
 

 

ค าขอให้ด าเนินการ ซือ้/แก้ไข/ยกเลิกหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม ่าเสมอ 

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

ช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ ............................................................................................................เลขท่ีบญัชีกองทนุ      
เบอร์โทรศพัท์ ............................................................. มีความประสงค์ (โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง      ) 
ประเภทการหกับญัชี(เลือกได้แบบเดียว)       หกับญัชีเงินฝาก       หกับญัชีบตัรเครดิตเฉพาะกองทนุประเภท SSF/RMF เท่านัน้ 

1.      ขอใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอยา่งสม ่าเสมอ (ระบรุายละเอียดสว่นท่ี 1ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ข้อท่ี 1. และ สว่นท่ี 2 ยินยอมให้หกับญัชีฯ) 
2.      ขอแก้ไขรายละเอียดการใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอยา่งสม ่าเสมอ (ระบรุายละเอียดสว่นท่ี 1 ข้อ 1)       
   2.1      จ านวนเงินท่ีซือ้หน่วยลงทนุในแต่ละครัง้            2.2        ล าดบัการซือ้ของกองทนุ                                                  2.3         เพิ่มจ านวนกองทนุส าหรับการสัง่ซือ้                                
   2.4       ลดจ านวนกองทนุส าหรับการสัง่ซือ้                   2.5       บญัชีเงินฝาก/บตัรเครดิตท่ีใช้หกัเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ      2.6         วนัท่ีหกับญัชี 
3.      ขอยกเลิก สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอยา่งสม ่าเสมอและการหกับญัชีท่ีช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ มีผลตัง้แต่วนัท่ี .......... เดือน ........................... พ.ศ. ................ เป็นต้นไป  

(แจ้งลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนันบัตัง้แต่วนัท่ีระบไุว้ในค าขอนี)้      ลายมือชื่อ ............................................................... ผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุนและเจ้าของบัญชีเงินฝาก/ผู้ถือบัตรเครดิต       

ส่วนท่ี 1 ค าส่ังซือ้หน่วยลงทุน : ข้าพเจ้าประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในลกัษณะท่ีเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามแผนการลงทนุอยา่งสม ่าเสมอโดยช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่ว ด้วยการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิต ตามรายละเอียดท่ีระบุ ในสว่นท่ี 2 ยินยอมให้หกับญัชี
เงินฝากหรือยินยอมให้หกับญัชีบตัรเครดิต 

ข้อ 1. รายละเอียดเก่ียวกบักองทนุ 

ล าดบั ชื่อกองทนุ 

เลขท่ีบญัชี
กองทนุย่อย 
2 หลกั
สดุท้าย 

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

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

 สว่นท่ีเกินจะน าไปลดหย่อนภาษีไมไ่ด้และเป็นการลงทนุท่ีผิดเง่ือนไข    
   (ศกึษารายละเอียดเพ่ิม หน้า2) 

ระดบั
ความ
เสีย่ง
กองทนุ 

ระดบัความ
เสีย่งที่ข้าพเจ้า

รับได้ 
(ค่าความเสีย่ง 

: 1/4/5/7/8 
เท่านัน้) 

ยอมรับความเสีย่ง
กองทนุเกินระดบั
ความเสีย่ง

ข้าพเจ้า (ถ้ามี) 

ยอมรับความ
เสีย่งอตัรา
แลกเปลีย่น 
(ถ้ามี) 

รับทราบเง่ือนไขลงทุนและ
สทิธิประโยชน์ทางภาษี 
และผลกระทบกรณีผิด

เง่ือนไข 
(เฉพาะกองทนุประเภท 

SSF/RMF) 

         

         

         

               ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงของกองทนุท่ีข้าพเจ้าลงทนุครัง้นี ้ท่ีมีความเสี่ยงสงูกวา่ท่ีข้าพเจ้ารับได้, รับทราบความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนของกองทนุ และรับทราบเง่ือนไขลงทนุ

และสิทธิประโยชน์ทางภาษีและผลกระทบกรณีผิดเง่ือนไข โดยข้าพเจ้าได้รับหนงัสือชีช้วนฯ /คู่มือการลงทนุ (เฉพาะกอง SSF/RMF)  และค าแนะน าจากผู้ ติดต่อผู้ลงทนุเร่ืองความเสี่ยงดงักลา่วแล้ว                         

                                                                          ลายมือชื่อ ........................................................................................... ผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

ข้อ 2 รายละเอียดส าหรับการซือ้หน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม ่าเสมอตามค าส่ังซือ้นี ้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน ส่วนที่ 2 ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก หรือยินยอม
ให้หักบัญชีบัตรเครดิต โดยก าหนดวนัท่ีหกับญัชีไว้ดงันี ้(วนัท่ีระบใุนข้อนี ้ให้ถือเป็นวนัหกัเงินจากบญัชีของทกุกองทนุท่ีอยูภ่ายใต้ค าสัง่ซือ้นี)้ 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ของวันที่ต้องการหกับัญชี    
วนัท่ี      15       16       17       18       19       20       21        22       23      24       25        26       27       28       29       30       31  

ข้อ 3 ในการท าค าสัง่ซือ้นี ้ ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบติัตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการด าเนินการเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุตามแผนการลงทนุอยา่งสม ่าเสมอท่ีระบไุว้ด้านหลงัของค า
ขอนีแ้ละท่ีจะได้มีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ค าสัง่นีเ้ป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าเอง ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผกูพนัตามรายละเอียดโครงการท่ี
ได้รับอนมุติัจากส านกังาน ก.ล.ต. และท่ีแก้ไขโดยชอบด้วยกฎหมายตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีจดัท าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม โดยได้อ่านและเข้าใจข้อความในใบค าสัง่ดงักลา่วข้างต้น และขอรับรองวา่ข้อความดงักลา่วถกูต้อง เป็นจริงและตรงตามวตัถปุระสงค์ของข้าพเจ้าทกุประการ 

ค าเตือนตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจได้รับเงินลงทนุคืนมากกวา่หรือน้อยกวา่เงิน
ลงทนุเร่ิมแรกก็ได้ และอาจจะไมไ่ด้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาท่ีก าหนดหรืออาจจะไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามท่ีได้มีค าสัง่ไว้ และผู้ลงทนุควรซือ้หนว่ยลงทนุกบับคุคลท่ี
ได้รับความเห็นชอบ 

                                                                                   ลายมือชื่อ ...................................................................................................... ผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

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

ส่วนที่ 2 ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือยินยอมให้หักบัญชีบัตรเครดิต (เฉพาะการสมคัรตามแผนการลงทนุอยา่งสม ่าเสมอเทา่นัน้) 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุตามบญัชีกองทนุท่ีระบไุว้ข้างต้น ขอช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยยินยอมให้ธนาคารหกับญัชี ตามประเภทท่ีเลือกไว้ ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก     ออมทรัพย์         กระแสรายวนั                    ยินยอมให้หักบัญชีบัตรเครดิต (เฉพาะกองทุนประเภท SSF/RMF)       วีซา่       มาสเตอร์         
ช่ือบญัชี ........................................................................................................................ .......        ช่ือผู้ ถือบตัร ............................................................................................................. ................................. 

 
เลขท่ี                  เลขท่ี 

 
ประสงค์ให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก/บตัรเครดิต ของข้าพเจ้าเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุตามรายละเอียดท่ีระบใุนค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุข้างต้น และในการท าค าขอให้หกับญัชีนี ้
ข้าพเจ้าได้อ่านเข้าใจและตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบติัตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการด าเนินการเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุตามแผนการลงทนุอยา่งสม ่าเสมอผ่านบญัชีเงินฝากหรือบตัรเครดิตท่ีระบไุว้ 
ด้านหลงัของค าขอนี ้และท่ีจะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้า 
 

    ลายมือชื่อ ............................................................................................................................. ...เจ้าของบัญชีเงินฝาก/ผู้ถือบัตรเครดิต (ตามที่ให้ไว้กบัธนาคาร) 

  (................................................................................................................................) 
เฉพาะเจ้าหน้าที่/ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

                                                      สาขา 
 
ผู้แนะน าการลงทุน/Maker ....................................................................................................... 

เลขที่ใบอนุญาต .......................................................................................................................  

                                                         ส านักงานใหญ่ 
 

ผู้บันทึกรายการ ........................................................................................................................................... 
วันที่ ............................................................................................................................. .................................. 
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ข้อก าหนดการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล 
 
 

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูของข้าพเจ้าท่ีให้ไว้แก่ธนาคาร หรือให้ผ่านธนาคาร หรือมีอยูก่บัธนาคาร หรือท่ีธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์
ท่ีจ าเป็นเพ่ือการให้บริการแก่ข้าพเจ้า การด าเนินการตามค าขอของข้าพเจ้าก่อนให้บริการ การมอบหมายงานให้ผู้ อ่ืนสนับสนุนการให้บริการ ไม่ว่าจะเก่ียวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
ติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอ่ืนใดก็ตาม การโอนสิทธิและ/หรือหน้าท่ี การปฏิบติัตามกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง การควบคุมก ากับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร 
การจดัการข้อร้องเรียน และ/หรือ เพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนใดท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการของธนาคารอยา่งมีนยัส าคญั หรือเพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการได้อยา่งเป็นธรรมและต่อเน่ือง และข้าพเจ้าตก
ลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้แก่กลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผู้ ให้บริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผู้ รับจ้างช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน 
(co-brand) ผู้ประมวลผลข้อมลู ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัทข้อมลูเครดิต บริษัทจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ ผู้ รับโอนสิทธิ ผู้มีอ านาจตาม
กฎหมาย และ/หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ท่ีมีสัญญาอยู่กับธนาคาร และยินยอมให้ผู้ รับข้อมูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้ภายใต้
วตัถปุระสงค์ดงักลา่ว และตกลงยินยอมให้สง่ และ/หรือ โอนข้อมลูไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
รายละเอียดอ่ืนๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลในเว็บไซต์ของธนาคาร  www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

 
 
 

ข้อก าหนดเก่ียวกับการด าเนินการเพื่อซือ้หน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม ่าเสมอ 
 

ส าหรับการซือ้หน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม ่าเสมอหักบัญชีเงินฝาก  
กรณีท่ีข้าพเจ้าท าค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามแผนการลงทนุอยา่งสม ่าเสมอฉบบันี ้โดยช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝาก ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมต่อบริษัทจดัการ ดงันี ้

1. ช่ือบญัชีกองทนุจะต้องตรงกบัช่ือบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า 
2. ข้าพเจ้าได้ลงนามการยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุตามแบบท่ีบริษัทจดัการก าหนดและสง่มอบให้แก่บริษัทจดัการพร้อมกบัค าสัง่ฉบบันีแ้ล้ว 
3. ข้าพเจ้ารับทราบดีวา่ ข้าพเจ้าจะต้องเคยซือ้และได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามท่ีระบไุว้ในค าสัง่ฉบบันีม้าก่อน ข้าพเจ้าจึงสามารถท่ีจะท าค าสัง่ฉบบันี ้ ได้ และในกรณีท่ีปรากฎ
วา่ ข้าพเจ้าไมเ่คยซือ้และได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตามท่ีระบไุว้ในค าสัง่ฉบบันีม้าก่อน บริษัทจดัการมีสิทธิท่ีจะไมป่ฏิบติัตามค าสัง่ฉบบันีไ้ด้จนกวา่ข้าพเจ้าจะปฏิบติัให้ถกูต้อง
ตามข้อก าหนดดงักลา่วเสียก่อน 

4. ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขการลงทุนในประเภทกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) ดงันี ้
กรณี SSF : ก าหนดเงินลงทนุได้ไมเ่กิน 30% ของเงินได้ท่ีต้องเสียภาษีต่อปี สงูสดุ 200,000 บาท เมื่อนบัรวมกบัวงเงินกลุม่เกษียณ เช่น RMF, กองทนุส ารองเลีย้งชีพ/ กบข., ประกนับ านาญ เป็น
ต้น ต้องไมเ่กิน 500,000 บาท โดยต้องถือครองอยา่งน้อย 10 ปีเต็ม นบัจากวนัท่ีลงทนุ, หากข้าพเจ้าลงทนุเกินสิทธิท่ีก าหนด ข้าพเจ้ารับทราบวา่สว่นท่ีเกินสทิธิไมส่ามารถลดหย่อนภาษีได้, ก าไร
สว่นเกินทนุ (Capital Gain) จากการขายหน่วยลงทนุเฉพาะสว่นท่ีเกินสิทธิ จะถือเป็นรายได้ในปีท่ีขายคืน ต้องน าไปรวมค านวณภาษีด้วย แม้จะถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 10 ปีก็ตาม และหากขาย
คืนหน่วยลงทนุท่ีถือครองน้อยกวา่ 1 ปี จะเสียค่าปรับ 1.50% 
กรณี RMF: ก าหนดเงินลงทนุได้ไมเ่กิน 30% ของเงินได้ท่ีต้องเสียภาษีต่อปี เมื่อนบัรวมกบัวงเงินกลุม่เกษียณ เช่น SSF เพื่อการออม, กองทนุส ารองเลีย้งชีพ/ กบข., ประกนับ านาญ เป็นต้น 
สงูสดุไมเ่กิน 500,000 บาท, ข้าพเจ้ารับทราบวา่สว่นท่ีซือ้เกินสิทธิลดหยอ่นภาษีไมไ่ด้, ก าไรจากการขายคืนถือเป็นรายได้ ต้องน าไปรวมค านวณภาษีด้วย การขายคืนสว่นท่ีลงทนุเกินสทิธิโดยไม่
เป็นไปตามเง่ือนไข อาจสง่ผลให้ผิดเง่ือนไขการลงทนุ RMF ของปีท่ีเคยลงทนุมา 

5. ข้าพเจ้ารับทราบวา่กรณีท่ีข้าพเจ้าระบุกองทนุท่ีซือ้ไว้มากกวา่หนึ่งกองทนุขึน้ไป บริษัทจดัการจะด าเนินการซือ้หน่วยลงทนุตามล าดบัของกองทนุท่ีระบไุว้ และหากจ านวนเงินในบญัชีเงินฝาก ณ 
วนัหกับญัชีในคราวใด มีจ านวนไมพ่อท่ีจะช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุในล าดบัใดทัง้จ านวน บริษัทจดัการจะด าเนินการซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุในล าดบัใดล าดบัหนึ่ง  อยา่งไรก็ตามหากจ านวน
เงินในบญัชีเงินฝาก ณ วนัหกัเงินจากบญัชีเงินฝากนัน้มีจ านวนไมพ่อท่ีจะช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในล าดบัใดเลย บริษัทจดัการจะไมซ่ือ้หน่วยลงทนุของกองทนุใดๆ ให้ข้าพเจ้าส าหรับ
วนัหกัเงินจากบญัชีเงินฝากในคราวนัน้ หากไมส่ามารถหกับญัชีเป็นจ านวน 2 ครัง้ติดต่อกนั บริษัทจดัการมีสิทธิท่ีจะยกเลิกค าสัง่ฉบบันีไ้ด้ทนัทีหรือยกเลิกการหกับญัชีกองทนุในล าดบันัน้ 

6. ในบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าจะต้องมีเงินเพียงพอให้หกัเพ่ือช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุตามค าสัง่ฉบบันี ้ก่อนเวลา 24.00 น.ของวนัก่อนหน้าวันหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก 
7. ข้าพเจ้าไมม่ีสิทธิขอคืนหน่วยลงทนุ (No Refund) ไมว่า่ด้วยเหตใุด 
8. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าจะยกเลิกค าสัง่ฉบบันี ้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจดัการทราบตามแบบและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยข้าพเจ้าจะต้องแจ้งลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งน้อย 30 วนั 
ก่อนวนัท่ีจะยกเลิกค าสัง่ฉบบันี ้

9. ในกรณีท่ีวนัท่ีซือ้หน่วยลงทนุตามค าสัง่ฉบบันี ้ตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการหรือวนัหยดุท าการของธนาคาร หรือในเดือนนัน้ๆ ไมม่ีวนัท่ีหกับญัชีตามท่ีระบใุนค าขอนีแ้ล้วแต่กรณี  บริษัท
จดัการจะเลื่อนวนัตดับญัชีเป็นวนัท าการก่อนหน้า 

10.บริษัทจดัการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการตามค าสัง่ฉบบันีโ้ดยไมต้่องบอกกลา่วลว่งหน้า 
11.กรณีข้าพเจ้าเป็นประเภทบคุคลธรรมดา-บญัชีร่วม ช่ือบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามค าสัง่ฉบบันีจ้ะต้องตรงกบัช่ือบญัชีร่วม (บญัชีกองทนุ) เว้นแต่บริษัทจดัการจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 
12.บริษัทจดัการมีสิทธิก าหนด และ/หรือ เปลีย่นแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขและวิธีการในการท าค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามแผนการลงทนุอยา่งสม ่าเสมอ ได้ตามท่ีเห็นสมควรโดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบแต่อยา่งใด 
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ข้อก าหนดเก่ียวกับการด าเนินการเพื่อซือ้หน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม ่าเสมอ 
 

ส าหรับการซือ้หน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม ่าเสมอหักบัญชีบัตรเครดิต 

กรณีท่ีข้าพเจ้าท าค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามแผนการลงทนุอยา่งสม ่าเสมอฉบบันี ้ โดยช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีหกับตัรเครดิตของข้าพเจ้าท่ีออกโดยธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมต่อบริษัทจดัการ ดงันี ้

1. ช่ือบญัชีกองทนุจะต้องตรงกบัช่ือบตัรเครดิตของข้าพเจ้า 
2. การช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยการหกัเงินจากบญัชีบตัรเครดิต จะใช้ได้เฉพาะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุประเภทกองทนุรวมเพ่ือการออม (SSF) และ/หรือ ประเภทกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) 
เท่านัน้ เว้นแต่บริษัทจดัการจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

3. ข้าพเจ้าได้ลงนามการยินยอมให้หกับญัชีบตัรเครดิตเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุตามแบบท่ีบริษัทจดัการก าหนดและสง่มอบให้แก่บริษัทจดัการพร้อมกับค าสัง่ฉบบันีแ้ล้ว  
4. ข้าพเจ้ารับทราบดีวา่ ข้าพเจ้าจะต้องเคยซือ้และได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามท่ีระบไุว้ในค าสัง่ฉบบันีม้าก่อน ข้าพเจ้าจึงสามารถท่ีจะท าค าสัง่ฉบบันี ้ ได้ และในกรณีท่ีปรากฎ
วา่ ข้าพเจ้าไมเ่คยซือ้และได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุของกองทุนรวมตามท่ีระบไุว้ในค าสัง่ฉบบันีม้าก่อน บริษัทจดัการมีสิทธิท่ีจะไมป่ฏิบติัตามค าสัง่ฉบบันีไ้ด้จนกวา่ข้าพเจ้าจะปฏิบติัให้ถกูต้อง
ตามข้อก าหนดดงักลา่วเสียก่อน 

5. ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขการลงทนุในประเภทกองทนุรวมเพ่ือการออม (SSF) และประเภทกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) ดงันี ้
กรณี SSF : ก าหนดเงินลงทนุได้ไมเ่กิน 30% ของเงินได้ท่ีต้องเสียภาษีต่อปี สงูสดุ 200,000 บาท เมื่อนบัรวมกบัวงเงินกลุม่เกษียณ เช่น RMF, กองทนุส ารองเลีย้งชีพ/ กบข., ประกนับ านาญ เป็น
ต้น ต้องไมเ่กิน 500,000 บาท โดยต้องถือครองอยา่งน้อย 10 ปีเต็ม นบัจากวนัท่ีลงทนุ, หากข้าพเจ้าลงทนุเกินสิทธิท่ีก าหนด ข้าพเจ้ารับทราบวา่สว่นท่ีเกินสทิธิไมส่ามารถลดหยอ่นภาษีได้, ก าไร
สว่นเกินทนุ (Capital Gain) จากการขายหน่วยลงทนุเฉพาะสว่นท่ีเกินสิทธิ จะถือเป็นรายได้ในปีท่ีขายคืน ต้องน าไปรวมค านวณภาษีด้วย แม้จะถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 10 ปีก็ตาม และหากขาย
คืนหน่วยลงทนุท่ีถือครองน้อยกวา่ 1 ปี จะเสียค่าปรับ 1.50% 
กรณี RMF: ก าหนดเงินลงทนุได้ไมเ่กิน 30% ของเงินได้ท่ีต้องเสียภาษีต่อปี เมื่อนบัรวมกบัวงเงินกลุม่เกษียณ เช่น SSF เพื่อการออม, กองทนุส ารองเลีย้งชีพ/ กบข., ประกนับ านาญ เป็นต้น 
สงูสดุไมเ่กิน 500,000 บาท, สว่นท่ีซือ้เกินสทิธิลดหยอ่นภาษีไมไ่ด้, ก าไรจากการขายคืนถือเป็นรายได้ ต้องน าไปรวมค านวณภาษีด้วย การขายคืนสว่นท่ีลงทนุเกินสิทธิโดยไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไข 
อาจสง่ผลให้ผิดเง่ือนไขการลงทนุ RMF ของปีท่ีเคยลงทนุมา 

6. การซือ้หน่วยลงทนุอยา่งสม ่าเสมอของกองทนุท่ีอยูภ่ายใต้บญัชีกองทนุเดียวกนั จะต้องใช้บญัชีบตัรเครดิตเดียวกนั เว้นแต่บริษัทจดัการจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 
7. ข้าพเจ้าไมม่ีสิทธิขอคืนหน่วยลงทนุ (No Refund) ไมว่า่ด้วยเหตใุด 
8. ข้าพเจ้ารับทราบวา่กรณีท่ีข้าพเจ้าระบุกองทนุท่ีซือ้ไว้มากกวา่หนึ่งกองทนุขึน้ไป บริษัทจดัการจะด าเนินการซือ้หน่วยลงทนุตามล าดบัของกองทนุท่ีระบไุว้ และหากวงเงินในบตัรเครดิต ณ วนัหกั
บญัชีในคราวใด มีจ านวนไมพ่อท่ีจะช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุในล าดบัใดทัง้จ านวน บริษัทจดัการจะด าเนินการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในล าดบัใดล าดบัหนึ่ง  อยา่งไรก็ตามหากวงเงินในบตัร
เครดิต ณ วนัหกัเงินจากบญัชีบตัรเครดิตนัน้มีจ านวนไมพ่อท่ีจะช าระค่าซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุในล าดบัใดเลย บริษัทจดัการจะไมซ่ือ้หน่วยลงทนุของกองทนุใด ๆ ให้ข้าพเจ้าส าหรับวนัหกัเงิน
จากบตัรเครดิตในคราวนัน้ หากไมส่ามารถหกับญัชีเป็นจ านวน 2 ครัง้ติดต่อกนั บริษัทจดัการจะยกเลิกค าสัง่ฉบบันีไ้ด้ทนัทีหรือยกเลิกการหกับญัชีกองทนุในล าดบันัน้ 

9. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าจะยกเลิกค าสัง่ฉบบันี ้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจดัการทราบตามแบบและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยข้าพเจ้าจะต้องแจ้งลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งน้อย 30 วนั 
ก่อนวนัท่ีจะยกเลิกค าสัง่ฉบบันี ้

10.ในกรณีท่ีวนัท่ีซือ้หน่วยลงทนุตามค าสัง่ฉบบันี ้ตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการหรือวันหยดุท าการของธนาคาร หรือในเดือนนัน้ๆ ไมม่ีวนัท่ีหกับญัชีตามท่ีระบใุนค าขอนีแ้ล้วแต่กรณี บริษัท  
    จะเลื่อนวนัตดับญัชีเป็นวนัท าการก่อนหน้า 
11.กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบตัรเครดิตเน่ืองจากบตัรหมดอาย ุหรือเปลี่ยนแปลงประเภทบตัรเครดิต บริษัทจะด าเนินการหกัเงินจากบญัชีบตัรเครดิตของหมายเลขบตัรเครดิตใหมท่นัทีโดย
ไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือบตัรทราบลว่งหน้า 

12.กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถเรียกเก็บค่าซือ้หน่วยลงทนุจากบตัรเครดิตของข้าพเจ้า หรือค าสัง่ซือ้ฉบบันีไ้มถ่กูต้อง หรือเมื่อบริษัทจดัการเห็นสมควร ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทจดัการมีสิทธิ
ยกเลิกค าสัง่ซือ้นีเ้มื่อใดก็ได้ โดยไมต้่องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแต่อยา่งใด 

13.สิทธิประโยชน์จากการใช้บตัรเครดิตเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุให้เป็นไปตามท่ีผู้ ให้บริการบตัรเดรดิตก าหนด 
14.กรณีข้าพเจ้าเป็นประเภทบคุคลธรรมดาบญัชีร่วม (บญัชีกองทนุ) ข้าพเจ้าไมมี่สิทธ์ิช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต 
15.บริษัทจดัการมีสิทธิก าหนด และ/หรือ เปลีย่นแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขและวิธีการในการท าค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามแผนการลงทนุอยา่งสม ่าเสมอ ได้ตามท่ีเห็นสมควรโดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบแต่อยา่งใด 
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