
           

ต้นฉบบั : ส ำหรับธนำคำร 
       

         หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก 
         

                      เขียนท่ี...................................................  
         วันท่ี......................................................  
เรียน ผู้จัดกำร บมจ.ธนำคำร................................................................. ...................... สำขำ............................................................  

 ข้ำพเจำ้................................................................................. เจำ้ของบัญชีเงินฝำกประเภท  ออมทรัพย์  กระแสรำยวัน   
  
 เลขท่ีบัญชี    ชื่อบัญชี.…….……………….……….……………………                                                                              
 
ท่ีอยู่ในกำรติดต่อ/ส่งเอกสำร……………………………ตรอก/ซอย……........................…….…………ถนน…………................................
ต ำบล/แขวง……….……….…….…..…….……..……….….......อ ำเภอ/เขต…………………….….……….…………..…………………….. 
จังหวัด……………………….………...…...รหัสไปรษณีย…์……..……..….…………โทร..………............................................................. 
 มีควำมประสงค์ให้ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกดังกล่ำวของข้ำพเจ้ำเพื่อช ำระค่ำโอหน่วยลงทุน ให้แก่ บริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำร
กองทุน แอสเซท พลัส จ ำกัด (ต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษัท”) ตำมจ ำนวนท่ีปรำกฏในค ำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (DISKETTE/TAPE) 
หรือสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีธนำคำรได้รับจำกบริษัท และน ำเงินดังกล่ำวโอนเข้ำบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของบริษัท ส ำหรับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเลขท่ี    
 

 
                  
 ในกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ เพื่อช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุน ให้แก่บริษัทดังกล่ำว หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำจ ำนวนเงินท่ี
บริษัทแจ้งแกธ่นำคำรน้ันไม่ถูกต้อง และธนำคำรได้ท ำกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ ตำมจ ำนวนท่ีปรำกฏในค ำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือ
แผ่นบันทึกข้อมูล (DISKETTE/TAPE) หรือสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงท่ีจะด ำเนินกำรเรียกร้องเงินจ ำนวน
ดังกล่ำวจำกบริษัทโดยตรง โดยท้ังน้ีข้ำพเจ้ำขอสละสิทธิ์ในกำรเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนำคำรชดใช้เงินท่ีธนำคำรได้หักโอนจำกบัญชีของ
ข้ำพเจ้ำ เพื่อช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุน และข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำธนำคำรจะหักเงินจำกบัญชีของข้ำพเจ้ำได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในกำรหัก
บัญชีในขณะน้ันเท่ำน้ัน และในกำรหักบัญชีเงินฝำกดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำไม่ประสงค์จะให้ธนำคำรแจ้งกำรหักบัญชีแต่อย่ำงใด เน่ืองจำกข้ำพเจ้ำ
สำมำรถทรำบรำยกำรดังกล่ำวได้จำกสมุดคู่ฝำก /STATEMENT ของธนำคำร หรือจำกใบรับ / ใบเสร็จรับเงินของบริษัท  
 ในกรณีท่ีเอกสำรหลักฐำน และเลขท่ีบัญชีเงินฝำกท่ีกล่ำวในวรรคข้ำงต้น ได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่ำโดยเหตุผลใดก็ตำม ข้ำพเจ้ำตกลง
ให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝำกฉบับน้ีคงมีผลใช้บังคับส ำหรับบัญชีเงินฝำกหมำยเลขท่ีได้เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ได้ด้วยทุกประกำร 
 กำรให้หักบัญชีเงินฝำกดังกล่ำวข้ำงต้น ให้มีผลบังคับทันทีนับแต่วันท่ีท ำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝำกน้ี และให้คงมีผลบังคับ
ต่อไปจนกว่ำขำ้พเจำ้จะไดเ้พิกถอน โดยท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ธนำคำร และบริษัททรำบล่วงหน้ำอยำ่งนอ้ย 30 วัน  
        ขอแสดงควำมนับถอื  
 
 

       ลงชื่อ..........................................................................ผู้ให้ควำมยนิยอม  
              (..........................................................................) 
                   (ตำมที่ให้ไว้กับธนำคำร)  
                
                 รับรองลำยมือชื่อผู้ให้ควำมยินยอม            ตรวจสอบแล้วถูกตอ้งโดยธนำคำรเจ้ำของบัญชี 
 

ลงชื่อ ..........................................................................              ลงชื่อ .......................................................................  
       ( ........................................................................ )        ( ...................................................................... ) 
                                นำยทะเบียน          ลำยมือชื่อผู้รับมอบอ ำนำจสำขำ 
      บริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทุน แอสเซทพลัส จ ำกัด             บมจ.ธนำคำร.............................................. สำขำ .............................. 
 

   -  -      -  

   -    -      -     -    -      -  

   -    -      -     -    -      -  



  
      
     ค ารับรอง และยืนยันต่อบริษัทจัดการ 
 

1. ข้ำพเจ้ำได้รับคู่มือผู้ลงทุน และ/หรือ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ และ/หรือ คู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพและ
กองทุนรวมหุ้นระยะยำว (กรณีลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ และกองทุนหุ้นระยะยำว) และ/หรือ เอกสำรอื่นใดท่ีใช้ในกำรเสนอ
ขำยหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดกำรได้จัดท ำขึ้น รวมถึงค ำแนะน ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรลงทุนในกองทุนรวมท่ีเหมำะสมกับระดับควำมเสี่ยง
ของข้ำพเจ้ำแล้ว 

2. ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบค ำเตือน และเปิดเผยเรื่องต่ำงๆ เช่น ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในหน่วยลงทุน ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุน
เปิด ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์รวมถึงข้อจ ำกัดกำรโอน และกำรจ ำน ำหน่วยลงทุน (กรณีลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ และ
กองทุนรวมหุ้นระยะยำว) 

3. ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตำมรำยละเอียด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน และ/หรือ ท่ีบริษัท
จัดกำรจะประกำศก ำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงต่อไปภำยหน้ำทุกประกำร 

4. ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำหำกกองทุนรวมข้ำงต้นท่ีข้ำพเจ้ำประสงค์จะลงทุนมีระดับควำมเสี่ยงสูงกว่ำระดับควำมเสี่ยงที่ลงทุนได้ของข้ำพเจ้ำ 
หรือเป็นกำรลงทุนท่ีไม่เป็นไปตำมค ำแนะน ำของบริษัทจัดกำร ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบระดับควำมเสี่ยงเป็นอย่ำงดีแล้ว และยืนยันจะลงทุน
ในกองทุนรวมข้ำงต้น 

5. ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำบริษัทจัดกำรจะไม่สำมำรถจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับข้ำพเจ้ำได้ ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำปฏิเสธกำรให้ข้อมูล/ให้ข้อมูลไม่
ครบถ้วน ในแบบประเมินระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้ำพเจ้ำ หรือกรณีท่ีข้ำพเจ้ำปฏิเสธกำรรับทรำบว่ำกองทุนท่ีข้ำพเจ้ำลงทุนมี
ระดับควำมเสี่ยงสูงกว่ำระดับที่ข้ำพเจ้ำยอมรับได้ 

 
   ข้อก าหนด และเงื่อนไขในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน 
 

1. บริษัทจัดกำรจะท ำรำยกำรซื้อหน่วยลงทุน และจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ภำยในวันท ำกำรเดียวกันกับวันท่ีบริษัท
จัดกำรได้รับเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนจำกธนำคำรท่ีท ำกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ท้ังน้ีจ ำนวน
เงินท่ีหักจำกบัญชีเงินฝำกจะเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในค ำสั่งซื้อบวกกับค่ำธรรมเนียม (ถ้ำมี) (ตำมเงื่อนไขของแต่ละกองทุน) 

2. บริษัทจัดกำรจะแจ้งวันท่ีกำรหักบัญชีเงินฝำกเริ่มมีผลตำมท่ีได้รับกำรแจ้งจำกธนำคำรท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งควำมประสงค์ไว้ ท้ังน้ี 
บริษัทจัดกำรจะท ำกำรแจ้งโดยทำงไปรษณีย์ หรือ ทำงโทรศัพท์ หรือ ทำงโทรสำร  หรือ ทำง E-mail หรือวิธีอื่นใดตำมท่ีบริษัทจัดกำร
เห็นสมควร 

3. กรณีท่ีธนำคำรไม่สำมำรถหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกค ำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนโดยไม่ต้องบอกกล่ำวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบแต่อย่ำงใด 
ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีค ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ำมำกกว่ำ 1 กองทุน โดยให้หักเงินจำกบัญชีเงินฝำกเดียวกันและ
ปรำกฎว่ำเงินในบัญชีเงินฝำกไม่เพียงพอต่อกำรช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ครบทุกกองทุน บริษัทจัดกำรจะให้ธนำคำรด ำเนินกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกโดยสงวนสิทธิท่ีจะน ำไปช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนใดกองทุนหน่ึงตำมล ำดับของกำรท ำรำยกำรก่อนหลัง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกบริษัทจัดกำร
ท้ังสิ้น 

4. ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะแก้ไขส่วนข้อมูลกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องท ำหนังสือยกเลิกกำรหัก
เงินจำกบัญชีเงินฝำกฉบับเดิม และจัดท ำหนังสือยินยอมให้หักเงินจำกบัญชีเงินฝำกฉบับใหม่ยื่นต่อบริษัทจัดกำร 

5. เน่ืองจำกกำรท่ีบริษัทจัดกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นไปตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (Execution only) 
หำกก่อให้เกิดควำมเสียหำยหรือมีควำมผิดพลำดใดๆ แก่บริษัทจัดกำรอันเน่ืองจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้ถือหน่วยลงทุน
ยินยอมรับผิดชอบ และชดใช้ค่ำเสียหำยต่ำงๆ ท่ีเกิดขี้นแก่บริษัทจัดกำรทุกประกำร โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น 

6. บริษทัจัดกำรจะสงวนสิทธิในกำรปรับปรุง หรือแก้ไขข้อก ำหนด และเงื่อนไขในกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนล่วงหน้ำ รวมทั้งคิดค่ำธรรมเนียม 
และ/หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องได้ตำมอัตรำ และวิธีกำรท่ีบริษัทจัดกำรก ำหนด ท้ังน้ีผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้อง
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกบริษัทจัดกำรท้ังสิ้น  และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงท่ีจะปฏิบัติตำมข้อก ำหนด และเงื่อนไขตำมท่ีบริษัทจัดกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวทุกประกำร 

 
 



 
ต้นฉบบั : ส ำหรับนำยทะเบียน / บลจ. 

       

         หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก 
         

                      เขียนท่ี...................................................  
         วันท่ี......................................................  
เรียน ผู้จัดกำร บมจ.ธนำคำร................................................................. ...................... สำขำ............................................................  
 ข้ำพเจำ้................................................................................. เจำ้ของบัญชีเงินฝำกประเภท  ออมทรัพย์  กระแสรำยวัน   
  
 เลขท่ีบัญชี    ชื่อบัญชี.…………………….……………………………                                                                              
 
สำขำเจ้ำของบัญชี……………….....................สถำนท่ีตดิต่อเลขท่ี…………………………ตรอก/ซอย……......................…….…………
ถนน…………....................................ต ำบล/แขวง………………..…….………….......อ ำเภอ/เขต……….………………………………..
จังหวัด…………………………...…...รหัสไปรษณีย์……………..……………โทร..………..................................................................... 
 มีควำมประสงค์ให้ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกดังกล่ำวของข้ำพเจ้ำเพื่อช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุน ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทุน แอสเซท พลัส จ ำกัด (ต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษัท”) ตำมจ ำนวนท่ีปรำกฏในค ำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (DISKETTE/TAPE) 
หรือสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีธนำคำรได้รับจำกบริษัท และน ำเงินดังกล่ำวโอนเข้ำบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของบริษัท ส ำหรับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเลขท่ี    
 

 
                  
 ในกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ เพื่อช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุน ให้แก่บริษัทดังกล่ำว หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำจ ำนวนเงินท่ี
บริษัทแจ้งแกธ่นำคำรน้ันไม่ถูกต้อง และธนำคำรได้ท ำกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ ตำมจ ำนวนท่ีปรำกฏในค ำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือ
แผ่นบันทึกข้อมูล (DISKETTE/TAPE) หรือสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงท่ีจะด ำเนินกำรเรียกร้องเงินจ ำนวน
ดังกล่ำวจำกบริษัทโดยตรง โดยท้ังน้ีข้ำพเจ้ำขอสละสิทธิ์ในกำรเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนำคำรชดใช้เงินท่ีธนำคำรได้หักโอนจำกบัญชีของ
ข้ำพเจ้ำ เพื่อช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุน และข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำธนำคำรจะหักเงินจำกบัญชีของข้ำพเจ้ำได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในกำรหัก
บัญชีในขณะน้ันเท่ำน้ันและในกำรหักบัญชีเงินฝำกดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำไม่ประสงค์จะให้ธนำคำรแจ้งกำรหักบัญชีแต่อย่ำงใด เน่ืองจำกข้ำพเจ้ำ
สำมำรถทรำบรำยกำรดังกล่ำวได้จำกสมุดคู่ฝำก /STATEMENT ของธนำคำร หรือจำกใบรับ / ใบเสร็จรับเงินของบริษัท  
 ในกรณีท่ีเอกสำรหลักฐำน และเลขท่ีบัญชีเงินฝำกท่ีกล่ำวในวรรคข้ำงต้น ได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่ำโดยเหตุผลใดก็ตำม ข้ำพเจ้ำตกลง
ให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝำกฉบับน้ีคงมีผลใช้บังคับส ำหรับบัญชีเงินฝำกหมำยเลขท่ีได้เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ได้ด้วยทุกประกำร 
 กำรให้หักบัญชีเงินฝำกดังกล่ำวข้ำงต้น ให้มีผลบังคับทันทีนับแต่วันท่ีท ำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝำกน้ี และให้คงมีผลบังคับ
ต่อไปจนกว่ำขำ้พเจำ้จะได้เพิกถอน โดยท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ธนำคำร และบริษัททรำบล่วงหน้ำอยำ่งนอ้ย 30 วัน  
        ขอแสดงควำมนับถอื  
 
 
       ลงชื่อ..........................................................................ผู้ให้ควำมยนิยอม  
              (..........................................................................) 
                   (ตำมที่ให้ไว้กับธนำคำร)  
                
                 รับรองลำยมือชื่อผู้ให้ควำมยินยอม            ตรวจสอบแล้วถูกตอ้งโดยธนำคำรเจ้ำของบัญชี 
 

ลงชื่อ ..........................................................................              ลงชื่อ .......................................................................  
       ( ........................................................................ )        ( ...................................................................... ) 
                                นำยทะเบียน          ลำยมือชื่อผู้รับมอบอ ำนำจสำขำ 
      บริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทุน แอสเซทพลัส จ ำกัด             บมจ.ธนำคำร.............................................. สำขำ .............................. 
 

   -  -      -  

   -    -      -     -    -      -  

   -    -      -     -    -      -  



 
 
     ค ารับรอง และยืนยันต่อบริษัทจัดการ 
 

6. ข้ำพเจ้ำได้รับคู่มือผู้ลงทุน และ/หรือ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ และ/หรือ คู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพและ
กองทุนรวมหุ้นระยะยำว (กรณีลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ และกองทุนหุ้นระยะยำว) และ/หรือ เอกสำรอื่นใดท่ีใช้ในกำรเสนอ
ขำยหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดกำรได้จัดท ำขึ้น รวมถึงค ำแนะน ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรลงทุนในกองทุนรวมท่ีเหมำะสมกับระดับควำมเสี่ยง
ของข้ำพเจ้ำแล้ว 

7. ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบค ำเตือน และเปิดเผยเรื่องต่ำงๆ เช่น ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในหน่วยลงทุน ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุน
เปิด ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์รวมถึงข้อจ ำกัดกำรโอน และกำรจ ำน ำหน่วยลงทุน (กรณีลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ และ
กองทุนรวมหุ้นระยะยำว) 

8. ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตำมรำยละเอียด และเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน และ/หรือ ท่ีบริษัท
จัดกำรจะประกำศก ำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงต่อไปภำยหน้ำทุกประกำร 

9. ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำหำกกองทุนรวมข้ำงต้นท่ีข้ำพเจ้ำประสงค์จะลงทุนมีระดับควำมเสี่ยงสูงกว่ำระดับควำมเสี่ยงที่ลงทุนได้ของข้ำพเจ้ำ 
หรือเป็นกำรลงทุนท่ีไม่เป็นไปตำมค ำแนะน ำของบริษัทจัดกำร ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบระดับควำมเสี่ยงเป็นอย่ำงดีแล้ว และยืนยันจะลงทุน
ในกองทุนรวมข้ำงต้น 

10. ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำบริษัทจัดกำรจะไม่สำมำรถจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับข้ำพเจ้ำได้ ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำปฏิเสธกำรให้ข้อมูล/ให้ข้อมูลไม่
ครบถ้วน ในแบบประเมินระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้ำพเจ้ำ หรือกรณีท่ีข้ำพเจ้ำปฏิเสธกำรรับทรำบว่ำกองทุนท่ีข้ำพเจ้ำลงทุนมี
ระดับควำมเสี่ยงสูงกว่ำระดับที่ข้ำพเจ้ำยอมรับได้ 

 
   ข้อก าหนด และเงื่อนไขในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน 
 

7. บริษัทจัดกำรจะท ำรำยกำรซื้อหน่วยลงทุน และจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ภำยในวันท ำกำรเดียวกันกับวันท่ีบริษัท
จัดกำรได้รับเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนจำกธนำคำรท่ีท ำกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ท้ังน้ีจ ำนวน
เงินท่ีหักจำกบัญชีเงินฝำกจะเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในค ำสั่งซื้อบวกกับค่ำธรรมเนียม (ถ้ำมี) (ตำมเงื่อนไขของแต่ละกองทุน) 

8. บริษัทจัดกำรจะแจ้งวันท่ีกำรหักบัญชีเงินฝำกเริ่มมีผลตำมท่ีได้รับกำรแจ้งจำกธนำคำรท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งควำมประสงค์ไว้ ท้ังน้ี 
บริษัทจัดกำรจะท ำกำรแจ้งโดยทำงไปรษณีย์ หรือ ทำงโทรศัพท์ หรือ ทำงโทรสำร หรือ ทำง E-mail หรือวิธีอื่นใดตำมท่ีบริษัทจัดกำร
เห็นสมควร 

9. กรณีท่ีธนำคำรไม่สำมำรถหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกค ำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนโดยไม่ต้องบอกกล่ำวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบแต่อย่ำงใด 
ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีค ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ำมำกกว่ำ 1 กองทุน โดยให้หักเงินจำกบัญชีเงินฝำกเดียวกันและ
ปรำกฎว่ำเงินในบัญชีเงินฝำกไม่เพียงพอต่อกำรช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ครบทุกกองทุน บริษัทจัดกำรจะให้ธนำคำรด ำเนินกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกโดยสงวนสิทธิท่ีจะน ำไปช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนใดกองทุนหน่ึงตำมล ำดับของกำรท ำรำยกำรก่อนหลัง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกบริษัทจัดกำร
ท้ังสิ้น 

10. ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะแก้ไขส่วนข้อมูลกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องท ำหนังสือยกเลิกกำรหัก
เงินจำกบัญชีเงินฝำกฉบับเดิม และจัดท ำหนังสือยินยอมให้หักเงินจำกบัญชีเงินฝำกฉบับใหม่ยื่นต่อบริษัทจัดกำร 

11. เน่ืองจำกกำรท่ีบริษัทจัดกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นไปตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (Execution only) 
หำกก่อให้เกิดควำมเสียหำย หรือมีควำมผิดพลำดใดๆ แก่บริษัทจัดกำรอันเน่ืองจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้ถือหน่วยลงทุน
ยินยอมรับผิดชอบ และชดใช้ค่ำเสียหำยต่ำงๆ ท่ีเกิดขี้นแก่บริษัทจัดกำรทุกประกำร โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น 

12. บริษัทจัดกำรจะสงวนสิทธิในกำรปรับปรุง หรือแก้ไขข้อก ำหนด และเงื่อนไขในกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนล่วงหน้ำ รวมทั้งคิดค่ำธรรมเนียม 
และ/หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องได้ตำมอัตรำ และวิธีกำรท่ีบริษัทจัดกำรก ำหนด ท้ังน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงจะไม่ เรียกร้อง
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกบริษัทจัดกำรท้ังสิ้น  และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงท่ีจะปฏิบัติตำมข้อก ำหนด และเงื่อนไขตำมท่ีบริษัทจัดกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวทุกประกำร 

 


