
 

ใบค ำขอใช้บริกำร 
ซ้ือและช ำระค่ำซ้ือกองทุน SSF และ RMF                                                                               
ของ บลจ.กสิกรไทยผ่ำนบัตรเครดติกสิกรไทย                                                      วนัท่ีส่งค  ำสัง่ซ้ือ ………….……………. .วนัท่ีรำยกำรมีผล …………………………… 

  ขำ้พเจำ้ ............................................................................................................................. (ผูถื้อหน่วยลงทุน) 
มีควำมประสงคจ์ะขอซ้ือและช ำระค่ำซ้ือกองทุน SSF และ RMF ของ บลจ.กสิกรไทย ผำ่นบตัรเครดิตกสิกรไทย เพื่อช ำระค่ำซ้ือกองทุน โดยช ำระเงินเตม็จ ำนวนตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

  เลขท่ีบญัชีกองทุน (12 หลกั)            0      0                                                                                                                       
 
  (ช่ือกองทุน)...............................................................................................................          เลขท่ีใบค ำสัง่ซ้ือ 

 จ ำนวนเงิน (ตวัเลข)...............................................................................................บำท (.............................................................................................................)  
*ขั้นต ่ำ 500 บำทต่อคร้ัง และไม่เกิน 500,000 บำทต่อรอบปีภำษี โดยนบักำรซ้ือกองทุน SSF และ RMF ทุกกองรวมกนั* 

 โทรศพัทมื์อถือ ........................................................................................... 
  ผูถื้อบตัรเครดิตท่ีออกโดย บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย (“ธนำคำร”) 
  ช่ือภำษำองักฤษหนำ้บตัร ................................................................................................................................... ................................................................................................ 
  เลขท่ีบตัร                                                                               บตัรหมดอำย ุ(เดือน/ปี) …………………………………….. 
ขำ้พเจำ้ยินยอมใหธ้นำคำรเรียกเกบ็เงินจ ำนวนดงักล่ำวจำกบญัชีบตัรเครดิตของขำ้พเจำ้ได ้ณ วนัถึงก ำหนดช ำระในแต่ละงวดนบัแต่วนัท่ีท่ีระบุขำ้งตน้จนกวำ่จะครบถว้น ในกรณีท่ีธนำคำร
มีกำรยกเลิกกำรใชบ้ตัรเครดิตของขำ้พเจำ้ไมว่ำ่ดว้ยเหตุใดหรือเม่ือใดกต็ำม ขำ้พเจำ้ยินยอมช ำระหน้ีท่ีไดรั้บกำรบริกำรในคร้ังน้ีใหแ้ก่ธนำคำรจนครบถว้น โดยใหน้ ำยอดหน้ีท่ีคงคำ้งช ำระ
เขำ้รวมเป็นยอดหน้ีในบญัชีบตัรเครดิตของขำ้พเจำ้ไดท้นัที และในกำรขอใชบ้ริกำรในคร้ังน้ี ขำ้พเจำ้ยินยอมปฏิบติัตำมเง่ือนไขตำมใบค ำขอน้ี และเง่ือนไขเช่นเดียวกบักำรใชบ้ตัรเครดิตท่ี
ออกโดยธนำคำรตำมปกติทุกประกำร 

*ส ำคญัโปรดอ่ำนก่อนลงนำม*          ขำ้พเจำ้ไดต้อบแบบสอบถำมครบถว้น ไดรั้บทรำบระดบัควำมเส่ียงของกองทุนรวมและระดบัควำมเส่ียงของขำ้พเจำ้ดงันี 
 

                                          ควำมเส่ียงกองทุน                                       ควำมเส่ียงท่ีขำ้พเจำ้รับได ้

  
 ขำ้พเจำ้ยอมรับควำมเส่ียงของกองทุนรวมท่ีเกินระดบัควำมเส่ียงท่ีขำ้พเจำ้ยอมรับได ้ 
 ขำ้พเจำ้ยอมรับควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่ำงประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิกองทุนรวม โดยขำ้พเจำ้อำจจะขำดทุนหรือไดรั้บ

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนหรือไดรั้บเงินคืนต ่ำกวำ่เงินลงทุนเร่ิมแรก  

  ข้ำพเจ้ำยอมรับควำมเส่ียงของกองทุนทีข้่ำพเจ้ำลงทุนคร้ังนี ้โดยข้ำพเจ้ำได้รับค ำแนะน ำจำกผู้แนะน ำกำรลงทุนเร่ืองควำมเส่ียงดงักล่ำวแล้ว 
ลงช่ือผูซ้ื้อหน่วยลงทุน ............................................................................................................................. ....................... 

*ส ำคญัโปรดอ่ำนก่อนลงนำม*           
  ขำ้พเจำ้ไดรั้บหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ (Fact Sheet) ท่ีผูล้งทุนควรทรำบ และไดรั้บทรำบขอ้ก ำหนดเง่ือนไขและควำมเส่ียงของกองทุนน้ีเรียบร้อยแลว้ และตกลง

ยินยอมปฏิบติัและผูกพนัตนเองตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขดงักล่ำวทุกประกำร 
*เฉพำะผู้ซ้ือกองทุนรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ (RMF) หรือกองทุนรวมเพ่ือกำรออม (SSF) เป็นคร้ังแรก* 

    ขำ้พเจำ้ไดรั้บคู่มือกำรลงทุน รวมถึงทรำบเง่ือนไขและภำระผูกพนัเก่ียวกบัสิทธิประโยชนท์ำงภำษีของกองทุนรวมเพื่อกำรเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อกำรออมแลว้ ทั้งน้ี  
ขำ้พเจำ้ยอมรับในรำยละเอียด/เง่ือนไข/ควำมเส่ียง รวมทั้งค่ำธรรมเนียมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนและเอกสำรประกอบกำรน ำเสนอ 

กรณีมีเหตุใหเ้ลิกกองทุน RMF หรือ SSF ตำมประกำศ ก.ล.ต.วำ่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อกำรเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อกำรออม บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำร
โอนยำ้ยกำรลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อกำรเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อกำรออมอ่ืน ภำยใตก้ำรจดักำรของบริษทัจดักำรท่ีมีควำมเส่ียงในระดบัต ่ำสุด 

ค ำสัง่ซ้ือน้ีเป็นควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้เองและขำ้พเจำ้ขอขำยคืนหน่วยลงทุนดงักล่ำวเม่ือครบอำยุโครงกำรตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดในหนงัสือช้ีชวนในค ำสัง่ซ้ือน้ี หรือ
ด ำเนินกำรรับซ้ือคืนอตัโนมติัตำมงวดเวลำตำมท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวนของกองทุน หรือหำกกองทุนมีเหตุใหเ้ลิกกองทุนตำมกฎหมำย หรือตำมท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวนในกรณีท่ีขำ้พเจำ้
ไดรั้บกำรจดัสรรหน่วยลงทุน ขำ้พเจำ้รับทรำบและยินยอมเขำ้ผูกพนัตำมรำยละเอียดโครงกำรท่ีไดรั้บอนุมติัจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. และท่ีแกไ้ขโดยชอบดว้ยกฎหมำย ตลอดจนขอ้ผูกพนั
ระหวำ่งบริษทัจดักำรและผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีจดัท ำข้ึนโดยชอบดว้ยกฎหมำยและลงนำมโดยผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวม 

ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในใบค ำส่ังซ้ือและขอรับรองว่ำข้อควำมดงักล่ำวถูกต้อง เป็นจริง และตรงตำมวตัถุประสงค์ในกำรส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของข้ำพเจ้ำทุกประกำร 

 
ลงช่ือผู้ซ้ือหน่วยลงทุน............................................................................................................................................................................................................................................................... 

ลงลำยมือช่ือเจำ้หนำ้ท่ี 
ผูแ้นะน ำกำรลงทุน/Maker ……………………………………………………………….…        

เลขท่ีใบอนุญำต ………………………………………………………………...…...……...                                                           ผูอ้นุมติัรำยกำร/Checker 
 ค ำเตือนตำมประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมีใชก้ำรฝำกเงินและมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน ผูถื้อหน่วย ลงทุนอำจไดรั้บเงินลงทุนคืนมำกกว่ำหรือนอ้ยกว่ำเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ไดแ้ละอำจไม่ไดรั้บเงิน
ค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด หรืออำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนไดต้ำมท่ีมีค ำสัง่ไวแ้ละผูถื้อหน่วยลงทุนควรซ้ือขำยหน่วยลงทุนกบับุคคลท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบ 
บริษัทขอสงวนสิทธิ ในกำรท่ีจะปฏิเสธกำรท ำรำยกำรตำมค ำสัง่ซ้ือ หรือขอ้มูลอนัเป็นสำระส ำคญัในใบค ำสัง่ซ้ือไม่ชดัเจน หรือขดักบัเง่ือนไขท่ีระบไุวใ้นหนงัสือช้ีชวน หรือกรณีท่ีบริษทัจดักำรพิจำรณำเห็นวำ่ค ำสัง่ซ้ือน้ีมี
ผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

หมำยเหตุ *กำรช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเชค็ หรือโดยฝำกเงินเขำ้บญัชีธนำคำรท่ีก ำหนดโดยผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนหรือบริษทัจดักำร จะถือว่ำสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัจดักำรสำมำรถเรียกเก็บไดค้รบถว้นแลว้ โดยบริษทัจดักำรจะท ำ
รำยกำรซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูซ้ื้อในวนัท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนในครำวแรก หลงัจำกท่ีบริษทัจดักำรรับทรำบผลกำรเรียกเก็บเงินจำกเชค็หรือกำรฝำกเงินเขำ้บญัชีธนำคำรเพ่ือช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุน และรับเอกสำรค ำสัง่ซ้ือ
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เท่ำนั้น  

 
 

 

 

ธนำคำรไม่มนีโยบำยรับฝำกสมุดบัญชีทุก
ประเภทของลูกค้ำ 

 
 

..................................................................................................................................

. ………………………………  ………………………………………….. 

ส ำหรับผูส้นบัสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ 



  

ใบค ำขอใช้บริกำร 
ซ้ือและช ำระค่ำซ้ือกองทุน SSF และ RMF                                                                               
ของ บลจ.กสิกรไทยผ่ำนบัตรเครดติกสิกรไทย                                                      วนัท่ีส่งค  ำสัง่ซ้ือ ………….……………. .วนัท่ีรำยกำรมีผล …………………………… 

  ขำ้พเจำ้ ............................................................................................................................. (ผูถื้อหน่วยลงทุน) 
มีควำมประสงคจ์ะขอซ้ือและช ำระค่ำซ้ือกองทุน SSF และ RMF ของ บลจ.กสิกรไทย ผำ่นบตัรเครดิตกสิกรไทย เพื่อช ำระค่ำซ้ือกองทุน โดยช ำระเงินเตม็จ ำนวนตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

  เลขท่ีบญัชีกองทุน (12 หลกั)            0      0                                                                                                                       
 
  (ช่ือกองทุน)...............................................................................................................          เลขท่ีใบค ำสัง่ซ้ือ 

 จ ำนวนเงิน (ตวัเลข)...............................................................................................บำท (.............................................................................................................) 
*ขั้นต ่ำ 500 บำทต่อคร้ัง และไม่เกิน 500,000 บำทต่อรอบปีภำษี โดยนบักำรซ้ือกองทุน SSF และ RMF ทุกกองรวมกนั* 

 โทรศพัทมื์อถือ ........................................................................................... 
  ผูถื้อบตัรเครดิตท่ีออกโดย บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย (“ธนำคำร”) 
  ช่ือภำษำองักฤษหนำ้บตัร ................................................................................................................................................................................................. .................................. 
  เลขท่ีบตัร                                                                               บตัรหมดอำย ุ(เดือน/ปี) …………………………………….. 
ขำ้พเจำ้ยินยอมใหธ้นำคำรเรียกเกบ็เงินจ ำนวนดงักล่ำวจำกบญัชีบตัรเครดิตของขำ้พเจำ้ได ้ณ วนัถึงก ำหนดช ำระในแต่ละงวดนบัแต่วนัท่ีท่ีระบุขำ้งตน้จนกวำ่จะครบถว้น ในกรณีท่ีธนำคำร
มีกำรยกเลิกกำรใชบ้ตัรเครดิตของขำ้พเจำ้ไมว่ำ่ดว้ยเหตุใดหรือเม่ือใดกต็ำม ขำ้พเจำ้ยินยอมช ำระหน้ีท่ีไดรั้บกำรบริกำรในคร้ังน้ีใหแ้ก่ธนำคำรจนครบถว้น โดยใหน้ ำยอดหน้ีท่ีคงคำ้งช ำระ
เขำ้รวมเป็นยอดหน้ีในบญัชีบตัรเครดิตของขำ้พเจำ้ไดท้นัที และในกำรขอใชบ้ริกำรในคร้ังน้ี ขำ้พเจำ้ยินยอมปฏิบติัตำมเง่ือนไขตำมใบค ำขอน้ี และเง่ือนไขเช่นเดียวกบักำรใชบ้ตัรเครดิตท่ี
ออกโดยธนำคำรตำมปกติทุกประกำร 

*ส ำคญัโปรดอ่ำนก่อนลงนำม*          ขำ้พเจำ้ไดต้อบแบบสอบถำมครบถว้น ไดรั้บทรำบระดบัควำมเส่ียงของกองทุนรวมและระดบัควำมเส่ียงของขำ้พเจำ้ดงันี 
 

                                          ควำมเส่ียงกองทุน                                       ควำมเส่ียงท่ีขำ้พเจำ้รับได ้

  
 ขำ้พเจำ้ยอมรับควำมเส่ียงของกองทุนรวมท่ีเกินระดบัควำมเส่ียงท่ีขำ้พเจำ้ยอมรับได ้ 
 ขำ้พเจำ้ยอมรับควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่ำงประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิกองทุนรวม โดยขำ้พเจำ้อำจจะขำดทุนหรือไดรั้บ

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนหรือไดรั้บเงินคืนต ่ำกวำ่เงินลงทุนเร่ิมแรก  

  ข้ำพเจ้ำยอมรับควำมเส่ียงของกองทุนทีข้่ำพเจ้ำลงทุนคร้ังนี ้โดยข้ำพเจ้ำได้รับค ำแนะน ำจำกผู้แนะน ำกำรลงทุนเร่ืองควำมเส่ียงดงักล่ำวแล้ว 
ลงช่ือผูซ้ื้อหน่วยลงทุน ............................................................................................................................. ....................... 

*ส ำคญัโปรดอ่ำนก่อนลงนำม*           
  ขำ้พเจำ้ไดรั้บหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ (Fact Sheet) ท่ีผูล้งทุนควรทรำบ และไดรั้บทรำบขอ้ก ำหนดเง่ือนไขและควำมเส่ียงของกองทุนน้ีเรียบร้อยแลว้ และตกลง

ยินยอมปฏิบติัและผูกพนัตนเองตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขดงักล่ำวทุกประกำร 
*เฉพำะผู้ซ้ือกองทุนรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ (RMF) หรือกองทุนรวมเพ่ือกำรออม (SSF) เป็นคร้ังแรก* 

    ขำ้พเจำ้ไดรั้บคู่มือกำรลงทุน รวมถึงทรำบเง่ือนไขและภำระผูกพนัเก่ียวกบัสิทธิประโยชนท์ำงภำษีของกองทุนรวมเพื่อกำรเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อกำรออมแลว้ ทั้งน้ี  
ขำ้พเจำ้ยอมรับในรำยละเอียด/เง่ือนไข/ควำมเส่ียง รวมทั้งค่ำธรรมเนียมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนและเอกสำรประกอบกำรน ำเสนอ 

กรณีมีเหตุใหเ้ลิกกองทุน RMF หรือ SSF ตำมประกำศ ก.ล.ต.วำ่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อกำรเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อกำรออม บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำร
โอนยำ้ยกำรลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อกำรเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อกำรออมอ่ืน ภำยใตก้ำรจดักำรของบริษทัจดักำรท่ีมีควำมเส่ียงในระดบัต ่ำสุด 

ค ำสัง่ซ้ือน้ีเป็นควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้เองและขำ้พเจำ้ขอขำยคืนหน่วยลงทุนดงักล่ำวเม่ือครบอำยุโครงกำรตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดในหนงัสือช้ีชวนในค ำสัง่ซ้ือน้ี หรือ
ด ำเนินกำรรับซ้ือคืนอตัโนมติัตำมงวดเวลำตำมท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวนของกองทุน หรือหำกกองทุนมีเหตุใหเ้ลิกกองทุนตำมกฎหมำย หรือตำมท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวนในกรณีท่ีขำ้พเจำ้
ไดรั้บกำรจดัสรรหน่วยลงทุน ขำ้พเจำ้รับทรำบและยินยอมเขำ้ผูกพนัตำมรำยละเอียดโครงกำรท่ีไดรั้บอนุมติัจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. และท่ีแกไ้ขโดยชอบดว้ยกฎหมำย ตลอดจนขอ้ผูกพนั
ระหวำ่งบริษทัจดักำรและผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีจดัท ำข้ึนโดยชอบดว้ยกฎหมำยและลงนำมโดยผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวม 

ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในใบค ำส่ังซ้ือและขอรับรองว่ำข้อควำมดงักล่ำวถูกต้อง เป็นจริง และตรงตำมวตัถุประสงค์ในกำรส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของข้ำพเจ้ำทุกประกำร 

 
ลงช่ือผู้ซ้ือหน่วยลงทุน............................................................................................................................................................................................................................................................... 

ลงลำยมือช่ือเจำ้หนำ้ท่ี 
ผูแ้นะน ำกำรลงทุน/Maker ……………………………………………………………….…        

เลขท่ีใบอนุญำต ………………………………………………………………...…...……...                                                           ผูอ้นุมติัรำยกำร/Checker 
 ค ำเตือนตำมประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมีใชก้ำรฝำกเงินและมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน ผูถื้อหน่วย ลงทุนอำจไดรั้บเงินลงทุนคืนมำกกว่ำหรือนอ้ยกว่ำเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ไดแ้ละอำจไม่ไดรั้บเงิน
ค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด หรืออำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนไดต้ำมท่ีมีค ำสัง่ไวแ้ละผูถื้อหน่วยลงทุนควรซ้ือขำยหน่วยลงทุนกบับุคคลท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบ 
บริษัทขอสงวนสิทธิ ในกำรท่ีจะปฏิเสธกำรท ำรำยกำรตำมค ำสัง่ซ้ือ หรือขอ้มูลอนัเป็นสำระส ำคญัในใบค ำสัง่ซ้ือไม่ชดัเจน หรือขดักบัเง่ือนไขท่ีระบไุวใ้นหนงัสือช้ีชวน หรือกรณีท่ีบริษทัจดักำรพิจำรณำเห็นวำ่ค ำสัง่ซ้ือน้ีมี
ผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

หมำยเหตุ *กำรช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเชค็ หรือโดยฝำกเงินเขำ้บญัชีธนำคำรท่ีก ำหนดโดยผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนหรือบริษทัจดักำร จะถือว่ำสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัจดักำรสำมำรถเรียกเก็บไดค้รบถว้นแลว้ โดยบริษทัจดักำรจะท ำ
รำยกำรซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูซ้ื้อในวนัท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนในครำวแรก หลงัจำกท่ีบริษทัจดักำรรับทรำบผลกำรเรียกเก็บเงินจำกเชค็หรือกำรฝำกเงินเขำ้บญัชีธนำคำรเพ่ือช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุน และรับเอกสำรค ำสัง่ซ้ือ
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เท่ำนั้น  

 

 

 

ธนำคำรไม่มนีโยบำยรับฝำกสมุดบัญชีทุก
ประเภทของลูกค้ำ 

 
 

..................................................................................................................................

. ………………………………  ………………………………………….. 

ส ำหรับลูกคำ้ 



ส ำหรับลูกคำ้ 
 

เง่ือนไขกำรให้บริกำรซ้ือหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดติกสิกรไทย 

• กำรช ำระค่ำซ้ือกองทุน SSF และ/หรือกองทุน RMF ของ บลจ.กสิกรไทย ดว้ยบตัรเครดิตกสิกรไทย ก ำหนดขั้นต ่ำ 500 บำทและสูงสุดไม่เกิน 500,000 บำท ต่อคร้ังใน
กำรซ้ือกองทุนและต่อรอบปีภำษี (นบัยอดกำรลงทุนกองทุน SSF และกองทุน RMF รวมกนั)  
• ธนำคำรขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธค ำสัง่ซ้ือหรือยกเลิกรำยกำรซ้ือกองทุน SSF และ กองทุน RMF ดว้ยบตัรเครดิตกสิกรไทย ท่ีมียอดช ำระเกิน 500,000 บำทต่อรอบ
ปีภำษี 
• กรณีท่ีตอ้งกำรขออนุมติัเพ่ิมวงเงินติดต่อ K-Contact Center 0 2888 8888 เจำ้ของบตัรเครดิตและช่ือบญัชีกองทุนตอ้งเป็นบุคคลเดียวกนั 
• เง่ือนไขกำรช ำระค่ำใชจ่้ำยบตัรเครดิตเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรใชบ้ตัรเครดิตของธนำคำรกสิกรไทย 
• รำยกำรบตัรเครดิตท่ีท ำหลงัเวลำ 15:30 น. ในวนัท ำกำรซ้ือ หรือรำยกำรซ้ือในวนัเสำร์-อำทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์(ส ำหรับสำขำท่ีเปิดท ำกำรทุกวนั) จะเป็น
รำยกำรซ้ือในวนัท ำกำรถดัไป หรือวนัท ำกำรท่ีลูกคำ้ระบุไวใ้นวนัค  ำสั่งซ้ือ 
• บลจ.กสิกรไทยและธนำคำรกสิกรไทย ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของกำรบริกำรน้ีโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ 
• เง่ือนไขกำรส่งเสริมกำรขำยกองทุน SSF และ/หรือกองทุน RMF เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีบลจ.กสิกรไทยก ำหนด 

 
 

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดสิทธิขั้นพืน้ฐำนของผู้บริโภค 
 

สิทธิของผู้บริโภค ผลติภัณฑ์/บุคลำกร/กระบวนกำร 

1. สิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  ผูบ้ริโภคตอ้งไดรั้บกำรช้ีแจงถึงควำมแตกต่ำงระหวำ่งผลิตภณัฑห์ลกัของธนำคำรพำณิชย ์กบัผลิตภณัฑด์ำ้นหลกัทรัพยแ์ละดำ้น
ประกนัภยัท่ีชดัเจน 

 ผูบ้ริโภคตอ้งไดรั้บขอ้มูลรำยละเอียดผลิตภณัฑ ์ควำมเส่ียง เง่ือนไข ผลตอบแทน เช่น ในรูปของ APR (Annual Percentage Rate) 
หรือ IRR (Internal Rate of Return) และสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ผูบ้ริโภคตอ้งไดรั้บขอ้มูลกำรโฆษณำหรือกำรใชส่ื้อทำงกำรตลำดในกำรส่งเสริมกำรขำยอยำ่งถูกตอ้งและเหมำะสม 
 ผูบ้ริโภคตอ้งไดรั้บเอกสำรสรุปขอ้มูลส ำคญัประกอบกำรเสนอขำยผลิตภณัฑ ์ดำ้นหลกัทรัพยแ์ละดำ้นประกนัภยั(Fact Sheet) ท่ีระบุ 

ลกัษณะพิเศษและควำมเส่ียงของผลิตภณัฑด์ว้ยถอ้ยค ำท่ีกระชบั เขำ้ใจง่ำยตำมรูปแบบท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์
และตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เพื่อประกอบกำรตดัสิน 
ใจในกำรซ้ือผลิตภณัฑ ์

2. สิทธิท่ีจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑแ์ละ
บริกำรทำงกำรเงินไดอ้ยำ่งอิสระ 

 ผูบ้ริโภคมีสิทธิตดัสินใจลงทุนอยำ่งอิสระและสำมำรถปฏิเสธกำรซ้ือผลิตภณัฑ ์ดำ้นหลกัทรัพยแ์ละดำ้นประกนัภยัได ้
 ผูบ้ริโภคมีสิทธิปฏิเสธกำรซ้ือผลิตภณัฑด์ำ้นหลกัทรัพยแ์ละดำ้นประกนัภยั ควบคู่กบัผลิตภณัฑข์องธนำคำรพำณิชย ์และธนำคำร 

พำณิชยต์อ้งใหสิ้ทธิแก่ผูบ้ริโภคในกำรเลือกซ้ือหรือไม่ซ้ือผลิตภณัฑ ์ดงักล่ำว 
 ผูบ้ริโภคมีสิทธิใหค้วำมยินยอมหรือปฏิเสธกำรเปิดเผยขอ้มูล ตำมเอกสำรหนงัสือให้ควำมยินยอม ซ่ึงแยกออกจำกสญัญำกำรซ้ือ 

ผลิตภณัฑ ์
3. สิทธิท่ีจะร้องเรียนเพื่อควำมเป็นธรรม  ผูบ้ริโภคมีสิทธิร้องเรียนทุกสำขำของธนำคำรพำณิชยท่ี์ขำยผลิตภณัฑด์ำ้น หลกัทรัพยแ์ละดำ้นประกนัภยั (Point of Sale) โดยตอ้ง

ไดรั้บหลกัฐำนวำ่ธนำคำรพำณิชยไ์ดรั้บเร่ืองร้องเรียนแลว้ 
 ผูบ้ริโภคสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจในผลิตภณัฑจ์ำก ศูนยก์ำรขอ้มูลผูบ้ริโภค (Call Center) ของธนำคำรผูข้ำย 

4. สิทธิท่ีจะไดรั้บกำรพิจำรณำค่ำชดเชย  
หำกเกิดควำมเสียหำย 

 ผูบ้ริโภคมีสิทธิไดรั้บกำรชดเชยตำมควำมเหมำะสม หำกพิสูจนแ์ลว้วำ่ธนำคำรพำณิชยไ์ม่ไดป้ฏิบติัตำมแนวนโยบำยกำรขำย
ผลิตภณัฑท่ี์ดี โดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อ เป็นเหตุใหผู้บ้ริโภคไดรั้บเสียหำย 

 
 


