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บันทึกข้ อตกลงการใช้ บริการซือ้ ขายหลักทรั พย์ อัตโนมัตผิ ่ านกองทุนกสิกรไทย (K-Stock 2 Fund)

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
วันที่ ................/..................../....................

อำกร
แสตมป์
30 บำท
บันทึกข้ อตกลงนี ้ทำขึ ้นระหว่ำง ข้ ำพเจ้ ำ.......................................................................เลขประจำตัวประชำชน...............................................
อยูบ่ ้ ำนเลขที่.............................................................................................................................................................................ซึ่งต่อไปนี ้จะเรียกว่ำ
"ผู้ลงทุน" ฝ่ ำยหนึ่งกับบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ซึ่งต่อไปนี ้จะเรียกว่ำ "บริษัทฯ" ฝ่ ำยหนึ่ง ซึง่ ลูกค้ ำได้ แต่งตังให้
้ บริษัทฯ เป็ น
นำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ให้ แก่ลกู ค้ ำตำมสัญญำลงวันที่............/.............../................ บัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์เลขที่ .................................................
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรียกว่ำ "บัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์"
ตำมที่ บริษัทฯ ได้ ให้ บริกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์อตั โนมัติผ่ำนกองทุนกสิกรไทย ("K-Stock 2 Fund") เพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้ กบั
ผู้ลงทุนในกำรชำระรำคำหลักทรัพย์ผ่ำนกองทุนเพิ่มเติมจำกวิธีกำรปกติที่ใช้ ระบบหักบัญชีอตั โนมัติ ( ATS )ซึง่ ผู้ลงทุนมีควำมประสงค์สมัครใช้ บริกำร
K-Stock 2 Fund คูส่ ญ
ั ญำทังสองฝ่
้
ำยจึงตกลงทำบันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้ขึ ้น โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

หมวดที่ 1. การมอบอานาจ
ผู้ลงทุน ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรียกว่ำ "ผู้มอบอำนำจ" ขอมอบอำนำจให้
บริษัทฯ และ / หรือ เจ้ ำหน้ ำที่ของ บริษัทฯ ที่ได้ รับมอบหมำยจำกทำง
บริษัทฯ ต่อไปนี ้จะเรียกว่ำ "ผู้รับมอบอำนำจ" เป็ นผู้มีอำนำจกระทำกำร
แทน และในนำมผู้มอบอำนำจ ในกรณีดงั จะกล่ำวต่อไปนี ้
ข้ อ 1. กระทำกำรลงนำมในใบคำสัง่ ซื ้อ ขำย หรือเอกสำร
ประกอบอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนในกองทุนตำมข้ อตกลง
ให้ ทำกำรซื ้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุน (หมวดที่ 2 ) แทนผู้มอบอำนำจใน
กองทุนตำมรำยชื่อกองทุนที่ผ้ ลู งทุนประสงค์ใช้ ในบริกำร K-Stock 2Fund
(หมวดที่ 3)
ข้ อ 2. กระทำกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูภ่ ำยใต้
กำรจัดกำรของบริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกสิกรไทย จำกัด ในกรณี
เมื่อผู้มอบอำนำจมีรำยกำรรับเงินค่ำขำยหลักทรัพย์จำกผู้รับมอบอำนำจ
ข้ อ 3. กระทำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูภ่ ำยใต้
กำรจัดกำรของบริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกสิกรไทย จำกัด ในกรณี
เมื่อผู้มอบอำนำจมีรำยกำรต้ องจ่ำยเงินค่ำซื ้อหลักทรัพย์ให้ กบั ผู้รับมอบ
อำนำจ

หมวดที่ 2. ข้ อตกลงให้ ทาการซือ้ หรือขายคืน หน่ วยลงทุน
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ข้ อ 4. ผู้มอบอำนำจยินยอมให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจรับทรำบหน่วยลงทุน
คงเหลือปั จจุบนั ของบริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ที่ผ้ มู อบอำนำจได้ ลงทุนไว้ เพื่อให้ กำรใช้ บริกำร K-Stock 2 Fund ของ
ผู้มอบอำนำจมีควำมคล่องตัวและเป็ นไปด้ วยควำมเรียบร้ อย
ข้ อ 5. ในกรณีที่กล่ำวไว้ ในข้ อ 1. ถึงข้ อ 3. ของหนังสือมอบ
อำนำจฉบับนี ้ ให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจมีอำนำจอื่นๆ อีกตำมที่จำเป็ น เพื่อให้
สอดคล้ องกับวิธีกำร กำรปฏิบตั ิ และ / หรือระเบียบข้ อบังคับของบริษัท
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกสิกรไทย จำกัด และ / หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ กำรกระทำและกำรปฏิบตั ติ ำมวัตถุประสงค์ของหนังสือมอบอำนำจ
ฉบับนี ้สำเร็จลุลว่ งไป
ข้ อ 6. บรรดำกำรกระทำใดๆ ซึง่ ผู้รับมอบอำนำจได้ กระทำไป
ภำยในขอบเขตแห่งอำนำจตำมควำมในหนังสือมอบอำนำจฉบับนี ้ ผู้มอบ
อำนำจยอมรับผูกพันเป็ นกำรกระทำของผู้มอบอำนำจเองทังสิ
้ ้น

2

ผู้ลงทุนมีบญ
ั ชีเงินฝำกกับธนำคำรกสิกรไทย เลขที่................................................. ธนำคำรกสิกรไทยสำขำ.............................................
ซึง่ เป็ นบัญชีที่เชื่อมโยงกับบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์และบัญชีซื ้อขำยหน่วยลงทุน ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรียกว่ำ "บัญชีเงินฝำก" มีควำมประสงค์ที่จะให้ บริษัทฯ
และ / หรือ ผู้รับมอบอำนำจช่วงที่ได้ รับกำรแต่งตังจำกบริ
้
ษัทฯ กระทำกำรสัง่ ซื ้อ และ / หรื อ ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูภ่ ำยใต้ กำรจัดกำร
ของบริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กสิกรไทย จำกัด ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรียกว่ำ "บริษัทจัดกำร" จึงขอแจ้ งข้ อตกลงให้ ทำกำรซื ้อหรือขำยหน่วยลงทุน
โดยมีสำระสำคัญ ดังนี ้
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ข้ อ 1. ผู้ลงทุนตกลงให้ บริษัท ฯ และ / หรือผู้รับมอบอำนำจ
ช่วงที่ได้ รับกำรแต่งตังจำกบริ
้
ษัทฯ กระทำกำรสัง่ ซื ้อ และ / หรือขำยคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูภ่ ำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรตำม
"รำยชื่อกองทุนที่ผ้ ลู งทุนประสงค์ใช้ ในบริกำร K-Stock 2 Fund"
(หมวดที่ 3.) ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรียกว่ำ "หน่วยลงทุน" แทน หรือในนำม
ผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนตกลงให้ บริษัทฯ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตำมจำนวนเงิน
ที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจำกบริษัทฯ และผู้ลงทุนตกลงให้ บริษัทฯ ขำยหน่วยลงทุน
ได้ ตำมจำนวนเงินที่ผ้ ลู งทุนต้ องชำระให้ แก่บริษัทฯ
ในข้ อตกลงให้ บริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนำจช่วงที่ได้ รับกำร
แต่งตังจำกบริ
้
ษัทฯ กระทำกำรตำมทีก่ ล่ำวในวรรคก่อน ผู้ลงทุนได้ จดั
ทำกำรมอบอำนำจปรำกฏตำมหมวดที่ 1. ของบันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้
มอบให้ ไว้ แก่บริษัทฯ ด้ วยแล้ ว
กำรเปลี่ยนแปลง และ / หรือยกเลิกเงื่อนไขใดๆ ที่นอกเหนือ
จำกควำมตกลงตำมบันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้ ผู้ลงทุนตกลงจะดำเนินกำร
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรมอบให้ ไว้ แก่บริษัทฯ ภำยในวันทำกำรถัดไปนับแต่
วันที่บริษัทฯ ได้ กระทำกำรตำมที่กล่ำวไว้ ในวรรคแรก
ข้ อ 2. ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนมีกำรขำยหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนตกลง
ยินยอมให้ บริษัทฯ ในฐำนะตัวแทนของผู้ลงทุน ดำเนินกำรนำเงินค่ำขำย
หลักทรัพย์สทุ ธิทกุ ครัง้ ทังจ
้ ำนวนที่ได้ รับจำกบัญขีซื ้อขำยหลักทรัพย์ ของ
ผู้ลงทุนในแต่ละครัง้ ไปทำกำรซื ้อหน่วยลงทุนในนำมของผู้ลงทุนในวันที่
ผู้ลงทุนได้ รับเงินค่ำขำยหลักทรัพย์ในแต่ละครัง้
ในกรณีที่มีกำรซื ้อหน่วยลงทุน หำกปรำกฏว่ำในครัง้ ใด จำนวน
เงินที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจำกกำรขำยหลักทรัพย์มีจำนวนเงินน้ อยกว่ำมูลค่ำ
ขันต
้ ่ำในกำรซื ้อหน่วยลงทุนตำมข้ อกำหนดของแต่ละกองทุน ผู้ลงทุน
ยินยอมให้ บริษัทฯ โอนเงินค่ำขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำวเข้ ำบัญชีธนำคำร
โดยอัตโนมัติ ( ATS ) ตำมหมำยเลขบัญชีที่ผ้ ลู งทุนได้ แจ้ งไว้ ตอ่ บริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ เงื่อนไขกำรซื ้อหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ได้
กำหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนของหน่วยลงทุนแนบท้ ำยหนังสือฉบับนี ้
หำกครัง้ ใด ผู้ลงทุนไม่ประสงค์จะให้ นำเงินค่ำขำยหลักทรัพย์
ที่ได้ รับนัน้ ไปทำกำรซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวทังจ
้ ำนวนหรือบำงส่วน
ผู้ลงทุนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ภำยใน
วันทำกำรถัดจำกวันที่ได้ มีคำสัง่ ขำยหลักทรัพย์เท่ำนัน้ โดยผู้ลงทุนตกลง
ยินยอมให้ บริษัทฯ โอนเงินค่ำขำยหลักทรัพย์ที่ไม่ไปทำกำรซื ้อหน่วย
ลงทุนดังกล่ำวเข้ ำบัญชีธนำคำรโดยอัตโนมัติ (ATS)ตำมหมำยเลขบัญชี
ที่ผ้ ลู งทุนได้ แจ้ งไว้ ตอ่ บริษัทฯ
ข้ อ 3.กรณีวนั ที่ผ้ ลู งทุนต้ องชำระค่ำซื ้อหลักทรัพย์สทุ ธิให้ แก่
บริษัทฯ เป็ นวันทำกำรถัดจำกวันที่ผ้ ลู งทุนจะได้ รับชำระค่ำขำยหลักทรัพย์
สุทธิจำกบริษัทฯ ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้ บริษัท และ / หรือ ผู้รับมอบ
อำนำจช่วงของบริษัทฯ ทำกำรซื ้อหน่วยลงทุนเฉพำะในส่วนที่ไม่ได้ นำไป
ชำระค่ำซื ้อหลักทรัพย์สทุ ธิในวันดังกล่ำว และโอนเงินค่ำขำยหลักทรัพย์
ที่เหลือเท่ำกับค่ำซื ้อหลักทรัพย์สทุ ธิเข้ ำบัญชีธนำคำรโดยอัตโนมัติ
( ATS ) ตำมหมำยเลขบัญชีที่ผ้ ลู งทุนได้ แจ้ งไว้ ตอ่ บริษัทฯ
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ข้ อ 4. ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนมีกำรซื ้อหลักทรัพย์ ผู้ลงทุน ตกลงยินยอม
ให้ บริษัทฯ ในฐำนะตัวแทนของผู้ลงทุนแจ้ งให้ บริษัทจัดกำรดำเนินกำร
ขำยหน่วยลงทุนในนำมของผู้ลงทุน เพื่อให้ ได้ รับเงินค่ำขำยหน่วยลงทุน ใน
จำนวนที่เท่ำกับจำนวนเงินที่ผ้ ลู งทุนต้ องจ่ำยค่ำซื ้อหลักทรัพย์สทุ ธิทกุ ครัง้
ทังจ
้ ำนวน ผู้ลงทุนรับทรำบว่ำบริษัทจัดกำรจะนำเงินค่ำขำยหน่วยลงทุน
ดังกล่ำวเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้ลงทุนตำมหมำยเลขบัญชีทผี่ ้ ลู งทุน ได้ แจ้ ง
ไว้ ตอ่ บริษัทจัดกำรในวันที่ครบกำหนดชำระค่ำซื ้อหลักทรัพย์ในแต่ละครัง้
ในกรณีที่มีกำรขำยหน่วยลงทุน หำกปรำกฏว่ำในครัง้ ใด มีจำนวน
หน่วยลงทุนคงเหลือหลังจำกกำรขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำวน้ อยกว่ำ
หน่วยลงทุนขันต
้ ่ำตำมที่กองทุนกำหนด ผู้ลงทุนรับทรำบว่ำบริษัทจัดกำร
จะดำเนินกำรขำยหน่วยลงทุนอยูท่ งหมดในครั
ั้
ง้ นัน้
ทังนี
้ ้ เงื่อนไขกำรขำยหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ได้
กำหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนของหน่วยลงทุนแนบท้ ำยหนังสือฉบับนี ้
หำกครัง้ ใด ผู้ลงทุนไม่ประสงค์จะชำระค่ำซื ้อหลักทรัพย์ โดยกำร
ขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำว ผู้ลงทุนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ได้ มีคำสัง่ ซื ้อหลักทรัพย์
เท่ำนัน้ โดยผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้ บริษัทฯ หักเงินค่ำซื ้อหลักทรัพย์
ดังกล่ำวจำกบัญชีธนำคำรโดยอัตโนมัติ ( ATS) ตำมหมำยเลยบัญชีที่
ผู้ลงทุนได้ แจ้ งไว้ ตอ่ บริษัทฯ
ข้ อ 5. ผู้ลงทุนตกลงว่ำบัญชีหน่วยลงทุนที่ใช้ ชำระรำคำค่ำซื ้อขำย
หลักทรัพย์นี ้ เป็ นชื่อของผู้ลงทุนเช่นเดียวกับชื่อบัญชีที่ผ้ ลู งทุนใช้ ซื ้อขำย
หลักทรัพย์ หรือเป็ นบัญชีหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
( Omnibus ) ของลูกค้ ำ โดยผู้ลงทุนตกลงยินยอมทำหนังสือฉบับนี ้ขึ ้น
เพื่อประโยชน์ในกำรชำระรำคำค่ำซื ้อขำยหลักทรัพย์เท่ำนัน้
ข้ อ 6. บัญชีธนำคำรที่ผ้ ลู งทุนแจ้ งไว้ ตอ่ บริษัทฯ และบริษัทจัดกำร
เพื่อชำระหรือรับชำระค่ำซื ้อหรือขำยหน่วยลงทุน ต้ องเป็ นบัญชีเดียวกับ
บัญชีอตั โนมัติ ( ATS )ที่ผ้ ลู งทุนได้ แจ้ งไว้ ตอ่ บริษัทฯ เพื่อชำระหรือรับ
ชำระค่ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ด้วย กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงบัญชีธนำคำร
ตำมที่ระบุไว้ ในบันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้ ผู้ลงทุนตกลงจะแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวให้ บริษัทฯ ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรตำมที่บริษัทฯ กำหนดก่อน
จำกนันจึ
้ งจะแจ้ งให้ บริษัทจัดกำรทรำบในลำดับถัดไป และจะมีผลต่อเมื่อ
บริษัทฯ และบริษัทจัดกำรดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงแล้ วเสร็จและแจ้ งต่อ
ผู้ลงทุนแล้ วเท่ำนัน้
ข้ อ 7. ผู้ลงทุนรับทรำบว่ำ กำรซื ้อหน่วยลงทุนตำมบันทึกข้ อตกลง
ฉบับนี ้อำจไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ หำกผู้ลงทุนและบุคคลที่มีสว่ นเกี่ยว
ข้ องกับผู้ลงทุนได้ ถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
และในกรณีที่บริษัทจัดกำรได้ ปฏิเสธกำรสัง่ ซื ้อและคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้ บริษัทฯ และ / หรือ ผู้รับมอบอำนำจช่วงที่ได้ รับ
กำรแต่งตังจำกบริ
้
ษัทฯ นำเงินจำนวนดังกล่ำวเข้ ำบัญชีธนำคำรโดย
อัตโนมัติ (ATS) ตำมหมำยเลขบัญชีทผี่ ้ ลู งทุนได้ แจ้ งไว้ ตอ่ บริษัทฯ ในทันที
โดยไม่มีดอกเบี ้ยแต่อย่ำงใด

ข้ อ 8. กรณีที่ผ้ ลู งทุนต้ องกำรตรวจสอบรำยกำรเกี่ยวกับกำร
ซื ้อขำยหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบได้ จำกบริษัทจัดกำร
โดยตรง
ข้ อ 9. บรรดำหนังสือ จดหมำยติดต่อ คำบอกกล่ำวใดๆ
ของบริษัทฯ ที่สง่ ไปยังสถำนที่ที่ระบุไว้ วำ่ เป็ นที่อยูข่ องผู้ลงทุนข้ ำงต้ น
จะโดยส่งเองหรือส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ให้ ถือว่ำ
ได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ลู งทุนแล้ วโดยชอบ และแม้ หำกส่งให้ ไม่ได้ เพรำะสถำนที่อยู่
ดังกล่ำวเปลี่ยนแปลง หรือถูกรือ้ ถอนไป โดยมิได้ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลง
หรือ รื อ้ ถอนนันเป็
้ นหนังสือให้ บริษัทฯ ทรำบก็ดี หรือส่งให้ ไม่ได้
เพรำะหำสถำนที่ที่ระบุไว้ ข้ำงต้ นไม่พบก็ดี ให้ ถือว่ำผู้ลงทุนได้ รับและ
ได้ ทรำบหนังสือติดต่อ และ / หรือหนังสือบอกกล่ำวของบริษัทฯ แล้ ว
โดยชอบ
ข้ อ 10. ผู้ลงทุนได้ อำ่ นหนังสือชี ้ชวน ให้ ร่วมลงทุนในกองทุน
รวมที่อยูภ่ ำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร โดยรับทรำบและเข้ ำใจถึง
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรลงทุนในหน่วยลงทุนเป็ นอย่ำงดีแล้ ว
ข้ อ 11. ผู้ลงทุนรับทรำบว่ำ ในกรณีทผี่ ้ ลู งทุนมีรำยกำรรับเงิน
จำกบริษัทฯ บริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนำจช่วงของบริษัทฯ ตกลงจะ

ดำเนินกำรซื ้อหน่วยลงทุนภำยในวันทำกำรที่ 3 หลังจำกวันที่ผ้ ลู งทุน
ทำรำยกำร
กรณีที่ผ้ ลู งทุนมีรำยกำรที่ต้องชำระเงินให้ แก่บริษัทฯ บริษัทฯ
หรือผู้รับมอบอำนำจช่วงของบริษัทฯ ตกลงจะดำเนินกำรขำยคืนหน่วย
ลงทุนภำยในวันทำกำรที่ 2 หลังจำกวันที่ผ้ ลู งทุนทำรำยกำรและเงิน
จำกกำรขำยหน่วยลงทุนจะเข้ ำบัญชีเงินฝำกของผู้ลงทุน ตำมที่แจ้ งไว้
ภำยในวันทำกำรที่ 3 โดยผู้ลงทุนรับทรำบและตกลงยินยอมที่จะเสีย
ประโยชน์จำกดอกเบี ้ยรับไปเป็ นจำนวน 1 วันทำกำร
ข้ อ 12. บันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้ ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ทำบันทึก
ข้ อตกลงฉบับนี ้เป็ นต้ นไป จนกว่ำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งจะได้ มีกำรแจ้ งยกเลิก
หรือเพิกถอน ให้ แก่อีกฝ่ ำยหนึ่งทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ ำ
ไม่น้อยกว่ำ 7 วันทำกำร
กรณีที่ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่งกระทำผิดจำกบันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้
ไม่วำ่ ข้ อหนึ่งข้ อใดหรือทังหมด
้
ให้ อีกฝ่ ำยหนึ่งมีสิทธิยกเลิกบันทึก
ข้ อตกลงฉบับนี ้ได้ ทนั ที
ข้ อ 13. บันทึกข้ อตกลง ฉบับนี ้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญำ
แต่งตังนำยหน้
้
ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ ที่ผ้ ลู งทุนได้ ทำไว้ กับบริษัทฯ ด้ วย

หมวดที่ 3. รายชื่อกองทุนที่ผ้ ลู งทุนประสงค์ ใช้ ในบริการ K-Stock 2 Fund
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ผู้ลงทุนมีควำมประสงค์ที่จะให้ บริษัทฯ หรือ ผู้รับมอบอำนำจช่วงที่ได้ รับกำรแต่งตังจำกบริ
้
ษัทฯ กระทำกำรลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมที่อยูภ่ ำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร ตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ ใน หมวดที่ 2 (ข้ อตกลงให้ ทำกำรซื ้อ
หรือขำยหน่วยลงทุน) ตำมรำยชื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูภ่ ำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร เพียงกองทุนเดียว ดังต่อไปนี ้
กองทุนเปิ ด..........................................................................................
ผู้ถือหน่วยลงทุนชื่อ..............................................................................บัญชีกองทุนเลขที่....................................................................
เลขที่บญ
ั ชีเงินฝำก บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย เพื่อรับโอนเงินค่ำขำยคืนจำกกองทุน...................................................................................

หมวดที่ 4. การแจ้ งยืนยันการซือ้ ขายกองทุนในบริการ K-Stock 2 Fund
ผู้ลงทุนมีควำมประสงค์ที่จะให้ บริษัทฯ หรือ ผู้รับมอบอำนำจช่วงที่ได้ รับกำรแต่งตังจำกบริ
้
ษัทฯ แจ้ งยืนยันกำรซื ้อขำยกองทุนใน
บริกำร K-Stock 2 Fund ในวันทำกำรถัดจำกวันที่มีรำยกำรซื ้อขำยกองทุน โดยแจ้ งข้ อควำม (SMS) ผ่ำนเบอร์ โทรศัพท์มือถือ ตำมที่ลกู ค้ ำ
ได้ ให้ ไว้ กบั ทำงบริษัทฯ
เพื่อเป็ นหลักฐำน ผู้ลงทุนจึงได้ ลงลำยมือชื่อ พร้ อมประทับตรำ (ถ้ ำมี) ไว้ เป็ นสำคัญ ต่อหน้ ำพยำน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้ำงต้ น
ลงชื่อ...............................................................ผู้ลงทุน / ผู้มอบอำนำจ
(...............................................................)
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับมอบอำนำจ
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ลงชื่อ................................................................พยำน
(................................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยำน
(................................................................)
ปรับปรุง 08/2016
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