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ชือ่ผูถ้อืหน่วย        เขยีนที ่                                                                    
Unitholder’s Name        Office 
 
เลขทีผู่ถ้อืหน่วย                            วนัที ่
UnitHolder Number        Date 
 

โทรศพัท ์         อเีมล ์
Phone Number        E-mail Address 
 
ขา้พเจา้มคีวามประสงคด์งันี ้(I/We would like to) 

 

        ขอสมคัรใชบ้รกิารธรุกรรมทางอนิเตอรเ์น็ต หรอืขอเพิม่รหสัผูใ้ชก้บัเลขทีผู่ถ้อืหน่วยทีร่ะบขุา้งตน้ 
        (Apply for TMBAM internet transaction service or apply for additional user name to be used with the stated Unitholder number.) 
 

 

ขอมอบอ านาจ/ยนิยอม/อนุมัตใิหบ้คุคลทีร่ะบดุังตอ่ไปนี้ สามารถท าธรุกรรมทางอนิเตอรเ์น็ตใด ๆ และเป็นผูใ้หข้อ้มลูผูล้งทนุในแบบประเมนิการลงทนุรวมถงึการให ้
ขอ้มลูใหมใ่นแบบประเมนิการลงทนุใดๆ ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตเพือ่บญัชขีองขา้พเจา้ และใหถ้อืเอาขอ้มลูนัน้เป็นขอ้มลูของขา้พเจา้ ตลอดจนมอี านาจในการยนิยอม/
รับทราบและใหก้ารยนืยัน/ตกลงในเงือ่นไขขอ้ตกลงและขอ้สงวนสทิธใิด ๆ รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงการยอมรับความเสีย่งของการลงทนุทัง้หมดและความเสีย่งเพิม่เตมิ
ในบญัชเีดีย่วบญัชอีืน่ๆของขา้พเจา้ทกุบญัชทีีม่แีผน AIP ของขา้พเจา้ดว้ย  ทัง้ในปัจจบุนัและทีอ่าจจะมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิในอนาคต  โดยใหม้ผีลผกูพนัขา้พเจา้  
(I hereby authorize / consent / approve of the following individuals to conduct transactions on the internet and to provide investor profile 
information on any investment-related or Customer Risk Profile questionnaires including providing information on any other current or future 
investment-related questionnaires that applies to my unitholder account. That Person shall have the authority to confirm/ agree to with all terms 
and conditions and TMBAM reservation including but limited to acceptance of all and additional risks related to all the investment in this account as 
well as all the AIP-related investment in all of my unitholder accounts.    Any of the deed aforementioned will be regarded as my own and means 
authorization to give consent / acknowledgement and agreement to terms and conditions and reservations expressed (including but not limited to 
the acceptance of investment risks), both current and future amendments, and considered binding on myself. 

    

1. รหสัผูใ้ช ้(User Name)                                                                                                                                                        
 
ชือ่ผูถ้อืหน่วย (Unitholder’s Name) 

 
 

2.    รหสัผูใ้ช ้(User Name)                                                                                                                                                        
 
ชือ่ผูถ้อืหน่วย (Unitholder’s Name) 

 
เอกสารประกอบค าขอ-ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มลงนามรับรองความถกูตอ้ง(Required document – copy of ID with signature.) 

 
ขา้พเจา้รับทราบ ตกลงและยนิยอมปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขตา่ง ๆ ในใบค าขอใชบ้รกิารทางอนิเตอรเ์น็ตและทีร่ะบไุวด้า้นหลงัของใบค าขอใชบ้รกิารทาง

อนิเตอรเ์น็ตนี ้และ/หรอืขอ้สงวนสทิธติา่ง ๆ รวมถงึเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศก าหนดเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงตอ่ไปในอนาคต 
(I hereby acknowledge, agree and give consent to the various terms and conditions on the application for an internet user account and the terms 

and conditions stated on the back page of this form, and/or observe reservations or terms which the asset management company may announce or 
amend in the future.) 

 
 

 
 

 
 

 
 

ส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่(For Official Use Only) 
 

 

 
 

……………………..…………                      …………………..…….……… 
     ผูร้ับค าขอใชบ้รกิาร                                                  ผูม้อี านาจอนมุตั ิ
      (Account Officer)                                             (Authorized Signature) 
 

 
 

....................................................... 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(Unitholder’s Signature) 
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ค าขอใชบ้รกิารธรุกรรมทางอนิเตอรเ์น็ต 

Internet Application Form 

ประทับ 
ตราสาขา 

*OBJTINET* 

*OBJTINET* 
*DEFKINET* 

*DEFKINET* 

- - 

 
- 

 



โดยขำ้พเจำ้ตกลงทีจ่ะปฏบิตัแิละผกูพนัตำมเงือ่นไขขอ้ตกลง ดงันี ้/ Agreement to Terms and Binding Conditions 
1. ขา้พเจา้จะสามารถใชบ้รกิารธรุกรรมทางอนิเตอรเ์น็ตไดต้่อเมือ่ขา้พเจา้เปิดบัญชไีวก้ับ บลจ. และไดเ้คยซือ้หน่วยลงทุนในบัญชกีองทุนเปิดนัน้แลว้ / I will be 

eligible to make transactions via an internet account if I have previously opened an account with TMBAM and have purchased un its of that 
particular open-end fund before. 

2. ในการใชบ้รกิารธรุกรรมทางอนิเตอรเ์น็ตนี้ ขา้พเจา้จะใชร้หัสผูใ้ช ้(User name) และรหัสผ่านของขา้พเจา้ที ่บลจ. มอบใหห้รอืรหัสผ่านทีข่า้พเจา้ไดเ้ป็นผู ้
ก าหนดหรอืเปลีย่นแปลงขึน้เองในระบบบรกิารธรุกรรมทางอนิเตอรเ์น็ตดังกล่าว / To conduct transactions via the internet, I shall use my user login 
and password that I received from TMBAM, or the password which I specified or amended myself through Fundlink Online. 

3. ขา้พเจา้รับทราบวา่การซือ้กองทนุโดยตัดเงนิจากบัญชธีนาคารตา่งๆ ผา่นบรกิารธรุกรรมทางอนิเตอรเ์น็ตนัน้ จะตอ้งลงนามในแบบแสดงความยนิยอมใหห้ักเงนิใน
บัญชีธนาคารเพื่อเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนและรับทราบว่าจะตอ้งท ารายการซื้อภายในเวลาที่ก าหนด ทัง้นี้ เวลาของแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกันไดห้รือ
เปลีย่นแปลงได ้แลว้แต่กรณี / 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 acknowledge that purchases must be transacted 
within certain operating hours which each bank designates and may vary or subject to change. 

4. ขา้พเจา้รับทราบและยนิยอมผกูพันตนเองตามเงือ่นไข ขอ้ก าหนด และขอ้ความใดๆ ทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของแตล่ะกองทนุ และทีร่ะบอุยู่
บนระบบบรกิารธรุกรรมทางอนิเตอรเ์น็ตของ บลจ. / I hereby acknowledge and agree to be bound by the terms, limitations, and other conditions 
stated in each fund’s prospectus or on TMBAM’s Fundlink Online. 

5. ขา้พเจา้เขา้ใจและรับทราบถงึความเสีย่งอนัเกดิจากการท ารายการผา่นบรกิารธรุกรรมทางอนิเตอรเ์น็ต เชน่ การสญูหายของขอ้มูลระหวา่งการรับสง่ การสง่ขอ้มูล
เป็นไปอย่างเชือ่งชา้ หรอืไม่สามารถส่งขอ้มูลได ้ตลอดจนกรณีระบบเครอืข่ายมขีอ้ขัดขอ้งไม่สามารถท างานไดต้ามปกต ิความผดิพลาดและคลาดเคลือ่นของ
ขอ้มูลที่ไดรั้บ เนื่องจากขอ้จ ากัดในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางอนิเตอรเ์น็ต รวมถงึความเสยีหายของอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ และขอ้มูล หรือสิง่ต่างๆ ที่อยู่ภายใน
อุปกรณ์นัน้ๆ อันเนื่องมาจากการเขา้มาใชบ้รกิารธุรกรรมทางอนิเตอร์เน็ต หากมีความเสียหายเกดิขึน้จากเหตุการณ์ดังกล่าว ขา้พเจา้ตกลงจะไม่เรียกรอ้ง
ค่าเสยีหายใดๆ จากทางบรษัิทและยนิดรัีบความเสีย่งนี้ดว้ยตนเองทุกประการ / I understand and acknowledge the risks associated with transacting 
through the internet-based service such as possible faulty data transmission, slow data transmission, or inability to transmit data.  This also 
includes circumstances when the network is down and unable to support normal operations, erroneous exchange of data if the network’s 
operations are compromised or there is damage to equipment, peripherals, or problems with data or contents arising from the use of the 
internet-based services.  If there are damages from such circumstances, I agree not to demand compensation from TMBAM and agree to bear 
all damages myself. 

6. ขา้พเจา้ตกลงวา่ เอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งโทรสาร หรอืเครือ่งพมิพข์องขา้พเจา้ เป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเท่านัน้ มิอาจใชเ้ป็นหลักฐานใน
การท ารายการทีส่มบรูณ์และใชอ้า้งองิได ้ทัง้นี ้ขา้พเจา้ยนิยอมตกลงใหถ้อืเอาใบยนืยันทีจั่ดท าโดย บลจ. เป็นหลักฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์และใชอ้า้งองิได ้/ 
I hereby agree that an order record printed via my fax machine or printer is merely a hardcopy of an order made and is not of ficial 
confirmation that the transaction was successful or reference as such.  I acknowledge that only the order confirmation produced by TMBAM is 
official and regarded as supporting evidence. 

7. ขา้พเจา้รับทราบวา่สามารถเพกิถอนรายการสัง่ซือ้หรอืสั่งขายหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของขา้พเจา้ผ่านอนิเตอรเ์น็ตของ บลจ. ไดภ้ายในเวลาที ่บลจ. ก าหนด 
ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัเวลาของแตล่ะธนาคาร หากการเพกิถอนรายการไดเ้กดิขึน้หลังเวลาทีก่ าหนด ขา้พเจา้จะยอมรับวา่ขา้พเจา้ไม่สามารถเพกิถอนรายการได ้และให ้
ถอืวา่การท ารายการสั่งซือ้ หรอืสั่งขาย หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่าว ไดเ้สร็จสิน้สมบูรณ์แลว้ภายในเวลาทีก่ าหนด / I acknowledge that a purchase, 
redemption or switching order placed through TMBAM's online service can be cancelled within a permitted time limit.  The schedule varies 
according to the different banks involved.  If the cancellation is made after that time limit, I understand that the cancellation cannot be made 
and that the order to purchase, redeem, or switch will be transacted as scheduled. 

8. ขา้พเจา้จะเก็บรักษารหัสผูใ้ช ้และรหัสผา่นของขา้พเจา้หรอืทีข่า้พเจา้ขอจาก บลจ. เป็นความลับ และยอมรับวา่ บลจ. จะไม่ตอ้งรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ในกรณีที่
บุคคลทีไ่ม่ใชเ่จา้ของรหัสผูใ้ช ้และรหัสผ่านของขา้พเจา้ท ารายการผ่านบรกิารทางอนิเตอรเ์น็ตของ บลจ. / I will securely keep my user login and my 
password that I have configured or the password which TMBAM had provided.  I acknowledge that TMBAM is not liable for any cases whereby 
some other individual who is not the owner of my user login and password makes transactions on TMBAM's online services. 

9. บลจ. ขอสงวนไวซ้ ึง่สทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง แกไ้ขบรรดาขอ้ตกลงต่างๆ ตามค าขอนี้ไดทุ้กขณะ ตามแต่บลจ. และ/หรอื ธนาคารจะเห็นสมควร การเปลีย่นแปลง
แกไ้ขดังกล่าว บลจ. และ/หรอื ธนาคาร จะประกาศใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้ 30 วัน ณ ส านักงานของ บลจ. หรอืทีท่ าการธนาคาร  / TMBAM reserves the 
right to modify or amend any terms and conditions stated on this application form, at any time as TMBAM and/or banks consider appropriate.  
TMBAM and/or banks will place notifications of such amendments 30 days in advance at the premises of TMBAM and/or banks, so I can be 
notified of changes. 

10. ขา้พเจา้ตกลงจะรับผดิชอบตอ่รายการทีเ่กดิขึน้ภายใตเ้ลขทีผู่ถ้อืหน่วยทีข่า้พเจา้ไดท้ าการผกูไวก้ับรหัสผูใ้ชข้องขา้พเจา้หรอืรหัสผูใ้ชข้องผูรั้บมอบอ านาจเสมอืน
หนึง่เป็นการกระท าของขา้พเจา้เอง โดยทาง บลจ. จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ต่อความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการท ารายการ / I will be responsible for 
transactions made under my user login and password or made under the user login and password of the individual I authorized as action 
conducted by myself.  TMBAM is not liable for any losses arising from such transactions. 

11. กรณีบัญชผีูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทบัญชเีดีย่ว(บัญชทีีม่เีจา้ของบัญชเีพยีงหนึง่คน): ขา้พเจา้รับทราบวา่การท าแบบประเมนิความเสีย่งในบัญชผีูถ้อืหน่วยลงทุน
บัญชใีดบัญชหีนึง่ประเภทบัญชเีดีย่วของขา้พเจา้ ไมว่า่จะเป็นการท าดว้ยตนเองหรอืโดยผูไ้ดรั้บค ายนิยอม/มอบอ านาจใหท้ ารายการ (ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกวา่ “ผูท้ า
รายการ”) ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต Fundlink Online ของ บลจ.ทหารไทย (Fundlink Online) ระบบของ บลจ.ทหารไทยจะน าขอ้มูลทีป่ระมวลไดจ้ากแบบประเมนิ
ดังกลา่วไปทดแทนฐานขอ้มลูเดมิในบัญชผีูถ้อืหน่วยลงทนุของขา้พเจา้ทีเ่ป็นบัญชเีดีย่วทกุบัญช ีนอกจากนี ้ทันททีีผู่ท้ ารายการท าการประเมนิความเสีย่งครัง้ใหม่
ในแตล่ะครัง้ ระบบจะน าขอ้มลูใหมไ่ปประมวลกบัขอ้มลูตามแผน AIP ทีม่อียูข่องขา้พเจา้ทกุบัญชทีีเ่ป็นบัญชเีดีย่ว และจะแสดงรายการแผน AIP ทุกแผนในแต่ละ
บัญชเีดีย่วทกุๆบัญชขีองขา้พเจา้ทีม่รีะดับความเสีย่งการลงทุนสงูกวา่ระดับความเสีย่งการลงทุนของขา้พเจา้ในขณะนัน้ เพือ่ใหผู้ท้ ารายการท าการยนืยันยอมรับ
ความเสีย่งเพิม่เตมิ (รวมถงึการยอมรับความเสีย่งของกองทนุทีจ่ะเขา้ลงทนุ ตลอดจนรับทราบค าแนะน าและค าเตอืนต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง) ขา้พเจา้ตกลงและยอมรับ
วา่หากผูท้ ารายการขา้มขัน้ตอนการยนืยันยอมรับความเสีย่งดังกล่าว จะสง่ผลใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถท ารายการ  AIP ทีเ่ป็นรายการซือ้/สับเปลีย่นเขา้ของ
ขา้พเจา้ในสว่นของกองทนุทีม่รีะดับความเสีย่งสงูกวา่ระดับความเสีย่งจากการประเมนิครัง้ล่าสดุของขา้พเจา้  และดว้ยเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ หากขา้พเจา้ไดต้ก
ลงและยนิยอมและมอบอ านาจใหบ้คุคลใดมอี านาจในการท าธรุกรรมทางระบบอนิเตอรเ์น็ตของบลจ.ทหารไทยในบัญชเีดีย่วของขา้พเจา้ไม่วา่บัญชใีด(ซึง่รวมถงึ
รายการการท าแบบประเมนิระดับความเสีย่งการลงทนุของขา้พเจา้) ขา้พเจา้ขอมอบอ านาจเพิม่เตมิใหบุ้คคลนัน้มอี านาจในการท าการยนืยันยอมรับความเสีย่งการ
ลงทุนและความเสีย่งเพิม่เตมิผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบลจ.ทหารไทยในบัญชเีดีย่วบัญชอีืน่ๆของขา้พเจา้ทุกบัญชทีีแ่ผน AIP มรีะดับความเสีย่งสงูกวา่ระดับ
ความเสีย่งของขา้พเจา้ดว้ย /For Unitholder Account which is “single-holder” type ( i.e., the Account which has only one owner):  I (the unitholder) 
acknowledge that whenever I or the person authorized by me (herein after called the “Authorized Person” submit my Risk Profile Questionnaire 
to TMBAM through TMBAM internet Fundlink Online system), the system will automatically update such new data against the old data in 
TMBAM’s database and apply it to all of my single-unitholder accounts with TMBAM. In addition immediately after the authorized person submit 
my new Risk Profile Questionnaire through the Fundlink online  in each time, TMBAM system will compare my new risk level (as calculated from 
the new Questionnaire) against my outstanding  Automatic Investment  Plans (AIP’s) in all of my single unitholder accounts with TMBAM and 
show those plans which fund risk levels are higher than my (new) risk level, such that the Authorized person can confirm acceptance of 
additional risks ( and all investment risks , as well as acknowledge any advice/warning clause). I acknowledge and agree that if the Authorized 
person skip this risk acceptance step, TMBAM might not be able to execute the AIP purchase/switch-in transaction order with fund risk level is 
higher than my new risk level. In addition, because of the abovementioned reason, for those who I have given consent /authorized to operate 
any of my single-unitholder account on my behalf through TMBAM internet system (which shall include to perform and submit my Customer 
Risk Profile Questionnaire through the system), I hereby further give consent and authorize them to perform and confirm acceptance of 
investment risk including additional risk in all of my single unitholder accounts on my behalf. 
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