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ของบริษท
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หุน
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ผูอ
้ นุม ัติ

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหน่ วยลงทุน / Unitholder’s Consent to Terms and Agreement :
1) ข้ำพเจ้ำ (ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุน) ขอรับรองควำมถูกต้องของรำยละเอียดตำมที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และข้ำพเจ้ำได้อ่ำน ตกลงยินยอมปฏิบต
ั ิและผูกพันตนเองตำมข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อควำมใดๆ ที่ระบุไว้ในใบคำสั่ งนี้ /ใบเปิ ดบัญชีกองทุนของข้ำพเจ้ำ/
หนังสือชี้ ชวนของกองทุนรวมนี้ ทุก ประกำร (ผู้ถือหน่ วยลงทุ นสำมำรถขอรับหนังสือชี้ช วนกองทุ นได้ ณ ที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำรหรือทำงเว็บไซต์ บริษัทจัด กำร www.tmbam.com หรือผู้สนับ สนุ นกำรขำยหรือ รับซื้อคืน 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) ข้ำพเจ้ำ (ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุน) ยินยอมให้ บลจ. ทหำรไทย จำกัด ยึดถือจำนวนเงินที่ได้รบ
ั จำกกำรโอนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม หุน
้ ระยะยำวของบริษัทจัดกำรอื่นตำมที่ได้ระบุในหนังสือรับรองกำรโอนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมหุน
้ ระยะยำวตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ภำยใต้ชอ
ื่ ของข้ำพเจ้ำ และมีกำรนำส่งเงินลงทุนโดยบริษท
ั จัดกำรนัน
้ ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีกำรอืน
่ ใด เป็ นเงินค่ำซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหุน
้ ระยะยำวของ บลจ.ทหำรไทย จำกัด ตำมใบคำสั่ งนี้
ทัง้ นี้ ให้ถือวันทีท
่ ำรำยกำรเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ บลจ. ทหำรไทย จำกัด ระบุไ ว้ในหนังสือชี้ชวน / I (the unitholder) authorizes TMB Asset Management Co., Ltd. to accept the value amount that is received from the transfer of
units of the Long Term Equity Fund (LTF) from another asset management company as indicated in the confirmation of unit transfer of LTF 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 LTF 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) ข้ำพเจ้ำ (ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุน) ตกลงโอนหน่ วยลงทุนของบริษท
ั จัดกำรอืน
่ มำยังกองทุนรวมหุน
้ ระยะยำวของ บลจ. ทหำรไทย จำกัด ตำมทีร่ ะบุไว้ในใบคำสั่งนี้ โดยข้ำพเจ้ำขอรับรองควำมถูกต้องของรำยละเอียดข้ำงต้น และข้ำพเจ้ำได้อ่ำน ตกลงยินยอม
ปฏิบตั แ
ิ ละผูกพันตนเองตำมข้อกำหนด เงือ
่ นไขและข้อควำมใดๆ ทีร่ ะบุไว้ในใบคำสั่งนี้/ใบเปิ ดบัญชีกองทุนของข้ำพเจ้ำ/หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนี้ทุกประกำร (ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุ นสำมำรถขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรหรือ
ทำงเว็บไซต์บริษัทจัดกำร www.tmbam.com หรือผู้สนับสนุ นกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน / I (the unitholder) agree to transfer units from another investment management company into the Long Term Equity 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) ข้ำพเจ้ำ (ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุน)รับรองและยืนยันว่ำข้ำพเจ้ำ 4.1) มิใช่บุคคลธรรมดำหรือนิตบ
ิ ุคคลสัญชำติสหรัฐอเมริกำ ผูม
้ ีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูม
่ ี ในสหรัฐอเมริกำ หรือเป็ นผูถ
้ ือกรีนกำร์ด ของสหรัฐอเมริกำ 4.2) มิได้และจะไม่ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่ วยลงทุนนี้
ในสหรัฐอเมริกำและ 4.3)ตกลงทีจ่ ะแจ้งให้บริษท
ั จัดกำรทรำบในทันทีทม
ี่ ีกำรเปลีย่ นแปลงข้อเท็จจริงในคำรับรองดังกล่ำวข้ำงต้นของข้ำพเจ้ำในอนำคต และข้ำพเจ้ำขอยืนยันเพิม
่ เติมว่ำเงินทีข
่ ำ้ พเจ้ำใช้ลงทุนมิได้เป็ นเงินที่ได้มำจำกแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิด
กฎหมำย ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมำยป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และกฎหมำยต่อต้ำนกำรสนับสนุ นกำรก่อกำรร้ำย และเงินที่ได้จำกกำรคอรัปชั่ น / 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) ข้ำพเจ้ำ (ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุน) ตกลงและยินยอมให้บริษท
ั จัดกำรและผูเ้ กีย่ วข้อง (ซึง่ รวมถึง กองทุน เจ้ำของผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินทีบ
่ ริษท
ั จัดกำร/กองทุนใช้บริกำรหรือเข้ำเป็ นคูส
่ ญ
ั ญำเพื่อประโยชน์ ในกำรบริหำรกองทุน และผู้สนับสนุ นกำรขำย/ตัวแทน
ของบริษท
ั จัดกำรและของบุคคลดังกล่ำว) เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบัญชีกำรลงทุนของข้ำพเจ้ำแก่บุคคลที่สำมและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินกำรอื่นใด (รวมถึงกำรปิ ดบัญชีกำรลงทุน กำรหัก ณ ที่จ่ำย--ถ้ำมี) เกี่ยวกับบัญชีกองทุนของข้ำพเจ้ำ เพื่อให้บริษัท
จัดกำรและผูท
้ เี่ กีย่ วข้องรวมถึงผูท
้ ไี่ ด้รบ
ั กำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำว สำมำรถใช้ขอ
้ มูลและปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำย หรือข้อกำหนดของหน่ วยงำนรำชกำรทัง้ ในและต่ำงประเทศรวมถึงกฎเกณฑ์ภำยในของตน นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำตกลงที่จะ
นำส่งข้อมูลและเอกสำรเพิ่มเติมตำมที่บริษัทจัดกำรร้องขอ 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) ใบคำสั่งโอนนี้ให้มีผลใช้บงั คับภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวันทีเ่ ขียนใบคำสั่ง และหำกบริษท
ั จัดกำรมิได้รบ
ั เงินตำมใบคำสั่งในเวลำที่ กำหนด ให้ถือว่ำคำสั่ งเป็ 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 ของกำรลงทุนใน กองทุนรวมหุน
้ ระยะยำว (LTF) ข้ำพเจ้ำ(ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุน) ได้รบ
ั คูม
่ ือกำรลงทุนใน LTF ทีเ่ ป็ นปัจจุบน
ั ซึ่งข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมที่ปรำกฏอยู่ในคูม
่ ือดังกล่ำวแล้ว ทัง้ นี้ ข้ำพเจ้ำรับทรำบและจะถือว่ำบริษัท จัดกำร
มิได้เป็ นผู้ให้คำแนะนำหรื อให้คำปรึกษำด้ำนภำษี แก่ข้ำพเจ้ำแต่อย่ำงใด / In case I (the unitholder) invest in Long Term Equity Fund (LTF), I have received the up-to-date version of the guideline for invest in LTF 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) กำรลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงินและมีควำมเสีย่ งในกำรลงทุน ข้ำพเจ้ำ (ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุน) ตกลงและรับทรำบว่ำ ผู้ถือหน่ วยลงทุน อำจได้รบ
ั เงินลงทุนคืนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอำจไม่ได้รบ
ั ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วย
ลงทุนภำยในระยะเวลำที่กำหนด หรืออำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่ วยลงทุนได้ตำมที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควร ซื้อขำยหน่ วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รบ
ั ควำมเห็นชอบ / 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 th an 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) กรณี ทรี่ ำยกำรนี้เป็ นรำยกำรเกีย่ วกับกำรซื้อ/สับเปลีย่ นเข้ำ/รับโอนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมหุน
้ ระยะยำว (LTF) ข้ำพเจ้ำ (ผู้ถือหน่ วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดกำรโอนย้ำยกำรลงทุนไปยังกองทุน LTF อื่นตำมเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือ
ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร เมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่ำว / If this is a purchasing/switching-in/transfer-in order for a long term equity fund (LTF, I (the unitholder) agree to allow TMBAM to switch my
investments into another LTF 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 LTF.
10) ในกรณี ทข
ี่ ำ้ พเจ้ำ (ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุน) ได้รบ
ั กำรจัดสรรหน่ วยลงทุน ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยินยอมเข้ำผูกพันตำมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ได้รบ
ั อนุ มต
ั ิจำกสำนักงำน ก.ล.ต. และที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมำย ตลอดจนข้อ
้ โดยชอบด้วยกฎหมำยและลงนำมโดยผูด
ผูกพันระหว่ำงบริษท
ั จัดกำรและผูถ
้ ือหน่ วยลงทุนทีจ่ ดั ทำขึน
้ ูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม / 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) ข้ำพเจ้ำ (ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุน) ตกลงและรับทรำบว่ำ บริษท
ั จัดกำรสงวนสิทธิใ์ นกำรปฏิเสธกำรรับคำสั่งและ/หรือบังคับขำยหน่ วยลงทุนทีท
่ ำ่ นถืออยูโ่ ดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทำ่ นทรำบล่วงหน้ำ หำกปรำกฏภำยหลังว่ำข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบต
ั ิตำมข้อตกลง ตำมเอกสำรนี้
รวมถึงเอกสำรอืน
่ ใดทีใ่ ห้ไว้กบ
ั บริษท
ั จัดกำรหรือคำรับรอง/ยืนยันของข้ำพเจ้ำในเอกสำรดังกล่ำว ไม่ตรงควำมจริง หรือกำรลงทุนของข้ำพเจ้ ำในกองทุนทำให้กองทุนและ/หรือผู้เกี่ยวข้องมีควำมเสี่ ยงไม่สำมำรถปฏิบต
ั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องทัง้ ในและ
ต่ำงประเทศ หรือในกรณี ทก
ี่ องทุนต่ำงประเทศที่กองทุนเข้ำลงทุนขอให้บริษัทจัดกำรกำรบังคับขำยคืนหน่ วยลงทุนของข้ำพเจ้ำเพื่อเป็ นไปตำม กฎเกณฑ์ของกองทุนต่ำงประเทศนั้นๆ / 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 agreemen ts 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) ข้ำพเจ้ำ (ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุน) ตกลงและรับทรำบว่ำ เพือ
่ ให้ได้รบ
ั กำรให้คำแนะนำกำรลงทุนทีเ่ หมำะสมจำกผูข
้ ำยหน่ วยลงทุน ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุนควรทำแบบประเมินระดับควำมเสีย่ งกำรลงทุนโดยให้ขอ
้ มูลที่ถูกต้องเป็ นจริง รวมถึงควรมีกำรทบทวนข้อมูล
เมือ
่ มีกำรเปลีย่ นแปลงหรือตำมระยะเวลำทีห
่ น่ วยงำนทำงกำรกำหนด ทัง้ นี้ หำกผูถ
้ ือหน่ วยลงทุนไม่ให้ขอ
้ มูลตำมแบบประเมินฯ หรือให้ขอ
้ มู ลไม่ครบถ้วน ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุนอำจไม่ได้รบ
ั คำแนะนำกำรลงทุนและอำจไม่สำมำรถทำรำยกำรซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้ำ
บำงกองทุนได้ / 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.

_________________________________
ลงนำมยืนยันกำรทำรำยกำรและยอมรับเงือ่ นไข รวมทัง้ ข้อควำมตำมทีป
่ รำกฏในใบคำสั่งซื้อนี้ /ลำยมือชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุน / Unitholder’s Signature

1. ในกรณี ทก
ี่ องทุนข้ำงต้นมีระดับควำมเสีย่ งกองทุนสู งกว่ำระดับควำมเสี่ยงในกำรลงทุนทีเ่ หมำะสมของผูถ
้ ือหน่ วยลงทุนจำกประมวลผลข้อมูลตำมแบบประเมินระดับควำมเสี่ยงล่ำสุดที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนเคยให้ไว้ / 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 :
้ โดยได้รบ
 ข้ำพเจ้ำ (ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุน) ตกลงยอมรับควำมเสีย่ งทีเ่ พิม
่ ขึน
ั คำแนะนำกำรลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนคำเตือนและควำมเสีย่ งทัง้ หมดทีเกีย่ วข้องกับกองทุนดังกล่ำวจำกผู้ขำยหน่ วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้ำลงทุนในกองทุนนี้ / 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. ในกรณี ทก
ี่ องทุนข้ำงต้นมีกำรลงทุนในตรำสำรในรูปของสกุลเงินต่ำงประเทศและไม่มีนโยบำยกำรป้ องกันควำมเสีย่ งในอัตรำแลกเปลีย่ นทัง้ จำนวนหรือมีนโยบำยป้ องกันควำมเสี่ยงต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของเงินลงทุนในสกุลเงินต่ำงประเทศผู้ลงทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รบ
ั กำไรจำกอัตรำ
แลกเปลีย่ น/หรือได้รบ
ั เงินคืนต่ำกว่ำเงินลงทุนเริม
่ แรกได้ (นอกเหนื่อจำกควำมเสีย่ งจำกำรลงทุนปกติ) /If the fundis invested in the foreign-currency-denominatedassets and does not fully hedge its foreign exchange risk against such currency or has the policy to
hedgesuch foreign risk less than 90 percent of such foreign investment, the investor may sufferloss or realizegain fromthis foreignexchange 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.
 ข้ำพเจ้ำ (ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุน) ตกลงรับทรำบควำมเสีย่ งอัตรำแลกเปลีย่ นและแนวทำงบริหำรควำมเสีย่ งอัตรำแลกเปลีย่ น ของกองทุนนี้ รวมถึงได้รบ
ั ทรำบคำเตือนจำกผูข
้ ำยหน่ วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้ำ ลงทุนในกองทุนนี้ / 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.
ลำดับที่ 2
ลงนำมรับทรำบและยอมรับ
___________________________________
ควำมเสีย่ งเพิม
่ เติมข้ำงต้นแล้ว ลำยมือชือ
่ ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุน/Unitholder’s Signature



ข้ำพเจ้ำได้แจ้งให้ลูกค้ำรับทรำบควำมเสี่ยงเพิม
่ เติมข้ำงต้นแล้วโดยลูกค้ำรับทรำบและยอมรับในควำมเสี่ยงทีเ่ พิ่มเติมดังกล่ำวโดยยืนยันทีจ่ ะลงทุนในกองทุนนี้
ลงชือ
่

______________________________

เจ้ำหน้ำทีผ
่ ข
ู้ ำย/ผูแ
้ นะนำกำรลงทุน /Single License

ข้อมูลสำหรับบริษท
ั จัดกำรต้นทำง
เช็คสั่งจ่ำย เลขที่ ________________________ เลขทีบ
่ ญ
ั ชี _________________________ ชื่อธนำคำร __________________________________ จำนวนเงิน ______________________




กองทุนเปิ ดทหำรไทย JUMBO PLUS ปันผล หุน
้ ระยะยำว



กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุน
้ ระยะยำว

กองทุนเปิ ดทหำรไทย JUMBO 25 ปันผล หุน
้ ระยะยำว

สอบถำมข้อมูลเพิม
่ เติม
่ กรุณำติดต่อ โทรศัพท์ 1725

*DEFKLTFIN*

*OBJTLTFIN*

*DEFKLTFIN*

*OBJTLTFIN*

Transfer – in LTF_20170714

ใบคำสั่งรับโอน LTF
จำก บลจ.อืน
่

สิทธิของผูล้ งทุน / Unitholder’s Rights
1. ก่อนทำกำรซื้อ ขำย สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนท่ำนควรใช้สท
ิ ธิสอบถำมรำยชื่อของบริษท
ั จัดกำรทุกแห่งทีผ
่ ส
ู้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (“ผูส
้ นับสนุนฯ”) ของท่ำน ทำหน้ำที่
สนับสนุ นกำรขำยหรือรับซื้อคืนอยู่ / 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.

ท่ำนมีสท
ิ ธิขอทรำบ ชื่อ ทีอ
่ ยู่ ของบริษท
ั จัดกำรและผูส
้ นับสนุนฯ รวมทัง้ ชื่อ ทีอ
่ ยู่ และเลขประจำตัวพนักงำนของผู้ทำหน้ำที่ขำย หรือ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของท่ำน / 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.

เพือ
่ ประโยชน์ ในกำรตัดสินใจลงทุนของท่ำน ท่ำนควรใช้สิทธิขอทรำบข้อมูลเกี่ยวกับควำมเสี่ยงของกองทุนรวมที่บริษท
ั จัดกำร/ผู้สนับสนุ นฯ แนะนำให้ท่ำนซื้อ รวมทัง้ คำเตือนและ
คำอธิบำยเกี่ยวกับควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในหน่ วยลงทุน / 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.

เพือ
่ ให้ได้ขอ
้ มูลครบถ้วน ประกอบกำรตัดสินใจลงทุนของท่ำน ท่ำนมีสท
ิ ธิทจี่ ะทรำบข้อเท็จจริงทีอ
่ ำจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือกำรตัดสินใจลงทุน อย่ำงมีนยั สำคัญ เช่น กองทุนอยู่ ใน
ระหว่ำงขัน
้ ตอนกำรรวมกับกองทุนรวมรำยอื่นหรือไม่ / 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.

ท่ำนมีสท
ิ ธิทจี่ ะขอทรำบควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์จำกผูส
้ นับสนุนฯ เช่น อัตรำค่ำธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจำกกำรขำยหน่ วยลงทุนที่ผู้สนับ สนุ นฯ ได้รบ
ั / 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.

ถ้ำผูส
้ นับสนุนฯ เป็ นฝ่ ำยติดต่อท่ำนเพือ
่ เสนอขำยหน่ วยลงทุ นโดยท่ำนไม่ได้เป็ นผูร้ อ้ งขอ ท่ำนมีสท
ิ ธิทจี่ ะปฏิเสธกำรเสนอขำยนัน
้ และแจ้งให้ผู้สนับสนุ นฯ ระงับกำรติดต่อเพื่อเสนอขำย
หน่ วยลงทุน แก่ท่ำนอีกต่อไป / 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.

ถ้ำท่ำนไม่ได้เป็ นนักลงทุนสถำบัน และได้สงั่ ซื้อหน่ วยลงทุนหลังจำกทีผ
่ ส
ู้ นับสนุนฯ เสนอขำยโดยทีท
่ ำ่ นไม่ได้รอ้ งขอ ท่ำนมีสท
ิ ธิทจี่ ะยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ ขำยคืนหน่ วยลงทุนนัน
้ ได้ ตำม
ระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนดไว้ / 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.

กำรรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่ วยลงทุน / Customer Complaints
ท่ำนสำมำรถยืน
่ คำร้องเรียนเกีย่ วกับกำรประกอบธุรกิจของบริษท
ั จัดกำร กำรปฏิบตั ห
ิ น้ำทีข
่ องพนักงำน และผูส
้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคื นหน่ วยลงทุน ได้โดยผ่ำนหน่ วยงำนใดหน่ วยงำน
หนึ่งดังต่อไปนี้ / 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
ั จัดกำร / Investment Management Company
ท่ำนสำมำรถร้องเรียนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรหรือด้วยวำจำได้ที่ “ส่วนกำกับและควบคุมภำยใน บริษท
ั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ทหำรไทย จำกัด ชัน
้ 32 อำคำรอับดุลรำฮิม เพลส เลขที่ 990
ถนนพระรำม 4 เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสำร 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”
ในกรณีทท
ี่ ำ่ นร้องเรียนด้วยวำจำ ท่ำนจะต้องลงนำมรับรองและสอบทำนควำมถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครัง้ และบริษท
ั จัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขปัญหำของท่ำน และมี หน้ำที่รวบรวม
ข้อร้องเรียนพร้อมแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เป็ นรำยไตรมำส ภำยใน 15 วัน นับตัง้ แต่วน
ั สิ้นไตรมำส / 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.
ผู้สนับสนุ นกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน / Selling or Redemption Support (“Selling Support”)
ท่ำนสำมำรถร้องเรียนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรหรือด้วยวำจำ ในกรณีทท
ี่ ำ่ นร้องเรียนด้วยวำจำ ท่ำนจะต้องลงนำมรับรองและสอบทำนควำมถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครัง้ และผู้สนับสนุ น
กำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน จะดำเนินกำรแก้ไขปัญหำของท่ำน และมีหน้ำทีร่ วบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำนำส่งให้บริษท
ั จัดกำรทรำบภำยใน 7 วันนับตัง้ แต่วน
ั ที่
มีข้อยุติ / 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.
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. / The Securities and Exchange Commission (SEC)
ท่ำนสำมำรถยืน
่ ข้อร้องเรียนต่อ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพือ
่ ให้บริษท
ั จัดกำรดำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่ำวตำมขัน
้ ตอนวิธีก ำรพิจำรณำกำรแก้ไขปัญหำ และ รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 30 วันนับตัง้ แต่วน
ั ถัดจำกวันทีไ่ ด้รบั ร้องเรียนนัน
้ หำกบริษท
ั จัดกำรไม่สำมำรถแก้ ไขให้เสร็จภำยใน 30 วัน ให้ทำงบริษท
ั รำยงำน
กำรดำเนินกำรต่อ ก.ล.ต. ทุก 30 วันจนกว่ำจะแล้วเสร็จ หลังจำกดำเนินกำรแก้ไขปัญหำแล้วเสร็ จ บริษท
ั จัดกำรหรือผู้สนับสนุ นกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้ง
เรื่องดังกล่ำวให้กบ
ั ท่ำนเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรทรำบภำยใน 7 วัน นับตัง้ แต่วน
ั ที่มีข้อยุติ / 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.

