
 

 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอใช้บริการท ารายการหน่วยลงทุนส าหรับบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าทางระบบอินเตอร์เน็ต  Premier online ของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด (บริษัทจดัการ) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
I/We Would like to apply for UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd. (“the Company”) Premier online service. Hereby, I/We give you the following 
information. 
      สมคัรใช้บริการ/ Apply              เพ่ิมการหกับญัชีธนาคาร/ Add bank account          
     ยกเลิกการใช้บริการ/ Terminate                                ยกเลิกการหกับญัชีธนาคาร/ Terminate the bank account 
    สมคัรเพ่ือตรวจสอบพอร์ตการลงทนุเทา่นัน้ (กรอกรายละเอียดเฉพาะสว่นที่ 1)/Inquiry for investment portfolio only (complete the section 1 only) 
ส่วนที่ 1 / Section 1 

ชื่อ / Name………………………………………………......................... เลขประจ าตวัผู้ ถือหนว่ย / Unitholder No. --- 

อีเมล์ / E-mail .……………………………………………...…………..... เบอร์โทรศพัท์มือถือ / Mobile Phone No. ……….…………………………….……………… 
และขอให้ปรับปรุงรายละเอียดดังกล่าวในฐานข้อมูลทัง้หมดของข้าพเจ้าที่มีไว้ต่อนายทะเบียน / And please update the above details to all 

information in registrar’s database. 
ส่วนที่ 2 / Section 2  

มีความประสงค์ใช้บัญชีธนาคาร (ช่ือเดียวกับผู้ถือหน่วยเท่านัน้) ผ่านระบบหกับัญชีอัตโนมัติและเป็นบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทาง 
Premier Online รายละเอียดดังนี ้/ would like to use the below Bank Account(s) (the account name must be same the unitholder name) for Direct Debit 
Service and redemption account transaction through Premier Online. 

1. ธนาคารกรุงเทพ สาขา / Bangkok Bank branch ...........................................................บญัชีเลขที ่/ Account no. 

2. ธนาคารกสิกรไทย สาขา / Kasikornbank branch..........................................................บญัชีเลขที่ / Account no. 

3. ธนาคารทหารไทย สาขา / TMB bank branch ...............................................................บญัชีเลขที่ / Account no. 

4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา / Siam Commercial Bank / branch ....................................บญัชีเลขที่ / Account no. 

5. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขา / Bank of Ayudhya branch...............................................บญัชีเลขที่ / Account no. 
    และได้แนบหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากมาพร้อมกบัใบสมคัรนีแ้ล้ว / also attached with Bank Account Deduction Request Form  
 

มีความประสงค์ใช้บัญชีธนาคารผ่านระบบ Internet Online และรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทาง Premier Online รายละเอียดดังนี ้ 
/would like to use the below Bank Account(s) (the account name must be same the unitholder name) for Internet Online and redemption account 
transaction through Premier Online. 

1. ธนาคารยโูอบี สาขา / United Overseas Bank branch .................................................บญัชีเลขที่ / Account no. 

2. ธนาคารทหารไทย สาขา / TMB bank branch................................................................บญัชีเลขที ่/ Account no. 

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา / Siam Commercial Bank branch.......................................บญัชีเลขที่ / Account no. 
4. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขา / Bank of Ayudhya branch ..............................................บญัชีเลขที่ / Account no. 
ด้วยบญัชีดงักล่าวและการลงลายมือชื่อข้างล่างนี ้ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงที่จะปฏิบตัิและผูกพนัตามเงื่อนไข ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
Premier Online ที่ระบุไว้ด้านหลงัของค าขอใช้บริการนี ้ตลอดจนเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชีช้วนกองทนุบริษัทจดัการหรือบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบภายหลงัทกุ
ประการ ข้าพเจ้ารับรองวา่ข้อมลูที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงและเป็นปัจจบุนั หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูใดข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทนัที / By signing 
below, I/We have read and agreed to be bound by the terms and conditions of Premier Online attached with this application and specified in the fund 
prospectus or as informed by the Company in the future. 
 
 

 

 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี  Branch Code ........................... 

Agent Code ................................ Individual Code ….................... 

Individual Name ............................................................................    

Agent Name ……......................... Refer Code............................... 

Refer Name…………………..…… Date………………….…………. 

ลงชื่อ (Signature) ............................................................................................................. 
                            (..........................................................................................................) 
                                                วนัที่ / Date (…………./…………./………….) 
                                                    ตามที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
                                        As given in Fund Account Opening Application Form 

ค าขอใช้บริการกองทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
PREMIER ONLINE APPLICATION FORM 
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โดยข้าพเจ้าตกลงท่ีจะปฏิบัต ิและผูกพันตามเงื่อนไขข้อตกลง ดังนี ้
1. ข้าพเจ้าจะสามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตได้ตอ่เม่ือข้าพเจ้าได้เปิดบญัชีกองทนุไว้กบับริษัทจดัการ และได้เคยซือ้กองทนุเปิดใดกองทนุเปิดหนึง่นัน้แล้วและข้าพเจ้ามีบญัชี
เงินฝากกระแสรายวนัหรือออมทรัพย์กบัธนาคารดงัตอ่ไปนี ้ธนาคารยโูอบี, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย 
เพ่ือใช้ในการช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 
• ในกรณีหกับญัชีออนไลน์ (Internet Online) เฉพาะธนาคารยโูอบี, ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยธุยา ซึง่ข้าพเจ้าได้เปิดขอใช้บริการออนไลน์กับ
ธนาคารดงักลา่วแล้ว 
• ในกรณีหกับญัชีอตัโนมตั ิ(Direct Debit) ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสกิรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และธนาคารทหารไทย ข้าพเจ้าต้องลงนามในหนงัสือ
ขอให้หกับญัชีเงินฝากและเจ้าหน้าท่ีธนาคารได้รับรองความถกูต้องของหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากแล้ว และข้าพเจ้ารับทราบว่าบญัชีเงินฝากดงักล่าวสามารถเลือกเป็นบญัชีรับเงิน
คา่ขายคืนได้เฉพาะการท ารายการขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Premier online เทา่นัน้ 
2. ข้าพเจ้าจะใช้รหสัผู้ใช้ (Username) และรหสัผ่าน (Password) ของข้าพเจ้าท่ีบริษัทจดัการมอบให้ หรือรหสัผ่านท่ีข้าพเจ้าได้เป็นผู้ ท่ีก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงขึน้เอง ในระบบบริการ
ธุรกรรมทางระบบอินเตอร์เน็ตดงักลา่วในการใช้บริการธุรกรรมทางระบบอินเตอร์เน็ตนี  ้
3. ข้าพเจ้าจะเก็บรักษารหสัผู้ ใช้ และรหสัผ่านของข้าพเจ้าไว้เป็นความลบั และยอมรับว่าบริษัทจดัการจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ ในกรณีท่ีบุคคลท่ีไม่ใช่เจ้าของรหสัผู้ ใช้และ
รหสัผ่านของข้าพเจ้าท ารายการผ่านบริการธุรกรรมทางระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
4. ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมผกูพนัตนเองตามเง่ือนไข ข้อก าหนด และข้อความใดๆท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของแตล่ะกองทนุเปิดและท่ีระบอุยู่บนระบบบริการ
ธุรกรรมทางระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
5. ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอนัอาจเกิดจากการท ารายการผ่านบริการธุรกรรมทางระบบอินเตอร์เน็ต เช่น การสญูหายของข้อมูล ระหว่างการรับส่ง ความขดัข้องของ
ระบบเครือข่ายท่ีไม่สามารถท างานได้ตามปกต ิความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมลูท่ีได้รับและยอมรับในข้อผิดพลาดดงักลา่วท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
6. ข้าพเจ้าตกลงว่าเอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกจากเคร่ืองโทรสารหรือเคร่ืองพิมพ์ของข้าพเจ้าเป็นเพียงเอกสารบนัทกึรายการเท่านัน้ มิอาจใช้ถือเป็นหลกัฐานในการท ารายการท่ี
สมบรูณ์และใช้อ้างอิงได้ ทัง้นีข้้าพเจ้ายินยอมตกลงให้ถือเอาหลกัฐาน ที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการท่ีสมบรูณ์และใช้อ้างอิงได้ 
7. ข้าพเจ้าตกลงว่าจะไม่เพิกถอนรายการสัง่ซือ้ หรือสัง่ขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ท่ีข้าพเจ้าท ารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
โดยที่ข้าพเจ้าได้ใช้รหสัผู้ใช้และรหสัผ่านของข้าพเจ้าแล้ว และยอมรับว่าการท ารายการดงักลา่วถือว่าเป็นการขอใช้บริการอย่างถกูต้องสมบรูณ์ และผกูพนัข้าพเจ้าเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
ตดิตอ่ขอรับบริการจากบริษัทจดัการ หรือตวัแทนโดยตรง (แล้วแตก่รณี) ตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ 
8. ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามขัน้ตอนท่ีระบไุว้ในระบบอินเตอร์เน็ต และบริษัทจดัการได้รับเงินคา่สัง่ซือ้ครบถ้วน และในการสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามขัน้ตอนท่ีระบไุว้ในอินเตอร์เน็ตท่ีใช้บริการ 
9. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง แก้ไขบรรดาข้อตกลงต่างๆตามค าขอนีไ้ด้ทกุขณะตามแต่บริษัทจดัการจะเห็นสมควรบริษัทจดัการจะประกาศให้ข้าพเจ้าทราบการ
เปล่ียนแปลงดงักลา่วลว่งหน้า 30 วนั ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ 
10. หากมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูใดๆที่ข้าพเจ้าระบไุว้ข้างต้น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจดัการทราบทนัที 
ค าเตือน : การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทนุผู้ ถือหน่วยอาจได้รับเงินลงทนุคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทนุเร่ิมแรก และอาจไม่ได้รับช าระเงิน
คา่ขายคืนหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาท่ีก าหนดหรืออาจไม่ สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามท่ีได้มีค าสัง่ไว้ และผู้ลงทนุควรซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับคุคลท่ีได้รับความเหน็ชอบ 
I hereby agree that I will follow and commit to the following conditions. 
1. I acknowledge that I could apply for using this service only under the condition that my fund account has been already opened with the Company and it has been 
used to subscribed any of open-ended fund managed by the Company and I have a current account or savings account opened with these banks: UOBT, BBL, 
KBANK, SCB, BAY and TMB for payment of such subscription amount. 
• In the case of Internet Online of UOB,TMB and SCB, I have already registered the internet online banking service with those banks. 
• In the case of Direct Debit Account of BBL, KBANK, SCB, BAY, and TMB, I have signed Bank Account Deduction Request Form to give the consent to the Bank to 
deduct the subscription payment from the account which such form has been certified by the Bank’s representative. I acknowledge that I could select those account 
as a redemption account for transaction through Premier online only. 
2. As for this Internet Transaction, I shall use the user name and password given by the Company or the password which I create or change from time to time in the 
system of such Internet Transaction. 
3. I shall keep the user name and password in confidence and accept that the Company shall not take any responsible or liability in the case of any other person 
who is not the owner of such username or password uses them to execute any transaction on the Internet Transaction of the Company. 
4. I acknowledge and agree to be bound to the terms, conditions and any other statements contained in the prospectus of each open-ended fund or on the system 
of the Internet Transaction of the Company. 
5. I understand and acknowledge about the risk that may be incurred by the Internet Transactions such as loss of data between uploading, disruption of the network, 
mistake and discrepancy of the data receiving which I agree to accept such risk that it may be happen. 
6. I agree that any record printed out from my facsimile or printer shall only be a record which shall not be considered as a valid or referential  evidence of the 
transaction. I accept the evidence of the Company to be the valid and referential evidence of the transaction. 
7. I agree not to revoke the order for subscription or redemption or switching of the unit trust of the open-ended fund which I make by using my personal user name 
and password via the Internet Transactions of the Company. I accept that such transaction is valid and binding in the manner as I contact directly with the Company 
or the Selling Agents (as a case may be) for the service as determined in the prospectus of each fund. 
8. The subscription order of the fund shall become valid whenever I process as the procedures stated in the Internet System and when the Company receives the 
full subscription amount payment.  
9. The Company reserves the right to amend or change any terms and conditions of this application form at any time if it is seem to be appropriate which such 
amendment or change shall be announced 30 days in advance at the office of the Company.  
10. In case of any change in my details stated herein, I shall inform the Company of such change immediately. 
Warning: Mutual funds are not bank deposit and carry investment risk. The unitholder may receive more or less money than his/her initial investment amount and 
may not receive the redemption proceeds within the specified time or may not be able to redeem the units as ordered. Investors should deal with only approval 
persons.  
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