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แบบคาํร้องขอรหัสผู้ใช้เพื�อรับบริการข้อมูลออนไลน์สําหรับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 

ที�รับประกันภัยโดย บริษทั อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) 
สําหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 

 

หลักเกณฑ์การใช้งานและข้อตกลงในการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์ 

รายละเอียดต่อจากนี�  มีความสาํคญัที�คุณควรทราบ กรุณาอ่านรายละเอียดต่อจากนี�อยา่งละเอียดถี�ถว้นก่อนขอรหสัผูใ้ช ้
 
ขอ้สงวนสิทธิ 
ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายที�สามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งสูงสุด (1) เนื�อหาสาระต่างๆ ที�ปรากฎอยูบ่นเวบ็ไซตนี์� เป็นอยา่งที�
ปรากฎอยูแ่ละปราศจากการรับประกนัใดๆ ทั�งสิ�นไม่วา่จะเป็นการรับประกนัโดยชดัแจง้หรือโดยปริยายก็ตาม บมจ. อลิอนัซ์ 
อยธุยา  ประกนัชีวติ ขอสงวนสิทธิในการรับประกนัใดๆ ไม่วา่โดยชดัแจง้หรือโดยปริยาย ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะการ
รับประกนัโดยปริยายทางการคา้หรือตามความเหมาะสมสาํหรับวตัถุประสงคเ์ฉพาะ (2) บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ 
ไม่รับรองวา่เวบ็ไซตห์รือระบบการทาํงานที�ปรากฏอยู ่ รวมทั�งเนื�อหาต่าง ๆ จะไม่มีขอ้ขดัขอ้งหรือไม่มีขอ้ผิดพลาด รวมทั�ง
ไม่รับรองวา่ขอ้ขดัขอ้งหรือขอ้ผดิพลาดดงักล่าวจะไดรั้บการแกไ้ขหรือเวบ็ไซตแ์ละเซิร์ฟเวอร์จะไม่มีไวรัสหรือ
ส่วนประกอบอื�นใดที�เป็นอนัตราย และ (3) บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ ไม่รับประกนัหรือใหค้าํรับรองใดๆ เกี�ยวกบั
การใชห้รือผลของการใชเ้นื�อหาตา่งๆ บนเวบ็ไซตนี์�  ทั�งในส่วนที�เกี�ยวกบัความถูกตอ้ง ความน่าเชื�อถือ หรือเรื�องอื�นๆ และ
ค่าใชจ่้ายทั�งหมดที�เกิดขึ�นเพื�อการใหบ้ริการและการซ่อมบาํรุงรักษา ถือเป็นความรับผดิชอบของท่าน (ไม่ใช่บมจ. อลิอนัซ์ 
อยธุยา  ประกนัชีวติ) ทั�งนี�ขอ้มูลและคาํบรรยายต่างๆ ซึ�งปรากฎ อยูใ่นเวบ็ไซตนี์� มิใหถื้อวา่ถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหนด 
ขอ้ยกเวน้ หรือเงื�อนไขทั�งหลายที�ใชบ้งัคบัแก่สินคา้และบริการต่างๆ แต่เป็นเพียงการใหข้อ้มูลทั�วไปเท่านั�น สาํหรับ
รายละเอียดทั�งหมดกรุณาพิจารณาจากนโยบายหรือสญัญาของสินคา้ หรือบริการนั�นๆ เวบ็ไซตนี์�อาจมีการเชื�อมโยงไปยงั
เวบ็ไซตอื์�นที� บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ ไม่ไดดู้แล ดงันั�น บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ จะไม่รับผิดชอบต่อ
เนื�อหาใดๆ บนเวบ็ไซตเ์หล่านั�น การเชื�อมโยงลิงคต์่างๆ ไปยงัเวบ็ไซตด์งักล่าวนั�นไม่ถือวา่ บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา  ประกนั
ชีวติไดย้อมรับหรือใหก้ารรับรองเวบ็ไซตห์รือเนื�อหาที�ปรากฏอยูบ่นเวบ็ไซตด์งักล่าว 
 
ขอ้จาํกดัความรับผิด 
แมว้า่บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา  ประกนัชีวติจะไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งเหมาะสมในการรวบรวมขอ้มูลบนเวบ็ไซตนี์�ใหมี้ความ
ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั ความผดิพลาดและการตกหล่นต่างๆ อาจเกิดขึ�นไดใ้นบางกรณี ภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมายที�
สามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งสูงสุด บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ ไม่ใหค้าํรับประกนัหรือคาํรับรองใดๆ เกี�ยวกบัความ
ถูกตอ้งในเนื�อหาต่างๆ บนเวบ็ไซตนี์�  และไม่วา่ในกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะความประมาทเลินเล่อ  บมจ. 
อลิอนัซ์ อยธุยา  ประกนัชีวติ และบุคคลอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการสร้าง จดัทาํหรือก่อใหเ้กิดเวบ็ไซตนี์�ไม่ตอ้งรับผดิชดใชต้่อท่าน
สาํหรับความเสียหายใดๆ ไม่วา่จะเป็นความเสียหายทั�งทางตรง หรือทางออ้ม หรือโดยมีความเกี�ยวเนื�องทางออ้ม หรือเป็น
ความเสียหายที�มีโทษอนัเป็นผลมาจากการใชห้รือการไม่สามารถใชเ้นื�อหาใดๆ บนเวบ็ไซตนี์�แมว้า่บมจ.  อลิอนัซ์ อยธุยา 
ประกนัชีวติ หรือตวัแทนที�ไดรั้บมอบอาํนาจจะไดท้ราบถึงความเป็นไปไดข้องความเสียหายดงักล่าวแลว้ก็ตาม อนึ�ง ภายใต้
บทบญัญติัแห่งกฎหมายที�สามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งสูงสุด ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ความรับผดิของบมจ อลิอนัซ์ อยธุยา 
ประกนัชีวติทั�งหมดต่อท่านสาํหรับความเสียหาย ความสูญเสีย และมูลแห่งคดีต่างๆ จะไม่เกินกวา่จาํนวนเงินที�ท่านได ้
ชาํระไปเพื�อการเขา้สู่เวบ็ไซตนี์�  (ถา้มี) นอกจากนั�น บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา  ประกนัชีวติ ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ และจะไม่
รับผิดชดใชต้่อความเสียหายหรือการติดไวรัสต่าง ๆ ซึ�งอาจทาํใหอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์และทรัพยสิ์นอื�นของท่านเสียหาย อนั
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เป็นผลมาจากการที�ท่านไดเ้ขา้ ใช ้ หรือท่องอยูใ่นเวบ็ไซตนี์�  และรวมถึงการที�ท่านไดด้าวน์โหลดเนื�อหา ขอ้มูล ขอ้ความ
รูปภาพ วดีีโอ หรือเสียงต่างๆ จากเวบ็ไซตนี์�ดว้ย 
 
ขอ้จาํกดัในการใชข้อ้มูล 
บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา  ประกนัชีวติ เป็นเจา้ของและเป็นผูค้วบคุมการดาํเนินการของเวบ็ไซตนี์�  เวน้แต่บมจ อลิอนัซ์ อยธุยา 
ประกนัชีวติ จะไดแ้จง้เป็นอยา่งอื�น บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ ไม่อนุญาตใหมี้การคดัลอก ทาํซํ� า เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ แกไ้ขดดัแปลง เก็บขอ้มูลไวใ้นระบบที�สามารถเรียกกลบัคืนมาได ้ ใชเ้พื�อสร้างงานที�มีการดดัแปลง โอนถ่าย
ขอ้มูล ประกาศ ส่งผา่น (ไม่วา่ในรูปแบบหรือโดยวธีิการใดๆ) จดัจาํหน่าย หรือใชข้อ้มูลต่างๆ บนเวบ็ไซตนี์�หรือเวบ็ไซต์
อื�นๆ ซึ�งบมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ เป็นเจา้ของ เป็นผูด้าํเนินการ เป็นผูอ้นุญาตหรือเป็นผูค้วบคุมในกรณีอื�นเพื�อ
วตัถุประสงคใ์นการเผยแพร่ต่อสาธารณและเพื�อประโยชน์ทางการคา้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเนื�อหาต่างๆ ที�ปรากฎอยูบ่น
เวบ็ไซตนี์�ไดเ้พื�อประโยชนข์องท่านเองเท่านั�นภายใตเ้งื�อนไขที�วา่ ท่านยงัคงตอ้งเคารพต่อลิขสิทธิ@ และคาํประกาศความเป็น
เจา้ของต่าง ๆ ทั�งหลาย ซึ�งปรากฎอยูบ่นเวบ็ไซตนี์�  ทั�งนี�  ท่านไม่สามารถจดัจาํหน่าย แกไ้ขดดัแปลง ส่งผา่น นาํกลบัมาใช้
ใหม่ นาํกลบัมาแสดงใหม่ หรือใชข้อ้มูล ซึ�งรวมถึงขอ้ความ รูปภาพ เสียง และวดิีโอบนเวบ็ไซตนี์� เพื�อวตัถุประสงคใ์นการ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนและเพื�อประโยชน์ทางการคา้ได ้โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบมจ.  อลิอนัซ์ อยธุยา 
ประกนัชีวติ  นอกจากนี�  บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา  ประกนัชีวติ ไม่รับประกนัและไม่รับรองวา่การใชข้อ้มูลต่าง ๆ ซึ�งปรากฎบน
เวบ็ไซตนี์�ของท่านจะไม่ฝ่าฝืนสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก 
 
เรื�องเกี�ยวกบัเขตอาํนาจศาล 
เวน้แต่จะไดมี้การกาํหนดไวโ้ดยชดัแจง้เป็นอยา่งอื�น บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา  ประกนัชีวติ ไม่รับรองวา่ขอ้มูลใดๆ บนเวบ็ไซต์
นี�จะเหมาะสมหรือสามารถใชง้านไดใ้นทุกสถานที� ผูใ้ดก็ตามที�ไดเ้ขา้เวบ็ไซตนี์�ไดเ้ขา้ไปดว้ยความประสงคข์องตนเองและ
ตอ้งรับผดิชอบต่อการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายของทอ้งถิ�นนั�นๆ เวน้แตจ่ะไดมี้การกาํหนดไวโ้ดยชดัแจง้เป็นอยา่งอื�น 
ขอ้มูลต่าง ๆ ที�ปรากฏอยูบ่นเวบ็ไซตนี์�ไม่ถือเป็นคาํเสนอเพื�อขายหรือคาํชี�ชวนเพื�อใหซื้�อหลกัทรัพย ์ผลิตภณัฑที์�เกี�ยวกบัการ
ประกนัภยั หรือสินคา้และบริการอื�นๆ ของบมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา  ประกนัชีวติ ทั�งนี�  บมจ บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา  ประกนัชีวติ
ไม่ไดเ้สนอหรือประสงคจ์ะขายหลกัทรัพย ์ ผลิตภณัฑที์�เกี�ยวกบัการประกนัภยั หรือสินคา้และบริการอื�นๆ และในกรณีที�บ
มจ. อลิอนัซ์ อยธุยา  ประกนัชีวติ ประกนัชีวติไดท้าํการขายหลกัทรัพย ์ผลิตภณัฑที์�เกี�ยวกบัการประกนัภยั สินคา้และบริการ
ดงักล่าว การขายนั�นจะไม่มีผลบงัคบัใชต้ามกฏหมายในเขตอาํนาจศาลใดๆ ซึ�งกาํหนดใหก้ารเสนอ การชี�ชวน การซื�อ หรือ
การขายดงักล่าวเป็นการกระทาํผดิกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัหลกัทรัพย ์ ประกนัภยัและกฎหมายอื�น ๆ ในเขตอาํนาจศาลนั�น 
นอกจากนี�อาจไม่มีสินคา้และบริการบางอยา่งในทุกเขตอาํนาจศาล 
 
ความเป็นเจา้ของขอ้มูล 
ขอ้มูลต่าง ๆ นอกเหนือจากขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ�งท่านไดส่้งมายงับมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ ผา่นทางเวบ็ไซตนี์�ไม่วา่
จะโดยผา่นทางจดหมายทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือโดยทางอื�น รวมถึงขอ้มูล คาํถาม ความเห็น หรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ถือวา่
เป็นขอ้มูลที�ไม่เป็นความลบัและไม่ไดมี้การแสดงความเป็นเจา้ของ และถือเป็นทรัพยสิ์นของบมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนั
ชีวติ ขอ้มูลเหล่านี�นอกเหนือจากขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถูกนาํไปใชเ้พื�อวตัถุประสงคใ์ดๆ ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะการ
ทาํซํ� า การชี�ชวน การเปิดเผย การส่งต่อ การตีพิมพ ์ การเผยแพร่ และการประกาศ  บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา  ประกนัชีวติ 
ประกนัชีวติมีอิสระที�จะใชมุ้มมอง แนวความคิด ความรู้ความชาํนาญ(Know-how) หรือเทคนิคตา่งๆ ซึ�งปรากฎอยูใ่นการ
ติดต่อสื�อสารต่าง ๆ ที�ท่านไดส่้งใหแ้ก่บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ ผา่นทางเวบ็ไซตนี์�และผา่นทางช่องทางอื�นเพื�อ
วตัถุประสงคอ์ยา่งใดก็ตาม ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ การพฒันาและการทาํตลาดของผลิตภณัฑต์่างๆ ซึ�งตอ้งใชข้อ้มูล
เหล่านั�น 
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เครื�องหมายการคา้และลิขสิทธิ@  
บรรดาเครื�องหมายการคา้ เครื�องหมายบริการ ชื�อทางการคา้ และตราสญัลกัษณ์ต่างๆ เป็นสมบติัของบมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา 
ประกนัชีวติ  เวน้แต่จะไดก้าํหนดโดยชดัแจง้เป็นอยา่งอื�นไว ้ณ ที�นี�และเวน้แต่กฏหมายที�เกี�ยวขอ้งจะไดอ้นุญาตไว ้ไม่มีส่วน
ใดที�ระบุในเวบ็ไซตนี์�  ซึ�งอาจตีความไดว้า่เป็นการอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ หรือทาํใหเ้กิดสิทธิในการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา  
ของบมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา  ประกนัชีวติ ซึ�งรวมไปถึงเครื�องหมายการคา้หรือตราสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ที�ปรากฏอยูบ่นเวบ็ไซตนี์�  
ไม่วา่โดยตรง โดยปริยาย หรือโดยกฏหมายปิดปากแต่อยา่งใดหากปราศจากความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บมจ. อลิ
อนัซ์ อยธุยา  ประกนัชีวติ หา้มมิใหท่้านใชเ้ครื�องหมายการคา้ ตราสญัลกัษณ์ต่างๆ หรือขอ้มูลใดๆ ที�ปรากฏอยูบ่นเวบ็ไซตนี์�
โดยเด็ดขาด 
 
การอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในซอฟทแ์วร์ 
ท่านรับทราบวา่ซอฟแวร์ใด ๆ ก็ตามบนเวบ็ไซตนี์�อาจมีเทคโนโลยทีี�อยูภ่ายใตก้ฎหมายและขอ้บงัคบัการควบคุมการส่งออก
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื�น ๆ รวมถึงภายใตเ้ขตอาํนาจศาล คุณตอ้งยอมรับวา่คุณจะไม่ทาํการส่งต่อหรือส่ง
ซอฟแวร์เหล่านี�ออกสู่ภายนอก โดยฝ่าฝืนกฎหมายที�ระบุไว ้ บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา  ประกนัชีวติ ไม่ไดรั้บอนุญาตในการ
ดาวน์โหลด การส่งซอฟแวร์หรือขอ้มูลทางเทคนิคของเวบ็ไซตนี์�ออกสู่ภายนอก หากการตดัสินใจที�เกิดขึ�นนั�นฝ่าฝืน
กฎหมายที�ระบุไว ้
 
ขอ้ตกลงในการใชก้ารบนัทึกและลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 
รหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของท่าน ซึ�งท่านใชใ้นการเขา้ถึงขอ้มูลกรมธรรมแ์ละบริการออนไลน์ของบมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา 
ประกนัชีวติ รหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของท่านจะถูกจดจาํเสมือนลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ของท่าน เมื�อท่านใชร้หสัผูใ้ชแ้ละ
รหสัผา่นของท่านเพื�อทาํรายการเฉพาะกิจ จะถือวา่รหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของท่านเป็นลายเซ็นที�มีผลทางกฎหมายท่าน
ยอมรับวา่ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ใด ๆ ที�มีลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ของท่านเปรียบเสมือนเอกสารลายเซ็นตน้ฉบบั ท่านไม่มี
สิทธิเรียกร้องหรือโตแ้ยง้ใด ๆ เกี�ยวกบัความถูกตอ้งของขอ้มูลภายในศาลดว้ยเหตผุลวา่ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ไม่มีผลทาง
กฎหมาย 
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สําหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 

วนัที�..............เดือน......................พ.ศ.................... 
ชื�อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม........................................................................................................................................(“ผูข้อใชบ้ริการ”) 
เลขที�กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม..................................................................................................................................................................................... 
ที�อยู่ของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภยักลุ่ม........................................................................................................................................................................ 
ชื�อผู้มอํีานาจลงนามของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มที�ขอใช้บริการ......................................................................................................................... 
 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อใหบ้ริษทั อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) ซึ�งต่อไปนี�จะเรียกวา่ “ผูใ้หบ้ริการ” ออกรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น
ตามรายชื�อดา้นล่างนี� เพื�อรับบริการขอ้มูลออนไลน์สาํหรับกรมธรรมป์ระกนัภยักลุ่มที�รับประกนัภยัโดยผูใ้หบ้ริการภายใตเ้ลขที�กรมธรรมที์�ระบุอยูใ่น
แบบคาํร้องนี�  โดยขา้พเจา้ไดอ่้านหลกัเกณฑใ์นการใชบ้ริการและขอ้ตกลงในการใชก้ารบนัทึกและลายเซ็นทางอิเลก็โทรนิคส์ รวมทั�งรายละเอียดต่างๆ 
ตามเอกสารแนบโดยละเอียดเป็นที�เรียบร้อยแลว้ และขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้นัทึกขอ้มูลและลายเซ็นของขา้พเจา้รวมทั�งผูใ้ชบ้ริการทุกคนที�ขา้พเจา้ได้
อนุญาตใหใ้ชรั้บบริการขอ้มูลออนไลน์ผา่นทางอิเลก็โทรนิคส์ เพื�อใชใ้นการเขา้สู่ระบบแทนการเขียนหรือการลงนามโดยขา้พเจา้ ทั�งนี�ขา้พเจา้ขอเริ�มใช้
บริการตั�งแต่วนัที�ลงนามในแบบคาํร้องนี�  หรือวนัที�ผูใ้หบ้ริการอนุมติัการใหสิ้ทธิ@ ขึ�นอยูก่บัวนัใดที�เกิดหลงัสุดเป็นตน้ไปจนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลงซึ�ง
ขา้พเจา้จะแจง้ใหผู้ใ้หบ้ริการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ที� ชื�อ-นามสกุลผู้ขอใช้บริการ วนัเดือนปีเกิด อีเมล์ โทรศัพท์ ระดบัการเข้าถึงข้อมูล 
      ระดบั G 

 ระดบั P เลขที�กรมธรรม ์

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

 ระดบั C เลขที�กรมธรรม/์ชื�อบริษทั 
……………..................................... 

……………………………………. 

      ระดบั G 

 ระดบั P เลขที�กรมธรรม ์

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

 ระดบั C เลขที�กรมธรรม/์ชื�อบริษทั 
……………..................................... 

……………………………………. 

      ระดบั G 

 ระดบั P เลขที�กรมธรรม ์

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

 ระดบั C เลขที�กรมธรรม/์ชื�อบริษทั 
……………..................................... 

……………………………………. 

ระดบัการเข้าถึงข้อมูล: ระดบั G หมายถึง สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดใ้นทุกกรมธรรมแ์ละหรือทุกบริษทัในเครือ  
ระดบั P หมายถึง สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดใ้นทุกบริษทัภายใตเ้ลขที�กรมธรรม ์
ระดบั C หมายถึง สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเฉพาะบริษทัที�ระบุเท่านั�น 

หมายเหตุ   -  โปรดส่งแบบคาํร้องตน้ฉบบักลบัมายงัผูใ้ห้บริการ ที�ฝ่ายปฏิบติัการประกนักลุ่ม ชั�น K อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต 
กรุงเทพฯ 10330 เพื�อ สร้างรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 

  -  ผูใ้ห้บริการจะจดัส่งรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นโดยวิธีทางอิเล็กโทรนิคส์ผา่นทางอีเมลข์องผูข้อใชบ้ริการขา้งตน้ 

 -  ผูใ้ห้บริการไม่อนุญาตให้ผูที้�ไม่มีอาํนาจกระทาํการเขา้สู่ระบบเพื�อรับบริการขอ้มูลออนไลน์ผา่นทางเวปไซต ์

-  เพื�อป้องกนัไม่ให้ผูอื้�นทราบรหสัผูใ้ช/้รหสัผา่น โปรดจาํรหสัพร้อมเปลี�ยนรหสัผา่นของท่านทนัทีในครั� งแรกของการเขา้สู่ระบบ 
-  หากท่านมีขอ้สงสัย กรุณาติดต่อทีอีเมล ์groupoperations@azay.co.th หรือ สามารถติดต่อสอบถามเจา้หนา้ที�ไดใ้นเวลา 
    ทาํการ วนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. ที�เบอร์ 02-305-7608, 02-305-7828 
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