สําหรั บบลจ./นายทะเบียน

คําขอเปิ ดบัญชีกองทุนสําหรั บบุคคลธรรมดา

คําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
เลขทะเบียนผูถ อื หนวยลงทุน....................................
วันทีเ่ ปดบัญชี.............................................................

ชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน..............................................
รหัสผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน..........................................
ลงชื่อ ..........................ผูรับเปดบัญชี Marketing Code.............
ลงชื่อ............................นายทะเบียน

ขาพเจาขอเปดบัญชีสําหรับซื้อขายหนวยลงทุนกับ บลจ.ทิสโก จํากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
บุ คคลธรรมดา
นาง
อืน่ ๆ (ระบุ) ............................................................................
นาย
นางสาว
ชือ่ ผูถ อื หนวยลงทุน (ภาษาไทย) ............................................................. นามสกุล ........................................................................................................
First Name (ภาษาอังกฤษ)..................................................................... Last Name ...................................................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด (ค.ศ.)..................................................................... สัญชาติ .................................. ประเทศทีอ่ ยู ...........................................................
บัตรประชาชน/บัตรขาราชการ
วุฒกิ ารศึกษา

ต่ํากวาปริญญาตรี

สถานภาพ

โสด

หยา

หนังสือเดินทาง / ใบตางดาว เลขที่ ............................................... วันหมดอายุ.................................................
ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท

สู งกว าปริ ญญาโท

หมาย

สมรส (ระบุชอื่ คูส มรส) ...............................................บัตรประชาชนเลขที่ .............................................................................................
.
จํานวนบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ _____ คน (โปรดระบุขอมูล)
1. ชือ่ -นามสกุล ............................................... วันเกิด ........................บัตรประชาชนเลขที่ .............................................................................................
2. ชือ่ -นามสกุล ............................................... วันเกิด ........................บัตรประชาชนเลขที่ .............................................................................................
3. ชือ่ -นามสกุล ............................................... วันเกิด ........................บัตรประชาชนเลขที่ .............................................................................................
ทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน
เลขที่ ..................... หมูบ า น/อาคาร .................................... ชัน้ .................. ซอย ........................................... ถนน .................................................
แขวง/ตําบล ............................................. เขต/อําเภอ ................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย ............................
ทีอยู่ปัจจุบัน
ตามทะเบียนบาน
อื่น ๆ (ระบุ)
เลขที่ ..................... หมูบ า น/อาคาร .................................... ชัน้ .................. ซอย ........................................... ถนน .................................................
แขวง/ตําบล ............................................. เขต/อําเภอ ................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย ............................
สถานทีส่ งเอกสาร
อื่น ๆ (ระบุ)
ตามทะเบียนบาน
ตามที่อยูป จจุบัน
เลขที่ ..................... หมูบ า น/อาคาร .................................... ชัน้ .................. ซอย ........................................... ถนน .................................................
แขวง/ตําบล ............................................. เขต/อําเภอ ................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย ............................
หมายเลขโทรศัพท์ /อีเมล
บาน .................................................................. ทีท่ าํ งาน................................................................... โทรสาร ...................................................................
มือถือ ...........................................................................อีเมล.................................................................................................................................................
ความสั
ความสัมมพัพันนธ์ธ์กกบั บั กลุ
กลุ่ ม่ มทิทิสสโก้
โก้
ไมเปน
ทานเปนพนักงานบริษัทในกลุมทิสโกหรือไม
เปน (โปรดระบุบริษทั ) .........................................................................
คูสมรสของทานเปนพนักงานบริษัทในกลุมทิสโกหรือไม
ไมเปน
เปน (โปรดระบุบริษทั ) .........................................................................
ตัวอย่ างลายมือชือ
ลายมือชือผู้ขอเปิ ดบัญชี (กรุ ณาลงลายมือชือสองครั ง)

(______________________________________________________________) (______________________________________________________________)
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โปรดพลิก

สําหรั บบลจ./นายทะเบียน

คําขอเปิ ดบัญชีกองทุนสําหรับบุคคลธรรมดา
ข้ อมูลการทํางาน

บริษทั .............................................................................................ตําแหนง .............................................................

เลขที่ ..................... หมูบ า น/อาคาร .................................... ชัน้ .................. ซอย ........................................... ถนน .................................................
แขวง/ตําบล ............................................. เขต/อําเภอ ................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย ............................
ข าราชการ
เจาของกิจการ
อาชีพอิสระ
นักเรียน/นักศึกษา
เกษี ยณอายุ
อาชีพ
พนักงานบริษทั เอกชน
อืน่ ๆ ..................................................................................................
ประเภทอาชีพ

เฉพาะเจ้ าของกิจการ โปรดระบุ

ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา (24)
ธุรกิจทัวร/นําเที่ยว (33)

ธุรกิจคาอัญมณี/ทองคํา/วัตถุโบราณ (26)
บริการโอนเงินทั้งในและนอกประเทศ (25)
ธุรกิจจัดหางาน (34)
อืน่ ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................

การรั บเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน/ค่ ารับซือคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ/เงินปั นผล
ขาพเจามีความประสงคให บลจ.ทิสโก จํากัด ชําระเงินดวยวิธีการ
โอนเงินเขาบัญชีธนาคารในนามของขาพเจา ตามรายละเอียดในสําเนาสมุดบัญชีธนาคารที่แนบมา ดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (02)
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) (67)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (04)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (06)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (25)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (11)

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (14)

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) (73)

สาขา ........................................................ ประเภทบัญชี
กระแสรายวั น เลขทีบ่ ญ
ออมทรัพย
ั ชี .......................................................
เช็ค ขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามของขาพเจา และนําสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในสถานที่สงเอกสาร
ข้ อมูลการเงินและการลงทุน
วัตถุประสงค์ ในการเปิ ดบัญชี (สามารถตอบได้ มากกว่ า ข้ อ)
เพื่อการออมเงิน
อืน่ ๆ (โปรดระบุ).........................................................................
เพื่อการลงทุน
เพือ่ สิทธิประโยชนทางภาษี
แหล่ งทีมาของเงินลงทุน (สามารถตอบได้ มากกว่ า ข้ อ)
ธุรกิจสวนตัว
เงินออม
อืน่ ๆ (โปรดระบุ).......................................
เงินเดือน
รายไดจากการลงทุน/มรดก
รายได้ รวม(บาท/ต่ อปี )
500,001 - 1,000,000
1,000,001 - 5,000,000
1 - 200,000
5,000,000 ขึ้นไป
200,001 - 500,000
มีรายได้ ซึงมีแหล่ งทีมาจากนอกประเทศ
ไมมี
มี จากประเทศ ....................................................................................................................................................................
เป็ นนักการเมืองหรื อเป็ นผู้เกียวข้ องกับนักการเมืองในประเทศหรื อต่ างประเทศ (28)
ไมเปน/ไมเกี่ยวของ

มีตาํ แหนงทางการเมือง/มีความสัมพันธเกีย่ วของเปน ...........................................................................................

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ไดใหไวในคําขอฉบับนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

ลงชือ่ ............................................................................ผูเ ปดบัญชี

ในกรณีทีลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ผู้ถอื หน่ วยลงทุนจะนําหน่ วยลงทุนไปจําหน่ าย จ่ ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็ นประกันมิได้
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หากท่ านมีการเปลียนแปลงข้ อมูลหรือรายละเอียดใด ๆ กรุ ณาแจ้ ง บลจ.ทิสโก้ จํากัด

ไม่มีผลต่อการพิจารณาเพือให้บริ การหรื อการใช้ผลิ ตภัณฑ์ของลูกค้า

หนังสือ ยิน ยอมเปิ ดเผยข้ อ มูล
วันที ........................................................
ข้ าพเจ้ า............................................................................เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน………....................................................
ยินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของข้ าพเจ้ าให้ กบั บริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ * และบริ ษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ **
รวมทังให้
9 รับหรื อแลกเปลียนข้ อมูลของข้ าพเจ้ า ระหว่างบริ ษัทดังกล่าวเพือวัตถุประสงค์ทางการตลาด การแนะนําผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การ การส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมทังการวิ
9
เคราะห์ข้อมูลในการดําเนินธุรกิจ จนกว่า
ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งยกเลิก
ยินยอม
ไม่ยินยอม เฉพาะบริ ษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้
ไม่ยินยอม
……........................................................ผู้ขอใช้ บริ การ
* บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินทิสโก้ ได้ แก่
บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป/ บมจ.ธนาคารทิสโก้ / บล.ทิสโก้ / บลจ.ทิสโก้ / บจก.ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชน/
ั บจก.ทิสโก้ อินฟอร์ เมชันเทคโนโลยี/
บจก.ไฮเวย์/ บจก.ออล–เวย์ส
** บริ ษัทนอกกลุม่ ธุรกิจทางการเงินทิสโก้ ได้ แก่
บมจ.กรุงเทพประกันภัย/ บมจ.อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต/ บมจ.อลิอนั ซ์ ประกันภัย/ บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)/ บจก.เอไอเอ/
บจก.เอไอเอ (ประกันวินาศภัย)/ บมจ.เจนเนอราลี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)/ บมจ.เจนเนอราลี ประกันภัย (ไทยแลนด์)/ บมจ.ซิกน่า ประกันภัย/
บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต/ บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)/ บมจ.ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์/ บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย

ท่านสามารถตรวจสอบเกียวกับการยินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลและช่องทางยกเลิกการให้ ความยินยอมได้ ที www.tisco.co.th
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