ํ หร ับการเข้าใชบ
้ ริการ
แบบคําขอชุดข้อมูล (User Name และ Password ) สา
ํ รองเลีย
ํ หร ับ สมาชก
ี สา
ิ กองทุน”
2 งชพ
“ระบบข้อมูลกองทุนสา
วันที .......... เดือน .................. พ.ศ. .............
เรียน

บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน กรุงไทย จําก ัด (มหาชน) ในฐานะบริษ ัทจ ัดการ (“KTAM”)

สิง' ทีแ
' นบส่งมาด้วย

ํ เนาบ ัตรประจําต ัวประชาชน หรือ สา
ํ เนาบ ัตรประจําต ัวอืน
สา
' ๆ ทีห
' น่วยงานราชการหรือนายจ้างออกให้

 (ระบุคํานํ าหน ้า) ....................................................... นามสกุล.......................................................................
ข ้าพเจ ้า ชือ
 กองทุนสํารองเลีย
รหัสสมาชิก ....................... ชือ
# งชีพ ............................................................................. ซึง จดทะเบียนแล ้ว
 .....................................................................................................................................................
บริษัท(นายจ ้าง) ชือ
เลขทีบ
 ัตรประชนชน
โทรศัพท์บ ้าน
โทรศัพท์มอ
ื ถือ
(“ผู ้ขอใช ้บริการ”) โดยมีความประสงค์ทจ
ี ะขอชุดข ้อมูล (User Name และ Password) ดังนี#

1.

ํ หร ับการลงทะเบียนเข้าใชบ
้ ริการ
ขอชุดข้อมูลสา
ํ รองเลีย
ํ หร ับ สมาชก
ี สา
ิ กองทุน” เนือ
2 งชพ
“ระบบข้อมูลกองทุนสา
' งจาก



2.

ชุดข ้อมูลเดิม สูญหาย
ชุดข ้อมูลเดิม อืน
 ๆ โปรดระบุสาเหตุ .............................................................................

่ ชุดข้อมูล
สถานทีใ' นการจ ัดสง



จัดส่งไปยัง Email Address : …………………………………………………………………………………….
(1. ต ้องเป็ น Email address ของเจ ้าตัวสมาชิกผู ้ขอเท่านัน
# 2. กรุณาระบุด ้วยตัวบรรจงให ้ชัดเจน)

โดยผู ้ขอใช ้บริการ ตกลงรับทราบและยอมรับข ้อกําหนดและเงือ
 นไขการใช ้บริการ ดังนี#
1. สมาชิกกองทุนทีจ
 ะสมัครใช ้บริการ “ระบบข ้อมูลกองทุนสํารองเลีย
# งชีพ สําหรับ สมาชิกกองทุน” ของ KTAM ได ้ จะต ้องมีบญ
ั ชี
สมาชิกกองทุนสํารองเลีย
# งชีพ กับ KTAM แล ้วเท่านัน
#
2. ผู ้ขอใช ้บริการจะเก็บรักษาชุดข ้อมูล ไว ้เป็ นความลับเฉพาะบุคคลและไม่แจ ้งให ้ผู ้ใดทราบ
3. กรณีขอชุดข ้อมูลกับ KTAM จะจัดส่งชุดข ้อมูลให ้กับท่านตามสถานทีใ นการจัดส่งทีท
 า่ นได ้ระบุไว ้ตามข ้อ 2. ข ้างต ้น เท่านัน
#
ทัง# นี# เพือ
 เป็ นหลักฐาน ผู ้ขอใช ้บริการจึงได ้ลงนามไว ้เป็ นสําคัญ และได ้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวอืน
 ๆ
ทีห
 น่วยงานราชการหรือนายจ ้างออกให ้ มาพร ้อมกับคําขอนีแ
# ล ้ว

 .................................................. ผู ้ขอใช ้บริการ
ลงชือ
(.......................................................) ตัวบรรจง

โปรดกรอกข้อมูลในแบบคําขอให้ครบถ้วน
ํ เนาบ ัตรประจําต ัวประชาชน หรือ สา
ํ เนาบ ัตรประจําต ัวอืน
พร้อมแนบสา
' ๆ ทีห
' น่วยงานราชการหรือนายจ้างออกให้ แล้วจ ัดส่งเอกสารมาที'
บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน กรุงไทย จําก ัด (มหาชน)
โทรสาร 02 670 0424
หรือ EMAIL มาที' : MEMBER.PVD@KTAM.CO.TH
โทร.สอบถามเพิม
' เติม 02 686 6331 - 6339

