คําขอใชบริการทางอินเตอรเน็ต / Phatra Click Application Form
(B1)
เลขที่ผูถือหนวยลงทุน / Unitholder No.
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด
Phatra Asset Management Company Limited
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ อาคารเอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
19/F Muang Thai-Phatra Complex Building Tower A 252/25 Ratchadapisek Road Huaykwang Bangkok 10310 Thailand
โทร/Tel. 0 2305 9800 แฟกซ/Fax. 0 2305 9803 – 4 www.phatraasset.com

วันที่ / Date

ชื่อผูถือหนวยลงทุน ...................................................................................................................................... เลขที่บัตรประชาชน ..............................................................................................................
Unitholder Name
ID No.
หมายเลขโทรศัพท .………………………………………………………………………...………….… อีเมล …………………………………………………………………………………………..…..…………….
Telephone No
E-mail Address
ขาพเจามีความประสงคดังนี้ :
I/We would like to:
ขอสมัครใชบริการธุรกรรมทางอินเตอรเน็ตโดยใหกําหนดรหัสผูใชเปนภาษาอังกฤษ จากรายชื่อที่กําหนดเพียงชื่อใดชื่อหนึ่งดังนี้
To apply for Phatra Click internet transaction services by using username in English and wish to use one of the usernames as follows:

1.

หรือ / or

4.

หรือ / or

2.

หรือ / or

5.

หรือ / or

3.

หรือ / or

6.

กรณีนิติบุคคล ขอระบุบุคคลในการรับเอกสารสําคัญทั้งหมดอาทิเชน เอกสารขอมูลรหัสผาน เปนตน และมีอํานาจในการติดตอกับบริษัทจัดการในกรณีการใชบริการทางอินเตอรเน็ท
คือ ................................................................................................................................................................................. (แนบสําเนาบัตรประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
For Corporate, please specify a right person who takes responsibility for all documents, e.g. Password Document, and who has authority for connection with asset management company in using
internet services. The name of the person is ………………………………………………….……………………………….………………..………………… (please attach a copied of ID Card with affirmation signature)

หมายเหตุ 1. หามใชอักขระตัวอักษรพิเศษ ใหใชเพียงตัวเลขและตัวอักษรปกติเทานั้น / Please use only English alphabet and number.
2. ในกรณีที่รหัสชือ่ แรกซ้ํากับผูอ ื่นในระบบ บลจ.จะเลือกรหัสถัดไปจนกวาไมซา้ํ / The company will respectively select only the username which is dissimilar to others in the system.

ขอมอบอํานาจใหบุคคลดังตอไปนี้ (ผูรับมอบอํานาจตองเปนบุคคคลที่เปดบัญชีไวกับบริษัท และไดยื่นคําขอใชบริการทางอินเตอรเน็ตตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด) สามารถทําธุรกรรม
ทางอินเตอรเน็ตเพื่อบัญชีหนวยลงทุนของขาพเจาได ดังรายละเอียดที่ระบุไว
To give power of attorney to the following username(s) (The attorney(s) must be the same person(s) having an account and applying for internet services
following to condition(s)) to do any internet transaction relating to my account’s details.

1.

รหัสผูใช
Username

ชื่อผูถือหนวย
Unitholder’s Name

เลขที่ผูถือหนวย
Unitholder’s Number

2.

รหัสผูใช
Username

ชื่อผูถือหนวย
Unitholder’s Name
เลขที่ผูถือหนวย
Unitholder’s Number

เอกสารประกอบคําขอ
– สําเนาบัตรประชาชนพรอมลงนามรับรองความถูกตอง / To complete the application, please attach a copied of ID Card including signature for certification.
เอกสารประกอบการมอบอํานาจ (ถามี) – สําเนาบัตรประชาชนพรอมลงนามรับรองความถูกตองของผูรับมอบอํานาจ / Component document (s) of power of attorney (if any)- a copied of ID Card including
signature for certification.
ขาพเจารับทราบและยินยอมปฎิบตั ิตามหลักการณเงื่อนไขตางๆ ตามที่ไดระบุไวดานหลังของใบสมัครนี้ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการจะประกาศ หรือกําหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงตอไปใน
อนาคตทุกประการ / I/We have read and agreed to be bounded by the terms and conditions specified in reverse of this application as well as those that
will be announced by the Phatra Asset Management Company Limited in the future.
....................................................................................................
ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน /ผูแทนตามกฎหมาย
Signature of Unitholder / Legal Representative
สําหรับเจาหนาที่ / For official use only.
…………………………………………..
ชื่อตัวแทน / Agent Name

………………………………….....….......
หมายเลขผูติดตอ / Single License No.

...………………………………

…………………………………

ผูทํารายการ / Teller

ผูอนุมัติ / Authorizer

โปรดพลิกอานดานหลัง (สําคัญ)

คํารับรองและคํายืนยันตอบริษัทจัดการ
1. ขาพเจาตกลงวาจะใชบริการธุรกรรมทางอินเตอรเน็ตตอเมื่อขาพเจาไดเปดบัญชีไวกับ บลจ.ภัทร และไดเคยซื้อหนวยลงทุนในบัญชีกองทุนเปดนั้นแลว
2. ในการใชบริการธุรกรรมทางอินเตอรเน็ตนี้ ขาพเจาจะใชรหัสผูใชและรหัสผานของขาพเจาที่ บลจ.ภัทร มอบให หรือรหัสผานที่ขาพเจาไดเปนผูกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงขึ้นเองในระบบ
บริการธุรกรรมทางอินเตอรเน็ตดังกลาว ทั้งนี้ การมีคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนหรือการกระทําใดๆ ผานอินเตอรเน็ตดังกลาวเปนการกระทําที่ถูกตองตามกฎหมาย โดยขาพเจาไมตองลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐานอีก
3. ขาพเจาตกลงจะเก็บรักษารหัสผูใชและรหัสผานไวเปนความลับ และจะใชเพื่อการบันทึกคําสั่งซื้อขาย หรือคําสั่งอื่นใดเกี่ยวกับหนวยลงทุนและเงินในบัญชีซื้อขายหนวยลงทุนของขาพเจา
ภายใตคํารับรองและคํายืนยันฉบับนี้ โดยตนเองและเพื่อตนเองเทานั้น ขาพเจาจะไมใหบุคคลอื่นนํารหัสผูใชและรหัสผานไปใช หากมีผูใดนํารหัสผูใชและรหัสผานของขาพเจาไปใชในการดู
ขอมูล และ/หรือสงคําสั่งซื้อหรือขายหนวยลงทุนไมวากรณีใดๆ ขาพเจาจะรับผิดชอบและผูกพันในการกระทําดังกลาวนั้นเอง
ในกรณีที่ขาพเจาไมสามารถจํารหัสผูใชและรหัสผาน หรือรหัสผานไดสูญหายหรือถูกทําลาย ไมวาดวยเหตุใด ขาพเจาจะตองแจงตอ บลจ.ภัทร ตามขั้นตอนและวิธีการที่ บลจ.ภัทร
กําหนดเพื่อใหดําเนินการระงับการใชรหัสผานนั้นโดยทันที และเพื่อขอให บลจ.ภัทร ออกรหัสผานใหใหม ทั้งนี้ คําสั่งใดหรือการกระทําใดที่ไดมีขึ้นโดยการใชรหัสผานของขาพเจากอนเวลาที่
บลจ.ภัทร จะระงับการใชรหัสผานถือวาเปนการดําเนินการของขาพเจา และขาพเจาตกลงวา บลจ.ภัทร ไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือที่ขาพเจาไดรับกอนเวลาที่ บลจ.
ภัทร จะดําเนินการระงับการใชรหัสผานของขาพเจา
4. ขาพเจาตกลงจะรับผิดชอบตอรายการที่เกิดขึ้นภายใตเลขที่ผูถือหนวยที่ขาพเจาไดทําการผูกไวกับรหัสผูใชและรหัสผานของขาพเจา หรือรหัสผูใชและรหัสผานของผูรับมอบอํานาจ
เสมือนหนึ่งเปนการกระทําของขาพเจาเอง โดยทาง บลจ.ภัทร จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํารายการ
5. ขาพเจารับทราบวาการซื้อหนวยลงทุนโดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารตางๆ ผานบริการธุรกรรมทางอินเตอรเน็ตนั้น จะตองลงนามในแบบแสดงความยินยอมใหหักเงินในบัญชีธนาคาร
เพื่อเปนคาซื้อหนวยลงทุน ซึ่งขาพเจาไดลงนามในแบบแสดงความยินยอมใหหักเงินดังกลาวเรียบรอยแลว และรับทราบวาจะตองทํารายการซื้อภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ขาพเจารับทราบ
และเขาใจดีวาเวลาของแตละธนาคารอาจแตกตางกันไดหรือเปลี่ยนแปลงได แลวแตกรณี
6. ขาพเจารับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ขอกําหนด และขอความใดๆ ที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของแตละกองทุน และที่ระบุอยูบนระบบบริการธุรกรรม
ทางอินเตอรเน็ตของ บลจ.ภัทร
7. ขาพเจาเขาใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการทํารายการผานบริการธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต เชน การสูญหายของขอมูลระหวางการรับ-สง การสงขอมูลเปนไปอยางเชื่องชา
หรือไมสามารถสงขอมูลได ตลอดจนกรณีที่ระบบเครือขายขัดของไมสามารถทํางานไดตามปกติ เกิดความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของขอมูลที่ไดรับเนื่องจากขอจํากัดในการใชบริการ
ธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต รวมถึงความเสียหายของอุปกรณตอพวงใดๆ และขอมูลหรือสิ่งตางที่อยูภายในอุปกรณนั้นๆ อันเนื่องมาจากการเขามาใชบริการธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต
รวมถึงความเสี่ยงจากการใชบริการซื้อขายหลักทรัพยผานอินเทอรเน็ตซึ่งอาจไดรับไวรัสเขามาสูระบบ หรืออุปกรณคอมพิวเตอร หรือมีความเสี่ยงในการถูกขัดขวาง หรือรบกวนการใช
บริการโดยบุคคลภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ บลจ.ภัทร ซึ่งหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกลาวขางตน หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการทํารายการผานบริการธุรกรรม
ทางอินเตอรเน็ตนี้ ขาพเจาตกลงจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากทาง บลจ.ภัทร โดยยินดีรับความเสี่ยงนี้ดวยตนเองทุกประการ
8. ขาพเจาตกลงวาเอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสาร หรือเครื่องพิมพของขาพเจาเปนเพียงเอกสารบันทึกรายการเทานั้น มิอาจใชเปนหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณ
และใชอางอิงได ทั้งนี้ ขาพเจาตกลงยินยอมใหถือเอาใบยืนยันที่จัดทําโดย บลจ.ภัทร เปนหลักฐานการทํารายการที่สมบูรณและใชอางอิงได
9. ขาพเจาตกลงจะรับผิดชอบตอรายการที่เกิดขึ้นภายใตเลขที่ผูถือหนวยที่ขาพเจาไดทําการผูกไวกับรหัสผูใชของขาพเจาหรือรหัสผูใชของผูรับมอบอํานาจเสมือนหนึ่งเปนการกระทําของ
ขาพเจาเอง โดยทาง บลจ.ภัทร จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํารายการ ขาพเจารับทราบวาขาพเจาสามารถตรวจสอบความถูกตองของรายการ
ดังกลาวไดผานระบบอินเตอรเน็ตโดยใชรหัสผูใชและรหัสผานของขาพเจา ทั้งนี้ หากขาพเจามิไดโตแยง หรือคัดคานรายการดังกลาวเปนลายลักษณอักษรภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่
สงคําสั่ง ใหถือวาขาพเจายอมรับและผูกพันตามรายการที่ไดมีการบันทึกคําสั่งผานอินเตอรเน็ตแลว แมวาขาพเจาจะไมไดทําหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเปนหลักฐานแหงการนั้นก็ตาม
10. ขาพเจาตกลงที่จะปองกันไมใหบุคคลอื่นใดตอเชื่อมอุปกรณคอมพิวเตอรเขากับอุปกรณคอมพิวเตอรที่ขาพเจาใชในการซื้อขายหลักทรัพยผานอินเตอรเน็ตซึ่งทําใหบุคคลดังกลาว
สามารถบันทึกคําสั่งซื้อขายเขามาในระบบคอมพิวเตอรของบริษัทได
11. ขาพเจารับทราบวาสามารถเพิกถอนรายการสั่งซื้อหรือสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของขาพเจาผานทางอินเตอรเน็ตของ บลจ.ภัทร ไดภายในเวลาที่กําหนดเทานั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู
กับเวลาของแตละธนาคาร หากการเพิกถอนรายการไดเกิดขึ้นหลังจากเวลาที่กําหนด ขาพเจาจะยอมรับวาขาพเจาไมสามารถเพิกถอนรายการได และ ใหถือวาการทํารายการสั่งซื้อ หรือ สั่ง
ขาย หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวไดเสร็จสิ้นสมบูรณแลวภายในเวลาที่กําหนด
12. บลจ.ภัทร มีสิทธิระงับมิใหขาพเจาทํารายการซื้อขายหนวยลงทุนผานอินเตอรเน็ตไดไมวาในเวลาใดๆ ทั้งนี้ ขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายอยางใดๆ จาก บลจ.ภัทร
13. บลจ.ภัทร ขอสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แกไขบรรดาขอตกลงตางๆ ตามคําขอนี้ไดทุกขณะตามแต บลจ.ภัทร และ/หรือ ธนาคารจะเห็นสมควร การเปลี่ยนแปลงแกไขดังกลาว
บลจ.ภัทร และ/หรือ ธนาคารจะประกาศใหทราบลวงหนา 30 วัน ณ สํานักงานของ บลจ.ภัทร หรือที่ทําการธนาคาร
14. ในกรณีที่ขาพเจากระทําการหรืองดเวนกระทําการตามคํารับรองและคํายืนยันตอ บลจ.ภัทร นี้ และเปนเหตุให บลจ.ภัทร ตองชดใชคาเสียหาย คาปรับ หรือเงินอื่นใดใหแกคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย หนวยงานที่กํากับดูแล องคกร หรือ
หนวยงานอื่นใดของรัฐ รวมถึงสํานักหักบัญชีหรือบุคคลใดๆ ขาพเจายินยอมรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย คาปรับ หรือเงินอื่นใดที่ บลจ.ภัทร ตองจายไปคืนแก บลจ.ภัทร ทันที พรอม
ดอกเบี้ยที่ บลจ.ภัทร จะเรียกเก็บในอัตราที่ บลจ.ภัทร กําหนดนับแตวันที่ไดชําระเงินดังกลาวไปจนกวาวันที่ขาพเจาชําระใหแก บลจ.ภัทร ครบถวน
15. นอกจากคํารับรองและคํายืนยันขางตน ขาพเจารับทราบและยินยอมวา บลจ.ภัทร จะจัดสงเอกสารสําคัญทั้งหมดใหแกบุคคลที่ขาพเจาระบุไว โดย บลจ.ภัทร ไมตองรับผิดชอบใน
ความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

