
 

                                                                            ฝ่ายทะเบียนกองทุนรวม 03/08/20 

 

  

 
คาํสั�งโอนหน่วยลงทุน 
 

ชื�อกองทนุ…………………………………………………………………………………………..วนัที�............................................ 
ชื�อผู้ โอน ……………………………………………………………………… เลขที�ผู้ ถือหนว่ย 
ชื�อผู้ รับโอน................................................................................................เลขที�ผู้ ถือหนว่ย 
 
จาํนวนหน่วย 
ที�ต้องการโอน 

 
                                                                 หนว่ย 

 
                                                              (ตวัอกัษร) 

 
เอกสารประกอบการสั�งโอนหน่วยลงทุนที�นําส่ง (ลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถกูต้องทุกฉบบั) 
       สําเนาบตัรประชาชนผู้ โอน                                                                           สําเนาทะเบียนบ้านผู้ โอน 
       สําเนาบตัรประชาชนผู้ รับโอน                                                                       สําเนาทะเบียนบ้านผู้ รับโอน 
       สําเนาหนงัสือรับรองที�ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน                     หนงัสือมอบอํานาจ 
       สําเนาบตัรประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ 

       อื�นๆ................................................................................. 

 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้ บลจ.ธนชาต จดัเก็บ รวบรวมวเิคราะห์และใช้ข้อมลูเกี�ยวกบัการลงทนุ หรือข้อมลูใดๆ ของข้าพเจ้ามอบให้แก่ บลจ.ธนชาต หรือที� บลจ. 
ธนชาต ได้รับมาจากแหลง่ที�อื�นโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทั 5งยินยอมให้ บลจ. ธนชาต นําสง่ หรือเปิดเผยข้อมลูข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานราชการรวมถึงผู้ ที�
เกี�ยวข้องกบั บลจ.ธนชาต เพื�อใช้ในการให้บริการ/ปรับปรุงการให้บริการ/ประมวลผลข้อมลู/นําเสนอผลติภณัฑ์ของ บลจ.ธนชาต หรือเพื�อการปฎิบตัติามกฎหมาย หรือ
ข้อกําหนดของหน่วยงานราชการทั 5งในและตา่งประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA  ของสหรัฐอเมริกา การปิดบญัชี กางลงทนุ การหกัภาษี ณ ที�จ่าย(ถ้ามี) และการ
ปฎิบตัติามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมาย ตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี 5ข้าพเจ้าตกลงที�จะนําสง่ข้อมลูและเอกสารเพิ�มเตมิตามที� 
บลจ. ธนชาต ร้องขอ 
 ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมลูตามที�ได้ระบไุว้ในคําสั�งโอนหน่วยลงทนุนี 5ถกูต้องและเป็นความจริงและขอรับรองวา่ข้าพเจ้าได้หน่วยลงทนุมาโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ในการที�นายทะเบียนรับโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ รับโอนในครั 5งนี 5 หากจะพงึมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ขึ 5นแก่ นายทะเบียนไม่ว่าด้วยประการใดๆ  ข้าพเจ้ายอม
รับผิดชอบและชดใช้ให้แก่นายทะเบียนจนครบถ้วน และข้าพเจ้ารับทราบวา่การโอนหน่วยนี 5จะมีผลสมบรูณ์ตอ่เมื�อนายทะเบียนได้ตรวจสอบข้อมลูและตอบรับการโอนนี 5
แล้วเทา่นั 5น และข้าพเจ้ายินยอมปฎิบตัติามข้อกําหนดและเงื�อนไขทั 5งหมดที�ระบไุว้ในหนงัสือชี 5ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุทกุประการ 

 
 

ลงชื�อผู้ โอน...................................................................                                     ลงชื�อผู้ รับโอน...................................................................... 
                  (……………………………………..  )                                                                 (…………………………………………….) 
   ติดตอ่โทร…………………………….                 ติดตอ่โทร............................................. 
 
สาํหรับเจ้าหน้าที�: 
 

ตวัแทน/สาขา: 

ผู้ รับ.......................... 
 
วนัที�........................... 

ผู้บันทกึ: 
 
วนัที�............................. 

ผู้อนุมัต:ิ 
 
วนัที�........................................ 

 



 

                                                                            ฝ่ายทะเบียนกองทุนรวม 03/08/20 

 

 
 

วธีิปฏิบัตใินการโอนเปลี�ยนมือในหน่วยลงทุน 

1. ผู้ โอนหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ กรุณากรอกรายละเอียดการโอนหน่วยลงทนุใน "คําสั� งโอนหน่วยลงทุน" ให้ครบถ้วนถูกต้อง  และลงนาม
ในช่องผู้ โอนและผู้ รับโอน  

2. ผู้ โอนหน่วยลงทนุ   กรุณานําส่งสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน  (บตัรที�ยงัไม่หมดอายุ)  และสําเนาใบเปลี�ยนชื�อหรือชื�อสกลุ (ถ้ามี) ที�ลง
นามรับรองสําเนาถกูต้อง 

3. ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ  กรุณานําส่งสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน (บตัรที�ยงัไม่หมดอายุ) และสําเนาใบเปลี�ยนชื�อหรือชื�อสกลุ (ถ้ามี) ที�ลง
นามรับรองสําเนาถกูต้อง 

4. กรณีที�ผู้ โอนหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ  ไม่สามารถลงนามได้  ให้พิมพ์ลายนิ 5วมือของผู้ โอนหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุแทน  พร้อมให้พยาน 2 
ทา่นลงนามรับรองลายพิมพ์นิ 5วมือของผู้ โอนหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุไว้ด้วย  และพยานทั 5ง 2 ทา่น  กรุณานําส่งสําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชน (บตัรที�ยงัไม่หมดอายุ) ที�ลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยเจ้าของบตัร 

5. ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ  กรุณากรอกรายละเอียดใน "คําขอใช้บริการกองทุนรวม" ให้ครบถ้วนถูกต้อง และลงนามในช่องผู้ขอใช้บริการ
กองทนุรวม  เพื�อเปิดบญัชีกองทนุกบั บลจ.ธนชาต 

6. การเปิดบญัชีกองทนุ หากผู้ รับโอนหน่วยลงทนุต้องการรับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ เงินปันผล และเงินที�ได้จากการลงทนุอื�นๆ (ถ้า
มี) เข้าบญัชีเงินฝากของทา่น  กรุณานําส่งสําเนาสมดุบญัชีเงินฝากของธนาคารที� บลจ.ธนชาต ให้บริการ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน และธนาคารธนชาต ประเภทบญัชีออมทรัพย์ (หน้าที�ระบุเลขที�
บญัชี) หรือกระแสรายวนั โดยชื�อบญัชีเงินฝากต้องตรงกบัชื�อบญัชีที�เปิดกบั บลจ.ธนชาต เทา่นั 5น และลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

7. กรุณา ชําระค่าธรรมเนียมในการโอนเปลี�ยนมือรายการละ 20 บาท เป็น เงนิสด  
กรุณานําส่ง  "คําสั�งโอนหน่วยลงทนุ"  และเอกสารสําคญัประกอบการโอนหน่วยลงทนุดงักล่าวข้างต้น ด้วยตนเองที� ธนาคารธน

ชาต ทุกสาขา หรือทางไปรษณีย์ ไปที� บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จาํกัด (ฝ่ายทะเบียนกองทุนรวม) ห้อง 
902-908 ชั 5น 9 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

8. นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะดําเนินการโอนมรดกในหน่วยลงทนุ จดัทําและนําส่งสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอน
หน่วงลงทนุทางไปรษณีย์ภายใน 15 วนั นับตั 5งแต่วนัถดัจากวนัที�นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้รับคําสั�งโอนหน่วยลงทุน  พร้อมเอกสาร
สําคญัประกอบการโอนหน่วยลงทนุครบถ้วนถกูต้องแล้ว 

หมายเหตุ : 

1. กรณีผู้ โอนหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุเป็นนิตบิคุคลให้นําส่งสําเนาหนงัสือรับรองที�ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน ), สําเนา
บตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจกระทําการ, หนงัสือมอบอํานาจ และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบ
อํานาจ (ถ้ามี), รายงานการประชมุของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) 

2. กรณีผู้ โอนหรือผู้ รับโอนเป็นผู้ เยาว์ (อายไุม่เกิน 20 ปีบริบรูณ์)  ให้บดิาหรือมารดาลงนามใน "คําสั�งโอนหน่วยลงทนุ"  และนําส่งสําเนาบตัร
ประจําตวัประชาชนของบดิาหรือมารดา  และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ เยาว์  ที�ลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยบดิาหรือมารดา 

3. กรณีผู้ โอนและหรือผู้ รับโอนเป็นบคุคลไร้ความสามารถ ต้องแบสําเนาคําสั�งศาลที�สั�งให้เป็นคนไร้ความสามารถและแต่งตั 5งผู้อนบุาลพร้อม
ทั 5งสําเนาบตัรประชาชนของผู้อนบุาล 
(เอกสารทกุฉบบัรับรองสําเนาถกูต้อง) 

(หากท่านมีข้อสอบถามเพิ�มเติม กรุณาตดิต่อฝ่ายทะเบียนกองทุนรวม โทรศัพท์ 0-2126-8300 ต่อ 8562,8571,8561) 


