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ขอตกลงและเง่ือนไขการใชบริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ 
(KK Smart Investment Service) 

บริการหักบัญชีเงินฝากเพ่ือการลงทุนแบบอัตโนมัติ (“KK Smart Investment Service”) (ตามที่ไดนิยามไวดานลาง) เปน
หน่ึงในบริการดานการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร และอยูภายใตขอตกลงและเง่ือนไขเกี่ยวกับการใชบริการ
ดานการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (“ขอตกลงหลัก”) 

1. คํานิยาม 
 ในขอตกลงนี้ คําวา 

1.1 “KK Smart Investment Service” หมายถึง บริการท่ีธนาคารจัดใหมีเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูขอใช
บริการในการซื้อ และ/หรือ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหนวยลงทุนแทนผูขอใชบริการ ภายใตเงื่อนไขท่ีผูขอใชบริการกําหนด
และแจงใหไวแกธนาคาร ซ่ึงประกอบไปดวย (ก) บริการ Auto Sweep และ (ข) บริการ Saving Plan และ (ค) บริการอ่ืนๆ ท่ี
ธนาคารจะจัดใหมีข้ึนตอไป 

1.2 “บริการ Auto Sweep” หมายถึง บริการซ้ือ และ/หรือ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนอัตโนมัติแทน 
ผูขอใชบริการ ภายใตเง่ือนไขท่ีผูขอใชบริการกําหนดและแจงใหไวแกธนาคาร 

1.3 “บริการ Saving Plan” หมายถึง บริการซ้ือหนวยลงทุนแบบตอเน่ืองโดยอัตโนมัติแทนผูขอใชบริการ ภายใต
เงื่อนไขท่ีผูขอใชบริการกําหนดและแจงใหไวแกธนาคาร 

1.4 “Safety Period” หมายถึง ชวงระยะเวลา (วันทําการติดตอกัน) โดยเริ่มนับจากวันทําการใดๆ ท่ีเขาเงื่อนไขท่ี
ธนาคารจะตองทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามเงื่อนไขบริการ Auto Sweep แตผูขอใชบริการกําหนดใหธนาคารงดเวนการ
สั่งซื้อหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาดังกลาว 

1.5 “การสับเปล่ียนหนวยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหนวยลงทุนท้ังหมดของกองทุนกองหน่ึงเพ่ือซื้อหนวย
ลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง  

1.6 “บัญชีเงินฝาก” หมายถึง (ก) บัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการท่ีมีอยูกับธนาคารและ/หรือ (ข) บัญชีเงินฝาก
ตางสถาบันการเงินท่ีผูขอใชบริการกําหนดเพ่ือการใช KK Smart Investment Service แตละประเภท  

1.7 “ยอดเงินคงเหลือสูงสุด” (Maximum Spending Limit) หมายถึง ยอดเงินคงเหลือสูงสุดในบัญชี ตามท่ีผูขอ
ใชบริการกําหนดไวในคําขอใชบริการ สําหรับใชบริการ Auto Sweep 

1.8 “ยอดเงินคงเหลือขั้นตํ่า” (Minimum Spending Limit) หมายถึง ยอดเงินคงเหลือข้ันตํ่าในบัญชี ตามท่ีผูขอ
ใชบริการกําหนดไวในคําขอใชบริการ สําหรับใชบริการ Auto Sweep 

1.9  “กองทุน” หมายถึง กองทุนรวมที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
และจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด ซ่ึงผูขอใชบริการกําหนดและแจงใหไวแกธนาคารสําหรับการใช 
KK Smart Investment Service ท้ังนี้ ภายใตรายชื่อกองทุนท่ีธนาคารกําหนด  

1.10 “กองทุนเดิม” หมายถึง กองทุนที่ผูขอใชบริการไดเคยกําหนดไวสําหรับใช KK Smart Investment Service  
1.11 “กองทุนใหม” หมายถึง กองทุนท่ีผูขอใชบริการแจงเปลี่ยนสําหรับใช KK Smart Investment Service 

 คํานิยามใดท่ีมิไดระบุในขอตกลงนี้ ผูขอใชบริการตกลงใหคํานิยามที่ระบุไวในขอตกลงหลักมาใชบังคับ ท้ังน้ี หากมี
คํานิยามใดในขอตกลงหลักขัดหรือแยงกับคํานิยามในขอตกลงน้ี  ใหใชบังคับตามคํานิยามในขอตกลงน้ี 
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2. ขอบเขตการใหบริการ KK Smart Investment Service 
 ผูขอใชบริการรับทราบวา KK Smart Investment Service ประกอบไปดวย 
 2.1 บริการ Auto Sweep 
 2.2 บริการ Saving Plan 
 2.3 บริการอ่ืนๆ ท่ีธนาคารจะจัดใหมีข้ึนตอไป 
 

 3. ขอตกลงและเง่ือนไขท่ัวไปสําหรับการใชบริการ KK Smart Investment Service 
 ผูขอใชบริการรับทราบและตกลงกับธนาคารดังตอไปน้ี 
 3.1 ในการขอใช KK Smart Investment Service ผูขอใชบริการจะตองดําเนินการดังตอไปน้ีใหครบถวนเรียบรอย 
  3.1.1 กรณีใชบริการ Auto Sweep 

(ก) จัดใหมีบัญชีกองทุน และ 
(ข) กําหนดเลขที่บัญชีเงินฝากท่ีผูขอใชบริการประสงคจะใชบริการ Auto Sweep และกําหนดให

บัญชีเงินฝากดังกลาวเปนบัญชีสําหรับการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนและเงินปนผล (ถามี) 
ของกองทุน และ  

    (ค) มอบอํานาจใหธนาคารและบุคคลท่ีธนาคารกําหนดเปนผูดําเนินการแทนผูขอใชบริการในการ
ทําคําสั่งซ้ือ และ/หรือการขายคืน และ/หรือการสับเปล่ียนหนวยลงทุนในกองทุน กําหนดให
บัญชีเงินฝากตามท่ีผูขอใชบริการประสงคจะใชบริการ Auto Sweep ตาม (ข) เปนบัญชีสําหรับ
การรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนและเงินปนผล (ถามี) ของกองทุนแทนผูขอใชบริการ รวมถึง
ดําเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวของเพ่ือใหการซ้ือ และ/หรือการขายคืน และ/หรือการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน และการกําหนดบัญชีเงินฝากสําหรับการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนและเงินปนผล  
(ถามี) ดังกลาวสําเร็จไปตามความประสงคของผูขอใชบริการท่ีไดใหไวแกธนาคารเปนไปโดย
เสร็จสิ้นสมบูรณ โดยผูขอใชบริการตกลงลงนามในหนังสือมอบอํานาจและเอกสารอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของตามที่ธนาคารกําหนด  

  3.1.2 กรณีใชบริการ Saving Plan 
(ก) จัดใหมีบัญชีกองทุน และ  
(ข) กําหนดเลขที่บัญชีเงินฝากท่ีผูขอใชบริการประสงคจะใชบริการ Saving Plan และ 

    (ค) มอบอํานาจใหธนาคารและบุคคลท่ีธนาคารกําหนดเปนผูดําเนินการแทนผูขอใชบริการในการ
ทําคําสั่งซื้อหนวยลงทุนในกองทุนแทนผูขอใชบริการ รวมถึงดําเนินการอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของเพ่ือให
การซื้อหนวยลงทุนตามความประสงคของผูขอใชบริการท่ีไดใหไวแกธนาคารเปนไปโดยเสร็จสิ้น
สมบูรณ โดยผูขอใชบริการตกลงลงนามในหนังสือมอบอํานาจและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ
ตามท่ีธนาคารกําหนด  

 3.2 ในกรณีดังตอไปน้ี ผูขอใชบริการรับทราบวา ผูขอใชบริการจะไมสามารถใช KK Smart Investment Service ได  
  (ก)  กองทุนท่ีผูขอใชบริการกําหนดสําหรับใช KK Smart Investment Service เปนกองทุนท่ีมีระดับความ

เสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงท่ีผูขอใชบริการสามารถลงทุนได หรือเปนกองทุนท่ีมิไดปองกันความเสี่ยง
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ดานอัตราแลกเปล่ียนท้ังจํานวน (ยกเวนกรณีท่ีผูขอใชบริการรับทราบความเสี่ยงดังกลาวแลวและยังคง
ตกลงยืนยันลงทุนในกองทุนดังกลาว) หรือ 

  (ข)  สถานะของบัญชีเงินฝากที่ผูขอใชบริการกําหนดสําหรับใช KK Smart Investment Service ถูกปดบัญชี 
หรือถูกระงับการใชงานไมวาดวยเหตุใดก็ตาม 

 3.3 ในการกําหนดบัญชีเงินฝากและกองทุนสําหรับใช KK Smart Investment Service ผูขอใชบริการรับทราบวา
บัญชีเงินฝากและกองทุนดังกลาวตองอยูภายใตประเภทบัญชีและรายชื่อกองทุนตามที่ธนาคารกําหนด โดยช่ือผูถือหนวย
ลงทุนในกองทุนตองเปนชื่อท่ีตรงกันกับชื่อบัญชีท่ีระบุในบัญชีเงินฝาก และสําหรับบัญชีเงินฝาก 1 บัญชี ผูขอใชบริการ
สามารถใช KK Smart Investment Service ได เพียงประเภทบริการเดียวเทาน้ัน โดยเลือกระหวางบริการ Auto Sweep กับ 
Saving Plan  
  ธนาคารสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีและรายชื่อกองทุนสําหรับการใช KK Smart Investment Service 
ไดตลอดระยะเวลาการให KK Smart Investment Service ตามที่ธนาคารเห็นสมควร 
 3.4 ผูขอใชบริการรับทราบและตกลงวา ผูขอใชบริการจะสามารถใช  KK Smart Investment Service ไดทันทีท่ี
ธนาคารไดอนุมัติคําขอใชบริการของผูขอใชบริการแลว หรือภายในระยะเวลาที่ธนาคารจะไดแจงใหผูขอใชบริการทราบ 
 3.5 ผูขอใชบริการรับทราบวา ธนาคารจะทําการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากท่ีทานมีอยูกับธนาคาร 
ภายในเวลา 06.00 น. ของทุกวันทําการ  หรือกําหนดเวลาอ่ืนตามท่ีธนาคารจะไดแจงใหผูขอใชบริการทราบตอไปทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือขอความผานโทรศัพทมือถือ หรือแจงใหทราบโดยการปดประกาศ ณ สาขาธนาคาร หรือ
ชองทางอ่ืนท่ีธนาคารเห็นสมควร  
 3.6 ในกรณีท่ีธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการแลว ผูขอใช
บริการจะไดรับหลักฐานการทํารายการจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนผานชองทางหรือตามวิธีการอ่ืนท่ีธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอ่ืนกําหนด โดยนอกจากหลักฐานการทํารายการดังกลาวแลว ผูขอใชบริการสามารถตรวจสอบความถูกตอง
ของรายการไดจากสมุดคูฝาก และ/หรือรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก    
 3.7 ผูขอใชบริการตกลงชําระคาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการใช KK Smart Investment Service 
ใหแกธนาคาร ตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารประกาศกําหนด โดย (ก) ในกรณีท่ีผูขอใชบริการกําหนดใหบัญชีเงินฝากท่ีมี
อยูกับธนาคารเปนบัญชีเพ่ือใช KK Smart Investment Service ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ
บัญชีเงินฝากอ่ืนๆ ของผูของใชบริการท่ีมีอยูกับธนาคารไดทันที โดยไมตองแจงใหผูขอใชบริการทราบกอนการหักเงิน และใน
กรณีท่ีบัญชีเงินฝากดังกลาวมีเงินไมเพียงพอใหธนาคารหักเพ่ือชําระคาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายท้ังหมด  ผูขอใชบริการ
ตกลงชําระเงินในสวนท่ีขาดใหแกธนาคารทันทีท่ีทราบหรือธนาคารทวงถาม และ (ข) ในกรณีที่ผูขอใชบริการกําหนดใหบัญชี
เงินฝากท่ีมีอยูกับสถาบันการเงินอ่ืนเปนเปนบัญชีเพ่ือใช KK Smart Investment Service ผูขอใชบริการตกลงใหสถาบัน
การเงินผูรับฝากเงินหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ รวมทั้งผูขอใชบริการตกลงรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมและ/
หรือคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการดังกลาวใหแกสถาบันการเงินผูรับฝากเงินตามอัตราที่สถาบันการเงินผูรับฝากเงิน
ประกาศกําหนด 
 3.8 ผูขอใชบริการรับทราบวา ขอมูลตางๆ ท่ีผูขอใชบริการไดรับจากธนาคารอันเน่ืองมาจากหรือเกี่ยวเน่ืองกับการใช 
KK Smart Investment Service ไมวาจะผานชองทางใดก็ตาม ไมถือเปนการรับรองขอมูลโดยธนาคารหรือใชในการอางอิง
ใดๆ ได ในกรณีท่ีผูขอใชบริการมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลหรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ผูขอใชบริการตองสอบถามธนาคาร
หรือบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด โดยตรง ทั้งน้ี หากผูขอใชบริการตองการตรวจสอบความถูกตองของการทํา
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รายการจากรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก (Statement) ผูขอใชบริการตองสอบถามสถาบันการเงินผูรับฝากเงินท่ีผูขอ
ใชบริการตกลงใหหักเงินจากบัญชีเงินฝากสําหรับใช KK Smart Investment Service  
 3.9 ในกรณีท่ีผูขอใชบริการเปลี่ยนแปลงประเภทบริการภายใต KK Smart Investment Service และเปลี่ยนแปลง
กองทุนในคราวเดียวกัน ผูขอใชบริการรับทราบวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ธนาคารจะไมทําคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแต
อยางใด 
 3.10 ในกรณีดังตอไปน้ี ผูขอใชบริการรับทราบและตกลงวาธนาคารสงวนสิทธิในการยกเลิกการใช KK Smart 
Investment Service ของผูขอใชบริการไดทันที โดยไมตองแจงใหผูขอใชบริการทราบ 
  (ก) บัญชีเงินฝากถูกปดบัญชี หรือสถานะของบัญชีเงินฝากถกูระงับการใชงานไมวาดวยเหตุใดก็ตาม 
  (ข) ผูขอใชบริการไมไดทําการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนเม่ือถึงกําหนดเวลาตามที่ธนาคารกําหนด  
 3.11 ในกรณีท่ีผูขอใชบริการประสงคจะยกเลกิการมอบอํานาจตามที่ระบุในขอ 3.1.1 (ค) หรือ 3.1.2 (ค) ผูขอใช
บริการรับทราบและตกลงวาการยกเลิกการมอบอํานาจดังกลาวจะมีผลเปนการยกเลิกการใช KK Smart Investment 
Service ในทุกบญัชีเงินฝากท่ีเกีย่วของกับ KK Smart Investment Service ท้ังหมด โดยผูขอใชบริการตกลงแจงการยกเลิก
การมอบอํานาจดังกลาวใหธนาคารทราบตามวิธีการท่ีธนาคารกําหนด 
 3.12 ผูขอใชบริการสามารถยกเลิกการใช KK Smart Investment Service ได โดยติดตอท่ีสาขาธนาคาร หรือ
ชองทางอ่ืนท่ีธนาคารจะไดกําหนดตอไป 
  3.13 ผูขอใชบริการรับทราบวา ขอกําหนดในการใช KK Smart Investment Service ตามท่ีระบุในขอตกลงนี้ ไมมีผล
เปนการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ ท่ีระบุไวในหนังสือชี้ชวนโครงการจัดการกองทุน และ/หรือขอผูกพันระหวาง
ผูขอใชบริการกับบริษัทจัดการกองทุน โดยผูขอใชบริการยังคงผูกพันและปฏิบัติตามหนังสือชี้ชวน และ/หรือขอผูกพัน 
ท่ีเกี่ยวของตอไปตามเดิมทุกประการ 
 3.14 เวนแตขอตกลงน้ีจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ผูขอใชบริการรับทราบวาการใช KK Smart Investment Service ไม
มีผลกระทบถึงสิทธิและหนาท่ีตางๆ ของผูขอใชบริการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากตามขอตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก 
และขอตกลงและเง่ือนไขเกี่ยวกับการใชบริการดานการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกสแตอยางใด  
 
 4. ขอตกลงและเงื่อนไขเพ่ิมเติมสําหรับบริการ Auto Sweep 
         ในการใชบริการ Auto Sweep ผูขอใชบริการตกลงเพ่ิมเติมดังน้ี 
 4.1 ผูขอใชบริการรับทราบและตกลงวา ในการใชบริการ Auto Sweep ผูขอใชบริการตองใชบริการดังกลาวรวมกับ
บัญชีเงินฝากที่ผูขอใชบริการมีอยูกับธนาคาร โดยผูขอใชบริการสามารถกําหนดบัญชีเงินฝากเพ่ือรับเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุนและเงินปนผล (ถามี) ได 1 บัญชี/กองทุน/เลขท่ีผูถือหนวยลงทุนเทาน้ัน 

4.2 ในกรณีท่ีธนาคารทําการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากแลวปรากฏวา 
 (ก) จํานวนเงินรวมระหวาง (กก) ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก และ (ขข) ยอดเงินคาขายคืนหนวยลงทุนท่ี

ผูขอใชบริการจะไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนผาน KK Smart Investment Service ภายในวันน้ัน 
(ถาม)ี (“ยอดเงินคงเหลือสุทธิ”) มีจํานวนเกินกวายอดเงินคงเหลือสูงสุด (Maximum Spending Limit) ผู
ขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเปนจํานวนเงินเทากับยอดเงินคงเหลือสุทธิ
หักดวยยอดเงินคงเหลือสูงสุด (“ยอดเงินสั่งซื้อ”) และนํายอดเงินสั่งซื้อจํานวนดังกลาวไปซื้อหนวยลงทุน
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ในกองทุนแทนผูขอใชบริการ ท้ังน้ี ธนาคารจะไมทําการสั่งซ้ือหนวยลงทุนหากปรากฏวายอดเงินสั่งซ้ือมี
จํานวนต่ํากวา 5,000 บาท หรือตํ่ากวาจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีธนาคารจะไดแจงใหทราบตอไป (หากมี) หรือ 

 (ข)  ยอดเงินคงเหลือสุทธิ (ตามนิยามที่ระบุในขอ 4.2 (ก)) มีจํานวนตํ่ากวายอดเงินคงเหลือข้ันตํ่า (Minimum 
Spending Limit) ผูขอใชบริการตกลงมอบอํานาจใหธนาคารทําคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนในกองทุนแทน
ผูขอใชบริการ โดยจํานวนเงินท่ีผูขอใชบริการประสงคใหธนาคารทําการขายคืนหนวยลงทุนจะเทากับ 
ยอดเงินคงเหลือสูงสุด (Maximum Spending Limit) หักดวยยอดเงินคงเหลือสุทธิ (“ยอดเงินสั่งขาย”) 
ท้ังน้ี ธนาคารจะไมทําการขายคืนหนวยลงทุนหากปรากฏวายอดเงินสั่งขายมีจํานวนต่ํากวา 5,000 บาท 
หรือตํ่ากวาจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีธนาคารจะไดแจงใหทราบตอไป (หากมี) 

    ในกรณีท่ีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของธนาคารภายใตเงื่อนไขท่ีระบุในวรรคกอนเปนจํานวนเงินท่ี
มากกวามูลคาหนวยลงทุนสุทธิในกองทุนของผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารทําคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุนในกองทุนท้ังหมด 

4.3 ในกรณีท่ีผูขอใชบริการกําหนดใหมี Safety Period ผูขอใชบริการรับทราบวาธนาคารจะทําการสั่งซื้อหนวย
ลงทุนแทนผูขอใชบริการเม่ือ (ก) ครบกําหนดระยะเวลา Safety Period และ (ข) ยอดเงินในบัญชีเงินฝากในวันทําการถัดจาก
วันสิ้นสุดระยะเวลา Safety Period เขาเงื่อนไขท่ีธนาคารจะตองทําการสั่งซ้ือหนวยลงทุนตามท่ีระบุในขอ 4.2 (ก)  

 ท้ังน้ี ผูขอใชบริการรับทราบและตกลงวา หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากวันใดวันหน่ึงในชวงระยะเวลาการนับ 
Safety Period ไมเขาเงื่อนไขท่ีธนาคารจะตองทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามท่ีระบุในขอ 4.2 (ก) ใหถือวาการนับระยะเวลา 
Safety Period เปนอันสิ้นสุดลง และใหธนาคารเร่ิมนับระยะเวลา Safety Period ใหมในวันท่ีเขาเงื่อนไขท่ีธนาคารจะตองทํา
การสั่งซ้ือหนวยลงทุนตามที่ระบุในขอ 4.2 (ก)   

4.4 ในการขอเปลี่ยนกองทุนสําหรับใชบริการ Auto Sweep ผูขอใชบริการตกลงยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขในแตละ
กรณีดังน้ี 

 (ก) กรณีการขอเปลี่ยนกองทุนโดยเลขที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนใหมกับกองทุนเดิมเปนเลขเดียวกัน 
  ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารทําคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนเดิมไปเปนกองทุนใหม

ตามท่ีผูขอใชบริการกําหนดและแจงใหไวแกธนาคาร โดยผูขอใชบริการรับทราบวาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว จะมี
ผลใหเปนการขายคืนหนวยลงทุนในกองทุนเดิมทั้งหมดท่ีผูถือหนวยลงทุนมีอยูภายใตเลขผูถือหนวยลงทุนดังกลาวซ่ึงไม
จํากัดเพียงแตหนวยลงทุนท่ีเกิดจากการทํารายการผาน KK Smart Investment Service ท้ังนี้ เพ่ือซื้อหนวยลงทุนในกองทุน
ใหมตามที่ผูขอใชบริการกําหนด  

 (ข) กรณีการขอเปลี่ยนกองทุนโดยเลขที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนใหมกับกองทุนเดิมแตกตางกัน 
  ผูขอใชบริการรับทราบและตกลงวาธนาคารจะทําการเปลี่ยนกองทุนจากกองทุนเดิมไปเปนกองทุนใหมที่ผู

ขอใชบริการกําหนดและแจงใหไวแกธนาคารเทานั้น โดยมิไดมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแตอยางใด 
 5. ขอตกลงและเงื่อนไขเพ่ิมเติมสําหรับบริการ Saving Plan 
         ในการใชบริการ Saving Plan ผูขอใชบริการตกลงเพ่ิมเติมดังน้ี 
 5.1 ในกรณีท่ีถึงกําหนดเวลาท่ีผูขอใชบริการระบุใหธนาคารทําคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแทนผูขอใชบริการตามท่ีระบุใน
คําขอใชบริการ ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเปนจํานวนเงินตามท่ีกําหนดในคําขอใช
บริการ และนําเงินจํานวนดังกลาวไปซื้อหนวยลงทุนในกองทุนแทนผูขอใชบริการ  
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 5.2 ผูขอใชบริการรับทราบวา ในกรณีท่ีสถาบันการเงินผูรับฝากเงินของผูขอใชบริการสงผลการหักเงินในบัญชีของ 
ผูขอใชบริการมายังธนาคารภายหลังเวลา 15.30 น. ของวันทําการจะถือวาคําสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวจะไมสามารถยกเลิก
หรือเพิกถอนไดและจะมีผลในวันทําการถัดไป 
 5.3 ผูขอใชบริการรับทราบวา เม่ือถึงกําหนดเวลาท่ีธนาคารจะตองทําคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแทนผูขอใชบริการใน
คราวใดๆ แลว หากเกิดกรณีดังตอไปน้ี ธนาคารจะไมทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนแทนผูขอใชบริการ  
  (ก) จํานวนเงินในการซื้อหนวยลงทุนแบบตอเน่ืองตามท่ีผูขอใชบริการกําหนดมีจํานวนตํ่ากวา 2,000 บาท 
หรือตํ่ากวามูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามท่ีกองทุนกําหนด (บังคับตามจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีสูงกวา) หรือ 
  (ข) ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากมีจํานวนนอยกวายอดเงินสั่งซื้อหนวยลงทุนแบบตอเน่ืองท่ีผูขอใชบริการ
กําหนด 
  (ค) กรณีเปนการซื้อหนวยลงทุนแบบตอเน่ืองมากกวา 1 กองทุนในวันเดียวกัน หากยอดเงินคงเหลือในบัญชี
เงินฝากมีไมเพียงพอท่ีจะซื้อหนวยลงไดครบทุกกองทุน ธนาคารขอสงวนสิทธิทํารายการซ้ือหนวยลงทุนใหเฉพาะรายการท่ี
สามารถหักเงินไดเทาน้ัน 

5.4  ในการขอเปล่ียนกองทุนสําหรับการใชบริการ Saving Plan ผูขอใชบริการรับทราบและตกลงวาธนาคารจะ
ทําการเปลี่ยนกองทุนสําหรับใชบริการ Saving Plan จากกองทุนเดิมไปเปนกองทุนใหมที่ผูขอใชบริการกําหนดและแจงให
ไวแกธนาคารเทาน้ัน โดยการเปลี่ยนกองทุนในกรณีน้ีผูขอใชบริการรับทราบวาธนาคารจะไมทําคําสั่งสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนแตอยางใด 

 


