
1.  ธนาคาร / Bank  ....................................................... สาขา / Branch................. ..................... เลขที่ / Account No. ........................................................................                                                                      

2.  ธนาคาร / Bank  ....................................................... สาขา / Branch................. ..................... เลขที่ / Account No. ........................................................................                                                                      

3.  ธนาคาร / Bank  ....................................................... สาขา / Branch................. ..................... เลขที่ / Account No. ........................................................................                                                                      

4.  ธนาคาร / Bank  ....................................................... สาขา / Branch................. ..................... เลขที่ / Account No. ........................................................................                                                                      

สำ�หรับท่�นที่ต้องก�รใช้บริก�ร GOLD Service  เท่�นั้น  / For the application of GOLD Service only

บัญชีสำ�หรับหักบัญชีเงินฝ�กอัตโนมัติ และรับเงินค่�ข�ยคืนหน่วยลงทุน / Bank account for Direct Debit service and for receiving the redemption proceeds

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีท่านไม่ได้ให้เลขท่ีบัญชีธนาคารในเอกสารเปิดบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะพิจารณานำาเงินปันผลเข้ายังเลขท่ีบัญชีเลขท่ีใดเลขท่ีหน่ึงท่ีระบุข้างต้น / In case no 
bank account is given in the company’s account opening form, the company will credit dividend (if any) to any bank account as mentioned above. 

คำ�ขอใช้บริก�รซื้อข�ยกองทุนผ่�นระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเตอร์เน็ต 
      (Application for the Mutual Fund Services via Online System)

ต้นฉบับ : สำ�หรับน�ยทะเบียน / บลจ.

       1. อีเมล์  / Email (โปรดเขียนตัวบรรจง / in elaborate handwriting) ..................................................................................................................................................
          หมายเหตุ : ในการขอใช้บริการซ้ือขายกองทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเตอร์เน็ต ท่านจำาเป็นจะต้องระบุอีเมล์ของท่านให้แก่บริษัทจัดการด้วย / In order to apply for the
                     Mutual Fund Services via Online System, it is necessary that you must provide your email to the Company.
       2. ประเภทของบริการซ้ือขายกองทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเตอร์เน็ตท่ีข้าพเจ้าต้องการ คือ (โปรดเลือกเพียง 1 ประเภท โดยอ่านรายละเอียดบริการท่ีด้านหลังแบบฟอร์มน้ี)/
          Type of the Mutual Fund Services via Online System that we would like to apply is (choose only one by reading service details at the back of this form)

หมายเหตุ :  กรุณากรอกแบบฟอร์ม”หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต” (1 บัญชี หรือ 1 บัตรต่อ 1 แบบฟอร์ม) และแนบมาพร้อมกับใบคำาขอน้ี / Please fill-in the form “Consent letter for 
Automatic Direct Debit and Credit Card Payment” (1 bank account or 1 card for 1 form) and attach the documents with this application. 

บัตร / Card ................................................................................................        Visa           Master              อื่น /other (ระบุ) ...............................................

หมายเลขบัตรเครดิต / Credit Card No.                                                                           วันหมดอายุ / Expiry date ...........................................

  ………………………………………………………….…. ผู้ถือหน่วยลงทุน / ผู้ขอใช้บริการ

  (                                                      ) Unitholder / Applicant

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่เท่�นั้น 
For officials use only

ผู้รับคำาขอ                                      รหัสพนักงาน                                         ผู้อนุมัติหรือผู้ให้สิทธ์ิในการใช้ระบบงาน 

เรียน  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำากัด / To:  Krungsri Asset Management Co., Ltd.

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอใช้บริการซ้ือขายกองทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเตอร์เน็ตของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำากัด (“บริษัทจัดการ”) สำาหรับบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนของข้าพเจ้า  
โดยขอให้ข้อมูลดังน้ี /   I / We wish to apply for the Mutual Fund Services via Online System of Krungsri Asset Management Co., Ltd. (“the Company”) for my / our unitholder account
with provision of the following information.

GOLD Service                    SILVER Service 

สำ�หรับท่�นที่ต้องก�รใช้บริก�ร SILVER Service เท่�นั้น / For the application of SILVER Service only

   บัญชีสำ�หรับรับเงินค่�ข�ยคืนหน่วยลงทุน  / Bank account for receiving the redemption proceeds

บัญชีบัตรเครดิต / Credit Card Account

Form 21/61-1_Online system

                                                                                   
โทร / Tel ............................................................................................

ช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name ……………………………………………………………………………………
วันท่ี / Date .........................................................................................

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No.          

โดยการลงลายมือช่ือด้านล่างน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลท่ีระบุข้างต้นเป็นความจริงและเป็นปัจจุบันทุกประการ หากมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลใด ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที  ข้าพเจ้ารับทราบและ
ตกลงท่ีจะปฏิบัติและผูกพันตามเง่ือนไขและข้อตกลงการขอใช้บริการซ้ือขายกองทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการตามท่ีได้ระบุไว้ในใบคำาขอใช้บริการน้ี และท่ีปรากฎในหนังสือช้ีชวน
กองทุนของบริษัทฯ และ/หรือท่ีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังทุกประการ / By signing below, I/we confirm that the information given above is correct and up-to-date.  In case of any 
changes, I/we will inform the Company immediately.  I/We acknowledge and agree to be bound by the terms and conditions in applying for the Mutual Fund Services via Online System 
or Internet of the Company as specified in this application form and in the Fund Prospectus and/or those to be notified later by the Company.

ธนาคาร / Bank ........................................................ สาขา / Branch ....................................... เลขที่ / Account No. ........................................................................

หมายเหตุ:  สำาหรับบัญชีของธนาคารสาขาท่ีอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะต้องเป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคิน
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และ/หรือธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ ท่ีจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง / The bank account(s) 
of branches outside Bangkok must be those of Bank of Ayudhya, Bangkok Bank, Krungthai Bank, Kasikorn Bank, Kiatnakin Bank , CIMB Thai Bank, TMB Bank, Siam Commercial Bank, 
Thanachart Bank, United Overseas Bank (Thai), Land and Houses Bank and other commercial banks to be notified further.



เงื่อนไขและข้อตกลง / Terms and Conditions

บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กรุงศรี จำ�กัด  ช้ัน 1-2 โซนเอ ช้ัน 12 ช้ัน 18 โซนบี อาคารเพลินจิตทาวเวอร์  898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-657-5757 โทรสาร 02-657-5777

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการซ้ือขายกองทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเตอร์เน็ตของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำากัด (หรือท่ีจะเรียกต่อไปว่า “ระบบออนไลน์”) ได้
ก็ต่อเม่ือผู้ใช้บริการได้เปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ และได้ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับบริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายเป็นคร้ังแรกแล้ว
ในการใช้บริการระบบออนไลน์ ผู้ใช้บริการจะใช้รหัสประจำาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ
ได้ส่งให้ในคร้ังแรก ท้ังน้ี ผู้ใช้บริการสามารถเปล่ียนแปลงรหัสประจำาตัวผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์
ผู้ใช้บริการจะเก็บรักษารหัสประจำาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ หรือ
ท่ีผู้ใช้บริการได้ดำาเนินการเปล่ียนแปลงแก้ไขผ่านระบบออนไลน์เป็นความลับ และยอมรับ
ว่าบริษัทจัดการจะไม่ต้องไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินในกรณีท่ีบุคคลท่ีไม่ใช่เจ้าของรหัสประจำา
ตัวผู้ถือหน่วยลงทุนทำารายการผ่านระบบออนไลน์
ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่เพิกถอนรายการส่ังซ้ือ ขายคืน หรือสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมท่ีผู้ใช้บริการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์
ผู้ใช้บริการตกลงจะใช้บริการระบบออนไลน์ภายใต้เง่ือนไขดังน้ี
    5.1  ส่ังซ้ือ ขายคืน และสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขจำานวนเงิน และ/หรือ
        จำานวนหน่วยท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
    5.2  ในการส่ังซ้ือ ขายคืน หรือสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน ให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลง
         ยอมรับราคาซ้ือ ขายคืน หรือสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนตามวิธีท่ีกำาหนดไว้ใน
         หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ใช้บริการจะปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีได้ระบุไว้ใน
ระบบออนไลน์ท่ีผู้ใช้บริการใช้บริการ และชำาระค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีได้ระบุไว้ใน
คำาขอใช้บริการน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม
บริษัทจัดการจะยกเลิกคำาส่ังซ้ือน้ัน
ในการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ใช้บริการจะปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีได้ระบุไว้ใน
ระบบออนไลน์ท่ีผู้ใช้บริการใช้บริการ ท้ังน้ี ผู้ใช้บริการตกลงจะรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
โดยให้บริษัทจัดการนำาเงินค่าขายคืนฝากเข้าบัญชีธนาคารตามท่ีผู้ใช้บริการระบุไว้ใน
ใบคำาขอใช้บริการ
ผู้ใช้บริการยอมรับว่า การทำารายการเก่ียวกับกองทุนรวมผ่านระบบออนไลน์ โดยท่ีผู้ใช้บริการ
ได้ใช้รหัสประจำาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนถือว่าเป็นการขอใช้บริการอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และ
ผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนว่าผู้ใช้บริการได้ติดต่อขอรับบริการจากบริษัทจัดการหรือตัวแทนโดยตรง 
(แล้วแต่กรณี) ตามวิธีการท่ีได้กำาหนดไว้ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
ผู้ใช้บริการยอมผูกพันตนเองตามเง่ือนไข ข้อกำาหนด และข้อความใดๆ ท่ีได้ระบุไว้ใน
หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนท่ีบริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ
ผู้ใช้บริการตกลงว่า เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ ของ
ผู้ใช้บริการเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่าน้ัน มิใช่ถือเป็นหลักฐานในการทำารายการอย่าง
สมบูรณ์  ท้ังน้ี ผู้ใช้บริการยินยอมตกลงให้ถือเอาหลักฐานท่ีปรากฎอยู่กับบริษัทจัดการ เป็น
หลักฐานในการทำารายการท่ีสมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ รายการดังกล่าวไม่รวมถึงรายงานท่ี
บริษัทจัดการนำาส่งให้แก่ลูกค้าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระบบงานของธนาคารท่ีเก่ียวข้องกับการหักบัญชีธนาคารหรือ
บัตรเครดิตหรือมีการเปล่ียนแปลงในระบบงานท่ีบริษัทจัดการกำาหนดไว้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง แก้ไขข้อตกลงตามคำาขอน้ีได้ทุกเม่ือตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ใช้บริการได้ทราบล่วงหน้า 30 วัน ณ สำานักงาน
ของบริษัทจัดการและตัวแทน
ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทจัดการมีดุลยพินิจท่ีไม่อนุมัติการให้บริการซ้ือขายกองทุนผ่าน
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเตอร์เน็ต โดยไม่จำาเป็นต้องแจ้งเหตุผลใดๆ ให้ผู้ใช้บริการ
ทราบ และในกรณีท่ีบริษัทจัดการอนุมัติการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอม
ให้บริษัทจัดการยกเลิกการให้บริการซ้ือขายกองทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรือ
อินเตอร์เน็ตน้ีในเวลาใดๆ โดยไม่จำาเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ใช้บริการทราบและไม่เรียก
ร้องใดๆ จากบริษัทจัดการเน่ืองจากการยกเลิกดังกล่าว

The applicant can use the Mutual Fund Services via Online System of Krungsri 
Asset Management Co., Ltd. (hereinafter called “the Online System”) once the 
applicant has already opened an account with the Company and subscribed the 
fund units managed by the Company with the Company or Selling Agents.
In accessing the Online System for the first time, the applicant will use PIN no. issued by 
the Company.   However, the applicant can change PIN no.  by his/her own via the 
Online System.
The applicant will keep PIN no. issued by the Company or one changed via the Online 
System confidentially and acknowledge that the Company shall not take any 
responsibilities in case that the person who is not the owner of PIN no. has executed 
transactions through the Online System.
The applicant agrees not to cancel the subscription, redemption or switching transactions 
executed with the fund units via the Online System.
The applicant agrees to use the Online System under the following conditions:
   5.1.  Subscribe, redeem and switch the fund as per the conditions of investment 
        amount and/or units specified in the Fund Prospectus. 
   5.2.   In subscription, redemption or switching of the fund, it will be deemed that the
        applicant agrees to accept the subscription, redemption price or switching prices
        as per the methodology specified in the Fund Prospectus.
For the fund subscription, the applicant will follow the procedure specified in the Online 
System and will remit the subscription amount by the method specified in this Application.  
In case that the Company does not receive the subscription money in any circumstances, 
the Company will be entitled to cancel such subscription.
For the fund redemption, the applicant will follow the procedure specified in the Online 
System.  Therefore, the applicant agree to receive the redemption proceeds by allowing 
the Company to deposit the redemption proceeds through the bank account that the 
applicant/unitholder has specified in the Account Opening Form.
The applicant acknowledges that any mutual fund transactions executed via the Online 
System by using the PIN no. will be deemed as the complete transactions and it will be 
bound as the equivalent services given by the Company or agents (depending on the 
case) as specified in the Fund Prospectus.
The applicant acknowledges to be bound with the Terms and Conditions as specified in 
the Fund Prospectus of the funds managed by the Company.
The applicant acknowledges that the confirmation document received from the electronic
device is simply a record of transaction, not deemed to be evidence of completed 
transaction.   However, the applicant agrees to accept the document received by the 
Company as the evidence of completed transactions and can use as future reference.  
This does not include the report sent by the Company to the applicant/unitholder via 
electronic channel or the Online System.
In case there are any changes in the banks’ debiting system, credit card  system or any 
modifications of the System specified by the Company, the Company reserves the right 
to change or modify terms and conditions in this application as deemed appropriate.  
However, the Company will inform such changes to the applicants/unitholders 30 days 
in advance at the office of the Company or agents
The applicant acknowledges that the Company may or may not approve his/her 
application to use the Online System.  In case that the Company has approved the 
application and allowed the applicant to access the Online System, the applicant 
acknowledges that the Company can terminate the usage of the Online System at any 
time without notice and the applicant has no right to demand from such termination.
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For the application of Mutual Fund Services via Online System:

Form 21/61-1_Online system

ซื้อหน่วยลงทุนโดยก�รหักบัญชีอัตโนมัติ / Subscription via direct debit service                                                                          - 

ซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำ�วัน / Subscription via regular saving plan                                                                                    -

ข�ยคืนหน่วยลงทุน / Redemption by crediting proceeds to bank account 

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน / Switching

ข้อมูลก�รลงทุนส่วนตัว / Fund account information

GOLD Service         SILVER serviceลักษณะก�รให้บริก�ร / Details of Services


