คําสังโอนหน่ วยลงทุน
ชือกองทุน…………………………………………………………………………………………..วันที............................................
ชือผู้โอน ……………………………………………………………………… เลขทีผ้ ถู ือหน่วย
ชือผู้รับโอน................................................................................................เลขทีผ้ ถู ือหน่วย
จํานวนหน่ วย
ทีต้องการโอน

หน่วย

(ตัวอักษร)

เอกสารประกอบการสังโอนหน่ วยลงทุนทีนําส่ ง (ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ องทุกฉบับ)
สําเนาบัตรประชาชนผู้โอน
สําเนาบัตรประชาชนผู้รับโอน
สําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน
สําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ

สําเนาทะเบียนบ้ านผู้โอน
สําเนาทะเบียนบ้ านผู้รับโอน
หนังสือมอบอํานาจ

อืนๆ.................................................................................

ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บลจ.ธนชาต จัดเก็บ รวบรวมวิเคราะห์และใช้ ข้อมูลเกียวกับการลงทุน หรื อข้ อมูลใดๆ ของข้ าพเจ้ ามอบให้ แก่ บลจ.ธนชาต หรื อที บลจ.
ธนชาต ได้ รับมาจากแหล่งทีอืนโดยความยินยอมของข้ าพเจ้ า รวมทังยิ
5 นยอมให้ บลจ. ธนชาต นําส่ง หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลข้ าพเจ้ าให้ แก่หน่วยงานราชการรวมถึงผู้ที
เกียวข้ องกับ บลจ.ธนชาต เพือใช้ ในการให้ บริ การ/ปรับปรุ งการให้ บริ การ/ประมวลผลข้ อมูล/นําเสนอผลิตภัณฑ์ของ บลจ.ธนชาต หรื อเพือการปฎิบตั ติ ามกฎหมาย หรื อ
ข้ อกําหนดของหน่วยงานราชการทังในและต่
5
างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา การปิ ดบัญชี กางลงทุน การหักภาษี ณ ทีจ่าย(ถ้ ามี) และการ
ปฎิบตั ติ ามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมาย ต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย) นอกจากนี 5ข้ าพเจ้ าตกลงทีจะนําส่งข้ อมูลและเอกสารเพิมเติมตามที
บลจ. ธนชาต ร้ องขอ
ข้ าพเจ้ ารับรองว่าข้ อมูลตามทีได้ ระบุไว้ ในคําสัง โอนหน่วยลงทุนนี 5ถูกต้ องและเป็ นความจริ งและขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ หน่วยลงทุนมาโดยชอบด้ วยกฎหมาย
ในการทีนายทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ รู ับโอนในครัง5 นี 5 หากจะพึงมีหรื อก่อให้ เกิดความเสียหายใดๆ ขึ 5นแก่ นายทะเบียนไม่ว่าด้ วยประการใดๆ ข้ าพเจ้ ายอม
รับผิดชอบและชดใช้ ให้ แก่นายทะเบียนจนครบถ้ วน และข้ าพเจ้ ารับทราบว่าการโอนหน่วยนี 5จะมีผลสมบูรณ์ตอ่ เมือนายทะเบียนได้ ตรวจสอบข้ อมูลและตอบรับการโอนนี 5
แล้ วเท่านัน5 และข้ าพเจ้ ายินยอมปฎิบตั ติ ามข้ อกําหนดและเงือนไขทังหมดที
5
ระบุไว้ ในหนังสือชี 5ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนทุกประการ

ลงชือผู้โอน...................................................................
(…………………………………….. )
ติดต่อโทร…………………………….

ลงชือผู้รับโอน......................................................................
(…………………………………………….)
ติดต่อโทร.............................................

สําหรั บเจ้ าหน้ าที:

ผู้รับ..........................

ผู้บันทึก:

ผู้อนุมัต:ิ

ตัวแทน/สาขา:

วันที...........................

วันที.............................

วันที........................................

ฝ่ ายทะเบียนกองทุนรวม 03/08/20

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

วิธีปฏิบัตใิ นการโอนเปลียนมือในหน่ วยลงทุน
ผู้โอนหรื อผู้รับโอนหน่วยลงทุน กรุ ณากรอกรายละเอียดการโอนหน่วยลงทุนใน "คําสังโอนหน่ วยลงทุน" ให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง และลงนาม
ในช่องผู้โอนและผู้รับโอน
ผู้โอนหน่วยลงทุน กรุ ณานําส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (บัตรทียงั ไม่หมดอายุ) และสําเนาใบเปลียนชือหรื อชือสกุล (ถ้ ามี) ทีลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้รับโอนหน่วยลงทุน กรุ ณานําส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (บัตรทียงั ไม่หมดอายุ) และสําเนาใบเปลียนชือหรื อชือสกุล (ถ้ ามี) ทีลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ อง
กรณีทีผ้ โู อนหรื อผู้รับโอนหน่วยลงทุน ไม่สามารถลงนามได้ ให้ พิมพ์ลายนิ 5วมือของผู้โอนหรื อผู้รับโอนหน่วยลงทุนแทน พร้ อมให้ พยาน 2
ท่านลงนามรับรองลายพิมพ์นิ 5วมือของผู้โอนหรื อผู้รับโอนหน่วยลงทุนไว้ ด้วย และพยานทัง5 2 ท่าน กรุ ณานําส่งสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน (บัตรทียงั ไม่หมดอายุ) ทีลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัตร
ผู้รับโอนหน่วยลงทุน กรุ ณากรอกรายละเอียดใน "คําขอใช้ บริการกองทุนรวม" ให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง และลงนามในช่องผู้ขอใช้ บริ การ
กองทุนรวม เพือเปิ ดบัญชีกองทุนกับ บลจ.ธนชาต
การเปิ ดบัญชีกองทุน หากผู้รับโอนหน่วยลงทุนต้ องการรับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เงินปั นผล และเงินทีได้ จากการลงทุนอืนๆ (ถ้ า
มี) เข้ าบัญชีเงินฝากของท่าน กรุ ณานําส่งสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารที บลจ.ธนชาต ให้ บริ การ ได้ แก่ ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน และธนาคารธนชาต ประเภทบัญชีออมทรัพย์ (หน้ าทีระบุเลขที
บัญชี) หรื อกระแสรายวัน โดยชือบัญชีเงินฝากต้ องตรงกับชือบัญชีทีเปิ ดกับ บลจ.ธนชาต เท่านัน5 และลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
กรุ ณา ชําระค่ าธรรมเนียมในการโอนเปลียนมือรายการละ 20 บาท เป็ น เงินสด
กรุ ณานําส่ง "คําสัง โอนหน่วยลงทุน" และเอกสารสําคัญประกอบการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น ด้ วยตนเองที ธนาคารธน

ห้ อง
902-908 ชัน5 9 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ชาต ทุกสาขา หรื อทางไปรษณีย์ ไปที บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด (ฝ่ ายทะเบียนกองทุนรวม)

8. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการโอนมรดกในหน่วยลงทุน จัดทําและนําส่งสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ ูโอนและผู้รับโอน
หน่วงลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 15 วัน นับตังแต่
5 วนั ถัดจากวันทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ รับคําสังโอนหน่วยลงทุน พร้ อมเอกสาร
สําคัญประกอบการโอนหน่วยลงทุนครบถ้ วนถูกต้ องแล้ ว
หมายเหตุ :
1. กรณีผ้ โู อนหรื อผู้รับโอนหน่วยลงทุนเป็ นนิตบิ คุ คลให้ นําส่งสําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน ), สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจกระทําการ, หนังสือมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจ (ถ้ ามี), รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท (ถ้ ามี)
2. กรณีผ้ โู อนหรื อผู้รับโอนเป็ นผู้เยาว์ (อายุไม่เกิน 20 ปี บริ บรู ณ์) ให้ บดิ าหรื อมารดาลงนามใน "คําสัง โอนหน่วยลงทุน" และนําส่งสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของบิดาหรื อมารดา และสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้เยาว์ ทีลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยบิดาหรื อมารดา
3. กรณีผ้ โู อนและหรื อผู้รับโอนเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ ต้ องแบสําเนาคําสัง ศาลทีสงั ให้ เป็ นคนไร้ ความสามารถและแต่งตังผู
5 ้ อนุบาลพร้ อม
ทังสํ
5 าเนาบัตรประชาชนของผู้อนุบาล
(เอกสารทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง)
(หากท่ านมีข้อสอบถามเพิมเติม กรุณาติดต่ อฝ่ ายทะเบียนกองทุนรวม โทรศัพท์ 0-2126-8300 ต่ อ 8562,8571,8561)

ฝ่ ายทะเบียนกองทุนรวม 03/08/20

