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วันที่ / เดือน / ปี
รายละเอียดผู ้โอน
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุน
ชือ
Name of Unitholder

เลขทีผ
่ ู ้ถือหน่วย
Unitholder Number
Portfolio No.

-

-

-

_________________________________________________

รายละเอียดการรับโอน
่ ผู ้รับโอน
ชือ
Name of Transferred

เลขทีผ
่ ู ้ถือหน่วย
Unitholder Number
Portfolio No.

-

-

-

_________________________________________________

รายละเอียดกองทุนทีต
่ ้องการโอน
่ กองทุนทีต
ชือ
่ ้องการโอน
Fund(s) to be transferred

ลาดับ
No.

จานวนหน่วยทีต
่ ้องการโอน
Units to be transferred

ตัวอักษร
Units in words

* โปรดระบุข ้อมูลเพิม
่ เติมในการทาธุรกรรมโอนหน่วยลงทุนรายการนี้ :

..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

1) เหตุผลการในทาธุรกรรมการโอนหน่วยลงทุน
2) ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้โอนกับผู ้รับโอน

การรับรองของผู ้โอนและผู ้รับโอน :
ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่าข ้าพเจ ้าได ้หน่วยลงทุนมาโดยชอบด ้วยกฎหมาย อนึง่ ในการทีน
่ ายทะเบียนลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุนให ้แก่ข ้าพเจ ้านี้ หากจะพึงมี หรือก่อให ้เกิดความเสียหายใดๆขึน
้ แก่นายทะเบียนไม่วา่ ด ้วยประการใดๆ
ข ้าพเจ ้ายอมรับผิดชอบและชดใช ้ให ้แก่นายทะเบียนจนครบถ ้วน / I/We hereby certifies that the aforementioned statement is true. In case the registrar transfers the units to me/us and should there by any damages
resulting from such transfer of the units. I/We shall be held responsible and prepared to compensate the registrar for all the damages.

คำร ับรองเพิม
่ เติมของผูร้ ับโอน :

่ งกองทุนสูงกว่ำระด ับควำมเสีย
่ งในกำรลงทุนทีเ่ หมำะสมของผูถ
่ งล่ำสุดทีผ
1. ในกรณีทก
ี่ องทุนข้ำงต้นมีระด ับควำมเสีย
้ อ
ื หน่วยลงทุนจำกประมวลผลข้อมูลตำมแบบประเมินระด ับควำมเสีย
่ ถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเคยให้ไว้
/ If the fund has a risk level higher than the suitable risk level for the unitholder as assessed from the latest Customer Risk Profile previously submitted by the unitholder :

 ข ้าพเจ ้า (ผู ้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงยอมรับความเสีย่ งทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยได ้รับคาแนะนาการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนคาเตือนและความเสีย่ งทัง้ หมดทีเกีย่ วข ้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู ้ขายหน่วย
ลงทุนแล ้วและยืนยันจะเข ้าลงทุนในกองทุนนี้ / I (the unitholder) hereby agree to accept the higher risk and had received investment advice and information regarding the nature and
characteristics of the fund, warning clauses and risks inherent in the fund from the licensed person whom I subscribed the fund with. I hereby affirm my intention to invest in this fund.
่ งในอ ัตรำแลกเปลีย
่ งตำ่ กว่ำร้อยละ 0 ของเงิน
2. ในกรณีทก
ี่ องทุนข้ำงต้นมีกำรลงทุนในตรำสำรในรูปของสกุลเงินต่ำงประเทศและไม่มน
ี โยบำยกำรป้องก ันควำมเสีย
่ นทงจ
ั้ ำนวนหรือมีนโยบำยป้องก ันควำมเสีย
่ งจำกำรลงทุนปกติ) /If the fund is invested
ลงทุนในสกุลเงินต่ำงประเทศผูล
้ งทุนอำจจะขำดทุนหรือได้ร ับกำไรจำกอ ัตรำแลกเปลีย
่ น/หรือได้ร ับเงินคืนตำ่ กว่ำเงินลงทุนเริม
่ แรกได้ (นอกเหนือ
่ จำกควำมเสีย
in the foreign-currency- denominated assets and does not fully hedge its foreign exchange risk against such currency or has the policy to hedge such foreign risk less than 0
percent of such foreign investment, the investor may suffer loss or realize gain from this foreign exchange exposure. This foreign exchange exposure, on top of other
investments risks pertaining to the fund, can cause the final value of the principal to be less than the original value of the principal invested by the investor :



่ งอัตราแลกเปลีย
่ งอัตราแลกเปลีย
ข ้าพเจ ้า (ผู ้รับโอนหน่วยลงทุน) ตกลงรับทราบความเสีย
่ นและแนวทางบริหารความเสีย
่ น ของกองทุนนี้ รวมถึงได ้รับทราบคาเตือนจากผู ้ขายหน่วยลงทุนแล ้วและยืนยันจะ
เข ้า ลงทุนในกองทุนนี้ / I (the transferee) hereby agree to accept foreign exchange risks and the foreign exchange management strategy (if any taken by the fund), and have received
warning clauses from the licensed person whom I subscribed the fund with. I hereby affirm my intention to invest in this fund.

ลงนามรับทราบและยอมรับ
่ งเพิม
เสีย
่ เติมข ้างต ้นแล ้ว


________________________________________________

่ งเพิม
่ งทีเ่ พิม
ข ้าพเจ ้าได ้แจ ้งให ้ลูกค ้ารับทราบความเสีย
่ เติมข ้างต ้นแล ้ว โดยลูกค ้ารับทราบและยอมรับในความเสีย
่ เติมดังกล่าวโดย
ยืนยันทีจ
่ ะลงทุนในกองทุนนี้



่ ______________________________ เจ ้าหน ้าทีผ
ลงชือ
่ ู ้ขาย/ผู ้แนะนาการลงทุน /Single License

่ ผูร้ ับโอน / Transferee’s Signature
ลำยมือชือ





่ _____________________________________ ผู ้โอน
ลงชือ
Signature
Transferor

่ ___________________________________________ ผู ้รับโอน
ลงชือ
Signature
Transferee

้ คืน (For Official / Selling Agent Only)
สาหรับเจ ้าหน ้าที่ / ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
ได ้รับเอกสารครบถ ้วนถูกต ้องและตรวจสอบลายเซ็นโดย
___________________________
เจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้รับคาขอ/ Account Officer

___________________________________
เจ ้าหน ้าทีร่ ับมอบอานาจ/ Authorized Signature

สาหรับนายทะเบียน (For Registrar)
ตรวจสอบเอกสารถูกต ้องและแก ้ไขโดย

________________________
วันทีร่ ับคาขอ/ Date of Checker

__________________________
ผู ้แก ้ไข/ Corrector

_________________________
วันทีแ
่ ก ้ไข/ Date of Corrector

_________________________
วันทีร่ ับคาขอ/ Date of Authorized

__________________________
ผู ้อนุมัต/ิ Authorized Officer

_________________________
วันทีอ
่ นุมต
ั /ิ Date of Approved

*OBJTTRF*

*DEFKTRF*

*OBJTTRF*

*DEFKTRF*
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เงือ
่ นไขและข ้อตกลงของผู ้รับโอนหน่วยลงทุน / Transferee’s Consent to Terms and Agreement :
1) ข ้าพเจ ้า (ผู ้รับโอนหน่วยลงทุน) ขอรับรองความถูกต ้องของรายละเอียดข ้างต ้น และข ้าพเจ ้าได ้อ่าน ตกลงยินยอมปฏิบัตแ
ิ ละผูกพันตนเองตามข ้อกาหนด เงือ
่ นไขและข ้อความใดๆ ทีร่ ะบุไว ้ในใบ
้ วนของกองทุนรวมนี้ ทุกประการ (ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนั งสือชีช
้ วนกองทุนได ้ ณ ทีท
คาสัง่ นี/้ ใบเปิ ดบัญชีกองทุนของ ข ้าพเจ ้า/หนั งสือชีช
่ าการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต์บริษัท
้ คืนหน่วยลงทุน) / I (the transferee) have verified and hereby confirm the accuracy of details provided in this order and
จัดการ www.tmbam.com หรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
have reviewed and have agreed to comply and be bounded by all relevant terms and conditions and clauses expressed in this fund order form /fund account opening form/ fund
prospectus. (The unitholder may obtain fund prospectuses at the premises of TMBAM or through the Company’s website www.tmbam.com or from the appointed Selling and
Redemption Supporter)
2) ในกรณีของการลงทุนใน กองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ(RMF) และ/หรือกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ข ้าพเจ ้า(ผู ้รับโอนหน่วยลงทุน) ได ้รับคู่มอ
ื การลงทุน RMF และ/หรือ LTF ทีเ่ ป็ นปั จจุบัน ซึง่
ข ้าพเจ ้าได ้อ่านและเข ้าใจข ้อความทีป
่ รากฏอยูใ่ นคูม
่ อ
ื ดังกล่าวแล ้ว ทัง้ นี้ ข ้าพเจ ้ารับทราบและจะถือว่าบริษัทจัดการมิได ้เป็ นผู ้ให ้คาแนะนาหรือให ้คาปรึกษาด ้านภาษี แก่ข ้าพเจ ้าแต่อย่างใด / In case I
(the transferee) invest in Retirement Mutual Fund(RMF) and/or Long Term Equity Fund (LTF), I have received the up-to-date version of the guideline for investment in RMF
and/or LTF as the case may be, and l have read thoroughly and understood all information contained therein. Furthermore I am fully aware that TMBAM is by no means giving
any tax advice to me.
่ งในการลงทุน ข ้าพเจ ้า (ผู ้รับโอนหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู ้รับโอนหน่วยลงทุน อาจได ้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน ้อยกว่าเงิน
3) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสีย
้ ขายหน่วยลงทุนกั บ
ลงทุนเริม
่ แรกก็ ได ้ และอาจไม่ได ้รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก
่ าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได ้ตามทีไ่ ด ้มีคาสั่งไว ้ และผู ้ลงทุนควรซือ
บุคคลทีไ่ ด ้รับความเห็ นชอบ / Investments in funds differ from cash deposits and involve investment risks. I (the transferee) agree and acknowledge that the final value of the
unitholder’s investment may be higher or less than the original sum invested and may not receive proceeds from redemption within the designated time frame or may not be
able to redeem the units as ordered. I further acknowledge that the unitholder should make a fund transaction with licensed individuals.
4) ข ้าพเจ ้า (ผู ้รับโอนหน่วยลงทุน)รับรองและยืนยันว่าข ้าพเจ ้า 4.1) มิใช่บค
ุ คลธรรมดาหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูม
่ ใี นสหรัฐอเมริกา หรือเป็ นผู ้ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา 4.2)
มิได ้และจะไม่ชาระ/รับชาระเงินเกีย
่ วกับหน่วยลงทุนนีใ้ นสหรัฐอเมริกา และ 4.3)ตกลงทีจ
่ ะแจ ้งให ้บริษัทจัดการทราบในทันทีทม
ี่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงข ้อเท็ จจริงในคารับรองดังกล่าวข ้างต ้นของข ้าพเจ ้าใน
อนาคต และข ้าพเจ ้าขอยืนยันเพิม
่ เติมว่าเงินทีข
่ ้าพเจ ้าใช ้ลงทุนมิได ้เป็ นเงินทีไ่ ด ้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมทีผ
่ ด
ิ กฎหมาย ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
่ / I (the transferee) hereby represent and confirm that 4.1) I am not the natural or non-natural citizen of the
กฎหมายต่อต ้านการสนั บสนุนการก่อการร ้าย และเงินทีไ่ ด ้จากการคอรัปชัน
U.S..A. or the resident or the Green Card holder of the U.S.A., 4.2) I do not and will not make payment or receive payment with respect to this fund in the U.S.A., and 4.3) I will
inform TMBAM immediately if my aforementioned representation and confirmation become untrue. I further represent that the money I use to invest in this fund does not come
from any illegal sources or activities which violate the laws including but not limited to Anti-Money Laundering Laws, Counter-Terrorism Laws and money from corruption
activities.
5) ข ้าพเจ ้า(ผู ้รั บโอนหน่ วยลงทุน ) ตกลงและยินยอมให ้บริษัทจัดการและผู ้เกีย
่ วข ้อง (ซึง่ รวมถึง กองทุน เจ ้าของผลิตภัณฑ์ท างการเงินทีบ
่ ริษั ทจัดการ/กองทุนใช ้บริการหรือเข ้าเป็ นคู่สัญญาเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารกองทุน และผู ้สนั บสนุนการขาย/ตัวแทนของบริษัทจัดการและของบุคคลดังกล่าว) เปิ ดเผยข ้อมูลเกีย
่ วกับบัญชีการลงทุนของข ้าพเจ ้าแก่บุคคลทีส
่ ามและผู ้เกีย
่ วข ้อง รวมถึง
ดาเนินการอืน
่ ใด (รวมถึงการปิ ดบัญชีการลงทุน การหัก ณ ทีจ
่ า่ ย--ถ ้ามี) เกีย
่ วกับบัญชีกองทุนของข ้าพเจ ้า เพือ
่ ให ้บริษัทจัดการและผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องรวมถึงผู ้ทีไ่ ด ้รับการเปิ ดเผยข ้อมูลดังกล่าว สามารถใช ้
ข ้อมูลและปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามข ้อกาหนดของกฎหมาย หรือข ้อกาหนดของหน่วยงานราชการทัง้ ในและต่ างประเทศรวมถึงกฎเกณฑ์ภายในของตน นอกจากนีข
้ ้าพเจ ้าตกลงทีจ
่ ะนาส่งข ้อมูลและเอกสาร
เพิม
่ เติมตามทีบ
่ ริษัทจัดการร ้องขอ / I (the transferee) consent and agree that TMBAM and the related person ( including fund, the provider of the financial service/product who
TMBAM/its fund receive service from or is the counterparty with, and its distributors/agents) may disclose information with respect to my fund account to the third party and the
related person, or to take any necessary action (including closing the fund account, withholding—if any) with respect to my account in order that TMBAM and the related
person can use such information and comply with its relevant law and regulation locally and overseas as well as its own internal policy. In addition, I agree to provide additional
information and document to the TMBAM as required by TMBAM.
้ /สับเปลีย
6) กรณีทรี่ ายการนีเ้ ป็ นรายการเกีย
่ วกับการซือ
่ นเข ้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) หรือ กองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ (RMF) ข ้าพเจ ้า (ผู ้รับโอนหน่วยลงทุน) ยินยอมให ้
้ วนหรือตามทีบ
บริษัทจัดการโอนย ้ายการลงทุนไปยังกองทุน LTF หรือ กองทุน RMF (แล ้วแต่กรณี) อืน
่ ตามเงือ
่ นไขทีร่ ะบุในหนังสือชีช
่ ริษัทจัดการเห็ นสมควร เมือ
่ มีเหตุให ้ต ้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว
/In case this is a purchasing/switching-in/transfer-in order for a long term equity fund (LTF) or a retirement mutual fund (RMF), I (the transferee) hereby agree to allow
TMBAM to switch my investments into another LTF fund or RMF fund (as the case may be) according to terms stated in the prospectus or as deemed fit by TMBAM, if there is
an event that leads to dissolution of the original LTF or RMF.
้ /สับเปลีย
้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ โดยใบคาสั่งนี้ ข ้าพเจ ้า (ผู ้รับโอนหน่วยลงทุน) มี
7) กรณีทรี่ ายการนีเ้ ป็ นรายการเกีย
่ วกับการซือ
่ นเข ้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภททีม
่ ก
ี ารรับซือ
้ คืนหรือสับเปลีย
คาสัง่ ขายคืน/สับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนกองทุนนีล
้ ว่ งหน ้าด ้วย ในปริมาณและจานวนทีท
่ าให ้กองทุนสามารถรับซือ
่ นหน่วยลงทุนของข ้าพเจ ้าโดยอัตโนมัต ิ ตามวันและข ้อกาหนดทีร่ ะบุไว ้ใน
้ วน / If this is a purchasing/switching-in/transfer-in order for a fund with an auto-redemption feature, together with the purchase order I (the transferee) hereby place
หนั งสือชีช
an order in advance to redeem / switch-out units in the amount that enable the fund to proceed with my redemption or switch-out order automatically as scheduled under terms
described in the prospectus.
8) ในกรณีทข
ี่ ้าพเจ ้า (ผู ้รับโอนหน่วยลงทุน) ได ้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข ้าพเจ ้ารับทราบและยินยอมเข ้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมทีไ่ ด ้รับอนุมัตจ
ิ ากสานั กงาน ก.ล.ต. และที่
จะได ้แก ้ไขเพิม
่ เติมโดยชอบด ้วยกฎหมาย ตลอดจนข ้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู ้ถือหน่วยลงทุนทีจ
่ ัดทาขึน
้ โดยชอบด ้วยกฎหมายและลงนามโดยผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม / When I
(the transferee) have received allotment of units, I acknowledge and agree to be bounded by the terms of the fund scheme which has been approved by the SEC together with
any lawful subsequent amendments thereof, and by the terms in the Commitment between Unitholders and the Mutual Fund Management document which is lawfully prepared
and signed by TMBAM and the fund trustee.
9) ข ้าพเจ ้า (ผู ้รับโอนหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า บริษัทจัดการสงวนสิทธิใ์ นการปฏิเสธการรับคาสัง่ และ/หรือบังคับขายหน่ วยลงทุนทีท
่ ่านถืออยู่โดยมิต ้องแจ ้งให ้ท่านทราบล่วงหน ้า หาก
ปรากฏภายหลังว่าข ้าพเจ ้าไม่ปฏิบัตต
ิ ามข ้อตกลง ตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอืน
่ ใดทีใ่ ห ้ไว ้กับบริษัทจัดการหรือคารับรอง/ยืนยันของข ้าพ เจ ้าในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงความจริง หรือการลงทุนของ
่ งไม่สามารถปฏิบัตต
ข ้าพเจ ้าในกองทุนทาให ้กองทุนและ/หรือผู ้เกีย
่ วข ้องมีความเสีย
ิ ามกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องทัง้ ในและต่างประเทศ หรือในกรณีทก
ี่ องทุนต่างประเทศทีก
่ องทุนเข ้าลงทุนขอให ้บริษัท
จัดการการบังคับขายคืนหน่วยลงทุนของข ้าพเจ ้าเพือ
่ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนต่างประเทศนั น
้ ๆ / I (the transferee) agree and acknowledge that TMBAM reserves the right to refuse
my purchase order and/or to force redemption of my fund unit, if I fail to abide to the agreements under this document or any other documents provided to TMBAM, or if my
confirmation and representation in such document is no longer valid, or if it turns out that my investment in the fund poses the risk that TMBAM and/or its related persons of
not being able to comply with relevant laws in Thailand and other jurisdictions ,or if the fund that TMBAM’s fund invests in requests TMBAM to force redemption my fund unit
with TMBAM in order to comply with the policy set by the fund that TMBAM’s fund invested in.
่ งการลงทุน
10) ข ้าพเจ ้า (ผู ้รับโอนหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า เพือ
่ ให ้ได ้รับการให ้คาแนะนาการลงทุนทีเ่ หมาะสมจากผู ้ขายหน่วยลงทุน ผู ้ถือหน่วยลงทุนควรทาแบบประเมินระดับความเสีย
โดยให ้ข ้อมูลทีถ
่ ก
ู ต ้องเป็ นจริง รวมถึงควรมีการทบทวนข ้อมูลเมือ
่ มีการเปลีย
่ นแปลงหรือตามระยะเวลาทีห
่ น่วยงานทางการกาหนด ทัง้ นี้ หา กผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่ให ้ข ้อมูลตามแบบประเมินฯ หรือให ้
้ หรือสับเปลีย
ข ้อมูลไม่ครบถ ้วน ผู ้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได ้รับคาแนะนาการลงทุนและอาจไม่สามารถทารายการซือ
่ นเข ้าบางกองทุนได ้ / I (the transferee) agree and acknowledge that in order
to receive suitable investment advice from the investment advisor, the transferee should complete the Customer Risk Profile Questionnaire with accurate information and should
update my Customer Risk Profile within the timeframe set by the authorities or whenever there is change in my information. If the transferee does not provide data as requested
in the questionnaire or only provide partial information, the transferee may not be entitled to receive investment advice or may not be able to place purchase orders or switch-in
orders into some funds.
11) ผู ้ลงทุน รั บ ทราบว่า ผู ้ลงทุนจะไม่สามารถนาหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมเพื่อ การเลี้ย งชีพ และกองทุ นรวมหุ ้นระยะยาวไปจ าหน่ า ย จ่า ยโอน จ าน า หรือ นาไปเป็ นประกั นได ้ / Customer
acknowledges that in case of investment in Retirement Mutual Fund and Long Term Equity Fund, fund units of such Retirement Mutual Fund and Long Term Equity Fund may
not be sold, distributed, pledged or used as collateral.



่ _____________________________________ ผู ้โอน
ลงชือ
Signature
Transferor



่ ___________________________________________ ผู ้รับโอน
ลงชือ
Signature
Transferee
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