คําขอใช้ บริ การธุ รกรรมทางอินเทอร์ เน็ต
TISCO Asset e-Invest Application Form
ขันตอนการสมัครใช้ บริการ TISCO Asset e-Invest / How to register TISCO Asset e-Invest
1. จัดสงเอกสารดังนี้ ให บลจ.ทิสโก / Send the following doucuments to TISCO Asset Management
- คําขอใชบริการธุรกรรมทางอินเทอรเน็ต / TISCO Asset e-Invest Application Form
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางพรอมรับรองสําเนาถูกตอง / Certified true copy of ID
Card or Passport
เอกสารเพิม่ เติมสําหรับการสมัครเพือ่ ซือ้ / ขาย / สับเปลี่ยนหนวยลงทุน ดังนี้ / additional documents for Subscription /
Redemption
/ Switching Services
- หนั-งสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก / Direct Debit Consent Form
- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / A copy of bank account passbook
2. การลงทะเบียนโดยการคลิกลิงค จาก E-mail ที่ไดรับ Activation Token E-mail / Register by click a link from an
E-mail received Activation Token
- กรอกรหัสอางอิงสําหรับการลงทะเบียนและตรวจสอบคํา (Captcha) / Complete Reference ID and Captcha
- กําหนด Username และ Password ดวยตนเอง / Self - defined Username and Password
เลือกคําถามลับและกรอกคําตอบสําหรับคําถามลับ / Choose a secret question and enter you answer
ขาพเจาขอสมัครใชบริการธุรกรรมทางอินเทอรเน็ต เพือ่ / I would like to appy TISCO Asset e-Invest Internet services for the purpose of
ดูขอ มูลการลงทุน : Account Balance Inquiry

ซือ้ / ขาย / สับเปลีย่ นหนวยลงทุน : Subscription / Redemption / Switching

ภายใตชื่อผูถือหนวยลงทุน / Under the Unitholder Name of ___________________________________________________________________________________________________________________________________
เลขทะเบียนผูถือหนวยลงทุน / Unitholder Number ___________________________________________________________ วันที่ / Date ____________________________________________________________________
โทรศัพทมือถือ / Mobile _____________________________________________________________ อีเมล / E-mail Address ______________________________________________________________________________
โดยขาพเจารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามขอผูกพั นและเงื่อนไขที่ บลจ.ทิสโก กําหนด ทั้งนี้ ขาพเจามี ความประสงคที่จะใชอี เมลตามที่ ขาพเจาไดระบุไวขางตน หรือจะไดเปลี่ยนแปลงมายัง บลจ.ทิสโก ในคราวทายที่ สุด
เพื่อใชในการรับเอกสารและขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการใชบริการธุรกรรมทางอินเทอรเน็ต เชน ผลการสมัครใชบริการ รายการคําสั่งซื้อ-ขาย เปนตน และเมื่อขาพเจาสมัครใชบริการธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตแลว ขาพเจาประสงคให
บลจ.ทิสโก จัดสงเอกสารที่ขาพเจาสามารถเรียกดูไดใหแกขาพเจาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน อีเมล เปนตน และหากขาพเจาตองการรับเอกสารตาง ๆ รวมทั้งใบกํากับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ขาพเจาจะติดตอขอรับที่ บลจ.ทิสโก
I have acknowledged and agreed to be bound by the terms and conditions specified by TISCO Asset Management Company Limited ("TISCO Asset Management"). I wish to use above Email or any latest change of Email,
which I will inform TISCO Asset Management in the future, for receiving any document and information related to the using of TISCO Asset e-Invest such as service registration results, subscription-redemption transaction,
etc. After registering TISCO Asset e-Invest, I wish TISCO Asset Management to send any document through electronic media such as Email, etc. However, if I wish to receive any other document including tax invoice and
receipt, I shall contact TISCO Asset Management in person.

สําหรั บเจ้ าหน้ าทีเท่ านัน (For Official Use Only)

ผูรับคําขอใชบริการ / Marketing Officer

ผูมีอํานาจอนุมัติ / Authorized Signature

.................................................................................................................
ลายเซ็นผูถอื หนวยลงทุน / Unitholder’s Signature

** ข้อผูกพันและเงือนไขการขอใช้ บริการธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต
1. ขาพเจาสามารถใชบริการธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตไดตอเมื่อขาพเจาเปดบัญชีกองทุนเพื่อซื้อขายหนวยลงทุนไวกับ บลจ.ทิสโก แลว และไดลงทะเบียนการขอใชบริการธุรกรรมทางอินเทอรเน็ต ที่ www.tiscoasset.com
ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ บลจ.ทิสโก กําหนด
2. ขาพเจาตกลงรับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อผูขอใชบริการ (Username) และรหัสผาน (Password) ที่ไดกําหนดขึน้ เปนความลับ โดยจะไมเปดเผยใหผูอื่นทราบเปนอันขาด นอกจากนี้ หากขาพเจามีความสงสัยวามีบุคคลภายนอก
ลวงรูชื่อผูขอใชบริการ (Username) และรหัสผาน (Password) ที่ขาพเจาไดกําหนดขึ้น ขาพเจาจะแจงให บลจ.ทิสโก ทราบทันที เพื่อระงับการใชบริการและกําหนดชื่อผูขอใชบริการ (Username) และรหัสผาน (Password) ใหม
3. ขาพเจาตกลงจะรับผิดชอบตอรายการที่เกิดขึ้นภายใตเลขทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของขาพเจา ซึ่งไดทํารายการผานบริการธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตดวยผูขอใชบริการ (Username) และรหัสผาน (Password) ของขาพเจา
4. ขาพเจารับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ขอกําหนดและขอความใดๆ ที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายของแตละกองทุน และที่ระบุอยูบนเว็บไซตของ บลจ.ทิสโก
5. ขาพเจารับทราบและยอมรับความเสี่ยงทีเ่ กิดจากการทํารายการผานระบบอินเทอรเน็ต เชน การสูญหายของขอมูลระหวางการรับสง การรับสงขอมูลลาชา หรือไมสามารถสงขอมูลได ตลอดจนความเสียหายที่เกิดจากความชํารุด
บกพรองหรือขัดของของอุปกรณใดๆ ระบบฐานขอมูล ระบบเครือขาย หรือสิ่งอื่นใดที่อยูนอกเหนือความควบคุมของ บลจ.ทิสโก ซึ่งอาจทําใหไมสามารถทํารายการไดตามปกติ หากมีความเสียหายเกิดขึน้ จากเหตุดังกลาวขาพเจา
ตกลงจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆจากบริษัท
6. ขาพเจาตกลงวาเอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสาร หรือเครื่องพิมพของขาพเจา เปนเพียงเอกสารบันทึกรายการเทานั้น มิอาจใชถือเปนหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณและใชอางอิงได ทั้งนี้ ขาพเจายินยอม
ตกลงใหถือเอาหลักฐานที่ปรากฏอยูกับ บลจ.ทิสโก เปนหลักฐานทํารายการที่สมบูรณ และใชอางอิงได
7. ขาพเจารับทราบวาสามารถเพิกถอนคําสัง่ ซือ้ หรือคําสัง่ ขายหรือสับเปลีย่ นหนวยลงทุนของขาพเจาผานบริการธุกรรมทางอินเทอรเน็ตของ บลจ.ทิสโก ไดภายในเวลาทีก่ ําหนด หากการเพิกถอนรายการเกิดขึน้ หลังจากเวลาทีก่ ําหนดไว
ขาพเจายอมรับวาขาพเจาไมสามารถเพิกถอนรายการได และใหถือวาการทําคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวไดเสร็จสิ้นสมบูรณแลว
8. บลจ.ทิสโก ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลง แกไข ขอผูกพันและเงือ่ นไขการขอใชบริการธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตนีไ้ ดทกุ ขณะ ตามแต บลจ.ทิสโก จะเห็นสมควร การเปลีย่ นแปลงแกไขดังกลาว บลจ.ทิสโก จะประกาศใหขา พเจาทราบ
ตามวิธีการที่ บลจ.ทิสโก กําหนด
** Terms and Conditions to apply TISCO Asset e-Invest
1. I will be able to use TISCO Asset e -Invest only if I have opened account to trade investment units with TISCO Asset Management Company Limited ("TISCO Asset Management").
2. I agree to be responsible for the security and confidentiality of my username and password. If I know that my username and password are insecure, I will inform TISCO Asset Management immediately in order to
suspend the service and reset username and password.
3. I shall be responsible for any transactions which executed through TISCO e-Invest by using my username and password.
4. I have acknowledged and agreed to be bound by all terms and conditions stated in fund prospectus and those stated on TISCO Asset Management website.
5. I understand and accept the risks associated with transactions executed via Internet whereby damages, such as losses of information during transmission or delays in information transfer, may incur directly or
indirectly from deficiency or malfunction of any equipment, database or network or any other matters beyond the control of the TISCO Asset Management. I agree not to exercise my indemnity claims against TISCO
Asset Management for any loss or damages due to the stated reasons.
6. I accept that the document printed from my fax machine or printer is only for record keeping purpose and cannot be used as transaction confirmation, or references. I agree to use the evidence issued by TISCO
Asset Management as transaction confirmation and references.
7. I acknowledge that I can revoke my subscription, redemption or switching order(s) via TISCO Asset e-Invest within specified period. Should my revocation request(s) arrived at TISCO Asset Management after the
specified period, I understand that my subscription, redemption or switching order(s) shall be executed as normal and will not be revoked.
8. TISCO Asset Management reserves the rights to change or revise any content on these terms and conditions of TISCO Asset e-Invest at any time as deem appropriated. Any changes or revisions will be announced
by TISCO Asset Management.

FORM CODE : MK(MF)-EM-09-019(1-19)/21-01-19

หากท่ านมีการเปลี ยนแปลงข้ อมู ลหรื อรายละเอียดใดๆ กรุ ณาแจ้ ง บลจ.ทิสโก้
In case, there is any change to any of your information. Please contact TISCO Asset Management

สําหรับธนาคาร 1

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด 48/16-17 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 0 2633 6000 กด 4 โทรสาร 0 2633 7300

TISCO Asset Management Company Limited 9th Fl., TISCO Tower, 48/16-17 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 T. +66 (0) 2633 6000 Press 4 F. +66 (0) 2633 7300

หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก
วันที_่ _______เดือน_______________________พ.ศ.______________
เรียน ผูจัดการ บมจ. ธนาคาร_____________________________________________________________________สาขา_______________________________________
ขาพเจา___________________________________________________________________________________________________________________________
บัญชีเลขที_่ _________________________________________________________ชื่อบัญชี______________________________________________________________
สถานทีต่ ิดตอเลขที_่ ______________ตรอก/ซอย___________________ถนน_______________________________ตําบล/แขวง_________________________________
อําเภอ/เขต_________________________________ จังหวัด_____________________________________โทร._______________________________________________
มีความประสงคและยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพื่อชําระหนี้ และ/หรือคาซื้อหนวยลงทุน และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ
ใหแกบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด (ตอไปนี้เรียกวา “บริษทั ”) ตามขอมูลทีธ่ นาคารไดรับแจงจากบริษัท
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาดังกลาว หากปรากฏในภายหลังวาจํานวนเงินที่บริษัทแจงแกธนาคารนั้นไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักบัญชีเงิน
ฝากของขาพเจาเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทเองโดยตรง ทั้งนี้ ขาพเจาขอสละสิทธิในการเรียกรองหรือฟองรองให
ธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาดังกลาว และขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาไดตอเมื่อเงินในบัญ ชี
มีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถ
ตรวจสอบรายการหักบัญชีดังกลาวไดจาก Statement ของธนาคาร
ในกรณีที่เอกสารหลักฐานและหมายเลขบัญชีเงินฝากที่กลาวในวรรคขางตนไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม ขาพเจาตกลงใหหนังสือยินยอมใหหักบัญชี
เงินฝากฉบับนี้ยังคงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไดดวยทุกประการ
การยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนมีผลบังคับทันทีนับแตวันทําหนังสือนี้ และใหคงมีผลบังคับตอไปจนกวาขาพเจาจะไดเพิกถอนความยินยอมโดยทํา
เปนลายลักษณอักษรใหแกธนาคาร และบริษัทรับทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ__________________________________ ผูใหความยินยอม
(__________________________________)
(ตามที่ใหไวกับธนาคาร)

รับรองวาผูใ หความยินยอมไดเปดบัญชีซื้อขายหนวยลงทุนกับบริษทั
ลงชื่อ___________________________________________
(__________________________________________)
บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด

MK(MF)-EC-06-012(T)(1-17)/15-06-17

ธนาคารตรวจสอบแลวถูกตอง
ลงชื่อ___________________________________________
(__________________________________________)
(ลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจสาขา)

สําหรับนายทะเบียน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด 48/16-17 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 0 2633 6000 กด 4 โทรสาร 0 2633 7300

TISCO Asset Management Company Limited 9th Fl., TISCO Tower, 48/16-17 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 T. +66 (0) 2633 6000 Press 4 F. +66 (0) 2633 7300

หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก
วันที_่ _______เดือน_______________________พ.ศ.______________
เรียน ผูจัดการ บมจ. ธนาคาร_____________________________________________________________________สาขา_______________________________________
ขาพเจา___________________________________________________________________________________________________________________________
บัญชีเลขที_่ _________________________________________________________ชื่อบัญชี______________________________________________________________
สถานทีต่ ิดตอเลขที_่ ______________ตรอก/ซอย___________________ถนน_______________________________ตําบล/แขวง_________________________________
อําเภอ/เขต_________________________________ จังหวัด_____________________________________โทร._______________________________________________
มีความประสงคและยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพื่อชําระหนี้ และ/หรือคาซื้อหนวยลงทุน และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ
ใหแกบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด (ตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”) ตามขอมูลที่ธนาคารไดรับแจงจากบริษัท
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาดังกลาว หากปรากฏในภายหลังวาจํานวนเงินที่บริษัทแจงแกธนาคารนั้นไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักบัญชีเงิน
ฝากของขาพเจาเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทเองโดยตรง ทั้งนี้ ขาพเจาขอสละสิทธิในการเรียกรองหรือฟองรองให
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ลงชื่อ__________________________________ ผูใหความยินยอม
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