ใบคาสั่งโอน RMF
ไปยัง บลจ.อืน
่
บริษท
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด / TMB Asset Management Co., Ltd / www.tmbam.com
ชัน
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ชื่อผูถ
้ ือหน่ วย
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_______________________________________

หมายเลขโทรศัพท์ทต
ี่ ด
ิ ต่อได้
ข้าพเจ้าประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุน (โปรดระบุเพียงหนึ่งกองทุนเท่านัน
้ หากต้องการโอนมากกว่าหนึ่งกองทุน กรุณาแยกใบคาสั่ง)
ออกจาก กองทุน

เพื่อการเลี้ยงชีพ ของบลจ. ทหารไทย

ไปยัง

เพือ
่ การเลี้ยงชีพ

กองทุน
ของบริษท
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุน

โปรดระบุจานวนเงินสุทธิทต
ี่ อ
้ งการได้รบั จากการสั่งโอนหรือจานวนหน่ วยทีต
่ อ
้ งการโอนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ผูท
้ ารายการ
จานวนเงินทีต
่ อ
้ งการโอนสุทธิ
บาท

จานวนเงินทีต
่ อ
้ งการโอนสุทธิ
สตางค์

จำนวนหน่ วย

ผูต
้ รวจ
ผูอ
้ นุม ัติ
Single License

โปรดกรอกเป็ นตัวหนังสือ
คาเตือน: ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องดาเนินการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมเพือ
่ การเลี้ยงชีพ (RMF) กับบริษท
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุนปลายทาง ก่อนทาการโอนหน่ วยลงทุน มิฉะนัน
้ ท่านจะ
เสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ข้าพเจ้าตัดสินใจทารายการนี้โดย
เกิดจากความประสงค์ของข้าพเจ้าเอง มิได้รบั คาแนะนาทั่วไปหรือคาแนะนาเฉพาะเจาะจง
ข้าพเจ้าได้รบั คาแนะนาทั่วไป ซึง่ มิใช่คาแนะนาเป็ นการเฉพาะเจาะจง และไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคานึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะการเงินและความต้องการ
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้รบั คาแนะนาเฉพาะเจาะ และได้กรอกแบบสอบถามสาหรับการรับคาแนะนาเฉพาะเจาะจงเรียบร้อยแล้ว ซึง่ ข้าพเจ้ารับทราบว่า หากข้าพเจ้าปฏิเสธการให้ขอ
้ มูล
ส่วนตัวใดๆ หรือการให้ขอ
้ มูลส่วนตัวทีเ่ ป็ นปัจจุบน
ั ข้าพเจ้าอาจได้รบั คาแนะนาทีไ่ ม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะการเงิน หรือ ความต้องการของข้าพเจ้า เนื่องจาก
คาแนะนาทีข
่ า้ พเจ้าได้รบั จากเจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าทีข
่ า้ พเจ้าได้เปิ ดเผยให้ทราบเท่านัน
้
ข้าพเจ้าได้ศก
ึ ษาคูม
่ ือผูล้ งทุนทีร่ ะบุไว้ดา้ นหลังของคาสั่งนี้แล้วและตกลงโอนหน่ วยลงทุนตามทีร่ ะบไว้ในคาสั่งนี้ โดยราคาขายคืนของหน่ วยลงทุนให้เป็ นไปตามวิธค
ี านวณทีไ่ ด้
ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนและจะไม่ยกเลิกคาสั่งโอนนี้ ข้าพเจ้ายินยอมทีจ่ ะปฏิบ ัติตามข้อกาหนดและเงือ่ นไขทัง้ หมดทีแ
่ สดงไว้ในหนังสือชี้ชวนนัน
้ ๆ และ/หรือข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่ วยกับบริษท
ั จัดการ
การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสีย่ งในการลงทุน ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุนอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริม
่ แรกก็ได้และอาจไม่ได้รบั ชาระ
เงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก
่ าหนด หรืออาจไม่สามารถโอนหน่ วยลงทุนได้ตามทีม
่ ค
ี าสั่งไว้

……………………………………………………………………………
ลายมือชิ่อผูถ
้ ือหน่ วยลงทุน
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สิทธิของผูล
้ งทุน
1. ก่อนทาการซื้อขายหน่ วยลงทุน ท่านควรใช้สท
ิ ธิสอบถามรายชื่อของบริษท
ั จัดการทุกแห่งทีต
่ วั แทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (“ตัวแทนฯ”)
ของท่านทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนฯ อยู่
2. ท่านมีสท
ิ ธิขอทราบ ชื่อ ทีอ
่ ยู่ ของบริษท
ั จัดการและตัวแทนฯ รวมทัง้ ชื่อ ทีอ
่ ยู่ และเลขประจาตัวพนักงานของผูท
้ าหน้าทีข
่ าย หรือ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของ
ท่าน
3. เพื่อประโยชน์ ในการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านควรใช้สท
ิ ธิขอทราบข้อมูลเกีย่ วกับความเสีย่ งของกองทุนรวมทีแ
่ นะนาให้ทา่ นซื้อรวมทัง้ คาเตือน และ
คาอธิบายเกีย่ วกับความเสีย่ งของการลงทุนในหน่ วยลงทุน
4. เพื่อให้ได้ขอ
้ มูลทีค
่ รบถ้วนประกอบการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านมีสท
ิ ธิทจี่ ะขอทราบข้อเท็จจริงทีอ
่ าจมีผลกระทบต่อกองทุนหรือการตัดสินใจ ลงทุนอย่างมี
นัยสาคัญ0เช่น กองทุนอยู่ในระหว่างขัน
้ ตอนการรวมกับกองทุนรวมอื่นหรือไม่
5. ท่านมีสท
ิ ธิทจี่ ะขอทราบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จากตัวแทนฯ เช่น อัตราค่าธรรมเนี ยมหรือผลตอบแทนจากการขายหน่ วยลงทุนทีต
่ วั แทนฯ ได้รบั
6. ถ้าตัวแทนฯ เป็ นฝ่ ายติดต่อท่านเพือ
่ เสนอขายหน่ วยลงทุนโดยท่านไม่ได้เป็ นผูร้ อ้ งขอ ท่านมีสท
ิ ธิทจี่ ะปฏิเสธการเสนอขายนั้นและแจ้งให้ตวั แทนฯ ระงับการ
ติดต่อ00เพื่อเสนอขายหน่ วยลงทุนแก่ทา่ นอีกต่อไป
7. ถ้าท่านไม่ได้เป็ นนักลงทุนสถาบัน และได้ส่งั ซื้อหน่ วยลงทุนหลังจากทีต
่ วั แทนฯ เสนอขายโดยทีท
่ า่ นไม่ได้รอ้ งขอ ท่านมีสท
ิ ธิทจี่ ะขอยกเลิกคาสั่งซื้อ หรือ ขาย
คืน00หน่ วยลงทุนนั้นได้ตามระยะเวลาทีก
่ ฎหมายกาหนดไว้
การร ับข้อร้องเรียนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ท่านสามารถยื่นคาร้องเรียนเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจของบริษท
ั จัดการ การปฏิบตั ห
ิ น้าทีข
่ องพนักงานและตัวแทนฯ ทีเ่ ป็ นนิตบ
ิ ุคคลได้โดยผ่านหน่ วยงาน
ใดหน่ วยงานหนึ่งดังต่อไปนี้
บริษ ัทจ ัดการ
ท่านสามารถร้องเรียนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรหรือด้วยวาจาได้ที่ บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน ทหารไทย จาก ัด ชัน
้ 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส
เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1706
ในกรณี ทท
ี่ า่ นร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครัง้ และบริษท
ั จัดการจะดาเนินการแก้ไขปัญหา
ของท่าน และมีหน้าทีร่ วบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหารายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นรายไตรมาส ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่
วันสิน
้ ไตรมาส
บุคคลทีเ่ ป็นต ัวแทนฯ
ท่านสามารถร้องเรียนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรหรือด้วยวาจา ในกรณี ทท
ี่ า่ นร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อ
ร้องเรียนทุกครัง้ และบุคคลทีเ่ ป็ นตัวแทนฯ จะดาเนินการแก้ไขปัญหาของท่าน และมีหน้าทีร่ วมรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหานาส่งให้บริษท
ั
จัดการทราบภายใน 7 วัน นับแต่วน
ั ทีม
่ ีขอ
้ ยุติ
สาน ักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ท่านสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้บริษท
ั จัดการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวตามขัน
้ ตอนวิธีการพิจารณาการ
แก้ไขปัญหาและรายงานผลการดาเนินการให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วน
ั ถัดจากวันทีไ่ ด้ รับข้อร้องเรียนนั้นหากบริษท
ั
จัดการไม่สามารถแก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วัน ให้ทางบริษท
ั รายงานการดาเนินการต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุก 30 วัน จนกว่าจะแล้วเสร็จหลังจาก
ดาเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ บริษท
ั จัดการหรือบุคคลทีเ่ ป็ นตัวแทนฯ แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งเรื่อง ดังกล่าวให้กบั ท่านเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรทราบภายใน 7 วัน
นับแต่วน
ั ทีม
่ ีขอ
้ ยุติ
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