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ส าหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุทีล่งทนุในกองทนุรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น : โดยขา้พเจา้รับทราบและเขา้ใจวา่การลงทนุในกองทนุขา้งตน้มคีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวาม

ซบัซอ้นแตกตา่งจากการลงทนุหรอืท าธรุกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑใ์นตลาดทนุท่ัวไป แมว้า่ขา้พเจา้เคยมปีระสบการณ์ในการลงทนุหรอืท าธรุกรรมในตลาดทนุมากอ่น  

ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจถงึลักษณะความเสีย่งและเงือ่นไขเฉพาะตัวของกองทนุนีก้อ่นตัดสนิใจลงทนุแลว้

*กรณีทุพพลภำพหรอืถงึแกก่รรมตอ้งยืน่หลกัฐำนเพิม่เตมิเพือ่ขอยกเวน้ภำษี  (โปรดระบ)ุ:

เงนิคา่ขายตามใบค าสัง่ขายหน่วยลงทนุนีจ้ะถกูช าระตามรายละเอยีดทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ไวก้ับบรษัิทจัดการไวใ้นใบค าขอเปิดบัญช/ีใบค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหน่วยลงทนุลา่สดุตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน

ขอ้มลูผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 
MF A/c No.

ชือ่บรษิทัจดักำร

ขอ้มลูกำรส ัง่ขำยกองทนุ

จ านวน (เป็นตัวเลข)

วนัทีท่ ำรำยกำร
(วว/ดด/ปปปป)

ขำ้พเจำ้ตอ้งกำรขำยหนว่ยลงทนุ (โปรดเลอืกเพยีง 1 รำยกำร)

ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ:

หนว่ย บำทขำยคนืเป็นจ ำนวน

ขายคนืตามเงือ่นไขดา้นลา่ง:-
ถอืครบ 5 ปีปฏทินิ (ส าหรับ LTF)
ทพุพลภาพ*

For Citibank Use Only For AMC Use Only

รหสักองทนุ
สกลุเงนิของ

กองทุน

 ขำ้พเจำ้รบัทรำบและเขำ้ใจคูม่อืผูล้งทนุในเอกสำรดำ้นหลงัรวมท ัง้ยนืยนัค ำส ัง่ท ำธุรกรรมกองทนุรวม

การใชส้ทิธหิกัลดหยอ่นภาษีจากการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) และกองทนุรวมหุน้ระยะยาว (LTF) จะกระท าไดไ้มเ่กนิจ านวนทีส่รรพากรก าหนด (ปัจจบุันคอื กองทนุรวม 

RMF ลดหยอ่นไดไ้มเ่กนิ 15% ของเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดรั้บซึง่ตอ้งเสยีภาษีเงนิไดใ้นปีภาษีนัน้
1
 แตเ่มือ่รวมกับเงนิสะสมทีจ่า่ยเขา้กองทนุส ารองเลีย้งชพี กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

หรอืกองทนุสงเคราะห ์ตอ้งไมเ่กนิ 500,000 บาท   และส าหรับกองทนุ LTF ลดหยอ่นไดไ้มเ่กนิ 15% ของเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดรั้บซึง่ตอ้งเสยีภาษีเงนิไดใ้นปีภาษีนัน้
2
 แตไ่มเ่กนิ 500,000 

บาท) ดังนัน้ หากผูล้งทนุมกีารลงทนุเกนิจ านวนดังกลา่ว โดยไมไ่ดเ้กดิจากการโอนยา้ย/สับเปลีย่นกองทนุ ผูล้งทนุอาจมภีาระภาษีทีเ่กดิจากก าไรในการขายคนืหน่วยลงทนุทีเ่กนิสทิธิ

ดังกลา่วได ้
1 : New regulation changed under Director-General Notification No. 259  http://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/58dg259.pdf

2 : New regulation changed under Director-General Notification No. 257  http://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/58dg257.pdf

ค ำเตอืน : กำรลงทนุในหนว่ยลงทนุมใิชก่ำรฝำกเงนิและมคีวำมเสีย่งของกำรลงทนุ ผูถ้อืหนว่ยลงทนุอำจไดร้บัเงนิลงทนุคนืมำกกวำ่หรอืนอ้ยกวำ่เงนิลงทนุเร ิม่แรก และอำจ

ไมไ่ดร้บัช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหนว่ยลงทนุภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดหรอือำจไมส่ำมำรถขำยคนืหนว่ยลงทนุตำมทีม่คี ำส ัง่ไว ้และผูล้งทนุควรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุกบับคุคลที่

ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต.

ขอ้สงัเกต : ระดับความเสีย่งกองทนุของซติีแ้บงกเ์ป็นไปตามมาตรฐานของซติีแ้ละตามเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ดังนัน้ระดับความเสีย่ง

กองทนุของซติีแ้บงกแ์ละของบรษัิทจัดการอาจแตกตา่งกันได ้

1. ขา้พเจา้ตกลงจะขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นค าสัง่นี ้โดยจะไมเ่พกิถอนค าสัง่ขายหน่วยลงทนุนีไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ (เวน้แตก่รณีตามทีร่ะบใุนคูม่อืผูล้งทนุ) หากจ านวนหน่วยลงทนุที่

ขา้พเจา้สัง่ขายมากกวา่ยอดคา้งของจ านวนหน่วยลงทนุทีข่า้พเจา้มอียูจ่รงิ ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้รษัิทจัดการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีข่า้พเจา้มอียูจ่รงิ ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ผันผวนในตลาด

หลักทรัพย ์ขา้พเจา้ยนิยอมขายหน่วยลงทนุในจ านวนทีบ่รษัิทจัดการจัดสรรให ้ทัง้นี ้ขา้พเจา้ยนิยอมเสยีคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ(ถา้ม)ี และยนิยอมผกูพันตามเงือ่นไข 

ขอ้ก าหนดและขอ้ความใดๆทีไ่ดร้ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ ในกรณีทีธ่นาคารซติีแ้บงกห์รอืบรษัิทจัดการไดรั้บค าสัง่ขายนีห้ลังเวลาท าการซือ้ขายกองทนุทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย

เหตผุลใดก็ตาม ขา้พเจา้ตกลงใหท้ ารายการค าสัง่ดังกลา่วในวันท าการถัดไปและธนาคารซติีแ้บงกแ์ละบรษัิทจัดการไมต่อ้งรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากเหตดุังกลา่ว โดยขา้พเจา้

ไดรั้บคูม่อืภาษี (กรณีกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีหรอืกองทนุรวมหุน้ระยะยาว) และหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคัญทีผู่ล้งทนุควรทราบ และไดศ้กึษาคูม่อืผูล้งทนุทีร่ะบไุวด้า้นหลังของใบ

ค าสัง่นีพ้รอ้มทัง้ไดอ้า่นและเขา้ใจในเอกสารดังกลา่วแลว้

2. ในกรณีทีค่ าสัง่นีถ้กูสง่มาโดยชอ่งทางอืน่ทีไ่มใ่ชก่ารเขา้มาท ารายการทีธ่นาคาร ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดอยูท่ีโ่ทรสารหรอืพนักงานสง่เอกสาร ขา้พเจา้ตกลงวา่รายการของขา้พเจา้ยังไมถ่อื

วา่สมบรูณ์จนกวา่ธนาคารซติีแ้บงกจ์ะไดรั้บการตดิตอ่และไดรั้บการยนืยันการรับค าสัง่หรอืการจัดสรรหน่วยลงทนุดังกลา่วแลว้จากบรษัิทจัดการ ขา้พเจา้ตกลงจะน าสง่ตน้ฉบับค าสัง่ใหแ้ก่

ธนาคารซติีแ้บงกภ์ายใน 7 วันท าการ นับจากวันทีม่กีารสง่ค าสัง่ทางโทรสาร และในกรณีทีป่รากฏวา่ขอ้มลูตามโทรสารกับค าสัง่ตน้ฉบับไมต่รงกัน หรอืธนาคารซติีแ้บงกไ์มไ่ดรั้บตน้ฉบับค าสัง่

 ขา้พเจา้ยนิยอมและตกลงยอมรับการด าเนนิการตามค าสัง่ทางโทรสารดังกลา่วทกุประการ

3. อนึง่ ขา้พเจา้จะค านงึถงึเงือ่นไขของสทิธปิระโยชน์ทางภาษี โดยขา้พเจา้ไดศ้กึษาขอ้มลูและเขา้ใจในรายละเอยีดในคูม่อืภาษีแลว้วา่ หากขา้พเจา้มกีารท ารายการขายคนืหน่วยลงทนุออก

จากกองทนุรวมหุน้ระยะยาวหรอืกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีกอ่นก าหนดระยะเวลาทีต่อ้งถอืครอง หรอืไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขตามประมวลรัษฎากร หรอืกฎหมายวา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร 

ขา้พเจา้อาจจะตอ้งเสยีสทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษีและจะตอ้งช าระคนืเงนิภาษีทีไ่ดรั้บลดหยอ่นและเงนิเพิม่แกส่รรพากร

4. กรณีกองทนุรวมทีม่กีารลงทนุในตา่งประเทศและไมไ่ดป้้องกันความเสีย่งของอัตราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรอืไดรั้บก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นหรอืไดรั้บเงนิคนืต า่

กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้

5. หากขา้พเจา้ลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี และ/หรอืกองทนุรวมหุน้ระยะยาวทีจั่ดตัง้และ/หรอืจัดการโดยบรษัิทจัดการ ขา้พเจา้รับทราบวา่บรษัิทจัดการ หรอืนายทะเบยีนจะปฏเิสธ

การลงทะเบยีนโอนการจ าน า หรอืการน าไปเป็นประกันหน่วยลงทนุของกองทนุดังกลา่ว ซึง่เป็นไปตามประกาศและขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6. แบบฟอรม์ค าสัง่ขายนีใ้ช ้ส าหรับกรณีทีล่กูคา้ท ารายการผา่นทางธนาคารซติีแ้บงกใ์นฐานะผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของบรษัิทจัดการ

ความประสงคข์องขา้พเจา้เอง มไิดรั้บค าแนะน าท่ัวไปหรอืค าแนะน าเฉพาะเจาะจง

ขา้พเจา้ไดรั้บค าแนะน าท่ัวไปซึง่มใิชค่ าแนะน าแกบ่คุคลเป็นการเฉพาะเจาะจง และค าแนะน านัน้ไมไ่ดเ้กดิจากการวเิคราะหห์รอืค านงึถงึวัตถปุระสงคใ์นการลงทนุ ฐานะทางการเงนิ

และความตอ้งการของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดรั้บค าแนะน าเฉพาะเจาะจงและไดก้รอกแบบสอบถามส าหรับการรับค าแนะน าเฉพาะเจาะจงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้

ส ำหรบักำรขำยคนืกองทนุรวมหุน้ระยะยำวหรอืกองทนุรวมเพือ่กำรเลีย้งชพี

จ านวน (เป็นตัวหนังสอื)

ลายมอืชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ขอ้ควรทรำบ

กำรขำยหนว่ยลงทนุนีเ้กดิจำก (กรณุำเลอืกเพยีง 1 ขอ้)

ชือ่กองทนุ

ขอ้มลูกำรรบัเงนิคำ่ขำยคนื 

ถงึแกก่รรม*

ค ำเตอืนของธนำคำรซติีแ้บงก ์การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผูล้งทนุควรศกึษา
ขอ้มลูกอ่นการตัดสนิใจลงทนุ ไมใ่ชภ่าระหนีห้รอืภาระค ้าประกนัของธนาคาร
ซติิแ้บงก ์ไมใ่ชเ่ป็นการฝากเงนิกบัธนาคาร การลงทนุมคีวามเสีย่ง รวมทัง้มี
ความเป็นไปไดท้ีจ่ะสญูเสยีเงนิลงทนุ ราคาของหน่วยลงทนุอาจขึน้หรอืลง
ได ้ผลการด าเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัผลการด าเนนิงานในอนาคต 
หนว่ยลงทนุไมส่ำมำรถขำยใหแ้กบ่คุคลอเมรกินั

เพือ่ความปลอดภัยในการท าธรุกรรมของลกูคา้ ใบค าสั่งท าธรุกรรมเปลา่ทีล่งลายมอืชือ่ไวล้ว่งหนา้จะถกูท าลายและทางธนาคารจะไมด่ าเนนิการตามค าสั่งในเอกสารนัน้



Digitized Form v1.7 Effective : August 2017

หมำยเหต:ุ เงือ่นไขส าหรับการโอนยา้ยหน่วยลงทนุกองทนุรวมหุน้ระยะยาว บรษัิทจัดการอาจมเีงือ่นไขในการแสดงเจตนาโอนยา้ยหน่วยลงทนุแตกตา่งกัน ผูล้งทนุโปรดตรวจสอบเงือ่นไขกับบรษัิทจัดการ

โดยตรง

คูม่อืผูล้งทนุ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถรอ้งเรยีนเกีย่วกับการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุของกองทนุรวมตอ่ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.เมือ่ส านักงานฯ รับทราบขอ้รอ้งเรยีนดังกลา่ว 

ส านักงานฯ จะจัดสง่ขอ้รอ้งเรยีนใหบ้รษัิทจัดการเพือ่พจิารณาด าเนนิการแกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งเรยีน โดยบรษัิทจัดการจะตอ้งรายงานตอ่ส านักงานฯ ภายใน 30 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บขอ้รอ้งเรยีน หากบรษัิทจัดการ

ด าเนนิการไมแ่ลว้เสร็จ ใหบ้รษัิทจัดการรายงานการด าเนนิการตอ่ส านักงานฯทกุ 30 วนัจนกวา่จะแลว้เสร็จ

เบอรโ์ทรศัพท:์ 0-2263-6000

เมือ่มขีอ้ยตุเิกีย่วกับกรณีดังกลา่วแลว้ บรษัิทจัดการหรอืบคุคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุนฯ แลว้แตก่รณี มหีนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีม่ขีอ้ยตุ ิ

1. บคุคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุนฯ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถรอ้งเรยีนเกีย่วกับการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนประเด็นอืน่ใดทีเ่กีย่วกับการลงทนุในกองทนุรวม โดยสามารถรอ้งเรยีนไดโ้ดยวาจาหรอืยืน่เรือ่งเป็นลายลักษณ์อักษรตอ่บคุคลทีเ่ป็น

ผูส้นับสนุนฯ ทัง้นี ้หากทา่นรอ้งเรยีนโดยวาจา ทา่นสามารถใหบ้คุคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุนฯบันทกึขอ้รอ้งเรยีนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยทา่นตอ้งสอบทานและลงนามก ากับทกุครัง้เพือ่เป็นการยนืยันความถกูตอ้ง 

บคุคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุนฯ ดังกลา่วสามารถแกปั้ญหาทีท่า่นรอ้งเรยีนไดใ้นเบือ้งตน้และมหีนา้ทีร่วบรวมขอ้รอ้งเรยีนและการแกไ้ขปัญหา น าสง่ตอ่ใหบ้รษัิทจัดการรับทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีม่ขีอ้ยตุ ิ

2. บรษัิทจัดการ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถรอ้งเรยีนเกีย่วกับการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนประเด็นอืน่ใดทีเ่กีย่วกับการลงทนุในกองทนุรวมโดยสามารถรอ้งเรยีนไดโ้ดยวาจาหรอืยืน่เรือ่งเป็นลายลักษณ์อักษร ตอ่บรษัิทจัดการ

 ทัง้นี ้หากทา่นรอ้งเรยีนโดยวาจา ทา่นสามารถใหบ้รษัิทจัดการบันทกึขอ้รอ้งเรยีนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยทา่นตอ้งสอบทานและลงนามก ากับทกุครัง้ เพือ่เป็นการยนืยันความถกูตอ้ง บรษัิทจัดการมหีนา้ที่

แกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งเรยีนของผูถ้อืหน่วยลงทนุ อกีทัง้มหีนา้ทีต่อ้งรวบรวมขอ้รอ้งเรยีน และการแกไ้ขปัญหาใหแ้กส่ านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. เป็นรายไตรมาสภายใน15 วนันับแตว่นัสิน้ไตรมาส

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถยืน่ขอ้รอ้งเรยีนผา่นชอ่งทางใดชอ่งทางหนึง่ดังตอ่ไปนี้

1. ผูส้นับสนุนฯ สามารถขายหน่วยลงทนุใหก้ับบรษัิทจัดการมากกวา่ 1แหง่ได ้ดังนัน้ ผูล้งทนุควรใชส้ทิธขิอทราบรายชือ่ของบรษัิทจัดการทกุแหง่ทีผู่ส้นับสนุนฯ ขายหน่วยลงทนุให ้

2. เพือ่ใหก้ารตดิตอ่เป็นไปโดยสะดวก ผูล้งทนุควรใชส้ทิธขิอทราบชือ่ และทีอ่ยูข่องบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนฯ รวมทัง้ชือ่ ทีอ่ยู ่และเลขประจ าตัวของพนักงานผูป้ฏบิัตหินา้ทีข่ายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ

3. เพือ่ประกอบการตัดสนิใจลงทนุ ผูล้งทนุมสีทิธขิอทราบความเสีย่งของกองทนุรวมทีถ่กูแนะน าใหซ้ือ้ พรอ้มทัง้ค าเตอืนและค าอธบิายเกีย่วกับความเสีย่งของการลงทนุในกองทนุรวม(เมือ่เปรยีบเทยีบกับการ

ลงทนุประเภทอืน่)

4. ทา่นมสีทิธใินการไดรั้บทราบขอ้เท็จจรงิทีอ่าจมผีลกระทบอยา่งมนัียส าคัญตอ่สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืการตัดสนิใจลงทนุ เชน่ การขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการ

ด าเนนิการเพือ่กองทนุรวม เป็นตน้

5. ทา่นมสีทิธใินการรับทราบขอ้มลูเกีย่วกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เชน่ คา่ธรรมเนียมหรอืผลตอบแทนทีผู่ใ้หบ้รกิารสนับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอาจไดรั้บจากการซือ้หรอืขายคนืหน่วย

ลงทนุ เป็นตน้

6. หากทา่นเป็นผูล้งทนุทีไ่ดรั้บการตดิตอ่โดยทา่นมไิดข้อหรอืแจง้ผูข้ายไว ้ทา่นสามารถปฏเิสธไดโ้ดยไมข่อรับการตดิตอ่ใดๆ ในลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทนุ

7. หากทา่นเป็นผูล้งทนุท่ัวไปทีไ่ดรั้บการตดิตอ่โดยทา่นมไิดข้อหรอืแจง้ผูข้ายไวแ้ละตัดสนิใจลงทนุไปแลว้ ในกรณีดังกลา่วนี ้ทา่นสามารถใชส้ทิธขิอยกเลกิการซือ้ หรอืท าการขายคนืหน่วยลงทนุไดต้าม

ระยะเวลาและหลักเกณฑท์ีก่ฎหมายระบไุว ้

8. ทา่นมสีทิธใินการขอรับหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุจากบรษัิทจัดการหรอืผูใ้หบ้รกิารสนับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ

สทิธขิองผูล้งทนุ

การยืน่ขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกับการลงทนุในกองทนุรวม

3. ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.

ส าหรับสถานทีต่ัง้ในการยืน่ขอ้รอ้งเรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถอา้งองิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุทีท่า่นลงทนุ


