
 

 

ค ำขอใหด้ ำเนินกำร ซือ้/แก้ไข/ยกเลิกหน่วยลงทุนตำมแผนกำรลงทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ 

                                                                                                                 วนัท่ี ...................... เดือน........................................... พ.ศ. ……………….. 
 

ช่ือผูถื้อหน่วยลงทนุ ............................................................................................................เลขท่ีบญัชีกองทนุ      
หมายเลขโทรศพัท ์............................................................. มีควำมประสงค ์(โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง      ) 
ประเภทการหกับญัชี(เลือกไดแ้บบเดียว)       หกับญัชีเงินฝาก       หกับญัชีบตัรเครดิตเฉพาะกองทนุประเภท SSF/RMF เท่านัน้ 

1.      ขอใช้บริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุอยา่งสม ่าเสมอ (ระบรุายละเอียดสว่นท่ี 1ค าสั่งซือ้หนว่ยลงทนุ ขอ้ท่ี 1. และ สว่นท่ี 2 ยินยอมใหห้กับญัชีฯ) 
2.      ขอแก้ไขรายละเอียดการใชบ้ริการสั่งซือ้หน่วยลงทนุอยา่งสม ่าเสมอ (ระบรุายละเอียดสว่นท่ี 1 ขอ้ 1)       
   2.1      จ านวนเงินท่ีซือ้หน่วยลงทนุในแต่ละครัง้            2.2        ล  าดบัการซือ้ของกองทนุ                                                  2.3         เพิ่มจ านวนกองทนุส าหรบัการสั่งซือ้                                
   2.4       ลดจ านวนกองทนุส าหรบัการสั่งซือ้                   2.5       บญัชีเงินฝาก/บตัรเครดิตท่ีใชห้กัเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ      2.6         วนัท่ีหกับญัชี 
3.      ขอยกเลิก สั่งซือ้หน่วยลงทนุอยา่งสม ่าเสมอและการหกับญัชีท่ีช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ มีผลตัง้แต่วนัท่ี .......... เดือน ........................... พ.ศ. ................ เป็นตน้ไป  

(แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนันบัตัง้แต่วนัท่ีระบไุวใ้นค าขอนี)้      ลำยมือช่ือ ............................................................... ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนและเจ้ำของบัญชีเงินฝำก/ผู้ถือบัตรเครดิต       

ส่วนที ่1 ค ำส่ังซือ้หน่วยลงทุน : ขา้พเจา้ประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในลกัษณะท่ีเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามแผนการลงทนุอยา่งสม ่าเสมอโดยช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอ่ืนใด (ถา้มี) ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่ว ดว้ยการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิต ตามรายละเอียดท่ีระบุ ในสว่นท่ี 2 ยินยอมใหห้กับญัชี
เงินฝากหรือยินยอมใหห้กับญัชีบตัรเครดิต 

ขอ้ 1. รายละเอียดเก่ียวกบักองทนุ 

ล าดบั ชื่อกองทนุ 

เลขท่ีบญัชี
กองทนุย่อย 
2 หลกั
สดุทา้ย 

จ านวนเงินท่ีซือ้หน่วยลงทนุในแต่ละครัง้(บาท) ก่อนหกั
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้หน่วยลงทนุ  
 SSF ไมเ่กิน 200,000 บาท/ปี  

 SSF+RMF+วงเงินกลุม่เกษียณ ไมเ่กิน 500,000 บาท/ปี 

 สว่นท่ีเกินจะน าไปลดหย่อนภาษีไมไ่ดแ้ละเป็นการลงทนุท่ีผิดเง่ือนไข    
   (ศกึษารายละเอียดเพ่ิม หนา้2) 

ระดบั
ความ
เสี่ยง
กองทนุ 

ระดบัความ
เสี่ยงที่ขา้พเจา้

รบัได ้
(ค่าความเสี่ยง 

: 1/4/5/7/8 
เท่านัน้) 

ยอมรบัความเสี่ยง
กองทนุเกินระดบั
ความเสี่ยง

ขา้พเจา้ (ถา้มี) 

ยอมรบัความ
เสี่ยงอตัรา
แลกเปลี่ยน 
(ถา้มี) 

รบัทราบเง่ือนไขลงทุนและ
สทิธิประโยชนท์างภาษี 
และผลกระทบกรณีผิด

เง่ือนไข 
(เฉพาะกองทนุประเภท 

SSF/RMF) 

         

         
         

               ขา้พเจา้รบัทราบและยอมรบัความเสี่ยงของกองทนุท่ีขา้พเจา้ลงทนุครัง้นี ้ท่ีมีความเสี่ยงสงูกวา่ท่ีขา้พเจา้รบัได,้ รบัทราบความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนของกองทนุ และรบัทราบเง่ือนไขลงทนุ

และสิทธิประโยชนท์างภาษีและผลกระทบกรณีผิดเง่ือนไข โดยขา้พเจา้ไดร้บัหนงัสือชีช้วนฯ /คู่มือการลงทนุ (เฉพาะกอง SSF/RMF)  และค าแนะน าจากผูติ้ดต่อผูล้งทนุเรื่องความเสี่ยงดงักลา่วแลว้                         

                                                                          ลำยมือช่ือ ........................................................................................... ผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

ข้อ 2 รำยละเอียดส ำหรับกำรซื้อหน่วยลงทุนตำมแผนกำรลงทุนอย่ำงสม ำ่เสมอตำมค ำส่ังซื้อน้ี ให้เป็นไปตำมรำยละเอียดท่ีระบุไว้ใน ส่วนท่ี 2 ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝำก หรือยินยอมให้
หักบัญชีบัตรเครดิต โดยก าหนดวนัท่ีหกับญัชีไวด้งันี ้(วนัท่ีระบใุนขอ้นี ้ใหถื้อเป็นวนัหกัเงินจากบญัชีของทกุกองทนุท่ีอยูภ่ายใตค้ าสั่งซือ้นี)้ 
โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ของวันทีต่อ้งกำรหกับัญช ี   
วนัท่ี      15       16       17       18       19       20       21        22       23      24       25        26       27       28       29       30       31  

ข้อ 3 ในการท าค าสั่งซือ้นี ้ขา้พเจา้ไดอ้่าน เขา้ใจ และตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการด าเนินการเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุตามแผนการลงทนุอยา่งสม ่าเสมอท่ีระบไุวด้า้นหลงัของค า
ขอนีแ้ละท่ีจะไดม้ีการเปลี่ยนแปลงในภายหนา้ ค าสั่งนีเ้ป็นความประสงคข์องขา้พเจา้เอง ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ ข้าพเจา้รบัทราบและยินยอมเขา้ผกูพนัตามรายละเอียดโครงการท่ี
ไดร้บัอนมุติัจากส านกังาน ก.ล.ต. และท่ีแกไ้ขโดยชอบดว้ยกฎหมายตลอดจนขอ้ผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีจดัท าขึน้โดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชนข์อง
กองทนุรวม โดยไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความในใบค าสั่งดงักลา่วขา้งตน้ และขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักลา่วถกูตอ้ง เป็นจริงและตรงตามวตัถปุระสงคข์องขา้พเจา้ทกุประการ 

ค ำเตือนตำมประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจไดร้บัเงินลงทนุคืนมากกวา่หรือนอ้ยกวา่เงิน
ลงทนุเริ่มแรกก็ได ้และอาจจะไมไ่ดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาท่ีก าหนดหรืออาจจะไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ามท่ีไดม้ีค าสั่งไว ้และผูล้งทนุควรซือ้หนว่ยลงทนุกบับคุคลท่ี
ไดร้บัความเห็นชอบ 

                                                                                   ลำยมือช่ือ ................................................................................................... ... ผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

                                                                    (........................................................................................................) 

   ส่วนท่ี 2 ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝำกหรือยินยอมให้หักบัญชีบัตรเครดิต (เฉพาะการสมคัรตามแผนการลงทนุอยา่งสม ่าเสมอเท่านัน้) 
ขา้พเจา้เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุตามบญัชีกองทนุท่ีระบไุวข้า้งตน้ ขอช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยยินยอมใหธ้นาคารหกับญัชี ตามประเภทท่ีเลือกไว ้ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝำก     ออมทรพัย ์        กระแสรายวนั                    ยินยอมให้หักบัญชีบัตรเครดิต (เฉพำะกองทุนประเภท SSF/RMF)       วีซา่       มาสเตอร ์        
ช่ือบญัชี ...............................................................................................................................        ช่ือผูถื้อบตัร ................................................................................................ .............................................. 

 
เลขท่ี                  เลขท่ี 

 
ประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก/บตัรเครดิต ของขา้พเจา้เพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุตามรายละเอียดท่ีระบใุนค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุขา้งตน้ และในการท าค าขอใหห้กับญัชีนี ้
ขา้พเจา้ไดอ้่านเขา้ใจและตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการด าเนินการเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุตามแผนการลงทนุอยา่งสม ่าเสมอผ่านบญัชีเงินฝากหรือบตัรเครดิตท่ีระบไุว ้
ดา้นหลงัของค าขอนี ้และท่ีจะไดม้ีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงในภายหนา้ 
 

    ลำยมือช่ือ ................................................................................................................................เจ้ำของบัญชีเงินฝำก/ผู้ถือบัตรเครดิต (ตามที่ใหไ้วก้บัธนาคาร) 

  (............................................................................................................................. ...) 
                                                                               เฉพำะเจ้ำหน้ำท่ี/ผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
                                                      สำขำ 
 
ผู้แนะน ำกำรลงทุน/Maker ....................................................................................................... 

เลขท่ีใบอนุญำต .......................................................................................................................  

                                                         ส ำนักงำนใหญ่ 
 

ผู้บันทึกรำยกำร ............................................................................................................................. .............. 
วันท่ี ............................................................................................................................................................... 
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ข้อก ำหนดกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล 
 
 

การดแูลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านเป็นสิ่งท่ีส  าคญัยิ่งส  าหรบั บลจ. กสิกรไทย โดย บลจ.กสิกรไทยจะด าเนินการอยา่งดีท่ีสดุท่ีจะท าใหข้อ้มลูของท่านปลอดภยั เพื่อท่ีท่านจะยงัคงไดร้บัสทิธิ

ประโยชนต์่างๆ อยา่งเต็มท่ี ท่านสามารถเลือกใหค้วามยินยอมการเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านตามวตัถปุระสงคไ์ด ้โดยไมม่ีผลต่อการพิจารณาการใชผ้ลิตภัณฑห์รือ

บริการ  ท่านสามารถศึกษารายละเอียดอ่ืนๆและสิทธิ ในนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของ บลจ. กสิกรไทย ไดท่ี้เว็บไซตข์อง บลจ. กสิกรไทย 

(https://www.kasikornasset.com/th/pages/pdpa.aspx) 

 
 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนตำมแผนกำรลงทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ 
 

ส ำหรับกำรซื้อหน่วยลงทุนตำมแผนกำรลงทุนอย่ำงสม ่ำเสมอหักบัญชีเงินฝำก  
กรณีท่ีขา้พเจา้ท าค าสั่งซือ้หนว่ยลงทนุตามแผนการลงทนุอยา่งสม ่าเสมอฉบบันี ้โดยช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวิธีหกับญัชีเงินฝาก ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมต่อบริษัทจดัการ ดงันี  ้

1. ช่ือบญัชีกองทนุจะตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ 
2. ขา้พเจา้ไดล้งนามการยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝากเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุตามแบบท่ีบริษัทจดัการก าหนดและสง่มอบใหแ้ก่บริษัทจดัการพรอ้มกบัค าสั่งฉบบันีแ้ลว้ 
3. ขา้พเจา้รบัทราบดีวา่ ขา้พเจา้จะตอ้งเคยซือ้และไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามท่ีระบไุวใ้นค าสั่งฉบบันีม้าก่อน ขา้พเจา้จึงสามารถท่ีจะท าค าสั่ งฉบบันี ้ได ้และในกรณีท่ีปรากฏวา่ 
ขา้พเจา้ไมเ่คยซือ้และไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามท่ีระบไุวใ้นค าสั่งฉบบันีม้าก่อน บริษัทจดัการมีสิทธิท่ีจะไมป่ฏิบติัตามค าสั่งฉบบันีไ้ดจ้นกวา่ขา้พเจา้จะปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตาม
ขอ้ก าหนดดงักลา่วเสียก่อน 

4. ขา้พเจา้รบัทราบเงื่อนไขกำรลงทุนในประเภทกองทุนรวมเพ่ือกำรออม (SSF) และประเภทกองทุนรวมเพ่ือกำรเลี้ยงชีพ (RMF) ดังนี ้
กรณี SSF : ก าหนดเงินลงทนุไดไ้มเ่กิน 30% ของเงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีต่อปี สงูสดุ 200,000 บาท เมื่อนบัรวมกบัวงเงินกลุม่เกษียณ เช่น RMF, กองทนุส ารองเลีย้งชีพ/ กบข., ประกนับ านาญ เป็น
ตน้ ตอ้งไมเ่กิน 500,000 บาท โดยตอ้งถือครองอยา่งนอ้ย 10 ปีเต็ม นบัจากวนัท่ีลงทนุ, หากขา้พเจา้ลงทนุเกินสิทธิท่ีก าหนด ขา้พเจา้รบัทราบวา่สว่นท่ีเกินสทิธิไมส่ามารถลดหยอ่นภาษีได,้ ก าไร
สว่นเกินทนุ (Capital Gain) จากการขายหน่วยลงทนุเฉพาะสว่นท่ีเกินสิทธิ จะถือเป็นรายไดใ้นปีท่ีขายคืน ตอ้งน าไปรวมค านวณภาษีดว้ย แมจ้ะถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 10 ปีก็ตาม และหากขาย
คืนหน่วยลงทนุท่ีถือครองนอ้ยกวา่ 1 ปี จะเสียค่าปรบั 1.50% 
กรณี RMF: ก าหนดเงินลงทนุไดไ้มเ่กิน 30% ของเงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีต่อปี เมื่อนบัรวมกบัวงเงินกลุม่เกษียณ เช่น SSF เพ่ือการออม, กองทนุส ารองเลีย้งชีพ/ กบข., ประกนับ านาญ เป็นตน้ สงูสดุ
ไมเ่กิน 500,000 บาท, ขา้พเจา้รบัทราบวา่สว่นท่ีซือ้เกินสิทธิลดหยอ่นภาษีไมไ่ด,้ ก าไรจากการขายคืนถือเป็นรายได ้ตอ้งน าไปรวมค านวณภาษีดว้ย การขายคืนสว่นท่ีลงทนุเกินสิทธิโดยไมเ่ป็นไป
ตามเง่ือนไข อาจสง่ผลใหผิ้ดเง่ือนไขการลงทนุ RMF ของปีท่ีเคยลงทนุมา 

5. ขา้พเจา้รบัทราบวา่กรณีท่ีขา้พเจา้ระบกุองทนุท่ีซือ้ไวม้ากกวา่หนึ่งกองทนุขึน้ไป บริษัทจดัการจะด าเนินการซือ้หน่วยลงทนุตามล าดบัของกองทนุท่ีระบไุว ้ และหากจ านวนเงินในบญัชีเงินฝาก ณ 
วนัหกับญัชีในคราวใด มีจ านวนไมพ่อท่ีจะช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุในล าดบัใดทัง้จ านวน บริษัทจดัการจะด าเนินการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในล าดบัใดล าดบัหนึ่ง  อยา่งไรก็ตามหากจ านวนเงิน
ในบญัชีเงินฝาก ณ วนัหกัเงินจากบญัชีเงินฝากนัน้มีจ านวนไมพ่อท่ีจะช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในล าดบัใดเลย บริษัทจดัการจะไมซ่ือ้หน่วยลงทนุของกองทนุใดๆ ใหข้า้พเจา้ส  าหรบัวนั
หกัเงินจากบญัชีเงินฝากในคราวนัน้ หากไมส่ามารถหกับญัชีเป็นจ านวน 2 ครัง้ติดต่อกนั บริษัทจดัการมีสิทธิท่ีจะยกเลิกค าสั่งฉบบันีไ้ดท้นัทีหรือยกเลิกการหกับญัชีกองทนุในล าดบันัน้ 

6. ในบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้จะตอ้งมีเงินเพียงพอใหห้กัเพ่ือช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุตามค าสั่งฉบบันี ้ก่อนเวลา 24.00 น.ของวนัก่อนหนา้วนัหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก 
7. ขา้พเจา้ไมม่ีสิทธิขอคืนหน่วยลงทนุ (No Refund) ไมว่า่ดว้ยเหตใุด 
8. ในกรณีท่ีขา้พเจา้จะยกเลิกค าสั่งฉบบันี ้ ขา้พเจา้จะแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบตามแบบและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยขา้พเจา้จะตอ้งแจง้ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรอยา่งนอ้ย 30 วนั 
ก่อนวนัท่ีจะยกเลิกค าสั่งฉบบันี ้

9. ในกรณีท่ีวนัท่ีซือ้หน่วยลงทนุตามค าสั่งฉบบันี ้ตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการหรือวนัหยดุท าการของธนาคาร หรือในเดือนนัน้ๆ ไมม่ีวนัท่ีหกับญัชีตามท่ีระบใุนค าขอนีแ้ลว้แต่กรณี  บริษัท
จดัการจะเลื่อนวนัตดับญัชีเป็นวนัท าการก่อนหนา้ 

10.บริษัทจดัการมีสิทธิยกเลิกการใหบ้ริการตามค าสั่งฉบบันีโ้ดยไมต่อ้งบอกกลา่วลว่งหนา้ 
11.กรณีขา้พเจา้เป็นประเภทบคุคลธรรมดา-บญัชีรว่ม ช่ือบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ตามค าสั่งฉบบันีจ้ะตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีรว่ม (บญัชีกองทนุ) เวน้แต่บริษัทจดัการจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 
12.บริษัทจดัการมีสิทธิก าหนด และ/หรือ เปลีย่นแปลงแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไขและวิธีการในการท าค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามแผนการลงทนุอยา่งสม ่าเสมอ ไดต้ามท่ีเห็นสมควรโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ให้
ขา้พเจา้ทราบแต่อยา่งใด 
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ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนตำมแผนกำรลงทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 

ส ำหรับกำรซื้อหน่วยลงทุนตำมแผนกำรลงทุนอย่ำงสม ่ำเสมอหักบัญชีบัตรเครดิต 

กรณีท่ีขา้พเจา้ท าค าสั่งซือ้หนว่ยลงทนุตามแผนการลงทนุอยา่งสม ่าเสมอฉบบันี ้ โดยช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวิธีหกับตัรเครดิตของขา้พเจา้ท่ีออกโดยธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 
ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมต่อบริษัทจดัการ ดงันี ้

1. ช่ือบญัชีกองทนุจะตอ้งตรงกบัช่ือบตัรเครดิตของขา้พเจา้ 
2. การช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยการหกัเงินจากบญัชีบตัรเครดิต จะใชไ้ดเ้ฉพาะสั่งซือ้หน่วยลงทนุประเภทกองทนุรวมเพ่ือการออม (SSF) และ/หรือ ประเภทกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) 
เท่านัน้ เวน้แต่บริษัทจดัการจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

3. ขา้พเจา้ไดล้งนามการยินยอมใหห้กับญัชีบตัรเครดิตเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุตามแบบท่ีบริษัทจดัการก าหนดและสง่มอบใหแ้ก่บริษัทจดัการพรอ้มกับค าสั่งฉบบันีแ้ลว้  
4. ขา้พเจา้รบัทราบดีวา่ ขา้พเจา้จะตอ้งเคยซือ้และไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามท่ีระบไุวใ้นค าสั่งฉบบันีม้าก่อน ขา้พเจา้จึงสามารถท่ีจะท าค าสั่งฉบบันี ้ได ้และในกรณีท่ีปรากฏวา่ 
ขา้พเจา้ไมเ่คยซือ้และไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามท่ีระบไุวใ้นค าสั่งฉบบันีม้าก่อน บริษัทจดัการมีสิทธิท่ีจะไมป่ฏิบติัตามค าสั่งฉบบันีไ้ดจ้นกวา่ขา้พเจา้จะปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตาม
ขอ้ก าหนดดงักลา่วเสียก่อน 

5. ขา้พเจา้รบัทราบเง่ือนไขการลงทนุในประเภทกองทนุรวมเพ่ือการออม (SSF) และประเภทกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) ดงันี ้
กรณี SSF : ก าหนดเงินลงทนุไดไ้มเ่กิน 30% ของเงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีต่อปี สงูสดุ 200,000 บาท เมื่อนบัรวมกบัวงเงินกลุม่เกษียณ เช่น RMF, กองทนุส ารองเลีย้งชีพ/ กบข., ประกนับ านาญ เป็น
ตน้ ตอ้งไมเ่กิน 500,000 บาท โดยตอ้งถือครองอยา่งนอ้ย 10 ปีเต็ม นบัจากวนัท่ีลงทนุ, หากขา้พเจา้ลงทนุเกินสิทธิท่ีก าหนด ขา้พเจา้รบัทราบวา่สว่นท่ีเกินสทิธิไมส่ามารถลดหยอ่นภาษีได,้ ก าไร
สว่นเกินทนุ (Capital Gain) จากการขายหน่วยลงทนุเฉพาะสว่นท่ีเกินสิทธิ จะถือเป็นรายไดใ้นปีท่ีขายคืน ตอ้งน าไปรวมค านวณภาษีดว้ย แมจ้ะถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 10 ปีก็ตาม และหากขาย
คืนหน่วยลงทนุท่ีถือครองนอ้ยกวา่ 1 ปี จะเสียค่าปรบั 1.50% 
กรณี RMF: ก าหนดเงินลงทนุไดไ้มเ่กิน 30% ของเงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีต่อปี เมื่อนบัรวมกบัวงเงินกลุม่เกษียณ เช่น SSF เพ่ือการออม, กองทนุส ารองเลีย้งชีพ/ กบข., ประกนับ านาญ เป็นตน้ สงูสดุ
ไมเ่กิน 500,000 บาท, สว่นท่ีซือ้เกินสิทธิลดหยอ่นภาษีไมไ่ด,้ ก าไรจากการขายคืนถือเป็นรายได ้ ตอ้งน าไปรวมค านวณภาษีดว้ย การขายคืนสว่นท่ีลงทนุเกินสิทธิโดยไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไข อาจ
สง่ผลใหผิ้ดเง่ือนไขการลงทนุ RMF ของปีท่ีเคยลงทนุมา 

6. การซือ้หน่วยลงทนุอยา่งสม ่าเสมอของกองทนุท่ีอยูภ่ายใตบ้ญัชีกองทนุเดียวกนั จะตอ้งใชบ้ญัชีบตัรเครดิตเดียวกนั เวน้แต่บริษัทจดัการจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 
7. ขา้พเจา้ไมม่ีสิทธิขอคืนหน่วยลงทนุ (No Refund) ไมว่า่ดว้ยเหตใุด 
8. ขา้พเจา้รบัทราบวา่กรณีท่ีขา้พเจา้ระบกุองทนุท่ีซือ้ไวม้ากกวา่หนึ่งกองทนุขึน้ไป บริษัทจดัการจะด าเนินการซือ้หน่วยลงทนุตามล าดบัของกองทนุท่ีระบไุว ้ และหากวงเงินในบตัรเครดิต ณ วนัหกั
บญัชีในคราวใด มีจ านวนไมพ่อท่ีจะช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุในล าดบัใดทัง้จ านวน บริษัทจดัการจะด าเนินการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในล าดบัใดล าดบัหนึ่ง  อยา่งไรก็ตามหากวงเงินในบตัร
เครดิต ณ วนัหกัเงินจากบญัชีบตัรเครดิตนัน้มีจ านวนไมพ่อท่ีจะช าระค่าซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุในล าดบัใดเลย บริษัทจดัการจะไมซ่ือ้หน่วยลงทนุของกองทนุใด ๆ ใหข้า้พเจา้ส  าหรบัวนัหกัเงิน
จากบตัรเครดิตในคราวนัน้ หากไมส่ามารถหกับญัชีเป็นจ านวน 2 ครัง้ติดต่อกนั บริษัทจดัการจะยกเลิกค าสั่งฉบบันีไ้ดท้นัทีหรือยกเลิกการหักบญัชีกองทนุในล าดบันัน้ 

9. ในกรณีท่ีขา้พเจา้จะยกเลิกค าสั่งฉบบันี ้ ขา้พเจา้จะแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบตามแบบและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยขา้พเจา้จะตอ้งแจง้ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรอยา่งนอ้ย 30 วนั 
ก่อนวนัท่ีจะยกเลิกค าสั่งฉบบันี ้

10.ในกรณีท่ีวนัท่ีซือ้หน่วยลงทนุตามค าสั่งฉบบันี ้ตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการหรือวันหยดุท าการของธนาคาร หรือในเดือนนัน้ๆ ไมม่ีวนัท่ีหกับญัชีตามท่ีระบใุนค าขอนีแ้ลว้แต่กรณี บริษัท  
    จะเลื่อนวนัตดับญัชีเป็นวนัท าการก่อนหนา้ 
11.กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบตัรเครดิตเน่ืองจากบตัรหมดอาย ุหรือเปลี่ยนแปลงประเภทบตัรเครดิต บริษัทจะด าเนินการหกัเงินจากบญัชีบตัรเครดิตของหมายเลขบตัรเครดิตใหมท่นัทีโดย
ไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทราบลว่งหนา้ 

12.กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถเรียกเก็บค่าซือ้หน่วยลงทนุจากบตัรเครดิตของขา้พเจา้ หรือค าสั่งซือ้ฉบบันีไ้มถ่กูตอ้ง หรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร ไมว่า่ดว้ยเหตใุดก็ตาม บริษัทจดัการมีสิทธิ
ยกเลิกค าสั่งซือ้นีเ้มื่อใดก็ได ้โดยไมต่อ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบแต่อยา่งใด 

13.สิทธิประโยชนจ์ากการใชบ้ตัรเครดิตเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุใหเ้ป็นไปตามท่ีผูใ้หบ้ริการบตัรเดรดิตก าหนด 
14.กรณีขา้พเจา้เป็นประเภทบคุคลธรรมดาบญัชีรว่ม (บญัชีกองทนุ) ขา้พเจา้ไมมี่สิทธ์ิช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบตัรเครดิต 
15.บริษัทจดัการมีสิทธิก าหนด และ/หรือ เปลีย่นแปลงแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไขและวิธีการในการท าค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามแผนการลงทนุอยา่งสม ่าเสมอ ไดต้ามท่ีเห็นสมควรโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ให้
ขา้พเจา้ทราบแต่อยา่งใด 

บลจ.กสกิรไทย เลขท่ี 400/22 ชัน้ 6 และ ชัน้ 12 อาคารธนาคารกสกิรไทยส านกัพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  www.kasikornasset.com 
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