
 

 ใบคําสั่งขาย 
(REDEMPTION ORDER) 

                                    วันท่ี / Date …………………………… 

                                    สํานักงาน / Office ………………....... 

ชื่อกองทุน / Fund Name 

ชื่อผูถือหนวย / Unitholder Name 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

เลขท่ีผูถือหนวย                                                 

Unitholder Number 

    

    
    

             จํานวนเงินสุทธิท่ีตองการไดรับจากการสั่งขายคืน               หรือ                จํานวนหนวยที่ตองการขาย สําหรับเจาหนาท่ี  

/ For Official Use Only Net monetary amount required                                   or                   Number of units to redeem 
จํานวนเงินสุทธิ / Net monetary amount จํานวนหนวย / Number of units   

    

             

   

    

        

   

 

โปรดกรอกเปนตัวหนังสือ 

Amount in words 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                   ลายมือช่ือผูถือหนวยลงทนุ / Unitholder’s Signature 

 
 

เงื่อนไขและขอตกลงของผูถือหนวยลงทุน / Unitholder’s Consent to Terms and Agreement  : 
1)  ขาพเจา (ผูถือหนวยลงทุน) ขอรับรองความถูกตองของรายละเอียดขางตน และขาพเจาไดอาน ตกลงยินยอมปฏิบัติและผกูพันตนเองตามขอกําหนด เงื่อนไขและขอความใดๆ ท่ีระบุไวในใบคําสั่งน้ี/ใบเปดบัญชีกองทุนของ
ขาพเจา/ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยกับบริษัทจัดการ/หนังสือช้ีชวนของกองทุนรวมนี้ทุกประการ (ผูถือหนวยลงทุนสามารถขอรับหนังสือช้ีชวนกองทุนได ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซตบริษัทจัดการ 
www.tmbam.com หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน) / I (the unitholder) verify the accuracy of details provided 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 opening form / the Commitments between the Unitholders and the Asset Management Company / fund prospectus (the unitholder may 
obtain fund prospectuses at the premises of TMBAM or through the company website www.tmbam.com or from appointed selling agents. 
 

2) การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ขาพเจา (ผูถือหนวยลงทุน) ตกลงและรับทราบวา ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได และอาจไมไดรับชําระ

เงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคําสั่งไว และผูลงทนุควรซื้อขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบ / Investments in funds differ from cash 

deposits and include 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 a redemption within the designated time frame or may not be able to redeem the units as ordered, including acknowledgement that the unitholder should transact funds with approved 

individuals. 

3) ขาพเจา (ผูถือหนวยลงทุน) ตกลงขายหนวยลงทุนตามที่ระบุในใบคําสั่งขายนี้ โดยราคาขายคืนของหนวยลงทุนใหเปนไปตามวิธีการคํานวณ ณ ท่ีไดระบุไวในหนังสือช้ีชวน และจะไมยกเลิกคําสั่งขายนี้ / I (the unitholder) agree 

to redeem my/our unit(s) at the redemption price according to the calculations described in the Fund Prospectus. I/We shall not revoke the redemption order. 
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ผูขาย / Single License 

ผูบันทกึขอมูล / Data Input Person 

ผูตรวจสอบการบันทึกขอมูล / 

Supervisor 

ผูมีอํานาจอนุมัติ /  

Authorized Person 

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

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

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

ในการขายหนวยลงทุนครั้งนี้ หากทานตองการเปลี่ยนบัญชีเพื่อรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเปนการชั่วคราว โปรดระบุบัญชีที่ทานตองการ (ทั้งนี้ บัญชีดังกลาวตองเปนบัญชีที่เคยแจงไวกับนาย

ทะเบียนหนวยลงทุนแลวเทานั้น / If you wish to temporarily change the account in transferring your redemption money for this transaction, please specify the account number. (The 

account must be pre-designated to the Registrar) 
................................................ 

ธนาคาร / Bank _______________________________________ เลขที่บัญชี / A/C No.__________________________________________ 

โอนเงินดวยวิธีบาทเน็ต (ผูถือหนวยจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเอง) / Request for Bahtnet service (Unitholder is liable for the fees charged.) 

 รับเช็คทางไปรษณีย (By mail) 

 สําหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุนระยะยาวทานขายคืนหนวยลงทุนเพราะ (โปรดระบุ) / For the redemption of the Retirement Mutual Fund (RMF) Long Term Equity Fund, you redeem the units because of 

 เหตุผิดเงื่อนไข / Not comply to investment restrictions เหตุเสียชีวิต / Death ถือครบ 5 ปปฏิทิน (สําหรับ LTF) / 5 Consecutive Calendar years (For LTF) 

   เหตุสูงอายุ (55 ปบริบูรณและลงทุนใน RMF ตอเน่ืองกันอยางนอย 5 ป) / Elderly (55 years of age and 

have been investing in RMF for at least 5 years in continuation) 
เหตุทุพพลภาพ / Disability 

 เหตุซ้ือ RMF เกินในปปจจุบัน / Exceeded current year purchasing limit ถือครบ 5 ป สําหรับ RMF และลงทุนตอเน่ือง 5 ป แตอายุนอยกวา 55 ป / Possesses this RMF for at 

least 5 years and invests in RMF for 5 consecutive years but younger than 55 years old.  
 

*OBJTRED* 
 

*OBJTRED* 
 

*DEFKREDEEM* 
 

*DEFKREDEEM* 

บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุนทหารไทย จํากัด โทรศัพท 1725 โทรสาร 0-2636-1166-8 

http://www.tmbam.com/
http://www.tmbam.com/


 
สิทธิของผูลงทุน / Unitholder’s Rights 
1. กอนทําการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหนวยลงทุนทานควรใชสิทธิสอบถามรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแหงท่ีผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (“ผูสนับสนุนฯ”) ของทาน ทํา

หนาท่ีสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอยู / 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 agent is also servicing. 

 

2. ทานมีสิทธิขอทราบ ชื่อ ท่ีอยู ของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนฯ รวมทั้ง ชื่อ ท่ีอยู และเลขประจําตัวพนักงานของผูทําหนาท่ีขาย หรือ รับซื้อคืนหนวยลงทุนของทาน / You have the  
right to know the name and address of the investment management company and the selling agent, including the name and address and the staff ID number of  
the investment advisor who is processing your purchase or redemption order. 
 

3. เพื่อประโยชนในการตัดสินใจลงทุนของทาน ทานควรใชสิทธิขอทราบขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการ/ผูสนับสนุนฯ แนะนําใหทานซื้อ รวมทั้งคําเตือนและ 
คําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน / 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 / selling agent is offering for you to subscribe, including warning clauses and  
description of the risks involved when investing in unit trusts. 

 

4. เพื่อใหไดขอมูลครบถวน ประกอบการตัดสินใจลงทุนของทาน ทานมีสิทธิท่ีจะทราบขอเท็จจริงท่ีอาจมีผลกระทบตอกองทุน หรือการตัดสินใจลงทุน อยางมีนัยสําคัญ เชน กองทุนอยู
ในระหวางขั้นตอนการรวมกับกองทุนรวมรายอื่นหรือไม / 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. ทานมีสิทธิท่ีจะขอทราบความขัดแยงทางผลประโยชนจากผูสนับสนุนฯ เชน อัตราคาธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากการขายหนวยลงทุนท่ีผูสนับสนุนฯ ไดรับ / You have the right  
to obtain information from the selling agent, regarding the possible conflict of interests involved, for example, fees and compensation that the selling agent earns  
from facilitating the subscription of the unit trusts. 
 

6. ถาผูสนับสนุนฯ เปนฝายติดตอทานเพื่อเสนอขายหนวยลงทุนโดยทานไมไดเปนผูรองขอ ทานมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการเสนอขายนั้นและแจงใหผูสนับสนุนฯ ระงับการติดตอเพื่อเสนอ 
ขายหนวยลงทุน แกทานอีกตอไป / If the selling agent makes an unsolicited offer for you to subscribe to a fund, you may reject the subscription offer and inform the  
selling agent not to make unsolicited offers to you again in the future. 

 

7. ถาทานไมไดเปนนักลงทุนสถาบัน และไดส่ังซื้อหนวยลงทุนหลังจากที่ผูสนับสนุนฯ เสนอขายโดยที่ทานไมไดรองขอ ทานมีสิทธิท่ีจะยกเลิกคําสั่งซื้อ หรือ ขายคืนหนวยลงทุนน้ันได  
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว / If you are not an institutional investor and had made a subscription order in response to an unsolicited offer by a selling agent,  
you have the right to cancel that purchase order or redeem that order, within the time period permitted by law. 

 

การรับขอรองเรียนของผูถือหนวยลงทุน / Customer Complaints  
ทานสามารถยื่นคํารองเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการ การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไดโดยผานหนวยงานใด 
หนวยงานหนึ่งดังตอไปน้ี / You may submit complaints regarding the business operations of an investment management company, staff conduct or selling agents,  
through any of the following channels. 
 

บริษัทจัดการ / Investment Management Company 
ทานสามารถรองเรียนเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาไดท่ี  “สวนกํากับและควบคุมภายใน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด  ช้ัน 32 อาคารอับดุลราฮิม  
เพลส เลขท่ี 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 0-2636-1800 โทรสาร 0-2636-1822 www.tmbam.com” / 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. 0-263-1800     
Fax. 0-2636-1822   www.tmbam.com” 
 

ในกรณีท่ีทานรองเรียนดวยวาจา ทานจะตองลงนามรับรองและสอบทานความถูกตองในบันทึกขอรองเรียนทุกครั้ง และบริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขปญหาของทาน และมีหนาท่ี 
รวบรวมขอรองเรียนพรอมแนวทางการแกไขปญหารายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันสิ้นไตรมาส / 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. 
 

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน / Selling Agents 
ทานสามารถรองเรียนเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจา ในกรณีท่ีทานรองเรียนดวยวาจา ทานจะตองลงนามรับรองและสอบทานความถูกตองในบันทึกขอรองเรียนทุกครั้ง และ 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน จะดําเนินการแกไขปญหาของทาน และมีหนาท่ีรวบรวมขอรองเรียนพรอมแนวทางการแกไขปญหานําสงใหบริษัทจัดการทราบภายใน 7 วัน 
นับต้ังแตวันท่ีมีขอยุติ / 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 agent shall proceed to address your complaint.  The selling agent 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) 
ทานสามารถยื่นขอรองเรียนตอ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อใหบริษัทจัดการดําเนินการแกไขขอรองเรียนดังกลาวตามขั้นตอนวิธีการพิจารณาการแกไขปญหา และ รายงานผล 
การดําเนินงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 30 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีไดรับรองเรียนน้ัน หากบริษัทจัดการไมสามารถแกไขใหเสร็จภายใน 30 วัน ใหทางบริษัท 
รายงานการดําเนินการตอ ก.ล.ต. ทุก 30 วันจนกวาจะแลวเสร็จ หลังจากดําเนินการแกไขปญหาแลวเสร็จ บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน แลวแตกรณี 
จะตองแจงเรื่องดังกลาวใหกับทานเปนลายลักษณอักษรทราบภายใน 7 วัน นับต้ังแตวันท่ีมีขอยุติ / 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 agent, whichever is applicable, shall notify you of the 
progress, in writing within 7 days after a resolution is achieved. 
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