ต้นฉบับ : สำ�หรับนายทะเบียน / บลจ.

คำ�ขอแก้ไขข้อมูล (Amendment Form)
ชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน / Unitholder Name ………………………….................................................................. วันที่ / Date ……............................………..……...................................…
สาขา (Branch) / ตัวแทนขาย (Agent)....................................................
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No.
โทร / Tel ……………………….............……………....................……..…......
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอแก้ไขข้อมูลในบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าดังนี้ / I/We wish to change the following information in my/our fund account as below:
ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name
อีเมล์ / Email
พร้อมแนบสำ�เนาบัตรประชาชน / Copy of ID card is required
คำ�สั่งหักภาษี ณ ที่จ่าย / Withholding tax deduction
ข้าพเจ้า / I/We
ประสงค์ / wish
ไม่ประสงค์ / do not wish
ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายของเงินปันผล (ถ้ามี) / to have withholding tax deducted
at source for dividend (if any)

………………………......................................................………….....................................
(กรุณาเขียนตัวบรรจง /In elaborate handwriting)
สถานที่ติดต่อ / Contact – Mailing Address
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

จังหวัด / Province ………...............…….…… รหัสไปรษณีย์ / Postal code ……...........….….
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ Contact No.
บ้าน / Home …………………...........................……..………. ที่ทำ�งาน / Office ..................................................… มือถือ / Mobile ……………………………..…...................
ขอรหัสผ่านใหม่สำ�หรับบริการทำ�รายการผ่านโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต / Request for new PIN number for online system
ขอยกเลิกบริการซือ้ ขายกองทุนผ่านระบบโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ตของบลจ.กรุงศรี จำ�กัด / Terminate the mutual fund services via Online System of Krungsri Asset Management Co., Ltd.

เปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝาก / Change bank account

เพิม่ บัญชีเงินฝากเพือ่ รับเงินค่าขายคืนและเงินปันผล / Add bank account for receiving redemption proceeds or dividends
ธนาคาร / Bank ………………………………… สาขา / Branch …………..................…………… เลขที่ / Account No. ..............................................................................
เพิม่ บัญชีเงินฝากเพือ่ รับเงินค่าขายคืน / Add bank account for receiving redemption proceeds
ธนาคาร / Bank ………………………………… สาขา / Branch …………..................…………… เลขที่ / Account No. ...............................................................................
ยกเลิกบัญชีเงินฝาก / บัตรเครดิต สำ�หรับบริการทำ�ธุรกรรมกับบลจ. กรุงศรี / Cancel bank account / Krungsri credit card account
ธนาคาร / Bank ………………………………… สาขา / Branch …………..................…………… เลขที่ / Account No. ..............................................................................
บัตรเครดิต / Credit Card ……………………………..................................................................................................…. วันหมดอายุ / Expiry date ...................................
หมายเลขบัตรเครดิต / Card no.
เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ
ลายมือชื่อเดิม .................................................................................................... ลายมือชื่อใหม่ .......................................................................................................

เงื่อนไขการลงนาม /
Authorized Signature Requirement

คนเดียว / Single
ร่วมกัน 2 คน / Joint
คนใดคนหนึ่ง / Either
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)…………………………………………………………………………....................................................……

อื่นๆ / other (โปรดระบุ / please specify) .........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง และเป็นปัจจุบันทุกประการ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที ข้าพเจ้ารับทราบและตกลง
ทีจ่ ะปฏิบตั แิ ละผูกพันตามเงือ่ นไขทีป่ รากฏในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมของบริษทั ฯ ข้อกำ�หนดทีร่ ะบุไว้ขา้ งหลังของใบคำ�ขอนี้ และ/หรือทีบ่ ริษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลังทุกประการ / 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.

สำ�หรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
For officials use only

ผูบ้ นั ทึกข้อมูล
ผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุน :

………………………............……......…..............................................…. ผู้ถือหน่วยลงทุน
(
) Unitholder
รหัสพนักงาน
ผูอ้ นุมตั ิ
ทะเบียนเลขที่
รหัสพนักงาน
รหัสพนักงานผูแ้ นะนำ�บัญชี
Form 19/61-1_Amendment form

สำ�เนา 1 : สำ�หรับตัวแทน / สาขา

คำ�ขอแก้ไขข้อมูล (Amendment Form)
ชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน / Unitholder Name ………………………….................................................................. วันที่ / Date ……............................………..……...................................…
สาขา (Branch) / ตัวแทนขาย (Agent)....................................................
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No.
โทร / Tel ……………………….............……………....................……..…......
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอแก้ไขข้อมูลในบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าดังนี้ / I/We wish to change the following information in my/our fund account as below:
ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name
อีเมล์ / Email
พร้อมแนบสำ�เนาบัตรประชาชน / Copy of ID card is required
คำ�สั่งหักภาษี ณ ที่จ่าย / Withholding tax deduction
ข้าพเจ้า / I/We
ประสงค์ / wish
ไม่ประสงค์ / do not wish
ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายของเงินปันผล (ถ้ามี) / to have withholding tax deducted
at source for dividend (if any)

………………………......................................................………….....................................
(กรุณาเขียนตัวบรรจง /In elaborate handwriting)
สถานที่ติดต่อ / Contact – Mailing Address
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

จังหวัด / Province ………...............…….…… รหัสไปรษณีย์ / Postal code ……...........….….
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ Contact No.
บ้าน / Home …………………...........................……..………. ที่ทำ�งาน / Office ..................................................… มือถือ / Mobile ……………………………..…...................
ขอรหัสผ่านใหม่สำ�หรับบริการทำ�รายการผ่านโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต / Request for new PIN number for online system
ขอยกเลิกบริการซือ้ ขายกองทุนผ่านระบบโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ตของบลจ.กรุงศรี จำ�กัด / Terminate the mutual fund services via Online System of Krungsri Asset Management Co., Ltd.

เปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝาก / Change bank account

เพิม่ บัญชีเงินฝากเพือ่ รับเงินค่าขายคืนและเงินปันผล / Add bank account for receiving redemption proceeds or dividends
ธนาคาร / Bank ………………………………… สาขา / Branch …………..................…………… เลขที่ / Account No. ..............................................................................
เพิม่ บัญชีเงินฝากเพือ่ รับเงินค่าขายคืน / Add bank account for receiving redemption proceeds
ธนาคาร / Bank ………………………………… สาขา / Branch …………..................…………… เลขที่ / Account No. ...............................................................................
ยกเลิกบัญชีเงินฝาก / บัตรเครดิต สำ�หรับบริการทำ�ธุรกรรมกับบลจ. กรุงศรี / Cancel bank account / Krungsri credit card account
ธนาคาร / Bank ………………………………… สาขา / Branch …………..................…………… เลขที่ / Account No. ..............................................................................
บัตรเครดิต / Credit Card ……………………………..................................................................................................…. วันหมดอายุ / Expiry date ...................................
หมายเลขบัตรเครดิต / Card no.
เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ
ลายมือชื่อเดิม .................................................................................................... ลายมือชื่อใหม่ .......................................................................................................

เงื่อนไขการลงนาม /
Authorized Signature Requirement

คนเดียว / Single
ร่วมกัน 2 คน / Joint
คนใดคนหนึ่ง / Either
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)…………………………………………………………………………....................................................……

อื่นๆ / other (โปรดระบุ / please specify) .........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง และเป็นปัจจุบันทุกประการ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที ข้าพเจ้ารับทราบและตกลง
ทีจ่ ะปฏิบตั แิ ละผูกพันตามเงือ่ นไขทีป่ รากฏในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมของบริษทั ฯ ข้อกำ�หนดทีร่ ะบุไว้ขา้ งหลังของใบคำ�ขอนี้ และ/หรือทีบ่ ริษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลังทุกประการ / 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.

สำ�หรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
For officials use only

ผูบ้ นั ทึกข้อมูล
ผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุน :

………………………............……......…..............................................…. ผู้ถือหน่วยลงทุน
(
) Unitholder
รหัสพนักงาน
ผูอ้ นุมตั ิ
ทะเบียนเลขที่
รหัสพนักงาน
รหัสพนักงานผูแ้ นะนำ�บัญชี
Form 19/61-1_Amendment form

สำ�เนา 2 : สำ�หรับผู้ถือหน่วยลงทุน

คำ�ขอแก้ไขข้อมูล (Amendment Form)
ชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน / Unitholder Name ………………………….................................................................. วันที่ / Date ……............................………..……...................................…
สาขา (Branch) / ตัวแทนขาย (Agent)....................................................
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No.
โทร / Tel ……………………….............……………....................……..…......
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอแก้ไขข้อมูลในบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าดังนี้ / I/We wish to change the following information in my/our fund account as below:
ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name
อีเมล์ / Email
พร้อมแนบสำ�เนาบัตรประชาชน / Copy of ID card is required
คำ�สั่งหักภาษี ณ ที่จ่าย / Withholding tax deduction
ข้าพเจ้า / I/We
ประสงค์ / wish
ไม่ประสงค์ / do not wish
ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายของเงินปันผล (ถ้ามี) / to have withholding tax deducted
at source for dividend (if any)

………………………......................................................………….....................................
(กรุณาเขียนตัวบรรจง /In elaborate handwriting)
สถานที่ติดต่อ / Contact – Mailing Address
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

จังหวัด / Province ………...............…….…… รหัสไปรษณีย์ / Postal code ……...........….….
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ Contact No.
บ้าน / Home …………………...........................……..………. ที่ทำ�งาน / Office ..................................................… มือถือ / Mobile ……………………………..…...................
ขอรหัสผ่านใหม่สำ�หรับบริการทำ�รายการผ่านโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต / Request for new PIN number for online system
ขอยกเลิกบริการซือ้ ขายกองทุนผ่านระบบโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ตของบลจ.กรุงศรี จำ�กัด / Terminate the mutual fund services via Online System of Krungsri Asset Management Co., Ltd.

เปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝาก / Change bank account

เพิม่ บัญชีเงินฝากเพือ่ รับเงินค่าขายคืนและเงินปันผล / Add bank account for receiving redemption proceeds or dividends
ธนาคาร / Bank ………………………………… สาขา / Branch …………..................…………… เลขที่ / Account No. ..............................................................................
เพิม่ บัญชีเงินฝากเพือ่ รับเงินค่าขายคืน / Add bank account for receiving redemption proceeds
ธนาคาร / Bank ………………………………… สาขา / Branch …………..................…………… เลขที่ / Account No. ...............................................................................
ยกเลิกบัญชีเงินฝาก / บัตรเครดิต สำ�หรับบริการทำ�ธุรกรรมกับบลจ. กรุงศรี / Cancel bank account / Krungsri credit card account
ธนาคาร / Bank ………………………………… สาขา / Branch …………..................…………… เลขที่ / Account No. ..............................................................................
บัตรเครดิต / Credit Card ……………………………..................................................................................................…. วันหมดอายุ / Expiry date ...................................
หมายเลขบัตรเครดิต / Card no.
เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ
ลายมือชื่อเดิม .................................................................................................... ลายมือชื่อใหม่ .......................................................................................................

เงื่อนไขการลงนาม /
Authorized Signature Requirement

คนเดียว / Single
ร่วมกัน 2 คน / Joint
คนใดคนหนึ่ง / Either
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)…………………………………………………………………………....................................................……

อื่นๆ / other (โปรดระบุ / please specify) .........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง และเป็นปัจจุบันทุกประการ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที ข้าพเจ้ารับทราบและตกลง
ทีจ่ ะปฏิบตั แิ ละผูกพันตามเงือ่ นไขทีป่ รากฏในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมของบริษทั ฯ ข้อกำ�หนดทีร่ ะบุไว้ขา้ งหลังของใบคำ�ขอนี้ และ/หรือทีบ่ ริษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลังทุกประการ / 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.

สำ�หรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
For officials use only

ผูบ้ นั ทึกข้อมูล
ผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุน :

………………………............……......…..............................................…. ผู้ถือหน่วยลงทุน
(
) Unitholder
รหัสพนักงาน
ผูอ้ นุมตั ิ
ทะเบียนเลขที่
รหัสพนักงาน
รหัสพนักงานผูแ้ นะนำ�บัญชี
Form 19/61-1_Amendment form

เงื่อนไขและข้อตกลง / Terms and Conditions
การขอใช้บริการซือ้ ขายกองทุนผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัตหิ รืออินเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการ
1. ผูใ้ ช้บริการสามารถใช้บริการซือ้ ขายกองทุนผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัตหิ รืออินเตอร์เน็ตของ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จำ�กัด (หรือทีจ่ ะเรียกต่อไปว่า “ระบบออนไลน์”) ได้
ก็ตอ่ เมือ่ ผูใ้ ช้บริการได้เปิดบัญชีกองทุนกับบริษทั จัดการ และได้ซอ้ื หน่วยลงทุนของกองทุน
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการกับบริษทั ฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายเป็นครัง้ แรกแล้ว
2. ในการใช้บริการระบบออนไลน์ ผูใ้ ช้บริการจะใช้รหัสประจำ�ตัวผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการ
ได้สง่ ให้ในครัง้ แรก ทัง้ นี้ ผูใ้ ช้บริการสามารถเปลีย่ นแปลงรหัสประจำ�ตัวผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ได้ดว้ ยตัวเองผ่านระบบออนไลน์
3. ผูใ้ ช้บริการจะเก็บรักษารหัสประจำ�ตัวผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั แจ้งจากบริษทั จัดการ หรือ
ทีผ่ ใู้ ช้บริการได้ด�ำ เนินการเปลีย่ นแปลงแก้ไขผ่านระบบออนไลน์เป็นความลับ และยอมรับว่า
บริษทั จัดการจะไม่ตอ้ งไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีทบ่ี คุ คลทีไ่ ม่ใช่เจ้าของรหัสประจำ�ตัว
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทำ�รายการผ่านระบบออนไลน์
4. ผูใ้ ช้บริการตกลงว่าจะไม่เพิกถอนรายการสัง่ ซือ้ ขายคืน หรือสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทีผ่ ใู้ ช้บริการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์
5. ผูใ้ ช้บริการตกลงจะใช้บริการระบบออนไลน์ภายใต้เงือ่ นไขดังนี้
5.1 สัง่ ซือ้ ขายคืน และสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนตามเงือ่ นไขจำ�นวนเงิน และ/หรือ
จำ�นวนหน่วยทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
5.2 ในการสัง่ ซือ้ ขายคืน หรือสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน ให้ถอื ว่าผูใ้ ช้บริการตกลง
ยอมรับราคาซือ้ ขายคืน หรือสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนตามวิธที ก่ี �ำ หนดไว้ใน
หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
6. ในการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนรวม ผู้ใช้บริการจะปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีไ่ ด้ระบุไว้ใน
ระบบออนไลน์ทผ่ี ใู้ ช้บริการใช้บริการ และชำ�ระค่าซือ้ หน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีไ่ ด้ระบุไว้ใน
คำ�ขอใช้บริการนี้ ในกรณีทบ่ ี ริษทั จัดการไม่ได้รบั เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม
บริษทั จัดการจะยกเลิกคำ�สัง่ ซือ้ นัน้
7. ในการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผูใ้ ช้บริการจะปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีไ่ ด้ระบุไว้ใน
ระบบออนไลน์ทผ่ี ใู้ ช้บริการใช้บริการ ทัง้ นี้ ผูใ้ ช้บริการตกลงจะรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
โดยให้บริษทั จัดการนำ�เงินค่าขายคืนฝากเข้าบัญชีธนาคารตามทีผ่ ใู้ ช้บริการระบุไว้ใน
ใบคำ�ขอใช้บริการ
8. ผูใ้ ช้บริการยอมรับว่า การทำ�รายการเกีย่ วกับกองทุนรวมผ่านระบบออนไลน์ โดยทีผ่ ใู้ ช้บริการ
ได้ใช้รหัสประจำ�ตัวผูถ้ อื หน่วยลงทุนถือว่าเป็นการขอใช้บริการอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และ
ผูกพันผูใ้ ช้บริการเสมือนว่าผูใ้ ช้บริการได้ตดิ ต่อขอรับบริการจากบริษทั จัดการหรือตัวแทนโดยตรง
(แล้วแต่กรณี) ตามวิธกี ารทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
9. ผูใ้ ช้บริการยอมผูกพันตนเองตามเงือ่ นไข ข้อกำ�หนด และข้อความใดๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้ใน
หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนทีบ่ ริหารจัดการโดยบริษทั จัดการ
10. ผูใ้ ช้บริการตกลงว่า เอกสารใบบันทึกรายการทีอ่ อกจากเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติ ของ
ผูใ้ ช้บริการเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ มิใช่ถอื เป็นหลักฐานในการทำ�รายการอย่าง
สมบูรณ์ ทัง้ นี้ ผูใ้ ช้บริการยินยอมตกลงให้ถอื เอาหลักฐานทีป่ รากฎอยูก่ บั บริษทั จัดการ เป็น
หลักฐานในการทำ�รายการทีส่ มบูรณ์และใช้อา้ งอิงได้ รายการดังกล่าวไม่รวมถึงรายงานที่
บริษทั จัดการนำ�ส่งให้แก่ลกู ค้าผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
11. ในกรณีทม่ ี กี ารเปลีย่ นแปลงในระบบงานของธนาคารทีเ่ กีย่ วข้องกับการหักบัญชีธนาคารหรือ
บัตรเครดิตหรือมีการเปลีย่ นแปลงในระบบงานทีบ่ ริษทั จัดการกำ�หนดไว้ บริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลง แก้ไขข้อตกลงตามคำ�ขอนีไ้ ด้ทกุ เมือ่ ตามทีบ่ ริษทั จัดการ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผใ้ ู ช้บริการได้ทราบล่วงหน้า 30 วัน ณ สำ�นักงาน
ของบริษทั จัดการและตัวแทน

For the application of Mutual Fund Services via Online System:
1. 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.
2. In accessing the Online System for the first time, the applicant wil use PIN no. issued by
the Company. However, the applicant can change PIN no. by his/her own via the
Online System.
3. The applicant wil 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.
4. The applicant agrees not to cancel the subscription, redemption or switching transactions
executed with the fund units via the Online System.
5. 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.
6. For the fund subscription, the applicant wil follow the procedure specified in the Online
System and wil 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 wil be entitled to cancel such subscription.
7. For the fund redemption, the applicant wil 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.
8. The applicant acknowledges that any mutual fund transactions executed via the Online
System by using the PIN no. wil be deemed as the complete transactions and it wil be
bound as the equivalent services given by the Company or agents (depending on the
case) as specified in the Fund Prospectus.
9. The applicant acknowledges to be bound with the Terms and Conditions as specified in
the Fund Prospectus of the funds managed by the Company.
10. 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.
11. 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 wil inform such changes to the applicants/unitholders 30 days
in advance at the office of the Company or agents
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