ผู้ ถือหน่ วยลงทุน

ใบคําสังรับโอนเงินกองทุนสํารองเลียงชีพ
เข้ ากองทุนรวมเพือการเลียงชีพ
ทําที่สาขา/ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วันที่สงคําสั่ง

.............................................

...............................................................

ขาพเจา .................................................................................................... เลขประจําตัวผูถือหนวย .................................... โทรศัพท .............................................
มีความประสงคจะโอนเงินลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการกองทุน.............................................................................................................(“เงินกองทุน”)
เพื่อลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับการโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบลจ. ทิสโก จํากัด ชื่อกองทุน.................................................................................
โดยขาพเจาจะนําคําสั่งนี้ไปแสดงตอบริษัทนายจาง/บลจ. ตนทาง เพื่อสั่งจายเช็คเขา “บัญชีจองซื อกองทุนรวมเพือการเลี ยงชีพ โดย บลจ. ทิสโก้ จํากัด” พรอมหนังสือ
แสดงเจตนาของสมาชิกที่โอนเงินไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับการโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่ประกาศกําหนด
สําหรับการรับทราบความเสียงของกองทุนรวมทีมีระดับความเสียงสูงกว่ าความเสียงทีลูกค้ ายอมรับได้
กองทุนทีร่ ะบุไวขา งตนเปนกองทุนรวมทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูงกวาระดับความเสีย่ งทีข่ าพเจายอมรับได ทัง้ นี้ บลจ. ทิสโก และ/หรือผูสนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหนวยลงทุน ไดชี้แจงเพิม่ เติม
ใหขาพเจาไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับกองทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนที่ขาพเจาประสงคจะลงทุนแลว และขาพเจาเขาใจ และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนดังกลาว
การรับทราบความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน
ขาพเจารับทราบวากองทุนรวมที่ระบุไวขางตน เปนกองทุนรวมที่มิไดปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ขาพเจาอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับ
เงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริม่ แรกได

ลงชือ่ ......................................................................................ผูส งั่ ซือ้

เงื อนไขและข้ อตกลงในการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพทีรั บโอนเงิน
ในการโอนเงินดังกลาวขางตน ขาพเจาเขาใจและรับทราบเงื่อนไขที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
1. ขาพเจายินยอมใหบลจ. ทิสโก ยึดถือจํานวนเงินที่ไดรับตามหนังสือแสดงเจตนาของสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่จะโอนเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพที่รองรับการโอนเงิน และมีการนําสงเงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั้น ๆ ดวยเช็ค หรือวิธีการอื่นใดเปนคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามที่ระบุในคําสั่งฉบับนี้
2. เงินกองทุนที่ โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแลวไมสามารถโอนกลับมายังกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพไดอีก
3. เงินกองทุนที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไมถือเปนเงินใหม ไมสามารถนําไปลดหยอนภาษีได และจะไมสามารถลงทุนเพิ่มได
4. กรณีทขี่ าพเจามีอายุครบ 55 ปบริบูรณ และมีระยะเวลาการเปนสมาชิกกองทุนมาแลวไมนอ ยกวา 5 ปตอเนือ่ งกัน ขาพเจาจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีใด ๆ เพิม่ เติมจากการ
โอนเงินกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
5. กรณีขายหนวยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินกองทุน เมื่อมีอายุครบ 55 ปบริบูรณ และมีระยะเวลาการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรวมกับระยะเวลา
การถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินกองทุนทุกกองทุนมาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือกรณีทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เงินและผลประโยชนที่ไดรับจะไดรับ
ยกเวนไมตองนําไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทั้งจํานวน
6. การโอนการลงทุนจากกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพทีร่ บั โอนเงินกองทุนจากบริษทั จัดการหนึง่ ไปยังกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพภายใตการจัดการของบริษทั จัดการอืน่ ตองโอนหนวยลงทุน
ที่ถืออยูในทุกกองทุนรวมกันทั้งหมด และโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพียงกองทุนเดียวเทานั้นในคราวเดียว สวนการโอนการลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับ
โอนเงินกองทุน ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่อยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน จะโอนเงินลงทุนในหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนก็ได
7. ขาพเจาไดศึกษาหนังสือชี้ชวน ขอมูลกองทุน และคูมือการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกอนตัดสินใจลงทุนแลว และขาพเจาทราบวาการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ อาจมีตนทุนที่แตกตางจากกองทุนรวมทั่วไป
8. กรณีทกี่ ารโอนเงินจากกองทุนสํารองเลีย้ งชีพมายังกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพมีผลใหการถือหนวยลงทุนของขาพเจาเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามขอกําหนดของหนวยงานทางการ
บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงในสวนที่เกินขอจํากัดดังกลาว
9. ขาพเจาไดรับทราบคําเตือน และขอมูลตาง ๆ ของกองทุนที่ประสงคจะลงทุนแลว เชน ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง คาธรรมเนียม สภาพคลอง ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
(Fund Performance)
10. ขาพเจาไมสามารถยกเลิกเพิกถอนคําสั่งไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เวนแตเปนการใชสิทธิยกเลิกคําสั่งตามขอกําหนดของหนวยงานทางการ
11. ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน
ที่จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
12. ขาพเจายินยอมใหบลจ. ทิสโก ตรวจสอบ เปดเผยขอมูล และจัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดของขาพเจ าใหแก หนวยงานราชการ และ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หลักเกณฑและระเบียบที่เกีย่ วของรวมถึงขอตกลงใดๆ ที่บลจ. ทิสโก มีหนาที่หรือภาระผูกพันตามกฎหมายและ/หรือขอตกลงอื่นใดวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
13. ในกรณีที่หนวยงานที่เกี่ยวของประกาศกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการโอนเงินกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายหลังจากที่ขาพเจาได
แสดงความประสงคตามหนังสือฉบับนี้ ขาพเจาตกลงยอมรับเงื่อนไขตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของประกาศกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงทุกประการ
ลงชือ่ ......................................................................................ผูส งั่ ซือ้
สําหรับเจ้าหน้ าที

ลงชือ่ ........................................................ เจาหนาทีผ่ รู บั คําสัง่ Marketing Code .................... วัน / เวลาแจงคําสัง่ .................................................. ลงชือ่ ........................................................ ผูร บั เงิน
บริษทั /ผูส นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน .......................................................................................................................................... รหัสบริษทั /ผูส นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ........................................

“การลงทุ นในหน่ วยลงทุ นมิ ใช่ การฝากเงิ น และมี ความเสี ยงของการลงทุ น ผู้ ถื อหน่ วยลงทุ นอาจได้ รั บ เงิ นลงทุ นคื นมากกว่ าหรื อน้ อยกว่ าเงิ นลงทุ นเริ มแรก
และผู้ ลงทุนควรซื อขายหน่ วยลงทุนกั บบุ คคลทีได้ รับความเห็นชอบ และสําหรั บกองทุนเปิ ด ผู้ ลงทุนอาจไม่ ได้ รับชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนภายในระยะเวลา
ทีกําหนด หรื ออาจไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ ตามทีได้ มีคาํ สังไว้ ”
FORM CODE : MK(MF)-EM-16-064(1-19)/02-10-19

บริษัทนายจ้ าง/บลจ. ต้ นทาง

ใบคําสังรับโอนเงินกองทุนสํารองเลียงชีพ
เข้ ากองทุนรวมเพือการเลียงชีพ
ทําที่สาขา/ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วันที่สงคําสั่ง

.............................................

...............................................................

ขาพเจา .................................................................................................... เลขประจําตัวผูถือหนวย .................................... โทรศัพท .............................................
มีความประสงคจะโอนเงินลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการกองทุน.............................................................................................................(“เงินกองทุน”)
เพื่อลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับการโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบลจ. ทิสโก จํากัด ชื่อกองทุน.................................................................................
โดยขาพเจาจะนําคําสั่งนี้ไปแสดงตอบริษัทนายจาง/บลจ. ตนทาง เพื่อสั่งจายเช็คเขา “บัญชีจองซื อกองทุนรวมเพือการเลี ยงชีพ โดย บลจ. ทิสโก้ จํากัด” พรอมหนังสือ
แสดงเจตนาของสมาชิกที่โอนเงินไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับการโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่ประกาศกําหนด
สําหรับการรับทราบความเสียงของกองทุนรวมทีมีระดับความเสียงสูงกว่ าความเสียงทีลูกค้ ายอมรับได้
กองทุนทีร่ ะบุไวขา งตนเปนกองทุนรวมทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูงกวาระดับความเสีย่ งทีข่ าพเจายอมรับได ทัง้ นี้ บลจ. ทิสโก และ/หรือผูสนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหนวยลงทุน ไดชี้แจงเพิม่ เติม
ใหขาพเจาไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับกองทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนที่ขาพเจาประสงคจะลงทุนแลว และขาพเจาเขาใจ และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนดังกลาว
การรับทราบความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน
ขาพเจารับทราบวากองทุนรวมที่ระบุไวขางตน เปนกองทุนรวมที่มิไดปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ขาพเจาอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับ
เงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริม่ แรกได

ลงชือ่ ......................................................................................ผูส งั่ ซือ้

เงื อนไขและข้ อตกลงในการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพทีรั บโอนเงิน
ในการโอนเงินดังกลาวขางตน ขาพเจาเขาใจและรับทราบเงื่อนไขที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
1. ขาพเจายินยอมใหบลจ. ทิสโก ยึดถือจํานวนเงินที่ไดรับตามหนังสือแสดงเจตนาของสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่จะโอนเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพที่รองรับการโอนเงิน และมีการนําสงเงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั้น ๆ ดวยเช็ค หรือวิธีการอื่นใดเปนคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามที่ระบุในคําสั่งฉบับนี้
2. เงินกองทุนที่ โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแลวไมสามารถโอนกลับมายังกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพไดอีก
3. เงินกองทุนที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไมถือเปนเงินใหม ไมสามารถนําไปลดหยอนภาษีได และจะไมสามารถลงทุนเพิ่มได
4. กรณีทขี่ าพเจามีอายุครบ 55 ปบริบูรณ และมีระยะเวลาการเปนสมาชิกกองทุนมาแลวไมนอ ยกวา 5 ปตอเนือ่ งกัน ขาพเจาจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีใด ๆ เพิม่ เติมจากการ
โอนเงินกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
5. กรณีขายหนวยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินกองทุน เมื่อมีอายุครบ 55 ปบริบูรณ และมีระยะเวลาการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรวมกับระยะเวลา
การถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินกองทุนทุกกองทุนมาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือกรณีทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เงินและผลประโยชนที่ไดรับจะไดรับ
ยกเวนไมตองนําไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทั้งจํานวน
6. การโอนการลงทุนจากกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพทีร่ บั โอนเงินกองทุนจากบริษทั จัดการหนึง่ ไปยังกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพภายใตการจัดการของบริษทั จัดการอืน่ ตองโอนหนวยลงทุน
ที่ถืออยูในทุกกองทุนรวมกันทั้งหมด และโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพียงกองทุนเดียวเทานั้นในคราวเดียว สวนการโอนการลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับ
โอนเงินกองทุน ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่อยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน จะโอนเงินลงทุนในหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนก็ได
7. ขาพเจาไดศึกษาหนังสือชี้ชวน ขอมูลกองทุน และคูมือการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกอนตัดสินใจลงทุนแลว และขาพเจาทราบวาการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ อาจมีตนทุนที่แตกตางจากกองทุนรวมทั่วไป
8. กรณีทกี่ ารโอนเงินจากกองทุนสํารองเลีย้ งชีพมายังกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพมีผลใหการถือหนวยลงทุนของขาพเจาเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามขอกําหนดของหนวยงานทางการ
บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงในสวนที่เกินขอจํากัดดังกลาว
9. ขาพเจาไดรับทราบคําเตือน และขอมูลตาง ๆ ของกองทุนที่ประสงคจะลงทุนแลว เชน ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง คาธรรมเนียม สภาพคลอง ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
(Fund Performance)
10. ขาพเจาไมสามารถยกเลิกเพิกถอนคําสั่งไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เวนแตเปนการใชสิทธิยกเลิกคําสั่งตามขอกําหนดของหนวยงานทางการ
11. ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน
ที่จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
12. ขาพเจายินยอมใหบลจ. ทิสโก ตรวจสอบ เปดเผยขอมูล และจัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดของขาพเจ าใหแก หนวยงานราชการ และ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หลักเกณฑและระเบียบที่เกีย่ วของรวมถึงขอตกลงใดๆ ที่บลจ. ทิสโก มีหนาที่หรือภาระผูกพันตามกฎหมายและ/หรือขอตกลงอื่นใดวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
13. ในกรณีที่หนวยงานที่เกี่ยวของประกาศกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการโอนเงินกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายหลังจากที่ขาพเจาได
แสดงความประสงคตามหนังสือฉบับนี้ ขาพเจาตกลงยอมรับเงื่อนไขตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของประกาศกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงทุกประการ
ลงชือ่ ......................................................................................ผูส งั่ ซือ้
สําหรับเจ้าหน้ าที

ลงชือ่ ........................................................ เจาหนาทีผ่ รู บั คําสัง่ Marketing Code .................... วัน / เวลาแจงคําสัง่ .................................................. ลงชือ่ ........................................................ ผูร บั เงิน
บริษทั /ผูส นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน .......................................................................................................................................... รหัสบริษทั /ผูส นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ........................................

“การลงทุ นในหน่ วยลงทุ นมิ ใช่ การฝากเงิ น และมี ความเสี ยงของการลงทุ น ผู้ ถื อหน่ วยลงทุ นอาจได้ รั บ เงิ นลงทุ นคื นมากกว่ าหรื อน้ อยกว่ าเงิ นลงทุ นเริ มแรก
และผู้ ลงทุนควรซื อขายหน่ วยลงทุนกั บบุ คคลทีได้ รับความเห็นชอบ และสําหรั บกองทุนเปิ ด ผู้ ลงทุนอาจไม่ ได้ รับชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนภายในระยะเวลา
ทีกําหนด หรื ออาจไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ ตามทีได้ มีคาํ สังไว้ ”
FORM CODE : MK(MF)-EM-16-064(1-19)/02-10-19

บลจ. ปลายทาง

ใบคําสังรับโอนเงินกองทุนสํารองเลียงชีพ
เข้ ากองทุนรวมเพือการเลียงชีพ
ทําที่สาขา/ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วันที่สงคําสั่ง

.............................................

...............................................................

ขาพเจา .................................................................................................... เลขประจําตัวผูถือหนวย .................................... โทรศัพท .............................................
มีความประสงคจะโอนเงินลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการกองทุน.............................................................................................................(“เงินกองทุน”)
เพื่อลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับการโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบลจ. ทิสโก จํากัด ชื่อกองทุน.................................................................................
โดยขาพเจาจะนําคําสั่งนี้ไปแสดงตอบริษัทนายจาง/บลจ. ตนทาง เพื่อสั่งจายเช็คเขา “บัญชีจองซื อกองทุนรวมเพือการเลี ยงชีพ โดย บลจ. ทิสโก้ จํากัด” พรอมหนังสือ
แสดงเจตนาของสมาชิกที่โอนเงินไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับการโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่ประกาศกําหนด
สําหรับการรับทราบความเสียงของกองทุนรวมทีมีระดับความเสียงสูงกว่ าความเสียงทีลูกค้ ายอมรับได้
กองทุนทีร่ ะบุไวขา งตนเปนกองทุนรวมทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูงกวาระดับความเสีย่ งทีข่ าพเจายอมรับได ทัง้ นี้ บลจ. ทิสโก และ/หรือผูสนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหนวยลงทุน ไดชี้แจงเพิม่ เติม
ใหขาพเจาไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับกองทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนที่ขาพเจาประสงคจะลงทุนแลว และขาพเจาเขาใจ และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนดังกลาว
การรับทราบความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน
ขาพเจารับทราบวากองทุนรวมที่ระบุไวขางตน เปนกองทุนรวมที่มิไดปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ขาพเจาอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับ
เงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริม่ แรกได

ลงชือ่ ......................................................................................ผูส งั่ ซือ้

เงื อนไขและข้ อตกลงในการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพทีรั บโอนเงิน
ในการโอนเงินดังกลาวขางตน ขาพเจาเขาใจและรับทราบเงื่อนไขที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
1. ขาพเจายินยอมใหบลจ. ทิสโก ยึดถือจํานวนเงินที่ไดรับตามหนังสือแสดงเจตนาของสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่จะโอนเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพที่รองรับการโอนเงิน และมีการนําสงเงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั้น ๆ ดวยเช็ค หรือวิธีการอื่นใดเปนคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามที่ระบุในคําสั่งฉบับนี้
2. เงินกองทุนที่ โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแลวไมสามารถโอนกลับมายังกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพไดอีก
3. เงินกองทุนที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไมถือเปนเงินใหม ไมสามารถนําไปลดหยอนภาษีได และจะไมสามารถลงทุนเพิ่มได
4. กรณีทขี่ าพเจามีอายุครบ 55 ปบริบูรณ และมีระยะเวลาการเปนสมาชิกกองทุนมาแลวไมนอ ยกวา 5 ปตอเนือ่ งกัน ขาพเจาจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีใด ๆ เพิม่ เติมจากการ
โอนเงินกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
5. กรณีขายหนวยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินกองทุน เมื่อมีอายุครบ 55 ปบริบูรณ และมีระยะเวลาการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรวมกับระยะเวลา
การถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินกองทุนทุกกองทุนมาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือกรณีทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เงินและผลประโยชนที่ไดรับจะไดรับ
ยกเวนไมตองนําไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทั้งจํานวน
6. การโอนการลงทุนจากกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพทีร่ บั โอนเงินกองทุนจากบริษทั จัดการหนึง่ ไปยังกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพภายใตการจัดการของบริษทั จัดการอืน่ ตองโอนหนวยลงทุน
ที่ถืออยูในทุกกองทุนรวมกันทั้งหมด และโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพียงกองทุนเดียวเทานั้นในคราวเดียว สวนการโอนการลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับ
โอนเงินกองทุน ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่อยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน จะโอนเงินลงทุนในหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนก็ได
7. ขาพเจาไดศึกษาหนังสือชี้ชวน ขอมูลกองทุน และคูมือการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกอนตัดสินใจลงทุนแลว และขาพเจาทราบวาการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ อาจมีตนทุนที่แตกตางจากกองทุนรวมทั่วไป
8. กรณีทกี่ ารโอนเงินจากกองทุนสํารองเลีย้ งชีพมายังกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพมีผลใหการถือหนวยลงทุนของขาพเจาเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามขอกําหนดของหนวยงานทางการ
บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงในสวนที่เกินขอจํากัดดังกลาว
9. ขาพเจาไดรับทราบคําเตือน และขอมูลตาง ๆ ของกองทุนที่ประสงคจะลงทุนแลว เชน ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง คาธรรมเนียม สภาพคลอง ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
(Fund Performance)
10. ขาพเจาไมสามารถยกเลิกเพิกถอนคําสั่งไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เวนแตเปนการใชสิทธิยกเลิกคําสั่งตามขอกําหนดของหนวยงานทางการ
11. ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน
ที่จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
12. ขาพเจายินยอมใหบลจ. ทิสโก ตรวจสอบ เปดเผยขอมูล และจัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดของขาพเจ าใหแก หนวยงานราชการ และ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หลักเกณฑและระเบียบที่เกีย่ วของรวมถึงขอตกลงใดๆ ที่บลจ. ทิสโก มีหนาที่หรือภาระผูกพันตามกฎหมายและ/หรือขอตกลงอื่นใดวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
13. ในกรณีที่หนวยงานที่เกี่ยวของประกาศกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการโอนเงินกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายหลังจากที่ขาพเจาได
แสดงความประสงคตามหนังสือฉบับนี้ ขาพเจาตกลงยอมรับเงื่อนไขตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของประกาศกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงทุกประการ
ลงชือ่ ......................................................................................ผูส งั่ ซือ้
สําหรับเจ้าหน้ าที

ลงชือ่ ........................................................ เจาหนาทีผ่ รู บั คําสัง่ Marketing Code .................... วัน / เวลาแจงคําสัง่ .................................................. ลงชือ่ ........................................................ ผูร บั เงิน
บริษทั /ผูส นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน .......................................................................................................................................... รหัสบริษทั /ผูส นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ........................................

“การลงทุ นในหน่ วยลงทุ นมิ ใช่ การฝากเงิ น และมี ความเสี ยงของการลงทุ น ผู้ ถื อหน่ วยลงทุ นอาจได้ รั บ เงิ นลงทุ นคื นมากกว่ าหรื อน้ อยกว่ าเงิ นลงทุ นเริ มแรก
และผู้ ลงทุนควรซื อขายหน่ วยลงทุนกั บบุ คคลทีได้ รับความเห็นชอบ และสําหรั บกองทุนเปิ ด ผู้ ลงทุนอาจไม่ ได้ รับชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนภายในระยะเวลา
ทีกําหนด หรื ออาจไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ ตามทีได้ มีคาํ สังไว้ ”
FORM CODE : MK(MF)-EM-16-064(1-19)/02-10-19

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
ของการลงทุนในหนวยลงทุน
สิทธิในการไดรับทราบขอเท็จจริงที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผูซื้อหนวยลงทุน หรือตอการตัดสินใจในการลงทุน
สิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน เชน คาธรรมเนียม หรือผลตอบแทนที่ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน เปนตน
สิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตอในลักษณะที่เปนการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ (Cold Calling)
สิทธิของผูล งทุนทีม่ ใิ ชผลู งทุนสถาบันในการจะยกเลิกคําสัง่ ซือ้ /ขายหนวยลงทุนในกรณีทเี่ ปนการขายโดยผูล งทุนมิไดรอ งขอ (Cold Calling) ตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายกําหนดไว
สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน

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
หากทานผูถอื หนวยลงทุนรองเรียนเปนวาจา ทานผูถ ือหนวยลงทุนสามารถใหเจาหนาทีบ่ ันทึกขอรองเรียนเปนลายลักษณอกั ษร โดยทานผูถ อื หนวยลงทุนตองตรวจทานและลงนามกํากับ
เพื่อเปนการยืนยันความถูกตอง ทานผูถือหนวยลงทุนสามารถยื่นขอรองเรียนผานศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท หมายเลขโทรศัพท 02 633 6000 กด 4 หรือที่ทําการของบริษัทจัดการ
หรือที่ทําการของผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน
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