
คาํสั �งขายคนืหน่วยลงทุน / Redemption Order 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                               

 
ชื�อกองทุน/Fund Name ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ชื�อผูถ้อืหน่วยลงทุน/Unitholder Name………………………………………………………………………………………………………………โทร.……………………………………………………………….. 

เลขที�ผูถ้อืหน่วยลงทุน   
Unitholder No. 
                                                                 ตวัเลข / In number                                                                     ตวัหนงัสอื / In words  
 
 
 
 
 

กรุณาชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดย / Please pay the redemption proceeds by :            
        จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะในนามของขา้พเจา้ / Account Payee Cheque in my / our name 
        วธิทีี�ขา้พเจา้ระบุไวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืคาํขอแกไ้ข (ถา้ม)ี The method that indicated in the Unitholder Account Opening Form or Amendment Form (if any) 
        นําเงนิ/เชค็เขา้บญัชเีงนิฝากที� / Credit the proceeds to my / our bank account at   ธนาคาร.....................................สาขา..........................................ประเภท       ออมทรพัย ์      กระแสรายวนั 

        (ชื�อบญัชเีงนิฝากจะตอ้งตรงกบัชื�อบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน)                                    Bank                                 Branch                        Account Type       Saving A/C     Current A/C         
        (The bank account name must be the same as the fund account name)           เลขที�บญัช ี
                                                                                                                  Account No.  
หากบรษิทัไม่สามารถนําเงนิเขา้บญัชไีดด้ว้ยสาเหตุใด ๆ ที�ไม่ใชค่วามบกพร่องของบรษิทัจดัการ ทางบรษิทัจดัการจะขอสงวนสทิธิ ]ที�จะจดัส่งเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสั �งจ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน 
และจดัส่งใหท้างไปรษณียล์งทะเบยีนตามที�อยู่ที�ระบุไว ้/ In case of LHFUND may not be able to transfer the money because of uncontrolled matter(s), the Company will reserve the right to 
issue Account Payee Only Cheque and delivered to registered mail address.      

 

ขายคนืตามเงื�อนไขดา้นล่าง / Redeem as per below conditions 

� ครบอายุ 55 ปีและลงทุนครบตามเงื�อนไขของกรมสรรพากร /Age at 55 years and Investment in matured as per conditions specified by the Revenue Department. 

� ถอืครบ 5 ปีปฏทินิและลงทุนต่อเนื�อง 5 ปี  แต่อายุน้อยกวา่ 55 ปี / Possesses this RMF for at least 5 years and invests in RMF for 5 consecutive years but younger than 55 years old.  

� ทุพพลภาพ / Disabled 

� เสยีชวีติ / Death  

� ผดิเงื�อนไข (โปรดระบุ) / Not compliant to investment restriction (please specify) 

� ซืfอเกนิในปีปจัจุบนั / Exceeding the annual Investment limit.  

� อื�น ๆ (ระบุ) / Other (specify) ................................................................................................................................................................................................................................ 

คาํเตือน : การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิชก่ารฝากเงนิและมคีวามเสี�ยงของการลงทนุผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจไดร้บัเงนิลงทนุคนืมากกวา่หรอืน้อยกวา่เงนิลงทนุเริ�มแรก และอาจไมไ่ดร้บัชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที�
กาํหนด หรอือาจไมส่ามารถขายคนืหน่วยลงทนุได้ตามที�มคีาํสั �งไว ้และผูล้งทนุควรซืfอขายหน่วยลงทุนกบับุคคลที�ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูในหนังสอืชีfชวนของแต่ละกองทนุใหเ้ขา้ใจกอ่น
ตดัสนิใจลงทนุและเกบ็ขอ้มลูดงักลา่วเพื�อใชใ้นการอา้งองิในอนาคต หากทา่นตอ้งการทราบขอ้มลูหรอืรายละเอยีดเพิ�มเตมิสามารถสอบถามหรอืขอขอ้มลูไดท้ี�บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซืfอคนื 
Caution : Mutual Funds are not deposits and are subject to investment risk, including the possible loss of the principal amount invested. Unitholders are not guaranteed to receive the redemption proceeds or 
investment units within the specified period, and may not be able to redeem the investment units as ordered. Investors should subscribe the unit with SEC-approved agencies and redeem the unit trusts through 
them. Investors should read and understand the information in each fund prospectus thoroughly before making an investment and should keep the information for future references. Investors also have the right 
to request additional information from the Management Company or the selling agents. 

 

 

  � ………………………………….…………………………………….....   ลายมอืชื�อผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื ผูแ้ทนตามกฏหมาย 
                                                       (                                                                                  )   Signature of Unitholder or Legal Representative 

    

 
 
ชื�อตวัแทน / สาขา ................................................................      รหสัตวัแทน   
Selling Agent / Branch Name                                                    Selling Agent / Branch Code 

ผูอ้นุมติั  .........................................................................    
Authorize 
ชื�อผูแ้นะนําการผูล้งทุน .........................................................       รหสัผูแ้นะนําการลงทุน                                               
Investor Contact Name                                                              IC License No. / Sales Code 

     

      

 

 
 
ผูบ้นัทึกรายการ .............................................................................................    
Data entry 
รหสัพนักงานผูแ้นะนําบญัชี          
                                   
ผูอ้นุมติั .......................................................................................................... 
Authorize 

      

 

วนัที� /Date………………………………………………….....                          

ผา่นตวัแทน/สาขา ……………………….…………………... 
เลขที� 11 อาคารควิเฮา้ส ์สาทร ชั fน 14 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
11 Q.HOUSE Sathon Building 14th Fl., South Sathon Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120  
Tel. 02 286 3484, 02 679 2155 Fax. 02 286 3585, 02 679 2150                          www.lhfund.co.th  

      
- - - 

      

          

 

ตน้ฉบบั สาํหรบับลจ. / นายทะเบยีน 

จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
Number of Units  (Units) 

จาํนวนเงนิที�ตอ้งการขายคนื (บาท) 
Amount (Baht) 

 

 

 

 

สาํหรบัการขายคืนหน่วยลงทุน RMF เท่านัDน / For the redemption of RMF only 

สาํหรบัตวัแทนขาย / For Selling Agent use only สาํหรบันายทะเบยีน / For Registrar use only 



คาํสั �งขายคนืหน่วยลงทุน / Redemption Order 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 
ชื�อกองทุน/Fund Name ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ชื�อผูถ้อืหน่วยลงทุน/Unitholder Name………………………………………………………………………………………………………………โทร.……………………………………………………………….. 

เลขที�ผูถ้อืหน่วยลงทุน   
Unitholder No. 
                                                                 ตวัเลข / In number                                                                     ตวัหนงัสอื / In words  
 
 
 
 
 

กรุณาชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดย / Please pay the redemption proceeds by :            
        จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะในนามของขา้พเจา้ / Account Payee Cheque in my / our name 
        วธิทีี�ขา้พเจา้ระบุไวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืคาํขอแกไ้ข (ถา้ม)ี The method that indicated in the Unitholder Account Opening Form or Amendment Form (if any) 
        นําเงนิ/เชค็เขา้บญัชเีงนิฝากที� / Credit the proceeds to my / our bank account at   ธนาคาร.....................................สาขา..........................................ประเภท       ออมทรพัย ์      กระแสรายวนั 

        (ชื�อบญัชเีงนิฝากจะตอ้งตรงกบัชื�อบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน)                                    Bank                                 Branch                        Account Type       Saving A/C     Current A/C         
        (The bank account name must be the same as the fund account name)           เลขที�บญัช ี
                                                                                                                  Account No. 
หากบรษิทัไม่สามารถนําเงนิเขา้บญัชไีดด้ว้ยสาเหตุใด ๆ ที�ไม่ใชค่วามบกพร่องของบรษิทัจดัการ ทางบรษิทัจดัการจะขอสงวนสทิธิ ]ที�จะจดัส่งเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสั �งจ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน 
และจดัส่งใหท้างไปรษณียล์งทะเบยีนตามที�อยู่ที�ระบุไว ้/ In case of LHFUND may not be able to transfer the money because of uncontrolled matter(s), the Company will reserve the right to 
issue Account Payee Only Cheque and delivered to registered mail address.                                                                                                                    

 

ขายคนืตามเงื�อนไขดา้นล่าง / Redeem as per below conditions 

� ครบอายุ 55 ปีและลงทุนครบตามเงื�อนไขของกรมสรรพากร /Age at 55 years and Investment in matured as per conditions specified by the Revenue Department. 

� ถอืครบ 5 ปีปฏทินิและลงทุนต่อเนื�อง 5 ปี  แต่อายุน้อยกวา่ 55 ปี / Possesses this RMF for at least 5 years and invests in RMF for 5 consecutive years but younger than 55 years old.  

� ทุพพลภาพ / Disabled 

� เสยีชวีติ / Death  

� ผดิเงื�อนไข (โปรดระบุ) / Not compliant to investment restriction (please specify) 

� ซืfอเกนิในปีปจัจุบนั / Exceeding the annual Investment limit.  

� อื�น ๆ (ระบุ) / Other (specify) ................................................................................................................................................................................................................................ 

คาํเตือน : การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิชก่ารฝากเงนิและมคีวามเสี�ยงของการลงทนุผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจไดร้บัเงนิลงทนุคนืมากกวา่หรอืน้อยกวา่เงนิลงทนุเริ�มแรก และอาจไมไ่ดร้บัชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา
ที�กาํหนด หรอือาจไมส่ามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามที�มคีาํสั �งไว ้และผูล้งทุนควรซืfอขายหน่วยลงทนุกบับุคคลที�ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูในหนงัสอืชีfชวนของแต่ละกองทุนใหเ้ขา้ใจกอ่น
ตดัสนิใจลงทนุและเกบ็ขอ้มลูดงักลา่วเพื�อใชใ้นการอา้งองิในอนาคต หากทา่นตอ้งการทราบขอ้มลูหรอืรายละเอยีดเพิ�มเตมิสามารถสอบถามหรอืขอขอ้มลูไดท้ี�บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซืfอคนื 
Caution : Mutual Funds are not deposits and are subject to investment risk, including the possible loss of the principal amount invested. Unitholders are not guaranteed to receive the redemption proceeds or 
investment units within the specified period, and may not be able to redeem the investment units as ordered. Investors should subscribe the unit with SEC-approved agencies and redeem the unit trusts through 
them. Investors should read and understand the information in each fund prospectus thoroughly before making an investment and should keep the information for future references. Investors also have the right 
to request additional information from the Management Company or the selling agents. 

 

 

  �………………………………….…………………………………….....   ลายมอืชื�อผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื ผูแ้ทนตามกฏหมาย 
                                                      (                                                                                  )   Signature of Unitholder or Legal Representative 

    

 
 
ชื�อตวัแทน / สาขา ................................................................      รหสัตวัแทน   
Selling Agent / Branch Name                                                    Selling Agent / Branch Code 

ผูอ้นุมติั  .........................................................................    
Authorize 
ชื�อผูแ้นะนําการผูล้งทุน .........................................................       รหสัผูแ้นะนําการลงทุน                                               
Investor Contact Name                                                              IC License No. / Sales Code 

     

      

 

 
 
ผูบ้นัทึกรายการ .............................................................................................    
Data entry 
รหสัพนักงานผูแ้นะนําบญัชี          
                                   
ผูอ้นุมติั .......................................................................................................... 
Authorize 

      

สาํเนา 1 สาํหรบัตวัแทน 

วนัที� /Date…………………………………………………………. 

ผา่นตวัแทน/สาขา ………………………………………………… 
เลขที� 11 อาคารควิเฮา้ส ์สาทร ชั fน 14 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
11 Q.HOUSE Sathon Building 14th Fl., South Sathon Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120  
Tel. 02 286 3484, 02 679 2155 Fax. 02 286 3585, 02 679 2150                          www.lhfund.co.th  

      
- - - 

      

          

 

จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
Number of Units  (Units) 

จาํนวนเงนิที�ตอ้งการขายคนื (บาท) 
Amount (Baht) 

 

 

 

 

สาํหรบัการขายคนืหน่วยลงทุน RMF เท่านั fน / For the redemption of RMF only 

สาํหรบัตวัแทนขาย / For Selling Agent use only สาํหรบันายทะเบยีน / For Registrar use only 



คาํสั �งขายคนืหน่วยลงทุน / Redemption Order 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 
ชื�อกองทุน / Fund Name ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ชื�อผูถ้อืหน่วยลงทุน / Unitholder Name……………………………………………………………………………………………………………โทร.……………………………………………………………….. 

เลขที�ผูถ้อืหน่วยลงทุน   
Unitholder No. 
                                                                 ตวัเลข / In number                                                                     ตวัหนงัสอื / In words  
 
 
 
 
 
 
กรุณาชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดย / Please pay the redemption proceeds by :            
        จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะในนามของขา้พเจา้ / Account Payee Cheque in my / our name 
        วธิทีี�ขา้พเจา้ระบุไวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืคาํขอแกไ้ข (ถา้ม)ี The method that indicated in the Unitholder Account Opening Form or Amendment Form (if any) 
        นําเงนิ/เชค็เขา้บญัชเีงนิฝากที� / Credit the proceeds to my / our bank account at   ธนาคาร....................................สาขา..........................................ประเภท       ออมทรพัย ์      กระแสรายวนั 

        (ชื�อบญัชเีงนิฝากจะตอ้งตรงกบัชื�อบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน)                                    Bank                                 Branch                        Account Type       Saving A/C     Current A/C         
        (The bank account name must be the same as the fund account name)           เลขที�บญัช ี
                                                                                                                  Account No.  
หากบรษิทัไม่สามารถนําเงนิเขา้บญัชไีดด้ว้ยสาเหตุใด ๆ ที�ไม่ใชค่วามบกพร่องของบรษิทัจดัการ ทางบรษิทัจดัการจะขอสงวนสทิธิ ]ที�จะจดัส่งเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสั �งจ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน 
และจดัส่งใหท้างไปรษณียล์งทะเบยีนตามที�อยู่ที�ระบุไว ้/ In case of LHFUND may not be able to transfer the money because of uncontrolled matter(s), the Company will reserve the right to 
issue Account Payee Only Cheque and delivered to registered mail address. 

 

ขายคนืตามเงื�อนไขดา้นล่าง / Redeem as per below conditions 

� ครบอายุ 55 ปีและลงทุนครบตามเงื�อนไขของกรมสรรพากร /Age at 55 years and Investment in matured as per conditions specified by the Revenue Department. 

� ถอืครบ 5 ปีปฏทินิและลงทุนต่อเนื�อง 5 ปี  แต่อายุน้อยกวา่ 55 ปี / Possesses this RMF for at least 5 years and invests in RMF for 5 consecutive years but younger than 55 years old.  

� ทุพพลภาพ / Disabled 

� เสยีชวีติ / Death  

� ผดิเงื�อนไข (โปรดระบุ) / Not compliant to investment restriction (please specify) 

� ซืfอเกนิในปีปจัจุบนั / Exceeding the annual Investment limit.  

� อื�น ๆ (ระบุ) / Other (specify) ................................................................................................................................................................................................................................ 

คาํเตือน : การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิชก่ารฝากเงนิและมคีวามเสี�ยงของการลงทนุผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจไดร้บัเงนิลงทนุคนืมากกวา่หรอืน้อยกวา่เงนิลงทนุเริ�มแรก และอาจไมไ่ดร้บัชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลาที�กาํหนด หรอือาจไมส่ามารถขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ามที�มคีาํสั �งไว ้และผูล้งทุนควรซืfอขายหน่วยลงทุนกบับุคคลที�ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูในหนงัสอืชีfชวนของแต่ละกองทุน
ใหเ้ขา้ใจกอ่นตดัสนิใจลงทนุและเกบ็ขอ้มลูดงักลา่วเพื�อใชใ้นการอา้งองิในอนาคต หากทา่นตอ้งการทราบขอ้มลูหรอืรายละเอยีดเพิ�มเตมิสามารถสอบถามหรอืขอขอ้มลูไดท้ี�บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซืfอคนื 
Caution : Mutual Funds are not deposits and are subject to investment risk, including the possible loss of the principal amount invested. Unitholders are not guaranteed to receive the redemption proceeds or 
investment units within the specified period, and may not be able to redeem the investment units as ordered. Investors should subscribe the unit with SEC-approved agencies and redeem the unit trusts 
through them. Investors should read and understand the information in each fund prospectus thoroughly before making an investment and should keep the information for future references. Investors also have 
the right to request additional information from the Management Company or the selling agents. 

 

 

  � ………………………………….…………………………………….....   ลายมอืชื�อผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื ผูแ้ทนตามกฏหมาย 
                                                     (                                                                                  )   Signature of Unitholder or Legal Representative 

    

 
 
ชื�อตวัแทน / สาขา ................................................................      รหสัตวัแทน   
Selling Agent / Branch Name                                                    Selling Agent / Branch Code 

ผูอ้นุมติั  .........................................................................    
Authorize 
ชื�อผูแ้นะนําการผูล้งทุน .........................................................       รหสัผูแ้นะนําการลงทุน                                               
Investor Contact Name                                                              IC License No. / Sales Code 

     

      

 

 
 
ผูบ้นัทึกรายการ .............................................................................................    
Data entry 
รหสัพนักงานผูแ้นะนําบญัชี          
                                   
ผูอ้นุมติั .......................................................................................................... 
Authorize 

      

สาํเนา 2 สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุน 

วนัที� /Date………………………………………………………. 

ผา่นตวัแทน/สาขา ……………………………………………… 
เลขที� 11 อาคารควิเฮา้ส ์สาทร ชั fน 14 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
11 Q.HOUSE Sathon Building 14th Fl., South Sathon Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120  
Tel. 02 286 3484, 02 679 2155 Fax. 02 286 3585, 02 679 2150                          www.lhfund.co.th  

      
- - - 

      

          

 

จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
Number of Units  (Units) 

จาํนวนเงนิที�ตอ้งการขายคนื (บาท) 
Amount (Baht) 

 

 

 

 

สาํหรบัการขายคนืหน่วยลงทุน RMF เท่านั fน / For the redemption of RMF only 

สาํหรบัตวัแทนขาย / For Selling Agent use only สาํหรบันายทะเบยีน / For Registrar use only 



 

 

คู่มือผู้ลงทุน (Investor’s Bill of Rights) 
สิทธิของผู้ลงทุน (Rights of Investors) 
1.  ตวัแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนใหก้บับรษิทัจดัการมากกวา่ 1 แห่งได ้ดงันั fน ผูล้งทุนควรใชส้ทิธขิอทราบรายชื�อของบรษิทัจดัการทุกแห่งที�ตวัแทนฯ ขายหน่วยลงทุนให ้

Since each selling agent can sell funds for several management companies, you may request him/her to disclose the names of all management companies that manage the funds offered. 
2.  เพื�อใหก้ารตดิตอ่เป็นไปโดยสะดวก ผูล้งทุนควรใชส้ทิธขิอทราบชื�อ ที�อยู ่ของบรษิทัจดัการและตวัแทนฯ รวมทั fงชื�อและเลขประจาํตวัของพนกังานผูป้ฏบิตัหิน้าที�การขายหรอืรบัซืfอคนืหน่วยลงทุน 

For the future contact, you should request the names and addresses of the management companies as well as the selling agent’s name, address and ID number. 
3.  เพื�อประกอบการตดัสนิใจลงทุน ผูล้งทุนควรใชส้ทิธขิอทราบความเสี�ยงของกองทุนรวมที�ถกูแนะนําใหซ้ืfอ พรอ้มทั fงคาํเตอืนและคาํอธบิายเกี�ยวกบัความเสี�ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เมื�อเปรยีบเทยีบกบัการลงทุนประเภทอื�น) 

Before subscribing for the recommended fund, you have the rights to request for the information on its risk level, warnings and additional details on the inherent risks of mutual funds as compared to other types of 
investment. 

4.  เพื�อใหไ้ดร้บัขอ้มลูของกองทุนรวมอยา่งครบถว้นในการใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุน ผูล้งทุนควรใชส้ทิธขิอทราบสถานะของกองทุนรวมในปจัจุบนั เชน่ กองทุนรวมที�จะลงทุนมกีารดาํเนินการโดยปกต ิ ไมอ่ยูใ่นชว่งควบรวมกบั
กองทุนรวมอื�นที�ไมต่อ้งการลงทุน เป็นตน้ ทั fงนีfเพื�อประโยชน์สงูสุดของผูล้งทุน / In order to obtain the information fully, you should request the current status of the funds; i.e., that the fund is not being merged with 
another fund in which you do not wish to invest. This is to your best interest. 

5.  เนื�องจากตวัแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนใหก้บับรษิทัจดัการไดม้ากกวา่ 1 แห่งและอาจรบัคา่ธรรมเนียมหรอืผลตอบแทนจากบรษิทัจดัการแตล่ะแห่งไมเ่ทา่กนั ผูล้งทุนควรใชส้ทิธขิอทราบอตัราคา่ธรรมเนียมหรอืผลตอบแทนที�
ตวัแทนฯ ไดร้บัเพื�อดเูปรยีบเทยีบกนัได ้/ Since the selling agent can sell the funds for several management companies and receives different commissions, you can request those commission rates for comparison. 

6.  หากท่านเป็นผูล้งทุนที�ไดร้บัการตดิตอ่โดยทา่นมไิดร้อ้งขอหรอืแจง้ผูข้ายไว ้ท่านสามารถปฏเิสธไดโ้ดยไมข่อรบัการตดิตอ่ใดๆ ในลกัษณะการขายหน่วยลงทุน / You may reject a “cold call”, from an unknown investment agent 
who offers the funds without your request. 

7.  หากท่านเป็นผูล้งทุนที�ไดร้บัการตดิตอ่โดยท่านมไิดร้อ้งขอหรอืแจง้ผูข้ายไว ้และตดัสนิใจลงทุนไปแลว้ ในกรณีดงักล่าวนีf ท่านสามารถใชส้ทิธขิอยกเลกิการซืfอ หรอืทาํการขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามระยะเวลาที�กฎหมายระบุไว ้
You may reject a “cold call” and have decided to invest in the offered fund(s), you have the rights to cancel such subscription or redeem the unit(s) of such fund within the period specified by law. 

8.  ในกรณีมขีอ้พพิาท ระหวา่งบรษิทัฯ กบัผูถ้อืหน่วยลงทุน ที�เกดิขึfนจากหรอืเกี�ยวเนื�องกบัการซืfอขายหน่วยลงทุนภายใตก้ารจดัการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยื�นคาํรอ้งตอ่สาํนักงาน ก.ล.ต. เพื�อขอใหม้กีารชีfขาดขอ้พพิาท
โดยอนุญาโตตุลาการแลว้แตก่รณี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�กฎ ระเบยีบ ที�เกี�ยวขอ้งประกาศกําหนด / In case of legal disputes between the Company and the Unit Holder arising from or relating to the Units 
Subscription or Redemption under this Application, the Unit Holder can select whether to solve the legal disputes by submitting a complaint to the Office of the SEC in order for such legal dispute to settled by the 
Arbitration accordance with the criteria and procedures as prescribed under Relevant Regulations. 

การยื�นข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน (How Investors  file a Complaint ) 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยื�นขอ้รอ้งเรยีนผา่นชอ่งทางใดชอ่งทางหนึ�ง ดงัตอ่ไปนีf / You may file a complaint on your investment in mutual funds to any one of the following parties. 
1.  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั  เลขที� 11 อาคารควิเฮา้ส ์สาทร ชั fน 14 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. (66) 2286-3484, 2679-2155 Fax. (66) 2286-3585, 

2679-2150  
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO., LTD. 11 Q.HOUSE Sathon Building 14th Fl., South Sathon Rd., Thungmahamek Sathon Bangkok 10120 Tel. (66) 2286-3484, 2679-2155 Fax. (66) 2286-3585, 
2679-2150 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถรอ้งเรยีนไดโ้ดยวาจาหรอืยื�นเรื�องเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์ เฮา้ส ์จาํกดั ทั fงนีf หากทา่นรอ้งเรยีนโดยวาจา บรษิทัจะทําบนัทกึขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์
อกัษร โดยท่านตอ้งสอบทานและลงนามกาํกบัทุกครั fง เพื�อเป็นการยนืยนัความถกูตอ้ง บรษิทัจดัการมหีน้าที�แกไ้ขปญัหาขอ้รอ้งเรยีนของผูถ้อืหน่วยลงทุน อกีทั fงมหีน้าที�ตอ้งรวบรวมขอ้รอ้งเรยีนและการแกไ้ขปญัหาใหแ้ก่สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วนั นับแตว่นัสิfนไตรมาส / The complaint can be made both verbally or in writing. If you make a complaint verbally, the Company will record it on a form which you can 
verify and certify. LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO., LTD. has a duty to resolve the issue for you and collect the complaint form with the solution and report to the office of the Securities and 
Exchange Commission every quarter. The filling must be done within 15 days after the end of the quarter.  

2.  ตวัแทนสนับสนุนการขายและรบัซืfอคนืหน่วยลงทุน / Selling Agent 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถรอ้งเรยีนไดโ้ดยวาจาหรอืยื�นเรื�องเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่ตวัแทนฯ โดยตวัแทนฯจะทําบนัทกึขอ้รอ้งเรยีนดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยท่านตอ้งสอบทานและลงนามกาํกบัทุกครั fงเพื�อเป็นการยนืยนั
ความถกูตอ้ง ตวัแทนฯ สามารถแกไ้ขปญัหาที�ท่านรอ้งเรยีนไดใ้นเบืfองตน้ และมหีน้าที�รวบรวมขอ้รอ้งเรยีนและการแกไ้ขปญัหานําสง่ตอ่ใหบ้รษิทัจดัการรบัทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัที�มขีอ้ยุต ิ/ The complaint can be made both 
verbally or in writing. If you make a complaint verbally, the selling agent will record it on a form which you can verify and certify. If the selling agent is able to resolve the issue, he/she will submit the complaint 
from and the resolution to LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO., LTD. within 7 days after the issue is resolved.  

3.  สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. / Securities and Exchange Commission 
ชั fน 15 อาคารจพีเีอฟ วทิย ุบ ี93/1 ถนนวทิย ุแขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2695-9999 / 15th Fl., GPF Towers B, 93/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 Tel. (66) 2695-9999 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถรอ้งเรยีนตอ่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื�อสาํนักงานฯ รบัทราบขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าวแลว้ สาํนักงานฯ จะจดัสง่ขอ้รอ้งเรยีนใหบ้รษิทัจดัการเพื�อพจิารณาดาํเนินการแกไ้ขปญัหาขอ้รอ้งเรยีน โดยบรษิทั
จดัการจะตอ้งรายงานตอ่สาํนักงานฯ ภายใน 30 วนั นับแตว่นัที�ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน หากบรษิทัจดัการดาํเนินการไมแ่ลว้เสรจ็ ใหบ้รษิทัจดัการรายงานการดาํเนินการตอ่สาํนักงานฯ ทุก 30 วนัจนกวา่จะแลว้เสรจ็ เมื�อมขีอ้ยุตเิกี�ยวกบั
กรณีดงักลา่วแลว้ บรษิทัจดัการหรอืตวัแทนฯแลว้แตก่รณี มเีจา้หน้าที�แจง้ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัที�มขีอ้ยุต ิ / The Office of the SEC will pass the complaint to LAND AND HOUSES FUND 
MANAGEMENT CO., LTD. LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO., LTD. must resolve the issue and report the resolution to the Office  of SEC within 30 days from the day of receiving such complaint. 
If the issue has not been resolved LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO., LTD. has a duty to submit the progress report to the Office of the SEC every 30 days until the issue is resolved. When the 
issue is resolved, LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO., LTD. or selling agent has a duty to inform you of the resolution within 7 days. 

คาํรบัรองและยืนยนัต่อบริษทัจดัการ (Certification and Confirmation to the Management Company) 
1. ขา้พเจา้จะไมย่กเลกิเพกิถอนคาํสั �งไมว่า่กรณีใดๆ ทั fงสิfน เวน้แตเ่ป็นการใชส้ทิธยิกเลกิคาํสั �งตามที�ระบุไวใ้นหนังสอืชีfชวน / I/We shall not cancel / revoke this order in any circumstances except exercising the right to cancel 
as stated in the prospectus. 
2. ขา้พเจา้ขอยนืยนัตอ่บรษิทัจดัการวา่ ขา้พเจา้ไดร้บัทราบวา่ในกรณีการซืfอ หรอื ขายคนื หรอื สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน (แลว้แตก่รณี) ตามใบคาํสั �งฉบบันีf เกดิจาก (ตามที�ไดร้ะบุไวด้า้นหน้า) / I/We have acknowledged that buying, 

selling, or switching units, as the case may be, due to this order form is a result of : (as stated at the front of  this form) 
• ความประสงคข์องขา้พเจา้เอง (Execution Only) หมายถงึ ขา้พเจา้สั �งซืfอ หรอืขายคนื หรอืสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน (แลว้แตก่รณี) โดยขา้พเจา้ไมไ่ดร้บัคาํแนะนําทั �วไปหรอืคาํแนะนําเฉพาะเจาะจง / Execution Only means that 

I/we have bought, sold, or switched units, as the case may be, without any general or specific advice. 
• คาํแนะนําทั �วไป (General Advice) หมายถงึ ขา้พเจา้สั �งซืfอ หรอืขายคนื หรอืสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน (แลว้แตก่รณี) โดยขา้พเจา้ไดร้บัทราบคาํเตอืนและมคีวามเขา้ใจเป็นอยา่งดแีลว้วา่ คาํแนะนําดงักล่าวมใิชค่าํแนะนําแก่ขา้พเจา้

เป็นการเฉพาะเจาะจง และคาํแนะนํานั fนไมไ่ดเ้กดิจากการวเิคราะห์ หรอืคาํนึงถงึวตัถุประสงคใ์นการลงทุน ฐานะการเงนิ และความตอ้งการของขา้พเจา้ / General Advice means I/we have bought, sold, or switched units , as 
the case may be, after receiving a general advice. I/We fully understand that such advice has been made without considering my/our investment objective(s),financial status and other requirements. 

• คาํแนะนําเฉพาะเจาะจง (Specific Advice) หมายถงึ ขา้พเจา้สั �งซืfอหรอืขายคนื หรอืสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน(แลว้แตก่รณี) โดยขา้พเจา้ไดร้บัทราบคาํเตอืนและมคีวามเขา้ใจเป็นอยา่งดแีลว้วา่ในกรณีที�ขา้พเจา้ปฏเิสธการใหข้อ้มลู
สว่นตวัที�เป็นปจัจุบนั หรอืการใหข้อ้มลูที�ไมต่รงกบัความเป็นจรงิ ขา้พเจา้อาจไดร้บัคาํแนะนําที�ไมเ่หมาะสมกบัวตัถุประสงค ์ฐานะทางการเงนิหรอืความตอ้งการของขา้พเจา้ เนื�องจากคาํแนะนําดงักล่าวไดพ้จิารณาจากขอ้มลูเพยีง
เท่าที�ขา้พเจา้ไดเ้ปิดเผยนั fน / Specific Advice means I/we have bought, sold, or switched units, as the case may be, after receiving specific advice. I/We fully understand that if I/we provide false personal 
information or refuse to provide personal information, I/we may receive inappropriate advice for my/our investment objectives, financial status, and needs, since such advice is based on the information that I 
have disclosed. 

3. ขา้พเจา้ไดร้บัคูม่อืผูล้งทุน และ หนังสอืชีfชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และคูม่อืภาษสีาํหรบักองทุนรวมเพื�อการเลีfยงชพี และคูม่อืภาษสีาํหรบักองทุนรวมหุน้ระยะยาว และเอกสารอื�นใดที�ใชใ้นการเสนอขายหน่วยลงทุน ที�บรษิทัจดัการ
ไดจ้ดัทําขึfนแลว้  

I/We have received the investor’s manual, the Fund’s prospectus, Tax manuals for Retirement Mutual Fund and for Long-term Equity Fund, and other offering documents that the management company has 
already made. 

4. ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมผกูพนัและปฏบิตัติามรายละเอยีดและเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นหนังสอืชีfชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรอืที�บรษิทัจดัการจะประกาศกําหนดเพิ�มเตมิ หรอืเปลี�ยนแปลงตอ่ไปภายหน้าทุกประการ 
I agree to abide by the details and stipulations stated in the Fund's Prospectus and/or any condition subsequently issued or amended by the Management Company. 

5. ในกรณีที�เป็นคาํสั �งซืfอกองทุนรวมประเภทที�มกีารรบัซืfอคนืและ/หรอืสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหถ้อืวา่ขา้พเจา้ไดม้คีาํสั �งขายคนื/สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนีfล่วงหน้าในจาํนวนที�ทาํใหก้องทุนสามารถรบัซืfอคนืหรอื
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนของขา้พเจา้โดยอตัโนมตั ิตามวนัและขอ้กําหนดของกองทุน โดยใหถ้อืใบคาํสั �งซืfอฉบบันีfเป็นหลกัฐานในการแสดงเจตนาดงักล่าวของขา้พเจา้ไวล้่วงหน้า / In case of a subscription order for mutual funds 
with automatic redemption and/or switching, let it be that I/We have ordered to redeem or switch the fund’s units in advance in the quantity sufficient to redeem or switch my/our units automatically according to the 
fund’s conditions. This order is the evidence for my/our intention. 


