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วนัท่ี ......................................... 

ชื่อ/นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน 

เลขที่ ผู้ถอืหน่วยลงทุน โทรศัพท์  

ขอสมคัรใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต TalisAM Online โปรดระบ ุEmail Address …………………………………… 

ขอสมัครใชบ้ริการทางแอปพลิเคชัน Streaming For Fund (โดยทา่นสามารถดาวน์โหลดได้ผา่น App Store และ Play Store) 

ข้าพเจ้ายอมรับเง่ือนไขในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต และ/หรือ แอปพลเิคชนั Streaming For Fund ตามท่ีได้ระบไุว้
ท้ายนี ้และ/หรือท่ีระบใุน TalisAM Online และ/หรือ แอปพลเิคชนั Streaming For Fund ณ ปัจจบุนัและอนาคต 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต และ/หรือ แอปพลิเคชัน Streaming for fund 

1. ท่านจะสามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต TalisAM Online และ/หรือ แอปพลิเคชั่น Streaming for Fund หรือช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ บลจ. จดัไว้ให้บริการ (รวมเรียกว่า “บริการ Online”) ได้ต่อเมื่อท่านเปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุไว้กบั บลจ.

แล้ว และในกรณีการท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุผา่น “บริการ Online” ธนาคารเจ้าของบญัชีเงินฝากของทา่นต้องอนมุตัิการตดัเงินจาก

บญัชีเรียบร้อยแล้ว

โดยผู้ให้บริการ “บริการ Online” ดงักลา่ว ได้แก่

ก. บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต TalisAM Online ให้บริการโดย ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนของ

กองทนุรวม 

ข. แอปพลิเคชนั Streaming for Fund ให้บริการโดย บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จ ากัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ แอปพลิเคชนั 

Streaming for Fund เวอร์ชันส าหรับคอมพิวเตอร์ (PC Version) และเวอร์ชันแอปพลิเคชันที่ให้บริการในโทรศพัท์มือถือ และ

อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อื่น ๆ (Mobile Version)  

2. ในการใช้ “บริการ Online” นี ้ท่านจะใช้รหสัผู้ ใช้ (User Name) และ/หรือ รหสัผ่าน (Password) ของท่านที่ บลจ. มอบให้ หรือที่ท่าน

ได้เป็นผู้ก าหนด หรือเปลีย่นแปลงขึน้เองในระบบที่ให้บริการดงักลา่ว

3. ท่านจะเก็บรักษารหสัผู้ ใช้ (User Name) และรหสัผ่าน (Password) เป็นความลบั และยอมรับว่า บลจ. จะไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ

ทัง้สิน้ในกรณีที่มีบคุคลใดได้ใช้รหสัผู้ใช้ และ/หรือรหสัผา่นของทา่นท ารายการผา่นช่องทาง “บริการ Online”

4. ทา่นตกลงรับผิดชอบตอ่รายการท่ีเกิดขึน้ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีทา่นได้ท าการผกูไว้กบัรหสัผู้ใช้ของทา่น หรือ รหสัผู้ใช้ของผู้ รับ

มอบอ านาจของทา่น เสมือนหนึง่เป็นการกระท าของทา่นเอง

5. ท่านรับทราบและยินยอมผกูพนัตนเองตามเง่ือนไข ข้อก าหนด และข้อความใด ๆ ท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของ

แตล่ะกองทนุ และที่ระบอุยูบ่นช่องทาง “บริการ Online” ที่บลจ.จดัไว้ให้บริการ

6. ทา่นรับทราบวา่การซือ้กองทนุโดยตดัเงินจากบญัชีธนาคารตา่ง ๆ  ผา่น “บริการ Online” นัน้ จะต้องลงนามในแบบแสดงความยนิยอม

ให้หกัเงินในบญัชีธนาคารเพื่อเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุและรับทราบว่าจะต้องท ารายการซือ้ภายในเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้เวลาของแต่ละ

ธนาคารอาจแตกตา่งกนัได้ หรือ เปลีย่นแปลงได้ แล้วแตก่รณี

ค าขอใช้บริการธุรกรรมทาง Internet และ/หรือแอปพลิเคชัน Streaming For Fund 
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7. ท่านเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอนัเกิดจากการท ารายการผ่าน “บริการ Online” เช่น การสญูหายของข้อมลูระหว่างการรับสง่ 

การสง่ข้อมลูเป็นไปอยา่งเช่ืองช้า หรือไมส่ามารถสง่ข้อมลูได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือขา่ยมีข้อขดัข้องไมส่ามารถท างานได้ตามปกติ 

ความผิดพลาดและคลาดเคลือ่นของข้อมลูที่ได้รับ เนื่องจากข้อจ ากดัในการใช้ “บริการ Online”  รวมถึงความเสยีหายของอปุกรณ์ตอ่

พว่งใด ๆ และข้อมลู หรือสิง่ตา่ง ๆ ที่อยูภ่ายในอปุกรณ์นัน้ ๆ อนัเนื่องมาจากการใช้ “บริการ Online” หากมีความเสยีหายเกิดขึน้จาก

เหตกุารณ์ดงักลา่ว ทา่นตกลงจะไมเ่รียกร้องคา่เสยีหายใด ๆ จาก บลจ. และยินดีรับความเสีย่งนีด้้วยตนเองทกุประการ 

8. ทา่นรับทราบวา่สามารถยกเลกิรายการสัง้ซือ้หรือสัง่ขายหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของทา่นผา่น “บริการ Online” ได้ภายในเวลาและ

ขัน้ตอนตามที่ บลจ.ก าหนด  

9. ทา่นรับทราบวา่ ข้อมลูที่ปรากฏในระบบของแตล่ะช่องทาง “บริการ Online” ตามข้อ 1. อาจไมใ่ช่ข้อมลูลา่สดุ และในช่วงเวลาเดยีวกนั 

ข้อมูลจากช่องทาง “บริการ Online” หนึ่งอาจไม่ตรงกับข้อมูลของอีกช่องทาง “บริการ Online”  ซึ่งอาจเนื่องมาจากข้อมูลนัน้เป็น

ข้อมลูที่แสดงก่อนรอบระยะเวลาการปรับปรุงข้อมลูระหวา่งกนัของผู้ให้บริการ  ทัง้นี ้ผู้ ให้บริการของแตล่ะช่องทางจะท าการปรับปรุง

ข้อมลูให้ตรงกนัตามก าหนดรอบเวลาที่ได้ตกลงร่วมกนั 

10. ท่านตกลงว่า เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกจากเคร่ืองพิมพ์ โทรศพัท์มือถือ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ  ของท่าน เป็นเพียง

เอกสารบนัทกึรายการเท่านัน้ มิอาจใช้เป็นหลกัฐานในการท ารายการท่ีสมบรูณ์และใช้อ้างอิงได้  ทั ง้นี ้ท่านยินยอมตกลงให้ถือเอาใบ

ยืนยนัท่ีจดัท าโดย บลจ. เป็นหลกัฐานการท ารายการท่ีสมบรูณ์และใช้อ้างอิงได้ 

11. ท่านรับทราบและตกลงปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้งานอื่น (ถ้ามี) และคู่มือการใช้งาน  ตามที่ปรากฏในช่องทาง “บริการ 

Online”  ดงักลา่ว  

12. บลจ. ขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูใด ๆ บน “บริการ Online”  นีร้วมถึงการระงบัการให้บริการ “บริการ 

Online”  ชัว่คราว หรือตามที่ บลจ. จะก าหนดได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้าแตอ่ยา่งใด 

13. ท่านตกลงอนญุาตให้ บลจ. และ/หรือ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และ/หรือ เซ็ทเทรด ที่เป็นผู้ ให้บริการช่องทาง “บริการ Online” รวมถึง

บริษัทในเครือ เข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันาบริการ หรือ

ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของผู้ ให้บริการ  รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการพฒันาการให้บริการช่องทางเพื่อรับ-สง่ค าสัง่ส าหรับการซือ้ขายหน่วย

ลงทนุแบบออนไลน์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่เก่ียวข้อง และให้สามารถน าข้อมลูสว่นบคุคลไปวิเคราะห์ ดดัแปลง หรือด าเนินการอื่น

ใดทางสถิติได้ 

 
 

 ลงช่ือ ....................................................................... ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

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

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ด าเนินการส่ง email ยืนยนัให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ลงช่ือ .................................................... ............     ( ................................................................... ) 
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