คาขอใช ้/เปลีย
่ นแปลงข ้อมูลบริการทางอินเตอร์เน็ ต
FundLink M Choice Online Application Form
(สำหร ับคณะกรรมกำรกองทุน / for Fund committee)

่ บริษัท
ชือ
Employer Name
่ ผู ้ติดต่อ
ชือ
Contact Name
โทรศัพท์
Phone Number

เขียนที่
Office
วันที่
Date
อีเมล์
E-mail Address

ข ้าพเจ ้ามีความประสงค์ดงั นี้ (I/We would like to)
ขอสมัครใช ้บริการ Fundlink M Choice Online สาหรับคณะกรรมการกองทุนเพือ
่ ดูรายงานและสอบถามข ้อมูลสมาชิก
To apply for Fundlink M Choice Online – Fund committee to access report and member information.
ขอยกเลิกใช ้บริการ Fundlink M Choice Online [โปรดระบุ username ………………………………………...…]
To cancel internet account of Fundlink M Choice Online [Please specify username]
ขอปลดล็อครหัสผ่าน [โปรดระบุ username …………………………….………………………………………………….]
To release lock of password [Please specify username]
ขอรหัสผ่านใหม่ [โปรดระบุ username ………………………………………………………………………….…]
To reset password [Please specify username]

ข ้าพเจ ้าทราบว่า ข ้อมูล กองทุนสารองเลีย
้ งชีพของสมาชิกเป็ นข ้อมูลทีไ่ ม่พงึ เปิ ดเผยต่อบุคคลอืน
่ และควรเก็บรักษา
รหัสผู ้ใช ้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เป็ นความลับ
I/we know that required to keep the provident fund member information completely confidential and
not to disclose the username and password to other people.
ข ้าพเจ ้ารับทราบและยินยอมปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์เงือ
่ นไขต่างๆ ตามทีไ่ ด ้ระบุไว ้ด ้านหลังของใบสมัครนี้ และเงือ
่ นไข
อืน
่ ๆ ทีบ
่ ริษัทจัดการจะประกาศกาหนดเพิม
่ เติมหรือเปลีย
่ 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 TMB Asset Management Co., Ltd. in the future.

่ /Signature
ลงชือ
(

)
คณะกรรมการกองทุน/ Fund Committee

สาหรับเจ ้าหน ้าที่ (For Official Use Only)

ผู ้รับคาขอใช ้บริการ
(Account Officer)

ผู ้มีอานาจอนุมัต ิ
(Authorized Signature)

หมายเหตุ: โปรดจัดส่งฉบับนีม
้ ายังส่วนทะเบียนสมาชิกกองทุนสารองเลีย
้ งชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
้ 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส 990 ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2838-1800 #8771 – 8775 โทรสาร 0-2838-1708
ชัน
Remark: Please return this application form to Transfer Agent department – Provident fund, TMB Asset Management Co., Ltd. 32 Floor,
Abdulrahim Place, 990 Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 0-2838-1800 #8771 – 8775 Fax. 0-2838-1708

โดยข้ำพเจ้ำตกลงทีจ
่ ะปฏิบ ัติและผูกพ ันตำมเงือ
่ นไขข้อตกลง ด ังนี้
1.

ข ้าพเจ ้าจะสามารถใช ้บริการ Fundlink M Choice Online ของ บลจ.ทหารไทย จะต ้องมีบัญชีกองทุนสารองเลีย
้ งชีพกับ บลจ. ทหาร
ไทยแล ้วเท่านัน
้

2.

ข ้าพเจ ้าจะเก็บรักษารหัสผู ้ใช ้และรหัสผ่านของตนเอง หรือทีบ
่ ลจ.ทหารไทยออกให ้เป็ นความลับ และยอมรับว่า บลจ.ทหารไทย จะไม่
้ ในกรณีทบ
รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
ี่ ุคคลทีไ่ ม่ใช่เจ ้าของรหัสผู ้ใช ้ และรหัสผ่านของตนเองทารายการผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ ตของ
บลจ.ทหารไทย

3.

ในการใช ้บริการทางอินเตอร์เน็ ตนี้ ข ้าพเจ ้าจะใช ้รหัสผู ้ใช ้ และรหัสผ่านของตนเอง หรือที่ บลจ.ทหารไทย มอบให ้หรือรหัสผ่านทีล
่ ก
ู ค ้า
ได ้เป็ นผู ้กาหนดหรือเปลีย
่ นแปลงขึน
้ เองในระบบอินเตอร์เน็ ตดังกล่าวเท่านัน
้

4.

กรณีทผ
ี่ ู ้สมัครใช ้บริการลาออกจากกองทุนแล ้ว ท่านจะยังสามารถดูข ้อมูลของตนเองได ้หลังจากลาออกแล ้ว 30 วันเท่านัน
้ หลังจากนัน
้
บลจ.ทหารไทยขอสงวนสิทธิในการใช ้งานระบบ

5.

ในกรณีทผ
ี่ ู ้สมัครใช ้บริการต ้องการทราบข ้อมูลหรือขอเอกสารเพิม
่ เติม หรือมีข ้อสงสัยเกีย
่ วกับการลงทุน ผู ้สมัครใช ้บริการสามารถติดต่อ
ได ้ที่ บลจ.ทหารไทย

6.

ในกรณีท ี่ บลจ. ทหารไทย เปิ ดให ้มีบริการเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการทารายการผ่านระบบ Fund Link M Choice Online บลจ.ทหารไทย ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการกาหนดให ้ผู ้ทีป
่ ระสงค์จะใช ้บริการดังกล่าวต ้องกรอกข ้อมูลในแบบฟอร์มเพือ
่ สมัครใช ้บริการเพิม
่ เติมตามเงือ
่ นไขและ
วิธก
ี ารที่ บลจ. กาหนด
I hereby accept the terms and condition as below

1.

Users applying for the Fundlink M Choice Online service of TMBAM must already have a Provident Fund Account with
TMBAM.

2.

Users applying for the service must keep their username and password, or the ones issued by TMBAM, securely. They
also acknowledge that TMBAM shall not be responsible under all circumstances where someone other than the owner
of the username and password conducts transactions on the TMBAM website.

3.

Users must access the website by using their own username and password, or those issued by TMBAM for the client to
subsequently choose or modify by themselves on the internet.

4.

A user that is no longer a member of a Provident Fund may still continue to view his account records 30 days after
termination of membership. After that period, TMBAM reserves the right to restrict access.

5.

Users may request additional information or documents or make inquiries regarding investments by contacting TMBAM.

6.

If TMBAM launches additional services through the Fundlink M Choice Online website, TMBAM reserves the right to
request users wishing to use the service to fill out an additional application form to apply. This will be on terms and
conditions specified by TMBAM.

