
วันที่ ................................................................. สำนักงาน ........................................................................................................... 

ชื่อกองทุน ............................................................................................................................................................................................  
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ...........................................................................................................................................................................  

 จำนวนเงินสุทธิที่ต้องการได้รับจากการสั่งขายคืน หรือ จำนวนหน่วยที่ต้องการขาย 
 

ในการขายหน่วยลงทุนครั้งนี้ หากท่านต้องการเปลี่ยนบัญชีเพื่อรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว โปรดระบุบัญชีที่ท่านต้องการ (ทั้งนี้ บัญชีดังกล่าวต้อง

เป็นบัญชีที่เคยแจ้งไว้กับนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 


 ธนาคาร / Bank ................................................................................................................................. เลขที่บัญชี ............................................................................................................ 

 

โอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต (ผู้ถือหน่วยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) 

 

รับเช็คทางไปรษณีย์ 

 

สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่านขายคืนหน่วยลงทุนเพราะ (โปรดระบุ) 

 

เหตุผิดเงื่อนไข  เหตุเสียชีวิต ถือครบเงื่อนไขได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 

เหตุสูงอายุ (55 ปีบริบูรณ์และลงทุนใน RMF ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5 ปี) เหตุทุพพลภาพ 


ถือครบ 5 ปี สำหรับ RMF และลงทุนต่อเนื่อง 5 ปี แต่อายุน้อยกว่า 55 ปี เหตุซื้อ RMF เกินในปีปัจจุบัน 

Redemption_20210201 


 

ลงนามยืนยันทำรายการและยอมรับเงื่อนไข             

รวมทั้งข้อความตามที่ปรากฏในใบคำสั่งขายนี้ 
…………………………………………..……. 

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 


สำหรับเจ้าหน้าที่  

 
 

........................................................ 
ผู้แนะนำการลงทุน     

  

........................................................ 
ผู้บันทึกข้อมูล 


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


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

ผู้มีอำนาจอนุมัต ิ

โปรดกรอกเป็นตัวหนังสือ 



จำนวนเงินสุทธ ิ

ใบคำสั่งขาย

จำนวนหน่วย 

สำหรับ-ตัวแทน 

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหน่วยลงทุน : 
 

1) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลงยินยอมปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในใบคำสั่งนี้/

ใบเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า/ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยกับบริษัทจัดการ/หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนี้ทุกประการ (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ ณ ที่ทำการของ

บริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.tmbameastspring.com หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) 

2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่ม

แรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้

รับความเห็นชอบ 

3) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุในใบคำสั่งขายนี้ โดยราคาขายคืนของหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ ณ ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และจะไม่ยกเลิกคำสั่ง

ขายนี้ 

4) ข้าพเจ้ายินยอมให้บลจ.ทหารไทย จัดเก็บ รวบรวมวิเคราะห์และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่บลจ.ทหารไทยหรือที่บลจ. ทหารไทยได้รับมาจาก

แหล่งอื่นโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้บลจ. ทหารไทยนำส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานราชการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบลจ. ทหารไทย เพื่อใช้ในการ  

ให้บริการ/ปรับปรุงการให้บริการ/ประมวลผลข้อมูล/นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบลจ. ทหารไทย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึง  

ตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา การปิดบัญชีการลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่าย(ถ้ามี) และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) 

นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ 
 

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวข้างต้นภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ผ่านทาง Call Center 1725 หรือ ณ ที่ทำการของบลจ. ทหารไทย โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า 

การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของบลจ. ทหารไทย 

5) ผู้ลงทุนรับทราบว่า ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็น

ประกันได้ 

*DEFKREDEEM*
*DEFKREDEEM* 

*OBJTTRF*
*OBJTRED* 






สำหรับ-ผู้ถือหน่วย 

วันที่ ................................................................. สำนักงาน ........................................................................................................... 

ชื่อกองทุน ............................................................................................................................................................................................  
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ...........................................................................................................................................................................  

 จำนวนเงินสุทธิที่ต้องการได้รับจากการสั่งขายคืน หรือ จำนวนหน่วยที่ต้องการขาย 

 

ในการขายหน่วยลงทุนครั้งนี้ หากท่านต้องการเปลี่ยนบัญชีเพื่อรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว โปรดระบุบัญชีที่ท่านต้องการ (ทั้งนี้ บัญชีดังกล่าวต้อง

เป็นบัญชีที่เคยแจ้งไว้กับนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 


 ธนาคาร / Bank ................................................................................................................................. เลขที่บัญชี ............................................................................................................ 

 

โอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต (ผู้ถือหน่วยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) 

 

รับเช็คทางไปรษณีย์ 

 

สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่านขายคืนหน่วยลงทุนเพราะ (โปรดระบุ) 

 

เหตุผิดเงื่อนไข  เหตุเสียชีวิต ถือครบเงื่อนไขได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 

เหตุสูงอายุ (55 ปีบริบูรณ์และลงทุนใน RMF ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5 ปี) เหตุทุพพลภาพ 


ถือครบ 5 ปี สำหรับ RMF และลงทุนต่อเนื่อง 5 ปี แต่อายุน้อยกว่า 55 ปี เหตุซื้อ RMF เกินในปีปัจจุบัน 


สำหรับเจ้าหน้าที่  

 
 

........................................................ 
ผู้แนะนำการลงทุน     

  

........................................................ 
ผู้บันทึกข้อมูล 

  

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


  

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

โปรดกรอกเป็นตัวหนังสือ 

 

จำนวนเงินสุทธิ 

ใบคำสั่งขาย

จำนวนหน่วย 
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ลงนามยืนยันทำรายการและยอมรับเงื่อนไข             

รวมทั้งข้อความตามที่ปรากฏในใบคำสั่งขายนี้ 
…………………………………………..……. 

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหน่วยลงทุน : 
 

1) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลงยินยอมปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในใบคำสั่งนี้/

ใบเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า/ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยกับบริษัทจัดการ/หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนี้ทุกประการ (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ ณ ที่ทำการของ

บริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.tmbameastspring.com หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) 

2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่ม

แรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้

รับความเห็นชอบ 

3) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุในใบคำสั่งขายนี้ โดยราคาขายคืนของหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ ณ ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และจะไม่ยกเลิกคำสั่ง

ขายนี้ 

4) ข้าพเจ้ายินยอมให้บลจ.ทหารไทย จัดเก็บ รวบรวมวิเคราะห์และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่บลจ.ทหารไทยหรือที่บลจ. ทหารไทยได้รับมาจาก

แหล่งอื่นโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้บลจ. ทหารไทยนำส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานราชการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบลจ. ทหารไทย เพื่อใช้ในการ  

ให้บริการ/ปรับปรุงการให้บริการ/ประมวลผลข้อมูล/นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบลจ. ทหารไทย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึง  

ตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา การปิดบัญชีการลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่าย(ถ้ามี) และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) 

นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ 
 

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวข้างต้นภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ผ่านทาง Call Center 1725 หรือ ณ ที่ทำการของบลจ. ทหารไทย โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า 

การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของบลจ. ทหารไทย 

5) ผู้ลงทุนรับทราบว่า ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็น

ประกันได้ 



สิทธิของผู้ลงทุน


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

หรือรับซื้อคืนอยู่ 

 

2. ท่านมีสิทธิขอทราบ ชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ รวมทั้ง ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวพนักงานของผู้ทำหน้าที่ขาย หรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน  

 

3. เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านควรใช้สิทธิขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการ/ผู้สนับสนุนฯ แนะนำให้ท่านซื้อ รวมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับ  

ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

4. เพื่อให้ ได้ข้อมูลครบถ้วน ประกอบการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะทราบข้อเท็จจริงที่อาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการตัดสินใจลงทุน อย่างมีนัยสำคัญ เช่น กองทุนอยู่ในระหว่างขั้นตอน  

การรวมกับกองทุนรวมรายอื่นหรือไม่ 

 

5. ท่านมีสิทธิที่จะขอทราบความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากผู้สนับสนุนฯ เช่น อัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากการขายหน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนฯ ได้รับ  

 

6. ถ้าผู้สนับสนุนฯ เป็นฝ่ายติดต่อท่านเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนโดยท่านไม่ได้เป็นผู้ร้องขอ ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเสนอขายนั้นและแจ้งให้ผู้สนับสนุนฯ ระงับการติดต่อเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุน แก่ท่าน

อีกต่อไป 

 

7. ถ้าท่านไม่ได้เป็นนักลงทุนสถาบัน และได้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากที่ผู้สนับสนุนฯ เสนอขายโดยที่ท่านไม่ได้ร้องขอ ท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ ตามระยะเวลาที่กฎหมาย

กำหนดไว้ 

 

การรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ท่านสามารถยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้โดยผ่านหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 

บริษัทจัดการ

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาได้ที่ “ส่วนกำกับและควบคุมภายใน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ชั้น 9 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  โทร.02-838-1800 โทรสาร 0-2838-1808 www.tmbameastspring.com”  

 

ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครั้ง และบริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ ไขปัญหาของท่าน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อม

แนวทางการแก้ ไขปัญหารายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส 

 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครั้ง และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน จะดำเนินการแก้ ไขปัญหาของท่าน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ ไขปัญหานำส่งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มีข้อยุติ 

 

สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.

ท่านสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวตามขั้นตอนวิธีการพิจารณาการแก้ ไขปัญหา และ รายงานผลการดำเนินงานให้

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับร้องเรียนนั้น หากบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ ไขให้เสร็จภายใน 30 วัน ให้ทางบริษัทรายงานการดำเนินการต่อ ก.ล.ต. ทุก  

30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ หลังจากดำเนินการแก้ ไขปัญหาแล้วเสร็จ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับท่านเป็นลายลักษณ์อักษรทราบ

ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มีข้อยุติ 

 

 

 

 


