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ข้อก ำหนดและเงือ่นไขเกี่ยวกับ 

กำรด ำเนินกำรเพ่ือซือ้หน่วยลงทุนตำมแผนกำรลงทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ                              
ด้วยวิธีกำรท ำค ำส่ังซือ้ทำงโทรศัพท ์

ตามที่ขา้พเจา้ไดแ้สดงเจตนาท าค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม ่าเสมอ และช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวิธี      
หักเงินจากบัญชีเงินฝากของขา้พเจา้ (“บัญชีเงินฝาก”) ที่เปิดไวก้ับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) หรือจากบัตรเครดิตของ
ขา้พเจา้ (“บตัรเครดิต”) ที่ออกโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ทางโทรศพัท ์ผ่านเจา้หนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายจากธนาคาร  
(“เจา้หนา้ที่”) ต่อ บลจ. หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย (“บริษัทจดัการ”) นัน้ ขา้พเจา้ไดร้บัและไดอ้่านขอ้ก าหนดและเงื่อนไขฯ 
ฉบบันี ้เรียบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้เขา้ใจรายละเอียดของการซือ้หน่วยลงทนุตามแผนการลงทุนอย่างสม ่าเสมอและตกลงผกูพนัและปฏิบตัิ
ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขฯ ฉบบันี ้รวมทัง้ตามที่ขา้พเจา้ไดแ้จง้กบัและไดร้บัแจ้งจากเจา้หนา้ที่ และรบัรองรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ข้อก ำหนด ค ำรับรอง และเงือ่นไขทั่วไป 

1. ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม ่าเสมอ การใหค้วามยินยอมแก่ธนาคารในการด าเนินการ     
หกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือหกัเงินจากบตัรเครดิต เพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว รวมทัง้รายละเอียดอื่นใดอนัเก่ียวขอ้งกบั
ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว ซึ่งรวมทัง้แต่ไม่จ ากดัเพียงค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายอื่นใด (หากมี) ที่เกิดขึน้จากการซือ้หน่วยลงทุน 
(รวมเรียกว่า “ค่าซือ้หน่วยลงทุน”) บัญชีเงินฝาก หรือบัตรเครดิต ที่ขา้พเจา้ไดแ้จง้แก่เจา้หนา้ที่  ถูกตอ้ง เป็นจริง และตรงตาม
วตัถปุระสงคข์องขา้พเจา้ทกุประการ 

2. ขา้พเจา้ยินยอมใหธ้นาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือจากบัตรเครดิต เพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้่ายอื่นใด (ถา้มี) ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้หน่วยลงทุน โดยขา้พเจา้รบัรองว่าชื่อบัญชีเงินฝากหรือชื่อผูถื้อบัตรเครดิตดังกล่าว 
ตรงกบัชื่อบญัชีกองทนุท่ีขา้พเจา้มีอยู่กบัธนาคาร 

3. ขา้พเจา้ท าค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนในครัง้นีไ้ด ้ต่อเมื่อขา้พเจา้ไดเ้คยซือ้และไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไดท้  าค าสั่ง
ซือ้หน่วยลงทุนในครัง้นีม้าก่อน และในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่เคยซือ้และไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไดท้  าค าสั่งซือ้
หน่วยลงทุนในครัง้นีม้าก่อน บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนในครัง้นีไ้ด ้จนกว่าจะมีการผ่อนผัน  
เป็นอย่างอื่นจากบรษิัทจดัการ  

4. ขา้พเจา้รบัทราบเงื่อนไขการลงทุนในประเภทกองทุนรวมเพื่อการออม (“SSF”) และประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (“RMF”) 
ดงันี ้

      กรณีเงื่อนไขกำรลงทุนในประเภทกองทุนรวมเพื่อกำรออม (SSF) : ก าหนดเงินลงทุนไดไ้ม่เกิน 30% ของเงินไดท้ี่ตอ้ง 
เสียภาษีต่อปี สูงสุด 200,000 บาท เมื่อนับรวมกับวงเงินกลุ่มเกษียณ เช่น RMF, กองทุนส ารองเลีย้งชีพ/ กบข., ประกันบ านาญ      
เป็นตน้ ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท โดยตอ้งถือครองอย่างนอ้ย10 ปีเต็ม นบัจากวนัที่ลงทุน, หากขา้พเจา้ลงทุนเกินสิทธิที่ก าหนด 
ขา้พเจา้รบัทราบว่าส่วนที่เกินสิทธิไม่สามารถลดหย่อนภาษีได,้ ก าไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) จากการขายหน่วยลงทุนเฉพาะ
ส่วนที่เกินสิทธิ จะถือเป็นรายไดใ้นปีที่ขายคืน ตอ้งน าไปรวมค านวณภาษีดว้ย แมจ้ะถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 10 ปีก็ตาม และหาก
ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีถือครองนอ้ยกว่า 1 ปี จะเสียค่าปรบั ตามอตัราและหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทจดัการก าหนด            
กรณีเงื่อนไขกำรลงทุนในประเภทกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ (RMF) : ก าหนดเงินลงทุนไดไ้ม่เกิน 30% ของเงินไดท้ี่ตอ้ง
เสียภาษีต่อปี เมื่อนบัรวมกบัวงเงินกลุ่มเกษียณ เช่น SSF เพื่อการออม, กองทนุส ารองเลีย้งชีพ/ กบข., ประกนับ านาญ เป็นตน้
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สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท, ข้าพเจ้ารับทราบว่าส่วนที่ซือ้เกินสิทธิลดหย่อนภาษีไม่ได้, ก าไรจากการขายคืนถือเป็นรายได้  
ตอ้งน าไปรวมค านวณภาษีดว้ย การขายคืนส่วนท่ีลงทนุเกินสิทธิ โดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข อาจส่งผลใหผิ้ดเงื่อนไขการลงทนุ RMF 
ของปีที่เคยลงทนุมา 

5. ขา้พเจา้รบัทราบว่ากรณีที่ขา้พเจา้แจง้กองทุนที่ซือ้ไวก้บัเจา้หนา้ที่มากกว่าหนึ่งกองทุนขึน้ไป บริษัทจดัการจะด าเนินการซือ้หน่วย
ลงทนุตามล าดบัของกองทนุท่ีระบไุว ้หากจ านวนเงินในบญัชเีงนิฝาก หรือหากวงเงินบตัรเครดิต ณ วนัหกับญัชีในคราวใด มีจ านวน
ไม่พอที่จะช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนในล าดับใดทั้งจ านวน บริษัทจัดการจะด าเนินการซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนในล าดับใด  
ล าดบัหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากจ านวนเงินในบญัชีเงินฝาก หรือหากวงเงินบตัรเครดิต ณ วนัหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือจากบตัร
เครดิตนัน้ มีจ านวนไม่พอที่จะช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนในล าดบัใดเลย หรือบญัชีเงินฝาก หรือ บตัรเครดิตถูกระงบัการ
เบิกถอน ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ บริษัทจดัการจะไม่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนใดๆ ใหข้า้พเจา้ส าหรบัวนัหกัเงินจากบญัชีเงินฝากหรือ
จากบตัรเครดิตในคราวนัน้ 

6. กรณีบรษิัทจดัการไม่สามารถหกับญัชีเงินฝากหรือจากบตัรเครดิตไม่ไดเ้ลยเป็นจ านวน 2 ครัง้ติดต่อกนั  หรือค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุนี ้
ไม่ถูกตอ้ง หรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการมีสิทธิยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามแผน  
การลงทนุอย่างสม ่าเสมอนีเ้มื่อใดก็ได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบแต่อย่างใด 

7. ขา้พเจา้รบัทราบและยอมรบัความเส่ียงของกองทนุท่ีขา้พเจา้ลงทนุในครัง้นี ้ที่มีความเส่ียงสงูกว่าที่ขา้พเจา้รบัได ้รบัทราบ      ความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนของกองทุน และรบัทราบเงื่อนไขการลงทุนและสิทธิประโยชนท์างภาษีและผลกระทบกรณี         ผิด
เงื่อนไข โดยขา้พเจา้ไดร้บัหนงัสือชีช้วนฯ /คู่มือการลงทุน (เฉพาะกอง SSF/RMF) และค าแนะน าจากศูนยใ์หค้  าแนะน า         การ
ลงทนุเรื่องความเส่ียงดงักล่าวแลว้ 

8. ในกรณีที่ขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน ขา้พเจา้รบัทราบและยินยอมเขา้ผูกพนัตามรายละเอียดโครงการที่ได้รบัอนมุตัิจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. (“ส านกังาน ก.ล.ต.” หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ และที่แกไ้ข    โดย
ชอบดว้ยกฎหมายตลอดจนขอ้ผูกพนัระหว่างบริษัทจดัการและผูถื้อหน่วยลงทุนที่จดัท าขึน้โดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนามโดย
ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม 

9. ขา้พเจา้ไม่มีสิทธิขอคืนหน่วยลงทนุ (No Refund) ไม่ว่าดว้ยเหตใุด  
10. ในกรณีที่ขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม ่าเสมอ ขา้พเจา้จะแจง้ใหบ้ริษัท

จดัการทราบตามแบบและวิธีการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด / โดยขา้พเจา้จะตอ้งแจง้ล่วงหน้าอย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนวนัท่ีเปล่ียนแปลง
หรือยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามแผนการลงทนุอย่างสม ่าเสมอนี ้

11. ในกรณีที่วนัที่ซือ้หน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม ่าเสมอ ตรงกับวนัหยดุท าการ หรือในเดือนนัน้ๆ 
ไม่มีวันที่หักบัญชีตามที่ข้าพเจา้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่  (แลว้แต่กรณี) บริษัทจัดการจะเล่ือนวันตัดบัญชีเป็นวันท าการก่อนหนา้ 
(“วนัหยดุท าการ หมายถึง วนัเสาร,์ วนัอาทิตย ์และวนัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดใหเ้ป็นวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย ์
หรือวนัหยดุท าการของกองทนุนัน้ๆ แลว้แต่กรณี)  

12. การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขเก่ียวกบัการด าเนินการเพื่อซือ้หน่วยลงทนุตามแผนการลงทนุอย่างสม ่าเสมอ 
12.1 หากเป็นการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลใหข้า้พเจา้เกิดภาระหรือความเส่ียงที่เพิ่มขึน้ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลเมื่อ

ขา้พเจา้ใหค้วามยินยอม 
12.2 หากเป็นการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขอื่น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการมีสิทธิเปล่ียนแปลงไดต้ามที่บริษัทจัดการ

เห็นสมควร โดยหากเป็นการเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของข้าพเจ้า เช่น การปรับค่าธร รมเนียม              
การใชบ้ริการที่สอดคลอ้งกับตน้ทุนที่เพิ่มขึน้ การเปล่ียนแปลงช่องทางในการใหบ้ริการ การเปล่ียนแปลงวันครบก าหนด
ช าระหนี ้บริษัทจดัการจะส่ือสารหรือแจง้ขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัของการเปล่ียนแปลงที่ชดัเจนใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้  
ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 
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12.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑก์ าหนดใหบ้รษิัทจดัการตอ้งด าเนินการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขไวเ้ป็นการเฉพาะ
เป็นอย่างอื่น ขา้พเจา้ตกลงยินยอมใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑด์งักล่าวได  ้

13. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการและธนาคารบันทึกเสียงของข้าพเจ้าในการแสดงเจตนาท าค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนตาม     
แผนการลงทุนอย่างสม ่าเสมอ และช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือจากบัตรเครดิต ทางโทรศัพท ์  
ผ่านเจา้หนา้ที่  การท า เปล่ียนแปลง ยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน เพื่อใชป้ระกอบการซือ้หน่วยลงทุน และเพื่อการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐานทางวิชาชีพ 

14. ขา้พเจา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบคุคล และ/หรือขอ้มลูใดๆ ของขา้พเจา้ โดยมีวตัถปุระสงคท์ี่จ  าเป็น
เพื่อการให้บริการแก่ข้าพเจ้า การด าเนินการตามค าขอของข้าพเจา้ก่อนใหบ้ริการ การมอบหมายงานให้ผูอ้ื่นด าเนินการแทน
ธนาคารเพื่อสนบัสนุนการใหบ้ริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อส่ือสาร งานติดตามทวงถาม เป็นตน้ การโอนสิทธิ
และ/หรือหนา้ที่ และ/หรือการจัดการขอ้รอ้งเรียน นอกจากนี ้ข้าพเจา้ตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไดท้ั้งใน
ประเทศและต่างประเทศใหแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผูร้บัจา้งช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภณัฑ์
ร่วมกันในลกัษณะ co-brand ผูส้นใจจะเขา้รบัโอนสิทธิ/หนา้ที่ ผูร้บัโอนสิทธิ/หนา้ที่ และ/หรือผูใ้หบ้ริการ Cloud Computing และ
ยินยอมใหผู้ร้บัขอ้มลูจากธนาคารดงักล่าว เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวต่อไปไดภ้ายใตว้ตัถุประสงคด์งักล่าว 
ทั้ ง นี ้  ร า ยละ เอี ยดอื่ น ๆ  และ สิท ธิ  ป ร ากฏในน โยบายการคุ้มครอ งข้อมูล ส่ วนบุ คคลใน เ ว็ บ ไซต์ของธนาคาร 
www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

ในกรณีที่ขา้พเจา้มีการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่ธนาคารเพื่อด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับวัตถุประสงคข์า้งตน้ 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าไดร้บัความยินยอมจากบุคคลอื่นดงักล่าว หรือไดอ้าศยัหลกัเกณฑอ์ื่นทางกฎหมายในการใหข้อ้มลูส่วนบคุคล
ของบคุคลอื่นดงักล่าวแก่ธนาคาร และไดแ้จง้ใหบ้คุคลอื่นดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลู
ส่วนบคุคลตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลขา้งตน้แลว้ 

 
ค ำเตอืนตำมประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดร้บัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือ 
นอ้ยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได ้และอาจจะไม่ไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรืออาจจะไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ามที่ไดม้ีค  าสั่ง ไว ้และผูล้งทนุควรซือ้ หน่วยลงทนุกบับคุคลที่ไดร้บัความเห็นชอบ 

 
ข้อก ำหนดส ำหรับกำรซือ้หน่วยลงทุนฯ เฉพำะกำรช ำระด้วยวิธีกำรหักเงนิจำกบัญชเีงนิฝำก 

1. กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหมายเลขบญัชีเงินฝาก บริษัทจดัการและธนาคารจะด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากตามหมายเลข
บญัชีเงินฝากใหม่ทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้ 

ข้อก ำหนดส ำหรับกำรซือ้หน่วยลงทุนฯ เฉพำะกำรช ำระด้วยวิธีหกัเงนิจำกบัตรเครดิต 

1. การช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยการหกัเงินจากบตัรเครดิต จะใชไ้ดเ้ฉพาะสั่งซือ้หน่วยลงทนุประเภทกองทนุรวมเพื่อการออม (SSF) 
และ/หรือ ประเภทกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) เท่านัน้ เวน้แต่บรษิัทจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

2. กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหมายเลขบัตรเครดิตเนื่องจากบัตรหมดอายุ หรือเปล่ียนแปลงประเภทบัตรเครดิต บริษัทจัด การและ
ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินจากบญัชีบตัรเครดิตของหมายเลขบตัรเครดิตใหม่ทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้ 

3. สิทธิประโยชน์จากการใช้บัตรเครดิตเพื่อช าะค่าซือ้หน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด เช่น ไม่ได้รับคะแนนสะสม  
บตัรเครดิต, ไม่สามารถผ่อนช าระได ้เป็นตน้ 


