บริ ษัทหหลักั ทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด / Krungsri Asset Management Co.,Ltd.
ชัน 1-2 โซน เอ ชัน 12 ชัน 18 โซน บี อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเ
ถนนเพลินิ จิติ แขวงลุ
แ วง มุ พินี
เเขตปทุ
ตปทุมวัน กรุรุ งเทพ
เท 10330 โทร (02) 657-5757
.

ขอปลดล็อค / ขอชุดข้ อมูลใหม่ สาํ หรับการใช้ บริการอินเตอร์ เน็ต
นที/่ Date...................................
Application to unlock /apply new information for member form forวัEM@ccess
Online
( าหรับสมาชิกกองทุน / For fund member)
(สํ

วันที/ Dat
Date………………………………………
………………………………………
ชือสมาชิก/ Member
mb r Name
Nam …………………………………………………รหัสสมาชิก/ Member
mb r Cod
Code……………………………….
ชือนายจ้ าง/ Company Name………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์/ Phone Number………………………………………………อีเมล์/ E-mail……………………………………………………..
ข้ าพเจ้ า (I) ..............................................................สมาชิกกองทุนสํารองเลี Gยงชีพ……………………………………………………
ซึงจดทะเบียนแล้ ว (a member of the RRegistered
gistered Provident Fund ) มีความประสงค์ (would lik
like to)
ขอปลดล็อคชุดข้ อมูลลงทะเบียน (Request to unlock for information for m
member
mber)
ขอชุดข้ อมูลการลงทะเบี
า ลงทะเบียนใหม่ (Request new information for member)
ข้ าพเจ้ าทราบว่า ข้ อมูลกองทุ
องทุนสํารองเลี
องเลี Gยงชีพของสมาชิกเป็ นข้ อมูลทีไม่พงึ เปิ
เปดเผยต่
ดเผยต่อบุคคลอืน และควรเก็
และควรเ ็บรักั ษา
ษารหัหัสผู้ ใช้ และรหั
ละ หัสผ่าน
เป็ นความลับ
I acknowl
acknowledge
dg that th
the provid
provident
nt fund m
member’s
memb
mb r’s information is strictly confid
confidential
ntial and should not disclose
disclos th
the username
and password to other people.
ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นและต
นและตกลงที
ลงทีจะปฏบั
จะปฏิบตั ิตามหลักเเกณฑ์
ณฑ์เงือนไขต่างๆ ตามทีได้ ระบุไว้ ด้านหลังของใบสมัครนีนี G และเงือนไขอืนๆ ทีบริ ษัท
จัดการจะประกาศกํ
า จะป ะ าศ ําหนดเพิมเติ
มเตมห
มหรืื อเปลียนแปลงต่อไปในอนาคตทุกปประการ
ะา
I hav
have rread
ad and agreed
agr d to be
b bounded
bound d by th
the tterms
rms and conditions sp
specified
cifi d in th
the rreverse
v rs sid
side of this application as well
as those that will be announced by the Krungsri Asset Management Co., Ltd. in future.

ลงชือ / Signature
…………………………………………………………….…………
(สมาชิกกองทุน / Fund member)

รับทราบโดย / Acknowledged by
…………………….……………………………………………………
(คณะกรรมการกองทุน / Fund committee)
สําหรับเจ้ าหน้ าที (For Official Use
Us Only)

..........................................
ผู้รับเอกสาร (Receiver)

..........................................
ผู้อนุมตั ิ (Authorized Signature)

หมายเหตุ: โป
โปรดจั
ดจัดส่งแบบฟอ
แบบฟอร์์ มนี Gไปยังส่วนนายทะเบียนสมาช
นสมาชิกกองทุ
องทุนสํารองเลี
องเลี Gยงชีพ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
ชันG 12 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทร (02) 657-5790-91, (02) 305-2579

บริ ษัทหหลักั ทรัพยย์จดั การกองทุ
าร องทุน กรุรุ งศรี จํํากัดั / Krungsri Asset Management Co.,Ltd.
ชัน 1-2 โซน เอ ชัน 12 ชัน 18 โซน บี อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเ
ถนนเพลินิ จิติ แขวงลุ
แ วง มุ พินี
เเขตปทุ
ตปทุมวัน กรุรุ งเทพ
เท 10330 โทร (02) 657-5757
.

โดยข้ าพเจ้ าตตกลงที
ลงทีจะปฏิ
จะปฏบับตั ิและผูกพันตามเงือนไขข้ อตตกลง
ลง ดังนี G

1. สมาชิกกองทุนทีจะสมัครใช้ บริ การ Em@ccess
Em@cc ss Online ของ บลจ.กรุงศรี ได้ จะต้ องมีบญ
ั ชีกองทุนสํารองเลี
องเลี Gยงชีพกับั บลจ. กรุงศรี แล้ วเท่านันG
2. ในการใช้ บริ การทางอินเตอร์ เน็ตนี G ข้ าพเจ้ าจะใช้ รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านทีข้ าพเจ้ าเป็ นผู้กําหนดหรื อที บลจ.กรุรุ งศศรีี เป็ นผู้กําหนดหรื อทีข้ าพเจ้ าเป็ นผู้
เปลียนแปลงใน
ยนแปลงในระบบอิ
ะบบอินเตอ
เตอร์์ เน็ตดังกล่ล่าวเท่านันG
3. ข้ าพเจ้ าจะเ
G Gน
จะเก็็บรัักษารหั
ษา หัสผู้ใช้ และรหั
ละ หัสผ่านของตนเอง หรื อทีบลจ.กรุงศรี ออกให้ เป็ นความลับ และยอมรับว่า บลจ.กรุงศรี จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
ในกรณีทีบุคคลทีไม่ใช่เจ้ าของรหัสผู้ใช้ และรหั
และ หัสผ่านของตนเองทํารายการผ่
าย า ผ่านบริ
นบ การทางอิ
า ทางอินเตอร์
เตอ ์ เน็ตของ บลจ.กรุงศรี
4. กรณี
ณีทีผู้สมัครใช้
ใช้ บริ การลาออกจากกองทุ
า ลาออ จา องทุนแล้ ว สมาชิกจะไม่สามารถดูข้อมูลของตนเองได้ บลจ.กรุงศรี ขอสงวนสิ
ขอสงวนสิทธิธใน
ในการใช้
า ใช้ งานระบบ
าน ะบบ
5. ใน
ในกรณี
ณีทีผู้ใช้ บริ การต้
า ต้ องการทราบข้
ง า ท าบข้ อมูลหรื อขอเอ
ขอเอกสารเพิ
สา เพิมเติม หรื อมีข้อสงสัยเกียวกับการลงทุน ผู้ใช้ บริ การสามา
า สามารถติ
ถติดต่อได้ ที บลจ.กรุงศรี
6. ในกรณีที บลจ. กรุงศรี เปดให้
เปิ ดให้ มีบริ การเพิ
า เพิมเติมเเกีียว
ยวกับั การทํ
า ทํารายการผ่
าย า ผ่านระบบ
น ะบบ Em@ccess Online บลจ.กรุรุ งศศรีี ขอสงวนสิทธิt ในการกําหนดให้ ผ้ ูที
ปประสงค์
ะสงค์จะใช้ บริ การดั
า ดังกล่ล่าวต้ องกรอกข้
ง อ ข้ อมูลในแบบฟอ
ในแบบฟอร์์ มเพือสมัครใช้
ใช้ บริ กาารเพิ
เพิมเติมตามเงือนไขและวิธีกาารทีที บลจ. กําหนด

I hhereby
r by acc
accept
pt the
th terms
t rms and condition as bbelow
low

1. Users applying for the Em@ccess Online
Onlin service
s rvic of KSAM must alr
already
ady hav
have a Provident
Provid nt Fund Account with KSAM.
2. Us
Users
rs must access
acc ss the
th website
w bsit by using th
theirir own us
username
rnam and password, or thos
those issu
issuedd by KSAM or modify by users on
the internet.
3. Us
Users
rs must kkeepp th
theirir username
us rnam and password, or thos
those issued
issu d by KSAM, ssecurely.
cur ly. They
Th y also acknowl
acknowledge
dg that KSAM shall
not bbe responsible
r sponsibl under
und r all circumstanc
circumstancess wh
where
r som
someone
on oth
otherr than th
the own
ownerr of th
the us
usernam
username
rnam and password conducts
transactions on the KSAM website.
4. Us
Users
rs who ar
are no long
longerr a member
m mber of a Provid
Provident
nt Fund may not be able to view their accounts. KSAM reserves the right to
restrict access.
5. Us
Users
rs may request
r qu st additional information or docum
documents
nts or mak
make inquiri
inquiriess rregarding
garding inv
investments
stm nts by contacting KSAM.
6. If KSAM launch
launchess additional servic
s rvicess through th
the Em@ccess Online website, KSAM rreserv
servess the
th right to request users
wishing to us
use the
th service
s rvic to fill out an additional application form to apply. This will bbe on terms
t rms and conditions specified by
KSAM.

