คาขอให้ดาเนินการ ซื้ อ/แก้ไข/ยกเลิกหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสมา่ เสมอ
วันที่ ...................... เดือน ............................................... พ.ศ. .........................
ชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ............................................................................................................. เลขที่หน่ วยลงทุน
เบอร์โทรศัพท์ ............................................................. มีความประสงค์ (โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง )
ประเภทการหักบัญชี(เลือกได้แบบเดียว)
หักบัญชีเงินฝาก
หักบัญชีบตั รเครดิตเฉพาะกองทุน LTF/RMF เท่านั้น
1. ขอใช้บริการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนอย่างสมา่ เสมอ (ระบุรายละเอียดส่วนที่ 1คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ข้อที่ 1. และ ส่วนที่ 2 ยินยอมให้หกั บัญชีฯ)
2. ขอแก้ไขรายละเอียดการใช้บริการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนอย่างสมา่ เสมอ (ระบุรายละเอียดส่วนที่ 1 ข้อ 1)
2.1 จานวนเงินที่ซื้อหน่ วยลงทุนในแต่ละครัง้
2.2
ลาดับการซื้ อของกองทุน
2.3
เพิ่มจานวนกองทุนสาหรับการสัง่ ซื้ อ
2.4
ลดจานวนกองทุนสาหรับการสัง่ ซื้ อ
2.5
บัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตที่ใช้หกั เงินเพื่อซื้ อหน่ วยลงทุน 2.6
วันที่หกั เงิน
3. ขอยกเลิก สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนอย่างสมา่ เสมอและการหักบัญชีที่ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุน มีผลตั้งแต่วนั ที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. ................ เป็ นต้นไป
(แจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันนับตั้งแต่วนั ที่ระบุไว้ในคาขอนี้ ) ลายมือชื่อ ............................................................... ผูส้ ั ่งซื้ อหน่วยลงทุนและเจ้าของบัญชีเงินฝาก

ส่วนที่ 1 คาสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน : ข้าพเจ้าประสงค์จะซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนในลักษณะที่เป็ นการสัง่ ซื้ อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสมา่ เสมอโดยชาระค่าซื้ อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมถึงค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้ นจากการซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ด้วยการหักบัญชี เงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิต ตาม
รายละเอียดที่ระบุ ในส่วนที่ 2 ยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝากหรือยินยอมให้หกั บัญชีบตั รเครดิต
ข้อ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุน

ลาดับ

ชื่อกองทุน

จานวนเงินที่ซื้อหน่ วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงที่
รับทราบเงื่อนไขลงทุน
เลข
ยอมรับความ
เลขที่บญ
ั ชี
ในแต่ละครั้ง(บาท)
ข้าพเจ้ารับได้
และสิทธิประโยชน์ทาง
ความ
เสี่ยงกองทุน ยอมรับความเสี่ยง
กองทุนย่อย 2 ก่อนหักค่าธรรมเนี ยมและ
(ค่าความเสี่ยง :
ภาษี และผลกระทบ
เสี่ยง
เกินระดับความ อัตราแลกเปลี่ยน
หลักสุดท้าย ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้ นจาก
1/4/5/7/8
กรณีผิดเงื่อนไข
กองทุน
เสี่ยงข้าพเจ้า
การซื้ อหน่ วยลงทุน
เท่านั้น)
(เฉพาะกอง LTF/RMF)

ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงของกองทุนที่ขา้ พเจ้าลงทุนครั้งนี้ ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าที่ขา้ พเจ้ารับได้และรับทราบความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน
โดยข้าพเจ้าได้รบั หนังสือชี้ ชวนและคาแนะนาจากผูต้ ิดต่อผูล้ งทุนเรื่องความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว ลงชื่อ .......................................................................... ผูส้ ั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
ข้อ 2 รายละเอียดสาหรับการซื้ อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสมา่ เสมอตามคาสั ่งซื้ อนี้ ให้เป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน ส่วนที่ 2 ยินยอมให้หกั บัญชีเงิน
ฝาก หรือยินยอมให้หกั บัญชีบตั รเครดิต โดยกาหนดวันหักบัญชีไว้ดงั นี้ (วันหักเงินที่ระบุในข้อนี้ ถือเป็ นวันหักเงินจากบัญชีของทุกกองทุนที่อยูภ่ ายใต้คาสัง่ ซื้ อนี้ )
โปรดทาเครื่องหมาย  ของวันที่ตอ้ งการหักบัญชี
วันที่ 15
16
17
18
19
20
21
22
23 24
25
26
27
28
29
30
31
ข้อ 3 ในการทาคาสัง่ ซื้ อนี้ ข้าพเจ้าได้อา่ น เข้าใจ และตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนิ นการเพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสมา่ เสมอ
ที่ระบุไว้ดา้ นหลังของคาขอนี้ และที่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้า คาสัง่ นี้ เป็ นความประสงค์ของข้าพเจ้าเอง ในกรณีที่ขา้ พเจ้าได้รับการจัดสรรหน่ วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบ
และยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รบั อนุ มตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขโดยชอบด้วยกฎหมายตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริ ษัทจัดการและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ที่จดั ทาขึ้ นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม โดยได้อ่านและเข้าใจข้อความในใบคาสัง่ ดังกล่าวข้างต้น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าว
ถูกต้อง เป็ นจริงและตรงตามวัตถุประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ
คาเตือนตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจได้รบั เงินลงทุนคืน
มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจจะไม่ได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนดหรืออาจจะไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ตามที่ได้มี
คาสัง่ ไว้ และผูล้ งทุนควรซื้ อหน่ วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบ
ลายมือชื่อ ..................................................................................... ผูส้ ั ่งซื้ อหน่วยลงทุน

(…...........………….........................................………….)
ส่วนที่ 2 ยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝากหรือยินยอมให้หกั บัญชีบตั รเครดิต (เฉพาะการสมัครตามแผนการลงทุนอย่างสมา่ เสมอเท่านั้น)
ข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามบัญชีกองทุนที่ระบุไว้ขา้ งต้น ขอชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนโดยยินยอมให้ธนาคารหักบัญชี ตามประเภทที่เลือกไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์
กระแสรายวัน
ยินยอมให้หกั บัญชีบตั รเครดิต (เฉพาะกองทุนรวมLTF/RMF)
วีซ่า
มาสเตอร์
ชื่อบัญชี ................................................................................................................. ชื่อผูถ้ ือบัตร .......................................................................................................................
เลขที่

เลขที่

ประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต ของข้าพเจ้าเพือ่ ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนตามรายละเอียดที่ระบุในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนข้างต้น และในการทา
คาขอให้หกั บัญชีนี้
ข้าพเจ้าได้อ่านเข้าใจและตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนิ นการเพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสมา่ เสมอผ่าน
บัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตที่ระบุไว้ ด้านหลังของคาขอนี้ และที่จะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้า
ลายมือชื่อ ………………………………………………………………………………………………………เจ้าของบัญชีเงินฝาก/ผูถ้ ือบัตรเครดิต (ตามที่ให้ไว้กบั ธนาคาร)
(..........….....................................................................................)
เฉพาะเจ้าหน้าที/่ ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
สานักงานใหญ่
สาขา
ผูบ้ นั ทึกรายการ …………………….……………………………………………………………………………………………………
ผูแ้ นะนาการลงทุน/Maker …………………………………………………………………………………….
วันที่ .................................................................................................... ...... ...........
เลขที่ใบอนุ ญาต .......................................................................... ...........

ข้อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อซื้ อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสมา่ เสมอ
สาหรับการซื้ อหน่ วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสมา่ เสมอหักบัญชีเงินฝาก
กรณีที่ขา้ พเจ้าทาคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสมา่ เสมอฉบับนี้ โดยชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยวิธีหกั บัญชีเงินฝาก ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมต่อบริษัทจัดการ ดังนี้
1. ชื่อบัญชีกองทุนจะต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า
2. ข้าพเจ้าได้ลงนามการยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝากเพื่อชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนตามแบบที่บริษัทจัดการกาหนดและส่งมอบให้แก่บริษัทจัดการพร้อมกับคาสัง่ ฉบับนี้ แล้ว
3. ข้าพเจ้ารับทราบดีว่า ข้าพเจ้าจะต้องเคยซื้ อและได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในคาสัง่ ฉบับนี้ มาก่อน ข้าพเจ้าจึงสามารถที่จะทาคาสัง่ ฉบับนี้ ได้ และในกรณี
ที่ปรากฎว่า ข้าพเจ้าไม่เคยซื้ อและได้รับการจัดสรรหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในคาสัง่ ฉบับนี้ มาก่อน บริษัทจัดการมีสิทธิที่จ ะไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ฉบับนี้ ได้จนกว่าข้าพเจ้า
จะปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามข้อกาหนดดังกล่าวเสียก่อน
4. ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนหุน้ ระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพ (RMF) ดังนี้
กรณี LTF: สิทธิลดหย่อนภาษี ไม่เกิน 15%ของเงินได้ สูงสุด 5แสนบาท , ส่วนที่ซื้อเกินสิทธิลดหย่อนภาษี ไม่ได้, กาไรจากการขายคืนถือเป็ นรายได้ ต้องนาไปรวมกับเงินได้อื่น เพื่อยื่น
ภาษี , การขายคืนนั บหน่ วยแบบเข้าก่อนออกก่อน(FIFO) การขายคืนส่วนที่ลงทุนเกินสิทธิก่อนครบกาหนด 7 ปี ปฏิทิน จะส่งผลให้ผิดเงื่อนไขการลงทุน LTF ของปี ที่เคยลงทุนมา
กรณี RMF: สิทธิลดหย่อนภาษี 15%ของเงินได้+กองทุนสารองฯ+กบข.+ประกันบานาญแล้ว สูงสุดไม่เกิน 5แสนบาท, ส่วนที่ซื้อเกินสิทธิลดหย่อนภาษี ไม่ได้, กาไรจากการขายคืนถือ
เป็ นรายได้ ต้องนาไปรวมกับเงินได้อื่น เพื่อยื่นภาษี , การขายคืนส่วนที่ลงทุนเกินสิทธิโดยไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข อาจส่งผลให้ผิดเงื่อนไขการลงทุน RMF ของปี ที่เคยลงทุนมา
5. กรณีลูกค้ากองทุนที่ซื้อไว้มากกว่าหนึ่ งกองทุนขึ้ นไป บริษัทจะดาเนิ นการซื้ อหน่ วยลงทุนตามลาดับของกองทุนที่ระบุไว้ และหากจานวนเงินในบัญชีเงินฝาก ณ วันหักบัญชีในคราวใด มี
จานวนไม่พอที่จะชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนในลาดับใดทั้งจานวน บริษัทจะดาเนิ นการซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนในลาดับใดลาดับหนึ่ ง อย่างไรก็ตามหากจานวนเงินในบัญชีเงินฝาก ณ
วันหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นมีจานวนไม่พอที่จะชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนในลาดับใดเลย บริษัทจะไม่ซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนใด ๆ ให้ลูกค้าสาหรับวันหักเงินจากบัญชี
เงินฝากในคราวนั้น หากไม่สามารถหักบัญชีเป็ นจานวน 2 ครั้งติดต่อกัน บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะยกเลิกคาสัง่ ฉบับนี้ ได้ทนั ทีหรือยกเลิกการหักบัญชีกองทุนในลาดับนั้ น
6. ในบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าจะต้องมีเงินเพียงพอให้หกั เพื่อชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ฉบับนี้ ก่อนเวลา 24.00 น.ของวันก่อนหน้าวันหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
7. ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิขอคืนหน่ วยลงทุน (No Refund) ไม่ว่าด้วยเหตุใด
8. ในกรณีที่ขา้ พเจ้าจะยกเลิกคาสัง่ ฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบตามแบบและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยข้าพเจ้าจะต้อ งแจ้งล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างน้อย
30 วัน ก่อนวันที่จะยกเลิกคาสัง่ ฉบับนี้
9. ในกรณีที่วนั ที่ซื้อหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ฉบับนี้ ตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทจัดการหรือวันหยุดทาการของธนาคารแล้วแต่กรณี บริษัทจะเลื่อนวันตัดบัญชีเป็ นวันทาการก่อนหน้า
10. บริษัทจัดการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการตามคาสัง่ ฉบับนี้ โดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า
11. กรณีขา้ พเจ้าเป็ นประเภทบุคคลธรรมดา-บัญชีร่วม ชื่อบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามคาสัง่ ฉบับนี้ จะต้องตรงกับชื่อบัญชีร่วม(บัญชีกองทุน) เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็ นอย่ างอื่น
12. บริษัทจัดการมีสิทธิกาหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและวิธีการในการทาคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสมา่ เสมอ ได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบแต่อย่างใด

สาหรับการซื้ อหน่ วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสมา่ เสมอหักบัตรเครดิต
กรณีที่ขา้ พเจ้าทาคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสมา่ เสมอฉบับนี้ โดยชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยวิธีหกั บัตรเครดิตของข้าพเจ้าที่ออกโดยธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
(“ธนาคาร”) ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมต่อบริษัทจัดการ ดังนี้
1. ชื่อบัญชีกองทุนจะต้องตรงกับชื่อบัตรเครดิตของข้าพเจ้า
2. การทาคาสัง่ ฉบับนี้ จะใช้ได้เฉพาะสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนกองทุนหุน้ ระยะยาว (LTF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพ (RMF) เท่านั้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
3. ข้าพเจ้าได้ลงนามการยินยอมให้หกั บัญชีบตั รเครดิตเพื่อชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนตามแบบที่บริษัทจัดการกาหนดและส่งมอบให้แก่บริษัทจัดการพร้อมกับคาสัง่ ฉบับนี้ แล้ว
4. ข้าพเจ้ารับทราบดีว่า ข้าพเจ้าจะต้องเคยซื้ อและได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในคาสัง่ ฉบับนี้ มาก่อน ข้าพเจ้า จึงสามารถที่จะทาคาสัง่ ฉบับนี้ ได้ และในกรณี
ที่ปรากฎว่า ข้าพเจ้าไม่เคยซื้ อและได้รับการจัดสรรหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในคาสัง่ ฉบับนี้ มาก่อน บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ฉบับนี้ ได้จนกว่าข้าพเจ้า
จะปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามข้อกาหนดดังกล่าวเสียก่อน
5. ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนหุน้ ระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพ (RMF) ดังนี้
กรณี LTF: สิทธิลดหย่อนภาษี ไม่เกิน 15%ของเงินได้ สูงสุด 5แสนบาท , ส่วนที่ซื้อเกินสิทธิลดหย่อนภาษี ไม่ได้, กาไรจากการขายคืนถือเป็ นรายได้ ต้องนาไปรวมกับเงินได้อื่น เพื่อยื่น
ภาษี , การขายคืนนั บหน่ วยแบบเข้าก่อนออกก่อน(FIFO) การขายคืนส่วนที่ลงทุนเกินสิทธิก่อนครบกาหนด 7 ปี ปฏิทิน จะส่งผลให้ผิดเงื่อนไขการลงทุน LTF ของปี ที่เคยลงทุนมา
กรณี RMF: สิทธิลดหย่อนภาษี 15%ของเงินได้+กองทุนสารองฯ+กบข.+ประกันบานาญแล้ว สูงสุดไม่เกิน 5แสนบาท , ส่วนที่ซื้อเกินสิทธิลดหย่อนภาษี ไม่ได้, กาไรจากการขายคืนถือ
เป็ นรายได้ ต้องนาไปรวมกับเงินได้อื่น เพื่อยื่นภาษี , การขายคืนส่วนที่ลงทุนเกินสิทธิโดยไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข อาจส่งผลให้ผิดเงื่อนไขการลงทุน RMF ของปี ที่เคยลงทุนมา
6. การซื้ อหน่ วยลงทุนอย่างสมา่ เสมอของกองทุนที่อยู่ภายใต้บญั ชีกองทุนเดียวกัน จะต้องใช้บญั ชีบตั รเครดิตเดียวกัน เว้นแต่บริษัทจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
7. ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิขอคืนหน่ วยลงทุน (No Refund) ไม่ว่าด้วยเหตุใด
8. กรณีลูกค้ากองทุนที่ซื้อไว้มากกว่าหนึ่ งกองทุนขึ้ นไป บริษัทจะดาเนิ นการซื้ อหน่ วยลงทุนตามลาดับของกองทุนที่ระบุไว้ และหากจานวนเงินในบัญชีเงินฝาก ณ วันหักบัญชีในคราวใด มี
จานวนไม่พอที่จะชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนในลาดับใดทั้งจานวน บริษัทจะดาเนิ นการซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนในลาดับใดลาดับหนึ่ ง อย่างไรก็ ตามหากจานวนเงินในบัญชีเงินฝาก ณ
วันหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นมีจานวนไม่พอที่จะชาระค่ าซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนในลาดับใดเลย บริษัทจะไม่ซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนใด ๆ ให้ลูกค้าสาหรับวันหักเงินจากบัญชี
เงินฝากในคราวนั้น หากไม่สามารถหักบัญชีเป็ นจานวน 2 ครั้งติดต่อกัน บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะยกเลิกคาสัง่ ฉบับนี้ ได้ทนั ทีหรือยกเลิกการหักบัญชีกองทุน ในลาดับนั้ น
9. ในกรณีที่ขา้ พเจ้าจะยกเลิกคาสัง่ ฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบตามแบบและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยข้าพเจ้าจะต้อ งแจ้งล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างน้อย
30 วัน ก่อนวันที่จะยกเลิกคาสัง่ ฉบับนี้
10. ในกรณีที่วนั ที่ซื้อหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ฉบับนี้ ตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทจัดการหรือวันหยุดทาการของธนาคารแล้วแต่กรณี บริษัทจะเลื่อนวันตัดบัญชีเป็ นวันทาการก่อนหน้า
11. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัตรเครดิตเนื่ องจากบัตรหมดอายุ หรือเปลี่ยนแปลงประเภทบัตรเครดิต บริษัทจะดาเนิ นการหักเงินจากบัญชีบตั รเครดิต ของหมายเลขบัตรเครดิต
ใหม่ทนั ทีโดยมีตอ้ งแจ้งให้ผูถ้ ือบัตรทราบล่วงหน้า
12. กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บค่าซื้ อหน่ วยลงทุนจากบัตรเครดิตของข้าพเจ้า หรือคาสัง่ ซื้ อฉบับนี้ ไม่ถูกต้อง หรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัท
จัดการมีสิทธิยกเลิกคาสัง่ ซื้ อนี้ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบแต่อย่างใด
13. สิทธิประโยชน์ จากการใช้บตั รเครดิตเพื่อชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนให้เป็ นไปตามที่ผูใ้ ห้บริการบัตรเดรดิตกาหนด
14. กรณีขา้ พเจ้าเป็ นประเภทบุคคลธรรมดาบัญชีร่วม (บัญชีกองทุน) ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต
15. บริษัทจัดการมีสิทธิกาหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและวิธีการในการทาคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสมา่ เสมอ ได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบแต่อย่างใด
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