
 

ใบคาํสั�งสับเปลี�ยนการถอืหน่วยลงทนุ/(SWITCHING ORDER)                                     วนัที� / Date …………………………… 

                                    สํานกังาน / Office ……………….......... 
 
ชื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุ / Unitholder Name …………………………………………………… 

เลขที�ผู้ ถือหน่วยลงทุน                                                 
Unitholder Number 

    

    

ชื�อกองทนุต้นทาง      
Switch from (Fund Name) 

เพื�อเข้าชื�อกองทนุปลายทาง 
Switch to (Fund Name) 
 

สําหรับเจ้าหน้าที�  
/ For Official Use Only 

 

……………………………….. 
ผู้ขาย / Single License 

             จํานวนเงินสทุธิที�ต้องการขายจากกองทนุต้นทาง                
             Net monetary amount required to switch  

                      จํานวนหน่วยที�ต้องการขายจากกองทนุต้นทาง 
                      Number of units to switch  

 

 
 

…............................................ 
ผู้ บันทกึข้อมูล / Data Input Person 

จํานวนเงินสทุธิ / Net monetary amount  
จํานวนหน่วย / Number of units 

บาท / Baht ส.ต. / S.T.  

……………………………… 
ผู้ตรวจสอบการบันทึกข้อมลู / Supervisor    

     

โปรดกรอกเป็นตวัหนงัสือ 
Amount in words   …………………………….. 

ผู้ มีอํานาจอนมุัติ / Authorized Person 
 

 เงื�อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหน่วยลงทุน / Terms and Conditions agreed by the unitholder :  
1)  ข้าพเจ้า (ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และข้าพเจ้าได้อา่น ตกลงยินยอมปฏิบัติและผกูพนัตนเองตามข้อกําหนด เงื�อนไขและข้อความใดๆ ที�ระบไุว้ในใบคําสั�งนี X/ใบเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า/หนังสือชี X
ชวนของกองทนุรวมนี X ทกุประการ (ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนงัสือชี Xชวนกองทนุได้ ณ ที�ทําการของบริษัทจดัการหรือทางเวบ็ไซต์บริษัทจัดการ www.tmbam.com หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Xอคืนหน่วยลงทุน) / 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) ในกรณีของการลงทุนใน กองทนุรวมเพื�อการเลี Xยงชีพ(RMF) และ/หรือกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ข้าพเจ้า(ผู้ ถือหน่วยลงทนุ) ได้รับคูม่ือการลงทนุใน RMF และ/หรือ LTF ที�เป็นปัจจบุนั ซึ�งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความที�ปรากฏอยู่ใน
คูม่ือดงักลา่วแล้ว  ทั Xงนี X ข้าพเจ้ารับทราบและจะถือวา่บริษัทจดัการมิได้เป็นผู้ให้คําแนะนําหรือให้คําปรึกษาด้านภาษีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด / 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) การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงินและมีความเสี�ยงในการลงทนุ ข้าพเจ้า (ผู้ ถือหน่วยลงทนุ) ตกลงและรบัทราบว่า ผู้ถือหน่วยลงทนุอาจได้รับเงินลงทนุคืนมากกว่าหรือน้อยกวา่เงินลงทนุเริ�มแรกก็ได้ และอาจไมไ่ด้รับชําระเงินคา่ขายคืน
หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที�กําหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที�ได้มีคําสั�งไว้ และผู้ลงทุนควรซื Xอขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที�ได้รับความเห็นชอบ / 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. 
4) ข้าพเจ้า (ผู้ ถือหน่วยลงทนุ)รับรองและยืนยันวา่ข้าพเจ้า 4.1) มิใช่บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลสญัชาติสหรฐัอเมริกา ผู้มีถิ�นที�อยู่มใีนสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา 4.2) มิได้และจะไมชํ่าระ/รบัชําระเงินเกี�ยวกับหน่วย
ลงทนุนี Xในสหรฐัอเมริกาและ 4.3)ตกลงที�จะแจ้งให้บริษัทจดัการทราบในทนัทีที�มีการเปลี�ยนแปลงข้อเท็จจริงในคํารับรองดงักลา่วข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคต และข้าพเจ้าขอยืนยนัเพิ�มเติมว่าเงินที�ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที�ได้มาจากแหลง่
หรือกิจกรรมที�ผิดกฎหมาย ซึ�งรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายตอ่ต้านการสนบัสนนุการก่อการร้าย และเงินที�ได้จากการคอรัปชั�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) ข้าพเจ้า (ผู้ ถือหน่วยลงทนุ) ตกลงและยินยอมให้บริษัทจดัการและผู้ เกี�ยวข้อง (ซึ�งรวมถึง กองทนุ เจ้าของผลิตภณัฑ์ทางการเงินที�บริษัทจดัการ/กองทนุใช้บริการหรือเข้าเป็นคูส่ญัญาเพื�อประโยชน์ในการบริหารกองทนุ และผู้สนบัสนนุการขาย/
ตวัแทนของบริษัทจดัการและของบคุคลดงักลา่ว) เปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบับญัชีการลงทนุของข้าพเจ้าแกบ่คุคลที�สามและผู้เกี�ยวข้อง รวมถึงดําเนินการอื�นใด (รวมถึงการปิดบญัชีการลงทนุ การหกั ณ ที�จ่าย--ถ้ามี) เกี�ยวกับบญัชีกองทนุของข้าพเจ้า 
เพื�อให้บริษัทจัดการและผู้ที�เกี�ยวข้องรวมถึงผู้ ที�ได้รับการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าว สามารถใช้ข้อมลูและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย หรือข้อกําหนดของหน่วยงานราชการทั Xงในและต่างประเทศรวมถึงกฎเกณฑ์ภายในของตน  
นอกจากนี Xข้าพเจ้าตกลงที�จะนําสง่ข้อมลูและเอกสารเพิ�มเติมตามที�บริษัทจดัการร้องขอ 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) กรณีที�รายการนี Xเป็นรายการเกี�ยวกับการซื Xอ/สบัเปลี�ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือ กองทนุรวมเพื�อการเลี Xยงชีพ (RMF)  ข้าพเจ้า (ผู้ ถือหน่วยลงทนุ) ยินยอมให้บริษัทจดัการโอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุ LTF 
หรือ กองทนุ RMF (แล้วแตก่รณี) อื�นตามเงื�อนไขที�ระบใุนหนังสือชี Xชวนหรือตามที�บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื�อมีเหตใุห้ต้องเลิกกองทุนรวมดงักล่าว /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) กรณีที�รายการนี Xเป็นรายการเกี�ยวกับการซื Xอ/สบัเปลี�ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมประเภทที�มกีารรับซื Xอคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ โดยใบคําสั�งนี X ข้าพเจ้า (ผู้ ถือหน่วยลงทุน) มีคําสั�งขายคืน/สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุกองทนุนี Xลว่งหน้า
ด้วย ในปริมาณและจํานวนที�ทําให้กองทนุสามารถรับซื Xอคืนหรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของข้าพเจ้าโดยอตัโนมตัิ ตามวนัและข้อกําหนดที�ระบไุว้ในหนงัสือชี Xชวน / If this is a purchasing/switch-in/transfer-in order for  a  fund with an auto-
redemption feature, together with this order I (the unitholder) hereby place an order in advance to redeem / switch-out units in the amount that enable the fund to proceed with my redemption or switch-out order 
automatically as scheduled under terms described in the prospectus. 
8) ในกรณีที�ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทนุ) ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผกูพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที�ได้รับอนุมตัิจากสํานักงาน ก.ล.ต. และที�จะได้แก้ไขเพิ�มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างบริษัทจดัการและผู้ ถือหน่วยลงทนุที�จดัทําขึ Xนโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม / 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.  
9) ข้าพเจ้า (ผู้ ถือหน่วยลงทนุ) ตกลงและรับทราบวา่ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิzไมด่ําเนินการตามคําสั�งซื Xอ/สบัเปลี�ยนเข้าสําหรับกองทนุใด ตามคําสั�งซื Xอ/สบัเปลี�ยนเข้า (หรือการสง่ผา่นระบบ) สําหรับกองทุนใด  โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
ลว่งหน้า หากระดบัความเสี�ยงของกองทนุนั Xน สงูกวา่ระดบัความเสี�ยงที�เหมาะสมในการลงทนุของข้าพเจ้าตามแบบประเมินระดบัความเสี�ยงลา่สดุที�ข้าพเจ้าเคยให้ไว้ ยกเว้น กรณีที�ข้าพเจ้าได้ตกลงและรับทราบความเสี�ยงของกองทนุนั Xนเป็นคราว 
ๆ ไป หรือยกเว้นกรณีที�อาจมกีารเปลี�ยนแปลงในอนาคตตามที�บริษัทจดัการเห็นสมควรภายใต้กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนตกลงและรับทราบว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิzในการปฏิเสธการรับคําสั�งและ/หรือบงัคบัขายหน่วย
ลงทนุที�ท่านถืออยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบลว่งหน้า  หากปรากฏภายหลงัวา่ข้าพเจ้าไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลง ตามเอกสารนี X รวมถงึเอกสารอื�นใดที�ให้ไว้กบับริษัทจดัการหรือคํารับรอง/ยืนยันของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว ไมต่รงความจริง หรือ
การลงทนุของข้าพเจ้าในกองทนุทําให้กองทุนและ/หรือผู้ เกี�ยวข้องมีความเสี�ยงไมส่ามารถปฏิบตัติามกฎหมายที�เกี�ยวข้องทั Xงในและตา่งประเทศ หรือในกรณีที�กองทุนตา่งประเทศที�กองทนุเข้าลงทนุขอให้บริษัทจัดการการบงัคบัขายคืนหน่วยลงทุน
ของข้าพเจ้าเพื�อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทนุต่างประเทศนั Xนๆ / 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. 
10) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทนุ) ตกลงและรับทราบวา่ เพื�อให้ได้รบัการให้คําแนะนําการลงทนุที�เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทนุ  ผู้ ถือหน่วยลงทุนควรทําแบบประเมินระดบัความเสี�ยงการลงทุนโดยให้ข้อมลูที�ถูกต้องเป็นจริง รวมถึงควรมีการ
ทบทวนข้อมลูเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงหรือตามระยะเวลาที�หน่วยงานทางการกําหนด ทั Xงนี X หากผู้ถือหน่วยลงทนุไม่ให้ข้อมลูตามแบบประเมินฯ หรือให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับคําแนะนําการลงทุนและอาจไม่สามารถทํา
รายการซื Xอหรือสบัเปลี�ยนเข้าบางกองทุนได้ / 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) ผู้ลงทุนรับทราบวา่ ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื�อการเลี Xยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้ / 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. 

 
 

 

 

 

Switching_20160617 
 

…………………………………………..… ……………………………………… 
โปรดระบจํุานวนเงินสทุธิหรือจํานวนหน่วยที�ต้องการขายเพื�อการสบัเปลี�ยนการถือหน่วยลงทนุ เพียงอย่างใดอย่างหนึ�ง 

(Please select only one, monetary amount or units you wish to switch.) 
หรือ 
or 

1. ในกรณีที�กองทุนข้างต้นมีระดับความเสี�ยงกองทุนสงูกว่าระดับความเสี�ยงในการลงทุนที�เหมาะสมของผู้ถือหน่วยลงทนุจากประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมนิระดับความเสี�ยงล่าสุดที�ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยให้ไว้ / 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 : 
�   ข้าพเจ้า (ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ) ตกลงยอมรับความเสี�ยงที�เพิ�มขึ Xน โดยได้รับคําแนะนําการลงทนุรวมถึงลกัษณะของกองทนุตลอดจนคําเตือนและความเสี�ยงทั Xงหมดทีเกี�ยวข้องกับกองทนุดงักลา่วจากผู้ขายหน่วยลงทนุแล้วและยืนยนัจะเข้าลงทนุในกองทนุนี X 

/ 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. ในกรณีที�กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในตราสารในรูปของสกุลเงินต่างประเทศและไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี�ยงในอัตราแลกเปลี�ยนทัMงจํานวนหรือมีนโยบายป้องกันความเสี�ยงตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของเงินลงทุนในสกุลเงิน
ต่างประเทศผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกาํไรจากอัตราแลกเปลี�ยน/หรือได้รับเงินคืนตํ�ากว่าเงินลงทุนเริ�มแรกได้  (นอกเหนื�อจากความเสี�ยงจาการลงทนุปกต)ิ /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 l 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 (ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ) ตกลงรับทราบความเสี�ยงอตัราแลกเปลี�ยนและแนวทางบริหารความเสี�ยงอตัราแลกเปลี�ยน ของกองทนุนี X รวมถึงได้รับทราบคําเตือนจากผู้ขายหนว่ยลงทนุแล้วและยืนยนัจะเข้า ลงทนุในกองทนุนี X / 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                            
                                                                                                                                                                                      

หน่วยลงทนุของTMBAMไม่สามารถสับเปลี�ยนให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาตสิหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ�นที�อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ถือ
กรีนการ์ด “TMBAM  does not allow switching-in order for its fund units to US persons, citizens, residents, or Green Card holders of the USA 

ลําดบัที� 2                                               
ลงนามรับทราบและยอมรับ          __________________________________ 
ความเสี�ยงเพิ�มเตมิข้างต้นแล้ว     ลายมือชื�อผู้ ถือหนว่ยลงทุน/Unitholder’s Signature 

�                       
ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ลกูค้ารับทราบความเสี�ยงเพิ�มเติมข้างต้นแล้ว โดยลูกค้ารับทราบและยอมรับในความเสี�ยงที�เพิ�มเตมิดงักลา่วโดยยืนยนัที�จะลงทนุ
ในกองทนุนี X  
 

                                                                                                   ลงชื�อ    ______________________________    เจ้าหน้าที�ผู้ ขาย/ผู้แนะนําการลงทนุ /Single License � 

ลําดบัที� 1                                                  
ลงนามยืนยนัทํารายการและยอมรับเงื�อนไข     ...…………………….………………................. 
รวมทั Xงข้อความตามที�ปรากฏในใบคําสั�งซื Xอนี X     ลายมือชื�อผู้ ถือหนว่ยลงทนุ / Unitholder’s Signature 

� 



สิทธิของผู้ลงทนุ / Unitholder’s Rights 
1. ก่อนทําการซื Xอ ขาย สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุทา่นควรใช้สิทธิสอบถามรายชื�อของบริษัทจดัการทกุแห่งที�ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Xอคืนหน่วยลงทนุ (“ผู้สนบัสนนุฯ”) ของทา่น ทําหน้าที�

สนบัสนนุการขายหรือรับซื Xอคืนอยู ่/ 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. ท่านมีสิทธิขอทราบ ชื�อ ที�อยู่ ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุฯ รวมทั Xง ชื�อ ที�อยู่ และเลขประจําตวัพนักงานของผู้ทําหน้าที�ขาย หรือ รับซื Xอคืนหน่วยลงทนุของท่าน / 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. เพื�อประโยชน์ในการตดัสินใจลงทนุของท่าน ท่านควรใช้สิทธิขอทราบข้อมลูเกี�ยวกบัความเสี�ยงของกองทุนรวมที�บริษัทจัดการ/ผู้สนับสนนุฯ แนะนําให้ท่านซื Xอ รวมทั Xงคําเตือนและ
คําอธิบายเกี�ยวกบัความเสี�ยงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ / 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. เพื�อให้ได้ข้อมลูครบถ้วน ประกอบการตดัสินใจลงทนุของทา่น ท่านมีสิทธิที�จะทราบข้อเทจ็จริงที�อาจมีผลกระทบตอ่กองทนุ หรือการตดัสินใจลงทนุ อย่างมีนัยสําคญั เช่น กองทนุอยู่ใน
ระหว่างขั Xนตอนการรวมกับกองทนุรวมรายอื�นหรือไม่ / 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. ท่านมีสิทธิที�จะขอทราบความขดัแย้งทางผลประโยชน์จากผู้สนบัสนนุฯ เช่น อตัราคา่ธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากการขายหน่วยลงทนุที�ผู้สนับสนนุฯ ได้รับ / 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. ถ้าผู้สนบัสนนุฯ เป็นฝ่ายติดตอ่ทา่นเพื�อเสนอขายหน่วยลงทนุโดยทา่นไมไ่ด้เป็นผู้ ร้องขอ ทา่นมีสิทธิที�จะปฏิเสธการเสนอขายนั Xนและแจ้งให้ผู้สนับสนนุฯ ระงับการติดตอ่เพื�อเสนอขาย
หน่วยลงทนุ แก่ท่านอีกต่อไป / 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. ถ้าทา่นไมไ่ด้เป็นนกัลงทนุสถาบนั และได้สั�งซื Xอหน่วยลงทนุหลงัจากที�ผู้สนบัสนนุฯ เสนอขายโดยที�ทา่นไม่ได้ร้องขอ ทา่นมีสิทธิที�จะยกเลิกคําสั�งซื Xอ หรือ ขายคืนหน่วยลงทนุนั Xนได้ตาม
ระยะเวลาที�กฎหมายกําหนดไว้ / 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. 

 

 
การรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน / Customer Complaints  
ท่านสามารถยื�นคําร้องเรียนเกี�ยวกบัการประกอบธรุกิจของบริษัทจดัการ การปฏบิติัหน้าที�ของพนกังาน และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Xอคืนหน่วยลงทนุ ได้โดยผ่านหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ�งดงัตอ่ไปนี X / 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. 
 

บริษัทจัดการ / Investment Management Company 
ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือด้วยวาจาได้ที�  “ส่วนกาํกับและควบคุมภายใน บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกัด  ชั Mน 32 อาคารอบัดุลราฮมิ เพลส 
เลขที� 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2636-1800 โทรสาร 0-2636-1822” / 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�ทา่นร้องเรียนด้วยวาจา ทา่นจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถกูต้องในบนัทกึข้อร้องเรียนทกุครั Xง และบริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขปัญหาของทา่น และมีหน้าที�รวบรวม
ข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหารายงานตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วนั นับตั Xงแต่วนัสิ Xนไตรมาส / 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. 
 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Mอคืนหน่วยลงทุน / Selling or Redemption Support (“Selling Support”) 
ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือด้วยวาจา ในกรณีที�ทา่นร้องเรียนด้วยวาจา ทา่นจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถกูต้องในบนัทึกข้อร้องเรียนทกุครั Xง และผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซื Xอคืนหน่วยลงทนุ จะดําเนินการแก้ไขปัญหาของทา่น และมีหน้าที�รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหานําสง่ให้บริษัทจัดการทราบภายใน 7 วนันบัตั Xงแตว่นัที�มี
ข้อยุต ิ/ 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) 
ท่านสามารถยื�นข้อร้องเรียนตอ่ สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื�อให้บริษัทจดัการดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดงักลา่วตามขั Xนตอนวิธีการพิจารณาการแก้ไขปัญหา และ รายงานผลการ
ดําเนินงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 30 วนันับตั Xงแตว่นัถดัจากวนัที�ได้รับร้องเรียนนั Xน หากบริษัทจดัการไม่สามารถแก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วนั ให้ทางบริษัทรายงาน
การดําเนินการตอ่ ก.ล.ต. ทกุ 30 วนัจนกว่าจะแล้วเสร็จ หลงัจากดาํเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Xอคืนหน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณีจะต้องแจ้งเรื�อง
ดงักลา่วให้กบัทา่นเป็นลายลกัษณ์อกัษรทราบภายใน 7 วนั นบัตั Xงแตว่นัที�มีข้อยตุ ิ/ 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. 

 

 

 

 

 


