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เพือการเลีย5 งชีพ

ผูต
้ รวจ

ของบริษท
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
มายัง กองทุน

เพือการเลีย5 งชีพ ของ บลจ. ทหารไทย

ผูอ้ นุมตั ิ

เงือนไขและข้อ ตกลงของผู้ถือหน่ วยลงทุน / Unitholder’s Consent to Terms and Agreement :
1) ข้าพเจ้า (ผูถ
้ ื อหน่ วยลงทุน) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอีย ดตามทีระบุไว้ในคําสังนี5 และข้า พเจ้าได้อ่าน ตกลงยินยอมปฏิบตั แ
ิ ละผูก พันตนเองตามข้อกําหนด เงือนไขและข้อความใดๆ ทีระบุไว้ ในใบคําสังนี5 /ใบเปิ ดบัญ ชีก องทุนของข้าพเจ้า /
หนังสื อ ชี5ชวนของกองทุน รวมนี5 ทุก ประการ (ผู้ถือ หน่ วยลงทุน สามารถขอรับหนังสือ ชี5 ช วนกองทุนได้ ณ ทีทําการของบริษ ัทจัดการหรื อ ทางเว็ บไซต์บริษท
ั จัดการ www.tmbam.com หรือ ผู้ส นับ สนุ นการขายหรือ รับซื5อ คืน หน่ วยลงทุน) / I (the
unitholder) have verified and hereby confirm the accuracy of details provided in this order and have reviewed and have agreed to comply and be bounded by all relevant terms and conditions and clauses
expressed in this fund order form /fund account opening form/ fund prospectus. (The unitholder may obtain fund prospectuses at the premises of TMBAM or through the Company’s website www.tmbam.com
or from the appointed Selling and Redemption Supporter)
2) ข้าพเจ้า (ผูถ
้ ือ หน่ วยลงทุน) ยินยอมให้ บลจ. ทหารไทย จํากัด ยึดถือ จํานวนเงินทีได้รบ
ั จากการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลีย5 งชีพของบริษท
ั จัดการอืนตามทีได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลี5ยงชีพตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ภายใต้ชือของข้าพเจ้า และมีการนําส่งเงินลงทุนโดยบริษท
ั จัดการนั5นๆ โดยเช็ ค หรือ เงินโอน หรือวิธีก ารอืนใด เป็ นเงินค่า ซื5อ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลี5ยงชีพของ บลจ.ทหารไทย จํา กัด ตามใบ
คําสังนี5 ทัง5 นี5 ให้ ถือ วัน ทีทํา รายการเป็ นไปตามเงื อนไขที บลจ. ทหารไทย จํ ากัด ระบุไ ว้ในหนังสื อ ชี5 ชวน / I (the unitholder) authorizes TMB Asset Management Co., Ltd. to accept the value amount that is received from the
transfer of units of the Retirement Mutual Fund (RMF) from another asset management company as indicated in the confirmation of unit transfer of RMF funds according to guidelines of the Securities and
Exchange Act that is under my account name. The amount transferred by the aforementioned investment management company, via cheque or cash transfer or other means, will serve as payment for units
of the RMF fund managed by TMBAM according to this order instruction. The trade date shall be determined by the terms and conditions that TMBAM has indicated in the prospectus.
3) ข้า พเจ้า (ผู้ถือหน่ วยลงทุน) ตกลงโอนหน่ วยลงทุนของบริษท
ั จัดการอืนมาย งั กองทุนรวมเพือการเลี5ย งชีพของ บลจ. ทหารไทย จํากัด ตามทีระบุไว้ ในใบคําสังนี5 โดยข้าพเจ้าขอรับรองความถู กต้อ งของรายละเอีย ดข้างต้น และข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลง
ยินยอมปฏิบ ัติและผูกพันตนเองตามข้อกําหนด เงือนไขและข้อความใดๆ ทีระบุไว้ในใบคําสังนี5 /ใบเปิ ดบัญชีก องทุนของข้าพเจ้า/หนังสือชี5ชวนของกองทุนรวมนี5 ทุกประการ (ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือ ชี5ชวนกองทุนได้ ณ ทีทําการของบริษท
ั
จัดการหรือทางเว็บไซต์บริษท
ั จัดการ www.tmbam.com หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซือ5 คืนหน่ วยลงทุน) / I (the unitholder) agree to transfer units from another investment management company into the Retirement Mutual
Fund managed by TMBAM as indicated in this order instruction. I hereby confirm the accuracy of the data provided here and I have read and agreed to fully abide by the procedures and requirements
imposed by law, terms and conditions on this order instruction / my fund account opening form / the provident fund prospectus. (Unitholders may request a fund prospectus at TMBAM’s office or through the
company website www.tmbam.com or from selling agents)
4) ) ข้าพเจ้า (ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุน)รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า 4.1) มิใช่บค
ุ คลธรรมดาหรือนิตบ
ิ ุคคลสัญชาติสหร ัฐอเมริกา ผูม
้ ถ
ี ินทีอยู่มใี นสหรัฐอเมริกา หรือเป็ นผูถ
้ ือกรีนการ์ด ของสหรัฐ อเมริกา 4.2) มิได้และจะไม่ชําระ/รบั ชําระเงินเกียวกับหน่ วยลงทุนนี5
ในสหรัฐอเมริกาและ 4.3)ตกลงทีจะแจ้ง ให้บริษท
ั จัดการทราบในท ันทีทมี
ี การเปลียนแปลงข้อเท็จจริงในคําร ับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคต และข้าพเจ้าขอยืนย น
ั เพิมเติมว่าเงินทีข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็ นเงินทีได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมทีผิด
กฎหมาย ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพีย ง กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายต่อ ต้านการสนับสนุ นการก่อการร้าย และเงินทีได้จากการคอรัปชัน / I ( the unitholder) hereby represent and confirm that 4.1) I am not the
natural or non-natural citizen of the U.S..A. or the resident or the Green Card holder of the U.S.A., 4.2) I do not and will not make payment or receive payment with respect to this fund in the U.S.A., and 4.3) I
will inform TMBAM immediately if my aforementioned representation and confirmation become untrue. I further represent that the money I use to invest in this fund does not come from any illegal sources or
activities which violate the laws including but not limited to Anti-Money Laundering Laws, Counter-Terrorism Laws and money from corruption activities.
5) ข้าพเจ้า (ผูถ
้ ือ หน่ วยลงทุน) ตกลงและยินยอมให้บริษท
ั จัดการและผูเ้ กียวข้อง (ซึงรวมถึง กองทุน เจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีบริษท
ั จัด การ/กองทุนใช้บริการหรือ เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาเพือประโยชน์ในการบริห ารกองทุน และผู้สนับสนุนการขาย/ตัวแทน
ของบริษัทจัดการและของบุคคลดังกล่าว) เปิ ดเผยข้อ มูลเกียวกับบัญชี การลงทุนของข้าพเจ้าแก่บุคคลทีสามและผู้เกียวข้อ ง รวมถึงดําเนินการอืนใด (รวมถึงการปิ ดบัญชีการลงทุน การหัก ณ ทีจ่าย--ถ้ามี) เกียวกับบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า เพือให้บริษท
ั
จัดการและผู้ทเกี
ี ยวข้องรวมถึงผูท
้ ได้
ี รบั การเปิ ดเผยข้อมูลด ังกล่าว สามารถใช้ขอ
้ มูลและปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย หรือข้อกําหนดของหน่วยงานราชการทง5 ั ในและต่างประเทศรวมถึงกฎเกณฑ์ภายในของตน นอกจากนี5ขา้ พเจ้าตกลงทีจะ
นํา ส่ง ข้ อ มูล และเอกสารเพิมเติม ตามทีบริษท
ั จัดการร้อ งขอ I (the unitholder) consent and agree that TMBAM and the related person ( including fund, the provider of the financial service/product who TMBAM/its fund
receive service from or is the counterparty with, and its distributors/agents) may disclose information with respect to my fund account to the third party and the related person, or to take any necessary action
(including closing the fund account, withholding—if any) with respect to my account in order that TMBAM and the related person can use such information and comply with its relevant law and regulation
locally and overseas as well as its own internal policy. In addition, I agree to provide additional information and document to the TMBAM as required by TMBAM.
6) ใบคําสังโอนนี5ให้มผ
ี ลใช้บ ังคับภายใน 10 วันทําการนับจากวันทีเขียนใบคําสัง และหากบริษท
ั จัดการมิได้รบั เงินตามใบคําสังในเวลาทีกําหนด ให้ถือว่าคําสังเป็ นโมฆะ / This transfer order instruction is effective within 10 days after it has
filled. If TMBAM does not receive this cash amount within this period, the order instruction shall be voided.
7) ในกรณี ของการลงทุนใน กองทุนรวมเพือการเลี5ย งชีพ(RMF) ข้าพเจ้า(ผู้ถือ หน่ วยลงทุน) ได้รบ
ั คูม
่ ือเกียวกับการลงทุนใน RMF ทีเป็ นปัจจุบน
ั ซึงข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อ ความทีปรากฏอยู่ในคูม
่ ือด งั กล่าวแล้ว ทัง5 นี5 ข้าพเจ้ารับ ทราบและจะถือ ว่า
บริษท
ั จัดการมิได้เป็ นผูใ้ ห้คําแนะนําหรือให้คาํ ปรึกษาด้านภาษี แก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด / In case I (the unitholder) invest in Retirement Mutual Fund(RMF) I have received the up-to-date version of the guideline for investment
in RMF, and l have read thoroughly and understood all information contained therein. Furthermore I am fully aware that TMBAM is by no means giving any tax advice to me.
8) การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีค วามเสียงในการลงทุน ข้าพเจ้า (ผูถ
้ ือ หน่ วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือ หน่ วยลงทุนอาจได้รบ
ั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือ น้ อยกว่าเงินลงทุนเริมแรกก็ ได้ และอาจไม่ได้รบ
ั ชําระเงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนภายในระยะเวลาทีกําหนด หรือ อาจไม่ส ามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ตามทีได้มีคาํ สังไว้ และผู้ลงทุนควรซือ
5 ขายหน่ วยลงทุนกับบุคคลทีได้รบ
ั ความเห็นชอบ / Investments in funds differ from cash deposits and involve investment
risks. I (the unitholder) agree and acknowledge that the final value of the unitholder’s investment may be higher or less than the original sum invested and may not receive proceeds from redemption within
the designated time frame or may not be able to redeem the units as ordered. I further acknowledge that the unitholder should make a fund transaction with licensed individuals.
9) กรณีทีรายการนี5เป็ นรายการเกียวกับการซือ
5 /สับเปลียนเข้า/รับโอนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลี5ย งชีพ (RMF) ข้าพเจ้า (ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุน) ยินยอมให้บริษท
ั จัดการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน RMF อืนตามเงือนไขทีระบุในหนังสือชี5ชวน
หรือตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร เมือมีเหตุให้ต ้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว / If this is a purchasing/switching-in/transfer-in order for a retirement mutual fund (RMF, I (the unitholder) agree to allow TMBAM to switch my
investments into another RMF fund according to terms stated in the prospectus or as deemed fit by TMBAM, if there is an event that leads to dissolution of the original RMF.
10) ในกรณี ทข้
ี าพเจ้า (ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุน) ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน ข้าพเจ้ารบั ทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจดั การกองทุนรวมทีได้รบ
ั อนุม ัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. และทีจะได้แก้ไขเพิมเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อ
5 โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแ
ผูกพันระหว่างบริษท
ั จัดการและผูถ
้ ือ หน่ วยลงทุนทีจัดทําขึน
ู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม / When I (the unitholder) have received allotment of units, I acknowledge and agree to be bounded
by the terms of the fund scheme which has been approved by the SEC together with any lawful subsequent amendments thereof, and by the terms in the Commitment between Unitholders and the Mutual
Fund Management document which is lawfully prepared and signed by TMBAM and the fund trustee.
11) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่ วยลงทุน) ตกลงและรบั ทราบว่า บริษท
ั จัดการสงวนสิทธิใ| นการปฏิเสธการรับคําสังและ/หรือบังคับขายหน่ วยลงทุนทีท่านถืออยู่โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ต
ิ ามข้อตกลง ตามเอกสารนี5
รวมถึงเอกสารอืนใดทีให้ไว้ก บ
ั บริษท
ั จัดการหรือ คํารับรอง/ยืนยันของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่า ว ไม่ตรงความจริง หรือการลงทุนของข้าพเจ้าในกองทุนทําให้กองทุนและ/หรือ ผูเ้ กียวข้องมีความเสียงไม่ส ามารถปฏิบ ัติตามกฎหมายทีเกียวข้องทง5 ั ในและ
ต่างประเทศ หรือในกรณีทีกองทุนต่างประเทศทีกองทุนเข้าลงทุนขอให้บ ริษ ัทจัดการการบังคับขายคืนหน่ ว ยลงทุน ของข้าพเจ้าเพือเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ของกองทุน ต่างประเทศนั5นๆ / I (the unitholder) agree and acknowledge that TMBAM
reserves the right to refuse my purchase order and/or to force redemption of my fund unit, if I fail to abide to the agreements under this document or any other documents provided to TMBAM, or if my
confirmation and representation in such document is no longer valid, or if it turns out that my investment in the fund poses the risk that TMBAM and/or its related persons of not being able to comply with
relevant laws in Thailand and other jurisdictions ,or if the fund that TMBAM’s fund invests in requests TMBAM to force redemption my fund unit with TMBAM in order to comply with the policy set by the fund
that TMBAM’s fund invested in.
12) ข้าพเจ้า (ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า เพือให้ได้รบ
ั การให้คําแนะนําการลงทุนทีเหมาะสมจากผูข
้ ายหน่ว ยลงทุน ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนควรทําแบบประเมินระดับความเสียงการลงทุนโดยให้ขอ้ มูลทีถูกต้อ งเป็ นจริง รวมถึงควรมีการทบทวนข้อมูล
เมือมีการเปลียนแปลงหรือ ตามระยะเวลาทีหน่ วยงานทางการกําหนด ทง5 ั นี5 หากผูถ
้ ือหน่วยลงทุนไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินฯ หรือให้ข้อ มูลไม่ครบถ้วน ผูถ
้ ือ หน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั คําแนะนําการลงทุนและอาจไม่สามารถทํารายการซื5อหรือสับเปลียนเข้า
บ า ง ก อ ง ทุ น ไ ด้ / I (the unitholder) agree and acknowledge that in order to receive suitable investment advice from the investment advisor, I should complete the Customer Risk Profile Questionnaire with
accurate information and should update my Customer Risk Profile within the timeframe set by the authorities or whenever there is change in my information. If the unitholder does not provide data as
requested in the questionnaire or only provide partial information, the unitholder may not be entitled to receive investment advice or may not be able to place purchase orders or switch-in orders into some
funds.



_____________________________________
ลงนามยืนยันการทํารายการและยอมรับเงือนไข รวมทัง5 ข้อความตามทีปรากฏในใบคําสงซื
ั 5อนี5/ลายมือชือผู้ถือหน่ วยลงทุน / Unitholder’s Signature
1. ในกรณีทีกองทุนข้างต้นมีระดับความเสียงกองทุนสูง กว่าระดับความเสียงในการลงทุนทีเหมาะสมของผู้ถือ หน่ วยลงทุนจากประมวลผลข้อ มูลตามแบบประเมินระดับความเสียงล่าสุดทีผู้ถือ หน่ ว ยลงทุนเคยให้ไ ว้ / If the fund has a risk level
higher than the suitable risk level for the unitholder as assessed from the latest Customer Risk Profile previously submitted by the unitholder :
5 โดยได้รบ
 ข้าพเจ้า (ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุน) ตกลงยอมรับความเสียงทีเพิมขึน
ั คําแนะนํ าการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนคําเตือ นและความเสียงทง5 ั หมดทีเกียวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่ วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนใน
กองทุน นี5 / I (the unitholder) hereby agree to accept the higher risk and had received investment advice and information regarding the nature and characteristics of the fund, warning clauses and
risks inherent in the fund from the licensed person whom I subscribed the fund with. I hereby affirm my intention to invest in this fund.
2. ในกรณีทีกองทุนข้างต้นมีการลงทุนในตราสารในรูปของสกุลเงินต่างประเทศและไม่มน
ี โยบายการป้ องกันความเสียงในอัตราแลกเปลียนทง5 ั จํานวนหรือมีนโยบายป้ องกน
ั ความเสียงตํากว่าร้อ ยละ 90 ของเงินลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศผูล้ งทุน
อาจจะขาดทุนหรือได้รบ
ั กําไรจากอัตราแลกเปลียน/หรือได้รบั เงินคืนตํากว่าเงินลงทุนเริมแรกได้ (นอกเหนือจากความเสียงจาการลงทุนปกติ) /If the fund is invested in the foreign-currency- denominated assets and does not
fully hedge its foreign exchange risk against such currency or has the policy to hedge such foreign risk less than 90 percent of such foreign investment, the investor may suffer loss or realize gain from
this foreign exchange exposure. This foreign exchange exposure, on top of other investments risks pertaining to the fund, can cause the final value of the principal to be less than the original value of
the principal invested by the investor.
 ข้าพเจ้า (ผูถ
้ ือหน่วยลงทุน) ตกลงรบั ทราบความเสียงอัตราแลกเปลียนและแนวทางบริหารความเสียงอัตราแลกเปลียน ของกองทุนนี5 รวมถึงได้รบ
ั ทราบคําเตือนจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้า ลงทุนในกองทุนนี5 / I (the
unitholder) hereby agree to accept foreign exchange risks and the foreign exchange management strategy (if any taken by the fund), and have received warning clauses from the licensed person
whom I subscribed the fund with. I hereby affirm my intention to invest in this fund.
ลําดับที 2
ลงนามรับทราบและยอมรับ
ความเสียงเพิมเติมข้างต้นแล้ว

___________________________________

ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบความเสียงเพิมเติมข้างต้นแล้ว โดยลูกค้ารับทราบและยอมรับในความเสียงทีเพิมเติมดังกล่าวโดยยืนยันทีจะลงทุนในกองทุนนี5

ลายมือ ชือผูถ
้ ือหน่วยลงทุน/Unitholder’s Signature



ลงชือ ____________________________________ เจ้าหน้าทีผูข
้ าย/ผูแ
้ นะนําการลงทุน /Single License

ข้อมูลสําหรับบริษท
ั จัดการต้นทาง
เช็คสงจ่
ั าย เลขที _________________________ เลขทีบัญชี _________________________ ชือธนาคาร ______________________________ จํานวนเงิน ______________________

สังจ่ายเช็คเข้าบัญชี “บญ
ั ชีจองซื5อหน่ วยลงทุนของบลจ.ทหารไทย”

*DEFKRMFIN*
*DEFKRMFIN*

*OBJTRMFIN*
*OBJTRMFIN*

Transfer-in RMF_20170714

ใบคําสังรับโอน RMF
จาก บลจ.อืน
สิทธิของผูล้ งทุน / Unitholder’s Rights
1. ก่อนทําการซื5อ ขาย สับเปลียนหน่ วยลงทุนท่านควรใช้สท
ิ ธิสอบถามรายชือของบริษท
ั จัดการทุกแห่งทีผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซื5อคืนหน่ วยลงทุน (“ผูส
้ นับสนุนฯ”) ของท่าน ทําหน้าที
สนับสนุ น การขายหรือรับ ซื5อ คืนอยู่ / Before placing a purchase order or switch-in order, you have the right to know of all the other investment management
companies that your selling or redemption support (“Selling Support”) is also servicing.
2.

ท่านมีสท
ิ ธิขอทราบ ชือ ทีอยู่ ของบริษ ัทจัดการและผูส
้ นับ สนุนฯ รวมทัง5 ชือ ทีอยู่ และเลขประจําตัวพนักงานของผูท
้ าํ หน้าทีขาย หรือ รับซื5อคืนหน่ วยลงทุนของท่าน / You have the
right to know the name and address of the investment management company and the selling support, including the name and address and the staff ID
of the investment advisor who is processing your purchase or redemption order.

3.

เพือประโยชน์ ในการตัดสิน ใจลงทุนของท่าน ท่านควรใช้สท
ิ ธิขอทราบข้อมูลเกียวกับความเสียงของกองทุนรวมทีบริษท
ั จัดการ/ผู้ส นับสนุน ฯ แนะนํ าให้ท่านซื5อ รวมทัง5 คําเตือนและ
คํ า อ ธิ บ าย เกี ย วกั บ ค วาม เสี ย งข อ งก ารลงทุ น ใน ห น่ วย ลงทุ น / To help you make informed investment decisions, you should exercise your right to obtain
information regarding the risks of the fund that the investment management company / sell support is offering for you to subscribe, including warning
clauses and description of the risks involved when investing in unit trusts.

4.

เพือให้ได้ขอ
้ มูลครบถ้วน ประกอบการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านมีสท
ิ ธิทีจะทราบข้อเท็จจริงทีอาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการตัดสินใจลงทุน อย่างมีนยั สําคัญ เช่น กองทุนอยู่ใน
ระหว่างขัน
5 ตอนการรวมกบ
ั กองทุน รวมรายอืนหรือไม่ / To ensure all relevant information is available to support your investment decision, you have the right to
know of factors which may affect the fund or the investment decision that is of significance, for example whether a fund is in the process of merging
with another fund.

5.

ท่านมีสท
ิ ธิทีจะขอทราบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จากผูส้ นับสนุ นฯ เช่น อัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากการขายหน่ วยลงทุนทีผูส
้ นับสนุนฯ ได้รบั / You have the right
to obtain information from the selling support, regarding the possible conflict of interests involved, for example, fees and compensation that the selling
support earns from facilitating the subscription of the unit trusts.

6.

ถ้าผูส
้ นับสนุ นฯ เป็ นฝ่ ายติดต่อ ท่านเพือเสนอขายหน่ วยลงทุนโดยท่านไม่ได้เป็ นผูร้ อ้ งขอ ท่านมีสท
ิ ธิทจะปฏิ
ี
เสธการเสนอขายนั5นและแจ้งให้ผูส
้ นับสนุนฯ ระงับการติดต่อเพื อเสนอขาย
หน่ วยลงทุ น แก่ ท่ า นอี ก ต่ อ ไป / If the selling support makes an unsolicited offer for you to subscribe to a fund, you may reject the subscription offer and
inform the selling support not to make unsolicited offers to you again in the future.

7.

ถ้าท่านไม่ได้เป็ นนักลงทุนสถาบัน และได้สงซื
ั 5อหน่ วยลงทุนหลังจากทีผูส้ นับสนุนฯ เสนอขายโดยทีท่านไม่ได้รอ้ งขอ ท่านมีสท
ิ ธิทีจะยกเลิกคําสังซื5อ หรือ ขายคืนหน่ วยลงทุนนัน
5 ได้ ตาม
ระยะเวลาที กฎหมายกํ าหนดไว้ / If you are not an institutional investor and had made a subscription order in response to an unsolicited offer by a selling
support, you have the right to cancel that purchase order or redeem that order, within the time period permitted by law.

การรับข้อร้องเรีย นของผูถ
้ ือหน่วยลงทุน / Customer Complaints
ท่านสามารถยืนคําร้องเรียนเกียวกับการประกอบธุรกิจของบริษท
ั จัดการ การปฏิบตั ห
ิ น้าทีของพนักงาน และผูส
้ นับสนุ นการขายหรือรับซื5อคืนหน่ วยลงทุน ได้โดยผ่านหน่ วยงานใดหน่ วยงาน
ห นึ ง ดั ง ต่ อ ไ ป นี5 / You may submit complaints regarding the business operations of an investment management company, conduct of the staff or selling
supports, through any of the following channels.
บริษท
ั จัดการ / Investment Management Company
ท่านสามารถร้องเรียนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรหรือด้วยวาจาได้ที “ส่วนกํากับและควบคุม ภายใน บริษท
ั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ทหารไทย จํากดั ชัน
5 32 อาคารอับ ดุลราฮิม เพลส เลขที 990
ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพ ท์ 0-838-1800 โทรสาร 0-2838-1706” / You may submit a written or verbal complaint to the “Compliance Unit,
TMB Asset Management Co., Ltd., 32nd Floor, Abdulrahim Place, 990 Rama 4 Road, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0-2838-1800 Fax. 0-2838-1706
www.tmbam.com”
ในกรณี ทีท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครัง5 และบริษ ท
ั จัดการจะดําเนินการแก้ไขปัญหาของท่าน และมีหน้าทีรวบรวม
ข้อร้อ งเรีย นพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหารายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับตัง5 แต่วน
ั สิน
5 ไตรมาส / If you submit a verbal complaint,
you will be required to check the accuracy and endorse the record on the complaint handling form with your signature every time. The investment
management company shall proceed to address your complaint. The investment management company is also required to report to the SEC all such
complaints and
actions taken, on a quarterly basis within 15 days after the end of each quarter.
ผูส
้ นับสนุ นการขายหรือรับซื5อคืนหน่ วยลงทุน / Selling or Redemption Support (“Selling Support”)
ท่านสามารถร้อ งเรียนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรหรือด้วยวาจา ในกรณี ทีท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครัง5 และผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื5อคืนหน่ วยลงทุน จะดําเนินการแก้ไขปัญหาของท่าน และมีหน้าทีรวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหานําส่งให้บริษท
ั จัดการทราบภายใน 7 วันนับตัง5 แต่วน
ั ที
มีขอ้ ยุติ / You may submit a written or verbal complaint. If you submit a verbal complaint, you will be required to check the accuracy and endorse the record
on the complaint handling form with your signature every time. The selling support shall proceed to address your complaint. The selling support is also
required to report to the investment management company about the complaint and action taken, within 7 days after a resolution is achieved.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. / The Securities and Exchange Commission (SEC)
ท่านสามารถยืนข้อร้องเรีย นต่อ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพือให้บริษท
ั จัดการดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดงั กล่าวตามขัน
5 ตอนวิธีการพิจารณาการแก้ไขปัญหา และ รายงานผลการ
ดําเนินงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 30 วันนับตง5 ั แต่ว ันถัดจากวันทีได้รบ
ั ร้องเรียนนัน
5 หากบริษท
ั จัดการไม่สามารถแก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วัน ให้ทางบริษท
ั รายงาน
การดําเนิ นการต่อ ก.ล.ต. ทุก 30 วัน จนกว่าจะแล้วเสร็จ หลังจากดําเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ บริษท
ั จัดการหรือผู้สนับ สนุ น การขายหรือ รับ ซื5อ คืนหน่ วยลงทุน แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้ง
เรื องดัง กล่ า วให้ ก ับ ท่ า น เป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษรทราบภาย ใน 7 วัน นั บ ตั5ง แต่ ว น
ั ที มี ข้ อ ยุ ต ิ / You may submit a complaint to the SEC to request that the investment
management company take action on the complaint according to the customer complaint handling procedures and report back to the SEC on the progress
within 30 days from the date the complaint was submitted. If the investment management company is unable to remedy the situation within 30 days, it is
required to report back to the SEC every 30 days until a resolution is achieved. The investment management company or selling support, whichever is
applicable, shall notify you of the progress, in writing within 7 days after a resolution is achieved.

