คาขอใช้ บริการธุรกรรมทาง Internet และ/หรื อแอปพลิเคชัน Streaming For Fund
วันที่ .........................................
ชื่อ/นามสกุล
เลขที่ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน

เลขที่บัตรประชาชน
โทรศัพท์

ขอสมัครใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเตอร์ เน็ต TalisAM Online โปรดระบุ Email Address ……………………………………
ขอสมัครใช้บริการทางแอปพลิเคชัน Streaming For Fund (โดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผา่ น App Store และ Play Store)
ข้ าพเจ้ ายอมรับเงื่อนไขในการใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเตอร์ เน็ต และ/หรื อ แอปพลิเคชัน Streaming For Fund ตามที่ได้ ระบุไว้
ท้ ายนี ้ และ/หรื อที่ระบุใน TalisAM Online และ/หรื อ แอปพลิเคชัน Streaming For Fund ณ ปั จจุบนั และอนาคต
ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ งานบริการธุรกรรมทางอินเตอร์ เน็ต และ/หรือ แอปพลิเคชัน Streaming for fund
1. ท่า นจะสามารถใช้ บ ริ การธุร กรรมทางอิ น เตอร์ เ น็ต TalisAM Online และ/หรื อ แอปพลิเ คชั่น Streaming for Fund หรื อ ช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ บลจ. จัดไว้ ให้ บริ การ (รวมเรี ยกว่า “บริ การ Online”) ได้ ต่อเมื่อท่านเปิ ดบัญชีซื ้อขายหน่วยลงทุนไว้ กบั บลจ.
แล้ ว และในกรณีการทารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่าน “บริ การ Online” ธนาคารเจ้ าของบัญชีเงินฝากของท่านต้ องอนุมตั ิการตัดเงินจาก
บัญชีเรี ยบร้ อยแล้ ว
โดยผู้ให้ บริ การ “บริ การ Online” ดังกล่าว ได้ แก่
ก. บริ การธุรกรรมทางอินเตอร์ เน็ต TalisAM Online ให้ บริ การโดย ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนของ
กองทุนรวม
ข. แอปพลิเคชัน Streaming for Fund ให้ บริ การโดย บริ ษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จากัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ แอปพลิเคชัน
Streaming for Fund เวอร์ ชันสาหรั บคอมพิวเตอร์ (PC Version) และเวอร์ ชันแอปพลิเคชันที่ให้ บริ การในโทรศัพท์ มือถือ และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (Mobile Version)
2. ในการใช้ “บริ การ Online” นี ้ ท่านจะใช้ รหัสผู้ใช้ (User Name) และ/หรื อ รหัสผ่าน (Password) ของท่านที่ บลจ. มอบให้ หรื อที่ท่าน
ได้ เป็ นผู้กาหนด หรื อเปลีย่ นแปลงขึ ้นเองในระบบที่ให้ บริ การดังกล่าว
3. ท่านจะเก็บรักษารหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เป็ นความลับ และยอมรับว่า บลจ. จะไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ
ทังสิ
้ ้นในกรณีที่มีบคุ คลใดได้ ใช้ รหัสผู้ใช้ และ/หรื อรหัสผ่านของท่านทารายการผ่านช่องทาง “บริ การ Online”
4. ท่านตกลงรับผิดชอบต่อรายการที่เกิดขึ ้นภายใต้ เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ทา่ นได้ ทาการผูกไว้ กบั รหัสผู้ใช้ ของท่าน หรื อ รหัสผู้ใช้ ของผู้รับ
มอบอานาจของท่าน เสมือนหนึง่ เป็ นการกระทาของท่านเอง
5. ท่านรับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้ อกาหนด และข้ อความใด ๆ ที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
แต่ละกองทุน และที่ระบุอยูบ่ นช่องทาง “บริ การ Online” ที่บลจ.จัดไว้ ให้ บริ การ
6. ท่านรับทราบว่าการซื ้อกองทุนโดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารต่าง ๆ ผ่าน “บริ การ Online” นัน้ จะต้ องลงนามในแบบแสดงความยินยอม
ให้ หกั เงินในบัญชีธนาคารเพื่อเป็ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนและรับทราบว่าจะต้ องทารายการซื ้อภายในเวลาที่กาหนด ทังนี
้ ้ เวลาของแต่ละ
ธนาคารอาจแตกต่างกันได้ หรื อ เปลีย่ นแปลงได้ แล้ วแต่กรณี
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7. ท่านเข้ าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการทารายการผ่าน “บริ การ Online” เช่น การสูญหายของข้ อมูลระหว่างการรับส่ง
การส่งข้ อมูลเป็ นไปอย่างเชื่องช้ า หรื อไม่สามารถส่งข้ อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครื อข่ายมีข้อขัดข้ องไม่สามารถทางานได้ ตามปกติ
ความผิดพลาดและคลาดเคลือ่ นของข้ อมูลที่ได้ รับ เนื่องจากข้ อจากัดในการใช้ “บริ การ Online” รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์ตอ่
พ่วงใด ๆ และข้ อมูล หรื อสิง่ ต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายในอุปกรณ์นนั ้ ๆ อันเนื่องมาจากการใช้ “บริ การ Online” หากมีความเสียหายเกิดขึ ้นจาก
เหตุการณ์ดงั กล่าว ท่านตกลงจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ จาก บลจ. และยินดีรับความเสีย่ งนี ้ด้ วยตนเองทุก ประการ
8. ท่านรับทราบว่าสามารถยกเลิกรายการสังซื
้ ้อหรื อสัง่ ขายหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของท่านผ่าน “บริ การ Online” ได้ ภายในเวลาและ
ขันตอนตามที
้
่ บลจ.กาหนด
9. ท่านรับทราบว่า ข้ อมูลที่ปรากฏในระบบของแต่ละช่องทาง “บริ การ Online” ตามข้ อ 1. อาจไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด และในช่วงเวลาเดียวกัน
ข้ อมูลจากช่องทาง “บริ การ Online” หนึ่งอาจไม่ตรงกับข้ อมูลของอีกช่องทาง “บริ การ Online” ซึ่งอาจเนื่องมาจากข้ อมูลนันเป็
้ น
ข้ อมูลที่แสดงก่อนรอบระยะเวลาการปรับปรุ งข้ อมูลระหว่างกันของผู้ให้ บริ การ ทังนี
้ ้ ผู้ให้ บริ การของแต่ละช่องทางจะทาการปรับปรุง
ข้ อมูลให้ ตรงกันตามกาหนดรอบเวลาที่ได้ ตกลงร่วมกัน
10. ท่านตกลงว่า เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่ องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ หรื อ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของท่าน เป็ นเพียง
เอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ มิอาจใช้ เป็ นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์และใช้ อ้างอิงได้ ทั ง้ นี ้ ท่านยินยอมตกลงให้ ถือเอาใบ
ยืนยันที่จดั ทาโดย บลจ. เป็ นหลักฐานการทารายการที่สมบูรณ์และใช้ อ้างอิงได้
11. ท่านรับทราบและตกลงปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ งานอื่น (ถ้ ามี) และคู่มือการใช้ งาน ตามที่ปรากฏในช่องทาง “บริ การ
Online” ดังกล่าว
12. บลจ. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ ไข ปรับปรุ ง หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใด ๆ บน “บริ การ Online” นี ้รวมถึงการระงับการให้ บริ การ “บริ การ
Online” ชัว่ คราว หรื อตามที่ บลจ. จะกาหนดได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ าแต่อย่างใด
13. ท่านตกลงอนุญาตให้ บลจ. และ/หรื อ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา และ/หรื อ เซ็ทเทรด ที่เป็ นผู้ให้ บริ การช่องทาง “บริ การ Online” รวมถึง
บริ ษัทในเครื อ เข้ าถึง เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุ งและพัฒนาบริ การ หรื อ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของผู้ให้ บริ การ รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้ บริ การช่องทางเพื่อรับ-ส่งคาสัง่ สาหรับการซื ้อขายหน่วย
ลงทุนแบบออนไลน์ หรื อเพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และให้ สามารถนาข้ อมูลส่วนบุคคลไปวิเคราะห์ ดัดแปลง หรื อดาเนินการอื่น
ใดทางสถิติได้

ลงชื่อ ....................................................................... ผู้ถือหน่วยลงทุน
( ....................................................................... )

สาหรับเจ้ าหน้ าที่

ดาเนินการส่ง email ยืนยันให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแล้ ว
ลงชื่อ ................................................................ ( ................................................................... )
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