ใบเปลีย่ นแปลงขอมูลลูกคาเกี่ยวกับการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
(Request for change of customer’s data with respect to Auto Redemption )
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทยจํากัด / TMB Asset Management Co., Ltd / www.tmbam.com
ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส 990 ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 1725
32nd Floor, Abdulrahim Place, 990 Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 1725

ชื่อผูถือหนวย ............................................................................. เลขที่ผูถอื หนวย    -  -      - 
Unitholder’s Name
Unitholder Number
โทรศัพท .....................................................................................
Telephone No.
ใชสาํ หรับกองทุนทีม่ นี โยบายรับซือคื
อ้ คืนหนวยลงทุนอัตโนมัตเิ ทานัน้
(to be used for Auto-Redemption Funds only)
ขาพเจามีความประสงคให
ใหนายทะเบียนกองทุนทําการเปลีย่ นแปลงฐานขอมูลของขาพเจาเกีย่ วกับการดําเนินการรับซือ้ คืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (Auto
Redemption) ของกองทุนขางลางนี้ ดังนี้ (โปรดทําเครื่องหมาย  ตามความประสงคที่ตองการแกไข) / I would like to the Fund Registrar to
change my personal data in relation to the auto redemption of investment units of the Funds below as follows:
(Please check  in the column corresponding to the personal data you wish to change)
ชื่อกองทุน
(ที่ปจจุบันมีนโยบายรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ)
Name of Auto-Redemption Fund

เปลี่ยนแปลงขอมูลการทํารายการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption)
Change of my personal data with Respect to Auto Redemption

ประสงครับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ไมประสงครับซือ้ คืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
Auto Redemption
No Auto Redemption

1. กองทุน.........................................................
2. กองทุน.........................................................
3. กองทุน.........................................................
4. กองทุน.........................................................
5. กองทุน.........................................................
หมายเหตุ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการถือวาผูถือหนวยลงทุนยังคงสถานะตามเดิมที่เคยไดแจงไวกอนหนา (หรือสถานะอัตโนมัติที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนของกองทุน) จนกวานายทะเบียนกองทุน จะ
ไดทําการเปลี่ยนแปลงสถานะใหมของทานจากขอมูลตามคําขอใหมนี้ โดยนายทะเบียนของกองทุนจะดําเนินการบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกลาวภายใน 30 วัน นับจากวันที่
บริษัทจัดการไดรับหนังสือฉบับนี้
Remark
The Management Company shall deem that the Unitholder maintains his/her existing status notified earlier (or the automatic status as specified in the
Fund’s Prospectus) until the new status stated in this request has been updated accordingly. The Fund Registrar shall proceed to update the change of
your status as per the new information provided within 30 days from the date the Management Company receives this request.

ขาพเจา (ผูถ อื หนวยลงทุน) ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนเปนตามความประสงคของขาพเจาทุกประการ
และตกลงรับทราบวาการเปลีย่ นแปลงขอมูลจะมีผลก็ตอ เมือ่ นายทะเบียนไดบนั ทึกขอมูลเขาระบบเรียบรอยแลว
I, the Unitholder, hereby certify that the above information is in accordance with my intention; and acknowledge that the change of
information shall be effective upon completion of information entry into the database system by the Fund Registrar.
_____________________________________
ผูถือหนวยลงทุน / Unitholder’s signature

____________________________
ลงวันที่ / Date

สําหรับเจาหนาที่ / For Official Use Only
___________________
เจาหนาที่ผูรับคําขอ
Single License

___________________
ผูบนั ทึกขอมูล
Data Input Person

*OBJTAUTO-RED*
*OBJTAUTO-RED*

____________________
ผูตรวจสอบการบันทึกขอมูล
Supervisor

___________________
ผูมีอํานาจอนุมตั ิ
Authorized Person
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