หน้า 1

FundConnext

วันที่ Date

-

-

เวลา Time

แบบฟอร์มคําสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน - Switching Form
ชือ่ ผู้ถอื หน่วยลงทุน Unitholder Name*
สําหรับบริษทั จัดการกองทุนต้นทางชือ่ For AMC Source Name*
กองทุนต้นทาง From Fund Name*
เลขทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุน Unitholder ID*

เลขทีล่ กู ค้า *
Customer Account No.

สําหรับบริษทั จัดการกองทุนปลายทางชือ่ For AMC Destination Name*
กองทุนปลายทาง To Fund Name *
เลขทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุน Unitholder ID*
จํานวนทีต่ ้องการสับเปลีย่ น Switching Amount *
จํานวนบาท (บาท) Amount (Baht)
จํานวนหน่วย (หน่วย) Amount (Units)
จํานวนเป็นตัวหนังสือ Amount In Words *

จํานวนหน่วยทัง้ หมด All Units

(
)
ลงชือ่ ผู้สงั่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน Unit Holder's Signature

ผู้แนะนําการลงทุน
Investment Consultant

เลขทีใ่ บอนุญาตผู้แนะนําการลงทุน
Investment Consultant's License

:

หน้า 2

FundConnext
ข้อกําหนดและเงือ่ นไขในแบบฟอร์มคําสัง่ ซือ้ ขาย และสับเปลีย่ น
1. ข้าพเจ้า (ผู้ถอื หน่วยลงทุน) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลงยินยอมปฏิบตั แิ ละผูกพันตนเองตามข้อกําหนด เงือ่ นไขและข้อความใดๆทีร่ ะบุไว้ในแบบฟอร์ม
คําสัง่ นี/้ คําขอเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าหรือแบบฟอร์มคําขอเปิดบัญชีภายใต้โครงการ FundConnext/หนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมนี้ ทุกประการ (ผู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้ วน
กองทุนได้ ณ ทีท่ าํ การของบริษทั จัดการ หรือทางเว็บไซต์บริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน)
2. ในกรณีของการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ(RMF) และ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ข้าพเจ้า(ผู้ถอื หน่วยลงทุน) ได้รบั คู่มอื การลงทุนใน RMF และ/หรือ LTF ทีเ่ ป็นปัจจุบนั ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความทีป่ รากฏอยู่ในคู่มอื ดังกล่าวแล้ว ทัง้ นี้ ข้าพเจ้ารับทราบและจะถือว่าบริษทั จัดการมิได้เป็นผู้ให้คาํ แนะนําหรือให้คาํ ปรึกษาด้านภาษีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด ข้าพเจ้า
รับทราบว่า ข้าพเจ้าจะไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
3. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสีย่ งในการลงทุน ข้าพเจ้า (ผู้ถอื หน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู้ถอื หน่วยลงทุนอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริม่
แรกก็ได้ และอาจไม่ได้รบั ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามทีไ่ ด้มคี าํ สัง่ ไว้ และผู้ลงทุนควรซือ้ ขายหน่วยลงทุนกับบุคคลทีไ่ ด้รบั
ความเห็นชอบ
4. สําหรับบริษทั จัดการและหรือกองทุนรวมทีไ่ ม่รบั เงินลงทุนจากผู้ลงทุนสัญชาติอเมริกนั หรือบุคคลทีอ่ ยู่ในบังคับของสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้า (ผู้ถอื หน่วยลงทุน) รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า
4.1) มิใช่บคุ คลธรรมดาหรือนิติบคุ คลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มถี นิ่ ทีอ่ ยู่มใี นสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถอื กรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกา
4.2) มิได้และจะไม่ชาํ ระ/รับชําระเงินเกีย่ วกับหน่วยลงทุนนีใ้ นสหรัฐอเมริกาและ
4.3) ตกลงทีจ่ ะแจ้งให้บริษทั จัดการทราบในทันทีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงข้อเท็จจริงในคํารับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคต
5. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเงินทีข่ ้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินทีไ่ ด้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมาย ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายต่อต้าน
การสนับสนุนการก่อการร้าย และเงินทีไ่ ด้จากการคอรัปชัน่
ั ญาเพือ่ ประโยชน์
6. ข้าพเจ้า (ผู้ถอื หน่วยลงทุน) ตกลงและยินยอมให้บริษทั จัดการและผู้เกีย่ วข้อง (ซึง่ รวมถึง กองทุน เจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีบ่ ริษทั จัดการ/กองทุนใช้บริการหรือเข้าเป็นคู่สญ
ในการบริหารกองทุน และผู้สนับสนุนการขาย/ตัวแทนของบริษทั จัดการและของบุคคลดังกล่าว) เปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบัญชีการลงทุนของข้าพเจ้าแก่บคุ คลทีส่ ามและผู้เกีย่ วข้อง รวมถึงดําเนินการ
อืน่ ใด (รวมถึงการปิดบัญชีการลงทุน การหัก ณ ทีจ่ ่าย--ถ้ามี) เกีย่ วกับบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า เพือ่ ให้บริษทั จัดการและผู้ทเี่ กีย่ วข้องรวมถึงผู้ทไี่ ด้รบั การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว สามารถใช้ข้อมูลและ
ปฏิบตั ิให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย หรือข้อกําหนดของหน่วยงานราชการทัง้ ในและต่างประเทศรวมถึงกฎเกณฑ์ภายในของตน นอกจากนีข้ า้ พเจ้าตกลงทีจ่ ะนําส่งข้อมูลและเอกสารเพิม่ เติม
ตามทีบ่ ริษทั จัดการร้องขอ
7. กรณีทรี่ ายการนีเ้ ป็นรายการเกีย่ วกับการซือ้ /สับเปลีย่ นเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF) ข้าพเจ้า (ผู้ถอื หน่วยลงทุน) ยินยอมให้
บริษทั จัดการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน LTF หรือ กองทุน RMF (แล้วแต่กรณี) อืน่ ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุในหนังสือชีช้ วนหรือตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร เมือ่ มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวม
ดังกล่าว
8. ในกรณีทขี่ า้ พเจ้า (ผู้ถอื หน่วยลงทุน) ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสํานักงาน ก.ล.ต. และทีจ่ ะได้
แก้ไขเพิม่ เติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษทั จัดการและผู้ถอื หน่วยลงทุนทีจ่ ัดทําขึน้ โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
9. บริษทั จัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขาย หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนสําหรับบางกองทุนโดยเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้
จากบริษทั จัดการแต่ละแห่ง
10. ข้าพเจ้าได้รบั ทราบรายละเอียดสิทธิของผู้ลงทุนตลอดจนการรับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุนตามรายละเอียดทีบ่ ริษทั จัดการได้เผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

