
 (Reference No. …………..…………..)  
งดคะแนนสะสม/ไมลส์ะสม/ เครดิตเงินคืนใดๆ ท้ังน้ี หากวงเงินในบัญชีบัตรเครดิตของท่านมีไม่เพียงพอ ค าสั่งซ้ือน้ีจะถูกยกเลิก

โดยอัตโนมัติ  

 

                

วันที่...............................................................  

เงื่อนไขการใช้บริการผ่านบัตรเครดิต 
1) เจ้าของบัตรเครดิตและชื่อบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นบุคคลเดียวกัน 
2) ก าหนดเวลาในการส่งค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนกองทุน ทั้งน้ี รายการซ้ือภายหลังเวลาท าการของกองทุนจะ
ถือเป็นรายการของวันท าการถัดไป  

3) การซ้ือหน่วยลงทุน RMF/SSF ด้วยบัตรเครดิต หากขายคืน/โอนออก ผิดเงื่อนไขตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด* ผู้ลงทุนต้องช าระค่าปรับ
ในอัตราร้อยละ 2 ของส่วนต่างของยอดเงินลงทุนผ่านบัตรเครดิตและยอดเงินคงเหลือ ขั้นต ่า 200 บาท (ไม่รวม VAT)*  
เงื่อนไขของบริษัทจัดการมีดังนี้ 
▪ ส าหรับ RMF ถือหน่วยลงทุนไว้ครบ 5 ปี (คิดแบบวันชนวัน) หรือถือหน่วยลงทุนครบเงื่อนไขตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด 
▪ ส าหรับกองทุน SSF ต้องถือหน่วยไว้ครบ 5 ปีปฏิทิน หรือถือหน่วยลงทุนครบเงื่อนไขตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด 
▪ ส าหรับการโอน RMF/SSF ออกไปยัง บลจ.อื่น ยอดหน่วยลงทุนคงเหลือต้องมากกว่ายอดที่ซ้ือด้วยบัตรเครดิต 
หมายเหตุ : ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ี บลจ.กรุงไทย ก าหนดนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการถือครองเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด 
▪ บลจ.กรุงไทยสงวนสิทธิ ์ท ารายการขายคืน หรือรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน RMF/SSF ไปยัง บลจ.อื่น เมื ่อมีการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต และ / หรือ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ครบถ้วนแล้ว 

4) โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพ่ิมเติม สอบถามได้ที่ส่วน KTAM Call Center โทร 02 670 4900 กด 9 
5) เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามท่ี KTAM ก าหนด ทั้งน้ี KTAM ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบริการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6) การช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อยู่ภายใต้วงเงินบัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้  
ค าเตือน หากวงเงินในบัญชีบัตรเครดิตของท่านมีไม่เพียงพอ ค าสั่งซ้ือนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ทุกคร้ังก่อนท ารายการซ้ือ ท่าน
สมาชิกบัตรเครดิตโปรดตรวจสอบวงเงินบัตรเครดิตคงเหลือ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านหลังบัตรเครดิต    

7) สมาชิกบัตร/ลูกค้าขอสละสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก KTAM ที่อาจเกิดขึ้นจากข้อขัดข้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือปัญหาจาก
สถานะบัตรที่อาจท าให้ไม่สามารถหักเงินจากบัญชีบัตรเครดิตตามค าสั่งได้ 

(.........................................................................................)  (ตัวบรรจง) 

ใบแนบค าสั่งซื้อกองทุน RMF/ SSF เพื่อช าระด้วยบัตรเครดิต  
  

 
 
 
ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง ...........................................................................................................(“ลูกค้า”) หมายเลขประจ าตัวประชาชน .................................................................................. 

โทรศัพท์.................................................... โทรศัพท์มือถือ........................................................โทรสาร...................................................... E-Mail............................................................................. 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ซื้อกองทุนเปิด   (จ านวนเงินจองซื้อผ่านบัตรเครดิตขั้นต ่า 2,000 บาท ต่อครั้งต่อกองทุน, โปรดกรอก 1 แบบฟอร์ม ต่อ 1 กองทุน เท่าน้ัน) 
 

KT70/30S-SSF กรุงไทย 70/30 เพ่ือการออม KT-ESG RMF กรุงไทย ก่อการดี เพ่ือการเล้ียงชีพ
KTESGS-SSF กรุงไทย ก่อการดี เพ่ือการออม KT-BRAIN RMF กรุงไทย เอไอ เบรน เพ่ือการเล้ียงชีพ

KT-25/75RMF กรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 20/75 เพ่ือการเล้ียงชีพ
KSRMF กรุงไทย ชาริอะฮ์ เพ่ือการเล้ียงชีพ

KTMUNG-SSF กรุงไทย ม่ังค่ัง เพ่ือการออม KTEF-RMF กรุงไทย สมาร์ท อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ
KTMEE-SSF กรุงไทย มีทรัพย์ เพ่ือการออม KTSE-RMF กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ
KTSRI-SSF กรุงไทย ศรีสิริ เพ่ือการออม KT-BOND EMF เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพ่ือการเล้ียงชีพ
KTSUK-SSF กรุงไทย สุขใจ เพ่ือการออม KT- WEQ RMF เคแทม เวิลด์ อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ

KT-CHINA RMF เคแทมไชน่า อิควิต้ี ฟันด์ เพ่ือการเล้ียงชีพ
RMF4 กรุงไทย ตลาดเงิน เพ่ือการเล้ียงชีพ KT-HEALTHC RMF เคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ เพ่ือการเล้ียงชีพ
RMF3 กรุงไทย ตราสารหน้ีภาครัฐ เพ่ือการเล้ียงชีพ KT-GOLD RMF เคแทม โกลด์ เพ่ือการเล้ียงชีพ
RMF2 กรุงไทย ตราสารหน้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ KT- PROPERTY RMF เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ
RMF1 กรุงไทย ผสม เพ่ือการเล้ียงชีพ
KT-SET50RMF กรุงไทย SET50 เพ่ือการเล้ียงชีพ
KT-HiDivRMF กรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพ่ือการเล้ียงชีพ อ่ืนๆ ระบุช่ือ .................................................................................................................

กรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ 
เฟล็กซิเบ้ิล เพ่ือการออม

KT-PIF-SSF

KT-PIF RMF กรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิ
เบ้ิล เพ่ือการเล้ียงชีพ
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โดยขอแจ้งใช้บริการช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (“KTAM”) โดยช าระผ่านบัตรเครดิตดังต่อไปน้ี (โปรดระบุข้อใดข้อหน่ึง) 
  เคทีซี (KTC)  กรุงศรี/ เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด/ ซิมเป้ิล วีซ่าคาร์ด    เทสโก้ เครดิตคาร์ด  
 

จ านวนเงินท้ังสิ้น  (ตัวเลข)_____________________________ บาท         ((ตัวอักษร) _________________________________________________) 
 

   ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจากบัญชีบัตรเครดิตของข้าพเจ้า  ดังน้ี 
        หมายเลขบัตรเครดิต                                                     เดือน/ ปีท่ีหมดอายุ 

 
ข้าพเจ้าได้อ่านเข้าใจและรับทราบโดยตกลงยินยอมผูกพันปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการช าระผ่านบัตรเครดิต รวมถึงข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ท่ีระบุตามสัญญาน้ีและหนังสือฉบับน้ี และ/
หรือข้อก าหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นใดท่ีผู้สนับสนุนการขาย หรือ KTAM แจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวด้วย ท้ังนี้ ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและยินยอมให้ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของข้าพเจ้าต่อ KTAM  ผู้สนับสนุนการขาย บริษัทบัตรเครดิต สถาบันการเงิน และ/หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (รวมกันเรียกว่า “ผู้เกี่ยวข้อง”) ส าหรับข้อมูล
ท้ังหมดตามท่ีปรากฎในเอกสารฉบับน้ี เพื่อการตรวจสอบและยืนยันตัวตนในการท าธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้บริการช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต ซึ่งรวมถึงการรับ-น าส่งข้อมูลผล
การช าระราคาซื้อขายหน่วยลงทุนระหว่างผู้เกี่ยวข้อง และการจัดเก็บข้อมูลตามท่ีจ าเป็นเพื่อเป็นหลักฐานในทางกฎหมายส าหรับข้อต่อสู้ทางกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบด้วย 
พร้อมกันน้ีข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีปรากฏข้างต้นและข้อความท่ีปรากฏในเอกสารต่างๆ ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ ท้ังนี้ ข้าพเจ้าได้รับคู่มือผู้ลงทุน และ/หรือ หนังสือช้ีชวนส่วน
สรุปข้อมูลส าคัญ และ/หรือ คู่มือภาษี และ/หรือ เอกสารอื่นใดท่ีใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้จัดท าข้ึนแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

                                  ลายเซ็นให้ตรงกับหลังบัตรเครดิต......................................................................................... ผูข้อใช้บริการ 
 
 
 

 
 

     -     -     -       /   

   พร้อมแนบ เอกสารปร ะกอบ ดั ง น้ี  
1. ใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
2. ส าเนาบัตรประชาชน รับรองถูกต้อง (ด้านหน้าและด้านหลัง)  
3. ส าเนาบัตรเครดิตฯ รับรองถูกต้อง (ด้านหน้าและด้านหลัง) 
     (ด้านหลังบัตร โปรด ขีดฆ่า / ปิด / ลบท้ิง เลข CVV 3 หลัก)  

ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ใ นคู่มือการลงทุนในกองทุน 
RMF/SSF และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน  /  การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือ
น้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกและอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีค าสั่งไว ้ 

ส าหรบัเจา้หนา้ที ่ณ จดุท ารายการ  / For officer only 
ช่ือผู้สนับสนุน/Selling Agent:    
MKT Code / IC License#   
ผู้รับค าสั่งและตรวจสอบลายเซ็นต์หลังบัตรเครดิต: 

  

(ช่ือตัวบรรจง)   

 

       เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน     
 


