
 

 

ค ำขอให้ด ำเนินกำร ซือ้/แก้ไข/ยกเลกิหน่วยลงทุนตำมแผนกำรลงทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ 

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

ชื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ............................................................................................................เลขทีบ่ญัชีกองทนุ      
เบอร์โทรศัพท์ ............................................................. มคีวำมประสงค์ (โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในชอ่ง      ) 
ประเภทกำรหกับญัชี(เลอืกได้แบบเดียว)       หกับญัชีเงินฝำก       หกับญัชีบตัรเครดิตเฉพำะกองทนุประเภท SSF/RMF เท่ำนัน้ 

1.      ขอใช้บริกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอย่ำงสม ำ่เสมอ (ระบรุำยละเอียดสว่นที่ 1ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ข้อที่ 1. และ ส่วนที่ 2 ยินยอมให้หกับญัชีฯ) 
2.      ขอแก้ไขรำยละเอียดกำรใช้บริกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุอยำ่งสม ่ำเสมอ (ระบุรำยละเอียดส่วนที่ 1 ข้อ 1)       
   2.1      จ ำนวนเงินที่ซือ้หน่วยลงทนุในแต่ละครัง้            2.2        ล ำดบักำรซือ้ของกองทนุ                                                  2.3         เพ่ิมจ ำนวนกองทนุส ำหรับกำรสัง่ซือ้                                
   2.4       ลดจ ำนวนกองทนุส ำหรับกำรสัง่ซือ้                   2.5       บญัชีเงินฝำก/บตัรเครดิตที่ใช้หกัเงินเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ      2.6         วันที่หกับญัช ี
3.      ขอยกเลิก สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุอย่ำงสม ำ่เสมอและกำรหกับญัชีทีช่ ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุ มีผลตัง้แต่วันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. ................ เป็นต้นไป  

(แจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วันนบัตัง้แต่วันทีร่ะบุไว้ในค ำขอนี)้      ลำยมือช่ือ ............................................................... ผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุนและเจ้ำของบัญชีเงินฝำก/ผู้ถือบัตรเครดิต       

ส่วนท่ี 1 ค ำส่ังซือ้หน่วยลงทุน : ข้ำพเจ้ำประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในลกัษณะที่เป็นกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตำมแผนกำรลงทนุอย่ำงสม ่ำเสมอโดยช ำระค่ำซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุ
รวมถึงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จำ่ยอ่ืนใด (ถ้ำมี) ที่เกิดขึน้จำกกำรซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่ำว ด้วยกำรหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชบีตัรเครดิต ตำมรำยละเอียดทีร่ะบ ุในสว่นที่ 2 ยินยอมให้หกับญัชี
เงินฝำกหรือยินยอมให้หกับญัชบีตัรเครดิต 

ข้อ 1. รำยละเอียดเก่ียวกับกองทนุ 

ล ำดบั ช่ือกองทนุ 

เลขท่ีบญัชี
กองทนุย่อย 
2 หลกั
สดุท้ำย 

จ ำนวนเงินท่ีซือ้หน่วยลงทนุในแต่ละครัง้(บำท) ก่อนหกั
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีเกิดขึน้จำกกำรซือ้หน่วยลงทนุ  
 SSF ไมเ่กิน 200,000 บำท/ปี  

 SSF+RMF+วงเงนิกลุม่เกษียณ ไมเ่กิน 500,000 บำท/ปี 

 สว่นท่ีเกินจะน ำไปลดหย่อนภำษีไมไ่ด้และเป็นกำรลงทุนท่ีผดิเงื่อนไข    
   (ศึกษำรำยละเอียดเพิม่ หน้ำ2) 

ระดบั
ควำม
เสีย่ง
กองทนุ 

ระดบัควำม
เสีย่งท่ีข้ำพเจ้ำ

รับได้ 
(ค่ำควำมเสีย่ง 

: 1/4/5/7/8 
เท่ำนัน้) 

ยอมรับควำมเสีย่ง
กองทนุเกินระดบั
ควำมเสีย่ง

ข้ำพเจ้ำ (ถ้ำมี) 

ยอมรับควำม
เสีย่งอตัรำ
แลกเปลีย่น 
(ถ้ำมี) 

รับทรำบเงื่อนไขลงทนุและ
สทิธิประโยชน์ทำงภำษี 
และผลกระทบกรณีผิด

เงื่อนไข 
(เฉพำะกองทนุประเภท 

SSF/RMF) 

         
         
         

               ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยอมรับควำมเสี่ยงของกองทนุทีข้่ำพเจ้ำลงทนุครัง้นี ้ที่มีควำมเสี่ยงสงูกว่ำที่ข้ำพเจ้ำรับได้, รับทรำบควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนของกองทนุ และรับทรำบเง่ือนไขลงทนุ

และสิทธิประโยชน์ทำงภำษีและผลกระทบกรณีผดิเง่ือนไข โดยข้ำพเจ้ำได้รับหนงัสอืชีช้วนฯ /คู่มือกำรลงทนุ (เฉพำะกอง SSF/RMF)  และค ำแนะน ำจำกผู้ติดต่อผู้ลงทนุเร่ืองควำมเสี่ยงดังกล่ำวแล้ว                         

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

ข้อ 2 รำยละเอียดส ำหรับกำรซือ้หน่วยลงทุนตำมแผนกำรลงทุนอย่ำงสม ่ำเสมอตำมค ำส่ังซือ้นี ้ให้เป็นไปตำมรำยละเอียดท่ีระบุไว้ใน ส่วนท่ี 2 ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝำก หรือยินยอมให้
หักบัญชีบัตรเครดิต โดยก ำหนดวันท่ีหกับญัชีไว้ดังนี ้(วันทีร่ะบใุนข้อนี ้ให้ถือเป็นวันหกัเงินจำกบญัชีของทกุกองทนุที่อยู่ภำยใต้ค ำสัง่ซือ้นี)้ 
โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ของวันที่ต้องกำรหกับัญชี    
วันที่      15       16       17       18       19       20       21        22       23      24       25        26       27       28       29       30       31  

ข้อ 3 ในกำรท ำค ำสัง่ซือ้นี ้ ข้ำพเจ้ำได้อ่ำน เข้ำใจ และตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบติัตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุตำมแผนกำรลงทนุอยำ่งสม ำ่เสมอที่ระบุไว้ด้ำนหลงัของค ำ
ขอนีแ้ละที่จะได้มีกำรเปลี่ยนแปลงในภำยหน้ำ ค ำสัง่นีเ้ป็นควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำเอง ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำได้รับกำรจดัสรรหนว่ยลงทนุ ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยินยอมเข้ำผกูพนัตำมรำยละเอียดโครงกำรที่
ได้รับอนมุติัจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. และที่แก้ไขโดยชอบด้วยกฎหมำยตลอดจนข้อผกูพนัระหว่ำงบริษัทจดักำรและผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่จดัท ำขึน้โดยชอบด้วยกฎหมำยและลงนำมโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม โดยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในใบค ำสัง่ดังกลำ่วข้ำงต้น และขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวถกูต้อง เป็นจริงและตรงตำมวัตถปุระสงค์ของข้ำพเจ้ำทกุประกำร 

ค ำเตือนตำมประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  กำรลงทนุในหน่วยลงทนุมิใชก่ำรฝำกเงินและมีควำมเสี่ยงของกำรลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอำจได้รับเงินลงทนุคืนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำเงิน
ลงทนุเร่ิมแรกก็ได้ และอำจจะไม่ได้รับช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดหรืออำจจะไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุได้ตำมที่ได้มีค ำสัง่ไว้ และผู้ลงทนุควรซือ้หน่วยลงทนุกับบุคคลที่
ได้รับควำมเห็นชอบ 

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

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

   ส่วนท่ี 2 ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝำกหรือยินยอมให้หักบัญชีบัตรเครดิต (เฉพำะกำรสมคัรตำมแผนกำรลงทนุอยำ่งสม ำ่เสมอเท่ำนัน้) 
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมบญัชีกองทนุที่ระบุไว้ข้ำงต้น ขอช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุโดยยินยอมให้ธนำคำรหกับญัชี ตำมประเภทที่เลือกไว้ ดังรำยละเอียดต่อไปนี ้
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝำก     ออมทรัพย ์        กระแสรำยวัน                    ยินยอมให้หักบัญชีบัตรเครดิต (เฉพำะกองทุนประเภท SSF/RMF)       วีซ่ำ       มำสเตอร์         
ชื่อบญัชี ........................................................................................................................ .......        ชื่อผู้ถือบตัร .............................................................................................................................................. 

 
เลขที่                  เลขที ่

 
ประสงค์ให้ธนำคำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำก/บตัรเครดิต ของข้ำพเจ้ำเพ่ือช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุตำมรำยละเอียดทีร่ะบใุนค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุข้ำงต้น และในกำรท ำค ำขอให้หกับญัชีนี ้
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนเข้ำใจและตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบติัตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุตำมแผนกำรลงทนุอยำ่งสม ่ำเสมอผ่ำนบญัชีเงินฝำกหรือบตัรเครดิตทีร่ะบุไว้ 
ด้ำนหลงัของค ำขอนี ้และที่จะได้มีกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงในภำยหน้ำ 
 

    ลำยมือช่ือ ................................................................................................................................เจ้ำของบัญชีเงินฝำก/ผู้ถือบัตรเครดิต (ตำมท่ีให้ไว้กบัธนำคำร) 

  (............................................................................................................................. ...) 
                                                                               เฉพำะเจ้ำหน้ำท่ี/ผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
                                                      สำขำ 
 
ผู้แนะน ำกำรลงทุน/Maker ....................................................................................................... 
เลขท่ีใบอนุญำต ....................................................................................................................... 

                                                         ส ำนักงำนใหญ่ 
 

ผู้บันทึกรำยกำร ............................................................................................................................. .............. 
วันท่ี ............................................................................................................................................................... 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                      1/3 



ข้อก ำหนดกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล 
 
 

กำรดูแลข้อมลูส่วนบุคคลของทำ่นเป็นสิ่งที่ส ำคญัยิ่งส ำหรับ บลจ. กสกิรไทย โดย บลจ.กสิกรไทยจะด ำเนินกำรอยำ่งดีที่สดุที่จะท ำให้ข้อมูลของท่ำนปลอดภยั เพ่ือทีท่่ำนจะยงัคงได้รับสิทธิ

ประโยชนต่์ำงๆ อยำ่งเต็มที่ ทำ่นสำมำรถเลือกให้ควำมยินยอมกำรเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของทำ่นตำมวตัถปุระสงค์ได้ โดยไม่มีผลต่อกำรพิจำรณำกำรใช้ผลติภณัฑ์หรือ

บริกำร  ทำ่นสำมำรถศกึษำรำยละเอียดอ่ืนๆและสิทธิ ในนโยบำยคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของ บลจ. กสิกรไทย ได้ที่เว็บไซต์ของ บลจ. กสกิรไทย 

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

 
 
 

ข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรเพื่อซือ้หน่วยลงทุนตำมแผนกำรลงทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ 
 

ส ำหรับกำรซือ้หน่วยลงทุนตำมแผนกำรลงทุนอย่ำงสม ่ำเสมอหักบัญชีเงินฝำก  
กรณีที่ข้ำพเจ้ำท ำค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตำมแผนกำรลงทนุอย่ำงสม ำ่เสมอฉบบันี ้โดยช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝำก ข้ำพเจ้ำตกลงและยินยอมต่อบริษัทจดักำร ดังนี ้

1. ชื่อบญัชีกองทนุจะต้องตรงกับชือ่บญัชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ 
2. ข้ำพเจ้ำได้ลงนำมกำรยินยอมให้หกับญัชีเงินฝำกเพ่ือช ำระค่ำซือ้หนว่ยลงทนุตำมแบบที่บริษทัจดักำรก ำหนดและส่งมอบให้แก่บริษัทจดักำรพร้อมกับค ำสัง่ฉบบันีแ้ล้ว 
3. ข้ำพเจ้ำรับทรำบดีว่ำ ข้ำพเจ้ำจะต้องเคยซือ้และได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำมทีร่ะบุไว้ในค ำสัง่ฉบบันีม้ำก่อน ข้ำพเจ้ำจงึสำมำรถที่จะท ำค ำสัง่ฉบบันี ้ได้ และในกรณีทีป่รำกฎว่ำ 
ข้ำพเจ้ำไม่เคยซือ้และได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำมทีร่ะบุไว้ในค ำสัง่ฉบบันีม้ำก่อน บริษทัจดักำรมีสิทธิที่จะไม่ปฏิบติัตำมค ำสัง่ฉบบันีไ้ด้จนกว่ำข้ำพเจ้ำจะปฏิบติัให้ถกูต้องตำม
ข้อก ำหนดดังกล่ำวเสียก่อน 

4. ข้ำพเจ้ำรับทรำบเงื่อนไขกำรลงทุนในประเภทกองทุนรวมเพื่อกำรออม (SSF) และประเภทกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ (RMF) ดังนี ้
กรณี SSF : ก ำหนดเงินลงทนุได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้ทีต้่องเสียภำษีต่อปี สงูสดุ 200,000 บำท เม่ือนบัรวมกบัวงเงินกลุ่มเกษียณ เช่น RMF, กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ/ กบข., ประกันบ ำนำญ เป็น
ต้น ต้องไม่เกิน 500,000 บำท โดยต้องถือครองอย่ำงน้อย 10 ปีเต็ม นบัจำกวันที่ลงทนุ, หำกข้ำพเจ้ำลงทนุเกินสิทธิที่ก ำหนด ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำส่วนที่เกินสิทธิไม่สำมำรถลดหยอ่นภำษีได้, ก ำไร
ส่วนเกินทนุ (Capital Gain) จำกกำรขำยหนว่ยลงทนุเฉพำะส่วนที่เกินสิทธิ จะถือเป็นรำยได้ในปีที่ขำยคืน ต้องน ำไปรวมค ำนวณภำษีด้วย แม้จะถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 10 ปีก็ตำม และหำกขำย
คืนหนว่ยลงทนุทีถื่อครองน้อยกว่ำ 1 ปี จะเสียค่ำปรับ 1.50% 
กรณี RMF: ก ำหนดเงินลงทนุได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้ทีต้่องเสียภำษีต่อปี เม่ือนบัรวมกับวงเงินกลุ่มเกษียณ เช่น SSF เพ่ือกำรออม, กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ/ กบข., ประกนับ ำนำญ เป็นต้น สงูสดุ
ไม่เกิน 500,000 บำท, ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำส่วนที่ซือ้เกินสิทธิลดหยอ่นภำษีไม่ได้, ก ำไรจำกกำรขำยคืนถือเป็นรำยได้ ต้องน ำไปรวมค ำนวณภำษีด้วย กำรขำยคืนสว่นที่ลงทนุเกินสิทธิโดยไม่เป็นไป
ตำมเง่ือนไข อำจส่งผลให้ผดิเง่ือนไขกำรลงทนุ RMF ของปีที่เคยลงทนุมำ 

5. ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำกรณีที่ข้ำพเจ้ำระบุกองทนุที่ซือ้ไว้มำกกว่ำหนึง่กองทนุขึน้ไป บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรซือ้หน่วยลงทนุตำมล ำดับของกองทนุทีร่ะบุไว้ และหำกจ ำนวนเงินในบญัชีเงินฝำก ณ 
วันหกับญัชใีนครำวใด มีจ ำนวนไม่พอที่จะช ำระค่ำซือ้หนว่ยลงทนุในล ำดบัใดทัง้จ ำนวน บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในล ำดับใดล ำดบัหนึง่  อย่ำงไรก็ตำมหำกจ ำนวนเงิน
ในบญัชีเงินฝำก ณ วนัหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกนัน้มีจ ำนวนไม่พอที่จะช ำระค่ำซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุในล ำดับใดเลย บริษัทจดักำรจะไม่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุใดๆ ให้ข้ำพเจ้ำส ำหรับวัน
หกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกในครำวนัน้ หำกไม่สำมำรถหกับญัชีเป็นจ ำนวน 2 ครัง้ติดต่อกัน บริษัทจดักำรมีสทิธิที่จะยกเลิกค ำสัง่ฉบบันีไ้ด้ทนัทีหรือยกเลิกกำรหกับญัชีกองทนุในล ำดับนัน้ 

6. ในบญัชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำจะต้องมีเงินเพียงพอให้หกัเพ่ือช ำระค่ำซือ้หนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ฉบบันี ้ก่อนเวลำ 24.00 น.ของวันก่อนหน้ำวนัหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำก 
7. ข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธิขอคืนหนว่ยลงทนุ (No Refund) ไม่ว่ำด้วยเหตใุด 
8. ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำจะยกเลิกค ำสัง่ฉบบันี ้ ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้บริษัทจดักำรทรำบตำมแบบและวิธีกำรที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้งล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อักษรอย่ำงน้อย 30 วัน 
ก่อนวันที่จะยกเลิกค ำสัง่ฉบบันี ้

9. ในกรณีทีว่ันที่ซือ้หน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ฉบบันี ้ตรงกับวันหยดุท ำกำรของบริษัทจดักำรหรือวันหยดุท ำกำรของธนำคำร หรือในเดือนนัน้ๆ ไม่มีวันที่หกับญัชตีำมทีร่ะบใุนค ำขอนีแ้ล้วแต่กรณี  บริษัท
จดักำรจะเลื่อนวันตดับญัชีเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำ 

10.บริษัทจดักำรมีสิทธิยกเลิกกำรให้บริกำรตำมค ำสัง่ฉบบันีโ้ดยไม่ต้องบอกกล่ำวลว่งหน้ำ 
11.กรณีข้ำพเจ้ำเป็นประเภทบคุคลธรรมดำ-บญัชีร่วม ชือ่บญัชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำตำมค ำสัง่ฉบบันีจ้ะต้องตรงกับชือ่บญัชร่ีวม (บญัชกีองทนุ) เว้นแต่บริษัทจดักำรจะก ำหนดเป็นอยำ่งอ่ืน 
12.บริษัทจดักำรมีสิทธิก ำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขและวิธีกำรในกำรท ำค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตำมแผนกำรลงทนุอยำ่งสม ่ำ เสมอ ได้ตำมที่เห็นสมควรโดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้
ข้ำพเจ้ำทรำบแต่อยำ่งใด 
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ข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรเพื่อซือ้หน่วยลงทุนตำมแผนกำรลงทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 

ส ำหรับกำรซือ้หน่วยลงทุนตำมแผนกำรลงทุนอย่ำงสม ่ำเสมอหักบัญชีบัตรเครดิต 

กรณีที่ข้ำพเจ้ำท ำค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตำมแผนกำรลงทนุอย่ำงสม ำ่เสมอฉบบันี ้ โดยช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีหกับตัรเครดิตของข้ำพเจ้ำทีอ่อกโดยธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) (“ธนำคำร”) 
ข้ำพเจ้ำตกลงและยินยอมต่อบริษัทจดักำร ดังนี ้

1. ชื่อบญัชีกองทนุจะต้องตรงกับชือ่บตัรเครดิตของข้ำพเจ้ำ 
2. กำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุด้วยกำรหกัเงินจำกบญัชีบตัรเครดิต จะใช้ได้เฉพำะสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุประเภทกองทนุรวมเพ่ือกำรออม (SSF) และ/หรือ ประเภทกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ (RMF) 
เท่ำนัน้ เว้นแต่บริษัทจดักำรจะก ำหนดเป็นอยำ่งอ่ืน 

3. ข้ำพเจ้ำได้ลงนำมกำรยินยอมให้หกับญัชบีตัรเครดิตเพ่ือช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุตำมแบบทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนดและส่งมอบให้แก่บริษัทจดักำรพร้อมกบัค ำสัง่ฉบบันีแ้ล้ว  
4. ข้ำพเจ้ำรับทรำบดีว่ำ ข้ำพเจ้ำจะต้องเคยซือ้และได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำมทีร่ะบุไว้ในค ำสัง่ฉบบันีม้ำก่อน ข้ำพเจ้ำจงึสำมำรถที่จะท ำค ำสัง่ฉบบันี ้ได้ และในกรณีทีป่รำกฎว่ำ 
ข้ำพเจ้ำไม่เคยซือ้และได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำมทีร่ะบุไว้ในค ำสัง่ฉบบันีม้ำก่อน บริษทัจดักำรมีสิทธิที่จะไม่ปฏิบติัตำมค ำสัง่ฉบบันีไ้ด้จนกว่ำข้ำพเจ้ำจะปฏิบติัให้ถกูต้องตำม
ข้อก ำหนดดังกล่ำวเสียก่อน 

5. ข้ำพเจ้ำรับทรำบเง่ือนไขกำรลงทนุในประเภทกองทนุรวมเพ่ือกำรออม (SSF) และประเภทกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ (RMF) ดังนี ้
กรณี SSF : ก ำหนดเงินลงทนุได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้ทีต้่องเสียภำษีต่อปี สงูสดุ 200,000 บำท เม่ือนบัรวมกบัวงเงินกลุ่มเกษียณ เช่น RMF, กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ/ กบข., ประกันบ ำนำญ เป็น
ต้น ต้องไม่เกิน 500,000 บำท โดยต้องถือครองอย่ำงน้อย 10 ปีเต็ม นบัจำกวันที่ลงทนุ, หำกข้ำพเจ้ำลงทนุเกินสิทธิที่ก ำหนด ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำส่วนที่เกินสิทธิไม่สำมำรถลดหยอ่นภำษีได้, ก ำไร
ส่วนเกินทนุ (Capital Gain) จำกกำรขำยหนว่ยลงทนุเฉพำะส่วนที่เกินสิทธิ จะถือเป็นรำยได้ในปีที่ขำยคืน ต้องน ำไปรวมค ำนวณภำษีด้วย แม้จะถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 10 ปีก็ตำม และหำกขำย
คืนหนว่ยลงทนุทีถื่อครองน้อยกว่ำ 1 ปี จะเสียค่ำปรับ 1.50% 
กรณี RMF: ก ำหนดเงินลงทนุได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้ทีต้่องเสียภำษีต่อปี เม่ือนบัรวมกับวงเงินกลุ่มเกษียณ เช่น SSF เพ่ือกำรออม, กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ/ กบข., ประกนับ ำนำญ เป็นต้น สงูสดุ
ไม่เกิน 500,000 บำท, สว่นที่ซือ้เกินสิทธิลดหยอ่นภำษีไม่ได้, ก ำไรจำกกำรขำยคืนถือเป็นรำยได้ ต้องน ำไปรวมค ำนวณภำษีด้วย กำรขำยคืนส่วนที่ลงทนุเกินสิทธิโดยไม่เป็นไปตำมเง่ือนไข อำจ
ส่งผลให้ผดิเง่ือนไขกำรลงทนุ RMF ของปีที่เคยลงทนุมำ 

6. กำรซือ้หนว่ยลงทนุอยำ่งสม ำ่เสมอของกองทนุที่อยู่ภำยใต้บญัชีกองทนุเดียวกัน จะต้องใช้บญัชีบตัรเครดิตเดียวกัน เว้นแต่บริษทัจดักำรจะก ำหนดเป็นอย่ำงอ่ืน 
7. ข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธิขอคืนหนว่ยลงทนุ (No Refund) ไม่ว่ำด้วยเหตใุด 
8. ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำกรณีที่ข้ำพเจ้ำระบุกองทนุที่ซือ้ไว้มำกกว่ำหนึง่กองทนุขึน้ไป บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรซือ้หน่วยลงทนุตำมล ำดับของกองทนุทีร่ะบุไว้ และหำกวงเงินในบตัรเครดิต ณ วันหกั
บญัชใีนครำวใด มีจ ำนวนไม่พอที่จะช ำระค่ำซือ้หนว่ยลงทนุในล ำดับใดทัง้จ ำนวน บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในล ำดับใดล ำดับหนึง่  อย่ำงไรก็ตำมหำกวงเงินในบตัร
เครดิต ณ วันหกัเงินจำกบญัชีบตัรเครดิตนัน้มีจ ำนวนไม่พอที่จะช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในล ำดับใดเลย บริษัทจดักำรจะไม่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุใด ๆ ให้ข้ำพเจ้ำส ำหรับวนัหกัเงิน
จำกบตัรเครดิตในครำวนัน้ หำกไม่สำมำรถหกับญัชีเป็นจ ำนวน 2 ครัง้ติดต่อกัน บริษัทจดักำรจะยกเลิกค ำสัง่ฉบบันีไ้ด้ทนัทหีรือยกเลิกกำรหกับญัชกีองทนุในล ำดบันัน้ 

9. ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำจะยกเลิกค ำสัง่ฉบบันี ้ ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้บริษัทจดักำรทรำบตำมแบบและวิธีกำรที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้งล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อักษรอย่ำงน้อย 30 วัน 
ก่อนวันที่จะยกเลิกค ำสัง่ฉบบันี ้

10.ในกรณีทีว่ันที่ซือ้หน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ฉบบันี ้ตรงกบัวันหยดุท ำกำรของบริษัทจดักำรหรือวันหยดุท ำกำรของธนำคำร หรือในเดือนนัน้ๆ ไม่มีวันที่หกับญัชีตำมที่ระบุในค ำขอนีแ้ล้วแต่กรณี บริษัท  
    จะเลื่อนวันตัดบญัชีเป็นวันท ำกำรก่อนหน้ำ 
11.กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหมำยเลขบตัรเครดิตเนื่องจำกบตัรหมดอำย ุหรือเปล่ียนแปลงประเภทบตัรเครดิต บริษัทจะด ำเนินกำรหกัเงินจำกบญัชบีตัรเครดิตของหมำยเลขบตัรเครดิตใหม่ทนัทีโดย
ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบตัรทรำบลว่งหน้ำ 

12.กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถเรียกเก็บค่ำซือ้หนว่ยลงทนุจำกบตัรเครดิตของข้ำพเจ้ำ หรือค ำสัง่ซือ้ฉบบันีไ้ม่ถกูต้อง หรือเม่ือบริษัทจัดกำรเห็นสมควร ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจดักำรมีสิทธิ
ยกเลิกค ำสัง่ซือ้นีเ้ม่ือใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบแต่อย่ำงใด 

13.สิทธิประโยชน์จำกกำรใช้บตัรเครดิตเพ่ือช ำระค่ำซือ้หนว่ยลงทนุให้เป็นไปตำมที่ผู้ให้บริกำรบตัรเดรดิตก ำหนด 
14.กรณีข้ำพเจ้ำเป็นประเภทบคุคลธรรมดำบญัชีร่วม (บญัชีกองทนุ) ข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธ์ิช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต 
15.บริษัทจดักำรมีสิทธิก ำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขและวิธีกำรในกำรท ำค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตำมแผนกำรลงทนุอยำ่งสม ่ำ เสมอ ได้ตำมที่เห็นสมควรโดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้
ข้ำพเจ้ำทรำบแต่อยำ่งใด 

บลจ.กสกิรไทย เลขท่ี 400/22 ชัน้ 6 และ ชัน้ 12 อำคำรธนำคำรกสกิรไทยส ำนกัพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400  www.kasikornasset.com 

   21.08.2020                                                                                       3/3 

 


