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วิธีการโอนย้ ายหน่ วยลงทุนกองทุนรวมจากผู้ดูแลอืน่ มายัง NOMURA
1. โอนกองทุนรวมทัว่ ไป (Omnibus Account)
ตารางสรุปการโอนหน่ วยลงทุนกองทุนรวมทัวไปที
่ ่ไม่ใช่ LTF/RMF มายังบัญชีแบบปิ ดบังรายชือ่ (Omnibus account) ที่ NOMURA
อนุญาต

ค่าธรรมเนี ยม

ABERDEEN

P

x

FINANSA

P

x

UOBAM

P

กองของ UOB 200 บาท/รายการ, กองของ ING เดิม ไม่มค
ี า่ ธรรมเนียม

CPAM

P

x

KASSET
KSAM

P
P

x
x

ONEAM

P

x
Term fund มีคา่ ธรรมเนียม 22 บาท/รายการ, กองอืน
่ ๆไม่มค
ี า่ ธรรมเนียม

KTAM
ASSET PLUS

P

50 บาท/รายการ

LHFUND**

P

100 บาท/รายการ

THANACHART

P

20 บาท/รายการ

MANULIFE

P
P

200 บาท/รายการ

MFC*
SOLARIS**

P

53.50 บาท/รายการ (โอนได ้เฉพาะซีรย
ี ์ S-FR และ S-PFI เท่านั น
้ )

PHATRA

50 บาท/รายการ

PHATRA MP,PHATRA MP และ PHATRA GHC 20 บาท/ รายการ PHATRA SG-AA 50 บาท กองอืน
่ ๆ 500 บาท/รายการ

KK

ไม่เกิน 2% ของ NAV

ไม่อนุญาตให้โอนหน่ วยลงทุนมาที่ NOMURA (Omnibus account)
SCBAM

x

x

BBLAM

x

x

TISCOAM

x

x

TMBAM

x

x

KIMENG AM

x
x

x
x

PHILLIP

*MFC สามารถโอนย้ายจาก Agent อื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ยา้ ยกองที่มอี ยู่กบั เจ้าหน้าที่ของ MFC ได้
**SOLARIS,LHFUND หากเป็ นการโอนหน่วยลงทุนระหว่าง Agent อื่น ต้องให้ทาง Agent เดิมลงนามในท้ายใบคาสังโอนก่
่
อนส่งมายังโนมูระ
***UOBAM หากลูกค้าซือ้ หน่วยลงทุนผ่านสาขาธนาคาร จะต้องให้ทางสาขานัน้ ๆลงนามในท้ายใบคาสังโอนก่
่
อนส่งมายังโนมูระ
*** ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2557
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เอกสารประกอบการโอนหน่ วยลงทุนกองทุนรวมทัว่ ไปที่ไม่ ใช่ LTF/RMF มายังบัญชี แบบไม่ เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่ วย
ลงทุน (Omnibus account) ของบล.โนมูระ พัฒนสิ น
1.
2.
3.
4.
5.

แบบคำขอกำรโอนหน่วยลงทุน (แบบฟอร์ มของ บลจ.นั้นๆที่ลูกค้ำมีกองทุนรวมทัว่ ไปอยู)่
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)
หนังสื อแจ้งควำมประสงค์ให้เปิ ดเผยสถำนะที่แท้จริ งเพื่อทำรำยกำรโอนย้ำยหน่วยลงทุน
สมุดบัญชีกองทุนตัวจริ ง (เฉพำะบลจ.กสิ กร)
ใบคำขอโอนหน่วยลงทุนมำอยูภ่ ำยใต้กำรดูแลของ NOMURA (เฉพำะบลจ.กสิ กร)

***กำรย้ำยผูด้ ูแล ก่อนอื่นจะต้องเปิ ดบัญชี Omnibus กับ Nomura ก่อน และจะต้องตรวจสอบก่อนว่ำกองทุนที่ลูกค้ำมีอยูน่ ้ นั โนมูระเป็ น
ตัวแทนขำยกองนั้นหรื อไม่ โดยกำรโอนย้ำยหน่วยลงทุนใช้เวลำดำเนินกำร T+8 (นับจำกวันที่ได้รับเอกสำรครบถ้วน)

2. โอนหน่ วยลงทุนกองทุนรวม LTF RMF (Selling Agent Account)
บลจ.
อนุญาตให้ ย้ายผู้ดูแลมายัง Nomura ได้
KASSET
UOBAM

การโอนหน่วยลงทุน LTF/RMF จากที่อื่นมายังโนมูระ
สามารถย้ายผูด้ ูแลจาก บลจ.กสิกรมายัง Nomura ได้ (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
สามารถย้ายผูด้ ูแลจาก บลจ.ยูโอบีมายัง Nomura ได้ (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

2.1 เอกสารประกอบการโอน LTF/RMF บลจ.กสิ กรไทย
1. ใบคำขอโอนหน่วยลงทุนมำอยูภ่ ำยใต้กำรดูแลของ NOMURA
2. ใบคำสั่งขำยคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(หำกเป็ นกำรโอน RMF ให้กรอก 06 หำกเป็ นกำรโอน LTF ให้กรอก 16)
3. สมุดบัญชีกองทุนกสิ กร (ตัวจริ งเท่ำนั้น)
4. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)
5. ชุดเปิ ดบัญชีบลจ.กสิ กร, สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน 2 ฉบับ และสำเนำหน้ำบัญชีธนำคำร 1 ฉบับ
(กรณี ที่ท่ำนยังไม่เคยเปิ ดบัญชีบลจ.กสิ กรผ่ำน NOMURA)
***ส่งเอกสำรทั้งหมดมำยังแผนกกองทุนรวม บล.โนมูระ ใช้เวลำดำเนินกำร T+8 (เอกสำรครบถ้วน)
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2.2 เอกสารประกอบการโอน LTF/RMF บลจ.ยูโอบี
กรณี ที่ท่ำนยังไม่เคยเปิ ดบัญชี บลจ.ยูโอบีผำ่ น NOMURA มำก่อน ท่ำนจะต้องเปิ ดบัญชี บลจ.ยูโอบี เพื่อสร้ำง
Unit Holder ผ่ำน NOMURA ก่อนที่จะดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุน เอกสำรเปิ ดบัญชีบลจ.ประกอบด้วย
1. ชุดเปิ ดบัญชีบลจ.ยูโอบี
2. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน 2 ฉบับ
3. สำเนำหน้ำบัญชีธนำคำร 1 ฉบับ
จำกนั้น ลูกค้ำนำเอกสำร ใบคำขอโอนหน่วยลงทุน+สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ยื่นให้กบั ผูด้ ูแลต้นทำงเพื่อเซ็น
อนุมตั ิดำ้ นล่ำงของเอกสำรกำรโอนหน่วย เมื่อท่ำนได้รับกำรอนุมตั ิแล้ว ให้ส่งเอกสำรดังกล่ำวข้ำงต้นมำยังฝ่ ำยกองทุน
รวม บล.โนมูระ เพื่อดำเนินกำรโอนหน่วยต่อไป ซึ่ งจะใช้เวลำดำเนินกำร T+8 (เอกสำรครบถ้วน)
2.3 บลจ.อืน่ ๆนอกเหนือจาก บลจ.กสิ กรและบลจ.ยูโอบี
บลจ.อื่นๆนอกเหนือจำก บลจ.กสิ กรและบลจ.ยูโอบี มีนโยบำยไม่อนุญำติให้โอนย้ำยหน่วยลงทุน LTF และ
RMF จำกผูด้ ูแลอื่นมำยัง NOMURA อย่ำงไรก็ตำมท่ำนสำมำรถสับเปลี่ยน LTF และ RMF ข้ำมบลจ. เพื่อมำยัง
NOMURA ได้ โดยได้สรุ ปตำรำงค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนออกดังต่อไปนี้
บลจ.

ตารางค่ าธรรมเนียมการสั บเปลีย่ นออก (Switch out) LTF/RMF ข้ ามบลจ.

SCBAM

LTF 0.5% / RMF ปั จจุ บนั ยกเว้นค่าธรรมเนี ยม

KSAM

ปั จจุ บนั ยกเว้นค่าธรรมเนี ยม

KTAM

LTF และ RMF ไม่เกิ น 1% (ปั จจุ บนั คิ ด 200 บาท/รายการ)

ABERDEEN
BBLAM

1% ทั้ง LTF และ RMF
200 บาท/รายการ ทั้ง LTF และ RMF

TISCOAM

LTF 1%, RMF 1% ขั้นต่า 200 บาท/รายการ (ปั จจุ บนั RMF ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม)

FINANSA

ไม่เกิ น 1 % ขั้นต่า 500 บาท/รายการ

MFC

LTF 1.5%, RMF 1%

CPAM

ไม่เกิ น 1.00% (ปั จจุ บนั ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม) ทั้ง LTF และ RMF

ASSET PLUS
FINANSA
MANULIFE
ONEAM

200 บาท/รายการ ทั้ง LTF และ RMF
RSRMF,FBVRMF,SET100RMF ไม่เกิ น 1 % ขั้นต่า 500 บาท/รายการ, FAM RMF และ LTF ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม
200 บาท/รายการ ทั้ง LTF และ RMF
1% ขั้นต่า 200 บาท/รายการ

THANACHART

LTF และ RMF 214 บาท/รายการ

TMBAM

ปั จจุ บนั ไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม

PHATRAFUND

ปั จจุ บนั ไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม

SOLARIS

ปั จจุ บนั ไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม

PHILLIP

LTF ไม่เกิ น 300 บาท/รายการ, RMF ไม่เกิ น 200 บาท/รายการ

***การชาระค่าธรรมเนียมไม่สามารถหักจากมูลค่าหน่วยลงทุนของลูกค้าได้ ลูกค้าจะต้องชาระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันของบลจ. (ซึง่ จานวนเงินที่ลกู ค้าจะต้องชาระ
กรณีท่คี ดิ เป็ นร้อยละของมูลค่า NAV นัน้ ทางบลจ.จะคานวนค่าธรรมเนียมให้ทราบเมือ่ ได้รบั เอกสารการทารายการครบถ้วนแล้ว)
***ตารางข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2557 ซึง่ ข้อมูลอาจมีการเปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั นโยบายของบลจ.สามารถตรวจสอบข้อมูลค่าธรรมเนียมได้บน Fund Fact Sheet
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เอกสารประกอบการสั บเปลีย่ น LTF RMF ข้ ามบลจ. มีดังนี้
1. ใบคำสั่งสับเปลี่ยนออก (แบบฟอร์มของบลจ.ต้นทำง)
2. ใบคำสัง่ สับเปลี่ยนเข้ำ (แบบฟอร์มของบลจ.ปลำยทำง)
3. สำเนำบัตรประชำชน (ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง) 1 ใบ/1 รำยกำร
4. ชุดเปิ ดบัญชีบลจ.ปลำยทำง + สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน 2 ฉบับ + สำเนำหน้ำบัญชีธนำคำร 1 ฉบับ (เฉพำะกรณี
ที่ท่ำนยังไม่เคยเปิ ดบัญชีบลจ.นั้นๆผ่ำน NOMURA)
*** ใช้เวลำดำเนินกำร T+8 (เอกสำรครบ)

***เอกสารทั ้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ ที่เมนู Form ตามด้ วย บลจ. ที่ท่านต้ องการ***

