
 

                          ค าขอใหด้  าเนินการ ซ้ือ/แกไ้ข/ยกเลิกหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอยา่งสม า่เสมอ 

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

 

ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน ............................................................................................................. เลขท่ีหน่วยลงทุน      

เบอรโ์ทรศพัท ์............................................................. มีความประสงค ์(โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่ง      ) 

ประเภทการหกับญัชี(เลือกไดแ้บบเดียว)       หกับญัชีเงินฝาก       หกับญัชีบตัรเครดิตเฉพาะกองทุน LTF/RMF เท่าน้ัน 

1.      ขอใชบ้ริการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอยา่งสม า่เสมอ (ระบุรายละเอียดส่วนท่ี 1ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ขอ้ท่ี 1. และ ส่วนท่ี 2 ยินยอมใหห้กับญัชีฯ) 

2.      ขอแกไ้ขรายละเอียดการใชบ้ริการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอยา่งสม า่เสมอ (ระบุรายละเอียดส่วนท่ี 1 ขอ้ 1)       

   2.1      จ านวนเงินท่ีซ้ือหน่วยลงทุนในแต่ละครัง้            2.2       ล าดบัการซ้ือของกองทุน                                            2.3       เพิ่มจ านวนกองทุนส าหรบัการสัง่ซ้ือ                                

   2.4       ลดจ านวนกองทุนส าหรบัการสัง่ซ้ือ                 2.5       บญัชีเงินฝาก/บตัรเครดิตท่ีใชห้กัเงินเพื่อซ้ือหน่วยลงทุน      2.6       วนัท่ีหกัเงิน 

3.      ขอยกเลิก สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอยา่งสม า่เสมอและการหกับญัชีท่ีช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุน  มีผลตั้งแต่วนัท่ี .......... เดือน ........................... พ.ศ. ................ เป็นตน้ไป  

(แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนันับตั้งแต่วนัท่ีระบุไวใ้นค าขอน้ี)      ลายมือช่ือ ............................................................... ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและเจา้ของบญัชีเงินฝาก       

ส่วนท่ี 1 ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : ขา้พเจา้ประสงคจ์ะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนในลกัษณะท่ีเป็นการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอยา่งสม า่เสมอโดยช าระคา่ซ้ือหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมถึงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายอ่ืนใด (ถา้มี) ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าว ดว้ยการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิต ตาม

รายละเอียดท่ีระบุ ในส่วนท่ี 2 ยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝากหรือยินยอมใหห้กับญัชีบตัรเครดิต 

ขอ้ 1. รายละเอียดเก่ียวกบักองทุน 

ล าดบั ช่ือกองทุน 

เลขท่ีบญัชี

กองทุนย่อย 2 

หลกัสุดทา้ย 

จ านวนเงินท่ีซ้ือหน่วยลงทุน 

ในแต่ละครั้ง(บาท) 

ก่อนหกัค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจาก

การซ้ือหน่วยลงทุน 

เลข

ความ

เส่ียง

กองทุน 

ระดบัความเส่ียงท่ี

ขา้พเจา้รบัได ้

(ค่าความเส่ียง : 

1/4/5/7/8 

เท่าน้ัน) 

ยอมรบัความ

เส่ียงกองทุน

เกินระดบัความ

เส่ียงขา้พเจา้ 

ยอมรบัความเส่ียง

อตัราแลกเปล่ียน 

รบัทราบเง่ือนไขลงทุน

และสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษี และผลกระทบ

กรณีผิดเง่ือนไข 

(เฉพาะกอง LTF/RMF) 

         

         

         

         

ขา้พเจา้รบัทราบและยอมรบัความเส่ียงของกองทุนท่ีขา้พเจา้ลงทุนครั้งน้ี ท่ีมีความเส่ียงสูงกวา่ท่ีขา้พเจา้รบัไดแ้ละรบัทราบความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของกองทุน 

โดยขา้พเจา้ไดร้บัหนังสือช้ีชวนและค าแนะน าจากผูติ้ดต่อผูล้งทุนเร่ืองความเส่ียงดงักล่าวแลว้    ลงช่ือ .......................................................................... ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ขอ้ 2 รายละเอียดส าหรบัการซ้ือหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม า่เสมอตามค าสัง่ซ้ือน้ี ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้น ส่วนที่ 2 ยินยอมใหห้กับญัชีเงิน

ฝาก หรือยินยอมใหห้กับญัชีบตัรเครดิต โดยก าหนดวนัหกับญัชีไวด้งัน้ี (วนัหกัเงินท่ีระบุในขอ้น้ีถือเป็นวนัหกัเงินจากบญัชีของทุกกองทุนท่ีอยูภ่ายใตค้ าสัง่ซ้ือน้ี) 

โปรดท าเครื่องหมาย  ของวนัที่ตอ้งการหกับญัชี    

วนัท่ี      15       16       17       18       19       20       21        22       23      24       25        26       27       28       29       30       31  

ขอ้ 3 ในการท าค าสัง่ซ้ือน้ี ขา้พเจา้ไดอ้า่น เขา้ใจ และตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการด าเนินการเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอยา่งสม า่เสมอ

ท่ีระบุไวด้า้นหลงัของค าขอน้ีและท่ีจะไดมี้การเปล่ียนแปลงในภายหนา้ ค าสัง่น้ีเป็นความประสงคข์องขา้พเจา้เอง ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดร้ับการจดัสรรหน่วยลงทุน ขา้พเจา้รบัทราบ

และยินยอมเขา้ผูกพนัตามรายละเอียดโครงการท่ีไดร้บัอนุมติัจากส านักงาน ก.ล.ต. และท่ีแกไ้ขโดยชอบดว้ยกฎหมายตลอดจนขอ้ผูกพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผูถื้อหน่วยลงทุน

ท่ีจดัท าข้ึนโดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม โดยไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความในใบค าสัง่ดงักล่าวขา้งตน้ และขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักล่าว

ถูกตอ้ง เป็นจริงและตรงตามวตัถุประสงคข์องขา้พเจา้ทุกประการ 

ค าเตอืนตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดร้บัเงินลงทุนคืน

มากกวา่หรือนอ้ยกวา่เงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได ้ และอาจจะไม่ไดร้บัช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดหรืออาจจะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ามท่ีไดมี้

ค าสัง่ไว ้และผูล้งทุนควรซ้ือหน่วยลงทุนกบับุคคลท่ีไดร้บัความเห็นชอบ 

                                                                  ลายมือช่ือ ..................................................................................... ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

                                                                (…...........………….........................................………….) 

ส่วนที่ 2 ยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝากหรือยินยอมใหห้กับญัชีบตัรเครดิต (เฉพาะการสมคัรตามแผนการลงทุนอยา่งสม า่เสมอเท่าน้ัน) 

ขา้พเจา้เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนตามบญัชีกองทุนท่ีระบุไวข้า้งตน้ ขอช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยยินยอมใหธ้นาคารหกับญัชี ตามประเภทท่ีเลือกไว ้ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝาก     ออมทรพัย ์        กระแสรายวนั                    ยินยอมใหห้กับญัชีบตัรเครดิต (เฉพาะกองทุนรวมLTF/RMF)        วีซ่า         มาสเตอร ์

ช่ือบญัชี .................................................................................................................  ช่ือผูถื้อบตัร ....................................................................................................................... 

 

เลขท่ี                  เลขท่ี 
 

ประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก/บตัรเครดิต ของขา้พเจา้เพือ่ช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนตามรายละเอียดท่ีระบุในค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนขา้งตน้ และในการท า

ค าขอใหห้กับญัชีน้ี ขา้พเจา้ไดอ้่านเขา้ใจและตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการด าเนินการเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอยา่งสม า่เสมอผ่าน

บญัชีเงินฝากหรือบตัรเครดิตท่ีระบุไว ้ดา้นหลงัของค าขอน้ี และท่ีจะไดมี้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงในภายหนา้ 

    

    ลายมือช่ือ ………………………………………………………………………………………………………เจา้ของบญัชีเงินฝาก/ผูถื้อบตัรเครดิต (ตามท่ีใหไ้วก้บัธนาคาร) 

  (..........….....................................................................................) 
 

เฉพาะเจา้หนา้ที/่ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

สาขา 

ผูแ้นะน าการลงทุน/Maker ……………………………………………………………………………………. 

เลขท่ีใบอนุญาต .......................................................................... ........... 

ส านกังานใหญ ่

ผูบ้นัทึกรายการ …………………….…………………………………………………………………………………………………… 

วนัท่ี .................................................................................................... ...... ........... 

 



ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการด าเนินการเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอยา่งสม า่เสมอ 

ส าหรบัการซ้ือหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอยา่งสม า่เสมอหกับญัชีเงินฝาก  

กรณีท่ีขา้พเจา้ท าค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม า่เสมอฉบบัน้ี โดยช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีหกับญัชีเงินฝาก ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมต่อบริษัทจดัการ ดงัน้ี 

1. ช่ือบญัชีกองทุนจะตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ 

2. ขา้พเจา้ไดล้งนามการยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝากเพื่อช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามแบบท่ีบริษัทจดัการก าหนดและส่งมอบใหแ้ก่บริษัทจดัการพร้อมกบัค าสัง่ฉบบัน้ีแลว้ 

3. ขา้พเจา้รบัทราบดีว่า ขา้พเจา้จะตอ้งเคยซ้ือและไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ฉบบัน้ีมาก่อน ขา้พเจา้จึงสามารถท่ีจะท าค าสัง่ฉบบัน้ี ได ้และในกรณี

ท่ีปรากฎว่า ขา้พเจา้ไม่เคยซ้ือและไดร้ับการจดัสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ฉบบัน้ีมาก่อน บริษัทจดัการมีสิทธิท่ีจะไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ฉบบัน้ีไดจ้นกว่าขา้พเจา้

จะปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามขอ้ก าหนดดงักล่าวเสียก่อน 

4. ขา้พเจา้รบัทราบเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนหุน้ระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ดงัน้ี 

กรณี LTF: สิทธิลดหย่อนภาษีไม่เกิน 15%ของเงินได ้สูงสุด 5แสนบาท, ส่วนท่ีซ้ือเกินสิทธิลดหย่อนภาษีไม่ได,้ ก าไรจากการขายคืนถือเป็นรายได ้ตอ้งน าไปรวมกบัเงินไดอ่ื้น เพื่อยื่น

ภาษี, การขายคืนนับหน่วยแบบเขา้ก่อนออกก่อน(FIFO) การขายคืนส่วนท่ีลงทุนเกินสิทธิก่อนครบก าหนด 7 ปีปฏิทิน จะส่งผลใหผิ้ดเง่ือนไขการลงทุนLTF ของปีท่ีเคยลงทุนมา 

กรณี RMF: สิทธิลดหย่อนภาษี 15%ของเงินได+้กองทุนส ารองฯ+กบข.+ประกนับ านาญแลว้ สูงสุดไม่เกิน 5แสนบาท, ส่วนท่ีซ้ือเกินสิทธิลดหย่อนภาษีไม่ได,้ ก าไรจากการขายคืนถือ

เป็นรายได ้ตอ้งน าไปรวมกบัเงินไดอ่ื้น เพื่อยื่นภาษี, การขายคืนส่วนท่ีลงทุนเกินสิทธิโดยไม่เป็นไปตามเง่ือนไข อาจส่งผลใหผิ้ดเง่ือนไขการลงทุนRMF ของปีท่ีเคยลงทุนมา 

5. กรณีลูกคา้กองทุนท่ีซ้ือไวม้ากกว่าหน่ึงกองทุนขึ้ นไป บริษัทจะด าเนินการซ้ือหน่วยลงทุนตามล าดบัของกองทุนท่ีระบุไว ้และหากจ านวนเงินในบญัชีเงินฝาก ณ วนัหกับญัชีในคราวใด มี

จ านวนไม่พอท่ีจะช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนในล าดบัใดทั้งจ านวน บริษัทจะด าเนินการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนในล าดับใดล าดบัหน่ึง  อย่างไรก็ตามหากจ านวนเงินในบญัชีเงินฝาก ณ 

วนัหกัเงินจากบญัชีเงินฝากน้ันมีจ านวนไม่พอท่ีจะช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนในล าดบัใดเลย บริษัทจะไม่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนใด ๆ ใหลู้กคา้ส าหรบัวนัหกัเงินจากบญัชี

เงินฝากในคราวน้ัน หากไม่สามารถหกับญัชีเป็นจ านวน 2 ครั้งติดต่อกนั บริษัทจดัการมีสิทธิท่ีจะยกเลิกค าสัง่ฉบบัน้ีไดท้นัทีหรือยกเลิกการหกับญัชีกองทุนในล าดับน้ัน  

6. ในบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้จะตอ้งมีเงินเพียงพอใหห้กัเพื่อช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามค าสัง่ฉบบัน้ี ก่อนเวลา 24.00 น.ของวนัก่อนหน้าวันหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก 

7. ขา้พเจา้ไม่มีสิทธิขอคืนหน่วยลงทุน (No Refund) ไม่ว่าดว้ยเหตุใด 

8. ในกรณีท่ีขา้พเจา้จะยกเลิกค าสัง่ฉบบัน้ี ขา้พเจา้จะแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบตามแบบและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยขา้พเจา้จะตอ้งแจง้ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกัษรอย่างน้อย 

30 วนั ก่อนวนัท่ีจะยกเลิกค าสัง่ฉบบัน้ี 

9. ในกรณีท่ีวนัท่ีซ้ือหน่วยลงทุนตามค าสัง่ฉบบัน้ี ตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัทจดัการหรือวนัหยุดท าการของธนาคารแลว้แต่กรณี  บริษัทจะเล่ือนวนัตดับญัชีเป็นวนัท าการก่อนหน้า 

10. บริษัทจดัการมีสิทธิยกเลิกการใหบ้ริการตามค าสัง่ฉบบัน้ีโดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้า 

11. กรณีขา้พเจา้เป็นประเภทบุคคลธรรมดา-บญัชีร่วม ช่ือบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ตามค าสัง่ฉบบัน้ีจะตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีร่วม(บญัชีกองทุน) เวน้แต่บริษัทจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

12. บริษัทจดัการมีสิทธิก าหนด และ/หรือ เปล่ียนแปลงแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไขและวิธีการในการท าค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม า่เสมอ ไดต้ามท่ีเห็นสมควรโดยไม่

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบแต่อย่างใด 

 

 

ส าหรบัการซ้ือหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอยา่งสม า่เสมอหกับตัรเครดิต 

กรณีท่ีขา้พเจา้ท าค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม า่เสมอฉบบัน้ี โดยช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีหกับตัรเครดิตของขา้พเจา้ท่ีออกโดยธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

(“ธนาคาร”) ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมต่อบริษัทจดัการ ดงัน้ี 

1. ช่ือบญัชีกองทุนจะตอ้งตรงกบัช่ือบตัรเครดิตของขา้พเจา้ 

2. การท าค าสัง่ฉบบัน้ี จะใชไ้ดเ้ฉพาะสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนหุน้ระยะยาว (LTF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) เท่าน้ัน เวน้แต่บริษัทจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

3. ขา้พเจา้ไดล้งนามการยินยอมใหห้กับญัชีบตัรเครดิตเพื่อช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามแบบท่ีบริษัทจดัการก าหนดและส่งมอบใหแ้ก่บริษัทจดัการพรอ้มกบัค าสัง่ฉบบัน้ีแลว้  

4. ขา้พเจา้รบัทราบดีว่า ขา้พเจา้จะตอ้งเคยซ้ือและไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ฉบบัน้ีมาก่อน ขา้พเจา้จึงสามารถท่ีจะท าค าสัง่ฉบบัน้ี ได ้และในกรณี

ท่ีปรากฎว่า ขา้พเจา้ไม่เคยซ้ือและไดร้ับการจดัสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ฉบบัน้ีมาก่อน บริษัทจดัการมีสิทธิท่ีจะไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ฉบบัน้ีไดจ้นกว่าขา้พเจา้

จะปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามขอ้ก าหนดดงักล่าวเสียก่อน 

5. ขา้พเจา้รบัทราบเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนหุน้ระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ดงัน้ี 

กรณี LTF: สิทธิลดหย่อนภาษีไม่เกิน 15%ของเงินได ้สูงสุด 5แสนบาท, ส่วนท่ีซ้ือเกินสิทธิลดหย่อนภาษีไม่ได,้ ก าไรจากการขายคืนถือเป็นรายได ้ตอ้งน าไปรวมกบัเงินไดอ่ื้น เพื่อยื่น

ภาษี, การขายคืนนับหน่วยแบบเขา้ก่อนออกก่อน(FIFO) การขายคืนส่วนท่ีลงทุนเกินสิทธิก่อนครบก าหนด 7 ปีปฏิทิน จะส่งผลใหผิ้ดเง่ือนไขการลงทุนLTF ของปีท่ีเคยลงทุนมา 

กรณี RMF: สิทธิลดหย่อนภาษี 15%ของเงินได+้กองทุนส ารองฯ+กบข.+ประกนับ านาญแลว้ สูงสุดไม่เกิน 5แสนบาท, ส่วนท่ีซ้ือเกินสิทธิลดหย่อนภาษีไม่ได,้ ก าไรจากการขายคืนถือ

เป็นรายได ้ตอ้งน าไปรวมกบัเงินไดอ่ื้น เพื่อยื่นภาษี, การขายคืนส่วนท่ีลงทุนเกินสิทธิโดยไม่เป็นไปตามเง่ือนไข อาจส่งผลใหผิ้ดเง่ือนไขการลงทุนRMF ของปีท่ีเคยลงทุนมา 

6. การซ้ือหน่วยลงทุนอย่างสม า่เสมอของกองทุนท่ีอยู่ภายใตบ้ญัชีกองทุนเดียวกนั จะตอ้งใชบ้ญัชีบตัรเครดิตเดียวกนั เวน้แต่บริษัทจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  

7. ขา้พเจา้ไม่มีสิทธิขอคืนหน่วยลงทุน (No Refund) ไม่ว่าดว้ยเหตุใด 

8. กรณีลูกคา้กองทุนท่ีซ้ือไวม้ากกว่าหน่ึงกองทุนขึ้ นไป บริษัทจะด าเนินการซ้ือหน่วยลงทุนตามล าดบัของกองทุนท่ีระบุไว ้และหากจ านวนเงินในบญัชีเงินฝาก ณ วนัหกับญัชีในคราวใด มี

จ านวนไม่พอท่ีจะช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนในล าดบัใดทั้งจ านวน บริษัทจะด าเนินการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนในล าดบัใดล าดบัหน่ึง  อย่างไรก็ตามหากจ านวนเงินในบญัชีเงินฝาก ณ 

วนัหกัเงินจากบญัชีเงินฝากน้ันมีจ านวนไม่พอท่ีจะช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนในล าดบัใดเลย บริษัทจะไม่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนใด ๆ ใหลู้กคา้ส าหรบัวนัหกัเงินจากบญัชี

เงินฝากในคราวน้ัน หากไม่สามารถหกับญัชีเป็นจ านวน 2 ครั้งติดต่อกนั บริษัทจดัการมีสิทธิท่ีจะยกเลิกค าสัง่ฉบบัน้ีไดท้นัทีหรือยกเลิกการหกับญัชีกองทุนในล าดับน้ัน 

9. ในกรณีท่ีขา้พเจา้จะยกเลิกค าสัง่ฉบบัน้ี ขา้พเจา้จะแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบตามแบบและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยขา้พเจา้จะตอ้งแจง้ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกัษรอย่างน้อย 

30 วนั ก่อนวนัท่ีจะยกเลิกค าสัง่ฉบบัน้ี 

10. ในกรณีท่ีวนัท่ีซ้ือหน่วยลงทุนตามค าสัง่ฉบบัน้ี ตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัทจดัการหรือวนัหยุดท าการของธนาคารแลว้แต่กรณี  บริษัทจะเล่ือนวนัตดับญัชีเป็นวนัท าการก่อนหน้า 

11. กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหมายเลขบตัรเครดิตเน่ืองจากบตัรหมดอายุ หรือเปล่ียนแปลงประเภทบตัรเครดิต บริษัทจะด าเนินการหกัเงินจากบญัชีบตัรเครดิตของหมายเลขบตัรเครดิต

ใหม่ทนัทีโดยมีตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทราบล่วงหน้า 

12. กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถเรียกเก็บค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากบตัรเครดิตของขา้พเจา้ หรือค าสัง่ซ้ือฉบบัน้ีไม่ถูกตอ้ง หรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม บริษัท

จดัการมีสิทธิยกเลิกค าสัง่ซ้ือน้ีเมื่อใดก็ได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบแต่อย่างใด 

13. สิทธิประโยชน์จากการใชบ้ตัรเครดิตเพื่อช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนใหเ้ป็นไปตามท่ีผูใ้หบ้ริการบตัรเดรดิตก าหนด 

14. กรณีขา้พเจา้เป็นประเภทบุคคลธรรมดาบญัชีร่วม (บญัชีกองทุน) ขา้พเจา้ไม่มีสิทธ์ิช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยบตัรเครดิต 

15. บริษัทจดัการมีสิทธิก าหนด และ/หรือ เปล่ียนแปลงแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไขและวิธีการในการท าค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม า่เสมอ ไดต้ามท่ีเห็นสมควรโดยไม่

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบแต่อย่างใด 

ส าหรบัลูกคา้ 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เลขท่ี 1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 www.kasikornbank.com e-mail: info@kasikornbank.com 

http://www.kasikornbank.com/

