สําหรับบลจ./นายทะเบียน

คําขอเปิ ดบัญชีกองทุนสําหรับบุคคลธรรมดา

คําขอเปิ ดบัญชีกองทุน

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

เลขทะเบียนผูถือหนวยลงทุน

วันทีเ่ ปดบัญชี ...........................................................................................................

ขาพเจาขอเปดบัญชีสําหรับซื้อขายหนวยลงทุนกับ บลจ.ทิสโก จํากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลธรรมดา

นางสาว

นาง

นาย

อืน่ ๆ (ระบุ) .............................................................................................................................

ชือ่ ผูถ อื หนวยลงทุน (ภาษาไทย) ....................................................................................................................................... นามสกุล .........................................................................................................................................................
First Name (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................. Last Name .....................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด (ค.ศ.)
บัตรประชาชน/บัตรขาราชการ
วุฒิการศึกษา
สถานภาพ

หนังสือเดินทาง / ใบตางดาว

ต่ํากวาปริญญาตรี
โสด

หยา

สัญชาติ ...................................................................................................

ประเทศทีอ่ ยู ...........................................................................................

เลขที่ .......................................................................................................

วันหมดอายุ ............................................................................................

สูงกวาปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาตรี
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 ...............................................

ทีอยู่ปัจจุบนั

ตามทะเบียนบาน

อื่น ๆ (ระบุ)

เลขที่ .......................................... หมูบ า น/อาคาร .................................................................................... ชัน้ .................. ซอย ............................................................ ถนน ....................................................................................
แขวง/ตําบล ....................................................................... เขต/อําเภอ ........................................................................................... จังหวัด ..................................................................... รหัสไปรษณีย ...............................................

สถานทีส่ งเอกสาร

ตามทะเบียนบาน

ตามที่อยูปจจุบัน

อื่น ๆ (ระบุ)

เลขที่ .......................................... หมูบ า น/อาคาร .................................................................................... ชัน้ .................. ซอย ............................................................ ถนน ....................................................................................
แขวง/ตําบล ....................................................................... เขต/อําเภอ ........................................................................................... จังหวัด ..................................................................... รหัสไปรษณีย ...............................................

หมายเลขโทรศัพท์ /อีเมล
บาน ........................................................................................................ ทีท่ าํ งาน........................................................................................................................ โทรสาร ...............................................................................................
มือถือ .................................................................................................................................... อีเมล.............................................................................................................................................................................................................

ความสัมพันธ์ กับกลุ่มทิสโก้

ทานเปนพนักงานบริษทั ในกลุมทิสโกหรือไม

ไมเปน

เปน (โปรดระบุบริษทั ) ..........................................................................................................................

คูสมรสของทานเปนพนักงานบริษัทในกลุมทิสโกหรือไม

ไมเปน

เปน (โปรดระบุบริษทั ) ..........................................................................................................................

ข้ อมูลการทํางาน
บริษทั ....................................................................................................................................................................................................... ตําแหนง ......................................................................................................................................
เลขที่ .......................................... หมูบ า น/อาคาร .................................................................................... ชัน้ .................. ซอย ............................................................ ถนน ....................................................................................
แขวง/ตําบล ....................................................................... เขต/อําเภอ ........................................................................................... จังหวัด ..................................................................... รหัสไปรษณีย ...............................................
อาชีพ

ขาราชการ

เจ าของกิจการ

ประเภทอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน

อาชี พอิสระ

นักเรียน/นักศึกษา

เกษียณอายุ

อืน่ ๆ ..................................................................................................

เฉพาะเจ้าของกิจการ โปรดระบุ

ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา (24)

บริการโอนเงินทั้งในและนอกประเทศ (25)

ธุรกิจคาอัญมณี/ทองคํา/วัตถุโบราณ (26)

ธุรกิจสถานบริการ (35)

ธุรกิจคาอาวุธยุทธภัณฑ (36)

ธุรกิจคาสิโน (37)

ธุรกิจทัวร/นําเที่ยว (33)

ธุรกิจจัดหางาน (34)

อืน่ ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................

ลายมือชือผู้ขอเปิ ดบัญชี (กรุ ณาลงลายมือชือสองครั ง)

ตัวอย่ างลายมือชือ

(______________________________________________________________) (______________________________________________________________)

FORM CODE : MK(MF)-EM-05-003(1-18)/03-12-18

โปรดพลิก

สําหรับบลจ./นายทะเบียน

คําขอเปิ ดบัญชีกองทุนสําหรับบุคคลธรรมดา
การรับเงินปั นผล (ถ้ ามี) นายทะเบียนจะจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนเปนเช็คหรือนําเงินเขาบัญชีธนาคารหรือวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
ทั้งนี้ ขาพเจา

ประสงค

การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ไมประสงค

ใหหักภาษี ณ ที่จายของเงินปนผล

ในกรณีไม่ ระบุความประสงค์ บลจ.ทิสโก้ จํากัด จะถือว่ าท่านประสงค์ ให้ หกั ภาษี ณ ทีจ่ าย

การรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน/คาไถถอนหนวยลงทุน/คารับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ขาพเจามีความประสงคให บลจ.ทิสโก จํากัด ชําระเงินดวยวิธีการ

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารในนามของขาพเจา ตามรายละเอียดในสําเนาสมุดบัญชีธนาคารทีแ่ นบมา ดังนี้
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) (67)

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (04)

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (02)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (11)

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (06)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (25)

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (14)

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) (73)

สาขา ......................................................................................... ประเภทบัญชี

ออมทรัพย

กระแสรายวัน เลขทีบ่ ญ
ั ชี ........................................................................................................................................

เช็ค ขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามของขาพเจา และนําสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในสถานที่ติดตอ
หมายเหตุ : เงื่อนไขในการชําระเงินเปนไปตามที่ธนาคาร และ/หรือ บลจ.ทิสโก จํากัด กําหนด

ข้ อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
วัตถุประสงค์ ในการเปิ ดบัญชี (สามารถตอบได้ มากกว่ า ข้ อ)
เพื่อการออมเงิน

เพื่อการลงทุน

เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี

อืน่ ๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................................................

แหล่ งทีมาของเงินลงทุน (สามารถตอบได้ มากกว่ า ข้ อ)
เงินออม

ธุรกิจสวนตัว

เงินเดือน

200,001 - 500,000

500,001 - 1,000,000

รายไดจากการลงทุน/มรดก

อืน่ ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................

รายได้ รวม(บาท/ต่ อปี )
1 - 200,000

1,000,001 - 5,000,000

5,000,000 ขึน้ ไป

มีรายได้ ซึงมีแหล่ งทีมาจากนอกประเทศ
ไมมี

มี จากประเทศ .......................................................................................................................................................................................................................................................................

เป็ นนักการเมืองหรือเป็ นผู้เกียวข้ องกับนักการเมืองในประเทศหรือต่างประเทศ (28)
ไมเปน/ไมเกีย่ วของ

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

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ไดใหไวในคําขอฉบับนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ และขาพเจาไดรับทราบหลักเกณฑและเงื่อนไขตาง ๆ ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของแตละกองทุนที่ขาพเจาจะซื้อ
ขาพเจายินยอมผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ในหนังสือชี้ชวนที่กําหนดไวในวันทําคําขอเปดบัญชีกองทุนนี้ และ/หรือที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอไปในภายหนาทุกประการ
ลงชือ่ ................................................................................................................... ผูเ ปดบัญชี

การสมัครใช้ บริการธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต TISCO ASSET e-Invest
ขาพเจาขอสมัครใชบริการธุรกรรมทางอินเทอรเน็ต เพื่อ

ดูขอมูลการลงทุน

ซื้อ / ขาย / สับเปลี่ยนหนวยลงทุน

ภายใตอเี มล ................................................................................................................................................................................................โทรศัพทมอื ถือ.......................................................................................................................
โดยขาพเจารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามขอผูกพันและเงื่อนไขที่ บลจ.ทิสโก จํากัด กําหนด ทั้งนี้ ขาพเจามีความประสงคที่จะใชอีเมลตามที่ขาพเจาไดระบุไวขางตน หรือจะไดเปลี่ยนแปลงมายัง บลจ.ทิสโก จํากัด
ในคราวทายทีส่ ุด เพือ่ ใชในการรับเอกสารและขอมูลตาง ๆ เกีย่ วกับการใชบริการธุรกรรมทางอินเทอรเน็ต เชน ผลการสมัครใชบริการ รายการคําสัง่ ซือ้ -ขาย เปนตน และเมือ่ ขาพเจาสมัครใชบริการธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตแลว
ขาพเจาประสงคให บลจ.ทิสโก จํากัด จัดสงเอกสารที่ขาพเจาสามารถเรียกดูไดใหแกขาพเจาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน อีเมล เปนตน และหากขาพเจาตองการรับเอกสารตาง ๆ รวมทั้งใบกํากับภาษีและใบเสร็จรับเงิน
ขาพเจาจะติดตอขอรับที่ บลจ.ทิสโก จํากัด
ทัง้ นี้ ขาพเจาไดแนบเอกสาร สําเนาสมุดบัญชีธนาคารและหนังสือยินยอมใหหกั บัญชีเงินฝากเพือ่ ธุรกรรมทางอินเทอรเน็ต มาประกอบการสมัครใชบริการธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตเพือ่ ซือ้ / ขาย / สับเปลีย่ นหนวยลงทุน ดวยแลว
ลงชือ่ ................................................................................................................... ผูข อใชบริการ
** ข้อผูกพันและเงือนไขการขอใช้ บริการธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต
1. ขาพเจาสามารถใชบริการธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตไดตอเมื่อขาพเจาเปดบัญชีกองทุนเพื่อซื้อขายหนวยลงทุนไวกับ บลจ.ทิสโก จํากัดแลว และไดลงทะเบียนการขอใชบริการธุรกรรมทางอินเทอรเน็ต ที่ www.tiscoasset.com
ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ บลจ.ทิสโก จํากัด กําหนด
2. ขาพเจาตกลงรับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อผูขอใชบริการ (Username) และรหัสผาน (Password) ที่ไดกําหนดขึ้นเปนความลับ โดยจะไมเปดเผยใหผูอื่นทราบเปนอันขาด นอกจากนี้ หากขาพเจามีความสงสัยวามี
บุคคลภายนอก ลวงรูชื่อผูขอใชบริการ (Username) และรหัสผาน (Password) ที่ขาพเจาไดกําหนดขึ้น ขาพเจาจะแจงให บลจ.ทิสโก จํากัด ทราบทันที เพื่อระงับการใชบริการและกําหนดชื่อผูขอใชบริการ (Username)
และรหัสผาน (Password) ใหม
3. ขาพเจาตกลงจะรับผิดชอบตอรายการที่เกิดขึ้นภายใตเลขทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของขาพเจา ซึ่งไดทํารายการผานบริการธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตดวยรหัสผูใชบริการ (Username) และรหัสผาน (Password) ของขาพเจา
4. ขาพเจารับทราบ และยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ขอกําหนดและขอความใดๆ ที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายของแตละกองทุน และที่ระบุอยูบนเว็บไซตของ บลจ.ทิสโก จํากัด
5. ขาพเจารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการทํารายการผานระบบอินเทอรเน็ต เชน การสูญหายของขอมูลระหวางการรับสง การรับสงขอมูลลาชา หรือไมสามารถสงขอมูลได ตลอดจนความเสียหายที่เกิดจาก
ความชํารุดบกพรองหรือขัดของของอุปกรณใดๆ ระบบฐานขอมูล ระบบเครือขาย หรือสิ่งอื่นใดที่อยูนอกเหนือความควบคุมของ บลจ.ทิสโก จํากัด ซึ่งอาจทําใหไมสามารถทํารายการไดตามปกติ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น
จากเหตุดังกลาว ขาพเจาตกลงจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆจากบริษัท
6. ขาพเจาตกลงวาเอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสาร หรือเครื่องพิมพของขาพเจา เปนเพียงเอกสารบันทึกรายการเทานั้น มิอาจใชถือเปนหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณและใชอางอิงได ทั้งนี้ ขาพเจา
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