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สำหรับ-ตัวแทน

ลำดับที่1
ลงนามยืนยันทำรายการและยอมรับเงื่อนไข

รวมทั้งข้อความตามที่ปรากฏในใบคำสั่งซื้อนี้

…………………………………………..…….

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน



หน่วยลงทุนของ TMBAM ไม่สามารถขายให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ถือกรีนการ์ด 

ใบคำสั่งซื้อ

เงินสด สำหรับเจ้าหน้าที่



............................................................
ผู้ขาย

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

ผู้บันทึกข้อมูล

............................................................
ผู้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล

............................................................
ผู้มีอำนาจอนุมัติ

 ชื่อธนาคาร/สาขา จำนวนเงิน 




เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหน่วยลงทุน

1) ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้นและข้าพเจ้าได้อ่านตกลงยินยอมปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อความใดๆที่ระบุไว้ในใบคำสั่งนี้/ใบเปิดบัญชีกองทุนของ

ข้าพเจ้า/หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนี้ ทุกประการ (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ณที่ทำการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการwww.tmbam.comหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน)


2) ในกรณีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)และ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ได้รับคู่มือการลงทุนในRMFและ/หรือLTFที่เป็นปัจจุบันซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ

ข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือดังกล่าวแล้วทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบและจะถือว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด

3) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุนข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ตกลงและรับทราบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้

รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ

4) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน)รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า4.1)มิใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกาผู้มีถิ่นที่อยู่มีในสหรัฐอเมริกาหรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกา4.2)มิได้และจะไม่ชำระ/รับ

ชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนนี้ในสหรัฐอเมริกาและ4.3)ตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคตและข้าพเจ้าขอยืนยันเพิ่มเติมว่าเงิน
ที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้ายและเงินที่ได้จากการ
คอรัปชั่น


5) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการและผู้เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึง กองทุน เจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทจัดการ/กองทุนใช้บริการหรือเข้าเป็นคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุน

และผู้สนับสนุนการขาย/ตัวแทนของบริษัทจัดการและของบุคคลดังกล่าว) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุนของข้าพเจ้าแก่บุคคลที่สามและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการอื่นใด (รวมถึงการปิดบัญชีการลงทุน การหัก
ณ ที่จ่าย--ถ้ามี) เกี่ยวกับบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า เพื่อให้บริษัทจัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว สามารถใช้ข้อมูลและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อกำหนดของ
หน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศรวมถึงกฎเกณฑ์ภายในของตนนอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ


6) กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายการ

ลงทุนไปยังกองทุนLTFหรือกองทุนRMF(แล้วแต่กรณี)อื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว

7) กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยใบคำสั่งนี้ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) มีคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนกองทุนนี้ล่วงหน้าด้วยในปริมาณและจำนวนที่ทำให้กองทุนสามารถรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติตามวันและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

8) ในกรณีที่ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานก.ล.ต.และที่จะได้แก้ ไขเพิ่มเติมโดยชอบ

ด้วยกฎหมายตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

9) ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ตกลงและรับทราบว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำสั่งและ/หรือบังคับขายหน่วยลงทุนที่ท่านถืออยู่โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติ

ตามข้อตกลงตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ให้ ไว้กับบริษัทจัดการหรือคำรับรอง/ยืนยันของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงความจริงหรือการลงทุนของข้าพเจ้าในกองทุนทำให้กองทุนและ/หรือผู้เกี่ยวข้องมีความ
เสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนขอให้บริษัทจัดการบังคับขายคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนต่าง
ประเทศนั้นๆ


10)ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ ได้รับการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน  ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง

รวมถึงควรมีการทบทวนข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือตามระยะเวลาที่หน่วยงานทางการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินฯ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับคำ
แนะนำการลงทุนและอาจไม่สามารถทำรายการซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้าบางกองทุนได้


11)ผู้ลงทุนรับทราบว่าผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจำหน่ายจ่ายโอนจำนำหรือนำไปเป็นประกันได้

โปรดกรอกเป็นตัวหนังสือ


ชื่อกองทุน...............................................................................................................................................................

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน................................................................................................................................................
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

 วันที่............................................................................

 สำนักงาน..................................................................

1. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีระดับความเสี่ยงกองทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ถือหน่วยลงทุนจากประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยให้ไว้


 ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคำแนะนำการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนคำเตือนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้า
ลงทุนในกองทุนนี้


2. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในตราสารในรูปของสกุลเงินต่างประเทศและไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเงินลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศผู้

ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้(นอกเหนือจากความเสี่ยงจากการลงทุนปกติ)


 ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ตกลงรับทราบความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนี้รวมถึงได้รับทราบคำเตือนจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้

ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้วโดยลูกค้ารับทราบและยอมรับในความเสี่ยงที่เพิ่มเติมดังกล่าว
โดยยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้

ลงชื่อ.......................................................................................................................................เจ้าหน้าที่ผู้ขาย/ผู้แนะนำการลงทุน

ลำดับที่2

ลงนามรับทราบและยอมรับ...........................................................................................................................
ความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้วลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

การชำระค่าหน่วยลงทุนโดยบัตรเครดิตธนาคาร........................................................................................................................................................................................................................................

(การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตใช้เฉพาะการซื้อหน่วยลงทุนLTF/RMFเท่านั้นและใช้เฉพาะบัตรเครดิตที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น)

เลขที่บัตรเครดิต วันหมดอายุ..................................../....................................



ชื่อตามหน้าบัตรเครดิต......................................................................................................ลายมือชื่อตามบัตรเครดิต...........................................................................................................................

จำนวนเงินที่ต้องการซื้อ



เช็คเลขที่



เลขที่บัญชีเช็ค

บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยจำกัดโทรศัพท์1725



สิทธิของผู้ลงทุน

1. ก่อนทำการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่านควรใช้สิทธิสอบถามรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“ผู้สนับสนุนฯ”) ของท่าน ทำหน้าที่สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนอยู่

2. ท่านมีสิทธิขอทราบชื่อที่อยู่ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯรวมทั้งชื่อที่อยู่และเลขประจำตัวพนักงานของผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน

3. เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านควรใช้สิทธิขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการ/ผู้สนับสนุนฯ แนะนำให้ท่านซื้อ รวมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับ

ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน

4. เพื่อให้ ได้ข้อมูลครบถ้วน ประกอบการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะทราบข้อเท็จจริงที่อาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการตัดสินใจลงทุน อย่างมีนัยสำคัญ เช่น กองทุนอยู่ในระหว่างขั้นตอน

การรวมกับกองทุนรวมรายอื่นหรือไม่

5. ท่านมีสิทธิที่จะขอทราบความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากผู้สนับสนุนฯเช่นอัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากการขายหน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนฯได้รับ

6. ถ้าผู้สนับสนุนฯ เป็นฝ่ายติดต่อท่านเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนโดยท่านไม่ได้เป็นผู้ร้องขอ ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเสนอขายนั้นและแจ้งให้ผู้สนับสนุนฯ ระงับการติดต่อเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ท่าน

อีกต่อไป

7. ถ้าท่านไม่ได้เป็นนักลงทุนสถาบันและได้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากที่ผู้สนับสนุนฯ เสนอขายโดยที่ท่านไม่ได้ร้องขอท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหรือ ขายคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย

กำหนดไว้



การรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ท่านสามารถยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยผ่านหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังต่อไปนี้



บริษัทจัดการ

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาได้ที่  “ส่วนกำกับและควบคุมภายในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยจำกัด ชั้น 32อาคารอับดุลราฮิมเพลส เลขที่ 990ถนนพระราม4

เขตบางรักกรุงเทพฯ10500โทรศัพท์0-2838-1800โทรสาร0-2838-1706”



ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครั้ง และบริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ ไขปัญหาของท่าน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อม

แนวทางการแก้ ไขปัญหารายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.เป็นรายไตรมาสภายใน15วันนับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส



ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจาท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครั้งและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนจะดำเนินการแก้ ไขปัญหาของท่านและมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ ไขปัญหานำส่งให้บริษัทจัดการทราบภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่มีข้อยุติ



สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.

ท่านสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวตามขั้นตอนวิธีการพิจารณาการแก้ ไขปัญหา และรายงานผลการดำเนินงาน

ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับร้องเรียนนั้น หากบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ ไขให้เสร็จภายใน 30 วัน ให้ทางบริษัทรายงานการดำเนินการต่อ ก.ล.ต.

ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ หลังจากดำเนินการแก้ ไขปัญหาแล้วเสร็จ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับท่านเป็นลายลักษณ์อักษร

ทราบภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่มีข้อยุติ





 

 

 

 

 

หนังสือยนิยอมให้หักเงินค่าซื �อหน่วยลงทุน 
LTF / RMF จากบัตรเครดิต ชั �น 32 อาคารอบัดลุราฮิม เพลส 990 ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท์ 1725 

32th Floor, Abdulrahim Place Building, 990 Rama IV Road, Silom Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 1725 Tel.1725 

20170714_Consent Letter for Credit Card Payment 

 เขียนทีI...................................................................... 

วนัทีI..........เดือน....................................พ.ศ............. 

เรียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยจาํกัด 

ข้าพเจ้า....................................................................................................... (ผู้ ถือหน่วยลงทนุ) เลขทีIผู้ ถือหน่วย ���-�-�����-� 

เจ้าของบตัรเครดติธนาคาร................................................................................................ประเภทบตัร.............................................................................. 

หมายเลขบตัรเครดติ ���� ���� ���� ���� วนัทีIบตัรหมดอายุ (mm/yy) �� / �� 

ชืIอตามหน้าบตัรเครดติ..............................................................................................................................  (ต้องเป็นบคุคลเดียวกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเท่านั �น)  

ยินยอมให้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุทหารไทยจํากดั หกัเงินจากบตัรเครดติของข้าพเจ้า เพืIอชําระค่าซื �อหน่วยลงทนุโดยมีรายละเอียด ดงันี � 

ชืIอกองทนุ......................................................................................................................................................................................................................... 

จํานวนเงิน..................................................................................บาท  (..............................................................................) (ขั �นตํ,า 5,000 บาทต่อรายการ) 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทบตัรเครดิต เรียกเก็บเงินจากบญัชีบตัรเครดิตของข้าพเจ้าข้างต้น เพืIอชําระค่าซื �อหน่วยลงทนุ LTF / RMF (“หน่วยลงทุน”) 
ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จํากัด ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีIข้าพเจ้ากรอกในหนังสือฉบบันี �เป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้าตกลง
ยินยอมและปฏิบตัติามเงืIอนไขการใช้บริการทีIปรากฏอยู่ในหนงัสือฉบบันี � หรือทีIบริษัทบตัรเครดติจะได้ประกาศ หรือมีหนงัสือแจ้งเพิIมเติมในภายหน้าทกุประการ 
รวมถงึข้อกําหนดและเงืIอนไขของบริษัทจดัการตามทีIปรากฏในใบคําสัIงซื �อ หรือหนงัสือชี �ชวนของกองทนุ 
 
เงื,อนไขการใช้บัตรเครดติ 
1. ชําระคา่ซื �อหน่วยลงทนุของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุทหารไทยจํากัด ด้วยบัตรเครดิตธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) หรือบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) เท่านั �น ขั �นตํIา 
5,000 บาทตอ่รายการ โดยผู้ถือหน่วยลงทนุและเจ้าของบัตรเครดติจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันเท่านั �น 
2. ในกรณีทีIบริษัทจดัการต้องคืนค่าซื �อหน่วยลงทนุแก่ผู้ ให้บริการบตัรเครดิตไม่ว่ากรณีใด(ยกเว้นกรณีทีIผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามทีIระบุในใบคําสัIงซื �อ) ผู้ ถือหน่วยลงทนุตกลง
รับผิดชอบในความเสียหายและคา่ใช้จ่ายใดๆทีIเกิดขึ �น และบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการขายคืนหน่วยลงทนุตามจํานวนทีIได้รับจดัสรรไปแล้วทั �งจํานวน เพืIอชําระหนี �ทีIเกิดขึ �นจากการขอใช้บริการตามคําขอ
ฉบบันี �โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ในกรณีทีIเงินคา่ขายหน่วยลงทนุไม่พอชําระหนี �ดงักลา่ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุตกลงรับผิดชอบชําระสว่นทีIขาดแก่บริษัทจดัการจนครบ 
3. ผู้ ถือหน่วยลงทนุสละสทิธิเรียกร้องคา่เสียหายจากบริษัทจดัการ ทีIเกิดขึ �นจากเหตขุดัข้องใด  ๆจากระบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือปัญหาสถานะของบตัรเครดติทีIสง่ผลให้ผู้ให้บริการบตัรเครดติไม่อนมุตักิารชําระคา่
ซื �อหน่วยลงทนุตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุครั �งนี �ได้ 
4. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิทีIจะไม่ทํารายการตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้รับเอกสารประกอบ***ไม่ครบถ้วนหรือ การกรอกเอกสารไม่สมบรูณ์ รวมถึงได้รับเอกสารเกินกว่าเวลาทีIกําหนด (ผู้
ลงทนุต้องสง่เอกสารมายงับริษัทจดัการลว่งหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาปิดรับคําสัIงซื �อขายของแตล่ะกองทนุตามทีIกําหนดในหนงัสือชี �ชวน) จะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์ให้รายการลงทนุดงักลา่วมีผล
ในวนัทําการซื �อขายถดัไป 
***เอกสารประกอบการซื �อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดติ ได้แก่ 1) ใบคําสัIงซื �อหน่วยลงทนุ  2)  สําเนาหน้าบตัรเครดติ*** 

 
 ลงชืIอ...............................................................ผู้ ให้ความยินยอม/ลายมือชืIอให้ตรงตามหลงับตัรเครดิต 

  (..................................................................) 
 

สําหรับเจ้าหน้าทีIตัวแทนสนบัสนุนการขายและรับซื �อคืนหน่วยลงทุน 

ชืIอ-สกลุเจ้าหน้าทีI..........................................................หมายเลขผู้แนะนําการลงทนุ............................... 

� ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบชืIอผู้ ถือหน่วยลงทุนและชืIอผู้ ถือบัตรเครดิตแล้วว่าเป็นบุคคลเดียวกัน/ได้

ตรวจสอบลายมือชืIอของผู้ ถือบัตรเครดิตแล้วถกูต้อง/และได้ตรวจสอบเลขทีIบัตรเครดิตและวัน

หมดอายบุตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว 
 

ลงชืIอ.............................................................ผู้ตรวจสอบเอกสาร 
 

สําหรับเจ้าหน้าที,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุทหารไทยจาํกัด 

 

� ได้รับเอกสารครบถ้วน/ได้ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารแล้ว  
 

 ลงชืIอ..............................................ผู้ตรวจสอบ (ฝ่ายพฒันาและสนบัสนุนตวัแทนขาย) 
 

� บตัรเครดิตได้รับการอนมุติั เลขทีIอ้างอิง............................................  
 

ลงชืIอ...............................................ผู้ทํารายการ (สว่นลกูค้าสมัพนัธ์) 

 

สําหรับ – บริษัทจดัการ 
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