บลจ. ต้ นทาง

คําสังสับเปลียนกองทุน RMF หรือ LTF ระหว่ างบลจ.
ทําที่สาขา/ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วันที่สงคําสั่ง

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

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

ขาพเจา ................................................................................................................................. เลขทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ..............................................................
โทรศัพท ................................................................................................. ขอแจงการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังนี้
สับเปลี่ยนเขาบลจ. ทิสโก
สับเปลี่ยนออกจากบลจ. ทิสโก

จํานวน..............................................หนวย/บาท (...................................................................................................................)

กองทุนตนทาง............................................................................................................................................. บลจ. ................................................................
กองทุนปลายทาง......................................................................................................................................... บลจ. ................................................................
กรณีสับเปลียนหน่ วยลงทุนเข้ าบลจ. ทิสโก้
ขาพเจาจะนําคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนฉบับนี้ไปแสดงตอบลจ.ตนทางเพื่อใหบลจ.ตนทางนั้นจัดสงเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนเขาบัญชีชื่อ
บัญชีจองซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดย บลจ. ทิสโก จํากัด
บัญชีจองซื้อกองทุนรวมหุนระยะยาว โดย บลจ. ทิสโก จํากัด
การรั บทราบความเสียงของกองทุนรวมทีมีระดับความเสียงสูงกว่ าความเสี ยงทีลูกค้ ายอมรั บได้
กองทุนที่ระบุ ไวขางตนเปนกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ ขาพเจายอมรับได ทั้ งนี้ บลจ. ทิสโก และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืน
หนวยลงทุน ไดชี้ แจงเพิ่ มเติมใหขาพเจาไดรับคําแนะนําเกี่ ยวกับกองทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนที่ขาพเจ าประสงคจะลงทุนแลว และขาพเจาเขาใจ
และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนดังกลาว
การรั บทราบความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน
ขาพเจารับทราบวากองทุนรวมที่ระบุไวขางตน เปนกองทุนรวมที่มิไดปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ขาพเจาอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
ลงชื่ อ .............................................................ผู ถื อหน วยลงทุ น
ข้ าพเจ้ าตกลงสับเปลียนหน่ วยลงทุนตามทีระบุไว้ ในคําสังนี และขอให้ คาํ รั บรองและยืนยันต่ อบลจ. ทิสโก้ ซึงต่ อไปนีจะเรี ยกว่ า “บริษัทจัดการ” ดังนี
1. ขาพเจาไดรับและศึกษาคูมือการลงทุน และ/หรือหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หรือเอกสารอื่นใดที่ใชในการเสนอขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดจัดทําขึ้น
2. ขาพเจาไดรับทราบคําเตือน และขอมูลตางๆ ของกองทุนที่ขาพเจาประสงคจะลงทุนแลว เชน ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง คาธรรมเนียม และสภาพคลองของกองทุน
3. ขาพเจาไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวม (Fund Performance) ตามที่บริษัทจัดการไดเปดเผยไว
4. ขาพเจาตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการ ตรวจสอบ เปดเผยขอมูล และจัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดของขาพเจาใหแกหนวยงานราชการ และ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หลักเกณฑและระเบี ยบที่ เกี่ ยวข องรวมถึงข อตกลงใดๆ ที่ บริ ษั ทจั ดการมี หนาที่ หรื อภาระผูกพั นตามกฎหมายและ/หรื อข อตกลงอื่ นใดว าดวยการป องกั นและปราบปราม
การฟอกเงิน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
5. กรณีทรี่ ายการนีเ้ ปนรายการเกีย่ วกับการซือ้ /สับเปลีย่ นเขา/รับโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุน ระยะยาว (LTF) หรือ กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF) ขาพเจา (ผูถ อื หนวยลงทุน)
ยินยอมใหบริษัทจัดการโอนยายการลงทุนไปยังกองทุน LTF หรือ กองทุน RMF (แลวแตกรณี) อื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเมื่อมีเหตุ
ใหตองเลิกกองทุนรวมดังกลาว
6. ขาพเจาจะไมเพิกถอนคําสั่งไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้นเวนแตเปนการใชสิทธิ์ยกเลิกคําสั่งตามที่บริษัทจัดการหรือสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
7. ในกรณีทขี่ าพเจาไดรบั การจัดสรรหนวยลงทุน ขาพเจารับทราบ และยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมทีไ่ ดรับอนุมัตจิ ากสํานักงาน ก.ล.ต. และทีแ่ กไข
เพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมาย
8. ขาพเจารับรองวาเงินทีข่ า พเจาใชลงทุนมิไดเปนเงินทีไ่ ดมาจากแหลงหรือกิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมายซึง่ รวมถึงแตไมจํากัดเพียงกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย
ตอตานการสนับสนุนการกอการราย และเงินที่ไดจากการคอรัปชั่น
ลงชื่ อ .............................................................ผู ถื อหน วยลงทุ น

สําหรั บเจ้ าหน้ าที
กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาบลจ. ทิสโก ไดรั บเช็ คธนาคาร......................................... เลขที่ ............................................ จํานวนเงิ น...........................................บาท
ลงชื่อ ............................................ เจาหนาที่ผูรับคําสั่ง Marketing Code .................... วัน / เวลาแจงคําสั่ง.......................................ลงชื่ อ ...........................ผู รับเงิน
บริษั ท/ผูสนับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืน .................................................................................. รหัสบริษัท/ผู สนับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืน ........................................
“การลงทุนในหน่ วยลงทุ นมิใช่ การฝากเงิ น และมี ความเสี ยงของการลงทุ น ผู้ ถือหน่ วยลงทุนอาจได้ รับเงินลงทุนคื นมากกว่ าหรื อน้ อยกว่ าเงิ นลงทุ นเริ มแรก
และผู้ลงทุนควรซือขายหน่ วยลงทุนกับบุคคลทีได้ รับความเห็นชอบ และสําหรั บกองทุนเปิ ด ผู้ลงทุนอาจไม่ ได้ รับชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนภายในระยะเวลา
ทีกําหนด หรื ออาจไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ ตามทีได้ มีคาํ สังไว้ ”
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โปรดพลิก

บลจ. ปลายทาง

คําสังสับเปลียนกองทุน RMF หรือ LTF ระหว่ างบลจ.
ทําที่สาขา/ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วันที่สงคําสั่ง

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

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

ขาพเจา ................................................................................................................................. เลขทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ..............................................................
โทรศัพท ................................................................................................. ขอแจงการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังนี้
สับเปลี่ยนเขาบลจ. ทิสโก
สับเปลี่ยนออกจากบลจ. ทิสโก

จํานวน..............................................หนวย/บาท (...................................................................................................................)

กองทุนตนทาง............................................................................................................................................. บลจ. ................................................................
กองทุนปลายทาง......................................................................................................................................... บลจ. ................................................................
กรณีสับเปลียนหน่ วยลงทุนเข้ าบลจ. ทิสโก้
ขาพเจาจะนําคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนฉบับนี้ไปแสดงตอบลจ.ตนทางเพื่อใหบลจ.ตนทางนั้นจัดสงเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนเขาบัญชีชื่อ
บัญชีจองซื้อกองทุนรวมหุนระยะยาว โดย บลจ. ทิสโก จํากัด
บัญชีจองซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดย บลจ. ทิสโก จํากัด
การรั บทราบความเสียงของกองทุนรวมทีมีระดับความเสียงสูงกว่ าความเสี ยงทีลูกค้ ายอมรั บได้
กองทุนที่ระบุ ไวขางตนเปนกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ ขาพเจายอมรับได ทั้ งนี้ บลจ. ทิสโก และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืน
หนวยลงทุน ไดชี้ แจงเพิ่ มเติมใหขาพเจาไดรับคําแนะนําเกี่ ยวกับกองทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนที่ขาพเจ าประสงคจะลงทุนแลว และขาพเจาเขาใจ
และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนดังกลาว
การรั บทราบความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน
ขาพเจารับทราบวากองทุนรวมที่ระบุไวขางตน เปนกองทุนรวมที่มิไดปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ขาพเจาอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
ลงชื่ อ .............................................................ผู ถื อหน วยลงทุ น
ข้ าพเจ้ าตกลงสับเปลียนหน่ วยลงทุนตามทีระบุไว้ ในคําสังนี และขอให้ คาํ รั บรองและยืนยันต่ อบลจ. ทิสโก้ ซึงต่ อไปนีจะเรี ยกว่ า “บริษัทจัดการ” ดังนี
1. ขาพเจาไดรับและศึกษาคูมือการลงทุน และ/หรือหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หรือเอกสารอื่นใดที่ใชในการเสนอขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดจัดทําขึ้น
2. ขาพเจาไดรับทราบคําเตือน และขอมูลตางๆ ของกองทุนที่ขาพเจาประสงคจะลงทุนแลว เชน ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง คาธรรมเนียม และสภาพคลองของกองทุน
3. ขาพเจาไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวม (Fund Performance) ตามที่บริษัทจัดการไดเปดเผยไว
4. ขาพเจาตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการ ตรวจสอบ เปดเผยขอมูล และจัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดของขาพเจาใหแกหนวยงานราชการ และ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หลักเกณฑและระเบี ยบที่ เกี่ ยวข องรวมถึงข อตกลงใดๆ ที่ บริ ษั ทจั ดการมี หนาที่ หรื อภาระผูกพั นตามกฎหมายและ/หรื อข อตกลงอื่ นใดว าดวยการป องกั นและปราบปราม
การฟอกเงิน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
5. กรณีทรี่ ายการนีเ้ ปนรายการเกีย่ วกับการซือ้ /สับเปลีย่ นเขา/รับโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุน ระยะยาว (LTF) หรือ กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF) ขาพเจา (ผูถ อื หนวยลงทุน)
ยินยอมใหบริษัทจัดการโอนยายการลงทุนไปยังกองทุน LTF หรือ กองทุน RMF (แลวแตกรณี) อื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเมื่อมีเหตุ
ใหตองเลิกกองทุนรวมดังกลาว
6. ขาพเจาจะไมเพิกถอนคําสั่งไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้นเวนแตเปนการใชสิทธิ์ยกเลิกคําสั่งตามที่บริษัทจัดการหรือสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
7. ในกรณีทขี่ าพเจาไดรบั การจัดสรรหนวยลงทุน ขาพเจารับทราบ และยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมทีไ่ ดรับอนุมัตจิ ากสํานักงาน ก.ล.ต. และทีแ่ กไข
เพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมาย
8. ขาพเจารับรองวาเงินทีข่ า พเจาใชลงทุนมิไดเปนเงินทีไ่ ดมาจากแหลงหรือกิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมายซึง่ รวมถึงแตไมจํากัดเพียงกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย
ตอตานการสนับสนุนการกอการราย และเงินที่ไดจากการคอรัปชั่น
ลงชื่ อ .............................................................ผู ถื อหน วยลงทุ น
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ลงชื่อ ............................................ เจาหนาที่ผูรับคําสั่ง Marketing Code .................... วัน / เวลาแจงคําสั่ง.......................................ลงชื่ อ ...........................ผู รับเงิน
บริษั ท/ผูสนับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืน .................................................................................. รหัสบริษัท/ผู สนับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืน ........................................
“การลงทุนในหน่ วยลงทุ นมิใช่ การฝากเงิ น และมี ความเสี ยงของการลงทุ น ผู้ ถือหน่ วยลงทุนอาจได้ รับเงินลงทุนคื นมากกว่ าหรื อน้ อยกว่ าเงิ นลงทุ นเริ มแรก
และผู้ลงทุนควรซือขายหน่ วยลงทุนกับบุคคลทีได้ รับความเห็นชอบ และสําหรั บกองทุนเปิ ด ผู้ลงทุนอาจไม่ ได้ รับชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนภายในระยะเวลา
ทีกําหนด หรื ออาจไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ ตามทีได้ มีคาํ สังไว้ ”
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โปรดพลิก

ผู้ ถือหน่ วยลงทุน

คําสังสับเปลียนกองทุน RMF หรือ LTF ระหว่ างบลจ.
ทําที่สาขา/ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วันที่สงคําสั่ง

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

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

ขาพเจา ................................................................................................................................. เลขทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ..............................................................
โทรศัพท ................................................................................................. ขอแจงการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังนี้
สับเปลี่ยนเขาบลจ. ทิสโก
สับเปลี่ยนออกจากบลจ. ทิสโก

จํานวน..............................................หนวย/บาท (...................................................................................................................)

กองทุนตนทาง............................................................................................................................................. บลจ. ................................................................
กองทุนปลายทาง......................................................................................................................................... บลจ. ................................................................
กรณีสับเปลียนหน่ วยลงทุนเข้ าบลจ. ทิสโก้
ขาพเจาจะนําคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนฉบับนี้ไปแสดงตอบลจ.ตนทางเพื่อใหบลจ.ตนทางนั้นจัดสงเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนเขาบัญชีชื่อ
บัญชีจองซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดย บลจ. ทิสโก จํากัด
บัญชีจองซื้อกองทุนรวมหุนระยะยาว โดย บลจ. ทิสโก จํากัด
การรั บทราบความเสียงของกองทุนรวมทีมีระดับความเสียงสูงกว่ าความเสี ยงทีลูกค้ ายอมรั บได้
กองทุนที่ระบุ ไวขางตนเปนกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ ขาพเจายอมรับได ทั้ งนี้ บลจ. ทิสโก และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืน
หนวยลงทุน ไดชี้ แจงเพิ่ มเติมใหขาพเจาไดรับคําแนะนําเกี่ ยวกับกองทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนที่ขาพเจ าประสงคจะลงทุนแลว และขาพเจาเขาใจ
และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนดังกลาว
การรั บทราบความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน
ขาพเจารับทราบวากองทุนรวมที่ระบุไวขางตน เปนกองทุนรวมที่มิไดปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ขาพเจาอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
ลงชื่ อ .............................................................ผู ถื อหน วยลงทุ น
ข้ าพเจ้ าตกลงสับเปลียนหน่ วยลงทุนตามทีระบุไว้ ในคําสังนี และขอให้ คาํ รั บรองและยืนยันต่ อบลจ. ทิสโก้ ซึงต่ อไปนีจะเรี ยกว่ า “บริษัทจัดการ” ดังนี
1. ขาพเจาไดรับและศึกษาคูมือการลงทุน และ/หรือหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หรือเอกสารอื่นใดที่ใชในการเสนอขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดจัดทําขึ้น
2. ขาพเจาไดรับทราบคําเตือน และขอมูลตางๆ ของกองทุนที่ขาพเจาประสงคจะลงทุนแลว เชน ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง คาธรรมเนียม และสภาพคลองของกองทุน
3. ขาพเจาไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวม (Fund Performance) ตามที่บริษัทจัดการไดเปดเผยไว
4. ขาพเจาตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการ ตรวจสอบ เปดเผยขอมูล และจัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดของขาพเจาใหแกหนวยงานราชการ และ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หลักเกณฑและระเบี ยบที่ เกี่ ยวข องรวมถึงข อตกลงใดๆ ที่ บริ ษั ทจั ดการมี หนาที่ หรื อภาระผูกพั นตามกฎหมายและ/หรื อข อตกลงอื่ นใดว าดวยการป องกั นและปราบปราม
การฟอกเงิน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
5. กรณีทรี่ ายการนีเ้ ปนรายการเกีย่ วกับการซือ้ /สับเปลีย่ นเขา/รับโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุน ระยะยาว (LTF) หรือ กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF) ขาพเจา (ผูถ อื หนวยลงทุน)
ยินยอมใหบริษัทจัดการโอนยายการลงทุนไปยังกองทุน LTF หรือ กองทุน RMF (แลวแตกรณี) อื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเมื่อมีเหตุ
ใหตองเลิกกองทุนรวมดังกลาว
6. ขาพเจาจะไมเพิกถอนคําสั่งไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้นเวนแตเปนการใชสิทธิ์ยกเลิกคําสั่งตามที่บริษัทจัดการหรือสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
7. ในกรณีทขี่ าพเจาไดรบั การจัดสรรหนวยลงทุน ขาพเจารับทราบ และยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมทีไ่ ดรับอนุมัตจิ ากสํานักงาน ก.ล.ต. และทีแ่ กไข
เพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมาย
8. ขาพเจารับรองวาเงินทีข่ า พเจาใชลงทุนมิไดเปนเงินทีไ่ ดมาจากแหลงหรือกิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมายซึง่ รวมถึงแตไมจํากัดเพียงกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย
ตอตานการสนับสนุนการกอการราย และเงินที่ไดจากการคอรัปชั่น
ลงชื่ อ .............................................................ผู ถื อหน วยลงทุ น
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“การลงทุนในหน่ วยลงทุ นมิใช่ การฝากเงิ น และมี ความเสี ยงของการลงทุ น ผู้ ถือหน่ วยลงทุนอาจได้ รับเงินลงทุนคื นมากกว่ าหรื อน้ อยกว่ าเงิ นลงทุ นเริ มแรก
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ทีกําหนด หรื ออาจไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ ตามทีได้ มีคาํ สังไว้ ”
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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

