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

Form 19/61-1_Amendment form

ต้นฉบับ : สำ�หรับน�ยทะเบียน / บลจ.

คำ�ขอแก้ไขข้อมูล (Amendment Form)

ข้�พเจ้�มีคว�มประสงค์ขอแก้ไขข้อมูลในบัญชีกองทุนของข้�พเจ้�ดังนี้ / I/We wish to change the following information in my/our fund account as below:

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name       
                                                                                                                                               

   พร้อมแนบสำ�เน�บัตรประช�ชน / Copy of ID card is required     

      อีเมล์ / Email                                                   

…………………………………………………………………………………………………………………. 
                     (กรุณ�เขียนตัวบรรจง /In elaborate handwriting) 
     สถ�นที่ติดต่อ / Contact – Mailing Address         

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

จังหวัด / Province ………………………….…… รหัสไปรษณีย์ / Postal code ……………..….….

คำ�สั่งหักภ�ษี ณ ที่จ่�ย / Withholding tax deduction            

ข้�พเจ้� / I/We         ประสงค์ / wish             

                       ไม่ประสงค์ / do not wish          

    ให้หักภ�ษี ณ ที่จ่�ยของเงินปันผล (ถ้�มี) / to have withholding tax deducted     
    at source for dividend (if any)                                            

เพ่ิมบัญชีเงินฝ�กเพ่ือรับเงินค่�ข�ยคืนและเงินปันผล / Add bank account for receiving redemption proceeds or dividends

ขอรหัสผ่�นใหม่สำ�หรับบริก�รทำ�ร�ยก�รผ่�นโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต / Request for new PIN number for online system   

ขอยกเลิกบริก�รซ้ือข�ยกองทุนผ่�นระบบโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ตของบลจ.กรุงศรี จำ�กัด / Terminate the mutual fund services via Online System of Krungsri Asset Management Co., Ltd.  

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ Contact No. 

บ้�น / Home ………………………………………………..………. ที่ทำ�ง�น / Office …………………………………………..… มือถือ / Mobile ……………………………..………………….

      ข้�พเจ้�ขอรับรองว่�ข้อมูลต่�งๆ ที่ได้ระบุไว้ข้�งต้นเป็นคว�มจริง และเป็นปัจจุบันทุกประก�ร ห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ข้�พเจ้�จะแจ้งให้บริษัทฯ ทร�บทันที ข้�พเจ้�รับทร�บและตกลง
ท่ีจะปฏิบัติและผูกพันต�มเง่ือนไขท่ีปร�กฏในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวมของบริษัทฯ ข้อกำ�หนดท่ีระบุไว้ข้�งหลังของใบคำ�ขอน้ี และ/หรือท่ีบริษัทฯ จะแจ้งให้ทร�บในภ�ยหลังทุกประก�ร / I/We hereby certify that 
information provided herein is accurate and trustful.  In case of changes in any information, I/we will inform the Company immediately.  I/We have read and agreed to be bound 
by the terms and conditions specified in the fund prospectus, overleaf and those informed by the Company in the future.

ธน�ค�ร / Bank …………………………………   ส�ข� / Branch ………………………………………  เลขที่ / Account No. …………………………………………………………………… 

ยกเลิกบัญชีเงินฝ�ก / บัตรเครดิต สำ�หรับบริก�รทำ�ธุรกรรมกับบลจ. กรุงศรี / Cancel bank account / Krungsri credit card account

ธน�ค�ร / Bank …………………………………   ส�ข� / Branch ………………………………………  เลขที่ / Account No. …………………………………………………………………… 

บัตรเครดิต / Credit Card …………………………………………………………………………………………………………………..…. วันหมดอ�ยุ / Expiry date ……………………………..

เปลี่ยนแปลงล�ยมือชื่อ

ล�ยมือชื่อเดิม ………………………………………………………………………………………. ล�ยมือชื่อใหม่ ………………………………………………………………………………………….

เปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝ�ก / Change bank account

   หม�ยเลขบัตรเครดิต / Card no. 

เพ่ิมบัญชีเงินฝ�กเพ่ือรับเงินค่�ข�ยคืน / Add bank account for receiving redemption proceeds

ธน�ค�ร / Bank …………………………………   ส�ข� / Branch ………………………………………  เลขที่ / Account No. ……………………………………………………………………. 

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

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

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No.          

                                         คนเดียว / Single             ร่วมกัน 2 คน / Joint               คนใดคนหนึ่ง / Either  

                                                        อื่นๆ ระบุ / Other (specify)……………………………………………………………………………………………………………………….…… 

เงื่อนไขก�รลงน�ม / 

Authorized Signature Requirement

อื่นๆ / other (โปรดระบุ / please specify) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

ผู้บันทึกข้อมูล                                                             รหัสพนักง�น                  ผู้อนุมัติ 
 



บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กรุงศรี จำ�กัด  ช้ัน 1-2 โซนเอ ช้ัน 12 ช้ัน 18 โซนบี อ�ค�รเพลินจิตท�วเวอร์  898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-657-5757 โทรส�ร 02-657-5777

เงื่อนไขและข้อตกลง / Terms and Conditions

ผู้ใช้บริก�รส�ม�รถใช้บริก�รซ้ือข�ยกองทุนผ่�นระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเตอร์เน็ตของ

บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กรุงศรี จำ�กัด (หรือท่ีจะเรียกต่อไปว่� “ระบบออนไลน์”) ได้

ก็ต่อเม่ือผู้ใช้บริก�รได้เปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดก�ร และได้ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน

ภ�ยใต้ก�รบริห�รของบริษัทจัดก�รกับบริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนก�รข�ยเป็นคร้ังแรกแล้ว

ในก�รใช้บริก�รระบบออนไลน์ ผู้ใช้บริก�รจะใช้รหัสประจำ�ตัวผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดก�ร

ได้ส่งให้ในคร้ังแรก ท้ังน้ี ผู้ใช้บริก�รส�ม�รถเปล่ียนแปลงรหัสประจำ�ตัวผู้ถือหน่วยลงทุน

ได้ด้วยตัวเองผ่�นระบบออนไลน์

ผู้ใช้บริก�รจะเก็บรักษ�รหัสประจำ�ตัวผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับแจ้งจ�กบริษัทจัดก�ร หรือ

ท่ีผู้ใช้บริก�รได้ดำ�เนินก�รเปล่ียนแปลงแก้ไขผ่�นระบบออนไลน์เป็นคว�มลับ และยอมรับว่�

บริษัทจัดก�รจะไม่ต้องไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินในกรณีท่ีบุคคลท่ีไม่ใช่เจ้�ของรหัสประจำ�ตัว

ผู้ถือหน่วยลงทุนทำ�ร�ยก�รผ่�นระบบออนไลน์

ผู้ใช้บริก�รตกลงว่�จะไม่เพิกถอนร�ยก�รส่ังซ้ือ ข�ยคืน หรือสับเปล่ียนก�รถือหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมท่ีผู้ใช้บริก�รใช้บริก�รผ่�นระบบออนไลน์

ผู้ใช้บริก�รตกลงจะใช้บริก�รระบบออนไลน์ภ�ยใต้เง่ือนไขดังน้ี

    5.1  ส่ังซ้ือ ข�ยคืน และสับเปล่ียนก�รถือหน่วยลงทุนต�มเง่ือนไขจำ�นวนเงิน และ/หรือ

        จำ�นวนหน่วยท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนเสนอข�ยหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

    5.2  ในก�รส่ังซ้ือ ข�ยคืน หรือสับเปล่ียนก�รถือหน่วยลงทุน ให้ถือว่�ผู้ใช้บริก�รตกลง

         ยอมรับร�ค�ซ้ือ ข�ยคืน หรือสับเปล่ียนก�รถือหน่วยลงทุนต�มวิธีท่ีกำ�หนดไว้ใน

         หนังสือช้ีชวนเสนอข�ยหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ในก�รส่ังซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม ผู้ใช้บริก�รจะปฏิบัติต�มข้ันตอนท่ีได้ระบุไว้ใน

ระบบออนไลน์ท่ีผู้ใช้บริก�รใช้บริก�ร และชำ�ระค่�ซ้ือหน่วยลงทุนต�มวิธีก�รท่ีได้ระบุไว้ใน

คำ�ขอใช้บริก�รน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจัดก�รไม่ได้รับเงินค่�ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่�ด้วยส�เหตุใดก็ต�ม

บริษัทจัดก�รจะยกเลิกคำ�ส่ังซ้ือน้ัน

ในก�รส่ังข�ยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ใช้บริก�รจะปฏิบัติต�มข้ันตอนท่ีได้ระบุไว้ใน

ระบบออนไลน์ท่ีผู้ใช้บริก�รใช้บริก�ร ท้ังน้ี ผู้ใช้บริก�รตกลงจะรับเงินค่�ข�ยคืนหน่วยลงทุน 

โดยให้บริษัทจัดก�รนำ�เงินค่�ข�ยคืนฝ�กเข้�บัญชีธน�ค�รต�มท่ีผู้ใช้บริก�รระบุไว้ใน

ใบคำ�ขอใช้บริก�ร

ผู้ใช้บริก�รยอมรับว่� ก�รทำ�ร�ยก�รเก่ียวกับกองทุนรวมผ่�นระบบออนไลน์ โดยท่ีผู้ใช้บริก�ร

ได้ใช้รหัสประจำ�ตัวผู้ถือหน่วยลงทุนถือว่�เป็นก�รขอใช้บริก�รอย่�งถูกต้องสมบูรณ์ และ

ผูกพันผู้ใช้บริก�รเสมือนว่�ผู้ใช้บริก�รได้ติดต่อขอรับบริก�รจ�กบริษัทจัดก�รหรือตัวแทนโดยตรง 

(แล้วแต่กรณี) ต�มวิธีก�รท่ีได้กำ�หนดไว้ในหนังสือช้ีชวนเสนอข�ยหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ใช้บริก�รยอมผูกพันตนเองต�มเง่ือนไข ข้อกำ�หนด และข้อคว�มใดๆ ท่ีได้ระบุไว้ใน

หนังสือช้ีชวนเสนอข�ยหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนท่ีบริห�รจัดก�รโดยบริษัทจัดก�ร

ผู้ใช้บริก�รตกลงว่� เอกส�รใบบันทึกร�ยก�รท่ีออกจ�กเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ ของ

ผู้ใช้บริก�รเป็นเพียงเอกส�รบันทึกร�ยก�รเท่�น้ัน มิใช่ถือเป็นหลักฐ�นในก�รทำ�ร�ยก�รอย่�ง

สมบูรณ์  ท้ังน้ี ผู้ใช้บริก�รยินยอมตกลงให้ถือเอ�หลักฐ�นท่ีปร�กฎอยู่กับบริษัทจัดก�ร เป็น

หลักฐ�นในก�รทำ�ร�ยก�รท่ีสมบูรณ์และใช้อ้�งอิงได้ ร�ยก�รดังกล่�วไม่รวมถึงร�ยง�นท่ี

บริษัทจัดก�รนำ�ส่งให้แก่ลูกค้�ผ่�นส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ในกรณีท่ีมีก�รเปล่ียนแปลงในระบบง�นของธน�ค�รท่ีเก่ียวข้องกับก�รหักบัญชีธน�ค�รหรือ

บัตรเครดิตหรือมีก�รเปล่ียนแปลงในระบบง�นท่ีบริษัทจัดก�รกำ�หนดไว้ บริษัทจัดก�รขอ

สงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง แก้ไขข้อตกลงต�มคำ�ขอน้ีได้ทุกเม่ือต�มท่ีบริษัทจัดก�ร

เห็นสมควร ท้ังน้ี บริษัทจัดก�รจะประก�ศให้ผู้ใช้บริก�รได้ทร�บล่วงหน้� 30 วัน ณ สำ�นักง�น

ของบริษัทจัดก�รและตัวแทน

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 proceed 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

ก�รขอใช้บริก�รซ้ือข�ยกองทุนผ่�นระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดก�ร
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For the application of Mutual Fund Services via Online System:

Form 19/61-1_Amendment form


