ใบคำสงั่ โอน LTF
ไปยัง บลจ. อืน
่
บริษท
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด / TMB Asset Management Co., Ltd / www.tmbam.com
ชัน
้ 32 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถ. พระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.1725
32 Floor, Abdulrahim Place, 990 Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Tel.1725

วันที่
สานักงาน
เลขทีผ
่ ถ
ู้ ือหน่ วย

-

-

-

ชื่อผูถ
้ ือหน่ วย
Portfolio No.

_______________________________________

ข้าพเจ้าประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุน (โปรดระบุเพียงหนึ่งกองทุนเท่านัน
้ หากต้องการโอนมากกว่าหนึ่งกองทุน กรุณาแยกใบคาสั่ง)
ออกจาก กองทุน

หุน
้ ระยะยาว ของบลจ. ทหารไทย

ไปยัง

หุน
้ ระยะยาว

กองทุน
ของบริษท
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุน

โปรดระบุจานวนเงินสุทธิทต
ี่ อ
้ งการได้รบั จากการสั่งโอนหรือจานวนหน่ วยทีต
่ อ
้ งการโอนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ผูท
้ ารายการ
จานวนเงินทีต
่ อ
้ งการโอนสุทธิ
บาท

จานวนเงินทีต
่ อ
้ งการโอนสุทธิ
สตางค์

ผูต
้ รวจ

จำนวนหน่ วย

ผูอ
้ นุม ัติ
Single License

โปรดกรอกเป็ นตัวหนังสือ
คาเตือน: ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องปฏิบ ัติดงั ต่อไปนี้ ก่อนทาการโอนหน่ วยลงทุน มิฉะนัน
้ ท่านจะเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- เปิ ดบัญชีกองทุนรวมหุน
้ ระยะยาว (LTF) กับบริษท
ั หลักทรัพย์จ ัดการกองทุนปลายทาง
- ตรวจสอบกับบริษท
ั หลักทรัพย์จ ัดการกองทุนปลายทางถึงวันทีก
่ องทุนปลายทางสามารถรับโอน LTFได้
ข้าพเจ้าตัดสินใจทารายการนี้โดย
เกิดจากความประสงค์ของข้าพเจ้าเอง มิได้รบั คาแนะนาทั่วไปหรือคาแนะนาเฉพาะเจาะจง
ข้าพเจ้าได้รบั คาแนะนาทั่วไป ซึง่ มิใช่คาแนะนาเป็ นการเฉพาะเจาะจง และไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคานึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะการเงินและความต้องการ
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้รบั คาแนะนาเฉพาะเจาะ และได้กรอกแบบสอบถามสาหรับการรับคาแนะนาเฉพาะเจาะจงเรียบร้อยแล้ว ซึง่ ข้าพเจ้ารับทราบว่า หากข้าพเจ้าปฏิเสธการให้ขอ
้ มูล
ส่วนตัวใดๆ
หรือการให้ขอ
้ มูลส่วนตัวทีเ่ ป็ นปัจจุบน
ั ข้าพเจ้าอาจได้รบั คาแนะนาทีไ่ ม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะการเงิน หรือ ความต้องการของข้าพเจ้า เนื่องจาก
คาแนะนาทีข
่ า้ พเจ้าได้รบั จากเจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าทีข
่ า้ พเจ้าได้เปิ ดเผยให้ทราบเท่านัน
้
ข้าพเจ้าได้ศก
ึ ษาคูม
่ ือผูล้ งทุนทีร่ ะบุไว้ดา้ นหลังของคาสั่งนี้แล้วและตกลงโอนหน่ วยลงทุนตามทีร่ ะบไว้ในคาสั่งนี้ โดยราคาขายคืนของหน่ วยลงทุนให้เป็ นไปตามวิธค
ี านวณทีไ่ ด้
ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนและจะไม่ยกเลิกคาสั่งโอนนี้ ข้าพเจ้ายินยอมทีจ่ ะปฏิบ ัติตามข้อกาหนดและเงือ่ นไขทัง้ หมดทีแ
่ สดงไว้ในหนังสือชี้ชวนนัน
้ ๆ และ/หรือข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่ วยกับบริษท
ั จัดการ
การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ผูถ
้ ือหน่ วยลงทุนอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริม
่ แรกก็ได้และอาจไม่ได้รบั ชาระ
เงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก
่ าหนด หรืออาจไม่สามารถโอนหน่ วยลงทุนได้ตามทีม
่ ค
ี าสั่งไว้

……………………………………………………………………………
ลายมือชิ่อผูถ
้ ือหน่ วยลงทุน

OBJTLFOUT
*OBJTLTFOUT*

DEFKLTFOUT
*DEFKLTFOUT*
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สิทธิของผูล้ งทุน / Unitholder’s Rights
1.

ก่อนทาการซื้อ ขาย สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนท่านควรใช้สท
ิ ธิสอบถามรายชื่อของบริษท
ั จัดการทุกแห่งที่ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (“ผู้สนับสนุ นฯ”) ของท่าน
ทาหน้าที่สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนอยู่ / 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 ชื่อ ที่อยู่ ของบริษท
ั จัดการและผู้สนับสนุ นฯ รวมทัง้ ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวพนักงานของผู้ทาหน้าที่ข าย หรือ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของท่าน / 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.

เพือ
่ ประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านควรใช้สท
ิ ธิขอทราบข้อมูลเกีย่ วกับความเสีย่ งของกองทุนรวมทีบ
่ ริษท
ั จัดการ/ผูส
้ นับสนุนฯ แนะนาให้ท่านซื้อ รวมทัง้ คาเตือน
และคาอธิบายเกีย่ วกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่ วยลงทุน / 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.

เพือ
่ ให้ได้ขอ
้ มูลครบถ้วน ประกอบการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านมีสท
ิ ธิทจี่ ะทราบข้อเท็จจริงทีอ
่ าจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการตัดสินใจลงทุน อย่างมีนยั สาคัญ เช่น กองทุน
อยูใ่ นระหว่างขัน
้ ตอนการรวมกับกองทุนรวมรายอื่นหรือไม่ / 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.

ท่านมีสท
ิ ธิทจี่ ะขอทราบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จากผู้สนับสนุ นฯ เช่น อัตราค่าธรรมเนี ยมหรือผลตอบแทนจากการขายหน่ วยลงทุนที่ผู้สนับ สนุ นฯ ได้รบ
ั / 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.

ถ้าผูส
้ นับสนุนฯ เป็ นฝ่ ายติดต่อท่านเพือ
่ เสนอขายหน่ วยลงทุนโดยท่านไม่ได้เป็ นผู้รอ้ งขอ ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเสนอขายนั้นและแจ้งให้ผู้สนับสนุ นฯ ระงับการติดต่อเพื่อ
เสนอขายหน่ วยลงทุน แก่ทา่ นอีกต่อไป / 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.

ถ้าท่านไม่ได้เป็ นนักลงทุนสถาบัน และได้สงั่ ซื้อหน่ วยลงทุนหลังจากทีผ
่ ส
ู้ นับสนุนฯ เสนอขายโดยทีท
่ า่ นไม่ได้รอ้ งขอ ท่านมีสท
ิ ธิทจี่ ะยกเลิกคาสั่งซื้อ หรือ ขายคืนหน่ วยลงทุนนัน
้
ได้ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดไว้ / 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.

การรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่ วยลงทุน / Customer Complaints
ท่านสามารถยืน
่ คาร้องเรียนเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจของบริษท
ั จัดการ การปฏิบตั ห
ิ น้าที่ของพนักงาน และผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคื นหน่ วยลงทุน ได้โดยผ่านหน่ วยงานใด
หน่ วยงานหนึ่งดังต่อไปนี้ / 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.

บริษท
ั จัดการ / Investment Management Company
ท่านสามารถร้องเรียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือด้วยวาจาได้ที่ “ส่วนกากับและควบคุมภายใน บริษท
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส
เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพ ท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1706” / You may submit a written or verbal complaint to the
“Compliance Unit, TMB Asset Management Co., Ltd., 32 nd Floor, Abdulrahim Place, 990 Rama 4 Road, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0-28381800 Fax. 0-2838-1706 www.tmbam.com”
ในกรณีทท
ี่ า่ นร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครัง้ และบริษท
ั จัดการจะดาเนินการแก้ไขปัญหาของท่าน และมีหน้าที่
รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหารายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วน
ั สิน
้ ไตรมาส / 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.
ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน / Selling or Redemption Support (“Selling Support”)
ท่านสามารถร้องเรียนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรหรือด้วยวาจา ในกรณี ที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในบั นทึกข้อร้องเรียนทุกครัง้ และ
ผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน จะดาเนินการแก้ไขปัญหาของท่าน และมีหน้าทีร่ วบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหานาส่งให้บริษท
ั จัดการทราบภายใน
7 วันนับตัง้ แต่วน
ั ที่มีข้อยุติ / 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.
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. / The Securities and Exchange Commission (SEC)
ท่านสามารถยืน
่ ข้อร้องเรียนต่อ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพือ
่ ให้บริษท
ั จัดการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวตามขัน
้ ตอนวิธีก ารพิจารณาการแก้ไขปัญหา และ รายงาน
ผลการดาเนินงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วน
ั ถัดจากวันทีไ่ ด้รบั ร้องเรียนนัน
้ หากบริษท
ั จัดการไม่สามารถแก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วัน ให้
ทางบริษท
ั รายงานการดาเนินการต่อ ก.ล.ต. ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ หลังจากดาเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ บริษ ท
ั จัดการหรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
แล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งเรือ
่ งดังกล่าวให้กบั ท่านเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทราบภายใน 7 วัน นับตัง้ แต่ว ันทีม
่ ีขอ
้ ยุติ / 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.
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