
เลขท่ีลกูค้า   
Customer Account No. 

จํานวนทีต้่องการขายคนื  Redemption Amount 

การรบัเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุ  Redemption Proceeds 

เลขทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุน  Unitholder ID. 
ช่ือกองทุน  Fund Name 

จาํนวนเป็นตวัหนังสอื  Amount In Words  

ช่ือผู้ถอืหน่วยลงทุน  Unitholder Name 

FundConnext 

* 

* 
* 

* 

 

จาํนวนบาท (บาท)  Amount (Baht)  
จาํนวนหน่วย (หน่วย)  Amount (Units) 

แบบฟอร์มคาํส่ังขายคนืหน่วยลงทนุ - Redemption Form 

ผู้แนะนําการลงทุน  
Investment Consultant 

เลขท่ีใบอนุญาตผู้แนะนําการลงทุน  
Investment Consultant's License No. 

* 

จาํนวนหน่วยท้ังหมด  All Units 

โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝาก  Direct Credit 

รบัเช็ค  Cheque 

โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากธนาคาร  Transfer to Bank 
เลขท่ี  Account No. 
ธนาคาร  Bank 
สาขา  Branch 

* 

สําหรับการขายคืนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  For Redemption of LTF 
ถอืครบตามกาํหนด  Comply with investment restriction เสยีชีวิต  Death 

ทุพพลภาพ  Disabled ถอืไม่ครบตามกาํหนด  Not comply with investment restriction 
ซ้ือเกนิในปีปัจจบุนั  Exceed the annual investment limit 

* 

สําหรับการขายคืนกองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชพี For the Redemption of RMF 
เป็นไปตามเงือ่นไขของสรรพากร  Comply with condition of the Revenue Department 

เสยีชีวิต  Death 
ทุพพลภาพ  Disabled 

ถอืไม่ครบตามกาํหนด  Not comply with investment restriction 
ซ้ือเกนิในปีปัจจบุนั  Exceed the annual investment limit 

* 

สําหรบับริษทัจัดการกองทนุชือ่  For AMC Name * 

ลงช่ือผู้สัง่ขายหน่วยลงทุน  Unit Holder's Signature 
(                                                            ) 

เลขท่ี  Account No. 
ธนาคาร  Bank 

เวลา Time : วันท่ี Date 

คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
DD / MM / YYYY

บลจ. ทาลิส จำกัด ( TALISAM )

* Required หน้า 1 TL019-07/2017
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     ข้อกําหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มคําส่ังซ้ือ ขาย และสับเปล่ียน  
1. ข้าพเจา้ (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และขา้พเจา้ได้อ่าน ตกลง ยินยอมปฏิบัติ และผูกพันตนเองตามข้อตกลง เง่ือนไขและ

ข้อความใดๆที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคําส่ังนี้/คําขอเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าหรือแบบฟอร์มคําขอเปิดบัญชีภายใต้โครงการ FundConnext/หนังสือชี้ชวนของ

กองทุนรวมนี้ ทุกประการ (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ

ขายหรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุน)

2. ในกรณีของการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน ได้รับคู่มือการลงทุนใน RMF และ/
หรือ LTF ท่ีเป็นปัจจุบัน ซึ่งข้าพเจา้ได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวท่ีปรากฏอยู่ในคู่มือดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจา้รับทราบและถือวา่บริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้

คําแนะนาํหรือให้คําปรึกษาด้านภาษีแก่ข้าพเจา้แต่อย่างใด ข้าพเจา้รับทราบว่า ข้าพเจ้าจะไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและกองทุนรวม

หุ้นระยะยาวไปจําหน่าย จา่ยโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้ 
3. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมคีวามเส่ียงในการลงทุน ขา้พเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทนุ) ตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน

มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รบัชําระเงินคา่คืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด หรอือาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้

มีคําส่ังไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ 
4. สําหรับบริษัทจัดการและหรือกองทุนรวมท่ีไม่รับเงินลงทุนจากผู้ลงทุนสัญชาติอเมริกันหรือบุคคลที่อยู่ในบังคับของสหรัฐอเมริกา ขา้พเจา้ (ผู้ถือหน่วยลงทุน) รับรอง

และยืนยันวา่ขา้พเจา้ 
4.1) มิใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นท่ีอยู่มีในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกา 
4.2) มิได้และจะไม่ชาํระ/รับชําระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนนี้ในสหรัฐอเมริกาและ 
4.3) ตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อเท็จจริงในคํารับรองดังกล่าวขา้งต้นของขา้พเจ้าในอนาคต 

5. ข้าพเจา้ยืนยันว่าเงินที่ข้าพเจา้ใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซ่ึงรวมถงึแต่ไมจ่าํกัดเพียง กฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการรา้ย และเงินที่ได้จากการคอรัปชั่น 
6. ข้าพเจา้ (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการและผู้เก่ียวข้อง (ซึ่งรวมถึง กองทุน เจา้ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีบริษัทจดัการ/กองทุนใช้บริการหรือ

เข้าเป็นคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบรหิารกองทุน และผู้สนับสนุนการขาย/ตัวแทนของบริษัทจัดการและของบุคคลดังกล่าว) เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบัญชีการลงทุน

ของข้าพเจา้แก่บุคคลท่ีสามและผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมถึงดําเนินการอ่ืนใด (รวมถึงการปิดบัญชีการลงทุน การหัก ณ ที่จา่ย--ถ้ามี) เก่ียวกับบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า 
เพ่ือให้บริษัทจัดการและผู้ที่เก่ียวข้องรวมถึงผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว สามารถใช้ข้อมูลและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย หรือกําหนดของ
หน่วยงานราชการทัง้ในและต่างประเทศรวมถงึกฎเกณฑ์ภายในของตน นอกจากน้ีขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะนาํส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ 

7. กรณีท่ีรายการนีเ้ป็นรายการเก่ียวกับการซ้ือ/สับเปลี่ยน/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือ
หน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุน LTF หรือ กองทุน RMF (แล้วแต่กรณี) อ่ืนตามเง่ือนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัท

จัดการเห็นสมควร เมือ่มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว 
8. ในกรณีที่ขา้พเจา้ (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับการจัดสรรหนว่ยลงทุน ข้าพเจ้ารบัทราบและยินยอมเขา้ผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติ

จากสาํนักงาน ก.ล.ต. และทีจ่ะได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย

และลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
9. บริษัทจัดการอาจคดิค่าธรรมเนียมการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสําหรับบางกองทุนโดยเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เทา่กัน ผู้ลงทุนสามารถ

ตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้จากบริษัทจัดการแต่ละแห่ง 
10. ข้าพเจา้ได้รับทราบรายละเอียดสิทธิของผู้ลงทุนตลอดจนการรับข้อร้องเรียนของข้อมูลผู้ลงทุนตามรายละเอียดที่บรษัิทจัดการได้เผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์เป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว 
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