
����������	��
��
��
��������

���������������	������
��  �



ต้นฉบับ : สำ�หรับน�ยทะเบียน / บลจ.

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่เท่�นั้น 
 For officials use only ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน :                                 ทะเบียนเลขท่ี                         รหัสพนักง�น                      รหัสพนักง�นผู้แนะนำ�บัญชี

ผู้บันทึกข้อมูล                                                                           รหัสพนักง�น                      ผู้อนุมัติ 
 

คำ�ส่ังซ้ือหน่วยลงทุน (Subscription Form)

เงินสด / Cash  

เงินโอนจ�กบัญชีเงินฝ�กธน�ค�ร / Transfer from Bank……………………………..                   

เช็คเลขที่/ Cheque No.  ….……………………………………………………………

ธน�ค�ร/Bank………………………………ส�ข� / Branch………..………………….

สำ�หรับก�รลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะย�วเท่�นั้น  / For investment in 
Long-term equity fund only)

ข้�พเจ้� / I/we      ประสงค์/ wish    

                    ไม่ประสงค์ / do not  wish           

บัตรเครดิต / Credit card ………………………..            Visa           Master          

………………………………..………..………….. ผู้ถือหน่วยลงทุน
(                                      ) Unitholder

ชำ�ระเงินโดย / Paid by  (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง / select only 1 choice)

จำ�นวนเงินที่ต้องก�รซื้อ  
Subscription amount

ตัวหนังสือ
In word

บ�ท/
Baht

ชื่อกองทุน 
Fund Name                                                                                           

ชื่อย่อกองทุน 
Fund Code

เลขที่ 
Account no.

หม�ยเลขบัตร 
Credit card no.

(เฉพ�ะเช็คในเขตหักบัญชีเดียวกับสำ�นักง�นของตัวแทนฯ เท่�น้ัน /Cheque in the same  
clearing area only)

ลงชื่อ   ……………………………………………………………………………………..…….…
                    (ล�ยมือชื่อเจ้�ของบัตร / Cardholder’s signature )                                                                                 

ชื่อเจ้�ของบัตร …………………………………………………………………………………….
Cardholder’s name

  * โปรดให้ข้อมูลต่อไปน้ี ในกรณีผู้ซ้ือกองทุนไม่ใช่เจ้�ของบัตร และเจ้�ของบัตรโปรดลงน�ม

ท่ีจะโอนย้�ยหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะย�วอ่ืน ห�กกองทุนท่ีลงทุน
อยู่มีมูลค่�หรือจำ�นวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุน / to transfer 
my/our fund  units to other long-term equity funds, if value or units of the  
Fund(s)  that I/we have invested become decreased resulting in the 
fund’s termination according to the SEC’s rules.

กรณีก�รลงทุนในกองทุนท่ีมีระดับคว�มเส่ียงสูงกว่�ระดับคว�มเส่ียงท่ียอมรับได้ 
ข้�พเจ้�รับทร�บเป็นอย่�งดีว่�กองทุนท่ีข้�พเจ้�ประสงค์จะลงทุนมีระดับ
คว�มเส่ียงสูงกว่�ระดับคว�มเส่ียงท่ียอมรับได้ของข้�พเจ้� หรือเป็นก�รลงทุน
ท่ีไม่เป็นไปต�มคำ�แนะนำ�ของบริษัทจัดก�ร
In case of an investment in the Fund with risk level higher than the 
investor’s risk profile, I/We truly acknowledge that the Fund I/we wish 
to invest has risk level higher than my acceptable risk profile or the 
investment may not be as per the recommendation given by the 
Company

ในกรณีของกองทุนท่ีข้�พเจ้�ประสงค์จะลงทุนเป็นกองทุนรวมสำ�หรับผู้ลงทุน
ท่ีมิใช่ร�ยย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ข้�พเจ้�รับทร�บเป็นอย่�งดีว่�กองทุนอ�จ
ลงทุนในตร�ส�รหน้ีท่ีมีอันดับคว�มน่�เช่ือถือต่ำ�กว่�อันดับท่ีส�ม�รถลงทุนได้ 
(non-investment grade) หรือไม่มีก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ (unrated 
bond) ในอัตร�ส่วนท่ีม�กกว่�อัตร�ส่วนของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป 
กองทุนจึงอ�จมีคว�มเส่ียงจ�กก�รผิดนัด ชำ�ระหน้ี คว�มเส่ียงด้�นเครดิต และ
คว�มเส่ียงด้�นสภ�พคล่องม�กกว่�กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป
In case that the Fund I/We wish to invest is an “Accredited Investor 
Fund”, I/We truly acknowledge that the Fund may invest more in 
non-investment grade bond and/or unrated bond than general mutual 
fund for retail investors. This fund may have higher default risk, credit 
risk and liquidity risk than general mutual fund for retail investors. 

ท้ังน้ี ข้�พเจ้�ยังคงสมัครใจตกลงยืนยันท่ีจะลงทุนในกองทุนรวมท่ีได้ระบุไว้ใน
คำ�ส่ังซ้ือน้ี และขอลงน�มคำ�ยืนยันม�พร้อมน้ี  / According to the above, 
I/we undertake to confirm the investment in the Fund as specified 
in this Subscription Form and sign below for confirmation.

………………………………..………..…………………………………….. ผู้ถือหน่วยลงทุน
(                                                         ) Unitholder

ข้�พเจ้�ได้อ่�นและเข้�ใจส�ระสำ�คัญของกองทุนรวมท่ีข้�พเจ้�ประสงค์จะลงทุนท้ังหมดแล้ว โดยข้�พเจ้�รับทร�บและยอมรับ
คว�มเส่ียงท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดจ�กก�รลงทุนน้ี  / I/We has read and understood all the relevant information pertaining 
to the Fund I/we decide to invest. I/We, therefore, acknowledge and undertake all risks associated to this investment.

ตัวเลข
In number 

ข้�พเจ้�ตกลงซ้ือหน่วยลงทุนต�มท่ีระบุไว้ในคำ�ส่ังน้ี และขอให้คำ�รับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดก�รดังน้ี / I/We agree to 
subscribe the fund units as specified in this  Subscription Form and hereby acknowledge and undertake that:

Form 13/57-2_Subscription form

ส�ข� (Branch) / ตัวแทนข�ย (Agent)…………………………………………….                                                                                   
โทร / Tel ………………………………….……………………………..……..………

วันที่ทำ�คำ�สั่งซื้อ / Subscription Date …………………………….………..………ช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name ……………………………………………………………………………………

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No.          

1.

2.

3.

ห�กข้�พเจ้�ลงทุนในกองทุนรวมสำ�หรับผู้ลงทุนท่ีมิใช่ร�ยย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ข้�พเจ้�รับทร�บว่�บริษัทฯ หรือน�ยทะเบียน
จะปฏิเสธก�รโอนหน่วยลงทุนไม่ว่�ทอดใดๆไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอ่ืนท่ีไม่ใช่ผุ้ลงทุนท่ีมิใช่ร�ยย่อยหรือผู้มีเงินลงทุนสูง เว้นแต่
เป็นก�รโอนท�งมรดก ซ่ึงเป็นไปต�มประก�ศและข้อกำ�หนดของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก.ล.ต. / In case that I/We
invest in an Accredited Investor Fund, I/We acknowledge that the Company or the Registrar shall deny the transfer of 
such fund units to other unit holders who are not qualified as“Accredited or High Net Worth Investor” according 
to the rules and regulations specified by the Office of the SEC except the transfer by inheritability.

ข้�พเจ้�ได้ศึกษ�คู่มือผู้ลงทุนท่ีระบุไว้ในด้�นหลังของคำ�ส่ังน้ีแล้ว และตกลงซ้ือหน่วยลงทุนต�มท่ีระบุในใบคำ�ส่ังน้ี โดยจะไม่
เพิกถอนคำ�ส่ังน้ีไม่ว่�ในกรณีใดๆเว้นแต่เป็นข้อกำ�หนดสิทธิของผู้ลงทุนท่ีระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน ในกรณีท่ีข้�พเจ้�ไม่ได้
ชำ�ระเงินค่�ซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเช็คขีดคร่อมเฉพ�ะ ข้�พเจ้�ยอมรับถึงคว�มเส่ียงท่ีอ�จเกิดข้ึน และจะไม่เรียกร้องค่�เสียห�ย
จ�กบริษัทฯ ข้�พเจ้�ยอมรับและจะปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอข�ย
หน่วยลงทุนทุกประก�ร / I/We have studied the Investor’s Bill of Rights which is shown at the back of this form and 
agree to subscribe to the fund units as stated above.  I/We shall not cancel the subscription in any circumstances 
except in the case as outlined in the Investor’s Bill of Rights.  In case that I/we do not pay for the subscription by 
an account payee cheque, I/we accept the potential risks and shall not claim for the damages from the Company.  
I/We accept and agree to be bound by all terms and conditions specified in the Fund Prospectus.
ในกรณีท่ีข้�พเจ้�ได้รับก�รจัดสรรหน่วยลงทุน ข้�พเจ้�รับทร�บและยินยอมเข้�ผูกพันต�มร�ยละเอียดโครงก�รท่ีได้รับอนุมัติจ�ก
สำ�นักง�นกลต. และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยชอบด้วยกฎหม�ย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่�งบริษัทฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจัดทำ�ข้ึน
ชอบโดยกฎหม�ยและลงน�มโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม / In case I/we have been allotted for fund unit(s), I/we 
acknowledge and accept to be bound by details specified in the Fund Prospectus as approved by the Office of 
the SEC and those to be legally amended as well as all legal bindings between the Company and unitholder(s) duly 
signed by the Fund’s authorized trustee(s).
ข้�พเจ้�รับทร�บว่�ก�รลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่ก�รฝ�กเงิน และมีคว�มเส่ียงของก�รลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอ�จได้รับเงินลงทุน
ม�กกว่�หรือน้อยกว่�เงินลงทุนเร่ิมแรก และผู้ลงทุนควรซ้ือข�ยหน่วยลงทุนกับบุคคลท่ีได้รับคว�มเห็นชอบสำ�หรับกองทุนรวม 
ผู้ลงทุนอ�จไม่ได้รับชำ�ระเงินค่�ข�ยคืนหน่วยลงทุนภ�ยในระยะเวล�ท่ีกำ�หนด หรืออ�จไม่ส�ม�รถข�ยคืนหน่วยลงทุนได้
ต�มท่ีได้มีคำ�ส่ังไว้ / I/we acknowledge that mutual funds are not deposits and are subject to investment risks. 
Unitholder(s) may get back the money more or less than the original investment amount and they should execute 
the transactions with appropriate investment agent/advisor only. For investment in mutual funds, unitholder(s) 
may not receive the redemption proceeds within the specified period or may not be able to redeem the units as 
they wish.
ห�กข้�พเจ้�ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือก�รเล้ียงชีพ และ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะย�วท่ีจัดต้ังและ/หรือจัดก�รโดยบริษัทฯ ข้�พเจ้�
รับทร�บว่�บริษัทฯ หรือน�ยทะเบียนจะปฏิเสธก�รลงทะเบียนโอนก�รจำ�นำ� หรือก�รนำ�ไปเป็นประกันหน่วยลงทุนของกองทุน
ดังกล่�ว ซ่ึงเป็นไปต�มประก�ศและข้อกำ�หนดของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก.ล.ต. / In case that I/we invest in the fund 
units of Retirement Mutual Fund and/or Long-term Equity Fund set up and/or managed by the Company, I/we 
acknowledge that the Company or the Registrar shall deny the transfer, pledge or the guarantee of such fund 
units according to the rules and regulations specified by the Office of the SEC.
ข้�พเจ้�รับทร�บว่�ก�รซ้ือหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตต้องเป็นไปต�มเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ กำ�หนด และร�ยก�รซ้ือหน่วยลงทุนน้ี
จะถือว่�สมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทฯ ส�ม�รถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนต�มคำ�ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนต�มก�รชำ�ระเงินด้วยบัตรเครดิตน้ี /
I/We acknowledge that the fund unit subscription by credit card is subject to terms and conditions specified by 
the Company. The subscription of fund units is deemed to be valid whenever the Company can request for 
payment at the amount subscribed by the unitholder(s) through such credit card.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ในกรณีของกองทุนท่ีข้�พเจ้�ประสงค์จะลงทุนไม่ได้มีก�รป้องกันคว�มเส่ียง
อัตร�แลกเปล่ียนท้ังจำ�นวน ข้�พเจ้�รับทร�บเป็นอย่�งดีว่�กองทุนน้ีอ�จจะมี
คว�มเส่ียงจ�กอัตร�แลกเปล่ียนและข้�พเจ้�อ�จจะข�ดทุนหรือได้รับกำ�ไรจ�ก
อัตร�แลกเปล่ียน หรือได้รับคืนต่ำ�กว่�เงินทุนเร่ิมแรกก็ได้ / In case that  the 
Fund I/we wish to invest is not fully hedged, I/we truly acknowledge 
that there will be the exchange rate risk associated to the Fund and 
I/we may get loss or profit from currency exchange rate/ or get back 
the money less than the original investment amount.



วนัที�
เรียน    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั

ข้าพเจ้า เจ้าของบตัรเครดติ

ชื�อภาษาองักฤษหน้าบตัร 

เลขที�บัตรเครดติ     วันที�บัตรหมดอายุ (mm/yy)

ยินยอมให้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั หกัเงินจากบญัชีบตัรเครดติของข้าพเจ้า เพื�อชําระคา่ซื )อหน่วยลงทนุโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ) 

ชื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุ (ต้องเป็นชื�อเดียวกบัเจ้าของบตัรเท่านั )น)  

ชื�อกองทนุ

จํานวนเงิน บาท (ขั )นตํ�า 2,000 บาทตอ่รายการ) ระบเุป็นตวัหนงัสือ

โทรศพัท์มือถือ E-Mail Address

คาํยนิยอมของสมาชิกบัตร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที�กรอกในหนงัสือฉบบันี )เป็นจริงทกุประการ และลายมือชื�อในหนงัสือฉบบันี )ตรงกบัลายมือชื�อในใบสมคัรบตัรเครดิต

ของข้าพเจ้าที�ออกโดยบริษัทบตัรเครดิต ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทบตัรเครดิต เรียกเก็บเงินจากบญัชีบตัรเครดิตดงักล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าเพื�อชําระ

ค่าซื )อหน่วยลงทนุให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั โดยข้าพเจ้าตกลงให้ถือว่าเอกสารต่างๆ เกี�ยวกบัการหกัเงินจากบญัชีบตัรเครดิต

ของข้าพเจ้าที�บริษัทบตัรเครดิตได้กระทําขึ )น มีความถกูต้องทกุประการ และข้าพเจ้าตกลงยินยอมและปฏิบตัิตามเงื�อนไขการใช้บริการที�ปรากฎอยู่

ด้านหลงัหนงัสือฉบบันี ) หรือที�บริษัทบตัรเครดิตจะได้ประกาศ หรือมีหนงัสือแจ้งเพิ�มเติมในภายหน้าทกุประการ ในกรณีที�หมายเลขบตัรเครดิตข้างต้น

มีการแก้ไข หรือเปลี�ยนแปลงไป รวมถงึการเปลี�ยนประเภทบตัรเครดิต ข้าพเจ้าตกลงให้หนงัสือยินยอมฉบบันี )มีผลใช้บงัคบักบับตัรเครดิตที�แก้ไข

หรือเปลี�ยนแปลงนั )นด้วย

หนังสือยินยอมให้หกัเงนิค่าซื &อหน่วยลงทนุ LTF และ RMF จากบัตรเครดติ

 

ลงชื�อ ผู้ ให้ความยินยอม

( ) 
หมายเหต ุ: 1. ลายมือชื�อผู้ให้ความยินยอม/สมาชิกบตัรต้องตรงกบัลายมือชื�อตามใบสมคัรบตัรเครดิต

2. เจ้าของบตัรเครดิตและผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องเป็นบคุคลเดียวกนั  

3. กรณีต้องยกเลิกหนงัสือฉบบันี )ให้เจ้าหน้าที�ธนาคารทําลายเอกสารต่อหน้าเจ้าของบตัร

สําหรับเจ้าหน้าที�ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื &อคืนหน่วยลงทุน

ชื�อ-สกลุเจ้าหน้าที� รหสัพนกังาน   

โทรศพัท์     

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบหลกัฐานตา่งๆ และลายมือชื�อผู้ ถือบตัรแล้วถกูต้อง

ลงชื�อ

                     (                                                                  ) 

 เจ้าหน้าที�ตวัแทนสนบัสนนุการขายและรับซื )อคืนหน่วยลงทนุ

บตัรได้รับการอนมุตั ิเลขที�อ้างอิง (Appr.code) ลงชื�อ
                    (                                                                  ) 

เจ้าหน้าที�ทํารายการตดับตัรเครดติ
เงื�อนไขการใช้บตัรเครดิต

* ชําระค่าซื )อหน่วยลงทนุของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั ด้วยบตัรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ขั )นตํ�า 2,000 บาทต่อรายการ 

* ตวัแทนสนบัสนนุการขายและรับซื )อคืนหน่วยลงทนุเป็นผู้ตรวจสอบความถกูต้องในการทํารายการซื )อหน่วยลงทนุ

* รายการบตัรเครดิตที�ทําหลงั 15.30 น. ของวนัทําการซื )อ หรือรายการในวนัเสาร์-อาทิตย์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์จะเป็นรายการในวนัทําการถดัไป
* บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดัและบริษัทบตัรเครดิตขอสงวนสิทธิที�จะเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


