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ช่ือผูใหบริการ         ธนาคารเกียรตินาคนิ จํากัด (มหาชน)
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1. บริการนี้คืออะไร 
บริการการลงทุนในกองทุนรวมแบบอัตโนมัติ โดยเชื่อมตอกับผลิตภัณฑบัญชีเงินฝากออมทรัพย/กระแสรายวัน  

2. บริการนี้มีลักษณะสําคัญอะไรบาง 
- ใหบริการลูกคาประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยลูกคาตองมี 

o บัญชีเงินฝากออมทรัพย/กระแสรายวัน และ 
o บัญชีผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม กับ บลจ.ภัทร  
ในการสมัครบริการลูกคาตองใชชื่อบุคคลคนเดียวเปนเจาของบัญชี และชื่อบัญชีเงินฝากกับบัญชีผูถือ 

หนวยลงทุนในกองทุนรวมตองเปนช่ือบัญชีเดียวกัน โดยยกเวนการใหบริการกับบัญชีรวมทุกประเภท  
- ประเภทของบัญชีเงินฝาก, รายชื่อกองทุนรวม และรายช่ือธนาคารเจาของบัญชีเงินฝากท่ีสามารถสมัครใชบริการ เปนไปตามที่

ธนาคารกําหนด 
- มีบริการใหเลือก 2 ประเภท ไดแก  

 บริการ Auto Sweep 
             การบริหารจัดการสภาพคลองในบัญชีเงินฝากใหกับลกูคาผานการกําหนดวงเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก     หากมียอด
คงเหลือในบัญชีเงินฝากสวนท่ีเกนิจากวงเงินท่ีลกูคากําหนดไว ธนาคารจะดําเนินการตัดบัญชีเพ่ือซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมท่ี
ลูกคาเลือกไวขณะท่ีสมัคร    และหากยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากมีจํานวนต่ํากวาวงเงินท่ีลกูคากําหนด ธนาคารจะสงคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนเพ่ือใหลูกคามีสภาพคลองพรอมใชจายตอไป โดยลูกคาสามารถเลือกใชบริการน้ีกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย/กระแส
รายวันของธนาคารเกียรตินาคินเทานั้น 

 บริการ Saving Plan 
                             -  บริการสงเสริมการลงทุนในระยะยาวใหกบัลูกคาผานการลงทุนในกองทุนรวมท่ีธนาคารเสนอขาย โดย ลกูคาตองระบุ

จํานวนเงินท่ีตองการซื้ออยางตอเน่ืองพรอมกับความถี่ในการลงทุน เพ่ือใหธนาคารดําเนินการตัดบัญชี  เพ่ือซื้อหนวยลงทุนตามท่ี
ลูกคาเลือกไวขณะท่ีสมัครบริการ ท้ังน้ีบริการ Saving Plan จะมีเฉพาะธุรกรรมซื้อหนวยลงทุนเทานั้น ไมมีธุรกรรมขายหรือ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริการน้ีสามารถใชไดกบับัญชีเงินฝากออมทรัพย/กระแสรายวันของธนาคารเกียรตินาคิน และบัญชีเงินฝาก
ของสถาบันการเงินอ่ืนตามท่ีธนาคารกําหนด 

                            - ในกรณีท่ีลูกคาใชบัญชีท่ีมีอยูกับสถาบันการเงินอ่ืนในการสมัครบริการ และสถาบันการเงินดังกลาวสงผลการหักเงินใน
บัญชีของลูกคามายังธนาคารภายหลังเวลา 15.30 น. ของวันทําการจะถือวาคําสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวจะไมสามารถยกเลิกหรือ
เพิกถอนไดและจะมีผลในวันทําการถัดไป 

 บัญชีเงินฝาก 1 บัญชีจะเลือกสมัครบริการไดเพียง 1 ประเภทบริการ/เลขท่ีผูถือหนวยลงทุน 
- บริการ Auto Sweep จะเลือกสมัครไดเพียง 1 กองทุนเทาน้ัน 
- บริการ Saving Plan สามารถสมัครไดมากกวา 1 กองทุน 

 
 
 



3. บริการนี้มีคาธรรมเนียมอะไรบาง 
- ธนาคารยังไมมีการคิดคาธรรมเนียมกับลูกคาสําหรับการใชบริการน้ี อยางไรก็ตาม ลูกคาสามารถทราบอัตราคาธรรมเนียมของ

บริการไดจากเว็บไซตของธนาคาร www.kiatnakin.co.th  
- กรณีลูกคาสมัครบริการดวยบัญชีเงินฝากท่ีมีอยูกับสถาบันการเงินอ่ืน ลูกคาจะเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมการหักบัญชีเงินฝาก

อัตโนมัติเพ่ือซื้อหนวยลงทุนตามท่ีแตละธนาคารกําหนด 

4. บริการนี้มีขอกําหนดและอาจทําใหทานมีภาระหนาท่ีอะไรบาง
- ลูกคาตองมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย/กระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคิน หรือสถาบันการเงินอ่ืนตามท่ีธนาคารกําหนด และบัญชี

ผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมกับ บลจ.ภัทร  
- ลูกคายังคงมีสิทธิและหนาท่ีตางๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากตามขอตกลงและเง่ือนไขเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของธนาคาร 
- ลูกคายังคงผูกพันและปฏิบัตติามขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ ท่ีระบุไวในหนังสือชี้ชวนโครงการจัดการกองทุนรวมและ/หรือขอผูกพัน

ระหวางลูกคากับ บลจ.ภัทร 
- ลูกคาตองกําหนดใหบัญชีเงินฝากท่ีสมัครบริการประเภท Auto Sweep เปนบัญชีสําหรับการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนและเงิน

ปนผล (ถามี) ของกองทุนรวม 
- ธนาคารจะดําเนินการยกเลิกการใชบริการใหกับลูกคาทันทีเม่ือลูกคามีการปดบัญชีเงินฝาก หรือสถานะของบัญชีเงินฝากของลูกคา

ถูกระงับการใชงานไมวาดวยเหตุใดก็ตาม 
- ธนาคารจะไมดําเนินการในการสงคําสั่งซ้ือ และ/หรือ คําสั่งขาย และ/หรือ คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากลูกคาไมไดทําการ

ทบทวนแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนเม่ือถึงกําหนดเวลาตามที่ธนาคารกําหนด 
- ลูกคาตองมีความรูความเขาใจในผลิตภัณฑเงินฝาก และกองทุนรวม รวมถึงสามารถยอมรับความเสี่ยงอันจะเกิดจากการลงทุนตาม

หลักเกณฑของธนาคาร และ บลจ.ภัทร ได ตามระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมท่ีตองการสมัครใชบริการ 
- ลูกคาตองมีความรูความเขาใจในเง่ือนไขและภาระผูกพันเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีของกองทุนรวมหุนระยะยาว หรือกองทุน

รวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (LTF/RMF) กอนตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมดังกลาว 
     -    สิทธิในการหักกลบลบหน้ี : ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกคาเพ่ือชําระหน้ีคงคางท่ีลูกคามีอยู        
          กับธนาคาร 

5. อะไรจะเกิดขึ้นหากทานยกเลิกการใชบริการ
- ลูกคายังคงมีสิทธิและหนาท่ีตางๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากตามขอตกลงและเง่ือนไขเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของธนาคาร 
- ลูกคายังคงผูกพันและปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ ท่ีระบุไวในหนังสือช้ีชวนโครงการจัดการกองทุนรวมและ/หรือขอผูกพัน

ระหวางลูกคากับบลจ.ภัทร 
-    เม่ือลูกคาแจงขอยกเลิกการใชบริการ และธนาคารไดอนุมัติคําขอดังกลาวแลว มีผลใหธนาคารจะไมดําเนินการในการสงคําสั่งซื้อ 

และ/หรือ คําสั่งขาย และ/หรือ คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน แทนลูกคาอีกตอไป ดังน้ัน หากลูกคาตองการขายหนวยลงทุน จะตอง
ดําเนินการดวยตนเองผานชองทางสาขาของธนาคาร หรือชองทางอ่ืนท่ีจะจัดใหมีตอไป

6. ทานมีทางเลือกอะไรบางเม่ือตองการเปล่ียนแปลงรายละเอียดการใชบริการ
- ลูกคาสามารถแจงเปลี่ยนรายละเอียดการสมัครบริการไดผานทางสาขาของธนาคาร หรือชองทางอ่ืนท่ีจะจัดใหมีตอไป 

7. บริการนี้มีความเสี่ยงที่สําคัญอะไรบาง
-    ลูกคาตองทําความเขาใจลักษณะและเงื่อนไขของบริการ รวมถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมท่ีตองการสมัครบริการ

กอนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ลูกคาควรศึกษาอยางตอเนื่องถึงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่ลูกคาไดลงทุนจาก Fund 
Fact Sheet เปนประจําทุกเดือนผานทาง www.phatraasset.com หรือสอบถามไดที่ธนาคารทุกสาขา  

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต 

- การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุนโดยผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนจากการลงทุนครบเต็ม



จํานวนได 
-    กรณีกองทุนรวมมีการลงทุนในตางประเทศ กองทุนรวมอาจไมไดปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจํานวน ผูลงทุนอาจจะ

ขาดทุนหรือไดรับผลกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได 
-    กองทุนรวมอาจมีนโยบายการลงทุนในตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได หรือไมมีการจัดอันดับ

ความนาเชื่อถือ ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงกวาการลงทุนในกองทุนรวมท่ัวไป เชน ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตรา
สาร (credit risk) หรือความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (liquidity risk) ซึ่งสงผลใหผูลงทุนขาดทุนจากการลงทุน
บางสวนหรือท้ังจํานวนได 

 - ลูกคาสามารถศึกษาขอมูลกองทุนรวมไดจาก www.phatraasset.com 
- จํานวนเงินท่ีนําไปลงทุนในกองทุนรวม จะไมไดรับความคุมครองจากสถาบันคุมครองเงินฝาก 
- ลูกคาควรตระหนักวาในกรณีท่ีสถาบันการเงินถูกปดกิจการ เงินฝากของลูกคาจะไดรับความคุมครองจากสถาบันคุมครองเงินฝาก

ตามจํานวนเงินฝากท้ังหมดรวมดอกเบี้ยเม่ือนับรวมกันทุกบัญชีท่ีลูกคามีอยูกับธนาคาร แตสูงสุดไมเกิน 15 ลานบาท จนถึง 10 ส.ค. 
2561 หลังจากนั้นความคุมครองจะลดลงเหลือไมเกิน 10 ลานบาท จนถึง 10 ส.ค. 2562 หลังจากน้ันความคุมครองจะลดลงเหลือไม
เกิน 5 ลานบาท จนถึง 10 ส.ค. 2563 และตั้งแต 11 ส.ค. 2563 เปนตนไป ความคุมครองจะลดลงเหลือไมเกิน 1 ลานบาท   ท้ังน้ี 
ความคุมครองไมครอบคลุมถึงบัญชีเงินบาทของผูมีถิ่นท่ีอยูนอกประเทศ และบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ 

-    สําหรับเงินฝากสวนท่ีเกินกวาความคุมครอง ลูกคาอาจจะไดรับคืนไมเต็มจํานวนโดยตองเฉลี่ยตามสัดสวนหลังจากท่ีมีการชําระ
บัญชีทรัพยสินของธนาคาร 

8. ทานควรทําอยางไร หากรายละเอียดในการติดตอของทานเปล่ียนแปลง
ทานควรแจงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงใหธนาคารทราบทันที โดยติดตอไดท่ีธนาคารทุกสาขา หรือติดตอเจาหนาท่ีบริการ
ลูกคา KK Contact Center โทร. 02-165-5555 เพ่ือใหการสื่อสารขอมูลกับทานเปนไปอยางรวดเร็ว 

9. ทานสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการน้ีหรือติดตอกับสถาบันการเงินไดอยางไร
หากทานมีขอสงสัยเพ่ิมเติม ทานสามารถเขาไปดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.kiatnakin.co.th หรือติดตอเจาหนาท่ีบริการลูกคา 
KK Contact Center โทร. 02-165-5555 หรือติดตอธนาคารทุกสาขา โดยทานสามารถเรียกดูที่อยูของสาขา พรอมหมายเลข
โทรศัพทและโทรสารของแตละสาขาไดจากเว็บไซตของธนาคาร 

10. ทางเลือกอ่ืนในกลุมผลิตภัณฑเงินฝากและกองทนุรวม
กรณีท่ีลูกคาไมมีบัญชีเงินฝากกบัธนาคารตามรายช่ือท่ีธนาคารกําหนดหรือไมสะดวกเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร และตองการ
ลงทุนแบบตอเน่ือง/สมํ่าเสมอ (Saving Plan) ลูกคาสามารถสมัครใชบริการดังกลาวของบลจ.ภัทรได ผานชองทางสาขาของธนาคาร 
หรือชองทางอ่ืนท่ีจะจัดใหมีตอไป 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลบังคับใชไดจนกวาธนาคารจะมีประกาศเปล่ียนแปลง 


