
                                 

ใบคําขอใชบรกิารวางแผนการลงทนุอตัโนมตั ิ
Automatic Investment Plan Form AIPAIPAIPAIP    

ชัน้ 32 อาคารอบัดุลราฮมิ 990 ถ. พระราม 4 สีลม บางรกั กรุงเทพฯ 10500 โทร.1725 Fax 0-2636-1166-8 
32 Floor, Abdulrahim Place, 990 Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Tel.1725 

  

วนัที ่(Date) ________________________________ 

 

   

ชือ่ผูถอืหนวยลงทนุ ________________________________ 

Unitholder's Name 
เลขทีผู่ถือหนวยลงทนุ 
Unitholder Number 

สาํนกังาน _________________________ 
(Office) 

 

ขาพเจามคีวามประสงคจะ / I/We wish to 

 

����    กาํหนดแผนการลงทนุอตัโนมตั ิกาํหนดแผนการลงทนุอตัโนมตั ิกาํหนดแผนการลงทนุอตัโนมตั ิกาํหนดแผนการลงทนุอตัโนมตั ิ(Create investment plan(s))(Create investment plan(s))(Create investment plan(s))(Create investment plan(s))    ����    ยกเลิกแผนการลงทนุยกเลิกแผนการลงทนุยกเลิกแผนการลงทนุยกเลิกแผนการลงทนุอตัโนมตั ิอตัโนมตั ิอตัโนมตั ิอตัโนมตั ิ(Cancel existing investment plan(s))(Cancel existing investment plan(s))(Cancel existing investment plan(s))(Cancel existing investment plan(s))    
    � แผนการซ้ืออตัโนมตั ิ(Investment Plan) ชือ่กองทนุ ____________________________ กรณุากรอกรายละเอยีดขอ 1 เพียงขอเดยีวและซ้ือเป็นจาํนวนเงนิ 
    � แผนการขายอตัโนมตั ิ(Redemption Plan) ชือ่กองทนุ _____________________________ กรณุากรอกรายละเอยีดขอ 1 หรอื ขอ 2 เพียงขอเดยีว 
    � แผนการสบัเปลีย่นอตัโนมตั ิ(Switching Plan) กรณุากรอกรายละเอยีดขอ 1 หรอื ขอ 2 เพียงขอเดยีว 
ระบุชือ่กองทนุ ชือ่กองทนุตนทาง _______________________________ 

 From Fund Name 

เพือ่เขา ชือ่กองทนุปลายทาง _________________________________ 
To Fund Name 

1. เป็นจาํนวน (Amount) ____________________________________ บาท (Baht) หรอื (or) _______________________ หนวย (Units) 
2. โดยใหมียอดคงเหลอืในกองทนุเป็นจาํนวน (Amounts wish to remain in the fund) 
   เป็นจาํนวน (Amount) ______________________________ บาท (Baht) หรอื (or) _____________________________ หนวย (Units) 
โปรดกรอกเป็นตวัหนงัสอื(Amount in words) __________________________________________________________________ 

โปรดระบุเวลาทีจ่ะใหทาํรายการซือ้อตัโนมตั ิหรอืขายอตัโนมตั ิหรอืสบัเปลีย่นอตัโนมตั ิ(Please specify the date for Investor Plan or Redemption or Switching Plan) 

 

� ทกุสปัดาห (Weekly) ทกุวนั (On the day)  ระบุเพียงวนัใดวนัหนึง่ (จนัทร – ศุกร) เทานัน้ Specify a working day 

กรุณาเลือก 
เพียงขอเดียว 

� ทกุเดือน (Monthly) ทกุวนัที ่(On the date)  ระบุวนัทีใ่ดวนัทีห่นึง่ (วนัที ่1 – 31) Specify a date (from 1st – 31st) 

� ทกุไตรมาส (Quarterly) ทกุวนัที ่(On the date)  ระบุวนัที ่(วนัที ่1 – 31) Specify a date (from 1st – 31st) 

                     � ม.ค., เม.ย., ก.ค., ต.ค. หรอื 
     Jan, Apr, Jul, Oct or 

� ก.พ., พ.ค., ส.ค., พ.ย. หรือ 
     Feb, May, Aug, Nov or 

� ม.ีค., ม.ิย., ก.ย., ธ.ค.  
     Mar, Jun, Sep, Dec 

 

� ทกุปี (Yearly) ทกุวนัที ่(On the date)  ระบุวนัที ่(วนัที ่1 – 31) ของเดอืน 
specify a date (from 1st – 31st) 

                       ระบุเดอืน (ม.ค. – ธ.ค.) 
                specify a month (Jan – Dec) 

 

กรณีทีไ่มสามารถดาํเนินการไดตามระยะเวลาทีก่าํหนด เนือ่งจากตรงกบัวนัทีม่ใิชวนัทาํการซื้อขายของกองทุนหรอืเป็นวนัหยุดทาํการของบรษิทัจดัการ ขาพเจาจะใหดาํเนนิการใน / (If my 
selected date above is not the trade date of the respective fund or is the non-working day of the Asset Management Company, please execute my order 
on) 
� ในวนัทาํการกอนหนา * / the previous working day *                           � วนัทาํการถดัไปขางหนา /  the next working day 
*อยางไรก็ด ีหาก บลจ.ไมสามารถทาํรายการในวนัทาํการกอนหนาได ขาพเจาขอให บลจ. ดาํเนินการทาํรายการในวนัทาํการถดัไปขางหนาทีส่ามารถทาํได  
*If it is not practicable for the Asset Management Company to execute the order on the previous working day, please execute my order on the next possible 
working day. 
 

ในกรณีของการซื้อ/สบัเปลีย่นเขากองทนุ LTF/RMF ไมวากรณีใดๆ ตามคาํส ั่งตามวนัและเงื่อนไขใดๆ ทีร่ะบุไวใบคาํขอนี้ หากการส ั่งซ้ือ/สบัเปลีย่นเขาดงักลาว เป็นเหตใุห ขาพเจา (ผูถอื
หนวยลงทนุ) ไมไดรบัการจดัสรรหนวยลงทุนในปีปฏทินินัน้ ขาพเจาตกลงและยนิยอม ใหถอืวาคาํส ั่งเฉพาะรายการในรอบนัน้ (รวมถงึคาํส ั่งเพือ่สบัเปลีย่นออกของกองทนุตนทาง) ถูกยกเลกิ 
/ In case of the purchase order /switch-in order of LTF/RMF Fund, if the execution of the order above has the effect  that, if executed, I (the Unitholder) 
might not receive the allocated units within the same calendar year as my original order date, please deem that  such particular transaction order (including 
the related switch-out order) be cancelled. 
 

ขาพเจาตกลงและรบัทราบวาบรษิัทจดัการขอสงวนสทิธยิกเลกิคาํส ั่งใดๆ ไมจาํเป็นตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนาในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมสามารถดาํเนนิการตามคาํส ั่งของขาพเจา เพราะ
ไมสามารถหกัเงนิบญัชีธนาคารของขาพเจา และ/หรอืทาํรายการสบัเปลีย่นรายการไดดวยสาเหตุทีม่ใิชความผดิของบรษิทัจดัการ และหากเกดิเหตกุารณในลกัษณะดงักลาว 3 งวดตดิตอกนั 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธยิกเลกิแผนหนวยลงทนุอตัโนมตั ิ(AIP) รวมถงึคาํส ั่งทาํรายการลวงหนาทีเ่หลอือยูท ัง้หมดของขาพเจาโดยบรษิทัจดัการไมจาํเป็นตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา /  
I hereby acknowledge and agree that the Asset Management Company reserves the right to cancel any of my relevant order without prior notice, if the 
Asset Management Company cannot complete my transaction order as a result of its inability to debit the money from my bank's account or to complete to 
switch-out transaction, as the may be, due to any reason other than the Asset Management Company's fault . And, in case any of such similar event occurs 
for 3 consecutive times, the Asset Management Company reserves the right to terminate my Auto Investment Plan ("AIP") including the remaining 
advanced transaction orders thereof without prior notice.   
 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้และยนิยอมผกูพนัตนเองตามขอ้ความที�ปรากฏตามเอกสารคาํขอใชบ้รกิารวางแผนการลงทุนอตัโนมตัฉิบบันี& ซึ�งรวมถงึขอ้ความ เง ื�อนไขและขอ้ตกลงของผูถ้อื
หนว่ยลงทนุที�ปรากฏในดา้นหลงัของเอกสารฉบบันี&ดว้ย / I (the unitholder) have verified and hereby confirm the accuracy of details provided in this Automatic Investment Plan Form and 
have agreed to comply and be bounded by all relevant terms and conditions and clauses expressedin this Automatic Investment Plan Form (including the clauses the back of this 
document) 

                                                                      

________________________________________________ 

                                              ลายมือชือ่ผูถอืหนวยลงทุน / Unitholder’s Signature 
 

    
1.1.1.1. ในกรณีทีก่องทุนขางตนมีระดบัความเสีย่งกองทนุสูงกวาระดบัความเสีย่งในกรณีทีก่องทุนขางตนมีระดบัความเสีย่งกองทนุสูงกวาระดบัความเสีย่งในกรณีทีก่องทุนขางตนมีระดบัความเสีย่งกองทนุสูงกวาระดบัความเสีย่งในกรณีทีก่องทุนขางตนมีระดบัความเสีย่งกองทนุสูงกวาระดบัความเสีย่งของของของของผูถอืหนวยลงทุนจากผูถอืหนวยลงทุนจากผูถอืหนวยลงทุนจากผูถอืหนวยลงทุนจากการการการการประมวลผลขอมูลตามแบบประเมินระดบัความเสี่ยงลาสุดที่ผูถือหนวยลงทุนเคยใหไว / ประมวลผลขอมูลตามแบบประเมินระดบัความเสี่ยงลาสุดที่ผูถือหนวยลงทุนเคยใหไว / ประมวลผลขอมูลตามแบบประเมินระดบัความเสี่ยงลาสุดที่ผูถือหนวยลงทุนเคยใหไว / ประมวลผลขอมูลตามแบบประเมินระดบัความเสี่ยงลาสุดที่ผูถือหนวยลงทุนเคยใหไว / If the fund has a 

risk level which is higher than the risk level of the unitholder as assessed by the latest Customer Risk Profile Questionnaire that has previously been submitted:    
� ขาพเจา (ผูถือหนวยลงทุน) ยืนยนัการยอมรบัความเสีย่งในกองทุนน้ีและความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการที่กองทุนน้ีมีระดบัความเสี่ยงสูงกวาระดบัความเสี่ยงของขาพเจา โดยไดรบัคําแนะนําการลงทุนรวมถึง

ลกัษณะของกองทุนตลอดจนคําเตือนและความเสี่ยงท ั้งหมดที่เกี่ยวของกบักองทุนดงักลาวจากผูขายหนวยลงทุนแลวและยืนยนัจะเขาลงทุนในกองทุนน้ี / I (the unitholder) confirm my risk 
acceptance of this fund and the additional risk from the fact that the fund risk level is higher than my risk level. I further confirm having received investment advice 
including the type of the fund, warning clauses, and risks inherent in the fund from whom I placed subscription/switch-in/transfer-in order. I hereby affirm my intention to 
invest in this fund. 

2.2.2.2. ในกรณีทีก่องทุนขางตนมีการลงทนุในตราสารในรูปของสกุลเงนิตางประเทศและไมมีนโยบายการป องกนัความเสีย่งในอตัราแลกเปลี่ยนท ัง้จํานวในกรณีทีก่องทุนขางตนมีการลงทนุในตราสารในรูปของสกุลเงนิตางประเทศและไมมีนโยบายการป องกนัความเสีย่งในอตัราแลกเปลี่ยนท ัง้จํานวในกรณีทีก่องทุนขางตนมีการลงทนุในตราสารในรูปของสกุลเงนิตางประเทศและไมมีนโยบายการป องกนัความเสีย่งในอตัราแลกเปลี่ยนท ัง้จํานวในกรณีทีก่องทุนขางตนมีการลงทนุในตราสารในรูปของสกุลเงนิตางประเทศและไมมีนโยบายการป องกนัความเสีย่งในอตัราแลกเปลี่ยนท ัง้จํานวนหรือมีนโยบายป องกนัความเสีย่งตํ่ากวารอยละ 90 ของเงินลงทุนนหรือมีนโยบายป องกนัความเสีย่งตํ่ากวารอยละ 90 ของเงินลงทุนนหรือมีนโยบายป องกนัความเสีย่งตํ่ากวารอยละ 90 ของเงินลงทุนนหรือมีนโยบายป องกนัความเสีย่งตํ่ากวารอยละ 90 ของเงินลงทุน
ในสกลุเงินตางประเทศผูลงทนุอาจจะขาดทนุหรือไดรบักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/ในสกลุเงินตางประเทศผูลงทนุอาจจะขาดทนุหรือไดรบักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/ในสกลุเงินตางประเทศผูลงทนุอาจจะขาดทนุหรือไดรบักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/ในสกลุเงินตางประเทศผูลงทนุอาจจะขาดทนุหรือไดรบักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือไดรบัเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทนุเริ่มแรกได  (นอกเหนื่อจากความเสี่ยงจาการลงทุนปกติ) /หรือไดรบัเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทนุเริ่มแรกได  (นอกเหนื่อจากความเสี่ยงจาการลงทุนปกติ) /หรือไดรบัเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทนุเริ่มแรกได  (นอกเหนื่อจากความเสี่ยงจาการลงทุนปกติ) /หรือไดรบัเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทนุเริ่มแรกได  (นอกเหนื่อจากความเสี่ยงจาการลงทุนปกติ) /If the fund is invested in the If the fund is invested in the If the fund is invested in the If the fund is invested in the 
foreignforeignforeignforeign----currencycurrencycurrencycurrency----    denominated assets and does not fully hedge its foreign exchange risk against such currency or has the policy to hedge sudenominated assets and does not fully hedge its foreign exchange risk against such currency or has the policy to hedge sudenominated assets and does not fully hedge its foreign exchange risk against such currency or has the policy to hedge sudenominated assets and does not fully hedge its foreign exchange risk against such currency or has the policy to hedge such foreign risk less than ch foreign risk less than ch foreign risk less than ch foreign risk less than 90 90 90 90 
percent of such foreign invespercent of such foreign invespercent of such foreign invespercent of such foreign investment, the investor may suffer tment, the investor may suffer tment, the investor may suffer tment, the investor may suffer     loss or realize gain from this foreign exchange exposure. This foreign exchange exposure, on top of other loss or realize gain from this foreign exchange exposure. This foreign exchange exposure, on top of other loss or realize gain from this foreign exchange exposure. This foreign exchange exposure, on top of other 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 finainvestments risks pertaining to the fund, can cause the finainvestments risks pertaining to the fund, can cause the finainvestments 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.l value of the principal to be less than the original value of the principal invested by the investor.l value of the principal to be less than the original value of the principal invested by the investor.l value of the principal to be less than the original value of the principal invested by the investor.    
� ขาพเจา (ผูถือหนวยลงทุน) ยืนยนัการยอมรบัความเสีย่งอตัราแลกเปล่ียนและแนวทางบริหารความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยน (ถามี) ของกองทุนนี้ รวมถงึไดรบัทราบคาํเตือนจากผูขายหนวยลงทุนแลวและยืนยนั

จะเขาลงทุนในกองทุนน้ี / I (the unitholder) confirm acknowledgment and acceptance of foreign exchange risks and the foreign exchange management strategy taken by the 
fund (if any), including warning clauses expressed from whom I placed subscription/switch-in/transfer-in order. I hereby affirm my intention to invest in this fund. 

                                            

 
 
 

 

    

สาํหรบัเจาหนาที่สาํหรบัเจาหนาที่สาํหรบัเจาหนาที่สาํหรบัเจาหนาที ่   
 

                

ผูตดิตอกบัผูลงทุนประเภท ข. / Single license ผูทาํรายการ / Made out ผูตรวจ / Checker    ผูอนุมตั ิ/ Authorized    
 

                                  

มีตอหนาหลงั/Continue at the back. 
AIP_20160617   

 

- - - 

� 

*DEFKAIP* 

*DEFKAIP* *OBJTAIP* 
*OBJTAIP* 

� 

หนวยลงทนุหนวยลงทนุหนวยลงทนุหนวยลงทนุของของของของTMBAMTMBAMTMBAMTMBAMไมสามารถขายไมสามารถขายไมสามารถขายไมสามารถขายใหกบัใหกบัใหกบัใหกบับคุคลธรรมดาหรือนิตบิคุคลสญัชาติบคุคลธรรมดาหรือนิตบิคุคลสญัชาติบคุคลธรรมดาหรือนิตบิคุคลสญัชาติบคุคลธรรมดาหรือนิตบิคุคลสญัชาติ
สหรฐัอเมรกิา ผูมถีิน่ทีอ่ยูในสหรฐัอเมรกิา รวมสหรฐัอเมรกิา ผูมถีิน่ทีอ่ยูในสหรฐัอเมรกิา รวมสหรฐัอเมรกิา ผูมถีิน่ทีอ่ยูในสหรฐัอเมรกิา รวมสหรฐัอเมรกิา ผูมถีิน่ทีอ่ยูในสหรฐัอเมรกิา รวมถึงผูถอืกรีนการดถึงผูถอืกรีนการดถึงผูถอืกรีนการดถึงผูถอืกรีนการด    “TMBAM  does not “TMBAM  does not “TMBAM  does not “TMBAM  does not 
offer fund units to US persons, citizens, residents, or Green offer fund units to US persons, citizens, residents, or Green offer fund units to US persons, citizens, residents, or Green offer fund units to US persons, citizens, residents, or Green CCCCard holders ard holders ard holders ard holders 
of the USAof the USAof the USAof the USA””””    

 

ลงนามรบัทราบและยอมรบั        _______________________________ 
ความเสีย่งเพิม่เตมิขางตนแลว   ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทนุ/Unitholder’s Signature 

ขาพเจาไดแจงใหลูกคารบัทราบความเสีย่งเพิ่มเตมิขางตนแลว โดยลูกคารบัทราบและยอมรบัในความเสีย่งทีเ่พ่ิมเตมิดงักลาว
โดยยืนยนัทีจ่ะลงทุนในกองทุนน้ี  
 

                             ลงชือ่    ______________________________    เจาหนาทีผู่ขาย/ผูแนะนําการลงทุน /Single License � 



                                 

ใบคําขอใชบรกิารวางแผนการลงทนุอตัโนมตั ิ
Automatic Investment Plan Form AIPAIPAIPAIP    

เง ื�อนไขและขอ้ตกลงของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ / Unitholder’s Consent to Terms and Agreement 
1) ขา้พเจา้ (ผูถ้อืหน่วยลงทนุ) ขอรับรองความถูกตอ้งของรายละเอยีดขา้งตน้ และขา้พเจา้ไดอ้่าน ตกลงยินยอมปฏิบัติและผูกพันตนเองตามขอ้กําหนด เงื)อนไขและขอ้ความใดๆ ที)ระบุไวใ้นใบคําขอใชบ้รกิารวางแผนการลงทนุ
อัตโนมัต/ิใบเปิดบัญชกีองทนุของขา้พเจา้/หนังสอืชี1ชวนของกองทนุรวมนี1ทกุประการ (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสอืชี1ชวนกองทุนได ้ณ ที)ทําการของบรษัิทจัดการหรอืทางเว็บไซตบ์รษัิทจัดการ www.tmbam.com หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื1อคนืหน่วยลงทนุ) / I (the unitholder) verified and hereby 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 automatic investment plan 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) ในกรณีของการลงทนุใน กองทนุรวมเพื)อการเลี1ยงชพี(RMF) และ/หรอืกองทนุรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ขา้พเจา้(ผูถ้อืหน่วยลงทนุ) ไดรั้บคู่มอืการลงทนุใน RMF และ/หรอื LTF ที)เป็นปัจจุบัน ซึ)งขา้พเจา้ไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความที)
ปรากฏอยู่ในคูม่อืดังกล่าวแลว้  ทั 1งนี1 ขา้พเจา้รับทราบและจะถอืว่าบริษัทจัดการมไิดเ้ป็นผูใ้หคํ้าแนะนําหรือใหคํ้าปรึกษาดา้นภาษีแกข่า้พเจา้แต่อย่างใด / In case I (the unitholder) invest in Retirement Mutual Fund(RMF) 
and/or Long Term Equity Fund (LTF), I have received the up-to-date version of the guideline for investment in RMF and/or LTF as the case may be, 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. 
3) การลงทนุในหน่วยลงทนุมใิชก่ารฝากเงนิและมคีวามเสี)ยงในการลงทนุ ขา้พเจา้ (ผูถ้อืหน่วยลงทนุ) ตกลงและรับทราบวา่ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไดรั้บเงนิลงทนุคนืมากกวา่หรอืนอ้ยกวา่เงนิลงทุนเริ)มแรกก็ได ้และอาจไม่ไดรั้บชําระ
เงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาที)กําหนด หรอือาจไมส่ามารถขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ามที)ไดม้ ีคําสั)งไว ้และผูล้งทุนควรซื1อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที)ไดรั้บความเห็นชอบ / 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 acknowledgement that the unitholder should make a fund transaction with licensed 
individuals. 
4) ขา้พเจา้ (ผูถ้อืหน่วยลงทนุ)รับรองและยนืยันวา่ขา้พเจา้ 4.1) มใิชบ่คุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลสญัชาตสิหรัฐอเมรกิา ผูม้ถี ิ)นที)อยู่มใีนสหรัฐอเมรกิา หรอืเป็นผูถ้อืกรนีการด์ ของสหรัฐอเมรกิา 4.2) มไิดแ้ละจะไม่ชําระ/รับชําระเงนิ
เกี)ยวกับหน่วยลงทนุนี1ในสหรัฐอเมรกิา และ 4.3)ตกลงที)จะแจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบในทันททีี)มกีารเปลี)ยนแปลงขอ้เท็จจรงิในคํารับรองดังกล่าวขา้งตน้ของขา้พเจา้ในอนาคตและขา้พเจา้ขอยนืยันเพิ)มเตมิวา่เงนิที)ขา้พเจา้ใชล้งทนุ
มไิดเ้ป็นเงนิที)ไดม้าจากแหลง่หรอืกจิกรรมที)ผดิกฎหมาย ซึ)งรวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีง กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมายตอ่ตา้นการสนับสนุนการกอ่การรา้ย และเงนิที)ไดจ้ากการคอรัปชั)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 holders 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) ขา้พเจา้ (ผูถ้อืหน่วยลงทนุ) ตกลงและยินยอมใหบ้รษัิทจัดการและผูเ้ก ี)ยวขอ้ง (ซึ)งรวมถงึ กองทุน เจา้ของผลติภัณฑท์างการเงินที)บรษัิทจัดการ/กองทุนใชบ้รกิารหรอืเขา้เป็นคู่สัญญาเพื)อประโยชน์ในการบรหิารกองทุน และ
ผูส้นับสนุนการขาย/ตัวแทนของบรษัิทจัดการและของบคุคลดังกลา่ว) เปิดเผยขอ้มลูเกี)ยวกับบัญชกีารลงทนุของขา้พเจา้แกบ่คุคลที)สามและผูเ้กี)ยวขอ้ง รวมถงึดําเนนิการอื)นใด (รวมถงึการปิดบัญชกีารลงทุน การหัก ณ ที)จ่าย--ถา้ม)ี 
เกี)ยวกับบัญชกีองทนุของขา้พเจา้ เพื)อใหบ้รษัิทจัดการและผูท้ ี)เก ี)ยวขอ้งรวมถงึผูท้ ี)ไดรั้บการเปิดเผยขอ้มูลดังกลา่ว สามารถใชข้อ้มูลและปฏิบัตใิหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมาย หรอืขอ้กําหนดของหน่วยงานราชการทั 1งในและ
ตา่งประเทศรวมถงึกฎเกณฑ์ภายในของตน  นอกจากนี1ขา้พเจา้ตกลงที)จะนําส่งขอ้มูลและเอกสารเพิ)มเตมิตามที)บรษัิทจัดการรอ้งขอ 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) กรณทีี)รายการนี1เป็นรายการเกี)ยวกบัการซื1อ/สบัเปลี)ยนเขา้/รับโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุน้ระยะยาว (LTF) หรอืกองทนุรวมเพื)อการเลี1ยงชพี(RMF)  ขา้พเจา้ (ผูถ้อืหน่วยลงทนุ) ยินยอมใหบ้รษัิทจัดการโอนยา้ยการลงทนุไปยัง
กองทนุ LTF หรอืกองทุน RMF อื)นตามเงื)อนไขที)ระบุในหนังสอืชี1ชวนหรอืตามที)บรษัิทจัดการเห็นสมควร เมื)อมีเหตุใหต้อ้งเลกิกองทนุรวมดังกล่าว /In case this is a purchasing/switch-in/transfer-in order for  a long term 
equity fund (LTF) or a retirement mutual fund (RMF), I (the unitholder) hereby agree to allow TMBAM to switch my investments into another LTF fund or RMF fund (as the case may be) 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. 
7) ในกรณีที)ขา้พเจา้ (ผูถ้อืหน่วยลงทนุ) ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ ขา้พเจา้รับทราบและยนิยอมเขา้ผกูพนัตามรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมที)ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงาน ก.ล.ต. และที)แกไ้ขเพิ)มเตมิโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
ตลอดจนขอ้ผูกพันระหวา่งบรษัิทจัดการและผูถ้อืหน่วยลงทนุที)จัดทําขึ1นโดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม / When I (the unitholder) have receive 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. 
8) ขา้พเจา้ (ผูถ้อืหน่วยลงทนุ) ตกลงและรับทราบวา่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธ ิsไมด่ําเนินการตามคําสั)งซ ื1อ/สบัเปลี)ยนเขา้สําหรับกองทนุใด ตามคําสั)งซื1อ/สบัเปลี)ยนเขา้ (หรอืการสง่ผา่นระบบ) สําหรับกองทุนใด  โดยไม่ตอ้งแจง้ให ้
ขา้พเจา้ทราบลว่งหนา้ หากระดับความเสี)ยงของกองทุนนั1น สงูกวา่ระดับความเสี)ยงที)เหมาะสมในการลงทนุของขา้พเจา้ตามแบบประเมนิระดับความเสี)ยงลา่สดุที)ขา้พเจา้เคยใหไ้ว ้ยกเวน้ กรณีที)ขา้พเจา้ไดต้กลงและรบัทราบความเสี)ยง
ของกองทนุนั1นเป็นคราว ๆ ไป หรอืยกเวน้กรณีที)อาจมกีารเปลี)ยนแปลงในอนาคตตามที)บรษัิทจัดการเห็นสมควรภายใตก้ฎเกณฑข์องหน่วยงานทางการที)เก ี)ยวขอ้ง ตลอดจนตกลงและรับทราบว่าบรษัิทจัดการสงวนสทิธิsในการปฏเิสธ
การรับคําสั)งและ/หรอืบังคับขายหน่วยลงทนุที)ทา่นถอือยูโ่ดยมติอ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  หากปรากฏภายหลังวา่ขา้พเจา้ไมป่ฏบิัตติามขอ้ตกลง ตามเอกสารนี1 รวมถงึเอกสารอื)นใดที)ใหไ้วก้บับรษัิทจัดการหรอืคํารับรอง/ยืนยันของ
ขา้พเจา้ในเอกสารดังกลา่ว ไมต่รงความจรงิ หรอืการลงทนุของขา้พเจา้ในกองทนุทําใหก้องทนุและ/หรอืผูเ้ก ี)ยวขอ้งมคีวามเสี)ยงไม่สามารถปฏบิัตติามกฎหมายที)เก ี)ยวขอ้งทั1งในและต่างประเทศ หรอืในกรณีที)กองทุนต่างประเทศที)
กองทนุเขา้ลงทุนขอใหบ้รษัิทจัดการการบังคับขายคนืหน่วยลงทุนของขา้พเจา้เพื)อเป็นไปตามกฎเกณฑข์องกองทุนต่างประเทศนั1นๆ / I (the unitholder) agree and acknowledge that TMBAM reserves the right to refrain 
from executing my order to purchase / switch-in any fund unit in my order form (or online instruction) without informing me in advance, if the risk level of the fund is higher than the suitable risk level for 
myself as assessed from the latest Customer Risk Profile I have previously submitted.  This excludes cases where I have agreed and acknowledged the risks of funds on a case by case basis or where 
TMBAM deems appropriate in future subject to rules and regulations set by relevant authorities. I further 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. 
9) กรณบีัญชผีูถ้อืหน่วยลงทนุประเภทบัญชเีดี)ยว(บัญชทีี)มเีจา้ของบญัชเีพยีงหนึ)งคน): ขา้พเจา้รับทราบวา่การทําแบบประเมนิความเสี)ยงในบัญชผีูถ้อืหน่วยลงทนุบัญชใีดบัญชหีนึ)งประเภทบัญชเีดี)ยวของขา้พเจา้(ไม่วา่ดว้ยตนเองหรือ
โดยผูไ้ดร้บัคํายนิยอม/มอบอํานาจใหทํ้ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต Fundlink Online ของ บลจ.ทหารไทย) ระบบของบลจ.ทหารไทยจะนําขอ้มลูที)ประมวลไดจ้ากแบบประเมนิดงักลา่วไปทดแทนฐานขอ้มูลเดมิในบัญชผีูถ้อืหน่วย
ลงทนุของขา้พเจา้ที)เป็นบัญชเีดี)ยวทกุบัญช ีนอกจากนี1 ทันททีี)ขา้พเจา้ทําการประเมนิความเสี)ยงครั 1งใหมใ่นแต่ละครั 1ง ระบบจะนําขอ้มลูใหมไ่ปประมวลกบัขอ้มลูตามแผน AIP ที)มอียู่ของขา้พเจา้ทกุบัญชที ี)เป็นบัญชเีดี)ยว และจะแสดง
รายการแผน AIP ทกุแผนในแต่ละบัญชเีดี)ยวทกุๆบัญชขีองขา้พเจา้ที)มรีะดับความเสี)ยงการลงทุนสูงกว่าระดับความเสี)ยงการลงทุนของขา้พเจา้ในขณะนั1น เพื)อใหข้า้พเจา้ทําการยืนยันยอมรับความเสี)ยงเพิ)มเตมิ (รวมถงึการยอมรับ
ความเสี)ยงของกองทนุที)จะเขา้ลงทนุ ตลอดจนรับทราบคําแนะนําและคําเตอืนตา่งๆที)เกี)ยวขอ้ง) ขา้พเจา้ตกลงและยอมรับว่าหากขา้พเจา้ขา้มขั 1นตอนการยนืยันยอมรับความเสี)ยงดังกลา่ว จะสง่ผลใหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถทํารายการ 
AIP ที)เป็นรายการซื1อ/สบัเปลี)ยนเขา้ของขา้พเจา้ในสว่นของกองทนุที)มรีะดับความเสี)ยงสูงกวา่ระดับความเสี)ยงจากการประเมนิครั1งลา่สดุของขา้พเจา้  และดว้ยเหตผุลดังกลา่วขา้งตน้ หากขา้พเจา้ไดต้กลงและยินยอมและมอบอํานาจ
ใหบ้คุคลใดมอํีานาจในการทําธรุกรรมทางระบบอนิเตอรเ์น็ตของบลจ.ทหารไทยในบัญชเีดี)ยวของขา้พเจา้ไม่วา่บัญชใีด(ซึ)งรวมถงึรายการการทําแบบประเมนิระดับความเสี)ยงการลงทุนของขา้พเจา้) ขา้พเจา้ขอมอบอํานาจเพิ)มเตมิให ้
บคุคลนั1นมอีํานาจในการทําการยนืยันยอมรับความเสี)ยงการลงทนุและความเสี)ยงเพิ)มเตมิผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตของบลจ.ทหารไทยในบัญชเีดี)ยวบัญชอีื)นๆของขา้พเจา้ทกุบัญชทีี)แผน AIP มรีะดบัความเสี)ยงสงูกวา่ระดับความเสี)ยงของ
ขา้พเจา้ดว้ย /For Unitholder Account which is “single-holder” type ( i.e., the Account  which has only one  owner):  I (the unitholder) acknowledge that whenever I (or the person authorized by me “the 
Authorized Person”) submit my new  Risk Profile Questionnaire to TMBAM through TMBAM’s internet Fundlink Online system, the system will automatically update such new data against the old data in 
TMBAM’s database and apply it to all of my single-unitholder accounts with TMBAM. In addition immediately after I or the Authorized Person submit my new Risk Profile Questionnaire through the Fundlink 
online in each time, TMBAM system will compare my new risk level (as calculated from the new Questionnaire) against my outstanding  Automatic Investment  Plans (AIP’s) in all of my single unitholder 
accounts with TMBAM and show those plans which fund risk levels are higher than my (new) risk level, such that I can confirm acceptance of additional risks ( and all investment risks , as well as 
acknowledge any advice/warning clause). I acknowledge and agree that if I or the Authorized Person skip this risk acceptance step, TMBAM might not be able to execute the AIP purchase/switch-in 
transaction order with fund risk level is higher than my new risk level. In addition, because of the abovementioned reason, for those who I have given consent /authorized to operate any of my single-
unitholder account on my behalf through TMBAM internet system (which shall include to perform and submit my Customer Risk Profile Questionnaire through the system), I hereby further give consent and 
authorize them to perform and confirm acceptance of investment risk including additional risk in all of my single unitholder accounts on my behalf. 
10) ขา้พเจา้ (ผูถ้อืหน่วยลงทนุ) ตกลงและรับทราบวา่ เพื)อใหไ้ดรั้บการใหคํ้าแนะนําการลงทนุที)เหมาะสมจากผูข้ายหน่วยลงทนุ  ผูถ้อืหน่วยลงทนุควรทําแบบประเมนิระดับความเสี)ยงการลงทนุโดยใหข้อ้มูลที)ถูกตอ้งเป็นจรงิ รวมถึง
ควรมกีารทบทวนขอ้มลูเมื)อมกีารเปลี)ยนแปลงหรอืตามระยะเวลาที)หน่วยงานทางการกําหนด ทั 1งนี1 หากผูถ้อืหน่วยลงทนุไม่ใหข้อ้มลูตามแบบประเมนิฯ หรอืใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดรั้บคําแนะนําการลงทุนและ
อาจไม่สามารถทํารายการซื1อหรอืสับเปลี)ยนเขา้บางกองทุนได ้/ 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. 
11) ผูล้งทุนรับทราบว่า ผูล้งทุนจะไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื)อการเลี1ยงชพีและกองทนุรวมหุน้ระยะยาวไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได ้/ Customer acknowledges that in case of  
investment in Retirement Mutual Fund and Long Term Equity Fund, fund units of such Retirement Mutual Fund and Long Term Equity Fund may not be sold, distributed, pledged or used as collateral. 
 

สทิธขิองผูล้งทนุ / Unitholder’s Right 
1. กอ่นทําการซื1อ ขาย สบัเปลี)ยนหน่วยลงทนุทา่นควรใชส้ทิธสิอบถามรายชื)อของบรษัิทจัดการทกุแหง่ที)ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื1อคนืหนว่ยลงทนุ (“ผูส้นับสนุนฯ”) ของทา่น ทําหนา้ที)สนับสนุนการขายหรอืรับซื1อคนือยู ่/ 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. ทา่นมสีทิธขิอทราบ ชื)อ ที)อยู ่ของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนฯ รวมทั 1ง ชื)อ ที)อยู่ และเลขประจําตัวพนักงานของผูทํ้าหนา้ที)ขาย หรอื รับซื1อคนืหน่วยลงทนุของทา่น / 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. เพื)อประโยชน์ในการตัดสนิใจลงทนุของทา่น ท่านควรใชส้ทิธขิอทราบขอ้มลูเกี)ยวกบัความเสี)ยงของกองทนุรวมที)บรษัิทจัดการ/ผูส้นับสนนุฯ แนะนําใหท้า่นซื1อรวมทั1งคําเตอืนและคําอธบิายเกี)ยวกับความเสี)ยงของการลงทนุในหน่วย
ลงทุน / 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. เพื)อใหไ้ดข้อ้มลูครบถว้น ประกอบการตัดสนิใจลงทนุของทา่น ทา่นมสีทิธทิี)จะทราบขอ้เท็จจรงิที)อาจมผีลกระทบตอ่กองทนุ หรอืการตัดสนิใจลงทนุ อยา่งมนัียสําคัญ เชน่ กองทนุอยู่ในระหวา่งขั 1นตอนการรวมกับกองทนุรวมรายอื)น
หรอืไม่ / 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. ทา่นมสีทิธทิี)จะขอทราบความขัดแยง้ทางผลประโยชน์จากผูส้นับสนุนฯ เชน่ อัตราคา่ธรรมเนยีมหรอืผลตอบแทนจากการขายหน่วยลงทนุที)ผูส้นับสนนุฯ ไดรั้บ / 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. ถา้ผูส้นับสนุนฯ เป็นฝ่ายตดิต่อทา่นเพื)อเสนอขายหนว่ยลงทนุโดยทา่นไม่ไดเ้ป็นผูร้อ้งขอ ทา่นมสีทิธทิี)จะปฏเิสธการเสนอขายนั1นและแจง้ใหผู้ส้นับสนนุฯ ระงับการตดิตอ่เพื)อเสนอขายหน่วยลงทนุแกท่่านอกีต่อไป / 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. ถา้ทา่นไมไ่ดเ้ป็นนักลงทนุสถาบัน และไดสั้)งซื1อหน่วยลงทนุหลังจากที)ผูส้นับสนุนฯ เสนอขายโดยที)ทา่นไมไ่ดร้อ้งขอ ทา่นมสีทิธทิี)จะยกเลกิคําสั)งซื1อ หรอื ขายคนืหน่วยลงทุนนั1นได ้ตามระยะเวลาที)กฎหมายกําหนดไว ้/ 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. 
 

การรบัขอ้รอ้งเรยีนของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ / Customer Complaints  
ท่านสามารถยื)นคํารอ้งเรยีนเกี)ยวกับการประกอบธุรกจิของบรษัิทจัดการ การปฏบิัตหินา้ที)ของพนักงาน และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื1อคนืหน่วยลงทนุ ไดโ้ดยผ่านหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ)งดังต่อไปนี1 / You may submit 
complaints regarding the business operations of an investment management company, staff conduct or selling agents, through any of the following channels. 
 

บรษิทัจดัการ / Investment Management Company 
ทา่นสามารถรอ้งเรยีนเป็นลายลักษณ์อักษรหรอืดว้ยวาจาไดท้ ี)  “สว่นกํากบัและควบคมุภายใน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั  ช ั&น 32 อาคารอบัดลุราฮมิ เพลส เลขที� 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรกั  
กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท ์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” 
 

ในกรณีที)ทา่นรอ้งเรยีนดว้ยวาจา ทา่นจะตอ้งลงนามรับรองและสอบทานความถูกตอ้งในบันทกึขอ้รอ้งเรยีนทกุครั1ง และบรษัิทจัดการจะดําเนนิการแกไ้ขปัญหาของท่าน และมีหนา้ที)รวบรวมขอ้รอ้งเรยีนพรอ้มแนวทางการแกไ้ขปัญหา
รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับตั1งแต่วันสิ1นไตรมาส / 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. 
 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื&อคนืหนว่ยลงทนุ / Selling or Redemption Support (“Selling Support”) 
ทา่นสามารถรอ้งเรยีนเป็นลายลักษณ์อักษรหรอืดว้ยวาจา ในกรณีที)ท่านรอ้งเรยีนดว้ยวาจา ท่านจะตอ้งลงนามรับรองและสอบทานความถูกตอ้งในบันทกึขอ้รอ้งเรยีนทุกครั 1ง และ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื1อคนืหน่วยลงทุน จะ
ดําเนนิการแกไ้ขปัญหาของทา่น และมหีนา้ที)รวบรวมขอ้รอ้งเรยีนพรอ้มแนวทางการแกไ้ขปัญหานําสง่ใหบ้รษัิทจัดการทราบภายใน 7 วันนับตั 1งแต่วันที)มขีอ้ยุต ิ/ 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. 
 

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. / The Securities and Exchange Commission (SEC) 
ทา่นสามารถยื)นขอ้รอ้งเรยีนตอ่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื)อใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนดังกลา่วตามขั1นตอนวธิกีารพจิารณาการแกไ้ขปัญหา และ รายงานผลการดําเนนิงานใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 30 วนันับตั 1งแตว่นัถัดจากวนัที)ไดรั้บรอ้งเรยีนนั1น หากบรษัิทจัดการไม่สามารถแกไ้ขใหเ้สร็จภายใน 30 วัน ใหท้างบรษัิทรายงานการดําเนินการต่อ ก.ล.ต. ทุก 30 วันจนกวา่จะแลว้เสร็จ หลังจากดําเนินการแกไ้ขปัญหา
แลว้เสร็จ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื1อคนืหน่วยลงทนุ แลว้แต่กรณีจะตอ้งแจง้เรื)องดังกลา่วใหก้บัทา่นเป็นลายลักษณ์อักษรทราบภายใน 7 วัน นับตั1งแตว่ันที)มขีอ้ยตุ ิ/ 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. 
 

 


