้ ริการทางอินเตอร์เน็ ต / KKPAM Online Application Form
คําขอใชบ
(B1)
เลขทีผ
่ ูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน /
Unitholder No.
บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน เกียรตินาคินภ ัทร จําก ัด
ั้ 19 อาคารเมืองไทย-ภ ัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 252/25 ถนนร ัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ชน
Kiatnakin Phatra Asset Management Company Limited
19/F Muang Thai-Phatra Complex Building Tower A 252/25 Ratchadapisek Road Huaykwang Bangkok 10310 Thailand
โทร/Tel. 0 2305 9800 แฟกซ์/Fax. 0 2305 9803 – 4 https://am.kkpfg.com

ว ันที่ / Date

่ ผู ้ถือหน่วยลงทุน ………………………………………………………………………………………………………………………. เลขทีบ
ชือ
่ ต
ั รประชาชน ……………………………………………………….
Unitholder Name
ID No.
หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………อีเมล์………………………..……………………………………………………………………………………………………….
Telephone No
E-mail Address

ขาพเจามีความประสงคดังนี้ :
I/We would like to:
่ ทีก
่ ใดชือ
่ หนึง่ ด ังนี้
ขอสม ัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ ตโดยให้กําหนดรห ัสผูใ้ ช้เป็นภาษาอ ังกฤษ จากรายชือ
่ ําหนดเพียงชือ
To apply for KKPAM Online 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.

กรณี นต
ิ บ
ิ ุคคล ขอระบุบุค คลในการร บ
ั เอกสารสํ าค ญ
ั ทงหมดอาทิ
ั้
เช่น เอกสารข้อมูลรห ส
ั ผ่าน เป็ นต้น และมีอํ านาจในการติดต่อก ับบริษท
ั จ ัดการในกรณี การใช้
บริการทางอินเตอร์เน็ ท
คือ ..................................................................................................................................................... (แนบสําเนาบ ัตรประชาชนพร้อมร ับรองสําเนาถูกต้อง)
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)
่ แรกซํ้ากับผู ้อืน
หมายเหตุ ในกรณีทรี่ หัสชือ
่ ในระบบ บลจ.จะเลือกรหัสถัดไปจนกว่าไม่ซํ้า / The company will respectively select only the username which is dissimilar to others in
the system.
ขอมอบอํ า นาจให้บุค คลด งั ต่อ ไปนี้ (ผู ร้ บ
ั มอบอํ า นาจต้อ งเป็ นบุค คลทีเ่ ปิ ดบ ญ
ั ชีไ ว้ก ับบริษ ท
ั และได้ย น
ื่ คํ า ขอใช้บ ริก ารทางอิน เตอร์เ น็ ต ตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษ ท
ั
กําหนด) สามารถทําธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ ตเพือ
่ บ ัญชีหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าได้ ด ังรายละเอียดทีร่ ะบุไว้
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.

รหัสผู ้ใช ้
Username
่ ผู ้ถือหน่วย
ชือ
Unitholder’s Name
เลขทีผ
่ ู ้ถือหน่วย
Unitholder’s Number

2.

รหัสผู ้ใช ้
Username
่ ผู ้ถือหน่วย
ชือ
Unitholder’s Name
เลขทีผ
่ ู ้ถือหน่วย
Unitholder’s Number

เอกสารประกอบคําขอ
for certification.
เอกสารประกอบการมอบอํานาจ (ถ้ามี)

– สําเนาบัตรประชาชนพร ้อมลงนามรับรองความถูกต ้อง / To complete the application, please attach a copied of ID Card including signature

– สําเนาบัตรประชาชนพร ้อมลงนามรับรองความถูกต ้องของผู ้รับมอบอํานาจ / Component document (s) of power of attorney (if any)- a
copied of ID Card including signature for certification.
ข ้าพเจ ้ารับทราบและยินยอมปฎิบัตต
ิ ามหลักการณ์เงือ
่ นไขต่างๆ ตามทีไ่ ด ้ระบุไว ้ด ้านหลังของใบสมัครนี้ และเงือ
่ นไขอืน
่ ๆ ทีบ
่ ริษัทจัดการจะประกาศ หรือกําหนดเพิม
่ เติม หรือ
เปลีย
่ นแปลงต่อไปในอนาคตทุกประการ / 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 Kiatnakin Phatra Asset Management Company Limited in the future.
....................................................................................................
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุน /ผู ้แทนตามกฎหมาย
ลายมือชือ
Signature of Unitholder / Legal Representative
สําหร ับเจ้าหน้าที่ / For official use only.
………………………..
………….....….......
่ ตัวแทน / Agent Name
ชือ
หมายเลขผู ้ติดต่อ / Single License No.

...………………………………
ผู ้ทํารายการ / Teller

…………………………………
ผู ้อนุมัต ิ / Authorizer
โปรดพลิกอ่านด้านหล ัง (สําค ัญ)

คําร ับรองและคํายืนย ันต่อบริษท
ั จ ัดการ
้ หน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนเปิ ดนั น
1. ข ้าพเจ ้าตกลงว่าจะใช ้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ ตต่อเมือ
่ ข ้าพเจ ้าได ้เปิ ดบัญชีไว ้กับ บลจ.เกียรตินาคินภัทร และได ้เคยซือ
้ แล ้ว
2. ในการใช ้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ ตนี้ ข ้าพเจ ้าจะใช ้รหัสผู ้ใช ้และรหัสผ่านของข ้าพเจ ้าที่ บลจ.เกียรตินาคินภัทร มอบให ้ หรือรหัสผ่านทีข
่ ้าพเจ ้าได ้เป็ นผู ้กําหนดหรือ
้ ขายหน่ว ยลงทุนหรือการกระทํ าใดๆ ผ่า นอินเตอร์เน็ ตดังกล่า วเป็ นการกระทํ าที่
เปลีย
่ นแปลงขึน
้ เองในระบบบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ ตดังกล่า ว ทัง้ นี้ การมีคํา สั่งซือ
่ ไว ้เป็ นหลักฐานอีก
ถูกต ้องตามกฎหมาย โดยข ้าพเจ ้าไม่ต ้องลงลายมือชือ
ื้ ขายหน่วย
้ ขาย หรือคําสัง่ อืน
่ ใดเกีย
่ วกับหน่วยลงทุนและเงินในบัญชีซอ
3. ข ้าพเจ ้าตกลงจะเก็บรักษารหัสผู ้ใช ้และรหัสผ่านไว ้เป็ นความลับ และจะใช ้เพือ
่ การบันทึกคําสัง่ ซือ
ลงทุนของข ้าพเจ ้าภายใต ้คํารับรองและคํายืนยันฉบับนี้ โดยตนเองและเพือ
่ ตนเองเท่านั น
้ ข ้าพเจ ้าจะไม่ให ้บุคคลอืน
่ นํ ารหัสผู ้ใช ้และรหัสผ่านไปใช ้ หากมีผู ้ใดนํ ารหัสผู ้ใช ้และ
้ หรือขายหน่วยลงทุนไม่วา่ กรณีใดๆ ข ้าพเจ ้าจะรับผิดชอบและผูกพันในการกระทําดังกล่าวนั น
รหัสผ่านของข ้าพเจ ้าไปใช ้ในการดูข ้อมูล และ/หรือส่งคําสัง่ ซือ
้ เอง
ในกรณี ที่ข ้าพเจ ้าไม่สามารถจํ า รหัสผู ้ใช ้และรหัสผ่า น หรือรหัสผ่า นได ้สูญหายหรือถูก ทํ า ลาย ไม่ว่า ด ้วยเหตุใด ข ้าพเจ ้าจะต ้องแจ ้งต่อ บลจ.เกียรตินาคินภัท ร ตาม
ขัน
้ ตอนและวิธก
ี ารที่ บลจ.เกียรตินาคินภัทร กําหนดเพือ
่ ให ้ดําเนินการระงับการใช ้รหัสผ่านนัน
้ โดยทันที และเพือ
่ ขอให ้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ออกรหัสผ่านให ้ใหม่ ทัง้ นี้
คําสั่งใดหรือการกระทําใดทีไ่ ด ้มีขน
ึ้ โดยการใช ้รหัสผ่านของข ้าพเจ ้าก่อนเวลาที่ บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะระงับการใช ้รหัสผ่านถือว่าเป็ นการดําเนินการของข ้าพเจ ้า และ
้ หรือทีข
่ ้าพเจ ้าได ้รับก่อนเวลาที่ บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะดําเนินการระงับการใช ้
ข ้าพเจ ้าตกลงว่า บลจ.เกียรตินาคินภัทร ไม่ต ้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน
รหัสผ่านของข ้าพเจ ้า
4. ข ้าพเจ ้าตกลงจะรับผิดชอบต่อรายการทีเ่ กิดขึน
้ ภายใต ้เลขทีผ
่ ู ้ถือหน่วยทีข
่ ้าพเจ ้าได ้ทําการผูกไว ้กับรหัสผู ้ใช ้และรหัสผ่านของข ้าพเจ ้า หรือรหัสผู ้ใช ้และรหัสผ่านของผู ้รับ
้ ต่อความเสียหายทีอ
มอบอํานาจเสมือนหนึง่ เป็ นการกระทําของข ้าพเจ ้าเอง โดยทาง บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
่ าจเกิดขึน
้ จากการทํารายการ
้ หน่วยลงทุนโดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารต่างๆ ผ่านบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ ตนั น
5. ข ้าพเจ ้ารับทราบว่าการซือ
้ จะต ้องลงนามในแบบแสดงความยินยอมให ้หักเงินใน
้ ภายในเวลาที่
้ หน่วยลงทุน ซึง่ ข ้าพเจ ้าได ้ลงนามในแบบแสดงความยินยอมให ้หักเงินดังกล่าวเรียบร ้อยแล ้ว และรับทราบว่าจะต ้องทํารายการซือ
บัญชีธนาคารเพือ
่ เป็ นค่าซือ
กําหนด ทัง้ นี้ ข ้าพเจ ้ารับทราบและเข ้าใจดีวา่ เวลาของแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกันได ้หรือเปลีย
่ นแปลงได ้ แล ้วแต่กรณี
้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน และทีร่ ะบุอยู่บน
6. ข ้าพเจ ้ารับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงือ
่ นไข ข ้อกําหนด และข ้อความใดๆ ทีร่ ะบุไว ้ในหนั งสือชีช
ระบบบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ ตของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร
่ งอันเกิดจากการทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ ต เช่น การสูญหายของข ้อมูลระหว่างการรับ-ส่ง การส่งข ้อมูลเป็ นไป
7. ข ้าพเจ ้าเข ้าใจและรับทราบถึงความเสีย
่ งช ้า หรือ ไม่สามารถส่งข ้อมูลได ้ ตลอดจนกรณี ทรี่ ะบบเครือข่า ยขัดข ้องไม่สามารถทํ างานได ้ตามปกติ เกิดความผิดพลาดและคลาดเคลือ
่ นของข ้อมูลทีไ่ ด ้รั บ
อย่า งเชือ
้ ๆ อันเนือ
่ งมาจากการ
เนื่องจากข ้อจํ ากัดในการใช ้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ ต รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์ตอ
่ พ่วงใดๆ และข ้อมูลหรือสิง่ ต่างทีอ
่ ยู่ภายในอุปกรณ์นัน
่ งจากการใช ้บริการซือ
้ ขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ ตซึง่ อาจได ้รับไวรัสเข ้ามาสูร่ ะบบ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เข ้ามาใช ้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ ต รวมถึงความเสีย
่ งในการถูกขัดขวาง หรือรบกวนการใช ้บริการโดยบุคคลภายนอกทีอ
หรือมีความเสีย
่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ซึง่ หากมีความเสียหายเกิดขึน
้ จาก
เหตุดงั กล่าวข ้างต ้น หรือเหตุใดๆ อันเนือ
่ งมาจากการทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ ตนี้ ข ้าพเจ ้าตกลงจะไม่เรียกร ้องค่าเสียหายใดๆ จากทาง บลจ.เกียรตินาคิน
่ งนี้ด ้วยตนเองทุกประการ
ภัทร โดยยินดีรับความเสีย
8. ข ้าพเจ ้าตกลงว่าเอกสารใบบันทึกรายการทีอ
่ อกจากเครือ
่ งโทรสาร หรือเครือ
่ งพิมพ์ของข ้าพเจ ้าเป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั น
้ มิอาจใช ้เป็ นหลักฐานในการทํา
รายการทีส
่ มบูรณ์และใช ้อ ้างอิงได ้ ทัง้ นี้ ข ้าพเจ ้าตกลงยินยอมให ้ถือเอาใบยืนยันทีจ
่ ัดทําโดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร เป็ นหลักฐานการทํารายการทีส
่ มบูรณ์และใช ้อ ้างอิงได ้
9. ข ้าพเจ ้าตกลงจะรับผิดชอบต่อรายการทีเ่ กิดขึน
้ ภายใต ้เลขทีผ
่ ู ้ถือหน่วยทีข
่ ้าพเจ ้าได ้ทําการผูกไว ้กับรหัสผู ้ใช ้ของข ้าพเจ ้าหรือรหัสผู ้ใช ้ของผู ้รับมอบอํานาจเสมือนหนึง่ เป็ น
้ ต่อความเสีย หายที่อาจเกิดขึน
การกระทํ า ของข ้าพเจ ้าเอง โดยทาง บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ง้ สิน
้ จากการทํ ารายการ ข ้าพเจ ้ารับทราบว่า ข ้าพเจ ้า
สามารถตรวจสอบความถูกต ้องของรายการดังกล่าวได ้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ ตโดยใช ้รหัสผู ้ใช ้และรหัสผ่านของข ้าพเจ ้า ทัง้ นี้ หากข ้าพเจ ้ามิได ้โต ้แย ้ง หรือคัดค ้านรายการ
ดังกล่าวเป็ นลายลัก ษณ์ อักษรภายใน 24 ชั่ว โมง นั บจากเวลาทีส
่ ่งคํ าสั่ง ให ้ถือว่าข ้าพเจ ้ายอมรับและผูกพันตามรายการทีไ
่ ด ้มีการบันทึกคํ าสั่งผ่านอินเตอร์เน็ ตแล ้ว แม ้ว่า
่ ในเอกสารใดๆ เพือ
ข ้าพเจ ้าจะไม่ได ้ทําหรือลงลายมือชือ
่ เป็ นหลักฐานแห่งการนัน
้ ก็ตาม
่ มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข ้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทข
้ ขายหลักทรัพย์ผา่ นอินเตอร์เน็ ตซึง่ ทํ าให ้
10. ข ้าพเจ ้าตกลงทีจ
่ ะป้ องกันไม่ให ้บุคคลอืน
่ ใดต่อเชือ
ี่ ้าพเจ ้าใช ้ในการซือ
้ ขายเข ้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได ้
บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคําสัง่ ซือ
้ หรือสัง่ ขายหรือสับเปลีย
11. ข ้าพเจ ้ารับทราบว่าสามารถเพิกถอนรายการสัง่ ซือ
่ นหน่วยลงทุนของข ้าพเจ ้าผ่านทางอินเตอร์เน็ ตของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได ้ภายในเวลาที่
กําหนดเท่านัน
้ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เวลาของแต่ละธนาคาร หากการเพิกถอนรายการได ้เกิดขึน
้ หลังจากเวลาทีก
่ ําหนด ข ้าพเจ ้าจะยอมรับว่าข ้าพเจ ้าไม่สามารถเพิกถอนรายการได ้
้ สมบูรณ์แล ้วภายในเวลาทีก
้ หรือ สัง่ ขาย หรือสับเปลีย
่ ําหนด
และ ให ้ถือว่าการทํารายการสัง่ ซือ
่ นหน่วยลงทุนดังกล่าวได ้เสร็จสิน
ิ ธิระงับมิให ้ข ้าพเจ ้าทํ า รายการซือ
้ ขายหน่ ว ยลงทุนผ่า นอินเตอร์เ น็ ตได ้ไม่ว่า ในเวลาใดๆ ทัง้ นี้ ข ้าพเจ ้าจะไม่เรียกร ้องค่าเสีย หายหรือ
12. บลจ.เกียรตินาคินภัทร มีสท
ค่าใช ้จ่ายอย่างใดๆ จาก บลจ.เกียรตินาคินภัทร
13. บลจ.เกียรตินาคินภัทร ขอสงวนไว ้ซึง่ สิทธิทจ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลง แก ้ไขบรรดาข ้อตกลงต่างๆ ตามคําขอนี้ได ้ทุกขณะตามแต่ บลจ.เกียรตินาคินภัทร และ/หรือ ธนาคารจะ
เห็นสมควร การเปลีย
่ นแปลงแก ้ไขดังกล่าว บลจ.เกียรตินาคินภัทร และ/หรือ ธนาคารจะประกาศให ้ทราบล่วงหน ้า 30 วัน ณ สํานักงานของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร หรือที่
ทําการธนาคาร
14. ในกรณีทข
ี่ ้าพเจ ้ากระทําการหรืองดเว ้นกระทําการตามคํารับรองและคํายืนยันต่อ บลจ.เกียรตินาคินภัทร นี้ และเป็ นเหตุให ้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ต ้องชดใช ้ค่าเสียหาย
ค่าปรับ หรือเงินอืน
่ ใดให ้แก่คณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาด
่ ใดของรัฐ รวมถึงสํานั กหักบัญชีหรือบุคคลใดๆ ข ้าพเจ ้ายินยอมรับผิดชอบชดใช ้ค่าเสียหาย ค่าปรับ
ทุน ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานทีก
่ ํากับดูแล องค์กร หรือหน่วยงานอืน
้ ที่ บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะเรียกเก็บในอัตราที่ บลจ.เกียรตินาคิน
หรือเงินอืน
่ ใดที่ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ต ้องจ่ายไปคืนแก่ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ทันที พร ้อมดอกเบีย
ภัทร กําหนดนับแต่วันทีไ่ ด ้ชําระเงินดังกล่าวไปจนกว่าวันทีข
่ ้าพเจ ้าชําระให ้แก่ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ครบถ ้วน
15. นอกจากคํารับรองและคํายืนยันข ้างต ้น ข ้าพเจ ้ารับทราบและยินยอมว่า บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะจัดส่งเอกสารสําคัญทัง้ หมดให ้แก่บค
ุ คลทีข
่ ้าพเจ ้าระบุไว ้ โดย บลจ.
้
เกียรตินาคินภัทร ไม่ต ้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทัง้ สิน

