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ค ำเตือนตำมประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. การลงทุนในหน่วยลงทนุมีใชก้ารฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผูถื้อหน่วย ลงทุนอาจไดร้บัเงินลงทนุคืนมากกวา่หรือนอ้ยกว่าเงินลงทนุเริ่มแรกก็ไดแ้ละอาจไม่ไดร้บัเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรืออาจไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ามท่ีมีค  าสั่งไวแ้ละผูถื้อหน่วยลงทนุควรซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับคุคลท่ีไดร้บัความเห็นชอบ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการท่ีจะปฏิเสธการท ารายการตามค าสั่งซือ้ หรือขอ้มลูอนัเป็นสาระส  าคญัในใบค  าสั่งซือ้ไมช่ดัเจน หรือขดักบัเง่ือนไขท่ีระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วน หรือกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นวา่ค  าสั่งซือ้นีม้ีผลกระทบตอ่กองทนุหรือผูถื้อ
หน่วยลงทนุ 
หมำยเหตุ *การช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเช็ค หรือโดยฝากเงินเขา้บญัชีธนาคารท่ีก าหนดโดยผูต้ิดตอ่กบัผูล้งทนุหรือบริษัทจดัการ จะถือวา่สมบรูณ์ตอ่เมื่อบริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บไดค้รบถว้นแลว้ โดยบริษัทจดัการจะท ารายการซือ้หน่วยลงทนุ
ใหแ้ก่ผูซื้อ้ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุในคราวแรก หลงัจากท่ีบริษัทจดัการรบัทราบผลการเรียกเก็บเงินจากเช็คหรือการฝากเงินเขา้บญัชีธนาคารเพ่ือช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ และรบัเอกสารค  าสั่งซือ้เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้เท่านัน้  

 

 ผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  วนัที่สง่ค  าสั่งซือ้ …………………..…….. 

  ช่ือ/สาขา.................................................  วนัที่รายการมีผล ……….……………….   
  ชื่อกองทนุรวม                       วิธีการช าระเงิน  
           เงินสด   เช็คธนาคาร*   ฝากเงินเขา้บญัชีธนาคาร 
      หกับญัชีธนาคาร……………….......... เลขที่บญัชี ……...…...........................                                               
               เช็คธนาคาร/ส านกังาน                        เลขที่เช็ค           บาท    สตางค ์
  
   
  จ านวนเงิน (ตวัอกัษร)                     เลขทีบ่ัญชีกองทุน 
 ชื่อผูถื้อหน่วยลงทนุ        
        เลขที่ใบค าสั่งซือ้ 
*ส ำคัญโปรดอ่ำนก่อนลงนำม*          ขา้พเจา้ไดต้อบแบบสอบถามครบถว้น ไดร้บัทราบระดบัความเสี่ยงของกองทนุรวมและระดบัความเสี่ยงของขา้พเจา้ดงันี ้

                              ความเสี่ยงกองทนุ                                  ความเสี่ยงที่ขา้พเจา้รบัได ้
 

     ขา้พเจา้ยอมรบัความเสี่ยงของกองทนุรวมท่ีเกินระดบัความเสี่ยงท่ีขา้พเจา้ยอมรบัได ้ 
     ขา้พเจา้ยอมรบัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนในกองทนุรวมท่ีลงทนุในตา่งประเทศตัง้แตร่อ้ยละ 20 
 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิกองทนุรวม โดยขา้พเจา้อาจจะขาดทนุหรือไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนหรือไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเริ่มแรก  
  ข้ำพเจ้ำยอมรับควำมเสี่ยงของกองทุนทีข้่ำพเจ้ำลงทุนคร้ังนี ้โดยข้ำพเจ้ำได้รับค ำแนะน ำจำกผู้แนะน ำกำรลงทุนเร่ืองควำมเสี่ยงดังกล่ำวแล้ว 

   ลงช่ือผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ .................................................................................................................................................... 
*ส ำคัญโปรดอ่ำนก่อนลงนำม*           

    ขา้พเจา้ไดร้บัหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส ำคัญ (Fact Sheet) ที่ผูล้งทุนควรทราบ และไดร้บัทราบขอ้ก าหนดเง่ือนไขและความเสี่ยงของกองทนุนีเ้รียบรอ้ยแลว้ และตกลงยินยอมปฏิบติัและผกูพนัตนเองตาม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงักลา่วทกุประการ 
*เฉพำะผู้ซือ้ประเภทกองทุนรวมเพือ่กำรเลีย้งชพี (RMF) หรือประเภทกองทุนรวมเพือ่กำรออม (SSF) เป็นครัง้แรก* 

    ขา้พเจา้ไดร้บัคู่มือกำรลงทุน รวมถงึทราบเง่ือนไขและภาระผกูพนัเกี่ยวกบัสทิธิประโยชนท์างภาษีของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ หรือกองทนุรวมเพื่อการออมแลว้ 
       ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไข SSF : ก าหนดเงินลงทนุไดไ้ม่เกิน 30% ของรายไดท้ี่ตอ้งเสยีภาษีต่อปี สงูสดุ 200,000 บาท เมื่อนบัรวมกบัวงเงินกลุม่เกษียณ เช่น RMF, กองทนุส ารองเลีย้งชีพ/ กบข., ประกนับ านาญ เป็นตน้ 
ตอ้ง ไม่เกิน 500,000 บาท โดยตอ้งถือครองอย่างนอ้ย 10 ปีเต็ม นบัจากวนัท่ีลงทนุ สว่นท่ีเกินสทิธิไม่สามารถลดหย่อนภาษีได,้ ก าไรสว่นเกินทนุ (Capital Gain) จากการขายหน่วยลงทนุเฉพาะสว่นท่ีเกินสทิธิ หรือก าไรจากการ
ขายคืนผิดเง่ือนไข จะถือเป็นรายไดใ้นปีที่ขายคืน ตอ้งน าไปรวมค านวณภาษีดว้ยแมจ้ะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 10 ปีก็ตาม โดย บลจ.กสกิรไทย จะหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และหากขายคืนหน่วย
ลงทนุท่ีถือครองนอ้ยกว่า 1ปี จะเสยีค่าปรบั 1.50% หากไดย้ื่นลดหย่อน ตอ้งคืนเงินภาษีที่ไดร้บัยกเวน้ทั้งหมดทนัที พรอ้มจ่ายเงินเพิ่มใหร้ฐั 1.50% ต่อเดือน โดยคิดยอ้นหลงัตัง้แต่ เดือน เม.ย.ของปีที่เคยยื่นขอลดหย่อนภาษีไว ้
จนถงึวนัท่ียื่นคืนภาษี 

     ขา้พเจา้รับทราบเงื่อนไข RMF : เงินลงทุนไดไ้ม่เกิน 30% ของรายไดท้ี่ตอ้งเสียภาษีต่อปี เมื่อนับรวมกับวงเงินกลุ่มเกษียณ เช่น SSF เพื่อการออม, กองทุนส ารองเลีย้งชีพ/ กบข., ประกันบ านาญ เป็นตน้ ตอ้งไม่เกิน 

500,000 บาท, สว่นท่ีเกินสทิธิไม่สามารถลดหย่อนภาษีได,้ ก าไรสว่นเกินทนุ (Capital Gain) จากการขายหน่วยลงทนุเฉพาะสว่นที่เกินสทิธิ ไม่ว่าจะถือเป็นระยะเวลานานเท่าใดก็ตาม หรือก าไรจากการขายคืนผิดเง่ือนไขจะถือ

เป็นรายไดใ้นปีที่ขายคืน ตอ้งน าไปรวมค านวณภาษี โดย บลจ.กสกิรไทย จะหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา, การขายคืนสว่นที่ลงทุนเกินสิทธิโดยไม่เป็นไปตามเง่ือนไข อาจสง่ผลใหผิ้ดเง่ือนไขการลงทุน 

RMF ของปีที่เคยลงทนุมา หากผิดเง่ือนไขและลงทนุไม่ถงึ 5 ปี ตอ้งคืนเงินภาษีทัง้หมดทกุปี ที่ไดร้บัยกเวน้มา หากผิดเง่ือนไขและลงทนุ 5 ปีขึน้ไป ตอ้งคืนเงินภาษีที่ไดร้บัยกเวน้ 5 ปียอ้นหลงั โดยหากผูล้งทนุคืนภาษีลา่ชา้ ตอ้ง

จ่ายใหร้ฐั 1.5% ต่อเดือน โดยคิดตัง้แต่เดือน เม.ย. ของปีที่ถดัจากปีที่ขายผิดเง่ือนไขการลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้ขา้พเจา้ยอมรบัในรายละเอียด/เง่ือนไข/ความเสี่ยง รวมทัง้ค่าธรรมเนียมที่ระบไุวใ้นหนงัสอืชีช้วนและเอกสารประกอบการน าเสนอ 
กรณีมีเหตใุหเ้ลกิกองทนุประเภท RMF หรือ SSF ตามประกาศ ก.ล.ต.ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัการกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ หรือกองทนุรวมเพื่อการออม บริษัทจดัการจะด าเนินการโอนยา้ยการลงทนุของผูถ้ือ

หน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีระบไุวใ้นหนงัสอืชีช้วน 
ค าสั่งซือ้นีเ้ป็นความประสงคข์องขา้พเจา้เองและขา้พเจา้ขอขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อครบอายุโครงการตามระยะเวลาที่ก  าหนดในหนังสื อชีช้วนในค าสั่งซือ้นี ้หรือด าเนินการรบัซือ้คืนอตัโนมัติตามงวดเวลา

ตามที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนของกองทุน หรือหากกองทุนมีเหตุให้เลิกกองทุนตามกฎหมาย หรือตามที่ระบุในหนังสือชีช้วนในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุ น ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตาม
รายละเอียดโครงการที่ไดร้บัอนมุติัจากส านกังาน ก.ล.ต. และที่แกไ้ขโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหว่างบริษัทจดัการและผูถ้ือหน่วยลงทนุที่จดัท าขึน้โดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม 

กรณีบญัชีนิติบคุคล ขา้พเจา้ขอใหธ้นาคารติดต่อ คณุ ............................................................................ ................................(โปรดระบชุื่อผูม้ีอ  านาจลงนามคนใดคนหนึง่) ธนาคารจะติดต่อจากเบอรโ์ทรศพัทบ์น
ระบบของธนาคาร เพื่อยืนยนัค าสั่งก่อนท ารายการ กรณีไม่สามารถติดต่อบคุคลที่ระบไุดข้า้พเจา้ขอใหธ้นาคารปฏิเสธการท ารายการ 

ขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนและเขำ้ใจขอ้ควำมในใบค ำส่ังซือ้และขอรับรองว่ำขอ้ควำมดงักล่ำวถูกตอ้ง เป็นจริง และตรงตำมวัตถุประสงคใ์นกำรส่ังซือ้หน่วยลงทุนของขำ้พเจำ้ทุกประกำร  

ลงชื่อผู้ซือ้หน่วยลงทุน ...............................................................................................................................................................................................................................                                            
ลงลำยมือช่ือเจ้ำหน้ำท่ี 

    ผูแ้นะน าการลงทนุ/Maker ……………………................................……………................…        

 เลขท่ีใบอนญุาต ……………………………………………................................…..........…...                                                                 ผูอ้นมุติัรายการ/Checker 
 

 
 
 
 

 

ใบค ำส่ังซือ้ 

โปรดตรวจสอบจ านวนจองซือ้ขัน้ต  ่า/สั่งซือ้ขัน้ต  ่าท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม
ท่ีทา่นจองซือ้/สั่งซือ้นี ้

0 0 
 

 
 

 
 

ส าหรบัผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 
  

ธนำคำรไม่มนีโยบำยรับฝำกสมุดบัญชทุีกประเภทของลูกค้ำ  
กรณีช ำระด้วยเงนิสด  ให้ช ำระด้วยตนเอง                             
 ได้เฉพำะ ณ ทีท่ ำกำรสำขำธนำคำรเท่ำน้ัน 

 



  

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

ค ำเตือนตำมประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. การลงทุนในหน่วยลงทนุมีใชก้ารฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผูถื้อหน่วย ลงทุนอาจไดร้บัเงินลงทนุคืนมากกวา่หรือนอ้ยกว่าเงินลงทนุเริ่มแรกก็ไดแ้ละอาจไม่ไดร้บัเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรืออาจไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ามท่ีมีค  าสั่งไวแ้ละผูถื้อหน่วยลงทนุควรซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับคุคลท่ีไดร้บัความเห็นชอบ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการท่ีจะปฏิเสธการท ารายการตามค าสั่งซือ้ หรือขอ้มลูอนัเป็นสาระส  าคญัในใบค  าสั่งซือ้ไมช่ดัเจน หรือขดักบัเง่ือนไขท่ีระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วน หรือกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นวา่ค  าสั่งซือ้นีม้ีผลกระทบตอ่กองทนุหรือผูถื้อ
หน่วยลงทนุ 
หมำยเหตุ *การช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเช็ค หรือโดยฝากเงินเขา้บญัชีธนาคารท่ีก าหนดโดยผูต้ิดตอ่กบัผูล้งทนุหรือบริษัทจดัการ จะถือวา่สมบรูณ์ตอ่เมื่อบริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บไดค้รบถว้นแลว้ โดยบริษัทจดัการจะท ารายการซือ้หน่วยลงทนุ
ใหแ้ก่ผูซื้อ้ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุในคราวแรก หลงัจากท่ีบริษัทจดัการรบัทราบผลการเรียกเก็บเงินจากเช็คหรือการฝากเงินเขา้บญัชีธนาคารเพ่ือช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ และรบัเอกสารค  าสั่งซือ้เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้เท่านัน้  
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  จ านวนเงิน (ตวัอกัษร)                     เลขทีบ่ัญชีกองทุน 
 ชื่อผูถื้อหน่วยลงทนุ        
        เลขที่ใบค าสั่งซือ้ 
*ส ำคัญโปรดอ่ำนก่อนลงนำม*          ขา้พเจา้ไดต้อบแบบสอบถามครบถว้น ไดร้บัทราบระดบัความเสี่ยงของกองทนุรวมและระดบัความเสี่ยงของขา้พเจา้ดงันี ้

                             ความเสี่ยงกองทนุ                                    ความเสี่ยงที่ขา้พเจา้รบัได ้
 

     ขา้พเจา้ยอมรบัความเสี่ยงของกองทนุรวมท่ีเกินระดบัความเสี่ยงท่ีขา้พเจา้ยอมรบัได ้ 
     ขา้พเจา้ยอมรบัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนในกองทนุรวมท่ีลงทนุในตา่งประเทศตัง้แตร่อ้ยละ 20 
 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิกองทนุรวม โดยขา้พเจา้อาจจะขาดทนุหรือไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนหรือไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรก  
  ข้ำพเจ้ำยอมรับควำมเสี่ยงของกองทุนทีข้่ำพเจ้ำลงทุนคร้ังนี ้โดยข้ำพเจ้ำได้รับค ำแนะน ำจำกผู้แนะน ำกำรลงทุนเร่ืองควำมเสี่ยงดังกล่ำวแล้ว 

   ลงช่ือผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ .................................................................................................................................................... 
*ส ำคัญโปรดอ่ำนก่อนลงนำม*           

    ขา้พเจา้ไดร้บัหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส ำคัญ (Fact Sheet) ที่ผูล้งทุนควรทราบ และไดร้บัทราบขอ้ก าหนดเง่ือนไขและความเสี่ยงของกองทนุนีเ้รียบรอ้ยแลว้ และตกลงยินยอมปฏิบติัและผกูพนัตนเองตาม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงักลา่วทกุประการ 
*เฉพำะผู้ซือ้ประเภทกองทุนรวมเพือ่กำรเลีย้งชพี (RMF) หรือประเภทกองทุนรวมเพือ่กำรออม (SSF) เป็นครัง้แรก* 
    ขา้พเจา้ไดร้บัคู่มือกำรลงทุน รวมถงึทราบเง่ือนไขและภาระผกูพนัเกี่ยวกบัสทิธิประโยชนท์างภาษีของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ หรือกองทนุรวมเพื่อการออมแลว้ 

       ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไข SSF : ก าหนดเงินลงทนุไดไ้ม่เกิน 30% ของรายไดท้ี่ตอ้งเสยีภาษีต่อปี สงูสดุ 200,000 บาท เมื่อนบัรวมกบัวงเงินกลุม่เกษียณ เช่น RMF, กองทนุส ารองเลีย้งชีพ/ กบข., ประกนับ านาญ เป็นตน้ 
ตอ้ง ไม่เกิน 500,000 บาท โดยตอ้งถือครองอย่างนอ้ย 10 ปีเต็ม นบัจากวนัท่ีลงทนุ สว่นท่ีเกินสทิธิไม่สามารถลดหย่อนภาษีได,้ ก าไรสว่นเกินทนุ (Capital Gain) จากการขายหน่วยลงทนุเฉพาะสว่นท่ีเกินสทิธิ หรือก าไรจากการ
ขายคืนผิดเง่ือนไข จะถือเป็นรายไดใ้นปีที่ขายคืน ตอ้งน าไปรวมค านวณภาษีดว้ยแมจ้ะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 10 ปีก็ตาม โดย บลจ.กสกิรไทย จะหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และหากขายคืนหน่วย
ลงทนุท่ีถือครองนอ้ยกว่า 1ปี จะเสยีค่าปรบั 1.50% หากไดย้ื่นลดหย่อน ตอ้งคืนเงินภาษีที่ไดร้บัยกเวน้ทั้งหมดทนัที พรอ้มจ่ายเงินเพิ่มใหร้ฐั 1.50% ต่อเดือน โดยคิดยอ้นหลงัตัง้แต่ เดือน เม.ย.ของปีที่เคยยื่นขอลดหย่อนภาษีไว ้
จนถงึวนัท่ียื่นคืนภาษี 

      ขา้พเจา้รับทราบเงือ่นไข RMF : เงินลงทุนไดไ้ม่เกิน 30% ของรายไดท้ี่ตอ้งเสียภาษีต่อปี เมื่อนับรวมกบัวงเงินกลุ่มเกษียณ เช่น SSF เพื่อการออม, กองทุนส ารองเลีย้งชีพ/ กบข., ประกันบ านาญ เป็นตน้ ตอ้งไม่เกิน 

500,000 บาท, สว่นท่ีเกินสทิธิไม่สามารถลดหย่อนภาษีได,้ ก าไรสว่นเกินทนุ (Capital Gain) จากการขายหน่วยลงทนุเฉพาะสว่นที่เกินสทิธิ ไม่ว่าจะถือเป็นระยะเวลานานเท่าใดก็ตาม หรือก าไรจากการขายคืนผิดเง่ือนไขจะถือ

เป็นรายไดใ้นปีที่ขายคืน ตอ้งน าไปรวมค านวณภาษี โดย บลจ.กสกิรไทย จะหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา, การขายคืนสว่นที่ลงทุนเกินสิทธิโดยไม่เป็นไปตามเง่ือนไข อาจสง่ผลใหผิ้ดเง่ือนไขการลงทุน 

RMF ของปีที่เคยลงทนุมา หากผิดเง่ือนไขและลงทนุไม่ถงึ 5 ปี ตอ้งคืนเงินภาษีทัง้หมดทกุปี ที่ไดร้บัยกเวน้มา หากผิดเง่ือนไขและลงทนุ 5 ปีขึน้ไป ตอ้งคืนเงินภาษีที่ไดร้บัยกเวน้ 5 ปียอ้นหลงั โดยหากผูล้งทนุคืนภาษีลา่ชา้ ตอ้ง

จ่ายใหร้ฐั 1.5% ต่อเดือน โดยคิดตัง้แต่เดือน เม.ย. ของปีที่ถดัจากปีที่ขายผิดเง่ือนไขการลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้ขา้พเจา้ยอมรบัในรายละเอียด/เง่ือนไข/ความเสี่ยง รวมทัง้ค่าธรรมเนียมที่ระบไุวใ้นหนงัสอืชีช้วนและเอกสารประกอบการน าเสนอ 
กรณีมีเหตใุหเ้ลกิกองทนุประเภท RMF หรือ SSF ตามประกาศ ก.ล.ต.ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัการกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ หรือกองทนุรวมเพื่อการออม บริษัทจดัการจะด าเนินการโอนยา้ยการลงทนุของผูถ้ือ

หน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีระบไุวใ้นหนงัสอืชีช้วน 
ค าสั่งซือ้นีเ้ป็นความประสงคข์องขา้พเจา้เองและขา้พเจา้ขอขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อครบอายุโครงการตามระยะเวลาที่ก  าหนดในหนังสื อชีช้วนในค าสั่งซือ้นี ้หรือด าเนินการรบัซือ้คืนอตัโนมัติตามงวดเวลา

ตามที่ระบุในหนังสือชีช้วนของกองทุน หรือหากกองทุนมีเหตุให้เลิกกองทุนตามกฎหมาย หรือตามที่ระบุในหนังสือชีช้วนในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทรา บและยินยอมเข้าผูกพันตาม
รายละเอียดโครงการที่ไดร้บัอนมุติัจากส านกังาน ก.ล.ต. และที่แกไ้ขโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหว่างบริษัทจดัการและผูถ้ือหน่วยลงทนุที่จดัท าขึน้โดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม 

กรณีบญัชีนิติบคุคล ขา้พเจา้ขอใหธ้นาคารติดต่อ คณุ ............................................................................ ................................(โปรดระบชุื่อผูม้ีอ  านาจลงนามคนใดคนหนึ่ง) ธนาคารจะติดต่อจากเบอรโ์ทรศพัทบ์น
ระบบของธนาคาร เพื่อยืนยนัค าสั่งก่อนท ารายการ กรณีไม่สามารถติดต่อบคุคลที่ระบไุดข้า้พเจา้ขอใหธ้นาคารปฏิเสธการท ารายการ 

ขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนและเขำ้ใจขอ้ควำมในใบค ำส่ังซือ้และขอรับรองว่ำขอ้ควำมดงักล่ำวถูกตอ้ง เป็นจริง และตรงตำมวัตถุประสงคใ์นกำรส่ังซือ้หน่วยลงทุนของขำ้พเจำ้ทุกประกำร  

ลงชื่อผู้ซือ้หน่วยลงทุน ...............................................................................................................................................................................................................................                                            
ลงลำยมือช่ือเจ้ำหน้ำท่ี 
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ใบค ำส่ังซ้ือ 

โปรดตรวจสอบจ านวนจองซือ้ขัน้ต  ่า/สั่งซือ้ขัน้ต  ่าท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม
ท่ีทา่นจองซือ้/สั่งซือ้นี ้
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ส าหรบัลกูคา้   

ธนำคำรไม่มนีโยบำยรับฝำกสมุดบัญชทุีกประเภทของลูกค้ำ  
กรณีช ำระด้วยเงนิสด  ให้ช ำระด้วยตนเอง                             
 ได้เฉพำะ ณ ทีท่ ำกำรสำขำธนำคำรเท่ำน้ัน 

 



  

 
 

ไดต้ิดตอ่คณุ …………………………………………………………. (ผูม้อบฉนัทะ) โทร. …………………………………… 
อธิบาย CRR และใหค้  าแนะน าตาม Fund Fact Sheet และยืนยนัการท ารายการเรยีบรอ้ยแลว้ 
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ผูถื้อหน่วยลงทนุบญัชีกองทนุเลขท่ี  
 
ขอมอบฉันทะให ้....................................................................................................................................................................................................................... 

ที่อยู ่........................................................................................................................................................................................................................................ 
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เป็นผูน้  าสง่ค  าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และรบัสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุของขา้พเจา้คืนจากผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน และในการนีข้า้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบ
เสมือนหนึ่งขา้พเจา้ไดก้ระท าดว้ยตนเองทัง้สิน้ 

กรณีมอบฉนัทะบญัชีรว่ม/บญัชีนิตบิคุคล (ผูมี้อ านาจลงนาม) ในการนีข้อใหธ้นาคารตดิตอ่ คณุ ....................................................................... (โปรดระบช่ืุอผูม้อบฉนัทะคนใดคน
หนึ่ง)  ธนาคารจะตดิตอ่จากเบอรโ์ทรศพัท ์ระบบของธนาคาร เพ่ือใหค้  าแนะน าก่อนท ารายการ กรณีไม่สามารถตดิตอ่บคุคลท่ีระบไุด ้ขา้พเจา้ขอใหธ้นาคารปฏิเสธการท ารายการ 
 
  .......................................................................................... ..........................................................................................  
 ลงช่ือผูถื้อหน่วยลงทนุลงทนุ ลงช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 
  (ตอ้งเซน็ตอ่หนา้เจา้ของบญัชี) 
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ส าหรบัลกูคา้ 
 
 
 

ตำรำงแสดงรำยละเอียดสิทธิขั้นพืน้ฐำนของผู้บริโภค 
 

สิทธิของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ/์บุคลำกร/กระบวนกำร 

1. สทิธิท่ีจะไดร้บัขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง  ผูบ้รโิภคตอ้งไดร้บัการชีแ้จงถึงความแตกตา่งระหว่างผลติภณัฑห์ลกัของธนาคารพาณิชย ์กบัผลติภณัฑด์า้นหลกัทรพัยแ์ละดา้น
ประกนัภยัที่ชดัเจน 

 ผูบ้รโิภคตอ้งไดร้บัขอ้มลูรายละเอียดผลติภณัฑ ์ความเสี่ยง เง่ือนไข ผลตอบแทน เชน่ ในรูปของ APR (Annual Percentage Rate) 
หรือ IRR (Internal Rate of Return) และสมมตฐิานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ผูบ้รโิภคตอ้งไดร้บัขอ้มลูการโฆษณาหรือการใชส้ื่อทางการตลาดในการสง่เสรมิการขายอย่างถกูตอ้งและเหมาะสม 

 ผูบ้รโิภคตอ้งไดร้บัเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัประกอบการเสนอขายผลติภณัฑ ์ดา้นหลกัทรพัยแ์ละดา้นประกนัภยั(Fact Sheet) ท่ี
ระบ ุ
ลกัษณะพิเศษและความเสี่ยงของผลติภณัฑด์ว้ยถอ้ยค าท่ีกระชบั เขา้ใจง่ายตามรูปแบบท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เพ่ือประกอบการตดัสนิ 
ใจในการซือ้ผลติภณัฑ ์

2. สทิธิท่ีจะเลือกซือ้ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารทางการเงินไดอ้ย่างอิสระ 

 ผูบ้รโิภคมีสทิธิตดัสินใจลงทนุอย่างอิสระและสามารถปฏิเสธการซือ้ผลติภณัฑ ์ดา้นหลกัทรพัยแ์ละดา้นประกนัภยัได ้

 ผูบ้รโิภคมีสทิธิปฏิเสธการซือ้ผลติภณัฑด์า้นหลกัทรพัยแ์ละดา้นประกนัภยั ควบคูก่บัผลติภณัฑข์องธนาคารพาณิชย ์และธนาคาร 
พาณิชยต์อ้งใหส้ทิธิแก่ผูบ้รโิภคในการเลือกซือ้หรือไม่ซือ้ผลติภณัฑ ์ดงักลา่ว 

 ผูบ้รโิภคมีสทิธิใหค้วามยินยอมหรือปฏิเสธการเปิดเผยขอ้มลู ตามเอกสารหนงัสือใหค้วามยินยอม ซึง่แยกออกจากสญัญาการซือ้ 
ผลติภณัฑ ์

3. สทิธิท่ีจะรอ้งเรียนเพ่ือความเป็นธรรม  ผูบ้รโิภคมีสทิธิรอ้งเรียนทกุสาขาของธนาคารพาณิชยท่ี์ขายผลติภณัฑด์า้น หลกัทรพัยแ์ละดา้นประกนัภยั (Point of Sale) โดยตอ้ง
ไดร้บัหลกัฐานว่าธนาคารพาณิชยไ์ดร้บัเรื่องรอ้งเรียนแลว้ 

 ผูบ้รโิภคสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในผลติภณัฑจ์าก ศนูยก์ารขอ้มลูผูบ้รโิภค (Call Center) ของธนาคารผูข้าย 
4. สทิธิท่ีจะไดร้บัการพิจารณาคา่ชดเชย  
หากเกิดความเสียหาย 

 ผูบ้รโิภคมีสทิธิไดร้บัการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสจูนแ์ลว้ว่าธนาคารพาณิชยไ์ม่ไดป้ฏิบตัติามแนวนโยบายการขาย
ผลติภณัฑท่ี์ดี โดยจงใจหรือประมาทเลนิเลอ่ เป็นเหตใุหผู้บ้รโิภคไดร้บัเสียหาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


