คําสั่งสับเปลีย่ นกองทุ
่ การเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุน
 ระยะยาว ระหวาง บลจ.
นกองทุนรวมเพือ
Switching Order for Retitement Mutual Fund or Long Term Equity Fund between AMC.
วันที่ / Date
ชื่อผูถ
 ือหน วยลงทุน

เลขทีผ
่ ถ
ู ือหหน วย

Unitholder Name

Unitholder Number

มีความประสงคทจี่ ะ / I / we wish
สับเปลียนหน
่ยนหน วยลงทุนไป บลจ. อืน
่ / Switching out to other AMC
ยน
AMC.
MC.
ชื่อกองทุนตนทาง/ Switch from Fund

ของ บลจ.กรุงไทย / Under KTAM management

ชื่อกองทุนปลายทาง / Switch to Fund

ของบริษท
ั หลักทรัพยจดั การกองทุน

เป็ น

Under management of

จํานวนเงิน

จํานวนหน วย

บาท / หน วย

Amount

Number of Unit

Baht / Number of Unit

จํานวนเงิน / หน วย เป็ นตัวหนังสือ
Amount or Unit in Word
โดยใหออกเช็คสั่งจายในนาม / Please make cheque payment’s name to ____________________________________________________________ เพือ
่ เขาบัญชีกองทุนปลายทาง / to
transfer to subscription account of the switching in fund.

สับเปลีย่ นหน
่ มายัง กองทุนภายใตการจั
นหน วยลงทุนจาก บลจ.อืน
ารจัดการของ
การของ บลจ. กรุงไทย / Switching in from other AMC
AMC to Fund under KTAM management.
management.
ชื่อกองทุนตนทาง/ Switch from Fund

ของบริษท
ั หลักทรัพยจดั การกองทุน

ชื่อกองทุนปลายทาง / Switch to Fund

ของ บลจ.กรุงไทย / Under KTAM Management

จํานวนเงิน /Amount

_________________

Under management of

บาท /Baht จํานวนเงินเป็ นตัวหนังสือ / Amount in Word _____________________________________________

เช็คเลขที่ / Cheque No. _______________________ ธนาคาร / Bank _________________________________ สาขา / Branch _______________________
เช็คสั่งจาย “บัญชีจองซื้อหน วยลงทุนของ บมจ. หลักทรัพยจดั การกองทุน กรุงไทย” Cheque made payable to “ Krung Thai Asset Management’s Fund Subscription Account “

เมือ
่ มีเหตุใหกองทุนเลิก บริษท
ั จัดการจะดําเนินการโอนยายการลงทุนของผูล งทุน ไปยังกองทุน RMF/LTF ทีอ่ ยูภ
 ายใตการจัดการของบริษท
ั จัดการ (แลวแตกรณี ) ดังนี้
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:

สําหรับกองทุน LTF จะยายไปยังกองทุน LTF ทีม
่ ีความเสีย่ งตํา่ สุด หรือ มีนโยบายการลงทุนทีใ่ กลเคียง หรือสอดคลองกับกองทุนเปิ ดดังกลาว
LTF units will be transferred to another LTF fund containing the lowest risk or similar or compatible investment objective.
สําหรับกองทุน RMF จะยายไปยังกองทุน RMF ทีม
่ ีความเสีย่ งตํา่ สุด

RMF units will be transferred to another RMF fund containing the lowest risk
ขาพเจาไดรบ
ั หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูล / หนังสือ ชี้ชวนสวนขอมูลกองทุน รวม , คูมือภาษี RMF/LTF และไดรบ
ั ทราบขอกําหนดเงื่อนไข , ความเสี่ยง และคําเตือนของกองทุน นี้
เรียบรอยแลว และตกลงยินยอมปฏิบตั ิ และผูกพันตนเองตามขอกําหนด และเงือ
่ นไขดังกลาวทุกประการ
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.
ทัง้ นี้ผลู งทุนสามารถขอรับเอกสารขางตน ณ ทีท
่ าํ การของบริษท
ั จัดการ หรือเว็บไซตบริษท
ั จัดการ หรือผูส นับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน วยลงทุน
Investors may request to obtain the aforementioned documents at the KTAM office, website, or selling agents.
สําหรับการลงทุนในกองทุนทีม
่ ีระดับความเสีย่ งสูงกวา หรือกองทุนมีความเสีย่ งดานอัตราแลกเปลีย่ นสูงกวาทีข
่ า พเจายอมรับได ขาพเจายินยอมและรับทราบความเสีย่ งทีม
่ ีระดับความเสีย่ ง
กวาทีข
่ า พเจายอมรับได ดังกลาวขางตน
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.

คําเตือน / Warning
การลงทุนในหน วยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเสีย่ งของการลงทุน ผูล งทุนอาจไดรบั เงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริม
่ แรกก็ได และผูล งทุนควรซื้อขาย
หน วยลงทุนกับบุคคลทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบ ผูล งทุนอาจไมไดรบั รับชําระเงินคาขายคืนหน วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก
่ าํ หนดหรืออาจไมสามารถขายคืนหน วยลงทุนไดตามทีไ่ ดมี
คําสั่งไว
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.
ขาพเจาตกลงทีจ่ ะทําการสับเปลีย่ นหน วยลงทุนตามทีร่ ะบุในใบคําสั่งสับเปลีย่ นหน วยลงทุนนี้ โดยจะไมเพิกถอนคําสั่งนี้ไมวา ในกรณีใด ๆ ทัง้ สิน
้ ทัง้ นี้ ขาพเจาตกลง
ยินยอมทีจ่ ะเสียคาธรรมเนียมในการนี้ (ถามี) และจะปฏิบตั ต
ิ ามขอกําหนดและเงือ่ นไขทัง้ หมดทีร่ ะบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายกองทุนทุกประการ
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.
ลายมือชื่อผูถ
 ือหน วยลงทุน
Unitholder’s signature
รหัสตัวแทน/ Distributor Code ………………………………….. รหัสผูขาย / IP / FG No............................... รหัสพนักงาน / Sale Code………………………………. ลงชื่อ / Signature ……………………..……………………
ผูทาํ รายการ/ Made Out ............................................ ผูตรวจ/ Checker ................................................ผูอนุ มตั ิ / Authorized ...........................................................

บริษท
ั หลักทรัพยจดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02-686-6100
KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

สําหรับนายทะเ
นายทะเบี
ทะเบียน / For Registrar

