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ชื่อผูใหบริการ
ชื่อบริการ
วัน เดือน ป

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
KK Smart Investment Service
25 กุมภาพันธ 2560

1. บริการนี้คืออะไร
บริการการลงทุนในกองทุนรวมแบบอัตโนมัติ โดยเชื่อมตอกับผลิตภัณฑบัญชีเงินฝากออมทรัพย/กระแสรายวัน

2. บริการนี้มีลักษณะสําคัญอะไรบาง
- ใหบริการลูกคาประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยลูกคาตองมี
o บัญชีเงินฝากออมทรัพย/กระแสรายวัน และ
o บัญชีผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม กับ บลจ.ภัทร
ในการสมัครบริการลูกคาตองใชชื่อบุคคลคนเดียวเปนเจาของบัญชี และชื่อบัญชีเงินฝากกับบัญชีผูถือ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมตองเปนชื่อบัญชีเดียวกัน โดยยกเวนการใหบริการกับบัญชีรวมทุกประเภท
- ประเภทของบัญชีเงินฝาก, รายชื่อกองทุนรวม และรายชื่อธนาคารเจาของบัญชีเงินฝากทีส่ ามารถสมัครใชบริการ เปนไปตามที่
ธนาคารกําหนด
- มีบริการใหเลือก 2 ประเภท ไดแก
 บริการ Auto Sweep
การบริหารจัดการสภาพคลองในบัญชีเงินฝากใหกับลูกคาผานการกําหนดวงเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก หากมียอด
คงเหลือในบัญชีเงินฝากสวนที่เกินจากวงเงินที่ลกู คากําหนดไว ธนาคารจะดําเนินการตัดบัญชีเพื่อซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่
ลูกคาเลือกไวขณะที่สมัคร และหากยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากมีจํานวนต่ํากวาวงเงินที่ลกู คากําหนด ธนาคารจะสงคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนเพื่อใหลูกคามีสภาพคลองพรอมใชจายตอไป โดยลูกคาสามารถเลือกใชบริการนี้กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย/กระแส
รายวันของธนาคารเกียรตินาคินเทานั้น
 บริการ Saving Plan
- บริการสงเสริมการลงทุนในระยะยาวใหกบั ลูกคาผานการลงทุนในกองทุนรวมที่ธนาคารเสนอขาย โดย ลูกคาตองระบุ
จํานวนเงินที่ตองการซื้ออยางตอเนื่องพรอมกับความถี่ในการลงทุน เพื่อใหธนาคารดําเนินการตัดบัญชี เพื่อซื้อหนวยลงทุนตามที่
ลูกคาเลือกไวขณะที่สมัครบริการ ทั้งนี้บริการ Saving Plan จะมีเฉพาะธุรกรรมซื้อหนวยลงทุนเทานั้น ไมมีธุรกรรมขายหรือ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริการนี้สามารถใชไดกบั บัญชีเงินฝากออมทรัพย/กระแสรายวันของธนาคารเกียรตินาคิน และบัญชีเงินฝาก
ของสถาบันการเงินอื่นตามที่ธนาคารกําหนด
- ในกรณีที่ลูกคาใชบัญชีที่มีอยูกับสถาบันการเงินอื่นในการสมัครบริการ และสถาบันการเงินดังกลาวสงผลการหักเงินใน
บัญชีของลูกคามายังธนาคารภายหลังเวลา 15.30 น. ของวันทําการจะถือวาคําสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวจะไมสามารถยกเลิกหรือ
เพิกถอนไดและจะมีผลในวันทําการถัดไป
 บัญชีเงินฝาก 1 บัญชีจะเลือกสมัครบริการไดเพียง 1 ประเภทบริการ/เลขที่ผูถือหนวยลงทุน
- บริการ Auto Sweep จะเลือกสมัครไดเพียง 1 กองทุนเทานั้น
- บริการ Saving Plan สามารถสมัครไดมากกวา 1 กองทุน

3. บริการนี้มีคาธรรมเนียมอะไรบาง
- ธนาคารยังไมมีการคิดคาธรรมเนียมกับลูกคาสําหรับการใชบริการนี้ อยางไรก็ตาม ลูกคาสามารถทราบอัตราคาธรรมเนียมของ
บริการไดจากเว็บไซตของธนาคาร www.kiatnakin.co.th
- กรณีลูกคาสมัครบริการดวยบัญชีเงินฝากที่มีอยูกับสถาบันการเงินอื่น ลูกคาจะเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมการหักบัญชีเงินฝาก
อัตโนมัติเพื่อซื้อหนวยลงทุนตามที่แตละธนาคารกําหนด

4. บริการนี้มีขอกําหนดและอาจทําใหทา นมีภาระหนาที่อะไรบาง
- ลูกคาตองมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย/กระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคิน หรือสถาบันการเงินอื่นตามที่ธนาคารกําหนด และบัญชี
ผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมกับ บลจ.ภัทร
- ลูกคายังคงมีสิทธิและหนาที่ตางๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากตามขอตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของธนาคาร
- ลูกคายังคงผูกพันและปฏิบัตติ ามขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ ที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนโครงการจัดการกองทุนรวมและ/หรือขอผูกพัน
ระหวางลูกคากับ บลจ.ภัทร
- ลูกคาตองกําหนดใหบัญชีเงินฝากที่สมัครบริการประเภท Auto Sweep เปนบัญชีสําหรับการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนและเงิน
ปนผล (ถามี) ของกองทุนรวม
- ธนาคารจะดําเนินการยกเลิกการใชบริการใหกับลูกคาทันทีเมื่อลูกคามีการปดบัญชีเงินฝาก หรือสถานะของบัญชีเงินฝากของลูกคา
ถูกระงับการใชงานไมวาดวยเหตุใดก็ตาม
- ธนาคารจะไมดําเนินการในการสงคําสั่งซื้อ และ/หรือ คําสั่งขาย และ/หรือ คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากลูกคาไมไดทําการ
ทบทวนแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนเมื่อถึงกําหนดเวลาตามที่ธนาคารกําหนด
- ลูกคาตองมีความรูความเขาใจในผลิตภัณฑเงินฝาก และกองทุนรวม รวมถึงสามารถยอมรับความเสี่ยงอันจะเกิดจากการลงทุนตาม
หลักเกณฑของธนาคาร และ บลจ.ภัทร ได ตามระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ตองการสมัครใชบริการ
- ลูกคาตองมีความรูความเขาใจในเงื่อนไขและภาระผูกพันเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีของกองทุนรวมหุนระยะยาว หรือกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (LTF/RMF) กอนตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมดังกลาว
- สิทธิในการหักกลบลบหนี้ : ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกคาเพื่อชําระหนี้คงคางที่ลูกคามีอยู
กับธนาคาร

5. อะไรจะเกิดขึ้นหากทานยกเลิกการใชบริการ
- ลูกคายังคงมีสิทธิและหนาที่ตางๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากตามขอตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของธนาคาร
- ลูกคายังคงผูกพันและปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ ที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนโครงการจัดการกองทุนรวมและ/หรือขอผูกพัน
ระหวางลูกคากับบลจ.ภัทร
- เมื่อลูกคาแจงขอยกเลิกการใชบริการ และธนาคารไดอนุมัติคําขอดังกลาวแลว มีผลใหธนาคารจะไมดําเนินการในการสงคําสั่งซื้อ
และ/หรือ คําสั่งขาย และ/หรือ คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน แทนลูกคาอีกตอไป ดังนั้น หากลูกคาตองการขายหนวยลงทุน จะตอง
ดําเนินการดวยตนเองผานชองทางสาขาของธนาคาร หรือชองทางอื่นที่จะจัดใหมีตอไป

6. ทานมีทางเลือกอะไรบางเมื่อตองการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใชบริการ
- ลูกคาสามารถแจงเปลี่ยนรายละเอียดการสมัครบริการไดผานทางสาขาของธนาคาร หรือชองทางอื่นที่จะจัดใหมีตอไป

7. บริการนี้มีความเสี่ยงที่สําคัญอะไรบาง
- ลูกคาตองทําความเขาใจลักษณะและเงื่อนไขของบริการ รวมถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ตองการสมัครบริการ
กอนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ลูกคาควรศึกษาอยางตอเนื่องถึงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่ลูกคาไดลงทุนจาก Fund
Fact Sheet เปนประจําทุกเดือนผานทาง www.phatraasset.com หรือสอบถามไดที่ธนาคารทุกสาขา
- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต
- การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุนโดยผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนจากการลงทุนครบเต็ม

-

-

-

จํานวนได
กรณีกองทุนรวมมีการลงทุนในตางประเทศ กองทุนรวมอาจไมไดปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจจะ
ขาดทุนหรือไดรับผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
กองทุนรวมอาจมีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาอันดับที่สามารถลงทุนได หรือไมมีการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือ ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงกวาการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เชน ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตรา
สาร (credit risk) หรือความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (liquidity risk) ซึ่งสงผลใหผูลงทุนขาดทุนจากการลงทุน
บางสวนหรือทั้งจํานวนได
ลูกคาสามารถศึกษาขอมูลกองทุนรวมไดจาก www.phatraasset.com
จํานวนเงินที่นําไปลงทุนในกองทุนรวม จะไมไดรับความคุมครองจากสถาบันคุมครองเงินฝาก
ลูกคาควรตระหนักวาในกรณีที่สถาบันการเงินถูกปดกิจการ เงินฝากของลูกคาจะไดรับความคุมครองจากสถาบันคุมครองเงินฝาก
ตามจํานวนเงินฝากทั้งหมดรวมดอกเบี้ยเมื่อนับรวมกันทุกบัญชีที่ลูกคามีอยูกับธนาคาร แตสูงสุดไมเกิน 15 ลานบาท จนถึง 10 ส.ค.
2561 หลังจากนั้นความคุมครองจะลดลงเหลือไมเกิน 10 ลานบาท จนถึง 10 ส.ค. 2562 หลังจากนั้นความคุมครองจะลดลงเหลือไม
เกิน 5 ลานบาท จนถึง 10 ส.ค. 2563 และตั้งแต 11 ส.ค. 2563 เปนตนไป ความคุมครองจะลดลงเหลือไมเกิน 1 ลานบาท ทั้งนี้
ความคุมครองไมครอบคลุมถึงบัญชีเงินบาทของผูมีถิ่นที่อยูนอกประเทศ และบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ
สําหรับเงินฝากสวนที่เกินกวาความคุมครอง ลูกคาอาจจะไดรับคืนไมเต็มจํานวนโดยตองเฉลี่ยตามสัดสวนหลังจากที่มีการชําระ
บัญชีทรัพยสินของธนาคาร

8. ทานควรทําอยางไร หากรายละเอียดในการติดตอของทานเปลี่ยนแปลง
ทานควรแจงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงใหธนาคารทราบทันที โดยติดตอไดที่ธนาคารทุกสาขา หรือติดตอเจาหนาที่บริการ
ลูกคา KK Contact Center โทร. 02-165-5555 เพื่อใหการสื่อสารขอมูลกับทานเปนไปอยางรวดเร็ว

9. ทานสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้หรือติดตอกับสถาบันการเงินไดอยางไร
หากทานมีขอสงสัยเพิ่มเติม ทานสามารถเขาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.kiatnakin.co.th หรือติดตอเจาหนาที่บริการลูกคา
KK Contact Center โทร. 02-165-5555 หรือติดตอธนาคารทุกสาขา โดยทานสามารถเรียกดูที่อยูของสาขา พรอมหมายเลข
โทรศัพทและโทรสารของแตละสาขาไดจากเว็บไซตของธนาคาร

10. ทางเลือกอื่นในกลุมผลิตภัณฑเงินฝากและกองทุนรวม
กรณีที่ลูกคาไมมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารตามรายชื่อที่ธนาคารกําหนดหรือไมสะดวกเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร และตองการ
ลงทุนแบบตอเนื่อง/สม่ําเสมอ (Saving Plan) ลูกคาสามารถสมัครใชบริการดังกลาวของบลจ.ภัทรได ผานชองทางสาขาของธนาคาร
หรือชองทางอื่นที่จะจัดใหมีตอไป

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลบังคับใชไดจนกวาธนาคารจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

