
 

 

 

 

 

                              

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    ลงชื่อ(Signature)                                                                   

                                                                                                                                                                                      (                                                                                                 )                                                 

 

 

ค ำขอใช้บริกำรทำงอินเทอร์เน็ต/Asset Plus Online Application Form 
 

ส่วนที่ 1/Section 1 

ซือ่ (Name)                                                                                           เลขประจ ำตวัผูถ้อืหนว่ย (Unitholder No.)  

E-mail Address                                                                                    เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื (Mobile Phone No.)     

ทีอ่ยูใ่นกำรตดิตอ่/สง่เอกสำร(Mailing Address) 

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะขอใช้บริกำรท ำรำยกำรหน่วยลงทุนส ำหรับบัญชีกองทุนของข้ำพเจ้ำทำงระบบอินเทอร์เน็ต Asset Plus Online 
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน แอสเซท พลัส จ ำกัด (บริษัทจัดกำร) ดังรำยละเอียดต่อไปนี้  
I/We would like to apply for Asset Plus Fund Management Co.,Ltd. (“the Company”)  Asset Plus online service. Hereby, I/We give you 
the following information. 

 

 

ด้วยบัญชีดังกล่ำวและกำรลงลำยมือชื่อข้ำงล่ำงนี้ ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบและตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตำมเงื่อนไขข้อตกลงเงื่อนไขกำรใช้
บริกำรผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต Asset Plus Online ที่ระบุได้ด้ำนหลังของค ำขอใช้บริกำรนี้ ตลอดจนเงื่อนไขที่ปรำกฎในหนังสือชี้ชวนกองทุน
บริษัทจัดกำรหรือบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบภำยหลังทุกประกำร ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำข้อมูลที่ให้ไว้ข้ำงต้นเป็นควำมจริงและเป็นปัจจุบัน หำก
มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้บริษัทจัดกำรทรำบในทันที / By signing below. I/We have read and agreed to be bound by the 
terms and conditions of Asset Plus Online attached with this application and specified in the fund prospectus or as informed by the 
Company in the future. 

□ ธนาคารกสกิรไทย Kasikornbank สาขา/branch                                                           บญัชเีลขที/่Account no.    

□ ธนาคารกรงุเทพ Bangkok Bank สาขา/branch                                                            บญัชเีลขที/่Account no.     

□ ธนาคารไทยพาณชิย ์Siam Commercial Bank สาขา/branch                                          บญัชเีลขที/่Account no.  

□ ธนาคารกรงุไทย Krungthai Bank สาขา/branch                                                          บญัชเีลขที/่Account no. 

□ ธนาคารกรงุศรอียธุยา Krungsri Bank สาขา/branch                                                      บญัชเีลขที/่Account no.                                                            

□ ธนาคารทหารไทย TMB Bank สาขา/branch                                                               บญัชเีลขที/่Account no.                                                            

□ ธนาคารยโูอบ ีUOB Bank สาขา/branch                                                                     บญัชเีลขที/่Account no.                                                                   

 
 

ส่วนที่ 2/ Section 2 
มีควำมประสงค์ใช้บัญชีธนำคำร (ชื่อเดียวกับผู้ถือหน่วยเท่ำนั้น) ผ่ำนระบบหักบัญชีอัตโนมัติทำง Asset Plus Online รำยละเอียดดังนี้ / Would 
like to use the below Bank Account(s) (the account name must be same the unitholder name) for Direct Debit Service transaction through 
Asset Plus Online.  

เอกสำรประกอบค ำขอ / Documentation Request 
1. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝำก/Bank Account Deduction Request Form. 
2. ส ำเนำบัตรประชำชนพร้อมลงนำมรับรองควำมถูกต้อง/please attach a copied of ID Card including signature for certification. 
3. ส ำเนำหน้ำสมุดบัญชีออมทรัพย์พร้อมลงนำมรับรองควำมถูกต้อง/please attach a copied of Book bank including signature for 

certification. 

ตำมที่ระบุไว้ในใบค ำขอเปิดบัญชีกองทุน/as given in Account Opening Application Form 

 

ส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่/ For official use only.   

ชือ่เจา้หนา้ที ่/Officer Name  ผูท้ ารายการ / Teller ผูอ้นุมต้ ิ/ Authorizer 

                                                                                                                                                                                                                       โปรดพลกิอำ่นดำ้นหลงั (ส ำคญั) 
 

 

วันที่/Date 
 

ได้แนบหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝำกมำพร้อมกับใบสมัครนี้แล้ว/also attached with Bank Account Deduction Request Form  
และขอให้ปรับปรุงรำยละเอียดดังกล่ำวในฐำนข้อมูลทั้งหมดของข้ำพเจ้ำที่มีไว้ต่อนำยทะเบียน รวมทุก Unitholder / And please update the             
above details to all information in registrar’s database all unitholder account. 

 



 

 

                                                                      ค ารับรองและค ายนืยันตอ่บรษัิทจัดการ 

1. ขา้พเจา้ตกลงวา่จะใชบ้รกิารธรุกรรมทางอนิเทอรเ์น็ตตอ่เมือ่ขา้พเจา้ไดักรอกแบบค าขอใชบ้รกิารทางอนิเทอรเ์น็ต พรอ้มสง่เอกสารตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดไว ้

2. ในการใชบ้รกิารธรุกรรมทางอนิเทอรเ์น็ตนี้ ขา้พเจา้จะใชร้หัสผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านของขา้พเจา้ที ่บรษัิทจัดการ มอบใหห้รอืรหัสผ่านทีข่า้พเจา้ไดเ้ป็นผูก้ าหนดหรอืเปลีย่นแปลงขึน้

เองในระบบบรกิารธุรกรรมทางอนิเทอรเ์น็ตดังกลา่ว ทัง้นี้ การมคี าสัง่ซ ึอ้ขายหน่วยลงทนุหรอืการกระท าใดๆ ผ่านอนิเทอรเ์น็ตดังกลา่วเป็นการกระท าทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย โดย

ขา้พเจา้ไมต่อ้งลงลายมอีชือ่ไวเ้ป็นหลักฐานอกี 

3. ขา้พเจา้ตกลงจะเกบ็รักษารหัสผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านไวเ้ป็นความลับ และจะใชเ้พือ่การบันทกึค าสัง่ซ ึอ้ขาย หรอืค าสัง่อืน่ใดเกีย่วกบัหน่วยลงทนุและเงนิในบัญชขีือ้ขายหน่วยลงทนุ

ของขา้พเจา้ ภายใตค้ ารับรองและค ายนืยันฉบับนี้ โดยตนเองและเพือ่ตนเองเทา่นัน้ ขา้พเจา้จะไมใ่หับคุคลอืน่น ารหัสผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านไปใช ้หากมผีูใ้ดน ารหัสผูใ้ชแ้ละรหัสผ่าน

ของขา้พเจา้ไปใชใ้นการดขูอ้มลู และ/หรอืสง่ค าสัง่ซือ้หรอืขายหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใดๆ ขา้พเจา้จะรับผดิชอบและผูกพันในการกระท าดังกลา่วนัน้เอง 

ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมส่ามารถจ ารหัสผูใ้ชแ้ละรหัสผ่าน หรอืรหัสผ่านไดส้ญูหายหรอืถูกท าลาย ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้ต่อบรษัิทจัดการตามขัน้ตอนและวธิกีารที ่

บรษัิทจัดการก าหนดเพือ่ใหด้ าเนนิการระงับการใชร้หัสผ่านนัน้โดยทันท ีและเพื่อขอใหับรษัิทจัดาการออกรหัสผ่านใหใ้หม่ ทัง้นื้ ค าสั่งใดหรอืการกระท าใดทีไ่ดม้ขี ึน้โดยการใช ้

รหัสผ่านของขา้พเจา้กอ่นเวลาทีบ่รษัิทจัดการจะระงับการใชร้หัสผ่าน ถอืวา่เป็นการด าเนนิการของขา้พเจา้ และขา้พเจา้ตกลงวา่บรษัิทจัดการไมต่อ้งรับผดิชอบในความเสยีหายใดๆ 

ทีเ่กดิขึน้หรอืทีข่า้พเจา้ไดรั้บกอ่นเวลาทีบ่รษัิทจัดการจะด าเนนิการระงับการใชร้หัสผ่านของขา้พเจา้ 

4. ขา้พเจา้ตกลงจะรับผดิชอบตอ่รายการทีเ่กดิขึน้ภายใตเ้ลขทีผู่ถ้อืหน่วยทีข่า้พเจา้ไดท้ าการผูกไวก้ับรหัสผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านของขา้พเจา้ โดยทางบรษัิทจัดการจะไมรั่บผดิชอบ

ใดๆ ทัง้ส ิน้ตอ่ความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการท ารายการ 

5. ขา้พเจา้รับทราบวา่การซือ้หน่วยลงทนุโดยตัดเงนิจากบัญชธีนาคารตา่งๆ ผ่านบรกิารธรุกรรมทางอนิเทอรเ์น็ตนัน้ จะตอ้งลงนามในแบบแสดงความยนิยอมใหหั้กเงนิในบัญชี

ธนาคารเพือ่เป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ซึง่ขา้พเจา้ไดล้งนามในแบบแสดงความยนิยอมใหหั้กเงนิดังกลา่วเรยีบรอ้ยแลว้ และรับทราบวา่จะตอ้งท ารายการซึอ้ภายในเวลาทีก่ าหนด ทัง้นื้ 

ขา้พเจา้รับทราบ และเขา้ใจดวีา่เวลาของแตล่ะธนาคารอาจแตกตา่งกนัไดห้รอืเปลีย่นแปลงไดแ้ลว้แตก่รณี 

6. ขา้พเจา้รับทราบและยนิยอมผูกพันตนเองตามเงือ่นไข ขอ้ก าหนด และขอ้ความใดๆ ทีร่ะบุไวใ้นหนังสอีชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนของแตล่ะกองทุน และทีร่ะบุอยู่บนระบบ

บรกิารธรุกรรมทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการ 

7. ขา้พเจา้เขา้ใจและรับทราบถงึความเสีย่งอนัเกดิจากการท ารายการผ่านบรกิารธรุกรรมทางอนิเทอรเ์น็ต เชน่ การสญูหายของขอ้มลูระหวา่งการรับ-สง่ การสง่ขอ้มลูเป็นไปอยา่ง

เชือ่งชา้ หรอืไมส่ามารถสง่ขอ้มลูได ้ตลอดจนกรณีทีร่ะบบเครอืขา่ยขัดขอ้งไมส่ามารถท างานไดต้ามปกต ิเกดิความผดิพลาดและคลาดเคลือ่นของขอ้มลูทีไ่ดร้ับเนื่องจากขอ้จ ากดั

ในการใชบ้รกิารธรุกรรมทางอนิเทอรเ์น็ต รวมถงึความเสยีหายของอปุกรณ์ตอ่พ่วงใดๆ และขอ้มลูหรอืสีง่ตา่งทีอ่ยูภ่ายในอปุกรณนั์น้ๆ อนัเนื่องมาจากการเขา้มาใชบ้รกิารธรุกรรมทาง

อนิเทอรเ์น็ต รวมถงึความเสีย่งจากการใชบ้รกิารซือ้ขายหลักทรัพยผ์่านอนิเทอรเ์น็ตซึง่อาจไดรั้บไวรัสเขา้มาสูร่ะบบ หรอือปุกรณ์คอมพวิเตอร ์หรอืมคีวามเสีย่งในการถกูขัดขวาง 

หรอืรบกวนการใชบ้รกิารโดยบคุคลภายนอกทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของ บรษัิทจัดการ ซึง่หากมคีวามเสยีหายเกดิขึน้จากเหตดุงักลา่วขา้งตน้ หรอืเหตใุดๆ อนัเนื่องมาจากการท า

รายการผ่านบรกิารธรุกรรมทางอนิเทอรเ์น็ตนี้ ขา้พเจา้ตกลงจะไมเ่รยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ จากทางบรษัิทจัดการ โดยยนิดรัีบความเสีย่งนี้ดว้ยตนเองทกุประการ 

8. ขา้พเจา้ตกลงวา่เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งโทรสาร หรอืเครือ่งพมิพข์องขา้พเจา้เป็นเพยีงเอกสารบนัทกึรายการเทา่นัน้ มอีาจใชเ้ป็นหลกัฐานในการท ารายการที่

สมบรูณ์ และใชอ้า้งองิไดั ทัง้นื้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหถ้อึเอาใบยนืยันทีจ่ด้ท าโดยบรษัิทจัดการเป็นหลักฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์และใชอ้า้งองิไดั 

9. ขา้พเจา้ตกลงจะรับผดิชอบตอ่รายการทีเ่กดิขึน้ภายใตเ้ลขทีผู่ถ้อืหน่วยทีข่า้พเจา้ไดท้ าการผูกไวก้บัรหัสผูใ้ชข้องขา้พเจา้ โดยทางบรษัิทจัดการจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สีน้ตอ่

ความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการท ารายการ ขา้พเจา้รับทราบว่าขา้พเจา้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการ ดังกล่าวไดผ้่านระบบอนิเทอรเ์น็ตโดยใชร้หัสผูใ้ชแ้ละ

รหัสผ่านของขา้พเจา้ ทัง้นื้ หากขา้พเจา้มไีดโ้ตแ้ยง้ หรอืคัดคา้นรายการดังกลา่วเป็นลายลักษณ์อกัษรภายใน 24 ชัว่โมง นับจากเวลาที ่สง่ค าสัง่ใหถ้อึวา่ขา้พเจา้ยอมรับและผกูพัน

ตามรายการทีไ่ดม้กีารบันทกึค าสัง่ผ่านอนิเทอรเ์น็ตแลว้ แมว้า่ขา้พเจา้จะไมไ่ดท้ าหรอืลงลายมอีชือ่ในเอกสารใดๆ เพือ่เป็นหลักฐานแหง่การนัน้กต็าม 

10. ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะป้องกันไมใ่หบ้คุคลอืน่ใดตอ่เชือ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอรเ์ขา้กับอปุกรณ์คอมพวิเตอรท์ีข่า้พเจา้ใชใ้นการซึอ้ขายหลักทรัพยผ์่านอนิเทอรเ์น็ตซึง่ท าใหบ้คุคล

ดังกลา่ว สามารถบันทกึค าสัง่ซ ึอ้ขายเขา้มาในระบบคอมพวิเตอรข์องบรษัิทจัดการได ้

11. ขา้พเจา้รับทราบวา่สามารถเพกิถอนรายการสั่งซึอ้หรอืสั่งขายหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของขา้พเจา้ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนดเทา่นัน้ 

ทัง้นื้ ข ึน้อยู่กับเวลาของแตล่ะธนาคาร หากการเพกิถอนรายการไดเ้กดิขึน้หลังจากเวลาทีก่ าหนด ขา้พเจา้จะยอมรับวา่ขา้พเจา้ไมส่ามารถเพกิถอนรายการได ้และ ใหถ้อึวา่การท า

รายการสัง่ซ ึอ้ หรอื สัง่ขาย หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดังกลา่วไดัเสร็จสิน้สมบรูณ์แลว้ภายในเวลาทีก่ าหนด 

12. บรษัิทจัดการมสีทิธริะงับมใิหข้า้พเจา้ท ารายการซึอ้ขายหน่วยลงทนุผ่านอนิเทอรเ์น็ตไดไ้มว่า่ในเวลาใด ทัง้นี้ ขา้พเจา้จะไมเ่รยีกรอ้งคา่เสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยอยา่งใดๆ จาก 

บรษัิทจัดการ 

13. บรษัิทจัดการขอสงวนไวซ้ ึง่สทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแกไ้ขบรรดาขอ้ตกลงต่างๆ ตามค าขอนี้ไดทุ้กขณะตามแต่บรษัิทจัดการจะเห็นสมควร การเปลีย่นแปลงแกไ้ขดังกล่าว 

บรษัิทจัดการจะประกาศใหท้ราบลว่งหนา้ 30 วัน ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ  

14. ในกรณีทีข่า้พเจา้กระท าการหรอืงดเวน้กระท าการตามค ารับรองและค ายนืยันตอ่ บรษัิทจัดการ นี้ และเป็นเหตใุห ้บรษัิทจัดการ ตอ้งชดใชค้า่เสยีหาย คา่ปรับ หรอืเงนิอืน่ใด

ใหแ้กค่ณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ตลาดหลักทรัพย ์หน่วยงาน

ทีก่ ากับดแูล องคก์ร หรอื หน่วยงานอืน่ใดของรัฐ รวมถงึส านักหักบัญชหีรอืบคุคลใดๆ ขา้พเจา้ยนิยอมรับผดิชอบชดใชค้า่เสยีหาย ค่าปรับ หรอืเงนิอืน่ใดที ่บรษัิทจัดการ ตอ้งจา่ย

ไป คนืแก ่บรษัิทจัดการทันท ีพรอ้มดอกเบีย้ทีบ่รษัิทจัดการจะเรยีกเก็บในอัตราทีบ่รษัิทจัดการก าหนดนับแต่วันทีไ่ดช้ าระเงนิดังกล่าวไปจนกว่าวันทีข่า้พเจา้ช าระใหแ้ก ่บรษัิท

จัดการครบถว้น 

15. นอกจากค ารับรองและค ายนืยันขา้งตน้ ขา้พเจา้รับทราบและยนิยอมวา่บรษัิทจัดการจะจัดสง่เอกสารส าคัญทัง้หมดใหแ้กบ่คุคลทีข่า้พเจา้ระบไุว ้โดย บรษัิทจัดการ ไม่ตอ้ง

รับผดิชอบในความเสยีหายใดๆ ทัง้ส ิน้ 


