แบบฟอรมสำหรับ ผูส นับสนุนการขาย
Switching Order Form

.

.

รหัสกองทุน / Fund Code
รหัสกองทุน / Fund Code
ชื่อกองทุนเปดตนทาง / Switching-out
ชื่อกองทุนเปดปลายทาง / Switching-in
ชื่อบริษัทจัดการ / Management Company Name
ชื่อบริษัทจัดการ / Management Company Name
เลขที่บัญชีหนวยลงทุนตนทาง / Account No
เลขที่บัญชีหนวยลงทุนปลายทาง / Account No
หนวยลงทุนไมสามารถขาย หรือโอนใหแกบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติอเมริกา ผูมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลธรรมดาที่เขาขายเปนบุคคลอเมริกัน หรือบุคคลตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน
Funds are unable to be sold or transferred to US persons or US juristic persons, residents or citizens of the United States of America, or US indicia or any persons specified in fund prospectus.

ขาพเจาตกลงและรับทราบวา / I / We agree and acknowledge that
หากการลงทุนในกองทุนรวมขางตน มีระดับความเสี่ยงดานการลงทุนสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ขาพเจายอมรับได ขาพเจารับทราบความเสี่ยงและยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนรวมดังกลาว / If the above order contains a higher
level of risk than my/ our investment risk acceptance, I/We acknowledge such risk and confirm the investment.
ขาพเจารับทราบ เขาใจ และยอมรับวาการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศขางตน มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำใหเงินลงทุนของขาพเจาลดลงได / I/We acknowledge, understand and accept that if
my investment in the fund stated above is a foreign investment fund, it might be subject to currency risk which it might be reduce my initial investment.
กรณีที่ขาพเจาลงทุนไมสอดคลองกับ Basic Asset Allocation ขาพเจาทราบดีวาการลงทุนในกองทุนรวมขางตน อาจทำใหพอรตการลงทุนโดยรวมของขาพเจามีสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยการลงทุนบางประเภทมี
ระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ขาพเจายอมรับได และไมสอดคลองกับคำแนะนำเรื่องการจัดสรรและกำหนดสัดสวนการลงทุนเบื้องตน (Basic Asset Allocation) ขาพเจารับทราบความเสี่ยงและยืนยันที่จะลงทุน
ในกองทุนรวมดังกลาว / In case the investment is not consistent with the Basic Asset Allocation, I/we understand that this investment might impact proportion of overall portfolio when some instrument might
have a higher level of risk than the acceptable level of risk. I/We acknowledge the risk and assert to invest in such funds.
สำหรับผูลงทุนที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป หรือผูลงทุนที่มีประสบการณและความรูในการลงทุนนอย / For 60-year-old or above investor or inexperienced/ illiterate investor
ขาพเจายืนยันวา ขาพเจาไดรับทราบ ศึกษา และทำความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้จนเขาใจแลววามีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของขาพเจา และสามารถ
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได รวมถึงไดรับคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน และผลการดำเนินงาน(ถามี) ของกองทุนรวมนี้ ตลอดจนไดรับการแจงเตือน การเปดเผยขอมูล และขอควรระวัง
เกี่ยวกับการนำเงินที่ไดรับจากการเกษียณอายุหรือจำเปนสำหรับใชจายในยามเกษียณอายุมาลงทุน เนื่องจากการลงทุนในหนวยลงทุนมีความเสี่ยงที่มูลคาเงินลงทุนอาจลดต่ำลงจนมีโอกาสสูญเสียเงินตนได โดยขาพเจายังคง
ประสงคที่จะลงทุนในหนวยลงทุนที่ระบุไวในใบคำสั่งสับเปลี่ยนฉบับนี้ ซึ่งเปนการตัดสินใจลงทุนของขาพเจาดวยตนเองอยางรอบคอบแลว / I represent that I have studied and understood the characteristics, return
conditions and risks of this mutual fund that it is suitable for my investment objective and I can accept potential risks arising from investment. I was informed additional clarification on the investment policy
and the performance (if any) of this mutual fund as well as the caution about the use of retirement monies since, there is a risk that the value of money might be reduced to a potential loss of principal.
I hereby confirm the switching order with a thoughtful self-determined investment decision.
สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมหุนระยะยาว / For the investment in Retirement Mutual Fund (RMF) and/or Long Term Equity Fund (LTF)
ขาพเจาไดรับคูมือการลงทุนใน RMF และ/หรือ LTF ที่เปนปจจุบัน โดยขาพเจาไดศึกษา และทำความเขาใจขอความที่ปรากฎในคูมือดังกลาวแลว ขาพเจารับทราบวาบริษัทจัดการมิไดเปนผูใหคำแนะนำหรือใหคำปรึกษาดาน
ภาษีแกขาพเจาแตอยางใด / I received the up-to-date RMF and/or LTF Investment Guide. I read and understand the aforesaid Guide; I acknowledge that the Management Company does not advise a tax issue.
• กรณีที่มีเหตุใหตองเลิกกอง RMFและ/หรือ LTF ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. / In case that RMF and/or LTF is terminated under the Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission
• กรณี RMF: ในทอดแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการใชดุลยพินิจโอนยาย RMF ที่ทานมีอยูไปยัง RMF ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำสุดที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ โดยสามารถโอนยายไปยัง RMF อื่นที่ทานประสงคได
ในทอดที่สอง/ In the case of RMF: the Management Company reserves the right, with its discretion, to transfer your RMF which has lowest risk managed by the Management Company. After that you
can transfer to other RMF you wish.
• กรณี LTF : ในทอดแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการใชดุลยพินิจโอนยาย LTF ที่ทานมีอยูไปยัง LTF อื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยทานสามารถโอนยายไปยัง LTF อื่นที่ทานประสงคไดในทอดที่สอง ทั้งนี้ ทานจะได
รับยกเวนคาธรรมเนียมการโอนยายและคาธรรมเนียมในการซื้อหรือขายหลักทรัพย (ถามี) ทั้งในทอดแรกและทอดที่สองเฉพาะ RMF หรือ LTF ที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัท / In the case of LTF: the
Management Company reserves the right, with its discretion, to transfer your LTF to other LTF determined by the Management Company. After that you can transfer to other LTF you wish. Transfer
fees and securities trading fees (if applicable) for the transfer to RMF or LTF under the management of Management Company will be exempted.
สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน / For the investment in high risk or complex fund
ขาพเจาไดรับคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจาหนาที่ที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและทำความเขาใจกอนการตัดสินใจลงทุนเกี่ยวกับลักษณะ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงกองทุนรวม
ที่มีความเสี่ยงสูง/ซับซอน อีกทั้งกองทุนรวมดังกลาวอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ำกวาอันดับที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) หรือไมมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (unrated bond)
ในอัตราสวนทีม่ ากกวาอัตราสวนของกองทุนรวมทัว่ ไป กองทุนรวมดังกลาวอาจมีความเสีย่ งจากการผิดนัดชำระหนี้ ความเสีย่ งดานเครดิต และความเสีย่ งดานสภาพคลอง ซึง่ มีความแตกตางจากการลงทุนในกองทุนรวมทัว่ ไป /
I/We received additional advice from the investment consultant approved by the Office of the SEC. I/We acknowledge and understand, before making investment, the characteristic, conditions, returns and
risks of high risk or complex fund including the fund could invest in bond with credit rating lower than investment grade bond (non-investment grade) or unrated bond in a portion more than general mutual
fund. The fund may have higher default risk, credit risk and liquidity risk than general mutual fund.
สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย / For the investment in an Accredited Investor Mutual Fund (AI)
ขาพเจารับทราบ เขาใจ และยอมรับวาบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุนไมวาทอดใดๆ ไปใหผูถือหนวยลงทุนอื่นที่มิใชผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญและผูมีเงินลงทุนสูง เวนแตเปนการโอน
ทางมรดก ซึ่งเปนไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. / I/We acknowledge and agree that the Management Company or the Registrar shall refuse the transfer of units of AI to other unit holder who is not
classified as “Institutional Investor, High Net Worth Investor or big retail investor” according to the notification of the Office of the SEC unless it is inheriting transfer.
1. ขาพเจารับรองความถูกตองของรายละเอียดขางตน และตกลงที่จะไมยกเลิกคำสั่งนี้ (เวนแตเปนสิทธิของผูลงทุนตามที่ระบุไวในคูมือผูลงทุน) ตลอดจนขาพเจาไดอานและตกลงยินยอมปฏิบัติ และผูกพันตนเองตาม
ขอกำหนด และเงื่อนไขทั้งหมดไดระบุไวในหนังสือชี้ชวน และขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการทุกประการ ทั้งนี้ขาพเจายังไดศึกษาคูมือผูลงทุนที่ระบุไวดานหลังของใบคำสั่งนี้แลว / I/We certify that
the information provided herein is completed and accurate. I/We agree not to cancel the above order expect for the cancellation rights as specified in the investor’s manual. I/we read the prospectus and fund
commitment between the unitholders and the Management Company and agree to be bound by all terms and conditions specified. I/We also have read and understood the investor’s manual shown at the
back of this form.
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฎิเสธการโอนใหผูอื่น หรือการจำนำหนวยลงทุนของ RMF และ/หรือ LTF / The Management Company and Registrar have the right to refuse the transfer of RMF and/or LTF units
of other parties or pledge of unit under RMF and/or LTF.
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปฎิเสธคำสั่งซื้อหนวยลงทุน หากมีผูถือหนวยลงทุนไมไดประเมินระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับไดสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมกับบริษัทจัดการ หรือประเมินไมครบถวนหรือลงทุนใน
ที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับไดโดยไมมีการลงนามรับทราบเรื่องการยอมรับความเสี่ยงในระดับสูงกวาดังกลาว / The Management Company reserves the right to reject the subscription order
from any unitholder who neither conducts nor completes the risk assessment with the Management Company. These include those who wish to invest in the fund having a risk level higher than their risk
tolerance level without signing the acknowledgement of higher risks consent form.
4. ขาพเจาไดรับทราบผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และขาพเจาไดรับคำแนะนำ และเขาใจคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนจากบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ /
I/We have duly acknowledge the result of the risk assessment. I/We received and understood the investment advice from the Management Company and/or its distributors.
5. ขาพเจารับทราบและยอมรับวา หนวยลงทุนไมสามารถขาย หรือโอนใหแกบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลสัญชาติอเมริกัน ผูมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลธรรมดาที่เขาขายเปนบุคคลอเมริกัน หรือบุคคลตามที่ระบุ
ไวในหนังสือชี้ชวน / I/We acknowledge and agree that funds are unable to be sold or transferred to US persons or US juristic persons, residents or citizens of the United States of America or US indicia or any
persons specified in fund prospectus.I/We acknowledge and agree that funds are unable to be sold or transferred to US persons or US juristic persons, residents or citizens of the United States of America or
US indicia or any persons specified in fund prospectus.
6. ขาพเจาจะแจงใหบริษัทจัดการทราบและนำสงเอกสารใหแกบริษัทจัดการภายใน 30 วันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว / I/We agree to notify and provide relevant documents to the Management Company
within 30 days after any changes of personal data.
คำเตือน : ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน / การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูถือหนวยลงทุน อาจไดรับเงิน
ลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนแรกเริ่ม และอาจไมไดรับชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคำสั่งไว และผูลงทุนควรซื้อขายหนวยลงทุนกับ
บุคคลที่ไดรับความเห็นชอบ
Caution : Investor should understand the characteristics conditions, returns and risks of fund before making investment. Mutual funds are not deposits and subject to investment risk. Investor may receive more
or less money than his initial investment amount and may not receive the redemption proceeds within the specified time or may not be able to redeem the units as ordered. Investor should subscribe the unit with
an agencies approved by the office of the SEC.
..............................................................................................ลายมือชือ่ ผูถ อื หนวยลงทุน / Unitholder’s Signature

