
         

 

 

 

                                        คาํส ั่งคาํส ั่งคาํส ั่งคาํส ั่งสบัเปลีย่นสบัเปลีย่นสบัเปลีย่นสบัเปลีย่นกองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพ กองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพ กองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพ กองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพ หรือหรือหรือหรือกองทุนรวมหุนระยะยาวกองทุนรวมหุนระยะยาวกองทุนรวมหุนระยะยาวกองทุนรวมหุนระยะยาว    ระหวาง บลจ.ระหวาง บลจ.ระหวาง บลจ.ระหวาง บลจ.    
                                                                                                            SwitchingSwitchingSwitchingSwitching    OrderOrderOrderOrder    for Retitement Mutual Fund or Long Term Equity Fund  between for Retitement Mutual Fund or Long Term Equity Fund  between for Retitement Mutual Fund or Long Term Equity Fund  between for Retitement Mutual Fund or Long Term Equity Fund  between AMCAMCAMCAMC....        
    

                                           วนัที ่/ Date  
 
    ชื่อผูถือหนวยลงทุน                                          เลขทีผู่ถือหหนวย                                       
    Unitholder Name                                                                                                                                                                 Unitholder Number 
      

   มีความประสงคทีจ่ะ / I / we wish 
 

                สบัเปลี่สบัเปลี่สบัเปลี่สบัเปลี่ยนยนยนยนหนวยลงทนุไป บลจ. อืน่หนวยลงทนุไป บลจ. อืน่หนวยลงทนุไป บลจ. อืน่หนวยลงทนุไป บลจ. อืน่        ////    Switching Switching Switching Switching out to other Aout to other Aout to other Aout to other AMCMCMCMC....                            
 

 
 

ชื่อกองทุนตนทาง/ Switch from Fund                                                                                                                             ของ บลจ.กรุงไทย / Under KTAM management                                                   
  
 

ชื่อกองทุนปลายทาง / Switch to Fund                                                                                                             ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทุน  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Under management of  

  

เป็น        จาํนวนเงนิ       จาํนวนหนวย                                                                                                           บาท / หนวย 
          Amount             Number of Unit                                                                                                                       Baht / Number of Unit                                                                                             

  
 

 จาํนวนเงนิ / หนวย เป็นตวัหนงัสือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  Amount or Unit  in Word 
 

 

โดยใหออกเช็คส ั่งจายในนาม / Please make cheque payment’s name to  ____________________________________________________________ เพือ่เขาบญัชีกองทุนปลายทาง / to 
transfer to subscription account of the switching in fund. 
 

สบัเปลีย่นสบัเปลีย่นสบัเปลีย่นสบัเปลีย่นหนวยลงทุนจาก บลจ.อืน่หนวยลงทุนจาก บลจ.อืน่หนวยลงทุนจาก บลจ.อืน่หนวยลงทุนจาก บลจ.อืน่    มายงั กองทนุภายใตการมายงั กองทนุภายใตการมายงั กองทนุภายใตการมายงั กองทนุภายใตการจดัการจดัการจดัการจดัการของ บลจ. กรุงไทยของ บลจ. กรุงไทยของ บลจ. กรุงไทยของ บลจ. กรุงไทย        / Switching in from other A/ Switching in from other A/ Switching in from other A/ Switching in from other AMCMCMCMC    to Fund under KTAM managementto Fund under KTAM managementto Fund under KTAM managementto Fund under KTAM management....        
 

 

 ชื่อกองทนุตนทาง/ Switch from Fund                                                                                                                            ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทุน    

                                                                                                                                                             Under management of  
 

 ชื่อกองทนุปลายทาง / Switch to Fund                                                                                                            ของ บลจ.กรุงไทย / Under KTAM  Management 
 

 

จาํนวนเงนิ /Amount _________________  บาท /Baht  จาํนวนเงนิเป็นตวัหนงัสือ /    Amount in Word _____________________________________________ 
 

เช็คเลขที ่/ Cheque No. _______________________   ธนาคาร / Bank _________________________________   สาขา / Branch _______________________    
 

เช็คส ั่งจาย “บญัชีจองซ้ือหนวยลงทุนของ บมจ. หลกัทรพัยจดัการกองทุน กรุงไทย” Cheque made payable to “ Krung Thai Asset Management’s Fund Subscription Account “ 
 
 

เมือ่มีเหตใุหกองทนุเลกิ บรษิทัจดัการจะดาํเนินการโอนยายการลงทนุของผูลงทนุ ไปยงักองทนุ RMF/LTF ทีอ่ยูภายใตการจดัการของบรษิทัจดัการ (แลวแตกรณี) ดงัน้ี  
When circumstances result in the fund’s termination, KTAM will transfer the investor’s units to another RMF/LTF fund managed by KTAM (as applicable) 

as follows: 
� สาํหรบักองทนุ LTF จะยายไปยงักองทนุ LTF ทีม่ีความเสีย่งตํา่สดุ หรอื มีนโยบายการลงทนุทีใ่กลเคยีง หรอืสอดคลองกบักองทนุเปิดดงักลาว  

LTF units will be transferred to another LTF fund containing the lowest risk or similar or compatible investment objective. 
� สาํหรบักองทนุ RMF จะยายไปยงักองทนุ RMF ทีม่ีความเสีย่งตํา่สดุ  

RMF units will be transferred to another RMF fund containing the lowest risk 
 
ขาพเจาไดรบั หนงัสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูล / หนงัสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม , คูมือภาษี RMF/LTF และไดรบัทราบขอกาํหนดเงื่อนไข , ความเสี่ยง และคาํเตือนของกองทุนน้ี 

เรยีบรอยแลว และตกลงยนิยอมปฏบิตั ิและผกูพนัตนเองตามขอกาํหนด และเงือ่นไขดงักลาวทกุประการ  
I hereby acknowledge the contents of the fund fact sheet / prospectus, RMF/LTF tax handbook, terms and conditions, risks, and important notices 

applicable to this fund already.  I agree to comply and be bound by these terms and conditions in all respects. 
ท ัง้น้ีผูลงทนุสามารถขอรบัเอกสารขางตน ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ หรอืเว็บไซตบรษิทัจดัการ หรอืผูสนบัสนุนการขาย หรอืรบัซื้อคนืหนวยลงทนุ  
Investors may request to obtain the aforementioned documents at the KTAM office, website, or selling agents. 

 
สาํหรบัการลงทนุในกองทุนทีม่ีระดบัความเสีย่งสงูกวา หรอืกองทนุมีความเสีย่งดานอตัราแลกเปลีย่นสงูกวาทีข่าพเจายอมรบัได ขาพเจายินยอมและรบัทราบความเสีย่งทีม่ีระดบัความเสีย่ง

กวาทีข่าพเจายอมรบัได ดงักลาวขางตน  
When investing in a fund with a higher risk level or higher foreign exchange risk exposure than my risk tolerance level. I accept and acknowledge the 

higher risks involved. 
 

 
 

    

คาํเตือนคาํเตือนคาํเตือนคาํเตือน    / / / / WarningWarningWarningWarning    
การลงทุนในหนวยลงทุนมใิชการฝากเงนิและมีความเสีย่งของการลงทุน ผูลงทนุอาจไดรบัเงนิลงทนุคนืมากกวาหรือนอยกวาเงนิลงทุนเริม่แรกก็ได และผูลงทนุควรซ้ือขาย

หนวยลงทุนกบับุคคลทีไ่ดรบัความเห็นชอบ ผูลงทนุอาจไมไดรบัรบัชําระเงนิคาขายคืนหนวยลงทนุภายในระยะเวลาทีก่าํหนดหรืออาจไมสามารถขายคนืหนวยลงทุนไดตามทีไ่ดมี
คาํส ั่งไว  

Mutual funds are not deposits and are subject to investment risks. Investors may get the money back more or less than the original investment 

amount and should place subscription-redemption order with SEC’s approval person. Investors may not receive the redemption proceeds within the 

specified period or may not be able to redeem the units as they wish. 
 
 

ขาพเจาตกลงทีจ่ะทาํการสบัเปลีย่นหนวยลงทุนตามทีร่ะบุในใบคาํส ั่งสบัเปลีย่นหนวยลงทุนน้ี โดยจะไมเพกิถอนคาํส ั่งน้ีไมวาในกรณีใด ๆ ท ัง้สิน้ ท ัง้น้ี ขาพเจาตกลง 
ยนิยอมทีจ่ะเสียคาธรรมเนียมในการน้ี  (ถามี) และจะปฏบิตัติามขอกาํหนดและเงือ่นไขท ัง้หมดทีร่ะบุไวในหนงัสือช้ีชวนเสนอขายกองทุนทกุประการ  

I/We agree to switch the fund units as stated above and shall not cancel this order in any circumstances. I/we agree to pay the fees  

(If any) for this switching and accept to be bounded by all items and conditions specified in the Prospectus of the Fund. 
 
ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทนุ  
Unitholder’s signature 
 

                 
     รหสัตวัแทน/ Distributor Code ………………………………….. รหสัผูขาย / IP / FG No...............................  รหสัพนกังาน / Sale Code……………………………….  ลงชื่อ / Signature ……………………..…………………… 

 

ผูทาํรายการ/ Made Out ............................................   ผูตรวจ/ Checker ................................................ผูอนุมตั ิ/ Authorized ........................................................... 
 

   บรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-686-6100                                                                                            สาํหรบันายสาํหรบันายสาํหรบันายสาํหรบันายทะเทะเทะเทะเบียนบียนบียนบียน    / For Registrar/ For Registrar/ For Registrar/ For Registrar 
    

   KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 


