ต้นฉบับ : สำ�หรับนายทะเบียน / บลจ.

คำ�สั่งขอโอนหน่วยลงทุน (Transfer Form)
สาขา (Branch) / ตัวแทนขาย (Agent) …………………………................................................………….....…......………..........… วันที่ / Date ………..…….……………………......…
1. ชื่อผู้โอน
Transferor Name
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของผู้โอน
Unithoder No. of transferor
2. ชื่อผู้รับโอน
Transferee Name
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของผู้รับโอน
Unithoder No. of transferee
ตัวหนังสือ
ลำ�ดับ
ชื่อกองทุนที่จะโอน
จำ�นวนทีต่ อ้ งการจะโอน (กรุณาระบุเป็นหน่วยหรือบาท)
in word
No.
Fund (s) to be transferred
No. of units /Amount (Baht) to be transferred
1.
2.
3.
4.
5.
1. กรณีการลงทุนในกองทุนทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูงกว่าระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ การรับรองของผู้โอนและผู้รับโอน
ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีวา่ กองทุนทีข่ า้ พเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสีย่ ง ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้หน่วยลงทุนมาโดยชอบด้วยกฎหมาย อนึง่ ในการทีน่ ายทะเบียนลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุน
สูงกว่าระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของข้าพเจ้า หรือเป็นการลงทุนทีไ่ ม่เป็นไป ให้แก่ขา้ พเจ้า หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่นายทะเบียน ไม่วา่ ด้วยประการใดๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบ
ตามคำ�แนะนำ�ของบริษทั จัดการ
และชดใช้ให้แก่นายทะเบียนจนครบถ้วน / I/We hereby certify that I/we have legally got the fund unit(s). In case
In case of an investment in the Fund with risk level higher than the investor’s that the Registrar has completed the transfer of those fund units to me/us and should there be any
risk profile, I/We truly acknowledge that the Fund I/we wish to invest has damages incurred to the Registrar for what any reasons, I/we shall be held responsible and bound to
risk level higher than my acceptable risk profile or the investment may not compensate for damages at the full amount to the Registrar.
be as per the recommendation given by the Company
2. ในกรณีของกองทุนทีข่ า้ พเจ้าได้รบั โอนไม่ได้มกี ารป้องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ น การรับรองเพิ่มเติมโดยผู้รับโอน
ทัง้ จำ�นวน ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีวา่ กองทุนนีอ้ าจจะมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น 1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นทัง้ หมดถูกต้องและเป็นความจริง ข้าพเจ้ารับทราบว่าการโอนนีจ้ ะมีผลสมบูรณ์ตอ่ เมือ่ นายทะเบียน
และข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กำ�ไรจากอัตราแลกเปลีย่ น หรือได้รบั คืนต่�ำ กว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลและตอบรับการโอนนีแ้ ล้วเท่านัน้ และยินยอมทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขทัง้ หมดทีร่ ะบุไว้
เงินทุนเริม่ แรกก็ได้ / In case that transferred fund is no fully hedged, I/we ในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนทุกประการ / I/We hereby confirm that all information given above is complete
truly acknowledge that there wil be the exchange rate risk associated to and accurate. I/We acknowledge that this Transfer request wil only be completed once the Registrar reviews
the Fund and I/we may get loss or profit from currency exchange rate/ or the information and accepts the request. I/We agree to be bound by all terms and conditions specified in the
Fund Prospectus.
get back the money less than the original investment.
3. ในกรณีของกองทุนทีข่ า้ พเจ้ารับโอนเป็นกองทุนรวมสำ�หรับผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย 2. กรณีรบั โอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภททีม่ กี ารรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยคำ�ขอนี้ ข้าพเจ้าจะมีค�ำ สัง่ ขายคืน/
และผูม้ เี งินลงทุนสูง ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีวา่ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนในกองทุนนีล้ ว่ งหน้าด้วย ในปริมาณและจำ�นวนทีท่ �ำ ให้กองทุนสามารถรับซือ้ คืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถือต่�ำ กว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (non-investment ของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัตติ ามวันและข้อกำ�หนดทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วน / If the transfer is made for the mutual fund with
grade) หรือไม่มกี ารจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ (unrated bond) ในอัตราส่วน auto-redemption feature, I/we hereby agree to make an advance order to redeem / switch out the fund
ทีม่ ากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนจึงอาจมีความเสีย่ ง with the amount and units that enable the fund to execute and compete the auto-redemption / switch out
จากการผิดนัดชำ�ระหนี้ ความเสีย่ งด้านเครดิต และความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง procedure for my/our fund unit at the date and in accordance to terms and conditions as specfied in the Fund
มากกว่ากองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนทัว่ ไป / In case that the transferred fund is an Prospectus.
“Accredited Investor Fund”, I/We truly acknowledge that the Fund may 3. ในกรณีของกองทุนทีข่ า้ พเจ้ารับโอนเป็นกองทุนรวมสำ�หรับผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อยและผูม้ เี งินลงทุนสูง ข้าพเจ้ารับทราบว่า
invest more in non-investment grade bond and/or unrated bond than บริษทั ฯหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนเหน่วยลงทุนไม่วา่ ทอดใดๆไปให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ผลุ้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
general mutual fund for retail investors. This fund may have higher default หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึง่ เป็นไปตามประกาศและข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
risk, credit risk and liquidity risk than general mutual fund for retail investors. / In case that the transferred fund is an Accredited Investor Fund, I/We acknowledge that the Company or the
ทั้งนี้ข้าพเจ้ายังคงสมัครใจตกลงยืนยันที่จะรับโอนกองทุนรวมที่ได้ระบุไว้ใน Registrar shall deny the transfer of such fund units to other unit holders who are not qualified as “Accredited or
คำ�สัง่ นี้ และขอลงนามคำ�ยืนยันมาพร้อมนี้ / According to the above, I/we High Net Worth Investor” according to the rules and regulations specified by the Office of the SEC except the
undertake to confirm the transfer of the Fund as specified in this transfer by inheritability.
Subscription Form and sign below for confirmation.
…….…………………..……………...… ผูโ้ อน
..……………….............……………..… ผูร้ บั โอน
………………………...........…........…..... ผู้รับโอน
(
) Transferor
(
) Transferee
(
) Transferee

เงื่อนไขสำ�คัญของการโอนหน่วยลงทุน / Terms & Conditions for Units Transfer

เพือ่ เป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุน เจ้าหน้าทีข่ อง บลจ. กรุงศรี จะติดต่อผูโ้ อนเพือ่ ขอคำ�ยืนยันการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในคำ�สัง่ ขอโอนหน่วยลงทุนนี้ / In order to protect benefits
of investors, an officer of Krungsri Asset Management Co., Ltd. will contact the transferor to confirm fund units transfer as specified in this transfer form.
หากท่านไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าทีข่ อง บลจ.กรุงศรี ติดต่อท่าน กรุณาระบุและลงนามด้านล่าง / If you not prefer an officer of Krungsri Asset Management Co., Ltd. to contact you, please
specify and sign at the following
ไม่ประสงค์ให้เจ้าหน้าทีข่ อง บลจ.กรุงศรี ติดต่อท่าน โดยให้ด�ำ เนินการโอนหน่วยลงทุนตามคำ�สัง่ นีไ้ ด้ทนั ที / An officer of Krungsri Asset Management Co., Ltd. is allowed to proceed with the fund units
transfer as specified in transfer form without any contact for approval.
………………………...........…........…..... ผู้โอน
(
) Transferor
สำ�หรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น ผูบ้ นั ทึกข้อมูล
For officials use only ผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุน :

ทะเบียนเลขที่

รหัสพนักงาน

ผูอ้ นุมตั ิ

รหัสพนักงาน

รหัสพนักงานผูแ้ นะนำ�บัญชี
Form 20/57-1 Transfer form

สำ�เนา 1 : สำ�หรับตัวแทน / สาขา

คำ�สั่งขอโอนหน่วยลงทุน (Transfer Form)
สาขา (Branch) / ตัวแทนขาย (Agent) …………………………................................................………….....…......………..........… วันที่ / Date ………..…….……………………......…
1. ชื่อผู้โอน
Transferor Name
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของผู้โอน
Unithoder No. of transferor
2. ชื่อผู้รับโอน
Transferee Name
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของผู้รับโอน
Unithoder No. of transferee
ตัวหนังสือ
ลำ�ดับ
ชื่อกองทุนที่จะโอน
จำ�นวนทีต่ อ้ งการจะโอน (กรุณาระบุเป็นหน่วยหรือบาท)
in word
No.
Fund (s) to be transferred
No. of units /Amount (Baht) to be transferred
1.
2.
3.
4.
5.
1. กรณีการลงทุนในกองทุนทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูงกว่าระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ การรับรองของผู้โอนและผู้รับโอน
ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีวา่ กองทุนทีข่ า้ พเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสีย่ ง ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้หน่วยลงทุนมาโดยชอบด้วยกฎหมาย อนึง่ ในการทีน่ ายทะเบียนลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุน
สูงกว่าระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของข้าพเจ้า หรือเป็นการลงทุนทีไ่ ม่เป็นไป ให้แก่ขา้ พเจ้า หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่นายทะเบียน ไม่วา่ ด้วยประการใดๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบ
ตามคำ�แนะนำ�ของบริษทั จัดการ
และชดใช้ให้แก่นายทะเบียนจนครบถ้วน / I/We hereby certify that I/we have legally got the fund unit(s). In case
In case of an investment in the Fund with risk level higher than the investor’s that the Registrar has completed the transfer of those fund units to me/us and should there be any
risk profile, I/We truly acknowledge that the Fund I/we wish to invest has damages incurred to the Registrar for what any reasons, I/we shall be held responsible and bound to
risk level higher than my acceptable risk profile or the investment may not compensate for damages at the full amount to the Registrar.
be as per the recommendation given by the Company
2. ในกรณีของกองทุนทีข่ า้ พเจ้าได้รบั โอนไม่ได้มกี ารป้องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ น การรับรองเพิ่มเติมโดยผู้รับโอน
ทัง้ จำ�นวน ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีวา่ กองทุนนีอ้ าจจะมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น 1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นทัง้ หมดถูกต้องและเป็นความจริง ข้าพเจ้ารับทราบว่าการโอนนีจ้ ะมีผลสมบูรณ์ตอ่ เมือ่ นายทะเบียน
และข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กำ�ไรจากอัตราแลกเปลีย่ น หรือได้รบั คืนต่�ำ กว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลและตอบรับการโอนนีแ้ ล้วเท่านัน้ และยินยอมทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขทัง้ หมดทีร่ ะบุไว้
เงินทุนเริม่ แรกก็ได้ / In case that transferred fund is no fully hedged, I/we ในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนทุกประการ / I/We hereby confirm that all information given above is complete
truly acknowledge that there wil be the exchange rate risk associated to and accurate. I/We acknowledge that this Transfer request wil only be completed once the Registrar reviews
the Fund and I/we may get loss or profit from currency exchange rate/ or the information and accepts the request. I/We agree to be bound by all terms and conditions specified in the
Fund Prospectus.
get back the money less than the original investment.
3. ในกรณีของกองทุนทีข่ า้ พเจ้ารับโอนเป็นกองทุนรวมสำ�หรับผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย 2. กรณีรบั โอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภททีม่ กี ารรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยคำ�ขอนี้ ข้าพเจ้าจะมีค�ำ สัง่ ขายคืน/
และผูม้ เี งินลงทุนสูง ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีวา่ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนในกองทุนนีล้ ว่ งหน้าด้วย ในปริมาณและจำ�นวนทีท่ �ำ ให้กองทุนสามารถรับซือ้ คืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถือต่�ำ กว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (non-investment ของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัตติ ามวันและข้อกำ�หนดทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วน / If the transfer is made for the mutual fund with
grade) หรือไม่มกี ารจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ (unrated bond) ในอัตราส่วน auto-redemption feature, I/we hereby agree to make an advance order to redeem / switch out the fund
ทีม่ ากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนจึงอาจมีความเสีย่ ง with the amount and units that enable the fund to execute and compete the auto-redemption / switch out
จากการผิดนัดชำ�ระหนี้ ความเสีย่ งด้านเครดิต และความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง procedure for my/our fund unit at the date and in accordance to terms and conditions as specfied in the Fund
มากกว่ากองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนทัว่ ไป / In case that the transferred fund is an Prospectus.
“Accredited Investor Fund”, I/We truly acknowledge that the Fund may 3. ในกรณีของกองทุนทีข่ า้ พเจ้ารับโอนเป็นกองทุนรวมสำ�หรับผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อยและผูม้ เี งินลงทุนสูง ข้าพเจ้ารับทราบว่า
invest more in non-investment grade bond and/or unrated bond than บริษทั ฯหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนเหน่วยลงทุนไม่วา่ ทอดใดๆไปให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ผลุ้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
general mutual fund for retail investors. This fund may have higher default หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึง่ เป็นไปตามประกาศและข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
risk, credit risk and liquidity risk than general mutual fund for retail investors. / In case that the transferred fund is an Accredited Investor Fund, I/We acknowledge that the Company or the
ทั้งนี้ข้าพเจ้ายังคงสมัครใจตกลงยืนยันที่จะรับโอนกองทุนรวมที่ได้ระบุไว้ใน Registrar shall deny the transfer of such fund units to other unit holders who are not qualified as “Accredited or
คำ�สัง่ นี้ และขอลงนามคำ�ยืนยันมาพร้อมนี้ / According to the above, I/we High Net Worth Investor” according to the rules and regulations specified by the Office of the SEC except the
undertake to confirm the transfer of the Fund as specified in this transfer by inheritability.
Subscription Form and sign below for confirmation.
…….…………………..……………...… ผูโ้ อน
..……………….............……………..… ผูร้ บั โอน
………………………...........…........…..... ผู้รับโอน
(
) Transferor
(
) Transferee
(
) Transferee

เงื่อนไขสำ�คัญของการโอนหน่วยลงทุน / Terms & Conditions for Units Transfer

เพือ่ เป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุน เจ้าหน้าทีข่ อง บลจ. กรุงศรี จะติดต่อผูโ้ อนเพือ่ ขอคำ�ยืนยันการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในคำ�สัง่ ขอโอนหน่วยลงทุนนี้ / In order to protect benefits
of investors, an officer of Krungsri Asset Management Co., Ltd. will contact the transferor to confirm fund units transfer as specified in this transfer form.
หากท่านไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าทีข่ อง บลจ.กรุงศรี ติดต่อท่าน กรุณาระบุและลงนามด้านล่าง / If you not prefer an officer of Krungsri Asset Management Co., Ltd. to contact you, please
specify and sign at the following
ไม่ประสงค์ให้เจ้าหน้าทีข่ อง บลจ.กรุงศรี ติดต่อท่าน โดยให้ด�ำ เนินการโอนหน่วยลงทุนตามคำ�สัง่ นีไ้ ด้ทนั ที / An officer of Krungsri Asset Management Co., Ltd. is allowed to proceed with the fund units
transfer as specified in transfer form without any contact for approval.
………………………...........…........…..... ผู้โอน
(
) Transferor
สำ�หรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น ผูบ้ นั ทึกข้อมูล
For officials use only ผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุน :

ทะเบียนเลขที่

รหัสพนักงาน

ผูอ้ นุมตั ิ

รหัสพนักงาน

รหัสพนักงานผูแ้ นะนำ�บัญชี
Form 20/57-1 Transfer form

สำ�เนา 2 : สำ�หรับผู้ถือหน่วยลงทุน

คำ�สั่งขอโอนหน่วยลงทุน (Transfer Form)
สาขา (Branch) / ตัวแทนขาย (Agent) …………………………................................................………….....…......………..........… วันที่ / Date ………..…….……………………......…
1. ชื่อผู้โอน
Transferor Name
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของผู้โอน
Unithoder No. of transferor
2. ชื่อผู้รับโอน
Transferee Name
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของผู้รับโอน
Unithoder No. of transferee
ตัวหนังสือ
ลำ�ดับ
ชื่อกองทุนที่จะโอน
จำ�นวนทีต่ อ้ งการจะโอน (กรุณาระบุเป็นหน่วยหรือบาท)
in word
No.
Fund (s) to be transferred
No. of units /Amount (Baht) to be transferred
1.
2.
3.
4.
5.
1. กรณีการลงทุนในกองทุนทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูงกว่าระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ การรับรองของผู้โอนและผู้รับโอน
ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีวา่ กองทุนทีข่ า้ พเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสีย่ ง ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้หน่วยลงทุนมาโดยชอบด้วยกฎหมาย อนึง่ ในการทีน่ ายทะเบียนลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุน
สูงกว่าระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของข้าพเจ้า หรือเป็นการลงทุนทีไ่ ม่เป็นไป ให้แก่ขา้ พเจ้า หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่นายทะเบียน ไม่วา่ ด้วยประการใดๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบ
ตามคำ�แนะนำ�ของบริษทั จัดการ
และชดใช้ให้แก่นายทะเบียนจนครบถ้วน / I/We hereby certify that I/we have legally got the fund unit(s). In case
In case of an investment in the Fund with risk level higher than the investor’s that the Registrar has completed the transfer of those fund units to me/us and should there be any
risk profile, I/We truly acknowledge that the Fund I/we wish to invest has damages incurred to the Registrar for what any reasons, I/we shall be held responsible and bound to
risk level higher than my acceptable risk profile or the investment may not compensate for damages at the full amount to the Registrar.
be as per the recommendation given by the Company
2. ในกรณีของกองทุนทีข่ า้ พเจ้าได้รบั โอนไม่ได้มกี ารป้องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ น การรับรองเพิ่มเติมโดยผู้รับโอน
ทัง้ จำ�นวน ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีวา่ กองทุนนีอ้ าจจะมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น 1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นทัง้ หมดถูกต้องและเป็นความจริง ข้าพเจ้ารับทราบว่าการโอนนีจ้ ะมีผลสมบูรณ์ตอ่ เมือ่ นายทะเบียน
และข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กำ�ไรจากอัตราแลกเปลีย่ น หรือได้รบั คืนต่�ำ กว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลและตอบรับการโอนนีแ้ ล้วเท่านัน้ และยินยอมทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขทัง้ หมดทีร่ ะบุไว้
เงินทุนเริม่ แรกก็ได้ / In case that transferred fund is no fully hedged, I/we ในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนทุกประการ / I/We hereby confirm that all information given above is complete
truly acknowledge that there wil be the exchange rate risk associated to and accurate. I/We acknowledge that this Transfer request wil only be completed once the Registrar reviews
the Fund and I/we may get loss or profit from currency exchange rate/ or the information and accepts the request. I/We agree to be bound by all terms and conditions specified in the
Fund Prospectus.
get back the money less than the original investment.
3. ในกรณีของกองทุนทีข่ า้ พเจ้ารับโอนเป็นกองทุนรวมสำ�หรับผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย 2. กรณีรบั โอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภททีม่ กี ารรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยคำ�ขอนี้ ข้าพเจ้าจะมีค�ำ สัง่ ขายคืน/
และผูม้ เี งินลงทุนสูง ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีวา่ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนในกองทุนนีล้ ว่ งหน้าด้วย ในปริมาณและจำ�นวนทีท่ �ำ ให้กองทุนสามารถรับซือ้ คืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถือต่�ำ กว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (non-investment ของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัตติ ามวันและข้อกำ�หนดทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วน / If the transfer is made for the mutual fund with
grade) หรือไม่มกี ารจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ (unrated bond) ในอัตราส่วน auto-redemption feature, I/we hereby agree to make an advance order to redeem / switch out the fund
ทีม่ ากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนจึงอาจมีความเสีย่ ง with the amount and units that enable the fund to execute and compete the auto-redemption / switch out
จากการผิดนัดชำ�ระหนี้ ความเสีย่ งด้านเครดิต และความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง procedure for my/our fund unit at the date and in accordance to terms and conditions as specfied in the Fund
มากกว่ากองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนทัว่ ไป / In case that the transferred fund is an Prospectus.
“Accredited Investor Fund”, I/We truly acknowledge that the Fund may 3. ในกรณีของกองทุนทีข่ า้ พเจ้ารับโอนเป็นกองทุนรวมสำ�หรับผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อยและผูม้ เี งินลงทุนสูง ข้าพเจ้ารับทราบว่า
invest more in non-investment grade bond and/or unrated bond than บริษทั ฯหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนเหน่วยลงทุนไม่วา่ ทอดใดๆไปให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ผลุ้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
general mutual fund for retail investors. This fund may have higher default หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึง่ เป็นไปตามประกาศและข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
risk, credit risk and liquidity risk than general mutual fund for retail investors. / In case that the transferred fund is an Accredited Investor Fund, I/We acknowledge that the Company or the
ทั้งนี้ข้าพเจ้ายังคงสมัครใจตกลงยืนยันที่จะรับโอนกองทุนรวมที่ได้ระบุไว้ใน Registrar shall deny the transfer of such fund units to other unit holders who are not qualified as “Accredited or
คำ�สัง่ นี้ และขอลงนามคำ�ยืนยันมาพร้อมนี้ / According to the above, I/we High Net Worth Investor” according to the rules and regulations specified by the Office of the SEC except the
undertake to confirm the transfer of the Fund as specified in this transfer by inheritability.
Subscription Form and sign below for confirmation.
…….…………………..……………...… ผูโ้ อน
..……………….............……………..… ผูร้ บั โอน
………………………...........…........…..... ผู้รับโอน
(
) Transferor
(
) Transferee
(
) Transferee

เงื่อนไขสำ�คัญของการโอนหน่วยลงทุน / Terms & Conditions for Units Transfer

เพือ่ เป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุน เจ้าหน้าทีข่ อง บลจ. กรุงศรี จะติดต่อผูโ้ อนเพือ่ ขอคำ�ยืนยันการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในคำ�สัง่ ขอโอนหน่วยลงทุนนี้ / In order to protect benefits
of investors, an officer of Krungsri Asset Management Co., Ltd. will contact the transferor to confirm fund units transfer as specified in this transfer form.
หากท่านไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าทีข่ อง บลจ.กรุงศรี ติดต่อท่าน กรุณาระบุและลงนามด้านล่าง / If you not prefer an officer of Krungsri Asset Management Co., Ltd. to contact you, please
specify and sign at the following
ไม่ประสงค์ให้เจ้าหน้าทีข่ อง บลจ.กรุงศรี ติดต่อท่าน โดยให้ด�ำ เนินการโอนหน่วยลงทุนตามคำ�สัง่ นีไ้ ด้ทนั ที / An officer of Krungsri Asset Management Co., Ltd. is allowed to proceed with the fund units
transfer as specified in transfer form without any contact for approval.
………………………...........…........…..... ผู้โอน
(
) Transferor
สำ�หรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น ผูบ้ นั ทึกข้อมูล
For officials use only ผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุน :

ทะเบียนเลขที่

รหัสพนักงาน

ผูอ้ นุมตั ิ

รหัสพนักงาน

รหัสพนักงานผูแ้ นะนำ�บัญชี
Form 20/57-1 Transfer form

