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คำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน
Redemption Order

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

วันที่ / Date: ………………………………………………
กรณีที่ทารายการล่วงหน้า / In case of advanced order
วันที่ตอ้ งการทารายการ / Order Date: …………….……

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจานาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ/กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว/กองทุนรวมเพื่อการออม
The Asset Management Company or Registrar has the right to refuse the registration of transfer or pledge of units of RMF/LTF/SSF

ชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน / Unitholder Name
เลขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน / Unitholder Number
ชื่อกองทุน / Fund Name
ข้าพเจ้าต้องการขายหน่วยลงทุน
I want to redeem

จานวนทัง้ หมดที่มีอยู่
All units of fund
จานวนหน่วย
Amount in Units
.
จานวนเงิน
Amount in Baht
.
โปรดระบุจานวนหน่วยหรือจานวนเงินเป็ นตัวหนังสือ
Please specify number of units or amount in words
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเปลี่ยนเฉพาะครัง้ นี ้
Redemption payment method
เช็คสั่งจ่ายในนามผูถ้ ือหน่วยลงทุนเท่านัน้ / Cheque paid to unitholder only
(changed for this transaction only)
โอนเข้าบัญชี * (โปรดระบุ) / Payment to Bank account * (Please specify)
ออมทรัพย์ / Savings
กระแสรายวัน / Current
ธนาคาร
สาขา
Bank
Branch
เลขที่บญ
ั ชี
Account No.

บาท
Baht

หน่วย
Units

* ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องตรงกับชื่อบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุนและเป็ นบัญชีประเภทออมทรัพย์ / กระแสรายวันในเขตหักบัญชีกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านัน้
The bank account name must be the same as the unitholder name and must be savings or current accounts in clearing zone of Bangkok and perimeter only

กำรสั่งขำยโดยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวม RMF/LTF/SSF ไปยังบริษัทจัดกำรอื่น / Redemption of RMF/LTF/SSF to other Asset Management Company (AMCO)
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ / Retirement Mutual Fund (RMF)
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว / Long-Term Equity Fund (LTF)
กองทุนรวมเพื่อการออม / Super Savings Fund (SSF)
โปรดระบุชื่อกองทุนรวม RMF/LTF/SSF ที่จะสับเปลี่ยนออก
โปรดระบุชื่อกองทุนรวม RMF/LTF/SSF ที่จะสับเปลี่ยนเข้า
Please specify RMF/LTF/SSF name to be switched out
Please specify RMF/LTF/SSF name and other AMCO name to be switched in
ชื่อกองทุน :
ชื่อกองทุน :
Fund name:
Fund name:
ชื่อ บลจ. :
ชื
่อ บลจ. :
AMCO name: บลจ. คิง ไว (เอเชีย) จากัด / King Wai Asset Management (Asia) Co., Ltd.
AMCO name:
กำรยืนยันกำรขำยคืน RMF/LTF/SSF / Confirmation on Redemption of RMF/LTF/SSF
▪ ข้าพเจ้าจะคานึงถึงเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลและเข้าใจในรายละเอียดในคู่มือการลงทุนแล้วว่า หากข้าพเจ้ามีการทารายการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม RMF/LTF/SSF ก่อนกาหนดระยะเวลาที่ตอ้ งถือครอง หรือ ในส่วนของการลงทุนที่เกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้สาหรับการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือ ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่
กรมสรรพากรกาหนด ข้าพเจ้าอาจจะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องชาระคืนเงินภาษีที่ได้รบั ลดหย่อนและเงินเพิ่มแก่กรมสรรพากร/
▪ I/We should be aware of the investment conditions and requirements for the personal income tax benefits of an investment in RMF/LTF/SSF. In case that I/we redeem or switch these
funds before the required periods or any investment which exceeds the investment limit for tax privilege or not complying with the investment conditions and requirements, I/we may
lose the personal income tax benefits and must return the value of all such benefits to the Revenue Department.
ขายคื น ผิด เงื่อนไขหรือไม่เป็ น ไปตามเกณฑ์ที่ กรมสรรพากรก าหนด / This redemption
ขายคืนตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกาหนด / This redemption is compliance with investment conditions.
breaches investment conditions.
เสียชีวิต / Decease
ทุพพลภาพ / Disable
ข้
า
พเจ้
า ยืน ยัน ให้บ ริษัท จัด การท ารายการขายคื น หน่ ว ยลงทุน ข้า งต้น และ รับ ทราบ ว่ า
ถือครบ 5 ปี ปฏิทิน สาหรับกองทุน LTF ที่ลงทุนก่อน 1 มกราคม 2559 / Holding the investment units for
ข้าพเจ้าจะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และจะต้องชาระคืนเงิ นภาษี ที่ได้รบั ลดหย่อน
at least 5 consecutive calendar years (for LTF investment before 1 January 2016)
และเงินเพิ่มแก่กรมสรรพากร
LTF
ถือครบ 7 ปี ปฏิ ทิ น ส าหรับกองทุน LTF ที่ ลงทุนตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 / Holding the investment units I hereby confirm the redemption of the investment units to the Asset Management
for at least 7 consecutive calendar years (for LTF investment since 1 January 2016)
Company and acknowledged that I may lose the personal income tax benefits and
ขายคื นเมื่ ออายุ ครบ 55 ปี บริ บู รณ์ และลงทุ นครบตามเงื่ อนไขของกรมสรรพากรของกองทุ น RMF / must return the value of all such benefits to the Revenue Department.
RMF
Redemption at the age of 55 years old or above and holding the investment units at least 5 years since the ลำยมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder(s) Signature
first subscription date and also complying with other RMF investment conditions of the Revenue Department
ถือครบ 10 ปี บริบูรณ์นับตั้งแต่วันที่ซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน SSF / Holding the investment units for
SSF
X
at least 10 years since the subscription date of SSF
▪ ข้าพเจ้าตกลงจะขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุในใบคาสั่งนี ้ โดยจะไม่เพิกถอนคาสั่งนีไ้ ม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิน้ หากจานวนหน่วยลงทุนที่ขา้ พเจ้าสั่งขายมากกว่ายอดคงค้างของจานวนหน่วยลงทุนที่ขา้ พเจ้ามี
อยู่จริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ บลจ.คิง ไว (เอเชีย) จากัด รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ขา้ พเจ้ามีอยู่จริง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผันผวนในตลาดหลักทรัพย์ ข้าพเจ้ายินยอมขายหน่วยลงทุนในจานวนที่ บลจ.คิง ไว
(เอเชีย) จากัด จัดสรรให้ ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้ายินยอมเสียค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และยินยอมผูกพันตามเงื่อนไข ข้อกาหนดและข้อความใดๆ ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนทุก
ประการ ข้าพเจ้าได้รบั และศึกษาคู่มือผูล้ งทุน คู่มือการลงทุนและหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญที่ผลู้ งทุนควรทราบ
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ข้าพเจ้าอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่ม แรก และข้าพเจ้าอาจไม่ได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ว ยลงทุน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ได้มีคาสั่งไว้ และข้าพเจ้าควรซือ้ ขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
▪ ในกรณีที่ขา้ พเจ้าได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รบั อนุมัติจากสานักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพัน
ระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่จดั ทาขึน้ โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
▪ 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 Investment Manual which contain material information for investors.
▪ Investment in Mutual Funds is not deposit and involves 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.
Marketing
Registrar
ลำยมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder(s) Signature
Agent/Branch Code: ..…………………………………….
Marketing Name: ………….…………………………...…. Reference No. ……………………………...….
X
Staff Code: ………………………………..…………….…. Input : ………………….………………………..
IC License No. ……………………………….…………....
Received : ……………………………………………........ Checked : ……………………….……………...
Authorized : ……………………………………………......

