
ใบแนบคาํ สั
 งซื�อเพื
อขอใช้บริการชําระผ่านบัตรเครดิตเพื
อ ซื�อกองทุน RMF /  LTF /  FIF                  
                        

เงื
อนไขการใช้บริการผ่านบัตรเครดิต    
1) เจา้ของบตัรเครดิตและชื�อบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งเป็นบุคคลเดียวกนั 
2) โครงการส่งเสริมการขายกองทุนเป็นไปตามที�กาํหนดโดย KTAM และผูใ้หบ้ริการบตัรเครดิต ซึ� งถอืเป็นที�สิ4นสุด    
3) KTAM และ ผูใ้หบ้ริการบตัรเครดิต ขอสงวนสิทธิที�จะเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบริการนี4  โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4) กาํหนดเวลาส่งคาํสั�งซื4อหน่วยลงทุนเป็นไปตามที�ระบุในหนงัสือชี4ชวนกองทุน ทั4งนี4  คาํสั�งภายหลงัเวลาทาํการของกองทุน 
      จะถือเป็นรายการของวนัทาํการถดัไป  
5) สําหรับ RMF  หากลูกคา้ถือหน่วยลงทุนที�ซื4อผา่นบตัรเครดิตไวไ้ม่ครบ 5 ปี (คิดแบบวนัชนวนั)  และ ขายคืนแบบผิดเงื�อนไขกรมสรรพากรหรือ โอนออกไปยงั บลจ.อื�น และทาํใหย้อดคงเหลือน้อยกวา่ยอดที�ซื4อดว้ยบตัรเครดิต  
สําหรับ LTF  หากลูกคา้ถือหน่วยลงทุนที�ซื4อผา่นบตัรเครดิตไว ้ ไม่ครบ 5 ปีปฏิทิน และขายคืนแบบผิดเงื�อนไขกรมสรรพากรหรือโอนออกไปยงับลจ.อื�น และทาํให้ยอดคงเหลือน้อยกวา่ยอดที�ซื4อดว้ยบตัรเครดิต  โดยทั4ง 2 กรณี
ดงักลา่วลูกคา้ตกลงชาํระคา่ปรับเมื�อทาํรายการในอตัราร้อยละ 2  (ไม่รวม VAT) ขั4นต ํ�า 200 บาท คิดเฉพาะส่วนที�ลงทุนผา่นบตัรเครดิต 

6) การชาํระคา่ซื4อหน่วยลงทุนดงักลา่วขา้งตน้ อยูภ่ายใตว้งเงินบตัรเครดิตที�สามารถใชไ้ด ้คาํเตือน หากวงเงินในบญัชีบตัรเครดิตของทา่นมีไมเ่พียงพอ คาํสั�งซื4อนี4จะถูกยกเลิกโดยอตัโนมติั ดงันั4น สมาชิกบตัร/ลูกคา้โปรดตรวจสอบวงเงิน
บตัรเครดิตคงเหลือ (ไดที้�หมายเลขโทรศพัทด์า้นหลงับตัรเครดิต)    ทุกครั4 งก่อนทาํรายการซื4อ  

7) สมาชิกบตัร/ลูกคา้ ขอสละสิทธิG ที�จะเรียกร้องคา่เสียหายจาก KTAM หรือผูใ้หบ้ริการบตัรเครดิต ที�อาจเกิดขึ4นจากขอ้ขดัขอ้งทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์หรือปัญหาจากสถานะบตัรที�อาจทาํใหผู้ใ้หบ้ริการบตัรเครดิต ไมส่ามารถ หักเงิน
จากบญัชีบตัรเครดิตตามคาํสั�งได ้

8)  ขา้พเจา้จะไมไ่ดรั้บคะแนนสะสม (หรือ อาจจะเป็นในรูปแบบตา่งๆ อาทิ เช่น ไมลส์ะสม หรือ เครดิตเงินคืน) จากสถาบนัการเงิน เจา้ของบตัรเครดิต ทั4งนี4 เพื�อใหเ้ป็นไปตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. / สมาคมบริษทัจดัการ กาํหนด  
9)  ยอดชาํระเงินจากการซื4อกองทุนตอ้งชาํระเตม็จาํนวนตามมูลคา่ของกองทุนที�เรียกเกบ็ในรอบใบแจง้ยอดชาํระบตัรเครดิต หากท่านไม่ชาํระยอดดงักล่าวเตม็จาํนวนจะมีผลทาํใหบ้ญัชีบตัรเครดิตของท่านผิดนดัชาํระ 
10) โปรดศึกษารายละเอียดและเงื�อนไขเพิ�มเติม สอบถามไดที้�ส่วน KTAM Call Center โทร 02 686 6100  

วนัที�..................................................................
  

(ลกูคา้) 

เลขที�ผูถ้ือหน่วยลงทุน 
 

       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

ขา้พเจา้ นาย/นางสาว/นาง ….……....….…...............................................................................(“ลูกคา้”)  
 

เลขประจาํตวัประชาชน ................................................................ โทรศพัท.์..........................................  
 

โทรศพัทมื์อถือ..................................................................... โทรสาร......................................E-Mail.......................................................................................... 
ขา้พเจา้ประสงคซื์4อกองทุนเปิด   

KTLF กรุงไทย หุน้ระยะยาว KTIL เคแทม อนิเวสเมนท ์เลเจนด ์ฟันด์
KTLF70/30 กรุงไทย หุน้ระยะยาว 70/30 KT-Agri เคแทม เวลิด ์อะกรคิัลเจอร์ ฟันด ์
KSET50LTF กรุงไทย หุน้ระยะยาว SET50 KT-Bond เคแทม เวลิด ์บอนด ์ฟันด์
KSLTF กรุงไทย ชารอิะฮหุ์น้ระยะยาว KT-Energy เคแทม เวลิด ์เอ็นเนอร์จี ฟันด์

KT-Finance เคแทม เวลิด ์ไฟแนนเชยีล เซอร์วสิ ฟันด์
RMF1 กรุงไทย ผสมเพื%อการเลี&ยงชพี KT-Mining เคแทม เวลิด ์เมทัล แอนด ์ไมน์น ิ%ง ฟันด์
RMF2 กรุงไทย ตราสารหนี&เพื%อการเลี&ยงชีพ KT-Precious เคแทม เวลิด ์โกลด์ แอนด ์เพรเชียส เอคควติี&
RMF3 กรุงไทย ตราสารหนี&ภาครัฐเพื%อการเลี&ยงชพี KT-Property เคแทม เวลิด ์พร็อพเพอร์ตี& ฟันด์
RMF4 กรุงไทย ตลาดเงนิเพื%อการเลี&ยงชพี KT-Wcorp เคแทม เวลิด ์คอปเปอร์เรท บอนด ์ฟันด์
KSRMF กรุงไทย ชารอิะฮเ์พื%อการเลี&ยงชพี
KTSE RMF กรุงไทย ซเีล็คทีฟ อคิวติี&  เพื%อการเลี&ยงชพี อ ื%นๆ ระบุชื%อ............................................................. 

KT-HiDiv RMF* กรุงไทย หุน้ไฮดวิเิดนด์ เพื%อการเลี&ยงชพี
KT-Bond RMF        เคแทม เวลิด ์บอนด ์เพื%อการเลี&ยงชพี
KT-GOLD RMF เคแทม โกลด์ เพื%อการเลี&ยงชีพ
KT-Property RMF เคแทม เวลิด ์พร็อพเพอร์ตี& เพื%อการเลี&ยงชพี
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       เฉพาะกองทุนที% KTAM กําหนดเท่านั &น 
     (KT-Oil, KT-Gold ไม่สามารถทํารายการได)้

 
 

 

 

 

        เคทซีี   (KTC)                                             กรุงศรี / เซ็นทรัล เครดติคาร์ด / ซิมเปิ� ล วซ่ีาคาร์ด (KCC)                                    เทสโก้ เครดิตคาร์ด (Tesco) 
 
 
 

(ต่อไปนี4รวมเรียกวา่ “ผู้ให้บริการบัตรเครดติ”) และยินยอมใหผู้ใ้หบ้ริการบตัรเครดิตหกัเงินค่าซื4อหน่วยลงทุนดงักลา่ว โดยขอชาํระเงินผา่นบญัชีบตัรเครดิตของขา้พเจา้ 
 

 
 
 

 

จาํนวนเงินทั4งสิ4น  (ตวัเลข)                                                                    บาท   ((ตวัอกัษร)                                                                                                          ) 
 

ขา้พเจา้ได้อา่น เขา้ใจและรับทราบโดยตกลงยินยอมผูกพนัปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขหลกัของแผนการแบ่งชาํระตามที�ผูใ้ห้บริการบตัรเครดิตกาํหนด รวมถึง
ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขตา่งๆ ที�ระบุตามสัญญานี4และหนังสือฉบบันี4  และ/หรือขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเพิ�มเติมอื�นใดที�ผูใ้หบ้ริการบตัรเครดิตหรือ KTAM แจง้ใหท้ราบเป็น
ครั4 งคราวดว้ย พร้อมกนันี4  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความที�ปรากฏขา้งตน้และขอ้ความที�ปรากฏในเอกสารต่างๆ ถูกตอ้งเป็นความจริงทุกประการ ทั4งนี4  ขา้พเจา้ไดรั้บคูมื่อ          
ผูล้งทุน และ/หรือ หนงัสือชี4ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั และ/หรือ คู่มือภาษี และ/หรือ เอกสารการตลาดอื�นใดที�ใชใ้นการเสนอขายหน่วยลงทุนที�บริษทัจดัการไดจ้ดัทาํขึ4น
แลว้ จึงลงลายมือชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน พร้อมแนบเอกสาร “คาํสั�งซื4อดว้ยบตัรเครดิต”  
     
 
 

                                                  ลายเซ็นใหต้รงกบัหลงับตัรเครดิต  ................................................................................ ผูข้อใชบ้ริการ 
  

                                                                                                                                       (................................................................................)    
 

 

 
 

** เจา้ของบตัรเครดิตและชื�อบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งเป็นบุคคลเดียวกนั ** 
** หากวงเงินในบญัชีบตัรเครดิตของท่านมีไม่เพียงพอ คาํสั�งซื4อนี4จะถูกยกเลิกโดยอตัโนมติั ** 
** งด คะแนนสะสม / ไมลส์ะสม / เครดิตเงินคืนใดๆ เพื�อให้เป็นไปตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. / สมาคมบริษทัจดัการ กาํหนด * 

การลงทุนมีความเสี�ยงผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูและคู่มือภาษีก่อนการตดัสินใจลงทุน / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี�ยงของการลงทนุ ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดร้ับ
เงินคืนมากกว่าหรือนอ้ยกว่าเงินลงทุนเริ�มแรก และอาจไม่ไดรั้บเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที�กาํหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ามที�มีคาํสั�งไว ้

(เฉพาะบัตร KTC งดทาํรายการกอง FIF) 

บลจ.กท. 028-2/2556  (Revised date: July 31, 2014) 
 

โดยขอใชบ้ริการชาํระค่าซื4อหน่วยลงทุนของ บลจ.กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
(“KTAM”)   ผา่นบตัรเครดิต ดงัตอ่ไปนี4  (โปรดระบขุอ้ใดขอ้หนึ�ง)  

 

(จํานวนเงนิจองซื�อผ่านบัตรเครดิตขั�นตํ
า 2,000 บาท, โปรดกรอก 1 แบบฟอร์ม ต่อ 1 กองทนุเท่านั�น) 

 

หมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอาย ุ(เดือน/ ปี) 
โดยประสงค ์ ชําระแบบเต็มจํานวนเท่านั�น      

 

 

 

Reference No. ……………………..  

เฉพาะรายการซื� อ  
ผ่านเค รื
องโทรสาร  


