
บริษัทหลกัทรพัยจัดการกองทุน พรนิซิเพิล จํากัด 
Principal Asset Management Company Limited 

เลขท่ีผูถือหนวยลงทุน / Unitholder No. คำขอใชบริการทางอิเลคทรอนิคส / Application for Electronic Service

¢ŒÒ¾à¨ŒÒÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�·Õè¨Ð¢ÍÊÁÑ¤ÃãªŒºÃÔ¡ÒÃ¸ØÃ¡ÃÃÁ·Ò§ÍÔàÅç¤·ÃÍ¹Ô¤Ê� ¡Ñº ºÃÔÉÑ·ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�¨Ñ´¡ÒÃ¡Í§·Ø¹ ¾ÃÔ¹«Ôà¾ÔÅ ¨íÒ¡Ñ´ ("ºÃÔÉÑ·") µÒÁà§×èÍ¹ä¢´Ñ§¹Õé
 I/We would like to apply for an electronic service with  Principal Asset Management  Company Limited (“The Company”) according to the following conditions:

1) รหัสผูใชงาน คือ / “User name” is
         บัญชีเดี่ยว / Individual  –  เลขที่บัตรประจำตัวตามที่ระบุ* / the specified ID card.*
         บัญชีรวม / Joint A/C – เลขที่บัตรประจำตัวของบุคคลแรกตามที่ระบุ* / the specified ID card number of the first person.* 
         นิติบุคคล / Juristic Person – เลขที่เอกสารจดทะเบียนตามที่ระบุ* / the specified registered document number.*

         บริษัทจัดการจะจัดสง “รหัสผาน” ใหทานทางไปรษณียตามท่ีอยูท่ีติดตอไดตามท่ีระบุ* ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีทานไดรับการยืนยัน ทาง E-mail ใหใชบริการทางอิเลคทรอนิคสได
โดยรหัสผูใชงาน และรหัสผานนี้ใชสำหรับทำรายการผาน ระบบอินเตอรเน็ท และระบบโทรศัพทอัตโนมัติ / The Company will send “Password” to the specified contact address*
by mail within 15 days after you receive a confirmation of electronic services approval via E-mail. The transactions can be executed via internet and Interactive Voice
Response System (IVR) by using the same “User name” and “Password”

*บริษัทจะใชขอมูลตามท่ีแจงใน “ใบคำขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน”  หรือตามท่ีนายทะเบียนไดรับแจงการเปล่ียนแปลงลาสุด (ถามี)  / *The Company will use the information
as specified in the “Unitholder Account Opening Form” or the latest information that the registrar has already received (if any). 

2) เพื่อการติดตอทาง อินเตอรเน็ท โปรดระบุ /  In order to contact you via internet, please specify  : E-mail Address …………………………………………………………………….

3) ทานสามารถใชบริการทางอิเลคโทรนิคสไดเฉพาะ ธุรกรรมการขายคืน และสับเปลี่ยนเทานั้น หากประสงคจะทำรายการซื้อ โปรดกรอกแบบ “หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก”
You can execute only redemption and switching order via electronic service. If you wish to execute subscription order, please fill in “Direct Debit Request Form”

4) กรณีบัญชีรวม หรือ นิติบุคคล  - โปรดระบุบุคคลผูมีอำนาจในการถือรหัสผาน และการรับเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด
In case of Joint A/C or Juristic Person please specify an authorized person who will hold the “Password” and receive all related documents.

ชื่อ …………………………………………………………………………………………………………………………………….  โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนพรอมลงนามรับรองความถูกตอง
    Name Please attach a certified true copy of ID card.
5) กรณีประสงคจะมอบอำนาจใหบุคคลอื่นทำธุรกรรมทางอิเลคทรอนิคสเพื่อบัญชีผูถือหนวยลงทุนของทาน   โปรดระบุชื่อผูรับมอบอำนาจ**
In case you wish to confer the power of attorney to execute your order(s) via electronic services, please specify the name of the attorney(s).**

ชื่อ …………………………………………………..…………………………..เลขที่ผูถือหนวย ………………………………………………………….………ความสัมพันธ……………………………….
Name Unitholder’s No. Relationship 
ชื่อ …………………………………………………..…………………………..เลขที่ผูถือหนวย …………………………………………………………….……ความสัมพันธ……………………………….
Name Unitholder’s No. Relationship

**  เงื่อนไขการดำเนินการ  / **Terms of condition(s) 
1) ผูรับมอบอำนาจจะตองเปนบุคคลท่ีเปดบัญชีไวกับบริษัท และไดย่ืนคำขอใชบริการทางอิเล็คทรอนิกสกับบริษัทแลว  ท้ังน้ี บริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจาณาอนุมัติการมอบอำนาจตามท่ีเห็นสมควร
   /The attorney must be a person who has a unitholder account with the Company and has already applied for an electronic service. The Company will reserve the right
   to approve the authorization as appropriate.
2) เม่ือบริษัทอนุมัติการดำเนินการแลว ผูรับมอบอำนาจสามารถใช “รหัสผูใชงาน” และ “รหัสผาน”  ของตนเพ่ือทำธุรกรรมทางอิเลคทรอนิคสเพ่ือบัญชีผูถือหนวยลงทุนของทาน / After the
   Company has approved the authorization, the attorney can use his/her “User name” and “Password” to execute your order(s) via electronic services.
3) โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอำนาจพรอมลงนามรับรองความถูกตอง / Please attach a certified true copy of the attorney’s ID card.

         ขาพเจารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขตางๆ ตามท่ีไดระบุ รวมท้ังท่ีไดระบุไวในหนาหลังขอใบสมัครน้ี  และเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการจะประกาศ หรือ
กำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยน แปลงตอไปในอนาคตทุกประการ /  I/We have read and agreed to be bounded by the specified terms and conditions as well as  those
specified overleaf and those that will be announced further by the Company.

         ลายมือช่ือผูถือหนวยลงทุน /ผูแทนตามกฎหมาย ……………………………………………………………………………….  โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนพรอมลงนามรับรองความถูกตอง
         Signature of Unitholder / Legal Representative (…………….……………………………………………………… )  Please attach a certified true copy of your ID card.

วันท่ี / Date ………………………………..

ชื่อตัวแทน / Agent Name

สำหรับตัวแทนขาย / Selling Agent use only

หมายเลขผูติดตอ / Single License No.
………………………………………..………………………………………………………..………………………………………..

รหัสตัวแทน / Agent Code
……………………………………….. ………………………………………..

ช่ือผูถือหนวยลงทุน ………………………………………………………………………………………………………………..   หมายเลขโทรศัพท……………………………………………………………..
Unitholder Name                                Telephone No.

ตนฉบับ สําหรับบริษัทจัดการ / นายทะเบียน
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