
แบบแจ้งความประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้
จากการลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษี (RMF/ SSF) 

Form for Applying for Income Tax Exemption  
on Investment in Tax-Exempted Mutual Fund (RMF/SSF)

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา ................................................ วันที่ .........................................................
Bangkok Bank Public Company Limited Branch  Date

ขาพเจา ..................................................................................................................................................................................................................
I

เลขประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง ................................... เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
ID Card No. / Passport No.  Tax ID No.

โปรดทําเครื่องหมาย  หนาขอที่ทานเลือก
Please mark in front of your answer.

มคีวามประสงค ใหบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ บางกอกแคปปตอล จาํกดั ทีบ่รหิารจดัการกองทนุรวมทีข่าพเจาลงทนุทัง้หมดตลอดทัง้ปภาษ ี
ตั้งแตปภาษีเดียวกับวันที่ขาพเจาไดแจงความประสงคนี้เปนตนไป นําสงและเปดเผยขอมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมที่สามารถใชสิทธิ
ลดหยอนภาษีไดของขาพเจาตอกรมสรรพากร เพื่อประโยชนในการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของขาพเจา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการที่กรมสรรพากรกําหนด
Request Bangkok Capital Asset Management Company Limited to deliver and disclose any information in connection with my investment in the Tax-Exempted 
Mutual Funds throughout the tax year beginning from the tax year of the date I submit this request onwards to the Revenue Department for the benefit of 
my personal income tax exemption in accordance with the regulations, conditions and procedures prescribed by the Revenue Department.

ไมประสงค ใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บางกอกแคปปตอล จํากัด นําสงขอมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมที่สามารถใชสิทธิ
ลดหยอนภาษีไดของขาพเจาตอกรมสรรพากร เพื่อประโยชนในการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของขาพเจา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการที่กรมสรรพากรกําหนด
Request Bangkok Capital Asset Management Company Limited not to deliver and disclose any information in connection with my investment in the 
Tax-Exempted  Mutual Funds to the Revenue Department for the benefit of my personal income tax exemption in accordance with the regulations, conditions 
and procedures prescribed by the Revenue Department.

 ขาพเจารับทราบวา การแจงความประสงคในครั้งนี้ เปนการแจงความประสงคเพียงครั้งเดียว สําหรับ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
บางกอกแคปปตอล จํากัด [“บลจ. บางกอกแคปปตอล”] ที่ขาพเจาเขาลงทุนตลอดทั้งปภาษี ตั้งแตปภาษีเดียวกับวันที่ขาพเจาไดแจงความประสงคนี้เปนตนไป 
[ทั้งการแจงความประสงคผานชองทาง บลจ. บางกอกแคปปตอล หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน] จนกวาขาพเจาแจงเปลี่ยนความประสงคเปนอยางอื่น 
ทั้งนี้ บลจ. บางกอกแคปปตอล จะยึดขอมูลการแจงความประสงคลาสุดที่ขาพเจาใหไว
      I hereby acknowledge that this request is a one-time request applicable to Bangkok Capital Asset Management Company Limited [“BCAP”] with my investment 
in the Tax-Exempted Mutual Funds throughout the tax year beginning from the tax year of the date I submit this request onwards [both by BCAP channel and the distribution 
agent channel] until I notify BCAP of a change to my request. As such, BCAP will rely on my latest request.

     ขาพเจารับทราบวา บลจ. บางกอกแคปปตอล อาจเปดเผยขอมูลการแจงความประสงคตามแบบแจงความประสงคนี้ใหกับผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของ บลจ. บางกอกแคปปตอล ที่ขาพเจามีบัญชีหนวยลงทุนอยูเพื่อประโยชนในการใหบริการและการบริหารจัดการบัญชีหนวยลงทุน
แกขาพเจา
 I hereby acknowledge that BCAP may disclose this request to BCAP’s distribution agent, which I have mutual fund account with, for the benefit of providing 
services and managing my account.

คําเตือน : - เพือ่รกัษาสทิธปิระโยชนของทาน โปรดตดิตอแจงความประสงคหรอืแกไขเปลีย่นความประสงคตอ บลจ. บางกอกแคปปตอล หรอืผานผูสนบัสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน ภายในวันทําการสุดทายของรอบปภาษีเพื่อใหการเปลี่ยนแปลงความประสงคมีผลตั้งแตรอบปภาษีที่ทานแจงไวเปนตนไป 

  - กรณีที่ทานมีบัญชีกองทุนเพื่อลงทุนกองทุนลดหยอนภาษีมากกวา 1 บัญชี กับ บลจ. บางกอกแคปปตอล การแจงความประสงคของทานจะมีผล
กับทุกบัญชีกองทุนภายใตเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรเดียวกัน

Warning : - To reserve your benefit, please contact BCAP or the distribution agent to notify or amend your request within the last business day of the
tax year so that your request is effective in the tax year you notify onwards.

  - In case you have more than one mutual fund account for investing in Tax-Exempted Mutual Funds with BCAP, your request will be applied 
to all accounts under your tax ID no.

ลงชื่อ.............................................................................. ผูถือหนวยลงทุน
Signature  Unitholder
      (..............................................................................)

สําหรับเจาหนาที / For Officer Use Only

ลงชือ.....................................เจาหนาทีผูบันทึกรายการ    ลงชื่อ.....................................เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ   ลงชื่อ.....................................ผูแนะนําการลงทุน

 รหัสผูแนะนําการลงทุน.......................................

BCAP11 (1,300 x 50 x 11/65) สําหรับผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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