
	 สำหรับเจ้าหน้าที่	(For	Official	Use	Only)	






 ………………………………..…….………. ………………………………..…….………. ………………………............………..…….……….

 ผู้รับคำขอใช้บริการ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุน
 (AccountOfficer) (AuthorizedSignature) (Unitholder’sSignature)



คำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต

InternetApplicationForm

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ทหารไทย	จำกัด	
TMB	Asset	Management	Co.,	Ltd	
www.tmbam.com	

ชื่อผู้ถือหน่วย................................................................................................................................................................................. เขียนที่ ..............................................................................................
Unitholder’sName Office

เลขที่ผู้ถือหน่วย วันที่...................................................................................................
UnitholderNumber Date     

โทรศัพท์.......................................................................................................................................................................................... อีเมล์ .................................................................................................
PhoneNumber E-mailAddress


ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดังนี้(I/Wewouldliketo)

ขอสมัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตหรือขอเพิ่มรหัสผู้ใช้กับเลขที่ผู้ถือหน่วยที่ระบุข้างต้น
(ApplyforTMBAMinternettransactionserviceorapplyforadditionalusernametobeusedwiththestatedUnitholdernumber.)

ขอมอบอำนาจ/ยินยอม/อนุมัติให้บุคคลที่ระบุดังต่อไปนี้ สามารถทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตใดๆ และเป็นผู้ให้ข้อมูลผู้ลงทุนในแบบประเมินการลงทุนรวมถึง
การให้ข้อมูลใหม่ในแบบประเมินการลงทุนใดๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อบัญชีของข้าพเจ้า และให้ถือเอาข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า ตลอดจนมีอำนาจ
ในการยินยอม/รับทราบและให้การยืนยัน/ตกลงในเงื่อนไขข้อตกลงและข้อสงวนสิทธิใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนทั้งหมด
และความเสี่ยงเพิ่มเติมในบัญชีเดี่ยวบัญชีอื่นๆของข้าพเจ้าทุกบัญชีที่มีแผน AIP ของข้าพเจ้าด้วย  ทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใน
อนาคตโดยให้มีผลผูกพันข้าพเจ้า
(Iherebyauthorize/consent/approveofthefollowingindividualstoconducttransactionsontheinternetandtoprovideinvestorprofile
informationonany investment-relatedorCustomerRiskProfilequestionnaires includingproviding informationonanyothercurrentor
investment-relatedquestionnairesthatappliestomyunitholderaccount.ThatPersonshallhavetheauthoritytoconfirm/agreetowithall
termsandconditionsandTMBAMreservationincludingbutlimitedtoacceptanceofallandadditionalrisksrelatedtoalltheinvestment
this account aswell as all the AIP-related investment in all ofmy unitholder accounts.    Any of the deed aforementionedwill be
as my own andmeans authorization to give consent / acknowledgement and agreement to terms and conditions and reservations
expressed(includingbutnotlimitedtotheacceptanceofinvestmentrisks),bothcurrentandfutureamendments,andconsideredbinding
onmyself.

1. รหัสผู้ใช้(UserName)...............................................................................................................................................................................................................................................

 ชื่อผู้ถือหน่วย(Unitholder’sName)......................................................................................................................................................................................................................

2. รหัสผู้ใช้(UserName)...............................................................................................................................................................................................................................................
 
 ชื่อผู้ถือหน่วย(Unitholder’sName)



ชั้น32อาคารอับดุลราฮิม990ถ.พระราม4สีลมบางรักกรุงเทพฯ10500โทร.1725
32Floor,AbdulrahimPlace,990RamaIVRoad,Silom,Bangrak,Bangkok10500Tel.1725


ประทับ
ตราสาขา

Internet_20170714

เอกสารประกอบคำขอ-สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง(Requireddocument-copyofIDwithsignature.)

 ข้าพเจ้ารับทราบ ตกลงและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในใบคำขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตและที่ระบุไว้ด้านหลังของใบคำขอใช้บริการทาง
อินเตอร์เน็ตนี้และ/หรือข้อสงวนสิทธิต่างๆรวมถึงเงื่อนไขที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต


 (Iherebyacknowledge,agreeandgiveconsenttothevarioustermsandconditionsontheapplicationforaninternetuseraccountandthe
termsandconditionsstatedon thebackpageof this form,and/orobserve reservationsor termswhich theassetmanagementcompanymay
announceoramendinthefuture.)

สำหรับ-นายทะเบียน



	 สำหรับเจ้าหน้าที่	(For	Official	Use	Only)	
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2. รหัสผู้ใช้(UserName)...............................................................................................................................................................................................................................................
 
 ชื่อผู้ถือหน่วย(Unitholder’sName)



ชั้น32อาคารอับดุลราฮิม990ถ.พระราม4สีลมบางรักกรุงเทพฯ10500โทร.1725
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ตราสาขา

Internet_20170714

เอกสารประกอบคำขอ-สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง(Requireddocument-copyofIDwithsignature.)

 ข้าพเจ้ารับทราบ ตกลงและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในใบคำขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตและที่ระบุไว้ด้านหลังของใบคำขอใช้บริการทาง
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 (Iherebyacknowledge,agreeandgiveconsenttothevarioustermsandconditionsontheapplicationforaninternetuseraccountandthe
termsandconditionsstatedon thebackpageof this form,and/orobserve reservationsor termswhich theassetmanagementcompanymay
announceoramendinthefuture.)

สำหรับ-ผู้ถือหน่วย



โดยข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขข้อตกลง	ดังนี้	/	Agreement	to	Terms	and	Binding	Conditions	


1. ข้าพเจ้าจะสามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตได้ต่อเมื่อข้าพเจ้าเปิดบัญชีไว้กับ บลจ. และได้เคยซื้อหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนเปิดนั้นแล้ว / I will be eligible tomake transactions via an

internetaccountifIhavepreviouslyopenedanaccountwithTMBAMandhavepurchasedunitsofthatparticularopen-endfundbefore.

2. ในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนี้ ข้าพเจ้าจะใช้รหัสผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่านของข้าพเจ้าที่ บลจ. มอบให้หรือรหัสผ่านที่ข้าพเจ้าได้เป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงขึ้นเองในระบบบริการ

ธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตดังกล่าว/Toconducttransactionsviatheinternet,IshallusemyuserloginandpasswordthatIreceivedfromTMBAM,orthepasswordwhichIspecified

amendedmyselfthroughFundlinkOnline.

3. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการซื้อกองทุนโดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารต่างๆ ผ่านบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนั้น จะต้องลงนามในแบบแสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีธนาคารเพื่อเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน

และรับทราบว่าจะต้องทำรายการซื้อภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เวลาของแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกันได้หรือเปลี่ยนแปลงได้ แล้วแต่กรณี / I acknowledge that fund purchases through the

internet that are paid via bank debit will require completing a letter of consent to authorize the bank account to be debited when fund purchases are made. I also

thatpurchasesmustbetransactedwithincertainoperatinghourswhicheachbankdesignatesandmayvaryorsubjecttochange.

4. ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้อกำหนดและข้อความใดๆที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนและที่ระบุอยู่บนระบบบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต

ของบลจ./Iherebyacknowledgeandagreetobeboundbytheterms,limitations,andotherconditionsstatedineachfund’sprospectusoronTMBAM’sFundlinkOnline.

5. ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการทำรายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่ง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างเชื่องช้า หรือไม่สามารถส่ง

ข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงความ

เสียหายของอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ และข้อมูล หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในอุปกรณ์นั้นๆ อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว ข้าพเจ้า

ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัทและยินดีรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเองทุกประการ / I understand and acknowledge the risks associated with transacting through the

internet-basedservicesuchaspossiblefaultydatatransmission,slowdatatransmission,or inabilitytotransmitdata.Thisalsoincludescircumstanceswhenthenetworkis

andunabletosupportnormaloperations,erroneousexchangeofdataifthenetwork’soperationsarecompromisedorthereisdamagetoequipment,peripherals,orproblems

withdataorcontentsarisingfromtheuseoftheinternet-basedservices.Iftherearedamagesfromsuchcircumstances,IagreenottodemandcompensationfromTMBAM

agreetobearalldamagesmyself.

6. ข้าพเจ้าตกลงว่า เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสาร หรือเครื่องพิมพ์ของข้าพเจ้า เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น มิอาจใช้เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้

ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอมตกลงให้ถือเอาใบยืนยันที่จัดทำโดยบลจ.เป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้/Iherebyagreethatanorderrecordprintedviamyfaxmachineorprinter

ismerelyahardcopyofanordermadeandisnotofficialconfirmationthatthetransactionwassuccessfulorreferenceassuch.Iacknowledgethatonlytheorderconfirmation

producedbyTMBAMisofficialandregardedassupportingevidence.

7. ข้าพเจ้ารับทราบว่าสามารถเพิกถอนรายการสั่งซื้อหรือสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าผ่านอินเตอร์เน็ตของบลจ.ได้ภายในเวลาที่บลจ.กำหนดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาของแต่ละธนาคารหาก

การเพิกถอนรายการได้เกิดขึ้นหลังเวลาที่กำหนด ข้าพเจ้าจะยอมรับว่าข้าพเจ้าไม่สามารถเพิกถอนรายการได้ และให้ถือว่าการทำรายการสั่งซื้อ หรือสั่งขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ได้เสร็จสิ้น

สมบูรณ์แล้วภายในเวลาที่กำหนด/Iacknowledgethatapurchase,redemptionorswitchingorderplacedthroughTMBAM’sonlineservicecanbecancelledwithinapermittedtime

limit.Theschedulevariesaccordingtothedifferentbanksinvolved.Ifthecancellationismadeafterthattimelimit,Iunderstandthatthecancellationcannotbemadeandthat

ordertopurchase,redeem,orswitchwillbetransactedasscheduled.

8. ข้าพเจ้าจะเก็บรักษารหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของข้าพเจ้าหรือที่ข้าพเจ้าขอจากบลจ.เป็นความลับและยอมรับว่าบลจ.จะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นในกรณีที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน

ของข้าพเจ้าทำรายการผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ตของ บลจ. / I will securely keepmy user login andmy password that I have configured or the password which TMBAM had

IacknowledgethatTMBAMisnotliableforanycaseswherebysomeotherindividualwhoisnottheownerofmyuserloginandpasswordmakestransactionsonTMBAM’s

onlineservices.

9. บลจ. ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ ไขบรรดาข้อตกลงต่างๆ ตามคำขอนี้ ได้ทุกขณะ ตามแต่บลจ. และ/หรือ ธนาคารจะเห็นสมควร การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขดังกล่าว บลจ. และ/หรือ ธนาคาร

จะประกาศให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 30 วันณ สำนักงานของ บลจ. หรือที่ทำการธนาคาร / TMBAM reserves the right tomodify or amend any terms and conditions stated on this

applicationform,atanytimeasTMBAMand/orbanksconsiderappropriate.TMBAMand/orbankswillplacenotificationsofsuchamendments30days inadvanceat the

premisesofTMBAMand/orbanks,soIcanbenotifiedofchanges.

10. ข้าพเจ้าตกลงจะรับผิดชอบต่อรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เลขที่ผู้ถือหน่วยที่ข้าพเจ้าได้ทำการผูกไว้กับรหัสผู้ใช้ของข้าพเจ้าหรือรหัสผู้ใช้ของผู้รับมอบอำนาจเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำของข้าพเจ้าเอง โดยทาง

บลจ.จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการ/Iwillberesponsiblefortransactionsmadeundermyuserloginandpasswordormadeundertheuser

loginandpasswordoftheindividualIauthorizedasactionconductedbymyself.TMBAMisnotliableforanylossesarisingfromsuchtransactions.

11. กรณีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบัญชีเดี่ยว(บัญชีที่มีเจ้าของบัญชีเพียงหนึ่งคน): ข้าพเจ้ารับทราบว่าการทำแบบประเมินความเสี่ยงในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนบัญชีใดบัญชีหนึ่งประเภทบัญชีเดี่ยวของ

ข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นการทำด้วยตนเองหรือโดยผู้ ได้รับคำยินยอม/มอบอำนาจให้ทำรายการ(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า“ผู้ทำรายการ”)ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตFundlinkOnlineของบลจ.ทหารไทย(Fundlink

Online) ระบบของ บลจ.ทหารไทยจะนำข้อมูลที่ประมวลได้จากแบบประเมินดังกล่าวไปทดแทนฐานข้อมูลเดิมในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าที่เป็นบัญชีเดี่ยวทุกบัญชีนอกจากนี้ ทันทีที่ผู้ทำรายการ

ทำการประเมินความเสี่ยงครั้งใหม่ในแต่ละครั้ง ระบบจะนำข้อมูลใหม่ไปประมวลกับข้อมูลตามแผนAIPที่มีอยู่ของข้าพเจ้าทุกบัญชีที่เป็นบัญชีเดี่ยวและจะแสดงรายการแผนAIPทุกแผนในแต่ละบัญชี

เดี่ยวทุกๆบัญชีของข้าพเจ้าที่มีระดับความเสี่ยงการลงทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงการลงทุนของข้าพเจ้าในขณะนั้น เพื่อให้ผู้ทำรายการทำการยืนยันยอมรับความเสี่ยงเพิ่มเติม (รวมถึงการยอมรับความเสี่ยง

ของกองทุนที่จะเข้าลงทุนตลอดจนรับทราบคำแนะนำและคำเตือนต่างๆที่เกี่ยวข้อง)ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าหากผู้ทำรายการข้ามขั้นตอนการยืนยันยอมรับความเสี่ยงดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทจัดการ

ไม่สามารถทำรายการAIPที่เป็นรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าของข้าพเจ้าในส่วนของกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงจากการประเมินครั้งล่าสุดของข้าพเจ้าและด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

หากข้าพเจ้าได้ตกลงและยินยอมและมอบอำนาจให้บุคคลใดมีอำนาจในการทำธุรกรรมทางระบบอินเตอร์เน็ตของบลจ.ทหารไทยในบัญชีเดี่ยวของข้าพเจ้าไม่ว่าบัญชีใด(ซึ่งรวมถึงรายการการทำแบบประเมิน

ระดับความเสี่ยงการลงทุนของข้าพเจ้า)ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจเพิ่มเติมให้บุคคลนั้นมีอำนาจในการทำการยืนยันยอมรับความเสี่ยงการลงทุนและความเสี่ยงเพิ่มเติมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบลจ.ทหารไทย

ในบัญชีเดี่ยวบัญชีอื่นๆของข้าพเจ้าทุกบัญชีที่แผน AIP มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงของข้าพเจ้าด้วย /For Unitholder Account which is “single-holder” type ( i.e., the Account

hasonlyoneowner): I (theunitholder) acknowledge thatwhenever I or thepersonauthorizedbyme (herein after called the “AuthorizedPerson” submitmyRiskProfile

QuestionnairetoTMBAMthroughTMBAMinternetFundlinkOnlinesystem),thesystemwillautomaticallyupdatesuchnewdataagainsttheolddatainTMBAM’sdatabaseand

applyittoallofmysingle-unitholderaccountswithTMBAM.InadditionimmediatelyaftertheauthorizedpersonsubmitmynewRiskProfileQuestionnairethroughtheFundlink

onlineineachtime,TMBAMsystemwillcomparemynewrisklevel(ascalculatedfromthenewQuestionnaire)againstmyoutstandingAutomaticInvestmentPlans(AIP’s)in

ofmysingleunitholderaccountswithTMBAMandshowthoseplanswhichfundrisklevelsarehigherthanmy(new)risklevel,suchthattheAuthorizedpersoncanconfirm

acceptanceofadditionalrisks(andallinvestmentrisks,aswellasacknowledgeanyadvice/warningclause).IacknowledgeandagreethatiftheAuthorizedpersonskipthis

acceptancestep,TMBAMmightnotbeabletoexecutetheAIPpurchase/switch-intransactionorderwithfundrisklevelishigherthanmynewrisklevel.Inaddition,because

theabovementionedreason, forthosewhoIhavegivenconsent/authorizedtooperateanyofmysingle-unitholderaccountonmybehalf throughTMBAMinternetsystem

shall includetoperformandsubmitmyCustomerRiskProfileQuestionnairethroughthesystem),Iherebyfurthergiveconsentandauthorizethemtoperformandconfirm

acceptanceofinvestmentriskincludingadditionalriskinallofmysingleunitholderaccountsonmybehalf.
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