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กรุณากรอกเพียงรายการเดียว โดยเลือกกรอกจาํนวนเงินสุทธิท่ีตอ้งการไดร้บัจากการสั่งขายคืน / 

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีสั่งขายคืน/สบัเปล่ียน 

จาํนวน 

บาท สตางค ์

โปรดตรวจสอบจาํนวนคาํสั่งขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าในหนงัสือชีช้วน และในกรณีที่การสั่งขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนมีผลทาํใหมู้ลค่า

คงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าที่กาํหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน บริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซือ้คืน/สบัเปล่ียนหนว่ยลงทุนที่คงเหลือในบญัชีทั้งหมดในคาํสั่งขายคืน/

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนนี ้

  

จาํนวนหน่วย 

จาํนวนเงินหรือจาํนวนหน่วย (ตวัอกัษร) 

ข้าพเจา้ประสงคท่ี์จะ 

ขายคืน/สบัเปลี่ยนประเภทกองทุนเปิดท่ัวไป    
�00  ขายคืนกองทนุเปิดทั่วไป 
�S    สบัเปลี่ยนกองทนุเปิดทั่วไปไปกองทนุเปิดทั่วไปอื่น : ช่ือกองทนุ ..........................................................................  เลขท่ีบญัชีกองทนุ 
�05  สบัเปลี่ยนกองทนุเปิดทั่วไปไปกองทนุประเภท RMF หรือ SSF อื่น : ช่ือกองทุน ..................................................... เลขท่ีบญัชีกองทนุ 
ขายคืน/สบัเปลี่ยนประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF)   

�01  ขายคืนไม่เขา้เง่ือนไขและไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี                                       � 09  ขายคืนเขา้เง่ือนไขไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีเน่ืองจาก อายคุรบ 55 ปี และถือหน่วยลงทนุไม่นอ้ยกว่า 5 ปี 

�02  ขายคืนเขา้เง่ือนไขไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีเน่ืองจาก ถึงแก่กรรม                                       � 03  ขายคืนเขา้เง่ือนไขไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีเน่ืองจาก ทพุพลภาพ 
�04  สบัเปลี่ยนไปกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพของบลจ.อื่น ช่ือกองทนุ ....................................................................... บริษัทจดัการ.................................................. เลขท่ีใบคาํสั่งซือ้ล่วงหนา้ ........................... 
�06  สบัเปลี่ยนไปกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นของบลจ.กสิกรไทย : ช่ือกองทุน ......................................................... เลขท่ีบญัชีกองทนุ 
�07  ขายคืน RMF ท่ีเขา้เง่ือนไขไปกองทนุรวมอื่นภายในบลจ.กสิกรไทย : ช่ือกองทนุ ..................................................... เลขท่ีบญัชีกองทนุ 
ขายคืน/สบัเปลี่ยนประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)  
�10  ขายไม่เขา้เง่ือนไขและไมไ่ดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี   � 11   ขายคืนเขา้เง่ือนไขไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี 
�12  ขายคืนเขา้เง่ือนไขไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีเน่ืองจาก ถึงแกกรรม  � 13   ขายคืนเขา้เง่ือนไขไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีเน่ืองจาก ทพุพลภาพ 
�14  สบัเปลี่ยนไปกองทนุรวมหุน้ระยะยาวของบลจ.อื่น ช่ือกองทนุ ....................................................................... บริษัทจดัการ.................................................. เลขท่ีใบคาํสั่งซือ้ล่วงหนา้ ................................ 
�16  สบัเปลี่ยนไปกองทนุรวมหุน้ระยะยาวอื่นของ บลจ.กสกิรไทย : ช่ือกองทุน ............................................................. เลขท่ีบญัชีกองทนุ 

�17  ขายคืน LTF ท่ีเขา้เง่ือนไขไปกองทนุรวมอื่นภายในบลจ.กสิกรไทย  : ช่ือกองทุน ..................................................... เลขท่ีบญัชีกองทนุ  
ขายคืน/สบัเปลี่ยนประเภทกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)   
�10  ขายไม่เขา้เง่ือนไขและไมไ่ดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี   � 11   ขายคืนเขา้เง่ือนไขไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี 
�12  ขายคืนเขา้เง่ือนไขไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีเน่ืองจาก ถึงแก่กรรม  � 13   ขายคืนเขา้เง่ือนไขไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีเน่ืองจาก ทพุพลภาพ 
�14  สบัเปลี่ยนไปกองทนุรวมเพื่อการออมของบลจ.อื่น ช่ือกองทนุ ....................................................................... บริษัทจดัการ.......................... ........................ เลขท่ีใบคาํสั่งซือ้ลว่งหนา้ ................................ 
�16  สบัเปลี่ยนไปกองทนุรวมเพื่อการออมอื่นของ บลจ.กสกิรไทย : ช่ือกองทุน ............................................................. เลขท่ีบญัชีกองทนุ 

�17  ขายคืน SSF ท่ีเขา้เง่ือนไขไปกองทุนรวมอื่นภายในบลจ.กสิกรไทย  : ช่ือกองทุน ..................................................... เลขท่ีบญัชีกองทนุ  
 

*สาํคัญโปรดอา่นก่อนลงนาม*    สาํหรบัการสับเปลี่ยน ข้อ S, 05, 06, 07, 16 และ 17  

ขา้พเจา้ไดต้อบแบบสอบถามครบถว้น ไดร้บัทราบระดบัความเสี่ยงของกองทนุรวมและระดบัความเสี่ยงของขา้พเจา้ดงันี ้

                                                                                          ความเสี่ยงกองทนุท่ีขา้พเจา้ประสงคจ์ะสบัเปลีย่นเขา้                                             ความเสี่ยงท่ีขา้พเจา้รบัได ้

 

� ขา้พเจา้ยอมรบัความเส่ียงของกองทุนรวมทีเ่กนิระดบัความเส่ียงที่ขา้พเจา้ยอมรบัได ้  
� ขา้พเจา้ยอมรบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศตัง้แต่รอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิกองทุนรวม โดยขา้พเจา้อาจจะขาดทนุหรือไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนหรือไดร้บัเงนิคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก  

 ขา้พเจา้ยอมรบัความเส่ียงของกองทุนที่ขา้พเจา้ลงทุนครัง้นี ้โดยขา้พเจา้ไดร้บัคาํแนะนาํจากผูแ้นะนาํการลงทนุเร่ืองความเส่ียงดงักล่าวแลว้ 
 ลงชื่อผูข้ายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ .................................................................................................................................................... 

*สาํคัญโปรดอ่านก่อนลงนาม*           

�  ขา้พเจา้ไดร้บัหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ (Fact Sheet) ที่ผูล้งทุนควรทราบ และไดร้บัทราบขอ้กาํหนดเงื่อนไขและความเส่ียงของกองทุนนีเ้รียบรอ้ยแลว้ และตกลงยินยอมปฏิบตัิและผูกพนัตนเองตามขอ้กาํหนดและเงื่อนไขดงักล่าวทุกประการ 
*เฉพาะผู้สบัเปลีย่นเข้าประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) / ประเภทกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) เป็นคร้ังแรก* 
� ขา้พเจา้ไดร้บัคู่มือการลงทนุ รวมถึงทราบเงื่อนไขและภาระผูกพนัเกีย่วกบัสิทธิประโยชนท์างภาษีของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ / กองทนุรวมเพื่อการออม แลว้ 
� ขา้พเจา้รบัทราบเงื่อนไข RMF/SSF/LTF :  
RMF : ลงทุนไดไ้ม่เกิน 30% ของรายไดท้ี่ตอ้งเสียภาษีต่อปี  เม่ือนบัรวมกบัวงเงินกลุ่มเกษียณ เช่น SSF เพ่ือการออม, กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ/ กบข., ประกนับาํนาญ เป็นตน้ ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท, ส่วนที่เกินสิทธิไม่สามารถลดหย่อนภาษีได,้ กาํไรส่วนเกินทุน 
(Capital Gain) จากการขายหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนทีเ่กินสิทธิ ไม่ว่าจะถือเป็นระยะเวลานานเท่าใดก็ตาม หรือกาํไรจากการขายคนืผิดเงื่อนไข จะถือเป็นรายไดใ้นปีที่ขายคืน ตอ้งนาํไปรวมคาํนวณภาษี โดย บลจ.กสิกรไทย จะหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามอตัราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา, , การขายคืนส่วนที่ลงทนุเกนิสิทธิโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข อาจส่งผลใหผิ้ดเงื่อนไขการลงทนุ RMF ของปีที่เคยลงทุนมา หากผิดเงื่อนไขและลงทุนไม่ถึง 5 ปี ตอ้งคืนเงนิภาษีทัง้หมดทกุปี ที่ไดร้บัยกเวน้มา หากผิดเงื่อนไขและลงทุน 5 ปีขึน้ไป ตอ้งคืนเงิน
ภาษีที่ไดร้บัยกเวน้ 5 ปียอ้นหลงั โดยหากผูล้งทุนคนืภาษีล่าชา้ ตอ้งจ่ายใหร้ฐั 1.5% ต่อเดือน โดยคิดตัง้แตเ่ดือน เม.ย. ของปีที่ถดัจากปีที่ขายผิดเงื่อนไขการลงทุนนัน้      
SSF : ลงทุนไดไ้ม่เกนิ 30% ของรายไดท้ี่ตอ้งเสียภาษีต่อปี สงูสดุ 200,000 บาท เม่ือนบัรวมกบัวงเงินกลุม่เกษียณ เช่น RMF, กองทุนสาํรองเลีย้งชพี/ กบข., ประกนับาํนาญ เป็นตน้ ตอ้งไม่เกนิ 500,000 บาท โดยตอ้งถือครองอย่างนอ้ย 10 ปีเต็ม นบัจากวนัที่ลงทุน 
ส่วนที่เกินสิทธิไม่สามารถลดหย่อนภาษีได,้ กาํไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) จากการขายหน่วยลงทนุเฉพาะส่วนทีเ่กินสิทธิ หรือกาํไรจากการขายคืนผิดเงื่อนไข จะถือเป็นรายไดใ้นปีที่ขายคืน ตอ้งนาํไปรวมคาํนวณภาษีดว้ยแมจ้ะถอืหน่วยลงทนุเกินกว่า 10 ปีก็ตาม 
โดย บลจ.กสิกรไทย จะหกัภาษี ณ ทีจ่่ายตามอตัราภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา และหากขายคืนหน่วยลงทุนทีถ่ือครองนอ้ยกว่า 1 ปี จะเสียค่าปรบั 1.50%  หากไดย้ื่นลดหย่อน ตอ้งคืนเงนิภาษีที่ไดร้บัยกเวน้ทัง้หมดทนัที พรอ้มจ่ายเงินเพิ่มใหร้ฐั 1.50% ต่อเดือน โดยคิด
ยอ้นหลงัตัง้แต่ เดือน เม.ย.ของปีทีเ่คยยื่นขอลดหย่อนภาษีไว ้จนถึงวนัที่ยืน่คืนภาษี 
LTF : ส่วนที่เกนิสิทธิไม่สามารถลดหย่อนภาษีได,้ กาํไรจากการขายคืนผิดเงื่อนไข จะถือเป็นรายไดใ้นปีที่ขายคนื ตอ้งนาํไปรวมคาํนวณภาษี, การขายคืนนบัหน่วยแบบเขา้กอ่นออกก่อน (FIFO) การขายคืนส่วนที่ลงทุนเกินสิทธิก่อนครบกาํหนด 7 ปีปฏิทนิ จะส่งผลให้
ผิดเงื่อนไขการลงทนุ LTF ของปีที่เคยลงทุนมา 
        ทัง้นี ้ขา้พเจา้ยอมรบัในรายละเอียด/เงื่อนไข/ความเส่ียง รวมทัง้ค่าธรรมเนียมที่ระบุไวใ้นหนงัสือชีช้วนและเอกสารประกอบการนาํเสนอ 
กรณีมีเหตใุหเ้ลิกกองทนุประเภท RMF/LTF/SSF ตามประกาศ ก.ล.ต.ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัการกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชพี หรือกองทนุรวมหุน้ระยะยาว หรือกองทนุรวมเพื่อการออม บริษัทจดัการจะดาํเนนิการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทนุตามเงื่อนไข
ที่ระบุไวใ้นหนงัสือชีช้วน คาํสั่งขายคนื/สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนนีเ้ป็นความประสงคข์องขา้พเจา้เองและขา้พเจา้ขอขายคืนหนว่ยลงทนุดงักล่าวเม่ือครบอายุโครงการตามระยะเวลาที่กาํหนดในหนงัสือชีช้วนในคาํสั่งซือ้นี ้หรือดาํเนินการรบัซือ้คืนอตัโนมตัติามงวดเวลา
ตามที่ระบุในหนงัสือชีช้วนของกองทุน หรือหากกองทุนมีเหตใุหเ้ลิกกองทุนตามกฎหมาย หรือตามที่ระบุในหนงัสือชีช้วนในกรณทีี่ขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหนว่ยลงทุน ขา้พเจา้รบัทราบและยินยอมเขา้ผูกพนัตามรายละเอียดโครงการที่ไดร้บัอนุมตัิจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 
และที่แกไ้ขโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหว่างบริษัทและผูถ้ือหน่วยลงทนุทีจ่ดัทาํขึน้โดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม  

กรณีบญัชีนติิบุคคล ขา้พเจา้ขอใหธ้นาคารติดต่อ คณุ ............................................................................................................(โปรดระบชุื่อผูมี้อาํนาจลงนามคนใดคนหนึ่ง) ธนาคารจะตดิต่อจากเบอรโ์ทรศพัทบ์นระบบของธนาคาร เพ่ือยืนยนัคาํสั่งก่อนทาํ

รายการ กรณีไม่สามารถติดต่อบุคคลที่ระบุไดข้า้พเจา้ขอใหธ้นาคารปฏิเสธการทาํรายการ 

 ข้าพเจา้ได้อ่านและเข้าใจข้อความในใบคาํสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและขอรับรองว่าข้อความดงักล่าวถูกต้อง เป็นจริงและตรงตามวัตถุประสงคใ์นการสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจา้ทุกประการ   
 

ลงชื่อผู้ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
ลงลายมือชือเจ้าหน้าที 

ผูแ้นะนาํการลงทนุ/Maker ……………………………………………………..................................……………………… 

เลขที่ใบอนุญาต ………………………………………………………………………………………………………..…...… 

........................................................................................................................................................... 

ผูอ้นุมตัิรายการ/Checker 

คาํเตือนตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. การลงทุนในหน่วยลงทนุมีใชก้ารฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผูถ้ือหน่วย ลงทนุอาจไดร้บัเงินลงทุนคนืมากกว่าหรือนอ้ยกว่าเงนิลงทุนเร่ิมแรกก็ไดแ้ละอาจไม่ไดร้บัเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุภายใระยะเวลา
ที่กาํหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ามทีมี่คาํสั่งไวแ้ละผูถ้ือหน่วยลงทนุควรซือ้ขายหน่วยลงทุนกบับุคคลที่ไดร้บัความเห็นชอบ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการทีจ่ะปฏิเสธการทาํรายการตามคาํสั่งซือ้ หรือขอ้มลูอนัเป็นสาระสาํคญัในใบคาํสั่งซือ้ไม่ชดัเจน หรือขดักบัเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นหนงัสือชีช้วน หรือกรณีที่บริษทัจดัการพิจารณาเหน็ว่าคาํสั่งซือ้นีมี้ผลกระทบตอ่กองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
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สาํหรบัลกูคา้

ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน วนัท่ีส่งคาํสั่งขายคืน/สับเปล่ียน ........................................................ 

วนัท่ีรายการมีผล ............................................................................. 

  

 

ใบคาํส่ังขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ชื่อ/สาขา .............................................................................................. 

ชื่อกองทนุ   

ชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ                                                                                                                                                                             เลขท่ีบญัชีกองทนุ 

กรุณากรอกเพียงรายการเดียว โดยเลือกกรอกจาํนวนเงินสุทธิท่ีตอ้งการไดร้บัจากการสั่งขายคืน / 

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีสั่งขายคืน/สบัเปล่ียน 

จาํนวน 

บาท สตางค ์

โปรดตรวจสอบจาํนวนคาํสั่งขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าในหนงัสือชีช้วน และในกรณีที่การสั่งขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนมีผลทาํใหมู้ลค่า

คงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าที่กาํหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน บริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซือ้คืน/สบัเปล่ียนหนว่ยลงทุนที่คงเหลือในบญัชีทั้งหมดในคาํสั่งขายคืน/

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนนี ้

  

จาํนวนหน่วย 

จาํนวนเงินหรือจาํนวนหน่วย (ตวัอกัษร) 

ข้าพเจา้ประสงคท่ี์จะ 

ขายคืน/สบัเปลี่ยนประเภทกองทุนเปิดท่ัวไป    
�00  ขายคืนกองทนุเปิดทั่วไป 
�S    สบัเปลี่ยนกองทนุเปิดทั่วไปไปกองทนุเปิดทั่วไปอื่น : ช่ือกองทนุ ..........................................................................  เลขท่ีบญัชีกองทนุ 
�05  สบัเปลี่ยนกองทนุเปิดทั่วไปไปกองทนุประเภท RMF หรือ SSF อื่น : ช่ือกองทุน ..................................................... เลขท่ีบญัชีกองทนุ 
ขายคืน/สบัเปลี่ยนประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF)   

�01  ขายคืนไม่เขา้เง่ือนไขและไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี                                       � 09  ขายคืนเขา้เง่ือนไขไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีเน่ืองจาก อายคุรบ 55 ปี และถือหน่วยลงทนุไม่นอ้ยกว่า 5 ปี 

�02  ขายคืนเขา้เง่ือนไขไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีเน่ืองจาก ถึงแก่กรรม                                       � 03  ขายคืนเขา้เง่ือนไขไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีเน่ืองจาก ทพุพลภาพ 
�04  สบัเปลี่ยนไปกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพของบลจ.อื่น ช่ือกองทนุ ....................................................................... บริษัทจดัการ.................................................. เลขท่ีใบคาํสั่งซือ้ล่วงหนา้ ........................... 
�06  สบัเปลี่ยนไปกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นของบลจ.กสิกรไทย : ช่ือกองทุน ......................................................... เลขท่ีบญัชีกองทนุ 
�07  ขายคืน RMF ท่ีเขา้เง่ือนไขไปกองทนุรวมอื่นภายในบลจ.กสิกรไทย : ช่ือกองทนุ ..................................................... เลขท่ีบญัชีกองทนุ 
ขายคืน/สบัเปลี่ยนประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)  
�10  ขายไม่เขา้เง่ือนไขและไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี   � 11   ขายคืนเขา้เง่ือนไขไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี 
�12  ขายคืนเขา้เง่ือนไขไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีเน่ืองจาก ถึงแกกรรม  � 13   ขายคืนเขา้เง่ือนไขไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีเน่ืองจาก ทพุพลภาพ 
�14  สบัเปลี่ยนไปกองทนุรวมหุน้ระยะยาวของบลจ.อื่น ช่ือกองทนุ ....................................................................... บริษัทจดัการ.................................................. เลขท่ีใบคาํสั่งซือ้ล่วงหนา้ ................................ 
�16  สบัเปลี่ยนไปกองทนุรวมหุน้ระยะยาวอื่นของ บลจ.กสกิรไทย : ช่ือกองทุน ............................................................. เลขท่ีบญัชีกองทนุ 

�17  ขายคืน LTF ท่ีเขา้เง่ือนไขไปกองทนุรวมอื่นภายในบลจ.กสิกรไทย  : ช่ือกองทุน ..................................................... เลขท่ีบญัชีกองทนุ  
ขายคืน/สบัเปลี่ยนประเภทกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)   
�10  ขายไม่เขา้เง่ือนไขและไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี   � 11   ขายคืนเขา้เง่ือนไขไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี 
�12  ขายคืนเขา้เง่ือนไขไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีเน่ืองจาก ถึงแก่กรรม  � 13   ขายคืนเขา้เง่ือนไขไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีเน่ืองจาก ทพุพลภาพ 
�14  สบัเปลี่ยนไปกองทนุรวมเพื่อการออมของบลจ.อื่น ช่ือกองทนุ ....................................................................... บริษัทจดัการ.......................... ........................ เลขท่ีใบคาํสั่งซือ้ลว่งหนา้ ................................ 
�16  สบัเปลี่ยนไปกองทนุรวมเพื่อการออมอื่นของ บลจ.กสกิรไทย : ช่ือกองทุน ............................................................. เลขท่ีบญัชีกองทนุ 

�17  ขายคืน SSF ท่ีเขา้เง่ือนไขไปกองทุนรวมอื่นภายในบลจ.กสิกรไทย  : ช่ือกองทุน ..................................................... เลขท่ีบญัชีกองทนุ  
 

*สาํคัญโปรดอา่นก่อนลงนาม*    สาํหรบัการสับเปลี่ยน ข้อ S, 05, 06, 07, 16 และ 17  

ขา้พเจา้ไดต้อบแบบสอบถามครบถว้น ไดร้บัทราบระดบัความเสี่ยงของกองทนุรวมและระดบัความเสี่ยงของขา้พเจา้ดงันี ้

                                                                                          ความเสี่ยงกองทนุท่ีขา้พเจา้ประสงคจ์ะสบัเปลีย่นเขา้                                             ความเสี่ยงท่ีขา้พเจา้รบัได ้

 

� ขา้พเจา้ยอมรบัความเส่ียงของกองทุนรวมทีเ่กนิระดบัความเส่ียงที่ขา้พเจา้ยอมรบัได ้  
� ขา้พเจา้ยอมรบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศตัง้แต่รอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิกองทุนรวม โดยขา้พเจา้อาจจะขาดทนุหรือไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนหรือไดร้บัเงนิคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก  

 ขา้พเจา้ยอมรบัความเส่ียงของกองทุนที่ขา้พเจา้ลงทุนครัง้นี ้โดยขา้พเจา้ไดร้บัคาํแนะนาํจากผูแ้นะนาํการลงทนุเร่ืองความเส่ียงดงักล่าวแลว้ 
 ลงชื่อผูข้ายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ .................................................................................................................................................... 

*สาํคัญโปรดอ่านก่อนลงนาม*           

�  ขา้พเจา้ไดร้บัหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ (Fact Sheet) ที่ผูล้งทุนควรทราบ และไดร้บัทราบขอ้กาํหนดเงื่อนไขและความเส่ียงของกองทุนนีเ้รียบรอ้ยแลว้ และตกลงยินยอมปฏิบตัิและผูกพนัตนเองตามขอ้กาํหนดและเงื่อนไขดงักล่าวทุกประการ 
*เฉพาะผู้สบัเปลีย่นเข้าประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) / ประเภทกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) เป็นคร้ังแรก* 
� ขา้พเจา้ไดร้บัคู่มือการลงทนุ รวมถึงทราบเงื่อนไขและภาระผูกพนัเกีย่วกบัสิทธิประโยชนท์างภาษีของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ / กองทนุรวมเพื่อการออม แลว้ 
� ขา้พเจา้รบัทราบเงื่อนไข RMF/SSF/LTF :  
RMF : ลงทุนไดไ้ม่เกิน 30% ของรายไดท้ี่ตอ้งเสียภาษีต่อปี  เม่ือนบัรวมกบัวงเงินกลุ่มเกษียณ เช่น SSF เพ่ือการออม, กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ/ กบข., ประกนับาํนาญ เป็นตน้ ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท, ส่วนที่เกินสิทธิไม่สามารถลดหย่อนภาษีได,้ กาํไรส่วนเกินทุน 
(Capital Gain) จากการขายหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนทีเ่กินสิทธิ ไม่ว่าจะถือเป็นระยะเวลานานเท่าใดก็ตาม หรือกาํไรจากการขายคนืผิดเงื่อนไข จะถือเป็นรายไดใ้นปีที่ขายคนื ตอ้งนาํไปรวมคาํนวณภาษี โดย บลจ.กสิกรไทย จะหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามอตัราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา, , การขายคืนส่วนที่ลงทนุเกนิสิทธิโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข อาจส่งผลใหผิ้ดเงื่อนไขการลงทนุ RMF ของปีที่เคยลงทุนมา หากผิดเงื่อนไขและลงทุนไม่ถึง 5 ปี ตอ้งคืนเงนิภาษีทัง้หมดทกุปี ที่ไดร้บัยกเวน้มา หากผิดเงื่อนไขและลงทุน 5 ปีขึน้ไป ตอ้งคืนเงิน
ภาษีที่ไดร้บัยกเวน้ 5 ปียอ้นหลงั โดยหากผูล้งทุนคนืภาษีล่าชา้ ตอ้งจ่ายใหร้ฐั 1.5% ต่อเดือน โดยคิดตัง้แตเ่ดือน เม.ย. ของปีที่ถดัจากปีที่ขายผิดเงื่อนไขการลงทุนนัน้      
SSF : ลงทุนไดไ้ม่เกนิ 30% ของรายไดท้ี่ตอ้งเสียภาษีต่อปี สงูสดุ 200,000 บาท เม่ือนบัรวมกบัวงเงินกลุม่เกษียณ เช่น RMF, กองทุนสาํรองเลีย้งชพี/ กบข., ประกนับาํนาญ เป็นตน้ ตอ้งไม่เกนิ 500,000 บาท โดยตอ้งถือครองอย่างนอ้ย 10 ปีเต็ม นบัจากวนัที่ลงทุน 
ส่วนที่เกินสิทธิไม่สามารถลดหย่อนภาษีได,้ กาํไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) จากการขายหน่วยลงทนุเฉพาะส่วนทีเ่กินสิทธิ หรือกาํไรจากการขายคืนผิดเงื่อนไข จะถือเป็นรายไดใ้นปีที่ขายคืน ตอ้งนาํไปรวมคาํนวณภาษีดว้ยแมจ้ะถอืหน่วยลงทนุเกินกว่า 10 ปีก็ตาม 
โดย บลจ.กสิกรไทย จะหกัภาษี ณ ทีจ่่ายตามอตัราภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา และหากขายคืนหน่วยลงทุนทีถ่ือครองนอ้ยกว่า 1 ปี จะเสียค่าปรบั 1.50%  หากไดย้ื่นลดหย่อน ตอ้งคืนเงนิภาษีที่ไดร้บัยกเวน้ทัง้หมดทนัที พรอ้มจ่ายเงินเพิ่มใหร้ฐั 1.50% ต่อเดือน โดยคิด
ยอ้นหลงัตัง้แต่ เดือน เม.ย.ของปีทีเ่คยยื่นขอลดหย่อนภาษีไว ้จนถึงวนัที่ยืน่คืนภาษี 
LTF : ส่วนที่เกนิสิทธิไม่สามารถลดหย่อนภาษีได,้ กาํไรจากการขายคืนผิดเงื่อนไข จะถือเป็นรายไดใ้นปีที่ขายคนื ตอ้งนาํไปรวมคาํนวณภาษี, การขายคืนนบัหน่วยแบบเขา้กอ่นออกก่อน (FIFO) การขายคืนส่วนที่ลงทุนเกินสิทธิก่อนครบกาํหนด 7 ปีปฏิทนิ จะส่งผลให้
ผิดเงื่อนไขการลงทนุ LTF ของปีที่เคยลงทุนมา 
        ทัง้นี ้ขา้พเจา้ยอมรบัในรายละเอียด/เงื่อนไข/ความเส่ียง รวมทัง้ค่าธรรมเนียมที่ระบุไวใ้นหนงัสือชีช้วนและเอกสารประกอบการนาํเสนอ 
กรณีมีเหตใุหเ้ลิกกองทนุประเภท RMF/LTF/SSF ตามประกาศ ก.ล.ต.ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัการกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี หรือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว หรือกองทนุรวมเพื่อการออม บริษัทจดัการจะดาํเนนิการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทนุตามเงื่อนไข
ที่ระบุไวใ้นหนงัสือชีช้วนคาํสั่งขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนนีเ้ป็นความประสงคข์องขา้พเจา้เองและขา้พเจา้ขอขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวเม่ือครบอายุโครงการตามระยะเวลาที่กาํหนดในหนงัสือชีช้วนในคาํสั่งซือ้นี ้หรือดาํเนินการรบัซือ้คืนอตัโนมตัติามงวดเวลาตามที่
ระบุในหนงัสือชีช้วนของกองทนุ หรือหากกองทุนมีเหตใุหเ้ลิกกองทุนตามกฎหมาย หรือตามที่ระบุในหนงัสือชีช้วนในกรณทีี่ขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน ขา้พเจา้รบัทราบและยินยอมเขา้ผูกพนัตามรายละเอียดโครงการที่ไดร้บัอนุมตัิจากสาํนกังาน ก.ล.ต. และที่
แกไ้ขโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหว่างบริษัทและผูถ้ือหน่วยลงทนุทีจ่ดัทาํขึน้โดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทุนรวม  

กรณีบญัชีนติิบุคคล ขา้พเจา้ขอใหธ้นาคารติดต่อ คณุ ............................................................................................................(โปรดระบชุื่อผูมี้อาํนาจลงนามคนใดคนหนึง่) ธนาคารจะตดิต่อจากเบอรโ์ทรศพัทบ์นระบบของธนาคาร เพื่อยืนยนัคาํสั่งก่อนทาํ

รายการ กรณีไม่สามารถติดต่อบุคคลที่ระบุไดข้า้พเจา้ขอใหธ้นาคารปฏิเสธการทาํรายการ 

 ข้าพเจา้ได้อ่านและเข้าใจข้อความในใบคาํสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและขอรับรองว่าข้อความดงักล่าวถูกต้อง เป็นจริงและตรงตามวัตถุประสงคใ์นการสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจา้ทุกประการ   
 

ลงชื่อผู้ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
ลงลายมือชือเจ้าหน้าที 

ผูแ้นะนาํการลงทนุ/Maker ……………………………………………………..................................……………………… 

เลขที่ใบอนุญาต ………………………………………………………………………………………………………..…...… 

........................................................................................................................................................... 

ผูอ้นุมตัิรายการ/Checker 

คาํเตือนตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. การลงทุนในหน่วยลงทนุมีใชก้ารฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผูถ้ือหน่วย ลงทนุอาจไดร้บัเงินลงทุนคนืมากกว่าหรือนอ้ยกว่าเงนิลงทุนเร่ิมแรกก็ไดแ้ละอาจไม่ไดร้บัเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุภายใระยะเวลา
ที่กาํหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ามทีมี่คาํสั่งไวแ้ละผูถ้ือหน่วยลงทนุควรซือ้ขายหน่วยลงทุนกบับุคคลที่ไดร้บัความเห็นชอบ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการทีจ่ะปฏิเสธการทาํรายการตามคาํสั่งซือ้ หรือขอ้มลูอนัเป็นสาระสาํคญัในใบคาํสั่งซือ้ไม่ชดัเจน หรือขดักบัเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นหนงัสือชีช้วน หรือกรณีที่บริษทัจดัการพิจารณาเหน็ว่าคาํสั่งซือ้นีมี้ผลกระทบตอ่กองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

 

0 0   

ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า 

 

 

     โปรดอ่านข้อกาํหนดและเง่ือนไขด้านหลัง 

 0 0   

0 0   

0 0   

0 0   

0 0   
0 0   

0 0   
0 0   



 

ไดต้ิดต่อคณุ …………………………………………………....................………. (ผูม้อบฉนัทะ) โทร. ………………………………………………………............... 

อธิบาย CRR และใหค้าํแนะนาํตาม Fund Fact Sheet และยืนยนัการทาํรายการเรียบรอ้ยแลว้ 

ลงช่ือ (...........................................................................................................) 

ผูแ้นะนาํการลงทนุ/Maker 

วนั/เดือน/ปี ………………………………………………. เวลา…………………………………………. น. 

 

ข้อกาํหนดและเงื่อนไข 

1. การขายคืนหน่วยลงทนุซึ่งมิไดเ้ป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรษัฎากร หรือกฎหมายว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะมภีาระคืนภาษีและการยืน่แบบแสดง

รายการเพิ่มเติมตามขอ้กาํหนดของกรมสรรพากร 

2. บริษัทจะชาํระค่าขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทาํการ นบัจากวนัท่ีคาํสั่งขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุนีส้มบรูณห์รือตามเงื่อนไขท่ีกาํหนดในหนงัสือชี้

ชวน 

3. การขายคืนประเภทกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และ/หรือประเภทกองทนุรวมหุน้ระยะยาว และ/หรือประเภทกองทนุรวมเพื่อการออม เน่ืองจากทพุพลภาพหรือถึงแก่

กรรม ตอ้งยื่นหลกัฐานเพิม่เติมเพื่อขอยกเวน้ภาษี 

4. การสบัเปล่ียนประเภทกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และ/หรือประเภทกองทนุรวมหุน้ระยะยาว และ/หรือประเภทกองทนุรวมเพือ่การออม ไปบริษัทจดัการอ่ืน ผูล้งทนุ

จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนโดยการชาํระในวนัเดียวกบัวนัทาํรายการตามอตัราท่ีกาํหนด 

5. โปรดศึกษาเงื่อนไขการสบัเปล่ียนกองทนุท่ีกาํหนดในหนงัสือชีช้วน 

 

ใบมอบฉันทะ 

 

                             วนัท่ี ........................................................................................ 

ขา้พเจา้ ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุบญัชีกองทนุเลขท่ี 

ขอมอบฉันทะให.้......................................................................................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู่ .......................................................................................................................................................................................................................................................... 

ผูถ้ือบตัร           บตัรประจาํตวัประชาชน                      อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ .................................................................... เลขท่ี .......................................................................... 

ออกโดย ...................................................................... วนัท่ีออกบตัร .............................................................. วนัท่ีหมดอาย ุ.............................................. 

เป็นผูน้าํส่งคาํสั่งขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และรบัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุของขา้พเจา้คืนจากผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และในการนีข้า้พเจา้

เป็นผูร้บัผิดชอบเสมือนหน่ึงขา้พเจา้ไดก้ระทาํดว้ยตนเองทัง้สิน้ 

กรณีมอบฉันทะบญัชีรว่ม/บญัชีนิติบคุคล (ผูม้ีอาํนาจลงนาม) ในการนีข้อใหธ้นาคารติดต่อ คณุ ............................................................... (โปรดระบช่ืุอผูม้อบฉันทะคนใดคน

หน่ึง) ธนาคารจะติดต่อจากเบอรโ์ทรศพัท ์ระบบของธนาคาร เพื่อใหค้าํแนะนาํก่อนทาํรายการ กรณีไม่สามารถติดต่อบคุคลท่ีระบไุด ้ขา้พเจา้ขอใหธ้นาคารปฏิเสธการทาํรายการ 

 

………………………………………………………                                                           ………………………………………………………. 

                           ลงช่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุลงทนุ                                                                                                   ลงช่ือผูร้บัมอบฉันทะ 

                                                                                                                                  (ตอ้งเซ็นต่อหนา้เจา้ของบญัชี) 

 

0 0   



สาํหรบัลกูคา้ 

ข้อกาํหนดและเงื่อนไข 

1. การขายคืนหน่วยลงทนุซึ่งมิไดเ้ป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรษัฎากร หรือกฎหมายว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะมภีาระคืนภาษีและการยืน่แบบแสดง

รายการเพิ่มเติมตามขอ้กาํหนดของกรมสรรพากร 

2. บริษัทจะชาํระค่าขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทาํการ นบัจากวนัท่ีคาํสั่งขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุนีส้มบรูณห์รือตามเงื่อนไขท่ีกาํหนดในหนงัสือชี้

ชวน 

3. การขายคืนประเภทกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และ/หรือประเภทกองทนุรวมหุน้ระยะยาว และ/หรือประเภทกองทนุรวมเพื่อการออม เน่ืองจากทพุพลภาพหรือถึงแก่

กรรม ตอ้งยื่นหลกัฐานเพิม่เติมเพื่อขอยกเวน้ภาษี 

4. การสบัเปล่ียนประเภทกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และ/หรือประเภทกองทนุรวมหุน้ระยะยาว และ/หรือประเภทกองทนุรวมเพือ่การออม ไปบริษัทจดัการอ่ืน ผูล้งทนุ

จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนโดยการชาํระในวนัเดียวกบัวนัทาํรายการตามอตัราท่ีกาํหนด 

5. โปรดศึกษาเงื่อนไขการสบัเปล่ียนกองทนุท่ีกาํหนดในหนงัสือชีช้วน 

 

 

ตารางแสดงรายละเอียดสิทธิขั้นพืน้ฐานของผู้บริโภค 

 

 

 

 

 

08.01.2021 

สิทธิของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ/์บุคลากร/กระบวนการ 

1. สิทธิท่ีจะไดร้บัขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง • ผูบ้ริโภคตอ้งไดร้บัการชีแ้จงถึงความแตกต่างระหว่างผลิตภณัฑห์ลกัของธนาคารพาณิชย ์กบัผลิตภณัฑด์า้นหลกัทรพัยแ์ละดา้น

ประกนัภยัท่ีชดัเจน 

• ผูบ้ริโภคตอ้งไดร้บัขอ้มลูรายละเอียดผลิตภณัฑ ์ความเส่ียง เงื่อนไข ผลตอบแทน เช่น ในรูปของ APR (Annual Percentage Rate) 

หรือ IRR (Internal Rate of Return) และสมมติฐานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

• ผูบ้ริโภคตอ้งไดร้บัขอ้มลูการโฆษณาหรือการใชส่ื้อทางการตลาดในการส่งเสริมการขายอย่างถกูตอ้งและเหมาะสม 

• ผูบ้ริโภคตอ้งไดร้บัเอกสารสรุปขอ้มลูสาํคญัประกอบการเสนอขายผลิตภณัฑ ์ดา้นหลกัทรพัยแ์ละดา้นประกนัภยั(Fact Sheet) ท่ี

ระบ ุ

ลกัษณะพิเศษและความเส่ียงของผลิตภณัฑด์ว้ยถอ้ยคาํท่ีกระชบั เขา้ใจง่ายตามรูปแบบท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัย ์

และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เพื่อประกอบการตดัสิน 

ใจในการซือ้ผลิตภณัฑ ์

2. สิทธิท่ีจะเลือกซือ้ผลิตภณัฑแ์ละ

บริการทางการเงินไดอ้ย่างอิสระ 

• ผูบ้ริโภคมีสิทธิตดัสินใจลงทนุอย่างอิสระและสามารถปฏิเสธการซือ้ผลิตภณัฑ ์ดา้นหลกัทรพัยแ์ละดา้นประกนัภยัได ้

• ผูบ้ริโภคมีสิทธิปฏิเสธการซือ้ผลิตภณัฑด์า้นหลกัทรพัยแ์ละดา้นประกนัภยั ควบคู่กบัผลิตภณัฑข์องธนาคารพาณิชย ์และธนาคาร 

พาณิชยต์อ้งใหสิ้ทธิแก่ผูบ้ริโภคในการเลือกซือ้หรือไม่ซือ้ผลิตภณัฑ ์ดงักล่าว 

• ผูบ้ริโภคมีสิทธิใหค้วามยินยอมหรือปฏิเสธการเปิดเผยขอ้มลู ตามเอกสารหนงัสือใหค้วามยินยอม ซึ่งแยกออกจากสญัญาการซือ้ 

ผลิตภณัฑ ์

3. สิทธิท่ีจะรอ้งเรียนเพื่อความเป็นธรรม • ผูบ้ริโภคมีสิทธิรอ้งเรียนทกุสาขาของธนาคารพาณิชยท่ี์ขายผลิตภณัฑด์า้น หลกัทรพัยแ์ละดา้นประกนัภยั (Point of Sale) โดยตอ้ง

ไดร้บัหลกัฐานว่าธนาคารพาณิชยไ์ดร้บัเรือ่งรอ้งเรียนแลว้ 

• ผูบ้ริโภคสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในผลิตภณัฑจ์าก ศนูยก์ารขอ้มลูผูบ้ริโภค (Call Center) ของธนาคารผูข้าย 

4. สิทธิท่ีจะไดร้บัการพิจารณาค่าชดเชย  

หากเกิดความเสียหาย 

• ผูบ้ริโภคมีสิทธิไดร้บัการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสจูนแ์ลว้ว่าธนาคารพาณชิยไ์ม่ไดป้ฏิบติัตามแนวนโยบายการขาย

ผลิตภณัฑท่ี์ดี โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตใุหผู้บ้ริโภคไดร้บัเสียหาย 


