
ใบคำขอยกเลิกคำสั่งซื้อหนวยลงทุน

ตามแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน

(Regular Saving Plan Cancellation)

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะกองทุน นโยบายกองทุน เง�อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนกอนตัดสินใจลงทุน 

ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุนของกองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุนระยะยาวดวย การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการ

ฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไมไดรับชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลา

ที่กำหนดหรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคำสั่งไว และผูลงทุนควรซื้อขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

Warning :  Investment contains risk. Investor should study and understand the fund feature, investment policy, return condition, risk factors and fund performance carefully before investing. 

Investor should study tax benefit as stated in the Investment Handbook of the RMF and LTF. Mutual funds are not bank deposit and carry an investment risk. The Unitholder may receive more or less 

money than his/her initial investment amount and may not receive the redemption proceeds within the specified time or may not be able to redeem the units as instructed. Investors should deal only 

with approved persons.

หลักฐานสำคัญ : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง

Required Document : A copy of ID Card and sign to certify true copy.

5 10 15 25

ขาพเจาประสงค ยกเลิก การขอใหหักบัญชีเงินฝากเพื�อซื้อหนวยลงทุน และขาพเจายืนยันวาเปนเจาของบัญชีผูถือหนวยลงทุน และยืนยันความจำนงตามที่ระบุไวในเอกสารขางตน

I wish to cancel the direct debit order for Investing in Mutual Fund. I also confirm that the account holder and Intention as stated in the above document.

Revised APR 19 1/2

ชื�อกองทุน
Fund Name

จำนวนเงิน
ลงทุน (บาท)
Subscription 

amount (Baht)

ลงทุนแบบประจำทุกเดือน
ทุกวันที่ (ทุกเดือน)

Recurring date (Monthly)

(Please review the information and conditions on the back.)

ขาพเจา            เลขที่ผูถือหนวย 
I ......................................................................................................................... Unitholder No. ...................................................................................................... 

เบอรโทรศัพทมือถือ           อีเมล 
Mobile Phone No. ................................................................................................... E-mail ................................................................................................................. 

ขอยกเลิกคำสั่งซื้อหนวยลงทุนตามแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน สำหรับกองทุนที่สมัครไวแลว 
wish to cancel my Regular Saving Plan order

เรียน  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด    วันที่ 

To  UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd.      Date   ......................................................................................

บัญชีเงินฝากของธนาคาร    สาขา                 ประเภทบัญชี      ออมทรัพย       กระแสรายวัน
Direct Debit from bank ..................................................... Branch ................................................................ Type of Account    Savings Account      Current Account

ชื�อบัญชี          เลขที่บัญชี
Account name .................................................................................................................   Account Number ..............................................................................

สำหรับเจาหนาที่ / For Official Use Only

ผูถือหนวยลงทุน
Unitholder’s signature

(ตามที่ใหไว ในแบบคำขอเปดบัญชีกองทุน)
(As given in Fund Account Opening Form)

Branch Code ………………………………............……..........................................................................…

Agent Name ……………………………………..........……… Agent Code …………………………………….……

Marketing Name ……………………………...........………. Signature ……………………………………………...       

Securities Investment Consultant No. ………………………………………………………………………….…….

Ind. No……………………………….. Ref no …………………………………… Date …………………….……..……
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เงื�อนไขและขอกำหนด
1.ขาพเจารับทราบวาจำนวนเงินที่ซื้อหนวยลงทุนของแตละกองทุนในแตละครั้งตองไมนอยกวาจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำที่กำหนดไวในการใหบริการซื้อหนวยลงทุนตามแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน

ของแตละกองทุนและเปนความเสี่ยงและความรับผิดชอบของขาพเจาเองในกรณีที่จำนวนเงินที่ซื้อหนวยลงทุนสำหรับกองทุนรวมหุนระยะยาวและกองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพเกินสิทธิประโยชนทางภาษี

ที่ไดรับในแตละประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

2. ขาพเจาทราบวาบริษัทจัดการจะดำเนินการหักคาซ้ือหนวยลงทุนในงวดแรกจากบัญชีเงินฝากภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีขาพเจาไดนำสง “ใบคำส่ังซ้ือหนวยลงทุนตามแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน” 

พรอมเอกสารประกอบ ครบถวนแลวใหกับบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน

3.ขาพเจารับทราบวาบริษัทจัดการจะสงจดหมายหรือ ขอความส้ัน (SMS) หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) เพ�อแจงวันเร่ิมดำเนินการหักคาซ้ือหนวยลงทุนผานบัญชีเงินฝากคร้ังแรกใหกับขาพเจา 

ไดรับทราบ

4.ขาพเจารับทราบวาการหักเงินคาซื้อหนวยลงทุนอัตโนมัติผานบัญชีเงินฝาก บริษัทจัดการจะดำเนินการใหธนาคารหักจากบัญชีเงินฝากที่ไดรับแจงไว โดยช�อเจาของเงินฝากนั้นตองเปนช�อเดียวกันกับ 

ช�อบัญชีผูถือหนวยลงทุนเทานั้น และควรนำเงินเขาบัญชีเงินฝากลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนวันที่จะทำการหักบัญชีเงินฝาก

5.ขาพเจารับทราบวา บริษัทจัดการจะดำเนินการใหธนาคารหักเงินคาซ้ือหนวยลงทุนอัตโนมัติผานบัญชีเงินฝากตามจำนวนเงินท่ีขาพเจาระบุไวใน “ใบคำส่ังซ้ือหนวยลงทุนตามแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน” 

ในกรณีที่ธนาคารไมสามารถหักเงินดังกลาวไดภายในวันที่ซื้อหนวยลงทุนไมวาดวยสาเหตุใดบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนอัตโนมัติในเดือนนั้น และขอยกเลิกรายการซื้อ 

หนวยลงทุนของเดือน ดังกลาว ทั้งนี้บริษัทจัดการจะดำเนินการใหธนาคารหักเงินคาซื้อหนวยลงทุนอัตโนมัติผานบัญชีเงินฝากในเดือนถัดไปตามปกติ 

6.ในกรณีที่ขาพเจามีความประสงคจะซื้อหนวยลงทุนอัตโนมัติมากกวา 1 กองทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของขาพเจามีไมเพียงพอที่จะซื้อหนวยลงทุนไดครบทุกกองทุน ขาพเจารับทราบวาบริษัทจัดการ 

ขอสงวนสิทธ์ิทำรายการซ้ือหนวยลงทุนอัตโนมัติใหเฉพาะรายการท่ีธนาคารแจงวาสามารถหักเงินไดและบริษัทจัดการจะไมหักบัญชียอนหลังสำหรับรายการซ้ือหนวยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนท่ีเงินในบัญชี 

เงินฝากที่มีไมเพียงพอที่จะซื้อหนวยลงทุน

7.ขาพเจาทราบวาบริษัทจัดการจะดำเนินการใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาและโอนเขาบัญชีส่ังซ้ือกองทุนเปดเพ�อซ้ือหนวยลงทุนทุกเดือนตามท่ีขาพเจาไดระบุไวใน “ใบคำส่ังซ้ือหนวยลงทุนตาม 

แผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน” ตามราคาขายหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย และเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลวเปนเกณฑในการคำนวณ

8.กรณีที่วันที่กำหนดใหหักเงินจากบัญชีเงินฝากตรงกับวันหยุดทำการหรือวันหยุดทำการซื้อขาย บริษัทจัดการจะดำเนินการใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากในวันทำการหรือวันทำการซื้อขายถัดไป 

และจะใชราคาขายหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการหรือวันทำการซื้อขายนั้นเพ�อซื้อหนวยลงทุน

9.ขาพเจารับทราบวาในกรณีที่ธนาคารไดหักคาซื้อหนวยลงทุนอัตโนมัติผานบัญชีเงินฝากของขาพเจาแลว ขาพเจาไมสามารถเพิกถอนการทำรายการดังกลาวไดไมวาสาเหตุใดก็ตาม

10.ขาพเจาตกลงและยอมรับขอผูกพันตามเง�อนไขและวิธีการที่กำหนดไวในคำขอใชบริการและหรือที่จะแกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงตอไปในภายหนา ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเน�อง 

มาจากความขัดของของระบบ

11.ขาพเจารับทราบวาการใชบริการชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนอัตโนมัติผานบัญชีเงินฝาก จะมีคาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการใชบริการดังกลาวตามอัตรา และเง�อนไขที่ธนาคารเรียกเก็บจากขาพเจา 

แลวแตกรณี

12.หากรายการซ้ือหนวยลงทุนอัตโนมัติไมตรงตามท่ีระบุไวใน “ใบคำส่ังซ้ือหนวยลงทุนตามแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน” ขาพเจารับทราบวา ขาพเจาจะแจงใหบริษัทจัดการดำเนินการแกไขใหถูกตอง 

โดยจะมีผลในรายการซ้ือหนวย ลงทุนอัตโนมัติในเดือนถัดไป หากขาพเจาไมไดแจงใหบริษัทจัดการดำเนินการแกไข ขาพเจารับทราบวารายการซ้ือหนวยลงทุนอัตโนมัติน้ันถูกตองและสมบูรณ  ท้ังน้ีขาพเจา 

ขอสละสิทธิ์ ในการเรียกรอง หรือฟองรองบริษัทจัดการ เพ�อใหชดเชยเงินที่ไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพ�อทำรายการซื้อหนวยลงทุนอัตโนมัติดังกลาว 

13.ขาพเจายอมรับวาธนาคารจะทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาไดตอเม�อวงเงินในบัญชีเงินฝากมีมากพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น

14.ขาพเจาไมประสงคไดรับแจงการหักบัญชีแตอยางใดจากบริษัทจัดการ เน�องจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวน้ันไดจากใบแจงยอด (statement) และ/หรือสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคาร และ/หรือ 

จากใบรับเงิน และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัทจัดการอยูแลว

15.ขาพเจายอมรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดของทางระบบอิเล็กทรอนิกสที่อาจทำใหไมสามารถหักบัญชีตามที่ขาพเจามีคำสั่งไวทั้งที่มีวงเงินเพียงพอ และขาพเจาขอสละสิทธิ์ที่จะเรียกรอง  

คาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากธนาคารและบริษัทจัดการ จากเหตุสุดวิสัยดังกลาว

16.ขาพเจารับทราบวาบริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปดการใหบริการช่ัวคราวหรือถาวร ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหขาพเจาทราบลวงหนาไมเกิน 5 วันทำการกอนปดใหบริการดังกลาว โดยปดประกาศไวท่ี 

สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน

17.ขาพเจารับทราบวาขาพเจาสามารถยกเลิกการชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนอัตโนมัติผานบัญชีเงินฝากได ดังนี้

   17.1 ระบุวันส้ินสุดการใชบริการชำระเงินคาบริการซ้ือหนวยลงทุนอัตโนมัติผานบัญชีเงินฝากใน “ใบคำส่ังซ้ือหนวยลงทุนตามแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน และหนังสือยินยอมขอใหหักบัญชีเงินฝาก” 

         ณ วันท่ีสมัครบริการ หรือ

   17.2 กรอกขอมูลแจงความประสงคยกเลิกการซ้ือหนวยลงทุนอัตโนมัติในแบบฟอรม “ใบคำขอยกเลิกคำส่ังซ้ือหนวยลงทุนตามแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน” และนำสงบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน 

         การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน

18.ขาพเจารับทราบวาบริษทจัดการขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกบริการนี้ หากเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตอไปนี้

   18.1 กองทุนดังกลาวไดยกเลิกโครงการ ซึ่งเปนไปตามเง�อนไขที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนของกองทุนดังกลาว

   18.2 ขาพเจาไดยกเลิกบัญชีเงินฝากที่ขาพเจาระบุไวสำหรับซื้อหนวยลงทุนอัตโนมัติ

   18.3 บัญชีเงินฝากของขาพเจาที่ระบุไวสำหรับซื้อหนวยลงทุนอัตโนมัติไดถูกยกเลิกโดยธนาคาร 

   18.4 หากบริษัทจัดการไมสามารถหักบัญชีเงินฝากเพ�อซื้อหนวยลงทุนอัตโนมัติเปนระยะเวลา 3 เดือนติดตอกัน

19.ขาพเจารับทราบวาการหักบัญชีเงินฝากเพ�อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปด ขาพเจาจะปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในหนังสือชี้ชวนของแตละกองทุนเปด

20.ขาพเจารับทราบวาบริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิดำเนินการปฏิเสธคำส่ังซ้ือหนวยลงทุนอัตโนมัติ หากขาพเจาไมไดประเมินระดับความเส่ียงท่ีขาพเจายอมรับไดสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมกับบริษัทจัดการ 

หรือประเมินไมครบถวน หรือลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ขาพเจายอมรับไดโดยไมมีการลงนามรับทราบความเสี่ยงในระดับที่สูงกวาดังกลาว

Terms and Conditions 
1. I acknowledge that the amount of money for each subscription of any fund shall not be less than the minimum required amount specified in Regular Saving Plan service of 

each fund and I accept the own risk and responsibility in case of the subscription amount of Long-term equity funds and Retirement Mutual funds exceed the maximum tax 

benefits specified by the law. 

2. I acknowledge that the Management Company will deduct the money for the initial subscription from my deposit account within 30 days from the date I submit the “Regular 

Saving Plan Order Form” together with all the required documents to the Management Company or the Selling Agent. 

3. I acknowledge that the Management Company will send a letter or SMS or E-mail to notify me of the commencement date for the deposit account deduction. 

4. I acknowledge that for the automatic deposit account deduction charge, the Management Company will proceed to have a deduction from the deposit account as instructed 

which the name of the account holder must be the same as the unitholder Fund Account. Please prepare sufficient bank account available in advance at least 1 day before the 

instruction date.

5. I acknowledge that the Management Company will proceed to have the bank automatically deduct the money for the investment unit subscription or charge to the amount 

indicated in the “Regular Saving Plan Order Form.” In the event that the bank is unable to deduct such money within the date of investment unit subscription, for any reason 

whatsoever, the Management Company reserves the right to refuse the automatic subscription instruction of the particular month. However, the Management Company shall 

proceed to have the bank automatically deduct the money for investment units subscription in the next month as usual. 

6. In the event that I wish to subscribe to investment units from more than 1 fund through automatic subscription, if the amount of money available in the deposit account is not 

sufficient for subscription of all the funds indicated, I acknowledge that the Management Company reserves the right to deduct or charge only for the investment units of the 

funds that can be deducted and the Management Company will not deduct money retroactively for the transactions that could not be deducted or charged. 

7. I acknowledge that the Management Company will proceed for the bank to deduct my deposit account to transfer to the account for the investment units subscription every 

month as I indicated in the “Regular Saving Plan Order Form” using the price of investment units at the end of the trading day which is the price approved by the Trustee as the 

basis for calculation. 

8. In the event that the due date for account deduction charge falls on a holiday or a trading holiday, the Management shall proceed for the Bank to deduct from the deposit 

account on the next trade day and shall use the price of investment units calculated at the end of the business day or the trade day as the price to subscribe the investment 

units. 

9. I acknowledge that in the event the bank has deducted money from my deposit account for the automatic the investment units subscription, I would not be able to cancel the 

transaction for any reason whatsoever. 

10. I agree and accept the obligations as per the terms and conditions specified in the Application Form and/or any amendment which includes accepting any risk that may arise 

due to system malfunction. 

11. I acknowledge that the use of service on automatic account deduction to subscribe the investment units may incur costs or fees for the use of such service in accordance 

with the rates and conditions that the bank will charge me, as the case may be. 

12. If the subscription of investment unit transactions is not accurate according to the content specified in “Regular Saving Plan Order Form,” I acknowledge that, I will notify the 

Management Company to correct them which will be corrected in the transactions for the automatic investment unit subscription of the next month. If I failed to notify the Manage-

ment Company to correct the mistake, I acknowledge that such transactions are accurate and complete. However, I shall refuse my right to claim or take legal actions against 

the Management Company to compensate for the amount of money deducted from my deposit account to transact such automatic subscription. 

13. I accept that the bank can deduct money from my deposit account only when there is sufficient money in my account for such deduction or charge. 

14. I do not intend to be informed of the account deduction from the Management Company since I am able to receive such information from the bank statement, and/or bank 

passbook and/or the bank slip and/or the receipt from the Management Company. 

15. I accept any damage that may incur from malfunction of the electronic system that could result in the bank being unable to deduct money as I instructed even though there 

is sufficient money in my account and I shall refuse the right to damage claim from the bank and Management Company due to such force majeure. 

16. I acknowledge that the Management Company reserves the right to terminate its service temporarily or permanently which the Management Company will notify me not more 

than 5 business days prior to such stoppage by posting the notification at the office of the Management Company or the Selling Agent. 

17. I acknowledge that I am able to cancel the automatic subscribe of investment units through account deduction as follows: 

    17.1 Indicate the end date of using the automatic investment unit subscription through account deduction in the “Regular Saving Plan Order Form” on the date of application; or 

    17.2 Fill in the intention to cancel the automatic investment unit subscription through account deduction in the “Regular Saving Plan Cancellation and submit to the Management 

          Company or the Selling Agent not less than 30 days prior to the cancellation. 

18. I acknowledge that the Management Company reserves the right to cancel this service due to any of the following events: 

    18.1 Such fund has been dissolved in accordance with the conditions specified in the prospectus of such fund. 

    18.2 I have closed the deposit account indicated as the account for the automatic subscribe of investment units. 

    18.3 My deposit account specified to be used for the automatic investment unit subscription has been closed by the Bank. 

    18.4 When the Management Company is unable to deduct money from the deposit account for 3 consecutive months. 

19. I acknowledge that in order to use the deposit account deduction for the automatic subscribe of investment units, I shall comply with the criteria specified in the prospectus 

of the respective fund. 

20. I acknowledge that the Management Company reserves the right to refuse to accept the automatic subscription instruction if I failed to conduct the risk assessment of my 

risk acceptance for the investment in the funds of the Management Company or failed to complete the assessment or invest in the fund that has a higher risk than my risk 

acceptance without signing to acknowledge the acceptance of such higher risk.


