
Subscription_20160617

สำหรับ-ตัวแทน

ลำดับที่1
ลงนามยืนยันทำรายการและยอมรับเงื่อนไข

รวมทั้งข้อความตามที่ปรากฏในใบคำสั่งซื้อนี้

…………………………………………..…….

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน/Unitholder’sSignature



หน่วยลงทุนของ TMBAM ไม่สามารถขายให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ถือกรีนการ์ด 
“TMBAM  does not offer fund units to US persons, citizens, residents, or Green Card holders of the USA 

ใบคำสั่งซื้อ (SUBSCRIPTION ORDER) 

เงินสดCashPayment
สำหรับเจ้าหน้าที่

/ForOfficialUseOnly

............................................................
ผู้ขาย/SingleLicense

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

ผู้บันทึกข้อมูล/
DataInputPerson


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

/Supervisor

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

ผู้มีอำนาจอนุมัติ/
AuthorizedPerson

จำนวนเงินที่ต้องการซื้อ
SubscriptionAmount(inBaht)

  
เช็คเลขที่/ChequeNo.



 
เลขที่บัญชีเช็ค/DrawerA/CNumber

 ชื่อธนาคาร/สาขาBank/Branch จำนวนเงิน/SubscriptionAmount(inBaht) 



บาท
Baht

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหน่วยลงทุน / Terms and Conditions agreed by the unitholder :  
1)ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้นและข้าพเจ้าได้อ่านตกลงยินยอมปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อความใดๆที่ระบุไว้ในใบคำสั่งนี้/ใบเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า/หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนี้
ทุกประการ(ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ณที่ทำการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการwww.tmbam.comหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)/I(theunitholder)haveverifiedandherebyconfirmthe
accuracyofdetailsprovidedinthisorderandhavereviewedandhaveagreedtocomplyandbeboundedbyallrelevanttermsandconditionsandclausesexpressedinthisfundorderform/fundaccountopeningform/fund
prospectus.(TheunitholdermayobtainfundprospectusesatthepremisesofTMBAMorthroughtheCompany’swebsitewww.tmbam.comorfromtheappointedSellingandRedemptionSupporter)
2)ในกรณีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)และ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ได้รับคู่มือการลงทุนในRMFและ/หรือLTFที่เป็นปัจจุบันซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือดังกล่าวแล้ว
ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบและจะถือว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด/IncaseI(theunitholder)investinRetirementMutualFund(RMF)and/orLongTermEquityFund(LTF),Ihavereceivedthe
up-to-dateversionoftheguidelineforinvestmentinRMFand/orLTFasthecasemaybe,andlhavereadthoroughlyandunderstoodallinformationcontainedtherein.FurthermoreIamfullyawarethatTMBAMisbynomeans
givinganytaxadvicetome.
3) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ / Investments in funds differ from cash deposits and involve investment risks. I (the
unitholder)agreeandacknowledgethatthefinalvalueoftheunitholder’sinvestmentmaybehigherorlessthantheoriginalsuminvestedandmaynotreceiveproceedsfromredemptionwithinthedesignatedtimeframeormay
notbeabletoredeemtheunitsasordered.Ifurtheracknowledgethattheunitholdershouldmakeafundtransactionwithlicensedindividuals.
4) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน)รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า 4.1) มิใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่มีในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา 4.2) มิได้และจะไม่ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนนี้ใน
สหรัฐอเมริกาและ 4.3)ตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคตและข้าพเจ้าขอยืนยันเพิ่มเติมว่าเงินที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้ายและเงินที่ได้จากการคอรัปชั่น/I(theunitholder)herebyrepresentandconfirmthat4.1)Iamnotthenaturalornon-natural
citizenoftheU.S..A.ortheresidentortheGreenCardholderoftheU.S.A.,4.2)IdonotandwillnotmakepaymentorreceivepaymentwithrespecttothisfundintheU.S.A.,and4.3)IwillinformTMBAMimmediatelyifmy
aforementionedrepresentationandconfirmationbecomeuntrue.IfurtherrepresentthatthemoneyIusetoinvestinthisfunddoesnotcomefromanyillegalsourcesoractivitieswhichviolatethelawsincludingbutnotlimitedto
Anti-MoneyLaunderingLaws,Counter-TerrorismLawsandmoneyfromcorruptionactivities.
5)ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการและผู้เกี่ยวข้อง(ซึ่งรวมถึงกองทุนเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทจัดการ/กองทุนใช้บริการหรือเข้าเป็นคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและผู้สนับสนุนการขาย/ตัวแทนของบริษัท
จัดการและของบุคคลดังกล่าว) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุนของข้าพเจ้าแก่บุคคลที่สามและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการอื่นใด (รวมถึงการปิดบัญชีการลงทุน การหัก ณ ที่จ่าย--ถ้ามี) เกี่ยวกับบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า เพื่อให้บริษัทจัดการและผู้ที่
เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว สามารถใช้ข้อมูลและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศรวมถึงกฎเกณฑ์ภายในของตน นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสาร
เพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอI(theunitholder)consentandagreethatTMBAMandtherelatedperson(includingfund,theproviderofthefinancialservice/productwhoTMBAM/itsfundreceiveservicefromoristhecounterparty
with,anditsdistributors/agents)maydiscloseinformationwithrespecttomyfundaccounttothethirdpartyandtherelatedperson,ortotakeanynecessaryaction(includingclosingthefundaccount,withholding—ifany)with
respecttomyaccountinorderthatTMBAMandtherelatedpersoncanusesuchinformationandcomplywithitsrelevantlawandregulationlocallyandoverseasaswellasitsowninternalpolicy.Inaddition,Iagreetoprovide
additionalinformationanddocumenttotheTMBAMasrequiredbyTMBAM.
6)กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน)ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนLTFหรือกองทุน
RMF(แล้วแต่กรณี)อื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว/Incasethisisapurchasing/switch-in/transfer-inorderforalongtermequityfund(LTF)oraretirementmutual
fund(RMF),I(theunitholder)herebyagreetoallowTMBAMtoswitchmyinvestmentsintoanotherLTFfundorRMFfund(asthecasemaybe)accordingtotermsstatedintheprospectusorasdeemedfitbyTMBAM,ifthere
isaneventthatleadstodissolutionoftheoriginalLTF.
7) กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยใบคำสั่งนี้ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) มีคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ล่วงหน้าด้วย ในปริมาณ
และจำนวนที่ทำให้กองทุนสามารถรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติตามวันและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน/Ifthisisapurchasing/switch-in/transfer-inorderforafundwithanauto-redemptionfeature,together
withthisorderI(theunitholder)herebyplaceanorderinadvancetoredeem/switch-outunitsintheamountthatenablethefundtoproceedwithmyredemptionorswitch-outorderautomaticallyasscheduledunderterms
describedintheprospectus.
8) ในกรณีที่ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่จะได้แก้ ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพัน
ระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม/WhenI(theunitholder)havereceivedallotmentofunits,Iacknowledgeandagreetobeboundedbythetermsofthe
fundschemewhichhasbeenapprovedbytheSECtogetherwithanylawfulsubsequentamendmentsthereof,andbythetermsintheCommitmentbetweenUnitholdersandtheMutualFundManagementdocumentwhichis
lawfullypreparedandsignedbyTMBAMandthefundtrustee.
9)ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ตกลงและรับทราบว่าบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าสำหรับกองทุนใดตามคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า(หรือการส่งผ่านระบบ)สำหรับกองทุนใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าหากระดับ
ความเสี่ยงของกองทุนนั้น สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมในการลงทุนของข้าพเจ้าตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ข้าพเจ้าเคยให้ ไว้ ยกเว้น กรณีที่ข้าพเจ้าได้ตกลงและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนนั้นเป็นคราว ๆ ไป หรือยกเว้นกรณีที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรภายใต้กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตกลงและรับทราบว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำสั่งและ/หรือบังคับขายหน่วยลงทุนที่ท่านถืออยู่ โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วง
หน้า หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ให้ ไว้กับบริษัทจัดการหรือคำรับรอง/ยืนยันของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงความจริง หรือการลงทุนของข้าพเจ้าในกองทุนทำให้กองทุนและ/หรือผู้เกี่ยวข้องมี
ความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศหรือในกรณีที่กองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนขอให้บริษัทจัดการการบังคับขายคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนต่างประเทศนั้นๆ/I(theunitholder)
agreeandacknowledgethatTMBAMreservestherighttorefrainfromexecutingmyordertopurchase/switch-inanyfundunitinmyorderform(oronlineinstruction)withoutinformingmeinadvance,iftherisklevelofthefund
ishigherthanthesuitablerisklevelformyselfasassessedfromthelatestCustomerRiskProfileIhavepreviouslysubmitted.ThisexcludescaseswhereIhaveagreedandacknowledgedtherisksoffundsonacasebycase
basisorwhereTMBAMdeemsappropriate in futuresubject to rulesandregulationssetby relevantauthorities. I furtheragreeandacknowledge thatTMBAMreserves the right to refusemypurchaseorderand/or to force
redemptionofmyfundunit,ifIfailtoabidetotheagreementsunderthisdocumentoranyotherdocumentsprovidedtoTMBAM,orifmyconfirmationandrepresentationinsuchdocumentisnolongervalid,orifitturnsoutthat
myinvestmentinthefundposestheriskthatTMBAMand/oritsrelatedpersonsofnotbeingabletocomplywithrelevantlawsinThailandandotherjurisdictions,orifthefundthatTMBAM’sfundinvestsinrequestsTMBAMto
forceredemptionmyfundunitwithTMBAMinordertocomplywiththepolicysetbythefundthatTMBAM’sfundinvestedin.
10)ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ตกลงและรับทราบว่าเพื่อให้ ได้รับการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงรวมถึงควรมีการทบทวนข้อมูลเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือตามระยะเวลาที่หน่วยงานทางการกำหนดทั้งนี้หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินฯหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับคำแนะนำการลงทุนและอาจไม่สามารถทำรายการซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้าบางกองทุนได้/I
(theunitholder)agreeandacknowledgethatinordertoreceivesuitableinvestmentadvicefromtheinvestmentadvisor,IshouldcompletetheCustomerRiskProfileQuestionnairewithaccurateinformationandshouldupdatemy
CustomerRiskProfilewithinthetimeframesetbytheauthoritiesorwheneverthereischangeinmyinformation.Iftheunitholderdoesnotprovidedataasrequestedinthequestionnaireoronlyprovidepartialinformation,the
unitholdermaynotbeentitledtoreceiveinvestmentadviceormaynotbeabletoplacepurchaseordersorswitch-inordersintosomefunds.
11)ผู้ลงทุนรับทราบว่าผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจำหน่ายจ่ายโอนจำนำหรือนำไปเป็นประกันได้/CustomeracknowledgesthatincaseofinvestmentinRetirementMutual
FundandLongTermEquityFund,fundunitsofsuchRetirementMutualFundandLongTermEquityFundmaynotbesold,distributed,pledgedorusedascollateral. 

โปรดกรอกเป็นตัวหนังสือ
Amountinwords



ชื่อกองทุน/FundName............................................................................................................................................

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน/UnitholderName................................................................................................................
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
UnitholderNumber

วันที่/Date............................................................................

สำนักงาน/Office...............................................................

1. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีระดับความเสี่ยงกองทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ถือหน่วยลงทุนจากประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยให้ ไว้ /
IfthefundhasarisklevelhigherthanthesuitablerisklevelfortheunitholderasassessedfromthelatestCustomerRiskProfilepreviouslysubmittedbytheunitholder:

ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคำแนะนำการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนคำเตือนและความเสี่ยงทั้งหมดทีเกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขาย
หน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้ / I (theunitholder)herebyagreetoacceptthehigherriskandhadreceivedinvestmentadviceandinformationregardingthe
natureandcharacteristicsofthefund,warningclausesandrisksinherentinthefundfromthelicensedpersonwhomIsubscribedthefundwith.Iherebyaffirmmyintention
toinvestinthisfund.

2. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในตราสารในรูปของสกุลเงินต่างประเทศและไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเงิน
ลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้(นอกเหนื่อจากความเสี่ยงจาการลงทุนปกติ)/Ifthefundisinvestedin
theforeign-currency-denominatedassetsanddoesnotfullyhedgeitsforeignexchangeriskagainstsuchcurrencyorhasthepolicytohedgesuchforeignrisklessthan90percent
ofsuchforeign investment, the investormaysuffer l lossor realizegain fromthis foreignexchangeexposure.This foreignexchangeexposure,ontopofother investmentsrisks
pertainingtothefund,cancausethefinalvalueoftheprincipaltobelessthantheoriginalvalueoftheprincipalinvestedbytheinvestor.

ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ตกลงรับทราบความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนี้รวมถึงได้รับทราบคำเตือนจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะ
เข้าลงทุนในกองทุนนี้/I(theunitholder)herebyagreetoacceptforeignexchangerisksandtheforeignexchangemanagementstrategy(ifanytakenbythefund),andhave
receivedwarningclausesfromthelicensedpersonwhomIsubscribedthefundwith.Iherebyaffirmmyintentiontoinvestinthisfund.

ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้วโดยลูกค้ารับทราบและยอมรับในความเสี่ยง
ที่เพิ่มเติมดังกล่าวโดยยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้
ลงชื่อ.............................................................................เจ้าหน้าที่ผู้ขาย/ผู้แนะนำการลงทุน/SingleLicense

ลำดับที่2
ลงนามรับทราบและยอมรับ....................................................................................................
ความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้วลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน/Unitholder’sSignature



สำหรับ-ผู้ถือหน่วย

Subscription_20160617

ลำดับที่1
ลงนามยืนยันทำรายการและยอมรับเงื่อนไข

รวมทั้งข้อความตามที่ปรากฏในใบคำสั่งซื้อนี้

…………………………………………..…….

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน/Unitholder’sSignature



หน่วยลงทุนของ TMBAM ไม่สามารถขายให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ถือกรีนการ์ด 
“TMBAM  does not offer fund units to US persons, citizens, residents, or Green Card holders of the USA 

ใบคำสั่งซื้อ (SUBSCRIPTION ORDER) 

เงินสดCashPayment
สำหรับเจ้าหน้าที่

/ForOfficialUseOnly

............................................................
ผู้ขาย/SingleLicense

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

ผู้บันทึกข้อมูล/
DataInputPerson


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

/Supervisor

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

ผู้มีอำนาจอนุมัติ/
AuthorizedPerson

จำนวนเงินที่ต้องการซื้อ
SubscriptionAmount(inBaht)

  
เช็คเลขที่/ChequeNo.



 
เลขที่บัญชีเช็ค/DrawerA/CNumber

 ชื่อธนาคาร/สาขาBank/Branch จำนวนเงิน/SubscriptionAmount(inBaht) 



บาท
Baht

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหน่วยลงทุน / Terms and Conditions agreed by the unitholder :  
1)ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้นและข้าพเจ้าได้อ่านตกลงยินยอมปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อความใดๆที่ระบุไว้ในใบคำสั่งนี้/ใบเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า/หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนี้
ทุกประการ(ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ณที่ทำการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการwww.tmbam.comหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)/I(theunitholder)haveverifiedandherebyconfirmthe
accuracyofdetailsprovidedinthisorderandhavereviewedandhaveagreedtocomplyandbeboundedbyallrelevanttermsandconditionsandclausesexpressedinthisfundorderform/fundaccountopeningform/fund
prospectus.(TheunitholdermayobtainfundprospectusesatthepremisesofTMBAMorthroughtheCompany’swebsitewww.tmbam.comorfromtheappointedSellingandRedemptionSupporter)
2)ในกรณีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)และ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ได้รับคู่มือการลงทุนในRMFและ/หรือLTFที่เป็นปัจจุบันซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือดังกล่าวแล้ว
ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบและจะถือว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด/IncaseI(theunitholder)investinRetirementMutualFund(RMF)and/orLongTermEquityFund(LTF),Ihavereceivedthe
up-to-dateversionoftheguidelineforinvestmentinRMFand/orLTFasthecasemaybe,andlhavereadthoroughlyandunderstoodallinformationcontainedtherein.FurthermoreIamfullyawarethatTMBAMisbynomeans
givinganytaxadvicetome.
3) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ / Investments in funds differ from cash deposits and involve investment risks. I (the
unitholder)agreeandacknowledgethatthefinalvalueoftheunitholder’sinvestmentmaybehigherorlessthantheoriginalsuminvestedandmaynotreceiveproceedsfromredemptionwithinthedesignatedtimeframeormay
notbeabletoredeemtheunitsasordered.Ifurtheracknowledgethattheunitholdershouldmakeafundtransactionwithlicensedindividuals.
4) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน)รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า 4.1) มิใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่มีในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา 4.2) มิได้และจะไม่ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนนี้ใน
สหรัฐอเมริกาและ 4.3)ตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคตและข้าพเจ้าขอยืนยันเพิ่มเติมว่าเงินที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้ายและเงินที่ได้จากการคอรัปชั่น/I(theunitholder)herebyrepresentandconfirmthat4.1)Iamnotthenaturalornon-natural
citizenoftheU.S..A.ortheresidentortheGreenCardholderoftheU.S.A.,4.2)IdonotandwillnotmakepaymentorreceivepaymentwithrespecttothisfundintheU.S.A.,and4.3)IwillinformTMBAMimmediatelyifmy
aforementionedrepresentationandconfirmationbecomeuntrue.IfurtherrepresentthatthemoneyIusetoinvestinthisfunddoesnotcomefromanyillegalsourcesoractivitieswhichviolatethelawsincludingbutnotlimitedto
Anti-MoneyLaunderingLaws,Counter-TerrorismLawsandmoneyfromcorruptionactivities.
5)ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการและผู้เกี่ยวข้อง(ซึ่งรวมถึงกองทุนเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทจัดการ/กองทุนใช้บริการหรือเข้าเป็นคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและผู้สนับสนุนการขาย/ตัวแทนของบริษัท
จัดการและของบุคคลดังกล่าว) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุนของข้าพเจ้าแก่บุคคลที่สามและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการอื่นใด (รวมถึงการปิดบัญชีการลงทุน การหัก ณ ที่จ่าย--ถ้ามี) เกี่ยวกับบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า เพื่อให้บริษัทจัดการและผู้ที่
เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว สามารถใช้ข้อมูลและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศรวมถึงกฎเกณฑ์ภายในของตน นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสาร
เพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอI(theunitholder)consentandagreethatTMBAMandtherelatedperson(includingfund,theproviderofthefinancialservice/productwhoTMBAM/itsfundreceiveservicefromoristhecounterparty
with,anditsdistributors/agents)maydiscloseinformationwithrespecttomyfundaccounttothethirdpartyandtherelatedperson,ortotakeanynecessaryaction(includingclosingthefundaccount,withholding—ifany)with
respecttomyaccountinorderthatTMBAMandtherelatedpersoncanusesuchinformationandcomplywithitsrelevantlawandregulationlocallyandoverseasaswellasitsowninternalpolicy.Inaddition,Iagreetoprovide
additionalinformationanddocumenttotheTMBAMasrequiredbyTMBAM.
6)กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน)ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนLTFหรือกองทุน
RMF(แล้วแต่กรณี)อื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว/Incasethisisapurchasing/switch-in/transfer-inorderforalongtermequityfund(LTF)oraretirementmutual
fund(RMF),I(theunitholder)herebyagreetoallowTMBAMtoswitchmyinvestmentsintoanotherLTFfundorRMFfund(asthecasemaybe)accordingtotermsstatedintheprospectusorasdeemedfitbyTMBAM,ifthere
isaneventthatleadstodissolutionoftheoriginalLTF.
7) กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยใบคำสั่งนี้ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) มีคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ล่วงหน้าด้วย ในปริมาณ
และจำนวนที่ทำให้กองทุนสามารถรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติตามวันและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน/Ifthisisapurchasing/switch-in/transfer-inorderforafundwithanauto-redemptionfeature,together
withthisorderI(theunitholder)herebyplaceanorderinadvancetoredeem/switch-outunitsintheamountthatenablethefundtoproceedwithmyredemptionorswitch-outorderautomaticallyasscheduledunderterms
describedintheprospectus.
8) ในกรณีที่ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่จะได้แก้ ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพัน
ระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม/WhenI(theunitholder)havereceivedallotmentofunits,Iacknowledgeandagreetobeboundedbythetermsofthe
fundschemewhichhasbeenapprovedbytheSECtogetherwithanylawfulsubsequentamendmentsthereof,andbythetermsintheCommitmentbetweenUnitholdersandtheMutualFundManagementdocumentwhichis
lawfullypreparedandsignedbyTMBAMandthefundtrustee.
9)ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ตกลงและรับทราบว่าบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าสำหรับกองทุนใดตามคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า(หรือการส่งผ่านระบบ)สำหรับกองทุนใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าหากระดับ
ความเสี่ยงของกองทุนนั้น สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมในการลงทุนของข้าพเจ้าตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ข้าพเจ้าเคยให้ ไว้ ยกเว้น กรณีที่ข้าพเจ้าได้ตกลงและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนนั้นเป็นคราว ๆ ไป หรือยกเว้นกรณีที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรภายใต้กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตกลงและรับทราบว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำสั่งและ/หรือบังคับขายหน่วยลงทุนที่ท่านถืออยู่ โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วง
หน้า หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ให้ ไว้กับบริษัทจัดการหรือคำรับรอง/ยืนยันของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงความจริง หรือการลงทุนของข้าพเจ้าในกองทุนทำให้กองทุนและ/หรือผู้เกี่ยวข้องมี
ความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศหรือในกรณีที่กองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนขอให้บริษัทจัดการการบังคับขายคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนต่างประเทศนั้นๆ/I(theunitholder)
agreeandacknowledgethatTMBAMreservestherighttorefrainfromexecutingmyordertopurchase/switch-inanyfundunitinmyorderform(oronlineinstruction)withoutinformingmeinadvance,iftherisklevelofthefund
ishigherthanthesuitablerisklevelformyselfasassessedfromthelatestCustomerRiskProfileIhavepreviouslysubmitted.ThisexcludescaseswhereIhaveagreedandacknowledgedtherisksoffundsonacasebycase
basisorwhereTMBAMdeemsappropriate in futuresubject to rulesandregulationssetby relevantauthorities. I furtheragreeandacknowledge thatTMBAMreserves the right to refusemypurchaseorderand/or to force
redemptionofmyfundunit,ifIfailtoabidetotheagreementsunderthisdocumentoranyotherdocumentsprovidedtoTMBAM,orifmyconfirmationandrepresentationinsuchdocumentisnolongervalid,orifitturnsoutthat
myinvestmentinthefundposestheriskthatTMBAMand/oritsrelatedpersonsofnotbeingabletocomplywithrelevantlawsinThailandandotherjurisdictions,orifthefundthatTMBAM’sfundinvestsinrequestsTMBAMto
forceredemptionmyfundunitwithTMBAMinordertocomplywiththepolicysetbythefundthatTMBAM’sfundinvestedin.
10)ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ตกลงและรับทราบว่าเพื่อให้ ได้รับการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงรวมถึงควรมีการทบทวนข้อมูลเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือตามระยะเวลาที่หน่วยงานทางการกำหนดทั้งนี้หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินฯหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับคำแนะนำการลงทุนและอาจไม่สามารถทำรายการซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้าบางกองทุนได้/I
(theunitholder)agreeandacknowledgethatinordertoreceivesuitableinvestmentadvicefromtheinvestmentadvisor,IshouldcompletetheCustomerRiskProfileQuestionnairewithaccurateinformationandshouldupdatemy
CustomerRiskProfilewithinthetimeframesetbytheauthoritiesorwheneverthereischangeinmyinformation.Iftheunitholderdoesnotprovidedataasrequestedinthequestionnaireoronlyprovidepartialinformation,the
unitholdermaynotbeentitledtoreceiveinvestmentadviceormaynotbeabletoplacepurchaseordersorswitch-inordersintosomefunds.
11)ผู้ลงทุนรับทราบว่าผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจำหน่ายจ่ายโอนจำนำหรือนำไปเป็นประกันได้/CustomeracknowledgesthatincaseofinvestmentinRetirementMutual
FundandLongTermEquityFund,fundunitsofsuchRetirementMutualFundandLongTermEquityFundmaynotbesold,distributed,pledgedorusedascollateral. 

โปรดกรอกเป็นตัวหนังสือ
Amountinwords



ชื่อกองทุน/FundName............................................................................................................................................

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน/UnitholderName................................................................................................................
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
UnitholderNumber

วันที่/Date............................................................................

สำนักงาน/Office...............................................................

1. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีระดับความเสี่ยงกองทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ถือหน่วยลงทุนจากประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยให้ ไว้ /
IfthefundhasarisklevelhigherthanthesuitablerisklevelfortheunitholderasassessedfromthelatestCustomerRiskProfilepreviouslysubmittedbytheunitholder:

ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคำแนะนำการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนคำเตือนและความเสี่ยงทั้งหมดทีเกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขาย
หน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้ / I (theunitholder)herebyagreetoacceptthehigherriskandhadreceivedinvestmentadviceandinformationregardingthe
natureandcharacteristicsofthefund,warningclausesandrisksinherentinthefundfromthelicensedpersonwhomIsubscribedthefundwith.Iherebyaffirmmyintention
toinvestinthisfund.

2. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในตราสารในรูปของสกุลเงินต่างประเทศและไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเงิน
ลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้(นอกเหนื่อจากความเสี่ยงจาการลงทุนปกติ)/Ifthefundisinvestedin
theforeign-currency-denominatedassetsanddoesnotfullyhedgeitsforeignexchangeriskagainstsuchcurrencyorhasthepolicytohedgesuchforeignrisklessthan90percent
ofsuchforeign investment, the investormaysuffer l lossor realizegain fromthis foreignexchangeexposure.This foreignexchangeexposure,ontopofother investmentsrisks
pertainingtothefund,cancausethefinalvalueoftheprincipaltobelessthantheoriginalvalueoftheprincipalinvestedbytheinvestor.

ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ตกลงรับทราบความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนี้รวมถึงได้รับทราบคำเตือนจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะ
เข้าลงทุนในกองทุนนี้/I(theunitholder)herebyagreetoacceptforeignexchangerisksandtheforeignexchangemanagementstrategy(ifanytakenbythefund),andhave
receivedwarningclausesfromthelicensedpersonwhomIsubscribedthefundwith.Iherebyaffirmmyintentiontoinvestinthisfund. 

ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้วโดยลูกค้ารับทราบและยอมรับในความเสี่ยง
ที่เพิ่มเติมดังกล่าวโดยยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้
ลงชื่อ.............................................................................เจ้าหน้าที่ผู้ขาย/ผู้แนะนำการลงทุน/SingleLicense

ลำดับที่2
ลงนามรับทราบและยอมรับ....................................................................................................
ความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้วลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน/Unitholder’sSignature



สิทธิของผู้ลงทุน / Unitholder’s Rights 

 

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

หรือรับซื้อคืนอยู่ / 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

redemptionsupport(“SellingSupport”)isalsoservicing.



2. ท่านมีสิทธิขอทราบชื่อที่อยู่ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯรวมทั้งชื่อที่อยู่และเลขประจำตัวพนักงานของผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน/Youhavetherighttoknowthe

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

processingyourpurchaseorredemptionorder.



3. เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านควรใช้สิทธิขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการ/ผู้สนับสนุนฯ แนะนำให้ท่านซื้อ รวมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับ

ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน/Tohelpyoumakeinformedinvestmentdecisions,youshouldexerciseyourrighttoobtaininformationregardingtherisksofthefundthat

theinvestmentmanagementcompany/sellsupportisofferingforyoutosubscribe,includingwarningclausesanddescriptionoftherisksinvolvedwheninvestinginunittrusts.



4. เพื่อให้ ได้ข้อมูลครบถ้วน ประกอบการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะทราบข้อเท็จจริงที่อาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการตัดสินใจลงทุน อย่างมีนัยสำคัญ เช่น กองทุนอยู่ในระหว่างขั้นตอน

การรวมกับกองทุนรวมรายอื่นหรือไม่/Toensureallrelevantinformationisavailabletosupportyourinvestmentdecision,youhavetherighttoknowoffactorswhichmayaffectthe

fundortheinvestmentdecisionthatisofsignificance,forexamplewhetherafundisintheprocessofmergingwithanotherfund.



5. ท่านมีสิทธิที่จะขอทราบความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากผู้สนับสนุนฯ เช่น อัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากการขายหน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนฯ ได้รับ / You have the right to obtain

informationfromthesellingsupport,regardingthepossibleconflictofinterestsinvolved,forexample,feesandcompensationthatthesellingsupportearnsfromfacilitatingthe

subscriptionoftheunittrusts.



6. ถ้าผู้สนับสนุนฯ เป็นฝ่ายติดต่อท่านเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนโดยท่านไม่ได้เป็นผู้ร้องขอ ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเสนอขายนั้นและแจ้งให้ผู้สนับสนุนฯ ระงับการติดต่อเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุน แก่ท่าน

อีกต่อไป/ If thesellingsupportmakesanunsolicitedoffer foryoutosubscribe toa fund,youmayreject thesubscriptionofferand informthesellingsupportnot tomake

unsolicitedofferstoyouagaininthefuture.



7. ถ้าท่านไม่ได้เป็นนักลงทุนสถาบันและได้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากที่ผู้สนับสนุนฯ เสนอขายโดยที่ท่านไม่ได้ร้องขอท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหรือ ขายคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย

กำหนดไว้/Ifyouarenotaninstitutionalinvestorandhadmadeasubscriptionorderinresponsetoanunsolicitedofferbyasellingsupport,youhavetherighttocancelthat

purchaseorderorredeemthatorder,withinthetimeperiodpermittedbylaw.





การรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน / Customer Complaints  

ท่านสามารถยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยผ่านหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังต่อไปนี้ /You

maysubmitcomplaintsregardingthebusinessoperationsofaninvestmentmanagementcompany,conductofthestafforsellingsupports,throughanyofthefollowingchannels.



บริษัทจัดการ / Investment Management Company 

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาได้ที่  “ส่วนกำกับและควบคุมภายในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยจำกัด ชั้น 32อาคารอับดุลราฮิมเพลส เลขที่ 990ถนนพระราม4

เขตบางรักกรุงเทพฯ10500โทรศัพท์0-2636-1800โทรสาร0-2636-1822”/Youmaysubmitawrittenorverbalcomplainttothe“ComplianceUnit,TMBAssetManagementCo.,Ltd.,

32ndFloor,AbdulrahimPlace,990Rama4Road,Bangrak,Bangkok10500Tel.0-263-1800Fax.0-2636-1822www.tmbam.com”



ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครั้ง และบริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ ไขปัญหาของท่าน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อม

แนวทางการแก้ ไขปัญหารายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. เป็นรายไตรมาสภายใน15วันนับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส/ Ifyousubmitaverbalcomplaint,youwillberequired tocheck the

accuracyandendorsetherecordonthecomplainthandlingformwithyoursignatureeverytime.Theinvestmentmanagementcompanyshallproceedtoaddressyourcomplaint.The

investmentmanagementcompanyisalsorequiredtoreporttotheSECallsuchcomplaintsandactionstaken,onaquarterlybasiswithin15daysaftertheendofeachquarter.



ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน / Selling or Redemption Support (“Selling Support”) 

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจาท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครั้งและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนจะดำเนินการแก้ ไขปัญหาของท่านและมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ ไขปัญหานำส่งให้บริษัทจัดการทราบภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่มีข้อยุติ /Youmaysubmitawritten

orverbalcomplaint.Ifyousubmitaverbalcomplaint,youwillberequiredtochecktheaccuracyandendorsetherecordonthecomplainthandlingformwithyoursignatureevery

time.Thesellingsupportshallproceedtoaddressyourcomplaint.Thesellingsupportisalsorequiredtoreporttotheinvestmentmanagementcompanyaboutthecomplaintand

actiontaken,within7daysafteraresolutionisachieved.



สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. / The Securities and Exchange Commission (SEC) 

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/YoumaysubmitacomplainttotheSECtorequestthattheinvestmentmanagementcompanytakeactiononthecomplaintaccordingtothe

customercomplainthandlingproceduresandreportbacktotheSEContheprogresswithin30daysfromthedatethecomplaintwassubmitted. If the investmentmanagement

company is unable to remedy the situationwithin 30days, it is required to report back to theSECevery 30days until a resolution is achieved.  The investmentmanagement

companyorsellingsupport,whicheverisapplicable,shallnotifyyouoftheprogress,inwritingwithin7daysafteraresolutionisachieved.





