงทนุท่ีระบไุว้ในด้านหลงัของค าสัง่นีแ้ล้ว และตกลงโอนกองทนุตามท่ีระบใุนใบค าสัง่นี ้โดยจะไมเ่พิกถอนค าสัง่นีไ้มว่า่จะกรณีใดๆ เว้นแตเ่ป็นข้อก าหนดสิทธิของผู้ ถือหน่วยท่ีระบไุว้ในคูม่ือผู้ลงทนุ ในกรณีบริษัทฯ ไมไ่ด้รับช าระเงินคา่โอน
กองทนุตามท่ีก าหนด ข้าพเจ้ายอมรับถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ และจะไมเ่รียกร้องคา่เสียหายจากบริษัทฯ ข้าพเจ้ายอมรับและจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขทัง้หมดท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุทกุประการ  
3.  ข้าพเจ้ารับทราบวา่ ใบค าสัง่นีจ้ะมีผลใช้บงัคบัก็ตอ่เมื่อ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั  ได้รับการโอนเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพของบริษัทจดัการอ่ืน มายงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพรองรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพพร้อมเอกสารหลกัฐานครบถ้วนถกูต้อง และ
ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับเอกสารหลกัฐานครบถ้วนจากคณะกรรมการกองทนุ 
4.  ข้าพเจ้ารับทราบวา่  จะได้รับการจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพรองรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ได้ก็ตอ่เมือได้รับการโอนเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพพร้อมเอกสารหลกัฐานครบถ้วนถกูต้อง จากบริษัทจดัการอ่ืน  ตามท่ีได้ระบใุนค าสัง่นี ้ 
5.  ในกรณีท่ีผู้ลงทนุได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผกูพนัตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมท่ีได้รับอนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการ
กองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีจดัท าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
6.  ข้าพเจ้ารับทราบวา่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุของการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF)  และรับทราบวา่สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ ถือหน่วยอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ี
กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้ข้าพเจ้าได้รับคูม่ือภาษีท่ีเก่ียวกบักองทนุดงักลา่วแล้ว 
7.  ข้าพเจ้ารับทราบวา่ ผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีโอนเงินลงทนุจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพมายงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ จะไมม่ีสิทธิออกเสียงในสว่นท่ีเกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพนัน้ 
8.  ข้าพเจ้ารับทราบวา่ เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพท่ีโอนมายงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ไมถื่อวา่เป็นเงินใหม ่ไมส่ามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ และไมเ่ข้าเงือนไขต้องลงทนุตอ่เน่ืองเหมือนกบักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพทัว่ไป 
9. ข้าพเจ้าได้ศกึษา คูม่ือการลงทนุและเง่ือนไขของการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพเพ่ือให้ได้รับ (หรือคง) สิทธิประโยชน์ทางภาษี และค าเตือนเก่ียวกบัผลของการไมป่ฏิบตัิให้เป็นไปตามเง่ือนไขการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพเพ่ือให้ได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วเป็นอย่างด ี 
10. ข้าพเจ้ารับทราบวา่ เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพท่ีโอนมายงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ไมส่ามารถโอนกลบัมายงักองทนุส ารองเลีย้งชีพได้อีก   
11. ข้าพเจ้ารับทราบวา่ การโอนเงินลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไปยงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้ชีพของบริษัทจดัการอ่ืน ต้องเป็นการโอนเงินทัง้จ านวนเงินเช่นเดียวกนั  
12. ข้าพเจ้ารับทราบค าเตือนทีวา่ กรณีท่ีมีอายคุรบ 55 ปีบริบรูณ์และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพมาแล้วไมน้่อยกวา่ 5 ปี จะไมไ่ด้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ิมเติมจากการโอนเงินดงักลา่วมายงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ และการลงทนุใน
กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพอาจมีต้นทนุท่ีแตกตา่งจากองทนุรวมทัว้ไป 
13. ข้าพเจ้า ขอรับรองความถกูต้องของรายละเอียดท่ีระบไุว้ในค าสัง่นี ้และข้าพเจ้าได้อา่น ตกลงยินยอมปฏิบตัิและผกูพนัตนเองตามข้อก าหนด เง่ือนไขและข้อความใดๆ ท่ีระบไุว้ในค าสัง่นี ้/ หนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมนี ้ทกุประการ  
 
 
 
 

………………………………………………………………….                      
        ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือ ผู้แทนตามกฏหมาย 

                                                                                                                                      Signature of Unitholder or Legal Representative 
 
 
เช็คสั่ งจ่าย : บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน  
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทรศพัท์ 0-2286-3484 , 0-2679-2155 

    

 
 
ชื่อตวัแทน / สาขา ................................................................      รหสัตวัแทน   
Selling Agent / Branch Name                                           Selling Agent / Branch Code 

ผู้อนุมัต ิ................................................................................    
 Authorize 
ชื่อผู้แนะน าการผู้ลงทุน ........................................................    รหสัผู้แนะน าการลงทุน                                    
Investor Contact Name                                                   IC License No. / Sales Code 

     

      

 

 
 
ผู้บันทกึรายการ ..............................................................................................    
Data entry                                            

รหสัพนักงานผู้แนะน าบัญชี       
                               
ผู้อนุมัต ิ.......................................................................................... 
Authorize 

     

เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ้าส ์สาทร ชัน้ 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
11 Q.HOUSE Sathon Building 14th Fl., South Sathon Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120  
Tel. 02 286 3484, 02 679 2155 Fax. 02 286 3585, 02 286 1909                       www.lhfund.co.th 

วนัท่ี /Date………………………………………………………… 

ผ่านตวัแทน/สาขา ………………………………………………... 
 

 

ส าเนา 2 ส าหรับผู้ ถือหน่วย 

      - - -       

ส าหรับตวัแทนขาย / For Selling Agent use only ส าหรับนายทะเบียน / For Registrar use only 
LLLHFUNDofficial use only 



 

 

 
คู่มือผู้ลงทนุ (Investor’s Bill of Rights) 

สิทธิของผู้ลงทนุ (Rights of Investors) 
1.  ตวัแทนฯ สามารถขายหนว่ยลงทนุให้กบับริษัทจดัการมากกวา่ 1 แหง่ได้ ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจดัการทกุแหง่ที่ตวัแทนฯ ขายหนว่ยลงทนุให้ 

Since each selling agent can sell funds for several management companies, you may request him/her to disclose the names of all management companies that manage the funds offered. 
2.  เพื่อให้การติดตอ่เป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทนุควรใช้สิทธิขอทราบชื่อ ที่อยู ่ของบริษัทจดัการและตวัแทนฯ รวมทัง้ชื่อและเลขประจ าตวัของพนกังานผู้ปฏิบติัหน้าที่การขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

For the future contact, you should request the names and addresses of the management companies as well as the selling agent’s name, address and ID number. 
3.  เพื่อประกอบการตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุควรใช้สิทธิขอทราบความเส่ียงของกองทนุรวมที่ถกูแนะน าให้ซือ้ พร้อมทัง้ค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกบัความเส่ียงของการลงทนุในกองทนุรวม (เม่ือเปรียบเทียบกบัการลงทนุประเภทอื่น) 

Before subscribing for the recommended fund, you have the rights to request for the information on its risk level, warnings and additional details on the inherent risks of mutual funds as compared to other types of investment. 
4.  เพื่อให้ได้รับข้อมลูของกองทนุรวมอยา่งครบถ้วนในการใช้ประกอบการตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทนุรวมในปัจจบุนั เชน่ กองทนุรวมที่จะลงทนุมีการด าเนินการโดยปกติ ไมอ่ยูใ่นชว่งควบรวมกบักองทนุรวมอื่นที่ไมต้่องการลงทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทนุ / In order to obtain the information fully, you should request the current status of the funds; i.e., that the fund is not being merged with another fund in which you do not wish to invest. This is to your best interest. 
5.  เนื่องจากตวัแทนฯ สามารถขายหนว่ยลงทนุให้กบับริษัทจดัการได้มากกวา่ 1 แหง่และอาจรับคา่ธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากบริษัทจดัการแตล่ะแหง่ไมเ่ทา่กนั ผู้ลงทนุควรใช้สิทธิขอทราบอตัราคา่ธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตวัแทนฯ ได้รับเพื่อดเูปรียบเทียบกนัได้ / 

Since the selling agent can sell the funds for several management companies and receives different commissions, you can request those commission rates for comparison. 
6.  หากทา่นเป็นผู้ลงทนุที่ได้รับการติดตอ่โดยทา่นมิได้ร้องขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ทา่นสามารถปฏิเสธได้โดยไมข่อรับการติดตอ่ใดๆ ในลกัษณะการขายหนว่ยลงทนุ / You may reject a “cold call”, from an unknown investment agent who offers the funds without your 

request. 
7.  หากทา่นเป็นผู้ลงทนุที่ได้รับการติดตอ่โดยทา่นมิได้ร้องขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ และตดัสินใจลงทนุไปแล้ว ในกรณีดงักล่าวนี ้ทา่นสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกการซือ้ หรือท าการขายคืนหนว่ยลงทนุได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายระบไุว้ 

You may reject a “cold call” and have decided to invest in the offered fund(s), you have the rights to cancel such subscription or redeem the unit(s) of such fund within the period specified by law. 
8.  ในกรณีมีข้อพิพาท ระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ที่เกิดขึน้จากหรือเก่ียวเนื่องกบัการซือ้ขายหนว่ยลงทนุภายใต้การจดัการของบริษัทฯ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถย่ืนค าร้องตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อขอให้มีการชีข้าดข้อพิพาทโดยอนญุาโตตลุาการแล้วแตก่รณี ตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการที่กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข้องประกาศก าหนด / In case of legal disputes between the Company and the Unit Holder arising from or relating to the Units Subscription or Redemption under this Application, the Unit Holder can select 
whether to solve the legal disputes by submitting a complaint to the Office of the SEC in order for such legal dispute to settled by the Arbitration accordance with the criteria and procedures as prescribed under Relevant Regulations. 

การย่ืนข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทนุ (How Investors  file a Complaint ) 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถย่ืนข้อร้องเรียนผ่านชอ่งทางใดชอ่งทางหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ / You may file a complaint on your investment in mutual funds to any one of the following parties. 
1.  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั  เลขที ่11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชัน้ 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. (66) 2286-3484, 2679-2155 Fax. (66) 2286-3585, 2679-2150  

LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO., LTD. 11 Q.HOUSE Sathon Building 14th Fl., South Sathon Rd., Thungmahamek Sathon Bangkok 10120 Tel. (66) 2286-3484, 2679-2155 Fax. (66) 2286-3585, 2679-2150 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเร่ืองเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั ทัง้นี ้หากทา่นร้องเรียนโดยวาจา บริษัทจะท าบนัทกึข้อร้องเรียนดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยทา่นต้องสอบทานและลงนาม
ก ากบัทกุครัง้ เพื่อเป็นการยืนยนัความถกูต้อง บริษัทจดัการมีหน้าที่แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ อีกทัง้มีหน้าที่ต้องรวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาให้แกส่ านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัสิน้ไตรมาส / The 
complaint can be made both verbally or in writing. If you make a complaint verbally, the Company will record it on a form which you can verify and certify. LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO., LTD. has a duty to resolve the issue for 
you and collect the complaint form with the solution and report to the office of the Securities and Exchange Commission every quarter. The filling must be done within 15 days after the end of the quarter.  

2.  ตวัแทนสนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ / Selling Agent 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเร่ืองเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่ตวัแทนฯ โดยตวัแทนฯจะท าบนัทกึข้อร้องเรียนดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยทา่นต้องสอบทานและลงนามก ากบัทกุครัง้เพื่อเป็นการยืนยนัความถกูต้อง ตวัแทนฯ สามารถแก้ไขปัญหาที่
ทา่นร้องเรียนได้ในเบือ้งต้น และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาน าส่งตอ่ให้บริษัทจดัการรับทราบภายใน 7 วนั นบัแตว่นัที่มีข้อยติุ / The complaint can be made both verbally or in writing. If you make a complaint verbally, the selling agent will 
record it on a form which you can verify and certify. If the selling agent is able to resolve the issue, he/she will submit the complaint from and the resolution to LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO., LTD. within 7 days after the issue is 
resolved.  

3.  ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. / Securities and Exchange Commission 
ชัน้ 15 อาคารจีพีเอฟ วิทย ุบี 93/1 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2695-9999 / 15th Fl., GPF Towers B, 93/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 Tel. (66) 2695-9999 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถร้องเรียนตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือส านกังานฯ รับทราบข้อร้องเรียนดงักล่าวแล้ว ส านกังานฯ จะจดัส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจดัการเพื่อพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยบริษัทจดัการจะต้องรายงานตอ่ส านกังานฯ ภายใน 
30 วนั นบัแตว่นัที่ได้รับข้อร้องเรียน หากบริษัทจดัการด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ ให้บริษัทจดัการรายงานการด าเนินการตอ่ส านกังานฯ ทกุ 30 วนัจนกวา่จะแล้วเสร็จ เม่ือมีข้อยติุเก่ียวกบักรณีดงักล่าวแล้ว บริษัทจดัการหรือตวัแทนฯแล้วแตก่รณี มีเจ้าหน้าที่แจ้งตอ่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุทราบภายใน 7 วนั นบัแตว่นัที่มีข้อยติุ / The Office of the SEC will pass the complaint to LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO., LTD. LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO., LTD. must resolve the issue and report the 
resolution to the Office  of SEC within 30 days from the day of receiving such complaint. If the issue has not been resolved LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO., LTD. has a duty to submit the progress report to the Office of the SEC 
every 30 days until the issue is resolved. When the issue is resolved, LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO., LTD. or selling agent has a duty to inform you of the resolution within 7 days. 

ค ารับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการ (Certification and Confirmation to the Management Company) 
1. ข้าพเจ้าจะไมย่กเลิกเพิกถอนค าสัง่ไมว่า่กรณีใด  ๆทัง้สิน้ เว้นแตเ่ป็นการใช้สิทธิยกเลิกค าสัง่ตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน / I/We shall not cancel / revoke this order in any circumstances except exercising the right to cancel as stated in the prospectus. 
2. ข้าพเจ้าขอยืนยนัตอ่บริษัทจดัการวา่ ข้าพเจ้าได้รับทราบวา่ในกรณีการซือ้ หรือ ขายคืน หรือ สบัเปล่ียนหนว่ยลงทนุ (แล้วแตก่รณี) ตามใบค าสัง่ฉบบันี ้เกิดจาก (ตามที่ได้ระบไุว้ด้านหน้า) / I/We have acknowledged that buying, selling, or switching units, as the case 

may be, due to this order form is a result of : (as stated at the front of  this form) 

 ความประสงค์ของข้าพเจ้าเอง (Execution Only) หมายถงึ ข้าพเจ้าสัง่ซือ้ หรือขายคืน หรือสบัเปล่ียนหนว่ยลงทนุ (แล้วแตก่รณี) โดยข้าพเจ้าไมไ่ด้รับค าแนะน าทัว่ไปหรือค าแนะน าเฉพาะเจาะจง / Execution Only means that I/we have bought, sold, or switched 
units, as the case may be, without any general or specific advice. 

 ค าแนะน าทัว่ไป (General Advice) หมายถงึ ข้าพเจ้าสัง่ซือ้ หรือขายคืน หรือสบัเปล่ียนหนว่ยลงทนุ (แล้วแตก่รณี) โดยข้าพเจ้าได้รับทราบค าเตือนและมีความเข้าใจเป็นอยา่งดีแล้ววา่ ค าแนะน าดงักล่าวมิใชค่ าแนะน าแกข้่าพเจ้าเป็นการเฉพาะเจาะจง และค าแนะน านัน้
ไมไ่ด้เกิดจากการวิเคราะห์ หรือค านงึถงึวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ ฐานะการเงิน และความต้องการของข้าพเจ้า  / General Advice means I/we have bought, sold, or switched units , as the case may be, after receiving a general advice. I/We fully 
understand that such advice has been made without considering my/our investment objective(s),financial status and other requirements. 

 ค าแนะน าเฉพาะเจาะจง (Specific Advice) หมายถงึ ข้าพเจ้าสัง่ซือ้หรือขายคืน หรือสบัเปล่ียนหนว่ยลงทนุ(แล้วแตก่รณี) โดยข้าพเจ้าได้รับทราบค าเตือนและมีความเข้าใจเป็นอยา่งดีแล้ววา่ในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิเสธการให้ข้อมลูส่วนตวัที่เป็นปัจจบุนั หรือการให้ข้อมลูที่
ไมต่รงกบัความเป็นจริง ข้าพเจ้าอาจได้รับค าแนะน าที่ไมเ่หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของข้าพเจ้า เนื่องจากค าแนะน าดงักล่าวได้พิจารณาจากข้อมลูเพียงเทา่ที่ข้าพเจ้าได้เปิดเผยนัน้ / Specific Advice means I/we have bought, sold, 
or switched units, as the case may be, after receiving specific advice. I/We fully understand that if I/we provide false personal information or refuse to provide personal information, I/we may receive inappropriate advice for my/our investment 
objectives, financial status, and needs, since such advice is based on the information that I have disclosed. 

3. ข้าพเจ้าได้รับคูมื่อผู้ลงทนุ และ หนงัสือชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ และคูมื่อภาษีส าหรับกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และคูมื่อภาษีส าหรับกองทนุรวมหุ้นระยะยาว และเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุ ที่บริษัทจดัการได้จดัท าขึน้แล้ว  
I/We have received the investor’s manual, the Fund’s prospectus, Tax manuals for Retirement Mutual Fund and for Long-term Equity Fund, and other offering documents that the management company has already made. 

4. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบติัตามรายละเอียดและเง่ือนไขที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ และ/หรือที่บริษัทจดัการจะประกาศก าหนดเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงตอ่ไปภายหน้าทกุประการ 
I agree to abide by the details and stipulations stated in the Fund's Prospectus and/or any condition subsequently issued or amended by the Management Company. 

5. ในกรณีที่เป็นค าสัง่ซือ้กองทนุรวมประเภทที่มีการรับซือ้คืนและ/หรือสบัเปล่ียนหนว่ยลงทนุอตัโนมติัให้ถือวา่ข้าพเจ้าได้มีค าสัง่ขายคืน/สบัเปล่ียนหนว่ยลงทนุของกองทนุนีล้่วงหน้าในจ านวนที่ท าให้กองทนุสามารถรับซือ้คืนหรือสบัเปล่ียนหนว่ยลงทนุของข้าพเจ้าโดยอตัโนมติั 
ตามวนัและข้อก าหนดของกองทนุ โดยให้ถือใบค าสัง่ซือ้ฉบบันีเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงเจตนาดงักล่าวของข้าพเจ้าไว้ล่วงหน้า / In case of a subscription order for mutual funds with automatic redemption and/or switching, let it be that I/We have ordered to 
redeem or switch the fund’s units in advance in the quantity sufficient to redeem or switch my/our units automatically according to the fund’s conditions. This order is the evidence for my/our intention. 

6. ข้าพเจ้าขอยืนยนัตอ่บริษัทจดัการวา่ ในกรณีที่ข้าพเจ้าซือ้หนว่ยลงทนุโดยการขายโดยผู้ลงทนุมิได้ร้องขอ ข้าพเจ้าได้รับการชกัชวน เข้าพบหรือติดตอ่เพื่อเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกจากพนกังานผู้ท าหน้าที่ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ และ /หรือผู้จดั
จ าหนา่ย และ/หรือตวัแทนสนบัสนนุ โดยพนกังานดงักล่าวไมไ่ด้เร่งรัดให้ข้าพเจ้าตดัสินใจซือ้หนว่ยลงทนุ และได้เปิดเผยข้อมลูในเร่ืองตา่ง ๆ ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก .ล.ต. หรือกฎหมายก าหนดอนัได้แก่ / I confirm that in the case that my 
purchase decision was made through cold calling, I was solicited, visited, or contacted for first-time purchase by a marketing officer of the Management Company and/or its selling agent, and/or its support selling agent and that officer has not 
induced me into making the purchase and has disclosed relevant information according to SEC regulations and the law, namely 

 ชื่อของพนกังานดงักล่าว และชื่อของบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้จดัจ าหนา่ย และ/หรือ ตวัแทนสนบัสนนุที่พนกังานดงักล่าวท าหน้าที่แทน พร้อมทัง้แสดงบตัรประจ าตวั / The officer’s name, name of the Management Company and/or the selling agent, and/or the 
supporting selling agent that he represents and his ID card. 

 วตัถปุระสงค์ในการติดตอ่ / Purpose of the contact. 

 สิทธิตา่ง ๆ ของข้าพเจ้า เชน่ สิทธิในการแสดงเจตนาวา่ไมต้่องการรับการติดตอ่ สิทธิที่จะยกเลิกค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุหรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการและ /หรือ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยไมต้่องเสียคา่ธรรมเนียม เป็นต้น 
/ My rights such as to show my intention that I do not want to be contacted, right to cancel my subscription/redemption order within the time stipulated by the Management Company and/or the SEC without charge. 

 


