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โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารของขาพเจาทุกวันทําการแรกของทุกเดือน เปนจํานวนเงิน ................................................................................................................. บาท
ธนาคาร .............................................................................................................. สาขา ...........................................................................................................
ประเภทบั ญชี ...................................................................................................... เลขที่บั ญชี .....................................................................................................
การรั บทราบความเสียงของกองทุนรวมทีมีระดับความเสียงสูงกว่ าความเสี ยงทีลูกค้ ายอมรั บได้
ขาพเจารับทราบวากองทุนรวมที่ระบุไวขางตนเปนกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ขาพเจายอมรับได ทั้งนี้ ผูแนะนําการลงทุนไดชี้ แจงเพิ่ มเติม
ใหขาพเจาไดรับคําแนะนํา เกี่ยวกับกองทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนที่ขาพเจาประสงคจะลงทุนแลว และขาพเจาเขาใจและยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน
ดังกลาว
การรั บทราบความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน
ขาพเจารับทราบวากองทุนรวมที่ระบุไว ขางตนเปนกองทุนรวมที่มิ ไดปองกั นความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนทั้ งจํานวน ขาพเจาอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
ลงชื่ อ .............................................................ผู ถื อหน วยลงทุ น
ข้ าพเจ้ าตกลงซือหน่ วยลงทุนตามทีระบุไว้ ในคําสังนี และขอให้ คาํ รั บรองและยืนยันต่ อ บลจ.ทิสโก้ ดังนี
1. ขาพเจาไดรับและศึกษาคูมือการลงทุน และ/หรือหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หรือเอกสารอื่นใดที่ใชในการเสนอขายหนวยลงทุนที่ บลจ.ทิสโก ไดจัดทําขึ้น
2. ขาพเจาไดรับทราบคําเตือน และขอมูลตาง ๆ ของกองทุนที่ขาพเจาประสงคจะลงทุนแลว เชน ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง คาธรรมเนียม และสภาพคลองของกองทุน
3. ขาพเจาไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวม (Fund Performance) ตามที่ บลจ.ทิสโก ไดเปดเผยไว
4. ขาพเจาตกลงยินยอมให บลจ.ทิสโก ตรวจสอบ เปดเผยขอมูล และจัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดของขาพเจาใหแกหนวยงานราชการ และ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หลักเกณฑและระเบี ยบที่ เกี่ ยวข องรวมถึงขอตกลงใด ๆ ที่ บลจ.ทิสโก มีหนาที่หรือภาระผูกพั นตามกฎหมายและ/หรือขอตกลงอื่ นใดว าดวยการป องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
5. กรณีทรี่ ายการนีเ้ ปนรายการเกีย่ วกับการซือ้ /สับเปลีย่ นเขา/รับโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุน ระยะยาว (LTF) หรือ กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF) ขาพเจา (ผูถ อื หนวยลงทุน)
ยินยอมให บลจ.ทิสโก โอนยายการลงทุนไปยังกองทุน LTF หรือ กองทุน RMF (แลวแตกรณี) อื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่ บลจ.ทิสโก เห็นสมควรเมื่อมีเหตุ
ใหตองเลิกกองทุนรวมดังกลาว
6. กรณีทรี่ ายการนี้เปนรายการเกีย่ วกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเขา/รับโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมประเภทที่มกี ารรับซือ้ คืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยใบคําสั่งนี้ ขาพเจามีคําสัง่ ขาย
คืนสับเปลีย่ นหนวยลงทุนกองทุนนี้ลว งหนาดวยในปริมาณและจํานวนทีท่ ําใหกองทุนสามารถรับซือ้ คืนหรือสับเปลีย่ นหนวยลงทุนของขาพเจาโดยอัตโนมัติตามวัน และขอกําหนด
ที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน
7. ขาพเจาจะไมเพิกถอนคําสั่งไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นเวนแตเปนการใชสิทธิ์ยกเลิกคําสั่งตามที่ บลจ.ทิสโก หรือสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
8. ในกรณีทขี่ าพเจาไดรบั การจัดสรรหนวยลงทุน ขาพเจารับทราบ และยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมทีไ่ ดรับอนุมัตจิ ากสํานักงาน ก.ล.ต. และทีแ่ กไข
เพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมาย
9. ขาพเจารับรองวาเงินทีข่ า พเจาใชลงทุนมิไดเปนเงินทีไ่ ดมาจากแหลงหรือกิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมายซึง่ รวมถึงแตไมจํากัดเพียงกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย
ตอตานการสนับสนุนการกอการราย และเงินที่ไดจากการคอรรัปชั่น
10. ขาพเจาตกลงและรับทราบวา บลจ.ทิสโก สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคําสัง่ และ/หรือบังคับขายหนวยลงทุนทีข่ าพเจาถืออยูโดยมิตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนาหากปรากฏ
ภายหลังว าขาพเจาไมปฏิบั ติตามขอตกลงตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ใหไว กับ บลจ.ทิสโก หรือคํารับรอง/ยืนยั นของขาพเจาในเอกสารดังกลาวไมตรงความจริง
หรือการลงทุนกองทุนตางประเทศที่กองทุนเขาลงทุนขอให บลจ.ทิสโก บังคับขายคืนหนวยลงทุนของขาพเจาเพื่อเปนไปตามกฎเกณฑของกองทุนตางประเทศนั้นๆ
11. ข า พเจ าตกลงและรั บทราบว า บลจ.ทิ สโก อาจคิ ดค าธรรมเนี ยมการขายหน วยลงทุ นสํา หรั บ บางกองทุ น โดยเรี ยกเก็ บจากผู ลงทุ นแต ละกลุ มหรื อแต ละคนไม เท า กั น
โดยผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกลาวไดที่ประกาศหนาสํานักงาน หรือเว็บไซตของ บลจ.ทิสโก หรือหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
ลงชื่ อ ..............................................................ผู ถื อหนวยลงทุน
สําหรั บเจ้ าหน้ าที ลงชื่อ ................................................. เจาหนาที่ผูรับคําสั่ง รหัสเจาหนาที่การตลาด .................................. วัน /เวลาแจงคําสั่ง...............................
บริษั ท/ผูสนับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืน .................................................................................. รหัสบริษัท/ผู สนับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืน ........................................
“การลงทุ นในหน่ วยลงทุ นมิ ใช่ การฝากเงิ น และมี ความเสี ยงของการลงทุ น ผู้ ถื อหน่ วยลงทุ นอาจได้ รั บเงิ นลงทุ นคื นมากกว่ าหรื อน้ อยกว่ าเงิ นลงทุ นเริ มแรก
และผู้ ลงทุนควรซื อขายหน่ วยลงทุนกั บบุ คคลทีได้ รับความเห็นชอบ และสําหรั บกองทุนเปิ ด ผู้ ลงทุนอาจไม่ ได้ รับชํา ระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนภายในระยะเวลา
ทีกําหนด หรื ออาจไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ ตามทีได้ มีคาํ สังไว้ ”
FORM CODE : MK(MF)-EM-06-010(1-19)(T)/21-01-19

ข้ อกําหนดและเงือนไขของการสังซือหน่ วยลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติแบบสมําเสมอ (Auto Invest)
1. ผูถือหนวยลงทุนจะชําระคาหนวยลงทุนใหกับกองทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติแบบสม่ําเสมอตามรายละเอียดที่ระบุในใบคําสั่งซื้อนี้
2. ในการซื้อหนวยลงทุนของแตละกองทุนในแตละครั้งจะตองไมนอยกวาจํานวนเงินลงทุนขั้นต่ําที่ บลจ.ทิสโก กําหนดไว
3. การซื้อหนวยลงทุนโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝาก จะมีผลตอเมื่อ บลจ. ทิสโก ไดรับคําสั่งซื้อฉบับนี้และไดแจงไปยังธนาคารผูหักบัญชีเงินฝากเพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
และจัดเตรียมขอมูลเพื่อการหักบัญชีเปนที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้ วันที่หักบัญชีจะเปนวันตามที่กําหนดในคําสั่งซื้อนี้ โดยมีเงื่อนไขตามที่ บลจ.ทิสโก กําหนด
4. การซื้อหนวยลงทุนอยางสม่ําเสมอของกองทุนเปดใดจะตองใชบัญชีเงินฝากเดียวเทานั้น เวนแต บลจ.ทิสโก จะกําหนดเปนอยางอื่น
5. ในกรณีที่จํานวนเงินในบัญชีเงินฝาก ณ วันที่กําหนดใหหักบัญชีเงินฝาก มีจํานวนไมพอที่จะชําระคาซื้อหนวยลงทุนทั้งจํานวน บลจ.ทิสโก จะไมทําการซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
สําหรับวันหักบัญชีเงินฝากในคราวนั้น แมตอมาภายหลังจํานวนเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเพียงพอสําหรับการชําระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนดังกลาวก็ตาม
6. ผูถือหนวยลงทุนยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามรายละเอียดที่กําหนดในคําสั่งซื้อนี้ โดยใหมีผลจนกวาผูถือหนวยลงทุนจะแจงเปลี่ยนแปลงผาน บลจ.ทิสโก
หรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน เปนลายลักษณอักษร โดยการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะตองทําใหแลวเสร็จตามวันทีร่ ะบุโดย บลจ.ทิสโก เพือ่ ใหการเปลีย่ นแปลงดังกลาวมีผลไดทนั
ในรอบการหักบัญชีถัดไป
7. คําสั่งซื้อฉบับนี้อาจยกเลิกหรือสิ้นสุดดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
7.1 ผูถือหนวยลงทุนแจงความประสงคขอยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุน Auto Invest โดยแจงให บลจ.ทิสโก ทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน
7.2 มีการเปลี่ยนแปลงรายการในคําสั่งซื้อฉบับนี้ โดยไดมีการจัดทําคําสั่งซื้อฉบับใหมเพื่อใชแทนคําสั่งซื้อฉบับนี้ทั้งฉบับ
7.3 ธนาคารแจงวาไมสามารถหักบัญชีของผูถือหนวยลงทุนไดเปนเวลา 2 คราวติดตอกัน เนื่องจากเงินในบัญชีไมเพียงพอ โดยจะถือวาผูถือหนวยลงทุนขอยกเลิกใบคําสั่งซื้อ
ฉบับนี้โดยปริยาย
7.4 บลจ.ทิสโก ขอยกเลิกการใหบริการตามคําสั่งซื้อฉบับนี้ โดยแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน

คู่มือผู้ลงทุน
1. สิทธิผ้ ูลงทุน
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

สิทธิในการไดรบั ทราบรายชือ่ ของบริษทั จัดการทุกแหงทีไ่ ดมอบหมายใหบคุ คลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลเปนผูส นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนเพือ่ ทําการขายหรือรับซือ้ คืนหนวยลงทุน
สิทธิในการไดรับทราบขอมู ลเกี่ ยวกับ ชื่ อ ที่อยู ของบริษั ทจัดการ ผูจัดจําหนายหนวยลงทุน และนายหนาผูสนับสนุนการขายและรับซื้ อคืนหนวยลงทุน รวมทั้งชื่ อ ที่อยู
และเลขที่ใบอนุญาตของพนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
สิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกีย่ วกับความเสี่ยงที่เกีย่ วของกับหนวยลงทุนที่ไดรับคําแนะนําเพือ่ ซื้อหนวยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกีย่ วกับความเสีย่ ง
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2. การยืนข้ อร้ องเรี ยน
ผู ถื อหน วยลงทุ นสามารถร องเรี ยนเกี่ ยวกั บ การซื้ อ หรื อขายหน วยลงทุ นหรื อเรื่ องอื่ นใดที่ เ กี่ ยวข องกั บการซื้ อขายหน วยลงทุ น โดยทางวาจาหรื อเป นลายลั กษณ อั กษร ทั้ งนี้
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เพื่อเปนการยืนยันความถูกตอง ทานผูถือหนวยลงทุนสามารถยื่นขอรองเรียนผานศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท หมายเลขโทรศัพท 02 633 6000 กด 4 หรือที่ทําการของบริษัทจัดการ
หรือที่ทําการของผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน
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ธนาคารตรวจสอบแลวถูกตอง
ลงชื่อ___________________________________________
(__________________________________________)
(ลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจสาขา)
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หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก
วันที_่ _______เดือน_______________________พ.ศ.______________
เรียน ผูจัดการ บมจ. ธนาคาร_____________________________________________________________________สาขา_______________________________________
ขาพเจา___________________________________________________________________________________________________________________________
บัญชีเลขที_่ _________________________________________________________ชื่อบัญชี______________________________________________________________
สถานทีต่ ิดตอเลขที_่ ______________ตรอก/ซอย___________________ถนน_______________________________ตําบล/แขวง_________________________________
อําเภอ/เขต_________________________________ จังหวัด_____________________________________โทร._______________________________________________
มีความประสงคและยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพื่อชําระหนี้ และ/หรือคาซื้อหนวยลงทุน และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ
ใหแกบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด (ตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”) ตามขอมูลที่ธนาคารไดรับแจงจากบริษัท
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาดังกลาว หากปรากฏในภายหลังวาจํานวนเงินที่บริษัทแจงแกธนาคารนั้นไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักบัญชีเงิน
ฝากของขาพเจาเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทเองโดยตรง ทั้งนี้ ขาพเจาขอสละสิทธิในการเรียกรองหรือฟองรองให
ธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาดังกลาว และขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาไดตอเมื่อเงินในบัญ ชี
มีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถ
ตรวจสอบรายการหักบัญชีดังกลาวไดจาก Statement ของธนาคาร
ในกรณีที่เอกสารหลักฐานและหมายเลขบัญชีเงินฝากที่กลาวในวรรคขางตนไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม ขาพเจาตกลงใหหนังสือยินยอมใหหักบัญชี
เงินฝากฉบับนี้ยังคงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไดดวยทุกประการ
การยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนมีผลบังคับทันทีนับแตวันทําหนังสือนี้ และใหคงมีผลบังคับตอไปจนกวาขาพเจาจะไดเพิกถอนความยินยอมโดยทํา
เปนลายลักษณอักษรใหแกธนาคาร และบริษัทรับทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ__________________________________ ผูใหความยินยอม
(__________________________________)
(ตามที่ใหไวกับธนาคาร)

รับรองวาผูใ หความยินยอมไดเปดบัญชีซื้อขายหนวยลงทุนกับบริษทั
ลงชื่อ___________________________________________
(__________________________________________)
บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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ธนาคารตรวจสอบแลวถูกตอง
ลงชื่อ___________________________________________
(__________________________________________)
(ลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจสาขา)

