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แบบแจ้งความประสงคจ์ะใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้จากการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) หรือกองทุนรวม 
อ่ืนใดท่ีอาจใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ (ต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กองทุนรวมท่ีสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้”) 

Form for Applying for Income Tax Exemption on Investment in Super Savings Funds (SSF), Retirement Mutual Fund (RMF) or Any Other Mutual 
Funds Qualified for Income Tax Exemption (hereinafter collectively “Tax-Exempted Mutual Fund”) 

วนัที…่.../......./...........ขา้พเจ้า.................................................................................................เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ.ี......................................................................... 
Dated….../......./.........I,..........................................................................................................,having Taxpayer Identification Number................... .......................... 

 มีความประสงค ์ ใหบ้รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั น าส่งและเปิดเผยขอ้มูลใดๆ ที่เกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวมตลอดทัง้ปีภาษตีัง้แต่ปีภาษี
เดยีวกบัวนัที่ขา้พเจ้าได้แจ้งความประสงคน์ี้เป็นตน้ไป ที่สามารถใช้สทิธลิดหย่อนภาษีได้ของขา้พเจ้าต่อกรมสรรพากร เพื่อประโยชน์ในการใชส้ทิธยิกเวน้ภาษีเงนิได้
บุคคลธรรมดาของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีก่รมสรรพากรก าหนด

  Hereby request Principal 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 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. 

 ไมป่ระสงค ์ใหบ้รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั น าส่งขอ้มลูใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวมทีส่ามารถใชส้ทิธลิดหย่อนภาษไีดข้องขา้พเจ้า
ต่อกรมสรรพากร เพื่อประโยชน์ในการใชส้ทิธยิกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีก่รมสรรพากรก าหนด 

Hereby request Principal 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. 

ขา้พเจา้รบัทราบว่า การแจง้ความประสงคใ์นครัง้นี้ เป็นการแจง้ความประสงคเ์พยีงครัง้เดยีว ต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนขา้งตน้ที่ขา้พเจา้เขา้ลงทุนตลอด
ทัง้ปีภาษตีัง้แต่ปีภาษเีดยีวกบัวนัทีข่า้พเจา้ได้แจ้งความประสงคน์ี้เป็นตน้ไป [ทัง้การผ่านช่องทางบรษิทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน หรอืผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื] 
จนกว่าขา้พเจา้แจง้เปลีย่นความประสงคเ์ป็นอย่างอื่น ทัง้นี้บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน จะยดึขอ้มลูการแจง้ความประสงคต์ามวนัทีล่่าสุดทีข่า้พเจา้ใหไ้ว ้ 

I hereby acknowledge that this request is the one-time request applicable to the Asset Management Company 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 [both by the Asset Management Company 
channel and the Distribution agent channel] until I notify to change of my request in otherwise and, as such, acknowledge that the Asset Management 
Company will rely on my latest request.  

เพ่ือรกัษาสิทธิประโยชน์ของท่าน โปรดติดต่อแจ้งความประสงค์หรือแก้ไขเปล่ียนความประสงค์ต่อบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนท่ีท่านลงทุน
โดยตรง หรือลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืน ภายในวนัท าการสุดท้ายของรอบปีภาษีเพื่อให้มีผลเป็นการเปล่ียนแปลงความประสงคต์ัง้แต่รอบ
ปีภาษีท่ีท่านแจ้งไว้เป็นต้นไป 

To keep your benefit, please contact the Asset Management Company 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. 

หมายเหตุ : ขา้พเจา้รบัทราบว่าบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนอาจเปิดเผยขอ้มลูการแจง้ความประสงคต์ามแบบแจง้ความประสงคน์ี้ใหก้บัผูส้นับสนุนการขายและ 
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีข่า้พเจา้มบีญัชหีน่วยลงทุนอยู่เพื่อประโยชน์ในการใหบ้รกิารและการบรหิารจดัการบญัชหีน่วยลงทุนแก่ขา้พเจา้ 

Note :  I hereby acknowledge that the Asset Management Company may disclose any information in connection with my investment in the Tax-Exempted 
Mutual Funds to the sales supporters of the Asset Management Company that I have the fund account with in order to facilitate the services 
and account management. 

 ลงลายมือชื่อ / Signature. ............................................................................... 


