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       ท ำที่ บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) อำกร 
           วนัที่ ................/..................../.................... แสตมป์ 
            30 บำท 
บนัทกึข้อตกลงนีท้ ำขึน้ระหวำ่ง ข้ำพเจ้ำ.......................................................................เลขประจ ำตวัประชำชน............................................... 
อยูบ้่ำนเลขที่.............................................................................................................................................................................ซึ่งตอ่ไปนีจ้ะเรียกวำ่ 
"ผู้ลงทนุ"    ฝ่ำยหนึ่งกบับริษัทหลกัทรัพย์  กสิกรไทย   จ ำกดั  (มหำชน)  ซึ่งตอ่ไปนีจ้ะเรียกวำ่   "บริษัทฯ"   ฝ่ำยหนึ่ง   ซึง่ลกูค้ำได้แตง่ตัง้ให้บริษัทฯ    เป็น 
นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ให้แกล่กูค้ำตำมสญัญำลงวนัที่............/.............../................  บญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์เลขที่................................................. 
ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวำ่ "บญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์" 
            ตำมที่  บริษัทฯ   ได้ให้บริกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์อตัโนมตัิผ่ำนกองทนุกสิกรไทย   ("K-Stock  2  Fund")     เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กบั 
ผู้ลงทนุในกำรช ำระรำคำหลกัทรัพย์ผ่ำนกองทนุเพ่ิมเติมจำกวิธีกำรปกติที่ใช้ระบบหกับญัชีอตัโนมตัิ  ( ATS )ซึง่ผู้ลงทนุมีควำมประสงค์สมคัรใช้บริกำร 
K-Stock  2  Fund  คูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยจงึตกลงท ำบนัทกึข้อตกลงฉบบันีข้ึน้  โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
 

หมวดที่ 1. การมอบอ านาจ 
 
 ผู้ลงทนุ ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวำ่  "ผู้มอบอ ำนำจ"  ขอมอบอ ำนำจให้           ข้อ  4.  ผู้มอบอ ำนำจยินยอมให้ผู้ รับมอบอ ำนำจรับทรำบหน่วยลงทนุ 
บริษัทฯ  และ  /  หรือ  เจ้ำหน้ำที่ของ  บริษัทฯ  ที่ได้รับมอบหมำยจำกทำง คงเหลือปัจจบุนัของบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกสิกรไทย      จ ำกดั 
บริษัทฯ  ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวำ่  "ผู้ รับมอบอ ำนำจ" เป็นผู้ มีอ ำนำจกระท ำกำร ที่ผู้มอบอ ำนำจได้ลงทนุไว้  เพ่ือให้กำรใช้บริกำร  K-Stock  2  Fund   ของ 
แทน  และในนำมผู้มอบอ ำนำจ ในกรณีดงัจะกลำ่วตอ่ไปนี ้  ผู้มอบอ ำนำจมีควำมคลอ่งตวัและเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
              ข้อ   1.     กระท ำกำรลงนำมในใบค ำสัง่ซือ้   ขำย   หรือเอกสำร           ข้อ  5.  ในกรณีที่กลำ่วไว้ในข้อ  1.   ถึงข้อ   3.   ของหนงัสือมอบ         
ประกอบอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุในกองทนุตำมข้อตกลง อ ำนำจฉบบันี ้ ให้ผู้ รับมอบอ ำนำจมีอ ำนำจอื่นๆ อีกตำมที่จ ำเป็น  เพ่ือให้ 
ให้ท ำกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ   (หมวดที่  2  )  แทนผู้มอบอ ำนำจใน สอดคล้องกบัวิธีกำร  กำรปฏิบตัิ  และ /  หรือระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท 
กองทนุตำมรำยชื่อกองทนุที่ผู้ลงทนุประสงค์ใช้ในบริกำร  K-Stock 2Fund หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกสิกรไทย จ ำกดั และ / หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
(หมวดที่  3)      เพ่ือให้กำรกระท ำและกำรปฏิบตัติำมวตัถปุระสงค์ของหนงัสือมอบอ ำนำจ 
              ข้อ  2. กระท ำกำรลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูภ่ำยใต้ ฉบบันีส้ ำเร็จลลุว่งไป 
กำรจดักำรของบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกสิกรไทย   จ ำกดั   ในกรณี           ข้อ  6.    บรรดำกำรกระท ำใดๆ     ซึง่ผู้ รับมอบอ ำนำจได้กระท ำไป  
เม่ือผู้มอบอ ำนำจมีรำยกำรรับเงินคำ่ขำยหลกัทรัพย์จำกผู้ รับมอบอ ำนำจ  ภำยในขอบเขตแหง่อ ำนำจตำมควำมในหนงัสือมอบอ ำนำจฉบบันี ้ ผู้มอบ 
              ข้อ  3.   กระท ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูภ่ำยใต้ อ ำนำจยอมรับผกูพนัเป็นกำรกระท ำของผู้มอบอ ำนำจเองทัง้สิน้ 
กำรจดักำรของบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกสิกรไทย   จ ำกดั  ในกรณี 
เม่ือผู้มอบอ ำนำจมีรำยกำรต้องจำ่ยเงินคำ่ซือ้หลกัทรัพย์ให้กบัผู้ รับมอบ 
อ ำนำจ  
 

หมวดที่  2.  ข้อตกลงให้ท าการซือ้หรือขายคืน  หน่วยลงทุน 
 
 ผู้ลงทนุมีบญัชีเงินฝำกกบัธนำคำรกสิกรไทย  เลขที่.................................................  ธนำคำรกสิกรไทยสำขำ............................................. 
ซึง่เป็นบญัชีที่เช่ือมโยงกบับญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์และบญัชีซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวำ่  "บญัชีเงินฝำก"  มีควำมประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ 
และ  / หรือ  ผู้ รับมอบอ ำนำจชว่งที่ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกบริษัทฯ  กระท ำกำรสัง่ซือ้  และ  / หรือ  ขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูภ่ำยใต้กำรจดักำร 
ของบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ   กสิกรไทย   จ ำกดั   ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวำ่   "บริษัทจดักำร"    จงึขอแจ้งข้อตกลงให้ท ำกำรซือ้หรือขำยหน่วยลงทนุ 
โดยมีสำระส ำคญั  ดงันี ้
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 ข้อ  1.  ผู้ลงทนุตกลงให้บริษัท ฯ  และ /  หรือผู้ รับมอบอ ำนำจ           ข้อ 4. ในกรณีที่ผู้ลงทนุมีกำรซือ้หลกัทรัพย์ ผู้ลงทนุ ตกลงยินยอม 
ชว่งที่ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกบริษัทฯ  กระท ำกำรสัง่ซือ้ และ  /  หรือขำยคืน ให้ บริษัทฯ ในฐำนะตวัแทนของผู้ลงทนุแจ้งให้ บริษัทจดักำรด ำเนินกำร 
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูภ่ำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรตำม ขำยหน่วยลงทนุในนำมของผู้ลงทนุ เพื่อให้ได้รับเงินคำ่ขำยหน่วยลงทนุ ใน 
"รำยชื่อกองทนุที่ผู้ลงทนุประสงค์ใช้ในบริกำร K-Stock  2 Fund"  จ ำนวนที่เทำ่กบัจ ำนวนเงินที่ผู้ลงทนุต้องจำ่ยคำ่ซือ้หลกัทรัพย์สทุธิทกุครัง้ 
(หมวดที่  3.)  ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวำ่  "หน่วยลงทนุ"  แทน  หรือในนำม ทัง้จ ำนวน ผู้ลงทนุรับทรำบวำ่บริษัทจดักำรจะน ำเงินคำ่ขำยหน่วยลงทนุ 
ผู้ลงทนุ  โดยผู้ลงทนุตกลงให้บริษัทฯ  ซือ้หน่วยลงทนุได้ตำมจ ำนวนเงิน ดงักลำ่วเข้ำบญัชีธนำคำรของผู้ลงทนุตำมหมำยเลขบญัชีทีผู่้ลงทนุ ได้แจ้ง 
ที่ผู้ลงทนุได้รับจำกบริษัทฯ และผู้ลงทนุตกลงให้บริษัทฯ ขำยหน่วยลงทนุ ไว้ตอ่บริษัทจดักำรในวนัที่ครบก ำหนดช ำระคำ่ซือ้หลกัทรัพย์ในแตล่ะครัง้ 
ได้ตำมจ ำนวนเงินที่ผู้ลงทนุต้องช ำระให้แก่บริษัทฯ             ในกรณีที่มีกำรขำยหน่วยลงทนุ หำกปรำกฏวำ่ในครัง้ใด มีจ ำนวน 
 ในข้อตกลงให้บริษัทฯ หรือผู้ รับมอบอ ำนำจชว่งที่ได้รับกำร หน่วยลงทนุคงเหลือหลงัจำกกำรขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่วน้อยกวำ่ 
แตง่ตัง้จำกบริษัทฯ  กระท ำกำรตำมทีก่ลำ่วในวรรคก่อน  ผู้ลงทนุได้จดั หน่วยลงทนุขัน้ต ่ำตำมที่กองทนุก ำหนด  ผู้ลงทนุรับทรำบวำ่บริษัทจดักำร 
ท ำกำรมอบอ ำนำจปรำกฏตำมหมวดที ่1.  ของบนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้ จะด ำเนินกำรขำยหน่วยลงทนุอยูท่ัง้หมดในครัง้นัน้ 
มอบให้ไว้แก่บริษัทฯ  ด้วยแล้ว               ทัง้นี ้ เงื่อนไขกำรขำยหน่วยลงทนุให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ได้ 
 กำรเปลี่ยนแปลง และ /  หรือยกเลิกเง่ือนไขใดๆ ที่นอกเหนือ ก ำหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนของหน่วยลงทนุแนบท้ำยหนงัสือฉบบันี ้
จำกควำมตกลงตำมบนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้ ผู้ลงทนุตกลงจะด ำเนินกำร           หำกครัง้ใด  ผู้ลงทนุไมป่ระสงค์จะช ำระคำ่ซือ้หลกัทรัพย์  โดยกำร 
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรมอบให้ไว้แก่บริษัทฯ ภำยในวนัท ำกำรถดัไปนบัแต่ ขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่ว ผู้ลงทนุมีหน้ำที่ต้องแจ้งให้  บริษัทฯ  ทรำบเป็น 
วนัที่บริษัทฯ  ได้กระท ำกำรตำมที่กลำ่วไว้ในวรรคแรก   ลำยลกัษณ์อกัษร  ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ได้มีค ำสัง่ซือ้หลกัทรัพย์ 
 ข้อ  2.  ในกรณีที่ผู้ลงทนุมีกำรขำยหลกัทรัพย์  ผู้ลงทนุตกลง เทำ่นัน้  โดยผู้ลงทนุตกลงยินยอมให้บริษัทฯ  หกัเงินคำ่ซือ้หลกัทรัพย์ 
ยินยอมให้ บริษัทฯ ในฐำนะตวัแทนของผู้ลงทนุ ด ำเนินกำรน ำเงินคำ่ขำย ดงักลำ่วจำกบญัชีธนำคำรโดยอตัโนมตัิ  ( ATS)  ตำมหมำยเลยบญัชีที่ 
หลกัทรัพย์สทุธิทกุครัง้ทัง้จ ำนวนที่ได้รับจำกบญัขีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของ ผู้ลงทนุได้แจ้งไว้ตอ่บริษัทฯ 
ผู้ลงทนุในแตล่ะครัง้ ไปท ำกำรซือ้หน่วยลงทนุในนำมของผู้ลงทนุในวนัที ่           ข้อ  5. ผู้ลงทนุตกลงวำ่บญัชีหน่วยลงทนุที่ใช้ช ำระรำคำคำ่ซือ้ขำย 
ผู้ลงทนุได้รับเงินคำ่ขำยหลกัทรัพย์ในแตล่ะครัง้   หลกัทรัพย์นี ้ เป็นชื่อของผู้ลงทนุเชน่เดียวกบัชื่อบญัชีที่ผู้ลงทนุใช้ซือ้ขำย 
 ในกรณีที่มีกำรซือ้หน่วยลงทนุ หำกปรำกฏวำ่ในครัง้ใด จ ำนวน หลกัทรัพย์ หรือเป็นบญัชีหน่วยลงทนุแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
เงินที่ผู้ลงทนุได้รับจำกกำรขำยหลกัทรัพย์มีจ ำนวนเงินน้อยกวำ่มลูคำ่ ( Omnibus ) ของลกูค้ำ โดยผู้ลงทนุตกลงยินยอมท ำหนงัสือฉบบันีข้ึน้ 
ขัน้ต ่ำในกำรซือ้หน่วยลงทนุตำมข้อก ำหนดของแตล่ะกองทนุ  ผู้ลงทนุ เพ่ือประโยชน์ในกำรช ำระรำคำคำ่ซือ้ขำยหลกัทรัพย์เทำ่นัน้ 
ยินยอมให้บริษัทฯ  โอนเงินคำ่ขำยหลกัทรัพย์ดงักลำ่วเข้ำบญัชีธนำคำร           ข้อ  6. บญัชีธนำคำรที่ผู้ลงทนุแจ้งไว้ตอ่บริษัทฯ และบริษัทจดักำร 
โดยอตัโนมตัิ ( ATS ) ตำมหมำยเลขบญัชีที่ผู้ลงทนุได้แจ้งไว้ตอ่บริษัทฯ เพ่ือช ำระหรือรับช ำระคำ่ซือ้หรือขำยหน่วยลงทนุ ต้องเป็นบญัชีเดียวกบั 
 ทัง้นี ้ เง่ือนไขกำรซือ้หน่วยลงทนุให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ได้ บญัชีอตัโนมตัิ ( ATS )ที่ผู้ลงทนุได้แจ้งไว้ตอ่บริษัทฯ  เพื่อช ำระหรือรับ 
ก ำหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนของหน่วยลงทนุแนบท้ำยหนงัสือฉบบันี ้  ช ำระคำ่ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ด้วย  กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงบญัชีธนำคำร 
 หำกครัง้ใด  ผู้ลงทนุไมป่ระสงค์จะให้น ำเงินคำ่ขำยหลกัทรัพย์ ตำมที่ระบไุว้ในบนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้ผู้ลงทนุตกลงจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง 
ที่ได้รับนัน้ ไปท ำกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วทัง้จ ำนวนหรือบำงสว่น  ดงักลำ่วให้บริษัทฯ ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรตำมที่บริษัทฯ ก ำหนดก่อน 
ผู้ลงทนุมีหน้ำที่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ  ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ภำยใน จำกนัน้จงึจะแจ้งให้บริษัทจดักำรทรำบในล ำดบัถดัไป และจะมีผลตอ่เม่ือ 
วนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ได้มีค ำสัง่ขำยหลกัทรัพย์เท่ำนัน้ โดยผู้ลงทนุตกลง บริษัทฯ และบริษัทจดักำรด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงแล้วเสร็จและแจ้งตอ่ 
ยินยอมให้บริษัทฯ โอนเงินคำ่ขำยหลกัทรัพย์ที่ไมไ่ปท ำกำรซือ้หน่วย  ผู้ลงทนุแล้วเทำ่นัน้ 
ลงทนุดงักลำ่วเข้ำบญัชีธนำคำรโดยอตัโนมตัิ (ATS)ตำมหมำยเลขบญัช ี           ข้อ  7.  ผู้ลงทนุรับทรำบวำ่ กำรซือ้หน่วยลงทนุตำมบนัทกึข้อตกลง 
ที่ผู้ลงทนุได้แจ้งไว้ตอ่บริษัทฯ     ฉบบันีอ้ำจไมส่ำมำรถด ำเนินกำรได้ หำกผู้ลงทนุและบคุคลที่มีสว่นเก่ียว 
 ข้อ 3.กรณีวนัที่ผู้ลงทนุต้องช ำระคำ่ซือ้หลกัทรัพย์สทุธิให้แก ่ ข้องกบัผู้ลงทนุได้ถือหน่วยลงทนุเกินกวำ่หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำกบั 
บริษัทฯ เป็นวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ผู้ลงทนุจะได้รับช ำระคำ่ขำยหลกัทรัพย์ หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 
สทุธิจำกบริษัทฯ ผู้ลงทนุตกลงยินยอมให้บริษัท และ  /  หรือ ผู้ รับมอบ และในกรณีที่บริษัทจดักำรได้ปฏิเสธกำรสัง่ซือ้และคืนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ 
อ ำนำจชว่งของบริษัทฯ ท ำกำรซือ้หน่วยลงทนุเฉพำะในสว่นที่ไมไ่ด้น ำไป ผู้ลงทนุตกลงยินยอมให้บริษัทฯ  และ  /  หรือ  ผู้ รับมอบอ ำนำจชว่งที่ได้รับ 
ช ำระคำ่ซือ้หลกัทรัพย์สทุธิในวนัดงักลำ่ว และโอนเงินคำ่ขำยหลกัทรัพย์ กำรแตง่ตัง้จำกบริษัทฯ  น ำเงินจ ำนวนดงักลำ่วเข้ำบญัชีธนำคำรโดย    
ที่เหลือเทำ่กบัคำ่ซือ้หลกัทรัพย์สทุธิเข้ำบญัชีธนำคำรโดยอตัโนมตัิ  อตัโนมตัิ (ATS) ตำมหมำยเลขบญัชีทีผู่้ลงทนุได้แจ้งไว้ตอ่บริษัทฯ ในทนัท ี
( ATS ) ตำมหมำยเลขบญัชีที่ผู้ลงทนุได้แจ้งไว้ตอ่บริษัทฯ  โดยไมมี่ดอกเบีย้แตอ่ยำ่งใด 
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 ข้อ 8. กรณีที่ผู้ลงทนุต้องกำรตรวจสอบรำยกำรเก่ียวกบักำร ด ำเนินกำรซือ้หน่วยลงทนุภำยในวนัท ำกำรที่   3   หลงัจำกวนัที่ผู้ลงทนุ 
ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ      ผู้ลงทนุสำมำรถตรวจสอบได้จำกบริษัทจดักำร ท ำรำยกำร 
โดยตรง                   กรณีที่ผู้ลงทนุมีรำยกำรที่ต้องช ำระเงินให้แก่บริษัทฯ  บริษัทฯ 
 ข้อ 9. บรรดำหนงัสือ   จดหมำยติดตอ่   ค ำบอกกลำ่วใดๆ หรือผู้ รับมอบอ ำนำจชว่งของบริษัทฯ   ตกลงจะด ำเนินกำรขำยคืนหน่วย 
ของบริษัทฯ ที่สง่ไปยงัสถำนที่ที่ระบไุว้วำ่  เป็นที่อยูข่องผู้ลงทนุข้ำงต้น ลงทนุภำยในวนัท ำกำรที่   2   หลงัจำกวนัที่ผู้ลงทนุท ำรำยกำรและเงิน 
จะโดยสง่เองหรือสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไมล่งทะเบียน ให้ถือวำ่ จำกกำรขำยหนว่ยลงทนุจะเข้ำบญัชีเงินฝำกของผู้ลงทนุ   ตำมที่แจ้งไว้ 
ได้สง่ให้แกผู่้ลงทนุแล้วโดยชอบ และแม้หำกสง่ให้ไมไ่ด้ เพรำะสถำนที่อยู่ ภำยในวนัท ำกำรที่   3   โดยผู้ลงทนุรับทรำบและตกลงยินยอมที่จะเสีย 
ดงักลำ่วเปลี่ยนแปลง หรือถกูรือ้ถอนไป โดยมิได้แจ้งกำรเปลี่ยนแปลง ประโยชน์จำกดอกเบีย้รับไปเป็นจ ำนวน  1  วนัท ำกำร 
หรือ    รือ้ถอนนัน้เป็นหนงัสือให้บริษัทฯ    ทรำบก็ดี    หรือสง่ให้ไมไ่ด้             ข้อ  12.   บนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้   ให้มีผลตัง้แตว่นัที่ท ำบนัทกึ 
เพรำะหำสถำนที่ที่ระบไุว้ข้ำงต้นไมพ่บก็ดี   ให้ถือวำ่ผู้ลงทนุได้รับและ ข้อตกลงฉบบันีเ้ป็นต้นไป  จนกวำ่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งจะได้มีกำรแจ้งยกเลิก 
ได้ทรำบหนงัสือตดิตอ่  และ  /  หรือหนงัสือบอกกลำ่วของบริษัทฯ แล้ว หรือเพิกถอน     ให้แก่อีกฝ่ำยหนึ่งทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรลว่งหน้ำ 
โดยชอบ       ไมน้่อยกวำ่  7  วนัท ำกำร 
 ข้อ 10. ผู้ลงทนุได้อำ่นหนงัสือชีช้วน ให้ร่วมลงทนุในกองทนุ             กรณีที่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำผิดจำกบนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้
รวมที่อยูภ่ำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำร โดยรับทรำบและเข้ำใจถึง ไมว่ำ่ข้อหนึ่งข้อใดหรือทัง้หมด    ให้อีกฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิยกเลิกบนัทกึ 
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้จำกกำรลงทนุในหน่วยลงทนุเป็นอยำ่งดีแล้ว  ข้อตกลงฉบบันีไ้ด้ทนัที 
 ข้อ 11. ผู้ลงทนุรับทรำบวำ่ ในกรณีทีผู่้ลงทนุมีรำยกำรรับเงิน             ข้อ  13.  บนัทกึข้อตกลง ฉบบันี ้ ถือเป็นสว่นหนึ่งของสญัญำ 
จำกบริษัทฯ  บริษัทฯ   หรือผู้ รับมอบอ ำนำจชว่งของบริษัทฯ ตกลงจะ แตง่ตัง้นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์  ที่ผู้ลงทนุได้ท ำไว้ กบับริษัทฯ ด้วย 
 

หมวดที่ 3. รายชื่อกองทุนที่ ผู้ลงทุนประสงค์ใช้ในบริการ  K-Stock  2  Fund 
 
 ผู้ลงทนุมีควำมประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ  หรือ  ผู้ รับมอบอ ำนำจชว่งที่ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกบริษัทฯ  กระท ำกำรลงทนุในหน่วยลงทนุ 
ของกองทนุรวมที่อยูภ่ำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำร  ตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขตำ่งๆ ตำมที่ระบไุว้ใน หมวดที่ 2  (ข้อตกลงให้ท ำกำรซือ้ 
หรือขำยหน่วยลงทนุ)  ตำมรำยชื่อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูภ่ำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำร เพียงกองทนุเดียว ดงัตอ่ไปนี  ้
กองทนุเปิด.......................................................................................... 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุชื่อ..............................................................................บญัชีกองทนุเลขที่.................................................................... 
เลขที่บญัชีเงินฝำก บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย  เพ่ือรับโอนเงินคำ่ขำยคืนจำกกองทนุ................................................................................... 
 

หมวดที่ 4. การแจ้งยนืยนัการซือ้ขายกองทุนในบริการ K-Stock  2  Fund 
 
 ผู้ลงทนุมีควำมประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ หรือ ผู้ รับมอบอ ำนำจชว่งที่ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกบริษัทฯ แจ้งยืนยนักำรซือ้ขำยกองทนุใน 
บริกำร K-Stock 2 Fund ในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่มีรำยกำรซือ้ขำยกองทนุ โดยแจ้งข้อควำม (SMS) ผ่ำนเบอร์โทรศพัท์มือถือ ตำมที่ลกูค้ำ 
ได้ให้ไว้กบัทำงบริษัทฯ 
 
 เพ่ือเป็นหลกัฐำน ผู้ลงทนุจงึได้ลงลำยมือชื่อ พร้อมประทบัตรำ (ถ้ำมี) ไว้เป็นส ำคญั ตอ่หน้ำพยำน ณ  วนั  เดือน  ปี  ที่ระบขุ้ำงต้น 
       
      ลงช่ือ...............................................................ผู้ลงทนุ / ผู้มอบอ ำนำจ 
             (...............................................................)              
      ลงช่ือ...............................................................ผู้ รับมอบอ ำนำจ 
              บริษัทหลกัทรัพย์กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
      ลงช่ือ................................................................พยำน 
             (................................................................) 
      ลงช่ือ.................................................................พยำน 
             (................................................................)    
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