
เลขที ่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั ้น 14 ถนนสาทรใต แขวงทุ งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
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คำขอใชบริการทางอินเตอรเน็ต
(LHFUND Online) นิติบุคคล

ชื่อผูถือหนวย..............................................................................................................เลขที่ ใบสำคัญการจดทะเบียน...............................................
มีความประสงคขอใชบริการทางอินเตอรเน็ต เพื่อทำรายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหนวยลงทุน ของเลขท่ีผูถือหนวยลงทุน ดังนี้      

         *    เลขท่ีผูถือหนวยลงทุน

         *    เลขท่ีผูถือหนวยลงทุน

         *    เลขท่ีผูถือหนวยลงทุน     

      ตองการทำธุรกรรมกับเลขท่ีผูถือหนวยลงทุน ทั้งหมดภายใตบริษัทจัดการ

ขาพเจาขอระบุผูรับมอบอำนาจในการใชบริการทางอินเตอรเน็ต (บุคคลในการรับเอกสารสำคัญทั้งหมด อาทิเชน เอกสารขอมูลรหัสผาน เปนตน และ

มีอำนาจในการติดตอกับบริษัทจัดการในกรณีการใชบริการทางอินเตอรเน็ต) ท้ังน้ี โดยขอมอบอำนาจใหบุคคลดังตอไปน้ี (ผูรับมอบอำนาจตองเปนบุคคล

ท่ีเปดบัญชีไวกับบริษัท และไดย่ืนคำขอใชบริการทางอินเตอรเน็ตตามเง่ือนไขท่ีบริษัทกำหนด) สามารถทำธุรกรรมทางอินเตอรเน็ตเพ่ือบัญชีหนวยลงทุน

ของขาพเจาได ดังรายละเอียดที่ระบุไว

- - -
- - -
- - -

ชื่อ ........................................................ นามสกุล ................................................................................  วัน เดือน ปเกิด ��-��-����
หลักฐานแสดงตน   บัตรประชาชน      บัตรขาราชการ           หนังสือเดินทาง          บัตรตางดาว              ใบขับขี่     

สัญชาติ                   ไทย                     อื่นๆ ระบุ .......................................................................................................................

เลขที่  .......................................................................................................... วันหมดอายุ ��-��-���� 

*โทรศัพทมือถือ ......................................................................................... *อีเมล ...........................................................................................

เอกสารประกอบ คำขอใชบริการทางอินเตอรเน็ต LHFUND Online /คำขอหักบัญชีเงินฝาก(ATS)

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 3 เดือน (พรอมรับรองสำเนาถูกตอง)
2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก(หนาที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี) สำหรับหักบัญชีคาซื้อหนวยลงทุน (พรอมรับรองสำเนาถูกตอง)
3. หนังสือมอบอำนาจ(ถามี)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /บัตรขาราชการ /หนังสือเดินทาง /บัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกใหของกรรมการผูมีอำนาจลงนาม (พรอมรับรองสำเนาถูกตอง)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /บัตรขาราชการ /หนังสือเดินทาง /บัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกใหของผูรับมอบอำนาจในการทำธุรกรรม (พรอมรับรองสำเนาถูกตอง)


ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน หรือ ผูแทนตามกฎหมาย พรอมประทับตามบริษัท (ถามี)

............................................................................................................................... 
(                                           )(                                           )

สำหรับเจาหนาท่ี 

ผูแนะนำการลงทุนช่ือผูสนับสนุนการขาย รหัสผูแนะนำการลงทุน ผูบันทึกรายการ ผูอนุมัติ
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* จำเปนตองกรอกขอมูล

.........................................................



      
1. ข าพเจ าตกลงว าจะใช บริการธุรกรรมทางอินเตอร เน็ตต อเมื่อข าพเจ าได เป ิดบัญชีไว กับ บลจ.แลนด แอนด เฮาส และได เคยซื้อหน วยลงทุนในบัญชีกองทุนเป ิดนั้นแล ว
2. ในการใช บริการธุรกรรมทางอินเตอร เน็ตนี้ ข าพเจ าจะใช รหัสผู ใช และรหัสผ านของข าพเจ าที่ บลจ.แลนด แอนด เฮาส มอบให  หรือรหัสผ านที่ข าพเจ าได เป ็นผู กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงขึ้น
   เองในระบบบริการธุรกรรมทางอินเตอร เน็ตดังกล าว ทั้งนี้ การมีคำสั่งซื้อขายหน วยลงทุนหรือการกระทำใดๆ ผ านอินเตอร เน็ตดังกล าวเป ็นการกระทำที่ถูกต องตามกฎหมาย โดยข าพเจ า
   ไมต องลงลายมือชื่อไว เป ็นหลักฐานอีก
3. ข าพเจ าตกลงจะเก็บรักษารหัสผู ใช และรหัสผ านไว เป ็นความลับ และจะใช เพื่อการบันทึกคำสั่งซื้อขาย หรือคำสั่งอื่นใดเกี่ยวกับหน วยลงทุนและเงินในบัญชีซื้อขายหน วยลงทุนของข าพเจ า
   ภายใต คำรับรองและคำยืนยันฉบับนี้ โดยตนเองและเพื่อตนเองเท านั้น ข าพเจ าจะไม ให บุคคลอื่นนำรหัสผู ใช และรหัสผ านไปใช  หากมีผู ใดนำรหัสผู ใช และรหัสผ านของข าพเจ าไปใช ในการดู
   ขอมูล และ/หรือสงคำส่ังซ้ือหรือขายหนวยลงทุนไมวากรณีใดๆ ขาพเจาจะรับผิดชอบและผูกพันในการกระทำดังกลาวน้ันเอง ในกรณีท่ีขาพเจาไมสามารถจำรหัสผูใชและรหัสผาน หรือรหัส
   ผ านได สูญหายหรือถูกทำลาย ไม วาด วยเหตุใด ข าพเจ าจะต องแจ งต อบลจ.แลนด แอนด เฮาส ตามขั้นตอนและวิธีการที่ บลจ.แลนด แอนด เฮาส กำหนดเพื่อให ดำเนินการระงับการใช 
   รหัสผานน้ันโดยทันที และเพ่ือขอใหบลจ.แลนด แอนด เฮาส  ออกรหัสผานใหใหม ท้ังน้ี คำส่ังใดหรือการกระทำใดท่ีไดมีข้ึนโดยการใชรหัสผานของขาพเจากอนเวลาท่ีบลจ.แลนด แอนด เฮาส 
   จะระงับการใช รหัสผ านถือว าเป ็นการดำเนินการของข าพเจ า และข าพเจ าตกลงว าบลจ.แลนด แอนด เฮาส  ไม ต องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือที่ข าพเจ าได รับก อนเวลาที่ 
   บลจ.แลนด แอนด เฮาส จะดำเนินการระงับการใช รหัสผ านของข าพเจ า
4. ข าพเจ าตกลงจะรับผิดชอบต อรายการที่เกิดขึ้นภายใต เลขที่ผู ถือหน วยที่ข าพเจ าได ทำการผูกไว กับรหัสผู ใช และรหัสผ านของข าพเจ า หรือรหัสผู ใช และรหัสผ านของผู รับมอบอำนาจเสมือน
   หนึ่งเป ็นการกระทำของข าพเจ าเอง โดยทางบลจ.แลนด แอนด เฮาส จะไม รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการ
5. ข าพเจ ารับทราบว าการซื้อหน วยลงทุนโดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารต างๆ ผ านบริการธุรกรรมทางอินเตอร เน็ตนั้น จะต องลงนามในแบบแสดงความยินยอมให หักเงินในบัญชีธนาคารเพื่อเป ็น
   ค าซื้อหน วยลงทุน ซึ่งข าพเจ าไดลงนามในแบบแสดงความยินยอมให หักเงินดังกล าวเรียบร อยแล ว และรับทราบว าจะต องทำรายการซื้อภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ข าพเจ ารับทราบและเข า
   ใจดีว าเวลาของแต ละธนาคารอาจแตกต างกันได หรือเปลี่ยนแปลงได  แล วแต กรณี
6. ข าพเจ ารับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข อกำหนด และข อความใดๆ ที่ระบุไว ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน วยลงทุนของแต ละกองทุน และที่ระบุอยู บนระบบบริการธุรกรรม
   ทางอินเตอร เน็ตของบลจ.แลนด แอนด เฮาส 
7. ข าพเจ าเข าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการทำรายการผ านบริการธุรกรรมทางอินเตอร เน็ต เช น การสูญหายของข อมูลระหว างการรับ-ส ง การส งข อมูลเป ็นไปอย างเชื่องช า
   หรือไม สามารถส งขอมูลได  ตลอดจนกรณีที่ระบบเครือข ายขัดข องไม สามารถทำงานได ตามปกติ เกิดความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข อมูลที่ ได รับเนื่องจากข อจำกัดในการใช บริการ
   ธุรกรรมทางอินเตอร เน็ต รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ ต อพ วงใดๆ และข อมูลหรือสิ่งต างที่อยู ภายในอุปกรณ นั้นๆ อันเนื่องมาจากการเข ามาใช บริการธุรกรรมทางอินเตอร เน็ตรวมถึง
   ความเสี่ยงจากการใช บริการซื้อขายหลักทรัพย ผ านอินเตอร เน็ตซึ่งอาจได รับไวรัสเข ามาสู ระบบ หรืออุปกรณ คอมพิวเตอร  หรือมีความเสี่ยงในการถูกขัดขวาง หรือรบกวนการใช บริการ
   โดยบุคคลภายนอกที่อยู นอกเหนือการควบคุมของ บลจ.แลนด แอนด เฮาส ซึ่งหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล าวข างต น หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการทำรายการผ านบริการ
   ธุรกรรมทางอินเตอร เน็ตนี้ ข าพเจ าตกลงจะไม เรียกร องค าเสียหายใดๆ จากทางบลจ.แลนด แอนด เฮาส โดยยินดีรับความเสี่ยงนี้ด วยตนเองทุกประการ
8. ข าพเจ าตกลงว าเอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสาร หรือเครื่องพิมพ ของข าพเจ าเป ็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท านั้น มิอาจใช เป ็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ 
   และใช อ างอิงได  ทั้งนี้ ข าพเจ าตกลงยินยอมให ถือเอาใบยืนยันที่จัดทำโดย บลจ.แลนด แอนด เฮาส เป ็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ และใช อ างอิงได 
9. ขาพเจาตกลงจะรับผิดชอบตอรายการท่ีเกิดข้ึนภายใตเลขท่ีผูถือหนวยท่ีขาพเจาไดทำการผูกไวกับรหัสผูใชของขาพเจาหรือรหัสผูใชของผูรับมอบอำนาจเสมือนหน่ึงเปนการกระทำของขาพเจาเอง 
   โดยทาง บลจ.แลนด แอนด เฮาส จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินตอความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทำรายการ ขาพเจารับทราบวาขาพเจาสามารถตรวจสอบความถูกตองของรายการดังกลาว
   ไดผานระบบอินเตอรเน็ตโดยใชรหัสผูใชและรหัสผ านของขาพเจา ทั้งนี้ หากขาพเจามิไดโต แยง หรือคัดค านรายการดังกล าวเป ็นลายลักษณ อักษรภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาท่ีส งคำส่ัง 
   ให ถือว าข าพเจ ายอมรับและผูกพันตามรายการที่ ได มีการบันทึกคำสั่งผ านอินเตอร เน็ตแล ว แม ว าข าพเจ าจะไม ได ทำหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป ็นหลักฐานแห งการนั้นก็ตาม
10. ขาพเจาตกลงท่ีจะปองกันไมใหบุคคลอ่ืนใดตอเช่ือมอุปกรณคอมพิวเตอรเขากับอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีขาพเจาใชในการซ้ือขายหลักทรัพยผานอินเตอรเน็ตซ่ึงทำใหบุคคลดังกลาวสามารถบันทึก
    คำสั่งซื้อขายเข ามาในระบบคอมพิวเตอร ของบริษัทได 
11. ข าพเจ ารับทราบว าสามารถเพิกถอนรายการสั่งซื้อหรือสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน วยลงทุนของข าพเจ าผ านทางอินเตอร เน็ตของ บลจ.แลนด แอนด เฮาส  ได ภายในเวลาที่กำหนดเท านั้น 
    ทั้งนี้ ขึ้นอยู กับเวลาของแต ละธนาคาร หากการเพิกถอนรายการได เกิดขึ้นหลังจากเวลาที่กำหนด ข าพเจ าจะยอมรับว าข าพเจ าไม สามารถเพิกถอนรายการได  และ ให ถือว าการทำรายการ
    สั่งซื้อ หรือ สั่งขาย หรือสับเปลี่ยนหน วยลงทุนดังกล าวได เสร็จสิ้นสมบูรณ แลวภายในเวลาที่กำหนด
12. บลจ.แลนด แอนด เฮาส มีสิทธิระงับมิให ข าพเจ าทำรายการซื้อขายหน วยลงทุนผ านอินเตอร เน็ตได ไม ว าในเวลาใดๆ ทั้งนี้ ข าพเจ าจะไม เรียกร องค าเสียหายหรือค าใช จ ายอย างใดๆ จาก 
    บลจ.แลนด แอนด เฮาส 
13. บลจ.แลนด แอนด เฮาส ขอสงวนไว ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก ไขบรรดาข อตกลงต างๆ ตามคำขอนี้ ได ทุกขณะตามแต  บลจ.แลนด แอนด เฮาส และ/หรือธนาคารจะเห็นสมควร การ
    เปลี่ยนแปลงแก ไขดังกล าว บลจ.แลนด แอนด เฮาส และ/หรือธนาคารจะประกาศให ทราบล วงหน า 30 วัน ณ สำนักงานของ บลจ.แลนด แอนด เฮาส หรือที่ทำการธนาคาร
14. ในกรณีที่ข าพเจ ากระทำการหรืองดเว นกระทำการตามคำรับรองและคำยืนยันต อบลจ.แลนด แอนด เฮาส นี้ และเป ็นเหตุให บลจ.แลนด แอนด เฮาส ต องชดใช ค าเสียหาย ค าปรับ หรือ
    เงินอ่ืนใดใหแกคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย หนวยงาน
    ท่ีกำกับดูแล องคกร หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ รวมถึงสำนักหักบัญชีหรือบุคคลใดๆ ขาพเจายินยอมรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย คาปรับ หรือเงินอ่ืนใดท่ี บลจ.แลนด แอนด เฮาส  ตองจาย
    ไปคืนแก  บลจ.แลนด แอนด เฮาส ทันที พร อมดอกเบี้ยที่ บลจ.แลนด แอนด เฮาส จะเรียกเก็บในอัตราที่ บลจ.แลนด แอนด เฮาส กำหนดนับแต วันที่ ได ชำระเงินดังกล าวไปจนกว าวันที่
    ข าพเจ าชำระให แก  บลจ.แลนด แอนด เฮาส ครบถ วน
15. นอกจากคำรับรองและคำยืนยันขางตน ขาพเจารับทราบและยินยอมวา บลจ.แลนด แอนด เฮาส จะจัดสงเอกสารสำคัญทั้งหมดใหแกบุคคลท่ีข าพเจาระบุไว โดยบลจ.แลนด แอนด เฮาส 
    ไม ต องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

คำรับรองและคำยืนยันตอบริษัทจัดการ


