
 
 
 

ส่วนที 1 : วิธีดาํเนินการ 

ส่วนที 2 : แบบฟอร์มสับเปลียนหน่วยลงทุน RMF/LTF/SSF จาก บลจ.อืน เข้า บลจ.กสิกรไทย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที 1: วิธีดาํเนินการ ทาํรายการสบัเปลียนหน่วยลงทุน ประเภทกองทุนรวมเพือการเลยีงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  

 หรือกองทุนรวมเพือการออม จาก บลจ.อืน เข้า บลจ.กสิกรไทย 

สําหรับผู้ลงทุน : (กรณีผู้ลงทุนยงัไม่มีบัญชีกับ บลจ.กสิกรไทย ต้องเปิดบัญชีกองทุน ให้เรียบร้อยก่อนทํารายการ) 

-  ติดตอ่เจ้าหน้าทีสาขาธนาคารกสกิรไทย หรือ ผู้สนบัสนนุการขายของ บลจ.กสกิรไทย 

 กรอกแบบฟอร์มรับสบัเปลียนหนว่ยลงทนุ RMF/LTF/SSF เข้า บลจ.กสกิรไทยพร้อมลงนาม และนําสง่ให้เจ้าหน้าทีลงนาม 

 สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาหนงัสือเดินทาง (ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง) 

 สําเนาหน้าสมดุบญัชีกองทนุทีต้องการสบัเปลยีนเข้า  (ลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง) (ถ้ามี) 

-  นําแบบฟอร์มแผน่ที  (สําหรับผู้ลงทนุ) ซึงเจ้าหน้าทีสาขาธนาคารกสกิรไทย หรือ ผู้สนบัสนนุการขายของ บลจ.กสิกรไทย เจ้าหน้าทีเซ็นอนมุตัิ

เรียบร้อยไปยนืทํารายการขายคืนเพือสับเปลียนออกที บลจ.ต้นทาง  

 

สําหรับเจ้าหน้าทีสาขาธนาคารกสิกรไทย หรือผู้สนับสนุนการขายของ บลจ.กสิกรไทย : ให้ดาํเนินการแยกแบบฟอร์มดังนี 

แบบฟอร์มแผ่นที  (สําหรับเจ้าหน้าทีสาขาธนาคารกสกิรไทย และตวัแทนจําหนา่ย)  

-  เจ้าหน้าทีสแกนเอกสารทงัหมด ตามรายละเอียด ดงันี  

 แบบฟอร์มรับสบัเปลยีนหน่วยลงทนุ RMF/LTF/SSF เข้า บลจ.กสิกรไทย แผ่นที  (สําหรับผู้สนบัสนนุการขาย และรับซือคืน) ซึงลกูค้า และ

เจ้าหน้าทีลงนามเรียบร้อย 

 สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาหนงัสือเดินทาง (ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง) 

 สําเนาหน้าสมดุบญัชีกองทนุทีต้องการสบัเปลยีนเข้า (ลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง) (ถ้ามี) 

 สแกนเอกสารทงัหมดข้างต้นส่งไปที  E-mail : KA.help@kasikornasset.com หรือ โทร - -    

 เจ้าหน้าทีจดัเก็บแบบฟอร์มสว่นนีไว้ท ีสาขาธนาคารกสิกรไทย หรือผู้สนบัสนนุการขาย 

แบบฟอร์มแผ่นที  (สําหรับผู้ลงทนุ)  

-  เจ้าหน้าทีสง่คืนให้ลกูค้าเพอืนําไปติดต่อทํารายการที บลจ.ต้นทางต่อไป  

 

หมายเหตุ : ปัจจบุนั บลจ.กสิกรไทยเปิดรับคําสงัเพอืสบัเปลียนเข้ากองทนุ RMF/LTF/SSF  ได้ทกุกองทนุ ยกเว้นกองทุน KVIETNAMRMF และ K-VIETNAM-SSF 

                  (อพัเดตลา่สดุ : ณ วนัที  พฤศจิกายน ) 



ใบคาํสังซือเพอืการสับเปลยีนหน่วยลงทุนเข้าประเภทกองทุนรวมเพือการเลยีงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพือการออม 
    ทาํทีสาขาธนาคาร............................................................... 

วนัที.................................................................................... 
ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว...............................................นามสกุล..................................................ทีอยูที่ติดต่อได.้...................................................................................... 

.......................................................................................................................โทรศพัท.์........................................................ มีความประสงคซื์อหน่วยลงทุน (ระบุชือกองทุนทีจะซือ) 

 กองทุนรวมเพือการเลียงชีพ..............................................  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว.............................................  กองทุนรวมเพือการออม.............................................. 
เลขทีบญัชีกองทุน    0    0                                                                                                                                                ซึงอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน

กสิกรไทย จาํกดั (บลจ.กสิกรไทย) โดยการสบัเปลียนหน่วยลงทุน  
*สําคญัโปรดอ่านก่อนลงนาม*          ขา้พเจา้ไดต้อบแบบสอบถามครบถว้น ไดรั้บทราบระดบัความเสียงของกองทุนรวมและระดบัความเสียงของขา้พเจา้ดงันี                                                

                                                              ความเสียงกองทุน                                                                                               ความเสียงทีขา้พเจา้รับได ้

  

 ขา้พเจา้ยอมรับความเสียงของกองทุนรวมทีเกินระดบัความเสียงทีขา้พเจา้ยอมรับได ้ 
 ขา้พเจา้ยอมรับความเสียงจากอตัราแลกเปลียนในกองทุนรวมทีลงทุนในต่างประเทศตงัแต่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิกองทุนรวม โดยขา้พเจา้อาจจะขาดทุนหรือ

ไดรั้บกาํไรจากอตัราแลกเปลียนหรือไดรั้บเงินคืนตาํกวา่เงินลงทุนเริมแรก  
  ข้าพเจ้ายอมรับความเสียงของกองทุนทข้ีาพเจ้าลงทุนครังน ีโดยข้าพเจ้าได้รับคาํแนะนําจากผู้แนะนําการลงทุนเรืองความเสียงดงักล่าวแล้ว 

   ลงชือผูซื้อหน่วยลงทุน .................................................................................................................................................... 
*สําคัญโปรดอ่านก่อนลงนาม*   การสับเปลยีนเข้ากองทุนนี          

  ขา้พเจา้ไดรั้บหนงัสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั (Fact Sheet) ทีผูล้งทุนควรทราบ และไดรั้บทราบขอ้กาํหนดเงือนไขและความเสียงของกองทุนนีเรียบร้อยแลว้ และตกลงยนิยอมปฏิบติัและผกูพนั

ตนเองตามขอ้กาํหนดและเงือนไขดงักล่าวทุกประการ 

*เฉพาะผูซื้อประเภทกองทนุรวมเพือการเลียงชีพ (RMF) หรือประเภทกองทุนรวมเพือการออม (SSF) เป็นครังแรก* 

  ขา้พเจา้ไดรั้บคู่มือการลงทุน รวมถึงทราบเงือนไขและภาระผกูพนัเกียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ หรือกองทุนรวมเพือการออมแลว้ 

ทงันี ขา้พเจา้ยอมรับในรายละเอียด/เงือนไข/ความเสียง รวมทงัค่าธรรมเนียมทีระบไุวใ้นหนังสือชีชวนและเอกสารประกอบการนาํเสนอ 

กรณีมีเหตุให้เลิกกองทุนประเภท RMF หรือ LTF หรือ SSF ตามประกาศ ก.ล.ต.ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัการกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ หรือกองทุนรวมเพือการออม บริษทัจดัการจะดาํเนินการ

โอนยา้ยการลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนตามเงือนไขทีระบไุวใ้นหนงัสือชีชวน 

โดยคาํสังซือเพือการสับเปลียนหน่วยลงทุนเขา้ประเภทกองทุนรวมเพือการเลียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพือการออม ฉบบันีขา้พเจา้จะชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนขา้งตน้ให้กบั                     

บลจ.กสิกรไทยโดยเช็คหรือวิธีการอืนใดซึงขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้บริษทัจดัการซึงขา้พเจา้มีคาํสังขายคืนเพอืการสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากประเภทกองทุนรวมเพือการเลียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

หรือกองทุนรวมเพือการออม(กองทุนตน้ทาง) เป็นผูด้าํเนินการ แต่เนืองจากในวนัทาํคาํสงัซือเพือการสับเปลียนหน่วยลงทุนเขา้ประเภทกองทุนรวมเพือการเลียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพือ

การออมฉบบันี บลจ.กสิกรไทยยงัไม่ไดรั้บเงินค่าซือหน่วยลงทุนจึงยงัไม่สามารถระบุจาํนวนเงินทีซือหน่วยลงทุนหรือจาํนวนหน่วยลงทุนทีซือและวนัทีซือหน่วยลงทุนไดแ้น่นอนดงันันเมือ บลจ.กสิกรไทยสามารถ

รับเงินค่าซือหน่วยลงทุนดงักล่าวไดแ้ล้วในวนัใด ให้ถือว่าคาํสังซือเพือการสับเปลียนหน่วยลงทุนเขา้ประเภทกองทุนรวมเพือการเลียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพือการออมฉบบันีมีผล

สมบรูณ์ ณ วนันนั และขา้พเจา้ยอมรับวา่จาํนวนหน่วยลงทุนที บลจ.กสิกรไทยไดค้าํนวณตามเกณฑใ์นการกาํหนดราคาขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือชีชวน

เป็นจาํนวนทีถูกตอ้ง 

ขา้พเจา้จะเป็นผูด้าํเนินการนาํใบคาํสังซือเพือการสับเปลียนหน่วยลงทุนเขา้ประเภทกองทุนรวมเพือการเลียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพือการออมฉบบันีไปแสดงต่อตน้ทางโดยเร็วเพือให้

ตน้ทางนนัจดัส่งเงินทีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุนเขา้บญัชีชือ “บัญชีจองซือกองทุนบลจ.กสิกรไทย” พร้อมหนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้กบับลจ.กสิกรไทย ภายในเวลา 12:00 น. ของวนัทาํการที 4 นบั

จากวนัทีตน้ทางไดด้าํเนินการขายคืนหน่วยลงทุนให้กบัขา้พเจา้ รวมทงัเพอืให้ขอ้มูลการสับเปลียนหน่วยลงทุนของขา้พเจา้ครบถว้นถูกตอ้ง อยา่งไรก็ตามหากขอ้มูลทีตน้ทางส่งใหบ้ลจ.กสิกรไทย ไม่ตรงกบัใบคาํ

สงัซือเพือการสับเปลียนหน่วยลงทนุเขา้ประเภทกองทนุรวมเพือการเลียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพือการออมฉบบันีก็ตาม เมือบลจ.กสิกรไทยไดค้าํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนทีซือตามเกณฑ์

ทีกล่าวแลว้ขา้งตน้ตาํกว่ามูลค่าขนัตาํของการสังซือครังแรกหรือมูลค่าขนัตาํของการสังซือครังต่อไปตามทีกาํหนดไวใ้นหนังสือชีชวนก็ตาม หรือบลจ.กสิกรไทยยงัไม่ไดรั้บเงินค่าซือหน่วยลงทุนพร้อมหนังสือ

รับรองการโอนหน่วยลงทุนภายในกาํหนดระยะเวลา 90 วนั (เกา้สิบวนั) นบัจากวนัทีลงในใบคาํสังซือเพือการสับเปลียนหน่วยลงทุนเขา้ประเภทกองทุนรวมเพือการเลียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุน

รวมเพือการออมฉบบันีก็ตาม ขา้พเจา้อนุญาตให้บริษทักสิกรไทยไม่ตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปตามใบคาํสังซือเพือการสับเปลียนหน่วยลงทุนเขา้ประเภทกองทุนรวมเพือการเลียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ

กองทุนรวมเพอืการออมฉบบันีและขา้พเจา้ยอมรับการดาํเนินการดงักล่าวนนั 

คาํสังซือเพือจะเปลียนหน่วยลงทุนเขา้ประเภทกองทุนรวมเพือการเลียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพือการออมฉบบันีเป็นความประสงคข์องขา้พเจา้เอง และขา้พเจา้ขอขายคืนหน่วยลงทุน

หากองทุนมีเหตุให้เลือกกองทุนตามกฎหมายหรือตามทีระบุในหนังสือชีชวน ในกรณีทีขา้พเจา้ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุนขา้พเจา้รับทราบและยินยอมเขา้ผูกพนัตามรายละเอียดโครงการทีได้รับอนุมัติจาก

สาํนกังานก.ล.ต. และทีแกไ้ขโดยชอบดว้ยกฎหมายตลอดจนขอ้ผกูพนัระหวา่งบริษทัจดัการและผูถื้อหน่วยลงทุนทีจดัทาํขึนโดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในใบคาํสังซือเพือการสับเปลียนหน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้และขอรับรองว่าขอ้ความดงักล่าวถูกตอ้งเป็นจริงและตรงตามวตัถุประสงคใ์นการสังซือเพือการสับเปลียนหน่วย

ลงทุนของขา้พเจา้ทกุประการ 

คําเตือนตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใชก้ารฝากเงินและมีความเสียงของการลงทุน ผูถื้อหน่วย ลงทุนอาจไดรั้บเงินลงทุนคืนมากกวา่หรือนอ้ยกวา่เงินลงทุนเริมแรกก็ไดแ้ละอาจ

ไม่ไดรั้บเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีกาํหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ามทีมีคาํสงัไวแ้ละผูถื้อหน่วยลงทุนควรซือขายหน่วยลงทุนกบับุคคลทีไดรั้บความเห็นชอบ 

ลงชือผู้ซือหน่วยลงทุน......................................................................................................................................................... 
ผู้ตดิต่อกบัผู้ลงทุน.......................................................................................................... เลขทใีบอนุญาต.............................................................................................................. 

สาํหรับผู้สนบัสนนุการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน 



ใบคาํสังซือเพอืการสับเปลยีนหน่วยลงทุนเข้าประเภทกองทุนรวมเพือการเลยีงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพือการออม 
    ทาํทีสาขาธนาคาร............................................................... 

วนัที.................................................................................... 
ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว...............................................นามสกุล..................................................ทีอยูที่ติดต่อได.้...................................................................................... 

.......................................................................................................................โทรศพัท.์........................................................มีความประสงคซื์อหน่วยลงทุน (ระบุชือกองทุนทีจะซือ) 

 กองทุนรวมเพือการเลียงชีพ..............................................  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว.............................................  กองทุนรวมเพือการออม.............................................. 
เลขทีบญัชีกองทุน    0    0                                                                                                                                             ซึงอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน

กสิกรไทย จาํกดั (บลจ.กสิกรไทย) โดยการสบัเปลียนหน่วยลงทุน  
*สําคญัโปรดอ่านก่อนลงนาม*          ขา้พเจา้ไดต้อบแบบสอบถามครบถว้น ไดรั้บทราบระดบัความเสียงของกองทุนรวมและระดบัความเสียงของขา้พเจา้ดงันี                                                                             

                                                              ความเสียงกองทุน                                                                                               ความเสียงทีขา้พเจา้รับได ้

  

 ขา้พเจา้ยอมรับความเสียงของกองทุนรวมทีเกินระดบัความเสียงทีขา้พเจา้ยอมรับได ้ 
 ขา้พเจา้ยอมรับความเสียงจากอตัราแลกเปลียนในกองทุนรวมทีลงทุนในต่างประเทศตงัแต่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิกองทุนรวม โดยขา้พเจา้อาจจะขาดทุนหรือ

ไดรั้บกาํไรจากอตัราแลกเปลียนหรือไดรั้บเงินคืนตาํกวา่เงินลงทุนเริมแรก  
  ข้าพเจ้ายอมรับความเสียงของกองทุนทข้ีาพเจ้าลงทุนครังน ีโดยข้าพเจ้าได้รับคาํแนะนําจากผู้แนะนําการลงทุนเรืองความเสียงดงักล่าวแล้ว 

   ลงชือผูซื้อหน่วยลงทุน .................................................................................................................................................... 
*สําคัญโปรดอ่านก่อนลงนาม*   การสับเปลยีนเข้ากองทุนนี          

  ขา้พเจา้ไดรั้บหนงัสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั (Fact Sheet) ทีผูล้งทุนควรทราบ และไดรั้บทราบขอ้กาํหนดเงือนไขและความเสียงของกองทุนนีเรียบร้อยแลว้ และตกลงยนิยอมปฏิบติัและผกูพนั

ตนเองตามขอ้กาํหนดและเงือนไขดงักล่าวทุกประการ 

*เฉพาะผูซื้อประเภทกองทนุรวมเพือการเลียงชีพ (RMF) หรือประเภทกองทุนรวมเพือการออม (SSF) เป็นครังแรก* 

  ขา้พเจา้ไดรั้บคู่มือการลงทุน รวมถึงทราบเงือนไขและภาระผกูพนัเกียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ หรือกองทุนรวมเพือการออมแลว้ 

ทงันี ขา้พเจา้ยอมรับในรายละเอียด/เงือนไข/ความเสียง รวมทงัค่าธรรมเนียมทีระบไุวใ้นหนังสือชีชวนและเอกสารประกอบการนาํเสนอ 

กรณีมีเหตุให้เลิกกองทุนประเภท RMF หรือ LTF หรือ SSF ตามประกาศ ก.ล.ต.ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัการกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ หรือกองทุนรวมเพือการออม บริษทัจดัการจะดาํเนินการ

โอนยา้ยการลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนตามเงือนไขทีระบไุวใ้นหนงัสือชีชวน 

โดยคาํสังซือเพือการสับเปลียนหน่วยลงทุนเขา้ประเภทกองทุนรวมเพือการเลียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพือการออม ฉบบันีขา้พเจา้จะชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนขา้งตน้ให้กบั                     

บลจ.กสิกรไทยโดยเช็คหรือวิธีการอืนใดซึงขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้บริษทัจดัการซึงขา้พเจา้มีคาํสังขายคืนเพอืการสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากประเภทกองทุนรวมเพือการเลียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

หรือกองทุนรวมเพือการออม(กองทุนตน้ทาง) เป็นผูด้าํเนินการ แต่เนืองจากในวนัทาํคาํสงัซือเพือการสับเปลียนหน่วยลงทุนเขา้ประเภทกองทุนรวมเพือการเลียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพือ

การออมฉบบันี บลจ.กสิกรไทยยงัไม่ไดรั้บเงินค่าซือหน่วยลงทุนจึงยงัไม่สามารถระบุจาํนวนเงินทีซือหน่วยลงทุนหรือจาํนวนหน่วยลงทุนทีซือและวนัทีซือหน่วยลงทุนไดแ้น่นอนดงันันเมือ บลจ.กสิกรไทยสามารถ

รับเงินค่าซือหน่วยลงทุนดงักล่าวไดแ้ล้วในวนัใด ให้ถือว่าคาํสังซือเพือการสับเปลียนหน่วยลงทุนเขา้ประเภทกองทุนรวมเพือการเลียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพือการออมฉบบันีมีผล

สมบรูณ์ ณ วนันนั และขา้พเจา้ยอมรับวา่จาํนวนหน่วยลงทุนที บลจ.กสิกรไทยไดค้าํนวณตามเกณฑใ์นการกาํหนดราคาขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือชีชวน

เป็นจาํนวนทีถูกตอ้ง 

ขา้พเจา้จะเป็นผูด้าํเนินการนาํใบคาํสังซือเพือการสับเปลียนหน่วยลงทุนเขา้ประเภทกองทุนรวมเพือการเลียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพือการออมฉบบันีไปแสดงต่อตน้ทางโดยเร็วเพือให้

ตน้ทางนนัจดัส่งเงินทีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุนเขา้บญัชีชือ “บัญชีจองซือกองทุนบลจ.กสิกรไทย” พร้อมหนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้กบับลจ.กสิกรไทย ภายในเวลา 12:00 น. ของวนัทาํการที 4 นบั

จากวนัทีตน้ทางไดด้าํเนินการขายคืนหน่วยลงทุนให้กบัขา้พเจา้ รวมทงัเพอืให้ขอ้มูลการสับเปลียนหน่วยลงทุนของขา้พเจา้ครบถว้นถูกตอ้ง อยา่งไรก็ตามหากขอ้มูลทีตน้ทางส่งใหบ้ลจ.กสิกรไทย ไม่ตรงกบัใบคาํ

สงัซือเพือการสับเปลียนหน่วยลงทนุเขา้ประเภทกองทนุรวมเพือการเลียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพือการออมฉบบันีก็ตาม เมือบลจ.กสิกรไทยไดค้าํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนทีซือตามเกณฑ์

ทีกล่าวแลว้ขา้งตน้ตาํกว่ามูลค่าขนัตาํของการสังซือครังแรกหรือมูลค่าขนัตาํของการสังซือครังต่อไปตามทีกาํหนดไวใ้นหนังสือชีชวนก็ตาม หรือบลจ.กสิกรไทยยงัไม่ไดรั้บเงินค่าซือหน่วยลงทุนพร้อมหนังสือ

รับรองการโอนหน่วยลงทุนภายในกาํหนดระยะเวลา 90 วนั (เกา้สิบวนั) นบัจากวนัทลีงในใบคาํสังซือเพือการสับเปลียนหน่วยลงทุนเขา้ประเภทกองทุนรวมเพือการเลียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุน

รวมเพือการออมฉบบันีก็ตาม ขา้พเจา้อนุญาตให้บริษทักสิกรไทยไม่ตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปตามใบคาํสังซือเพือการสับเปลียนหน่วยลงทุนเขา้ประเภทกองทุนรวมเพือการเลียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ

กองทุนรวมเพอืการออมฉบบันีและขา้พเจา้ยอมรับการดาํเนินการดงักล่าวนนั 

คาํสังซือเพือจะเปลียนหน่วยลงทุนเขา้ประเภทกองทุนรวมเพือการเลียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพือการออมฉบบันีเป็นความประสงคข์องขา้พเจา้เอง และขา้พเจา้ขอขายคืนหน่วยลงทุน

หากองทุนมีเหตุให้เลือกกองทุนตามกฎหมายหรือตามทีระบุในหนังสือชีชวน ในกรณีทีขา้พเจา้ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุนขา้พเจา้รับทราบและยินยอมเขา้ผูกพนัตามรายละเอียดโครงการทีได้รับอนุมัติจาก

สาํนกังานก.ล.ต. และทแีกไ้ขโดยชอบดว้ยกฎหมายตลอดจนขอ้ผกูพนัระหวา่งบริษทัจดัการและผูถื้อหน่วยลงทุนทีจดัทาํขึนโดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในใบคาํสังซือเพือการสับเปลียนหน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้และขอรับรองว่าขอ้ความดงักล่าวถูกตอ้งเป็นจริงและตรงตามวตัถุประสงคใ์นการสังซือเพือการสับเปลียนหน่วย

ลงทุนของขา้พเจา้ทกุประการ 

คําเตือนตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใชก้ารฝากเงินและมีความเสียงของการลงทุน ผูถื้อหน่วย ลงทุนอาจไดรั้บเงินลงทุนคืนมากกวา่หรือนอ้ยกวา่เงินลงทุนเริมแรกก็ไดแ้ละอาจ

ไม่ไดรั้บเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีกาํหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ามทีมีคาํสงัไวแ้ละผูถื้อหน่วยลงทุนควรซือขายหน่วยลงทุนกบับุคคลทีไดรั้บความเห็นชอบ 

ลงชือผู้ซือหน่วยลงทุน......................................................................................................................................................... 
ผู้ตดิต่อกบัผู้ลงทุน.......................................................................................................... เลขทใีบอนุญาต.............................................................................................................. 

สาํหรับผู้ลงทนุ
 


