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ค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุน 
Redemption Order 
 

For registrar use only 
Received Time: ..……...…….... 
Received by: ……….....………. 

                                              วนัท่ี / Date: ………………………………………………….. 
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว/กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชีพ           กรณีท่ีท ารายการลว่งหน้า / In case of advanced order 
The Asset Management Company or Registrar has the right to refuse the registration of transfer or pledge of units of LTF/RMF           วนัท่ีต้องการท ารายการ / Order Date: ……………………... 

ชื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุ / Unitholder Name                                                                                                                                                                 

เลขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ / Unitholder Number                                                                                                           

ชื่อกองทนุ / Fund Name                                                                                                                                                     

ข้าพเจ้าต้องการขายหน่วยลงทนุ                             จ านวนทัง้หมดที่มีอยู่ 
I want to redeem                                                 All units of fund                                                                                                                                                         
                                                                            จ านวนหนว่ย                                                                                                                                               หนว่ย                                                                                                                             
                                                                            Amount in Units                                                                                                    .                                    Units 
                                                                            จ านวนเงิน                                                                                                                                   บาท                                                                                                                             
                                                                            Amount in Baht                                                                                                     .                    Baht 
โปรดระบุจ านวนหนว่ยหรือจ านวนเงินเป็นตัวหนงัสือ                                                                                                                               
Please specify number of units or amount in words                                                                                                      
การรับเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุเปลี่ยนเฉพาะครัง้นี ้  
Redemption payment method (changed for this transaction only)             
                                                                            เชค็สัง่จ่ายในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุเทา่นัน้ / Cheque paid to unitholder only 
                                                                            โอนเข้าบญัช ี* (โปรดระบุ) / Payment to Bank account * (Please specify) 
                                                                                   ออมทรัพย์ / Savings                กระแสรายวนั / Current 
                                                                             ธนาคาร                                                                                                          สาขา 
                                                                             Bank                                                                                                              Branch 
                                                                             เลขที่บญัช ี                                                                                                   
                                                                             Account No.        
* ช่ือบญัชีเงินฝากจะต้องตรงกบัช่ือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุและเป็นบญัชีประเภทออมทรัพย์ / กระแสรายวนัในเขตหกับญัชีกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านัน้  
The bank account name must be the same as the unitholder name and must be savings or current accounts in clearing zone of Ban gkok and perimeter only                            

กำรส่ังขำยโดยกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกองทุนรวม RMF/LTF ไปยังบริษัทจัดกำรอื่น / Redemption of RMF/LTF to other Asset Management Company (AMCO) 
          กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ / Retirement Mutual Fund (RMF)                                                             กองทนุรวมหุ้นระยะยาว / Long-Term Equity Fund (LTF)                          
โปรดระบุชือ่กองทนุรวม RMF/LTF ที่จะสบัเปลี่ยนออก                                                                          โปรดระบุชือ่กองทนุรวม RMF/LTF ที่จะสบัเปลีย่นเข้า                                                                                                                              
Please specify RMF/LTF name to be switched out                                                                          Please specify RMF/LTF name and other AMCO name to be switched in     
ชื่อกองทนุ :                                                                                                                                        ชือ่กองทนุ :                                                                                                   
Fund name:                                                                                                                                      Fund name:      
ชื่อ บลจ. :                                                                                                                                          ชือ่ บลจ. :                                                                                                   
AMCO name:                                                                                                                                    AMCO name:                                                                                                                 

ข้ำพเจ้ำได้ตัดสินใจท ำรำยกำรนี ้(กรุณำเลือกเพียง 1 ข้อ) /  I/We decide to execute this transaction (please choose one): 

ด้วยตัวข้าพเจ้าเอง  โดยปราศจากค าแนะน าใด  ๆจากผู้ ติดต่อผู้ลงทนุ / Without guidance of the investment contact person (execution-only basis). 
โดยได้รับค าแนะน าทั่วไป ซึ่งมิใช่ค าแนะน าเฉพาะเจาะจงส าหรับข้าพเจ้า ค าแนะน าดังกล่าวมิได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน  ฐานะการเงิน  และความต้องการของข้าพเจ้าเอง /  
based on general recommendation that is not specific to me/us and does not take into account my/our own investment  objective (s), financial status, and other requirements. 
โดยได้รับค าแนะน าแบบเฉพาะเจาะจงและได้กรอกแบบสอบถามเพ่ือรับทราบความเสี่ยงจากการลงทนุแล้ว  และรับทราบว่าหากข้าพเจ้าปฏิเสธการให้ข้อมลูส่วนตวัใด  ๆหรือข้อมลูที่เป็นปัจจบุนั  ข้าพเจ้าอาจได้รับค าแนะน าที่
ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน  ฐานะการเงิน  หรือความต้องการของข้าพเจ้า เนื่องจากค าแนะน าที่ ข้าพเจ้าได้ รับจากผู้ ติดต่อผู้ ลงทุน จะพิจารณาจากข้อมูลที่ ข้าพเจ้าเปิดเผยเท่านัน้ /  
based on specific recommendation.  I have already completed the Investor Profile Form. I accept that if I/We omit to provide any financial or updated information, I/we may receive 
unsuitable recommendation.  I acknowledge that the recommendation given is based solely on my/our disclosed information.  

 ข้าพเจ้าตกลงจะขายหน่วยลงทนุตามที่ระบุในใบค าสัง่นี ้ โดยจะไม่เพิกถอนค าสัง่นีไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ หากจ านวนหน่วยลงทนุที่ข้าพเจ้าสัง่ขายมากกว่ายอดคงค้างของจ านวนหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้ามี  
อยู่จริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด รับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ข้าพเจ้ามีอยู่จริง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผนัผวนในตลาดหลกัทรัพย์ ข้าพเจ้ายินยอมขายหน่วยลงทนุในจ านวนที่ บลจ.
แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด จดัสรรให้  ทัง้นี ้ข้าพเจ้ายินยอมเสียค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และยินยอมผกูพนัตามเง่ือนไข  ข้อก าหนดและข้อความใดๆ ที่ได้ระบุไว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขาย
หน่วยลงทนุทกุประการ ข้าพเจ้าได้รับและศึกษาคู่มือผู้ลงทนุ คู่มือภาษีและหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส าคัญที่ผู้ลงทนุควรทราบ 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทนุ ข้าพเจ้าอาจได้รับเงินลงทนุคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทนุเร่ิมแรก และข้าพเจ้าอาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุตามที่ได้มีค าสัง่ไว้ และข้าพเจ้าควรซือ้ขายหน่วยลงทนุกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผกูพนัตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนมุติัจากส านกังานและที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพัน
ระหว่างบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุที่จดัท าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม  

 ข้าพเจ้าจะค านงึถึงเง่ือนไขของสิทธิประโยชน์ทางภาษี  โดยข้าพเจ้าได้ศกึษาข้อมลูและเข้าใจในรายละเอียดในคู่มือภาษีแล้วว่า หากข้าพเจ้ามีการท ารายการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก
จากกองทนุรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพก่อนก าหนดระยะเวลาที่ต้องถือครอง  ข้าพเจ้าอาจจะต้องเสยีสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องช าระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนและเงินเพ่ิม
แก่กรมสรรพากร  

 I/We agree to redeem the investment units as stated above, and shall not cancel this redemption order in any circumstances except the cases outlined in the Investor’s Rights. In case the 
market is highly volatile, I/we agree to redeem the investment units according to the amount the Asset Management Company provides. I/we agree to pay the fee for the redemption, and 
accept and agree to be bound by all terms and conditions specified in the Investor’s rights, the Fund’s Prospectus Summary and Tax Manual which contain material information for investors.  

 Investment in Mutual Funds is not deposits and is subject to Investment risks. I/We may get back the money more or less than the original investment amount. I may not receive the 
redemption proceeds within the specified period or may not be able to redeem the units as I/We wish. I/We should execute transactions with approved investment contact person only.  

 In case the investment units have been allocated. I/We acknowledge and agree to be bound by all terms and conditions specified in the Fund’s Prospectus which has been approved by the 
SEC and amended according to the law and obligations, and also the Commitment between the Asset Management Company and unitholder made legally and signed by the Trustee. 

 I/We should be aware of the investment conditions and requirements for the personal income tax benefits of an investment in RMF/LTF. In case that I/we redeem or switch these funds 
before the required periods or not complying with the investment conditions and requirements, I/we may lose the personal income tack benefits and must return the value of all such 
benefits to the Revenue Department. 

ลำยมอืช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder(s) Signature 
 
 

Marketing 
Agent/Branch Code: ..……………………………………. 
Marketing Name: ………….…………………………...…. 
Staff Code: ………………………………..…………….…. 
IC License No. ……………………………….………….... 
Received : ……………………………………………........ 
Authorized : ……………………………………………...... 

Registrar 

Reference No. ……………………………...…. 

Input : ………………….……………………….. 

Checked : ……………………….……………... 

 

X 

   บลจ. แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั / Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. 

http://www.manulife-asset.co.th/


 

 

คู่มือผู้ลงทุน Investor’s Rights 

 

 

 

 

 

สิทธิของผู้ลงทุน 

(1) ผู้ขายหน่วยลงทนุสามารถขายหน่วยลงทนุให้กับบริษัทจดัการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนัน้ ผู้ลงทนุควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทกุแห่งท่่ผู้ขายหน่วยลงทนุให้ 
(2) เพ่ือให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทนุควรใช้สิทธิขอทราบชื่อ ท่่อยู่ ของบริษัทจดัการและผู้ขายหน่วยลงทนุ รวมทัง้ชื่อ ท่่อยู่ และเลขประจ าตัวของผู้ ติดต่อผู้ลงทุน 
(3) เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุควรใช้สิทธิขอทราบความเส่่ยงของกองทนุรวมท่่ถกูแนะน าให้ซือ้ พร้อมทัง้ค าเตือนและค าอธิบายเก่่ยวกับความเส่่ยงของการลงทนุในกองทนุรวม (เพ่ือ  
     เปร่ยบเท่ยบกับการลงทนุประเภทอ่ืน) 
(4) เพ่ือให้ได้รับข้อมลูของกองทนุรวมอย่างครบถ้วนในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทนุรวมในปัจจบุนั เช่น กองทนุรวมท่่จะลงทนุม่การด าเนินการโดย 
     ปกติ ไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทนุรวมอ่ืนท่่ไม่ต้องการลงทนุ เป็นต้น ทัง้น่เ้พ่ือประโยชน์สงูสดุของกองทนุ 
(5) เนื่องจากผู้ขายหน่วยลงทนุ สามารถขายหน่วยลงทนุให้กับบริษทัจดัการมากกว่า 1 แห่ง และอาจรับค่าธรรมเน่ยมหรือผลตอบแทนจากบริษัทจดัการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทนุควรใช้สิทธิขอทราบ 
     อัตราค่าธรรมเน่ยมหรือผลตอบแทนท่่ผู้ขายหน่วยลงทนุได้รับเพ่ือดูเปร่ยบเท่ยบกันได้  
(6) หากท่านเป็นผู้ลงทนุท่่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้โดยไม่ขอรับการติดต่อใดๆ ในลกัษณะเป็นการขายหน่วยลงทนุ 
(7) หากท่านเป็นผู้ลงทนุท่่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ และตัดสินใจลงทนุไปแล้วในกรณ่ดังกล่าวน่ ้ท่านสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกการซือ้ หรือท าการขายคืนหน่วยลงทนุได้ตาม 
     ระยะเวลาท่่กฎหมายระบุไว้ 
 

การยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม 

 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถยื่นข้อร้องเร่ยนผ่านชอ่งทางใดช่องทางหนึง่ ดังต่อไปน่ ้
(1) บุคคลท่่เป็นผู้ขายหน่วยลงทนุ 
     ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถร้องเร่ยนเก่่ยวกับการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนประเด็นอ่ืนใดเก่่ยวกับการลงทนุในกองทนุรวม โดยสามารถร้องเร่ยนได้โดยวาจาหรือยื่นเร่ืองเป็นลายลกัษณ์อักษรต่อ

บุคคลท่่เป็นผู้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้น่ ้หากท่านร้องเร่ยนด้วยวาจา ท่านสามารถให้บุคคลท่่เป็นผู้ขายหน่วยลงทนุบนัทกึข้อร้องเร่ยนเป็นลายลกัษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบทานและลงนามก ากับทกุ
ครัง้เพ่ือเป็นการยืนยนัความถกูต้อง บุคคลท่่เป็นผู้ขายหน่วยลงทนุดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาท่่ท่านร้องเร่ยนได้ในเบือ้งต้น และม่หน้าท่่รวบรวมข้อร้องเร่ยนและการแก้ไขปัญหาน าส่งต่อให้บริษัท
จดัการรับทราบภายใน 7 วันนบัแต่วันท่่ม่ข้อยติุ 

(2) บริษัทจดัการ 
     ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถร้องเร่ยนเก่่ยวกับการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนประเด็นอ่ืนใดท่่เก่่ยวกับการลงทนุในกองทนุรวม โดยสามารถร้องเร่ยนได้โดยวาจาหรือยื่นเร่ืองเป็นลายลกัษณ์อักษรต่อ

บริษัทจดัการ ทัง้น่ ้หากท่านร้องเร่ยนโดยวาจา ท่านสามารถให้บริษัทจดัการบนัทกึข้อร้องเร่ยนเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยท่านต้องสอบทานและลงนามก ากับทกุครัง้เพ่ือเป็นการยืนยนัความถกูต้อง 
บริษัทจดัการม่หน้าท่่แก้ไขปัญหาข้อร้องเร่ยนของผู้ถือหน่วยลงทนุ อ่กทัง้ม่หน้าท่่ต้องรวบรวมข้อร้องเร่ยนและการแก้ไขปัญหาให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน 
นบัแต่วันสิน้ไตรมาส 

(3) ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
     ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถร้องเร่ยนเก่่ยวกับการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนประเด็นท่่เก่่ยวข้องกับการลงทนุของกองทนุรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือส านกังานฯ รับทราบข้อร้องเร่ยน

ดังกล่าว ส านกังานฯ จะจดัส่งข้อร้องเร่ยนให้บริษัทจดัการเพ่ือพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเร่ยน โดยบริษัทจัดการจะต้องรายงาน ต่อส านักงานฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันท่่ได้รับข้อ
ร้องเร่ยน หากบริษัทจดัการด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้บริษัทจดัการรายงานการด าเนินการต่อส านกังานฯ ทกุ 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ  

 

เม่ือม่ข้อยติุเก่่ยวกับกรณ่ดังกล่าวแล้ว บริษัทจดัการหรือผู้ขายหน่วยลงทนุ แล้วแต่กรณ่ ม่หน้าท่่แจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 7 วันนบัแต่วันท่่ม่ข้อยติุ 
 

 Rights of Investors 

(1) Because the investment agent can sell funds for several management companies, you may request him/her to disclose the names of all management companies that manage      
the funds offered. 

(2) For future contact, you should request the names and addresses of the management companies as well as the investment agent’s name, address and ID number. 
(3) Before subscribing to the recommended fund, you have the rights to request for the information on its risk level, warnings and additional details on the inherent risks of mutual   

funds as compared to other types of investments. 
(4) In order to obtain the information fully, you should request the current status of the fund, i.e. that the fund is not being merged with another fund in which you do not wish to      

invest. This is to your best interest. 
(5) Since the investment agent can sell the funds for several management companies and receives different commissions, you can request those commission rates for comparison. 
(6) You may reject a “cold call” from an unknown investment agent who offers the funds without your request.  
(7) If you receive a “cold call” and have decided to invest in the offered fund(s), you have the rights to cancel such subscription or redeem the unit(s) of such fund within the period  
     specified by law. 

How to File a Complaint on Your Investment in Mutual Funds 

You may file a complaint on your investment in mutual funds to any of the following parties: 
(1) Investment Agent 

The complaint can be made both verbally or in writing. If you make a complaint verbally, you should ask the investment agent to record it on a form which you can verify and 
certify. If the investment agent is able to resolve the issue, he/she will submit the complaint form and the resolution to Manulife within 7 days after the issue is resolved.  

(2) Management Company (Manulife)  
The complaint can be made both verbally or in writing. If you make a complaint verbally, you should ask the staff to record i t on a form which you can verify and certify. Manulife 
has a duty to resolve the issue for you and collect the complaint form with the resolution and report to the Office of the Securities and Exchange Commission every quarter. The 
filing must be done within 15 days after the end of the quarter. 

(3) The Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) 
The Office of the SEC will pass the complaint to Manulife. Manulife must resolve the issue and report the resolution to the Office of the SEC within 30 days from the day of 
receiving such complaint. If the issue has not been resolved, Manulife has a duty to submit the progress report to the Office of the SEC every 30 days until the issue is resolved. 

 

When the issue is resolved, the investment agent of Manulife has a duty to inform you of the resolution within seven days.  
 


