
1)  เลือกธนาคารทีจ่ะท าการช าระเงิน โดยใสเ่คร่ืองหมาย       ลงในชอ่ง  

2) กรอกเลขประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 12 หลกั และรหสักองทนุทีต้่องการลงทนุ 3 หลกั ในชอ่ง 

    (กรณีทีไ่ม่ทราบเลขประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ให้กรอกเลข "1" จ านวน 12 หลกั แทน)

3)  สง่ FAX แบบฟอร์มการช าระเงิน กลบัมาทีบ่ริษัทจดัการ หมายเลข 02-6721180 และ  02-286-4470

แบบฟอร์มการช าระเงนิ / Pay-in Slip เพื่อเข้า "บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จ ากัด"             ส ำเนำส ำหรับผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ / CUSTOMER'S COPY

                             ธนาคารกสิกรไทย / KASIKORN BANK เลขที่บญัชี 745-1-02805-1 (สาขาราษฎร์บรูณะ)

                            ธนาคารกรุงศรีอยธุยา / BANK OF AYUDHYA เลขที่บญัชี 777-0-04569-0 (ส านกัพระรามที่ 3)

ธนาคารกรุงเทพ /  BANGKOK BANK  เลขที่บญัชี 142-3-09087-5 (สาขาสาทร)

ธนาคารกรุงไทย / KRUNGTHAI BANK  Comp Code : 5305

ธนาคารไทยพาณิชย์ / SIAM COMMERCIAL BANK เลขที่บญัชี  049-3-12912-0 (สาขาถนนวิทย)ุ

SERVICE CODE : ASPFUND
ช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน/Unitholder Name __________________________________________________________________________________________________________วนัที่/Date ________________________
เลขประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ / Unit holder ID + รหสักองทนุ / Fund Code (Ref.No.1)

ช่ือกองทุน/Fund Name _______________________________

เช็คลงวันที่ / Date ช่ือธนาคาร / Bank Name สาขา / Branch บาท / Baht

             เงินสด โปรดเขียนจ านวนเงินเป็นตวัอกัษร
            Cash Please write amount in words

กรุณาตดัตามรอยปรุ / Please cut along the dotted line
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แบบฟอร์มการช าระเงนิ / Pay-in Slip เพื่อเข้า "บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จ ากัด"                               ส ำเนำส ำหรับธนำคำร / BANK'S COPY

                             ธนาคารกสิกรไทย / KASIKORN BANK เลขที่บญัชี 745-1-02805-1 (สาขาราษฎร์บรูณะ)

                            ธนาคารกรุงศรีอยธุยา / BANK OF AYUDHYA เลขที่บญัชี 777-0-04569-0 (ส านกัพระรามที่ 3)

ธนาคารกรุงเทพ / BANGKOK BANK  เลขที่บญัชี 142-3-09087-5 (สาขาสาทร)

ธนาคารกรุงไทย / KRUNGTHAI BANK  Comp Code : 5305

ธนาคารไทยพาณิชย์ / SIAM COMMERCIAL BANK เลขที่บญัชี  049-3-12912-0 (สาขาถนนวิทย)ุ

SERVICE CODE : ASPFUND
ช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน /Unitholder Name __________________________________________________________________________________________________________วนัที่/Date ________________________
เลขประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ / Unit holder ID + รหสักองทนุ / Fund Code (Ref.No.1)

ช่ือกองทุน/Fund Name _______________________________

เช็คลงวันที่ / Date ช่ือธนาคาร / Bank Name สาขา / Branch บาท / Baht

             เงินสด โปรดเขียนจ านวนเงินเป็นตวัอกัษร
            Cash Please write amount in words

หมายเลขเช็ค/ Cheque No.

หมายเลขเช็ค/ Cheque No.

การช าระเงนิหลังเวลา 15.30 น. จะถือเป็นการท ารายการซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการถัดไป

หรือ Email: Customercare@assetfund.co.th

 เลขที ่175 ชัน้17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 เลขที ่175 ชัน้17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111 

Customer Care 02-672-1111 Tax ID. 3031250055

Customer Care 02-672-1111 Tax ID. 3031250055

การกรอกฟอร์มการช าระเงนิ  
TO: Customer Care 
FAX: 02-672-1180,02-286-4470 

แบบฟอร์มการช าระเงนิ / Pay-in Slip  (การช าระเงินผ่านธนาคารโดยใช้แบบฟอร์มนีย้งัไม่ถือเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ค าสัง่ซือ้จะสมบรูณ์เม่ือทา่น 
ท ารายการโอนเงินพร้อมสง่แบบฟอร์มนี ้และแบบฟอร์มค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุมายงับริษัทจดัการทางโทรสาร) 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ktbupload.ktb.co.th%2Ftonkla%2Fmedia%2Fdownload%2F6_download_47287_1443415281280.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.bizethics.ktb.co.th%2Fdownload1.jsp&docid=qmk03VgjcOi3fM&tbnid=YEbel0odvDJJ_M%3A&vet=10ahUKEwjxzdqXoPbUAhXJYo8KHRa3Cv0QMwg8KA0wDQ..i&w=427&h=422&bih=1149&biw=2286&q=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%20%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3&ved=0ahUKEwjxzdqXoPbUAhXJYo8KHRa3Cv0QMwg8KA0wDQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.th/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.job4thai.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fjob-bank-of-ayudhya.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.job4thai.com%2F%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5.html&docid=NeOddiSa2YJUjM&tbnid=U5_X0GBwN6nSlM%3A&vet=10ahUKEwjbvsq_pvbUAhXGrI8KHQ0wD6Y4yAEQMwgCKAAwAA..i&w=779&h=800&bih=1149&biw=2286&q=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%20%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3&ved=0ahUKEwjbvsq_pvbUAhXGrI8KHQ0wD6Y4yAEQMwgCKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.th/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.job4thai.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fjob-bank-of-ayudhya.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.job4thai.com%2F%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5.html&docid=NeOddiSa2YJUjM&tbnid=U5_X0GBwN6nSlM%3A&vet=10ahUKEwjbvsq_pvbUAhXGrI8KHQ0wD6Y4yAEQMwgCKAAwAA..i&w=779&h=800&bih=1149&biw=2286&q=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%20%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3&ved=0ahUKEwjbvsq_pvbUAhXGrI8KHQ0wD6Y4yAEQMwgCKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.th/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.kasikornbank.com%2FSiteCollectionDocuments%2Fabout%2Fimg%2Flogo%2Flogo.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.kasikornbank.com%2Fth%2Fabout%2FInformation%2FPages%2Flogo.aspx&docid=1K8ostFGOqwW9M&tbnid=UPc4BC2HT3ALBM%3A&vet=10ahUKEwj5wZS5p_bUAhVKQo8KHQxkAEAQMwgrKAEwAQ..i&w=595&h=591&bih=1149&biw=2286&q=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%20%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3&ved=0ahUKEwj5wZS5p_bUAhVKQo8KHQxkAEAQMwgrKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ssfile1.com%2Fuppic%2F2013%2F03%2F01%2F513099fa122d1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ftermiteshop.siamshop.com%2Fshow-1690798&docid=Wpd5oS5BVsBatM&tbnid=Zj8F_AkbxEWvnM%3A&vet=1&w=150&h=150&bih=1149&biw=2286&ved=0ahUKEwjFy5CtqPbUAhXItY8KHVR2AzwQxiAIFygC&iact=c&ictx=1
https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ssfile1.com%2Fuppic%2F2013%2F03%2F01%2F513099fa122d1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ftermiteshop.siamshop.com%2Fshow-1690798&docid=Wpd5oS5BVsBatM&tbnid=Zj8F_AkbxEWvnM%3A&vet=1&w=150&h=150&bih=1149&biw=2286&ved=0ahUKEwjFy5CtqPbUAhXItY8KHVR2AzwQxiAIFygC&iact=c&ictx=1
https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ktbupload.ktb.co.th%2Ftonkla%2Fmedia%2Fdownload%2F6_download_47287_1443415281280.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.bizethics.ktb.co.th%2Fdownload1.jsp&docid=qmk03VgjcOi3fM&tbnid=YEbel0odvDJJ_M%3A&vet=10ahUKEwjxzdqXoPbUAhXJYo8KHRa3Cv0QMwg8KA0wDQ..i&w=427&h=422&bih=1149&biw=2286&q=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%20%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3&ved=0ahUKEwjxzdqXoPbUAhXJYo8KHRa3Cv0QMwg8KA0wDQ&iact=mrc&uact=8


1. กรณีซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรก โดยกรอกข้อมลูและลงนำมในเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้
- ใบค ำขอเปิดบัญชี บุคคลธรรมดำ / นิติบุคคล - แบบประเมินควมเหมำะสมในกำรลงทุน 
- ใบค ำส่ังซือ้หน่วยลงทุน - แบบฟอร์ม FATCA บุคคลธรรมดำ / นิติบุคคล

หลักฐำนประกอบกำรเปิดบัญชีและลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ
   * บุคคลธรรมดำ : ส ำเนำบัตรประชำชน  กรณีชำวต่ำงชำติใช้ส ำเนำหนังสือเดินทำง

    * นิติบุคคล :
    - ส ำเนำหนงัสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ทีอ่อกให้ไม่เกิน 3 เดือน
    - บญัชีรำยช่ือผู้ ถือหุ้น
    - รำยงำนกำรประชมุให้บริษัทเปิดบญัชีกับบลจ. พร้อมด้วยก ำหนดผู้ มีอ ำนำจลงนำม และเง่ือนไขกำรสัง่จำ่ย หรือหนงัสือแสดงเจตจ ำนงเปิดบญัชี
    - หนงัสือมอบอ ำนำจ/ เง่ือนไข (ถ้ำมี)
    - ส ำเนำบตัรประชำชน ของผู้ มีอ ำนำจลงนำม
   * กรณีต้องกำรรับเงนิค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงนิปันผลเข้ำบัญชีธนำคำร : ส ำเนำหน้ำแรกสมดุบญัชีเงินฝำกทีมี่ช่ือตรงกับผู้ เปิดบญัชี
     เทำ่นัน้ (ธ.กสิกรไทย ,ธ.กรุงเทพ ,ธ.ไทยพำณิชย์ ,ธ.เกียรตินำคินทกุสำขำทัว่ประเทศ หรือธนำคำรอ่ืนๆ เฉพำะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)
2. กรณีซือ้หน่วยลงทุนครัง้ต่อไป : ผู้ลงทนุกรอกข้อมลูและลงนำมใน "ใบค ำส่ังซือ้หน่วยลงทุน" เทำ่นัน้
3. กำรช ำระเงนิ :    - น ำใบ Pay-in ของบริษัทจดักำรเพ่ือช ำระเงินได้ทีธ่นำคำร 3 แหง่ (ธ.กสิกรไทย /ธ.กรุงเทพ/ ธ.กรุงศรีอยธุยำ)
                   - ช ำระด้วยเช็ค สัง่จำ่ย "บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จ ำกัด" หรือโดยเงินโอน

         -  ช ำระเงินผ่ำนตู้ ATM ธนำคำรกรุงเทพ และธนำคำรกสิกรไทย (อตัรำคำ่ธรรมเนียมกำรโอนเป็นไปตำมทีธ่นำคำรก ำหนด)

4. Fax เอกสำรกำรซือ้หน่วยลงทุน พร้อมหลกัฐำนกำรช ำระเงิน มำทีบ่ริษัทจดักำร หมำยเลข 02-672-1180 หรือ 02-286-4470

    ภำยในเวลำ 15.30 น ของวนัทีท่ ำรำยกำร และยืนยนัรำยกำรทำงโทรศพัท์ 02-672-1111

       (รหสักองทนุอ่ืนๆ สำมำรถสอบถำมได้ที ่Call Center 02-672-1111)
กองทุนต่ำงประเทศที่ซือ้-ขำยได้ทุกวันท ำกำร กองทุนที่ซือ้-ขำยได้ทุกวันท ำกำร

019 แอสเซทพลสั โกลบอลอลัโลเคชัน่ (ASP-GAF) 002 แอสเซทพลสั ตรำสำรหนี ้(ASP)
038 แอสเซทพลสั เอเช่ียนสเปเช่ียลซิททเูอชัน่ส์ (ASP-ASIAN) 005 แอสเซทพลสั ก ำไรปันผล (ASP-GDF)      
040 แอสเซทพลสั บริค (ASP-BRIC) 139 แอสเซทพลสั หุ้นไทย (ASP-THEQ)
070 แอสเซทพลสั ออยล์ (ASP-OIL) 178 แอสเซทพลสั สมอล แอนด์ มิด แคป อิควติี ้(ASP-SME)
071 แอสเซทพลสั โกลด์ (ASP-GOLD) 179 แอสเซทพลสั เฟล็กซิเบิล้ พลสั (ASP-FLEXPLUS)
073 แอสเซทพลสั เอสแอนด์พี500 (ASP-S&P500)
085 แอสเซทพลสั เอชเอสไอ (ASP-HSI) กองทุน LTF และ RMF

135 แอสเซทพลสั Strategic (ASP-STRATEGIC) 001 แอสเซทพลสั หุ้นระยะยำว (ASP-LTF)
150 แอสเซทพลสั นิคเคอิ 225 (ASP-NKY225) 030 แอสเซทพลสั หุ้นระยะยำวทวกี ำไร (ASP-GLTF)
157 แอสเซทพลสั ซีเอสไอ 300 (ASP-CSI300) 006 แอสเซทพลสั ตรำสำรหนีเ้พ่ือกำรเลีย้งชีพ (ASP-FRF)
159 แอสเซทพลสั ยโุรปพร็อพเพอร์ตี ้(ASP-EUPROP) 007 แอสเซทพลสั ตรำสำรทนุเพ่ือกำรเลีย้งชีพ (ASP-ERF)
173 แอสเซทพลสั ตรำสำรหนี ้เดลี ่พลสั ห้ำมขำยผู้ลงทนุรำยย่อย (ASP-DPLUS) 008 แอสเซทพลสั หุ้นผสมตรำสำรหนีเ้พ่ือกำรเลีย้งชีพ (ASP-MRF)
174 แอสเซทพลสั ตรำสำรหนีต้ำ่งปท. พลสั ห้ำมขำยผู้ลงทนุรำยย่อย A (ASP-FFPLUSA)
175 แอสเซทพลสั ตรำสำรหนีต้ำ่งปท. พลสั ห้ำมขำยผู้ลงทนุรำยย่อย R  (ASP-FFPLUSR) กองทุนที่ซือ้ได้ทุกวันท ำกำร และขำยได้ทุก 16 วัน

176 แอสเซทพลสั โกลบอล อินคมั พลสั A (ASPGIPLUS-A) 016 แอสเซทพลสั ตรำสำรหนี ้2 (ASP2)
177 แอสเซทพลสั โกลบอล อินคมั พลสั R (ASPGIPLUS-R)
181 แอสเซทพลสั โรโบติกส์ (ASP-ROBOT)

142 แอสเซทพลสั ไชน่ำ (ASP-CHINA)
153 แอสเซทพลสั ยโุรปแวล ู(ASP-EUROPE VALUE)
025 แอสเซทพลสั นิปปอนโกรทฟันด์ (ASP-NGF)

วิธีการซือ้หน่วยลงทุน 

ATM ธนาคารกรุงเทพ 

(1) ใสบ่ตัร ATM และกดรหสั 
(2) เลือกบริการ "อ่ืนๆ" และเลือก "ช าระเงนิ" 
(3) เลือกประเภทบญัชีท่ีต้องการช าระ จากนัน้เลือกประเภท 
     บริการ "อ่ืนๆ" 
(4) เลือก "บริษัทหลกัทรัพย์" และเลือก "บลจ.แอสเซท พลัส" 
(5) ใสห่มายเลขประจ าตวัผู้ถือหน่วยลงทนุ และกด "ถูกต้อง"  
      ถ้าไม่ทราบเลือก "ไม่มี Reference No." 
(6) ใสจ่ านวนเงินท่ีตอังการช าระ 
(7) เลือกบญัชีท่ีต้องการช าระ 

ATM ธนาคารกสิกรไทย 

(1) ใสบ่ตัร ATM และกดรหสั 
(2) เลือกบริการ "ช าระเงนิ" 
(3) เลือกรหสับริษัท 5 หลกั คือ 50102 
(4) เลือกประเภทบญัชีท่ีต้องการช าระ  
(5) ใสห่มายเลขประจ าตวัผู้ถือหน่วยลงทนุ จ านวน 12 หลกั  
      ถ้าไม่ทราบเลือก ใสห่มายเลข "1" แทน 
(6) ใสจ่ านวนเงินและยืนยนัการท ารายการ 
(7) รับ ATM SLIP และเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 

 

รหัสกองทุน 
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