
 

 

 

เอกสารการเปดิบัญชีกองทุน 

1. แบบค าขอเปดิบัญชีกองทุน จ านวน 1 ชุด  

2. ใบค าสัง่ซ้ือ จ านวน 1 ชุด 

3. แบบแสดงข้อมูลผู้ลงทุน และประเมินระดับความเสีย่งในการลงทุน จ านวน 1 ชุด 

4. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมรกัิน/ไม่เป็นบุคคลอเมรกัิน จ านวน 1 ชุด 

5. หลักฐานการช าระเงนิ Bill Payment จ านวน 1 ชุด 

6. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ชุด (รบัรองส าเนาถูกต้อง พรอ้มลงนาม) 

7. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ / ไทยพาณิชย์ / กสกิรไทย / กรุงศร ี

เท่าน้ัน) จ านวน 1 ชุด (รบัรองส าเนาถูกต้อง พรอ้มลงนาม) 

 

จดัสง่เอกสารมาท่ี... 

ลูกค้าเดิม สง่เอกสารถึงผู้แนะน าการลงทุนของท่าน 

ลูกค้าใหม่ สง่ถึง… 

ฝ่ายบัวหลวงอินเวสเมนท์สเตช่ัน  

บรษัิทหลักทรพัย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

1-7 อาคารซิลลิคเฮา้ส ์Unit 1A ช้ัน 4  

ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อ... 

ฝ่ายกองทุน 02-618-1116, 02-618-1019 

BLS Customer Service  02-618-1111 



บุคคลธรรมดา

คาํขอเปิดบัญชีกองทุน ชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน    ......................................................................

รหัสผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  ......................................................................

ลงชื่อ ..........................................  ผูรับเปดบัญชี Marketing Code .............................

ลงชื่อ ..........................................  นายทะเบียน

ชือ่ผูถอืหนวยลงทนุ (ภาษาไทย) ....................................................................................................................................... นามสกลุ .........................................................................................................................................................

First Name (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................................................. Last Name .....................................................................................................................................................

บัตรประชาชน/บัตรขาราชการ หนังสือเดินทาง / ใบตางดาว

คาํขอเปิดบญัชกีองทนุสําหรับบุคคลธรรมดา

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

วัน/เดอืน/ปเกิด (ค.ศ.)

โปรดพลกิ

สําหรับบลจ./นายทะเบยีน

ขาพเจาขอเปดบัญชีสําหรับซื้อขายหนวยลงทุนกับ บลจ.ทิสโก จํากัด โดยมีรายละเอียดดังน้ี

เลขทะเบียนผูถือหนวยลงทุน

นาย

วนัทีเ่ปดบญัช ี ...........................................................................................................

นาง นางสาว อืน่ ๆ  (ระบ)ุ .............................................................................................................................

สญัชาต ิ................................................................................................... ประเทศทีอ่ยู ...........................................................................................

วนัหมดอาย ุ............................................................................................เลขที ่.......................................................................................................

โสด             หยา                  หมายสถานภาพ

จํานวนบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ _____ คน (โปรดระบุขอมูล)

1.  ชือ่-นามสกลุ ........................................................................................................................................   วนัเกดิ ..............................................  บตัรประชาชนเลขที่

2.  ชือ่-นามสกลุ ........................................................................................................................................   วนัเกดิ ..............................................  บตัรประชาชนเลขที่

3.  ชือ่-นามสกลุ ........................................................................................................................................   วนัเกดิ ..............................................  บตัรประชาชนเลขที่

สมรส  (ระบชุือ่คูสมรส) ............................................................................................................................................................  บตัรประชาชนเลขที่

วุฒิการศึกษา ปรญิญาตรี ปรญิญาโท สูงกวาปริญญาโทต่ํากวาปรญิญาตรี

ที�อยู่ตามทะเบยีนบ้าน

เลขที ่..........................................   หมูบาน/อาคาร ....................................................................................   ชัน้ ..................    ซอย ............................................................    ถนน ....................................................................................

แขวง/ตาํบล .......................................................................    เขต/อาํเภอ ...........................................................................................  จงัหวดั ..................................................................... รหสัไปรษณยี ...............................................

ที�อยู่ปัจจบุนั

เลขที ่..........................................   หมูบาน/อาคาร ....................................................................................   ชัน้ ..................    ซอย ............................................................    ถนน ....................................................................................

แขวง/ตาํบล .......................................................................    เขต/อาํเภอ ...........................................................................................  จงัหวดั ..................................................................... รหสัไปรษณยี ...............................................

ตามทะเบยีนบาน

สถานที�ส่งเอกสาร

เลขที ่..........................................   หมูบาน/อาคาร ....................................................................................   ชัน้ ..................    ซอย ............................................................    ถนน ....................................................................................

แขวง/ตาํบล .......................................................................    เขต/อาํเภอ ...........................................................................................  จงัหวดั ..................................................................... รหสัไปรษณยี ...............................................

บาน ........................................................................................................   ทีท่าํงาน........................................................................................................................   โทรสาร ...............................................................................................

มอืถอื ....................................................................................................................................   อเีมล.............................................................................................................................................................................................................

ตามทะเบยีนบาน ตามที่อยูปจจุบัน

อื่น ๆ (ระบุ)

อื่น ๆ (ระบุ)

ความสัมพนัธ์กับกลุ่มทิสโก้ ทานเปนพนักงานบริษทัในกลุมทิสโกหรือไม

คูสมรสของทานเปนพนักงานบริษัทในกลุมทิสโกหรือไม 

ไมเปน เปน (โปรดระบบุรษิทั) ..........................................................................................................................

ไมเปน เปน (โปรดระบบุรษิทั) ..........................................................................................................................

บรษิทั ....................................................................................................................................................................................................... ตาํแหนง ......................................................................................................................................

ข้อมูลการทาํงาน

อาชีพ

เฉพาะเจ้าของกิจการ โปรดระบุประเภทอาชพี

(______________________________________________________________)

ลายมือชื�อผู้ขอเปิดบัญชี (กรุณาลงลายมือชื�อสองครั�ง)ตัวอย่างลายมือชื�อ

(______________________________________________________________)

ขาราชการ เจาของกิจการ  พนักงานบริษัทเอกชน อาชีพอิสระ  นักเรียน/นักศึกษา เกษียณอายุ อืน่ ๆ  ..................................................................................................

ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา (24) บริการโอนเงินทั้งในและนอกประเทศ (25) ธุรกจิคาอญัมณี/ทองคํา/วัตถุโบราณ (26) ธุรกจิทัวร/นําเที่ยว (33) ธุรกิจจัดหางาน (34)

ธุรกิจสถานบริการ (35) (36)ธรุกจิคาอาวธุยทุธภัณฑ ธุรกิจคาสิโน (37) อืน่ ๆ  (โปรดระบ)ุ................................................................................................................................

หมายเลขโทรศพัท์/อีเมล

เลขที ่..........................................   หมูบาน/อาคาร ....................................................................................   ชัน้ ..................    ซอย ............................................................    ถนน ....................................................................................

แขวง/ตาํบล .......................................................................    เขต/อาํเภอ ...........................................................................................  จงัหวดั ..................................................................... รหสัไปรษณยี ...............................................



สําหรับบลจ./นายทะเบยีน

ในกรณีที�ลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการเลี �ยงชีพ หรือกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ผู้ถอืหน่วยลงทนุจะนําหน่วยลงทนุไปจาํหน่าย จ่ายโอน จาํนํา หรือนําไปเป็นประกันมิได้

หากท่านมีการเปลี�ยนแปลงข้อมูลหรือรายละเอียดใด ๆ กรุณาแจ้ง บลจ.ทิสโก้ จาํกัด

คาํขอเปิดบญัชกีองทนุสําหรับบุคคลธรรมดา

 การรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน/คาไถถอนหนวยลงทุน/คารับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัต ิ ขาพเจามีความประสงคให บลจ.ทิสโก จํากัด ชําระเงินดวยวิธีการการรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ

ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) (67)

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารในนามของขาพเจา ตามรายละเอยีดในสําเนาสมุดบัญชีธนาคารทีแ่นบมา ดงัน้ี

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (04) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (02)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (25) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (14)

เช็ค ขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามของขาพเจา และนําสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในสถานที่ติดตอ

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (06)

การสมัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต TISCO ASSET e-Invest

ลงชือ่ ................................................................................................................... ผูขอใชบรกิาร

**  ข้อผกูพนัและเงื�อนไขการขอใช้บริการธุรกรรมทางอนิเทอร์เน็ต
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. ขาพเจาตกลงจะรับผิดชอบตอรายการที่เกิดข้ึนภายใตเลขทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของขาพเจา 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
    ยินยอมตกลงใหถือเอาหลักฐานที่ปรากฏอยูกับ บลจ.ทิสโก จํากัด เปนหลักฐานทํารายการที่สมบูรณ และใชอางอิงได
7. ขาพเจารับทราบวาสามารถเพิกถอนคําส่ังซื้อหรือคําสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของขาพเจาผานบริการธุกรรมทางอินเทอรเน็ตของ บลจ.ทิสโก จํากัด ไดภายในเวลาท่ีกําหนด หากการเพิกถอนรายการเกิดขึ้นหลังจาก
   เวลาที่กําหนดไว ขาพเจายอมรับวาขาพเจาไมสามารถเพิกถอนรายการได และใหถือวาการทําคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาวไดเสร็จสิ้นสมบูรณแลว
8. บลจ.ทิสโก จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลง แกไข ขอผูกพันและเง่ือนไขการขอใชบริการธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตนี้ไดทุกขณะ ตามแต บลจ.ทิสโก จํากัด จะเห็นสมควร การเปล่ียนแปลงแกไขดังกลาว บลจ.ทิสโก จํากัด
    จะประกาศใหขาพเจาทราบตามวิธีการที่ บลจ.ทิสโก จํากัด กําหนด

ลงชือ่ ................................................................................................................... ผูเปดบญัชี

1 -  200,000

แหล่งที�มาของเงนิลงทุน (สามารถตอบได้มากกว่า � ข้อ)

วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชี (สามารถตอบได้มากกว่า � ข้อ)

รายได้รวม(บาท/ต่อปี)

มีรายได้ซึ�งมแีหล่งที�มาจากนอกประเทศ

ไมมี

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีไดใหไวในคําขอฉบับน้ีถูกตองและเปนความจริงทุกประการ และขาพเจาไดรับทราบหลักเกณฑและเง่ือนไขตาง ๆ ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของแตละกองทุนที่ขาพเจาจะซื้อ
ขาพเจายินยอมผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ในหนังสือชี้ชวนที่กําหนดไวในวันทําคําขอเปดบัญชีกองทุนนี้ และ/หรือที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงตอไปในภายหนาทุกประการ

ข้อมูลประกอบการตดัสินใจลงทนุ

เป็นนักการเมืองหรือเป็นผู้เกี�ยวข้องกับนักการเมอืงในประเทศหรือต่างประเทศ (28)

ไมเปน/ไมเกีย่วของ    มตีาํแหนงทางการเมอืง/มคีวามสมัพนัธเกีย่วของเปน  .....................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ : เง่ือนไขในการชําระเงินเปนไปตามที่ธนาคาร และ/หรือ บลจ.ทิสโก จํากัด กําหนด

ทัง้น้ี ขาพเจาไดแนบเอกสาร สําเนาสมดุบัญชธีนาคารและหนังสือยนิยอมใหหกับญัชเีงินฝากเพือ่ธรุกรรมทางอินเทอรเน็ต มาประกอบการสมคัรใชบรกิารธรุกรรมทางอินเทอรเน็ตเพือ่ซือ้ / ขาย / สบัเปล่ียนหนวยลงทุน ดวยแลว

สาขา  .........................................................................................

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

เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี

ขาพเจาขอสมัครใชบริการธุรกรรมทางอินเทอรเน็ต เพื่อ

ภายใตอเีมล  ................................................................................................................................................................................................โทรศพัทมอืถอื.......................................................................................................................

โดยขาพเจารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามขอผูกพันและเงื่อนไขที่ บลจ.ทิสโก จํากัด กําหนด ทั้งน้ี ขาพเจามีความประสงคที่จะใชอีเมลตามที่ขาพเจาไดระบุไวขางตน หรือจะไดเปลี่ยนแปลงมายัง บลจ.ทิสโก จํากัด
ในคราวทายทีสุ่ด เพือ่ใชในการรับเอกสารและขอมลูตาง ๆ  เกีย่วกบัการใชบรกิารธุรกรรมทางอินเทอรเน็ต เชน ผลการสมคัรใชบรกิาร รายการคําสัง่ซือ้-ขาย เปนตน และเมือ่ขาพเจาสมคัรใชบรกิารธรุกรรมทางอินเทอรเน็ตแลว
ขาพเจาประสงคให บลจ.ทิสโก จํากัด จัดสงเอกสารที่ขาพเจาสามารถเรียกดูไดใหแกขาพเจาผานส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน อีเมล เปนตน และหากขาพเจาตองการรับเอกสารตาง ๆ รวมทั้งใบกํากับภาษีและใบเสร็จรับเงิน
ขาพเจาจะติดตอขอรับที่ บลจ.ทิสโก จํากัด

ดูขอมูลการลงทุน ซื้อ / ขาย / สับเปล่ียนหนวยลงทุน

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (11)

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) (73)

ขาพเจา     ประสงค                ไมประสงค  ใหหักภาษี ณ ที่จายของเงินปนผล

การรับเงินปันผล (ถ้ามี) นายทะเบียนจะจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนเปนเช็คหรือนําเงินเขาบญัชีธนาคารหรือวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่กําหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม

ทั้งนี้  ในกรณีไม่ระบุความประสงค์ บลจ.ทสิโก้ จาํกัด จะถือว่าท่านประสงค์ ให้หกัภาษ ีณ ที�จ่าย

เพื่อการออมเงิน อืน่ ๆ  (โปรดระบ)ุ......................................................................................................................................เพื่อการลงทุน

เงินออม  ธุรกิจสวนตัว  เงินเดือน รายไดจากการลงทุน/มรดก อืน่ ๆ  (โปรดระบ)ุ.....................................................................................................

5,000,000 ขึน้ไป200,001 - 500,000 500,001 - 1,000,000  1,000,001 - 5,000,000

ม ี จากประเทศ .......................................................................................................................................................................................................................................................................

เลขทีบ่ญัช ี........................................................................................................................................ประเภทบญัชี ออมทรัพย กระแสรายวัน
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   แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกนั/ไม่เป็นบุคคลอเมริกนั   
  Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S. Person 

ส าหรบัลูกคา้ประเภทบุคคลธรรมดา 
for Individual Customer 

                   CIF No.            เลขท่ีบญัชี/Account No. 

 

          ผูข้อเปิดบญัชี (ค าน าหน้า/ช่ือ/นามสกลุ)            สญัชาติ 
          Applicant Name (Title/Name/Surname)           Nationality(ies)  
               โปรดระบุทุกสญัชาตทิีท่่านถอื /Please specify all nationalities that you hold. 
 

          บตัรประชาชนเลขท่ี                          หนังสือเดินทาง เลขท่ี                              
          ID Card No.                     Passport No.                   
  
 

 

โปรดเลือกท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีสอดคล้องกบัสถานะของท่าน 

Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

 
 

 

(หากทา่นตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-9)  
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-9) 
 
1 |   ท่านเป็นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม่    Are you a U.S. Citizen?       ใช่/Yes         ไม่ใช่/No 
 
โปรดตอบ “ใช่” หากทา่นเป็นพลเมอืงอเมรกินั แมว้า่จะอาศยัอยูน่อกสหรฐัอเมรกิา 
โปรดตอบ “ใช่” หากทา่นมสีถานะเป็นพลเมอืงของหลายประเทศ และหนึ่งในนัน้คอืเป็นพลเมอืงอเมรกินั 
โปรดตอบ “ใช่ หากทา่นเกดิในสหรฐัอเมรกิา (หรอืดนิแดนทีเ่ป็นของสหรฐัอเมรกิา) และยงัไมไ่ดส้ละความเป็นพลเมอืงอเมรกินัอยา่งสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
 

You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. 
You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship. 
You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship. 
 
2 |   ท่านเป็นผู้ถือบตัรประจ าตวัผู้มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรอย่างถกูต้องตามกฎหมายในสหรฐัอเมริกา (เช่น กรีนการด์) ใช่ หรือไม่                                    ใช่/Yes           ไม่ใช่/No 
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?  
                 
โปรดตอบ “ใช่” หากส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกบตัรประจ าตวัผูม้ถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายในสหรฐัอเมรกิาใหแ้ก่ทา่น ไมว่า่บตัรดงักลา่วของ
ทา่นจะหมดอายุแลว้หรอืไม ่ณ วนัทีท่า่นกรอกและลงลายมอืชื่อในแบบฟอรม์น้ี 

ควรตอบ “ไมใ่ช่” หากบตัรดงักลา่วของทา่นไดถู้กสละ ยกเลกิ หรอืถอดถอนอยา่งเป็นทางการแลว้ ณ วนัที ่ทา่นกรอกและลงลายมอืชื่อในแบบฟอรม์น้ี 
 
You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has 
expired on the date you complete and sign this form. 

You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form. 
 

3 |  ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกาเพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการเกบ็ภาษีอากรของสหรฐัอเมริกา ใช่หรือไม่        ใช่/Yes          ไม่ใช่/No  
      Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?                             
 
ทา่นอาจถูกพจิารณาวา่เป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิาหากเป็นไปตามเกณฑ ์“Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปจัจบุนั ทา่นอยูใ่นสหรฐัอเมรกิาอยา่งน้อย 183 วนั เป็นตน้ และ 
หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดศกึษาขอ้มลูในเวบ็ไซตข์อง หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS) ดงันี้  
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test 
 
You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 
days. For more details, please refer to the information on the IRS’ website:  http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test. 
 

 

(หากทา่นตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN พรอ้มทัง้สง่เอกสารประกอบ)  
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 
 
3 |   ท่านเกิดในสหรฐัอเมริกา (หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรฐัอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกนัอย่างสมบรูณ์ตามกฎหมายแล้ว        ใช่/Yes          ไม่ใช่/No 
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 
 
       ท่านมีค าสัง่ท ารายการโอนเงินเป็นประจ าโดยอตัโนมติัจากบญัชีท่ีเปิดไว้หรือมีอยู่กบักลุ่มทิสโก้1 ไปยงับญัชีในสหรฐัอเมริกา ใช่หรือไม่       ใช่/Yes         ไม่ใช่/No  
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with TISCO Group1 to an account maintained in the U.S.?  
 
4 |   ท่านมีการมอบอ านาจหรือให้อ านาจการลงลายมือช่ือแก่บคุคลท่ีมีท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา เพ่ือการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีท่ีเปิดไว้ ใช่/Yes         ไม่ใช่/No  
หรือมีอยู่กบักลุ่มทิสโก้ใช่หรือไม่           
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with TISCO Group granted to person with U.S. address?       
  
       ท่านมีท่ีอยู่เพ่ือการติดต่อหรือด าเนินการเก่ียวกบับญัชีท่ีเปิดไว้หรือมีอยู่กบักลุ่มทิสโก้ แต่เพียงท่ีอยู่เดียว ซ่ึงเป็นท่ีอยูส่ าหรบั                        ใช่/Yes         ไม่ใช่/No 
รบัไปรษณียแ์ทนหรือท่ีอยู่ส าหรบัการส่งต่อ ใช่หรือไม่                     
Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with TISCO Group?                                                          
 
1   เพื่อวตัถุประสงคข์องแบบฟอรม์นี้ “กลุ่มทิสโก้” ใหห้มายความรวมถงึ บรษิทั ทสิโก ้ไฟแนนเชยีล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน)  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทสิโก ้จ ากดั  บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  
   For this purpose, “TISCO Group” shall include TISCO Financial Group Public Company Limited, TISCO Bank Public Company Limited, TISCO Asset Management Company Limited, TISCO Securities Company Limited  
 
 
 

PI-EM-14-004(1-17) 

บคุคลอเมริกนั / U.S. Person 

สถานะของลกูค้า  
Status of Customer 

ส่วนท่ี 1 
Part 1 

ค าถามเพ่ิมเติม / Additional Questions 

1 

2 

3 

1 

3 

2 

4 

http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test


6 |   ท่านมีท่ีอยู่อาศยัในปัจจบุนั หรือท่ีอยู่เพ่ือการติดต่อในสหรฐัอเมริกา ส าหรบับญัชีท่ีเปิดไว้หรือมีอยู่กบักลุ่มทิสโก้ใช่หรือไม่  ใช่/Yes         ไม่ใช่/No  
       Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with TISCO Group?   
 
7 |   ท่านมีหมายเลขโทรศพัทใ์นสหรฐัอเมริกา เพ่ือการติดต่อท่านหรือบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีท่ีเปิดไว้หรือมีอยู่กบักลุ่มทิสโก้ หรือไม่ ใช่/Yes         ไม่ใช่/No  
       Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with TISCO Group?     
 
 
 

1. ทา่นยนืยนัวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิ ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 
 You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.  
2. ทา่นรบัทราบและตกลงวา่ หากทา่นมสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินั แตข่อ้มลูทีใ่หต้ามแบบฟอรม์น้ี หรอืตามแบบฟอรม์ W-9 เป็นขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบูรณ์ กลุม่ทสิ

โก ้มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ตามทีก่ลุม่ทสิโก ้เหน็สมควร 
You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, TISCO Group shall be 
entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as TISCO Group may deem appropriate. 

3. ทา่นตกลงทีจ่ะแจง้ใหก้ลุม่ทสิโก ้ทราบและน าสง่เอกสารประกอบใหแ้ก่กลุม่ทสิโก ้ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัท าใหข้อ้มลูของทา่นทีร่ะบุในแบบฟอรม์น้ีไมถู่กตอ้ง  
You agree to notify and provide relevant documents to TISCO Group within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to 
be incorrect.  

4. ทา่นรบัทราบและตกลงวา่ ในกรณทีีท่า่นไมไ่ดด้ าเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรอืมกีารน าสง่ขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบรูณ์ เกีย่วกบัสถานะของทา่น กลุม่ทสิโก ้มสีทิธิ
ใชดุ้ลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ตามทีก่ลุม่ทสิโก ้เหน็สมควร 

 You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle TISCO 
Group to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as TISCO Group may deem appropriate. 

  
 
  

ทา่นตกลงใหค้วามยนิยอม ทีไ่มอ่าจยกเลกิเพกิถอนแก่กลุม่ทสิโก ้ในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี้  
You hereby irrevocably authorize TISCO Group to:  

1. เปิดเผยขอ้มลูตา่ง ๆ ของทา่นใหแ้ก่บรษิทัภายในกลุม่ทสิโก ้ เพือ่ประโยชน์ในการปฏบิตัติาม FATCA หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ หน่วยงาน
จดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS)  ขอ้มลูดงักลา่วรวมถงึ ชื่อลกูคา้ ทีอ่ยู ่เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ีหมายเลขบญัช ีสถานะตามหลกัเกณฑเ์รือ่ง FATCA 
(คอื เป็นผูป้ฏบิตัติาม หรอืผูไ้มใ่หค้วามรว่มมอื) จ านวนเงนิหรอืมลูคา่คงเหลอืในบญัช ี การจา่ยเงนิเขา้-ออกจากบญัช ี รายการเคลือ่นไหวทางบญัช ี จ านวนเงนิ ประเภทและมลูคา่ของ
ผลติภณัฑท์างการเงนิ และ/หรอื ทรพัยส์นิอื่น ๆ ทีม่อียูก่บักลุม่ทสิโก ้ ตลอดจนจ านวนรายได ้ และขอ้มลูอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิทีอ่าจถูกรอ้งขอโดยบรษิทั
ภายในกลุม่ทสิโก ้หน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ดว้ย 
disclose to the companies under TISCO Group (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service 
(IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments 
made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with TISCO Group, as well as 
the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the companies under 
TISCO Group, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and 

2. หกัเงนิจากบญัชขีองทา่น และ/หรอื เงนิไดท้ีท่า่นไดร้บัจากหรอืผา่นกลุม่ทสิโก ้ในจ านวนทีก่ าหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ภายใต้
บงัคบัของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑต์า่ง ๆ รวมถงึขอ้ตกลงใด ๆ ระหวา่งกลุม่ทสิโก ้กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรดงักลา่ว  
withhold from your account and/or the income derived from or though TISCO Group in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the 
IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between TISCO Group and such tax authorities.  

 
หากทา่นไมใ่หข้อ้มลูทีจ่ าเป็นตอ่การพจิารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมรกินั (U.S. person) หรอืขอ้มลูทีจ่ าเป็นตอ้งรายงานใหแ้ก่กลุม่ทสิโก ้หรอืไมส่ามารถจะขอใหย้กเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมาย
ทีห่า้มการรายงานขอ้มลูได ้กลุม่ทสิโก ้มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ตามทีก่ลุม่ทสิโก ้เหน็สมควร 
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to TISCO Group, or if you fail to 
provide a waiver of a law that would prevent reporting, TISCO Group shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part 
of such relationship as TISCO Group may deem appropriate. 
 

 

          เพือ่ความสะดวกของลกูคา้และเป็นการลดภาระความซ ้าซอ้นของลกูคา้ในการน าสง่เอกสาร/ขอ้มลู/ค ายนิยอมใหก้บับรษิทัและสถาบนัการเงนิตา่งๆทีเ่ป็นเจา้ของผลติภณัฑท์ีผู่ร้บัเป็น
ตวัแทนขาย(หรอืเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย)เป็นรายๆไปรวมทัง้กรณทีีล่กูคา้เปิดบญัชกีบับรษิทั/สถาบนัการเงนิใดๆผา่นผูร้บัโดยหนงัสอืฉบบันี้ลกูคา้รบัทราบและยนิยอมใหบุ้คคล(รวมนิตบุิคคล)
ดงัตอ่ไปนี้ทัง้หมด(อนัไดแ้ก ่1.บรษิทัจดัการ/กองทุน/สถาบนัการเงนิใดๆ ทีล่กูคา้ท าธุรกรรมทางการเงนิผา่น หรอืเปิดบญัชเีงนิฝาก หรอื บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืใชบ้รกิารทางการเงนิอื่นใด
ทัง้โดยตรงหรอืผา่นผูร้บั 2.ผูส้นบัสนุนการขายฯ รายอื่น และผูเ้กีย่วขอ้งกบับรษิทัจดัการ /กองทุน/สถาบนัการเงนิดงักลา่วขา้งตน้, และ 3.สมาชกิของกลุม่ธุรกจิทางการเงนิของผูร้บั, 4.ตวัแทน 
หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบรษิทัในเครอืของบุคคลดงักลา่วขา้งตน้ทัง้หมด) ทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต มสีทิธใิชเ้อกสารขอ้มลู ค ายนืยนัและค ายนิยอมใด ๆ เกีย่วกบัการแสดงตนและการเปิดเผยขอ้มลู 
หรอืหกั ณ ทีจ่า่ย ตามเอกสารฉบบันี้และเอกสาร/ขอ้มลูทีอ่า้งถงึ (ซึง่ตอ่ไปนี้จะรวมเรยีกวา่ “เอกสารและขอ้มลู”) ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและตา่งประเทศ (รวมถงึกฎหมาย FATCA และ
กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการสนบัสนุนทางการเงนิแกก่ารก่อการรา้ย) เสมอืนหนี่งวา่ลกูคา้ไดม้อบเอกสารและขอ้มลูนัน้ และไดใ้หค้ ายนืยนั/ค ายนิยอมกบับุคคลดงักลา่ว
ขา้งตน้ทุกราย และใหบุ้คคลดงักลา่วขา้งตน้และหน่วยงานราชการทัง้ในและตา่งประเทศและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทุกรายสามารถน าสง่ / ใชเ้อกสารและขอ้มลูใดๆของลกูคา้ระหวา่งกนัได ้ ไมว่า่จะอยู่
ในรปูส าเนาหรอืเอกสารฉบบัจรงิ กใ็หม้ผีลผกูพนักบัลกูคา้ทุกประการ 
          In consideration of the customer’s convenience and to reduce the customer’s burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent to 
each and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; the customer hereby acknowledge and agree that any of following 
persons(including entity person) (i.e., 1.any asset management company/fund/ any financial institution with whom the customer open deposit account or securities trading account 
or using any financial service directly with or through the Receiver 2.the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / 
financial institution, 3 any member of Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at 
present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document 
(hereinafter referred to as the “Document and Information”) in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if the customer have provided such Documents 
and Information to each of those aforesaid person (s) by the customer’s self .The customer further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and 
Information among themselves. 
 
ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงปฎบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบบันี้ซึง่รวมถงึตกลงยนิยอมใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู การหกับญัช ีและการยุตคิวามสมัพนัธ์
ทางการเงนิ/ทางธุรกจิกบัขา้พเจา้ เพือ่เป็นหลกัฐานแห่งการนี้ จงึไดล้งลายมอืชือ่ไวเ้ป็นส าคญั 

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of 
information, account withholding and termination of banking/business relationship.  
 
ลายมือช่ือผู้ขอเปิดบญัชี                    วนัท่ี 
Signature of Applicant        Date 
 
PI-EM-14-004(1-17) 

การยืนยนัและการเปล่ียนแปลงสถานะ 
Confirmation and Change of Status 

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหกับญัชี 
Authorization for information disclosure and account withholding 

ส่วนท่ี 2 
Part 2 

ส่วนท่ี 3 
Part 3 

5 

6 

การอนุญาตให้บคุคลท่ีสามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารน้ี 
Customer’s authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form 

ส่วนท่ี 4 
Part 4 













 

วิธีการจองซื้อ 
เอกสารประกอบการเปดบัญชี และสั่งซ้ือกองทุนรวม 

***(ยกเวนกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  และกองทุนรวมหุนระยะยาว)*** 
บุคคลธรรมดา 

1. กรอกรายละเอียดและลงนามในเอกสารดังนี้    คําขอเปดบัญชีกองทุนเปด, บัตรตัวอยางลายมือชื่อ, คําส่ังซื้อหนวย
ลงทุน และ Smart Credit Form  (บางกองทนุ)  แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาสมุดเงินฝาก
ธนาคาร  (หนาแรก)  พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

• สําหรับลูกคาเดิมของ บลจ. ทิสโก จํากัด ใหกรอกเฉพาะ คําส่ังซื้อหนวยลงทุน เทานั้น 

2.   วิธีการชําระเงิน 
   2.1 แนบเช็ค  ส่ังจาย  “บัญชีจองซื้อกองทุนรวม โดย บลจ. ทิสโก จํากัด”  

หรือ  นําเช็คหรือเงินสด เขาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีจองซื้อกองทุนรวม โดย บลจ. ทิสโก จํากัด  ตามที่กองทุนได
เปดบัญชีไวที่ธนาคารที่กําหนด และแนบหลักฐานการนําเงินเขาบัญชีธนาคาร   พรอมกับเอกสารประกอบในขอ 1. 

 

บัญชีกระแสรายวัน 
“บัญชีจองซื้อกองทุนรวม โดย บลจ. ทิสโก จํากัด” 

“ TISCOASSET Mutual Funds Subscription Account” 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
สาขาสํานักรัชโยธิน 

111-3-05847-7 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขาสํานักสีลม 

001-1-31349-3 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ 

00011110002827 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ 101-3-39757-3 

ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน) 
สํานักเพลินจิต 

001-0-16443-3 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขายอยสวนพลู 

182-6-00271-5 

 
2.2 ชําระเงินผานเครื่อง ATM เลือกรายการ “ซื้อกองทุนรวม / ชําระคาสินคาและบริการ” 

2.2.1 ธ.ไทยพาณิชย / ธ.กรุงเทพ / ธ.กรุงศรีอยุธยา กดเลขที่บัญชี  ตามหมายเลขดานบน 
2.2.2 ธ.กสิกรไทย กดรหัสกองทุนตามนี้               50129 

และแนบหลักฐานการชําระเงินผานเครื่อง ATM พรอมกับเอกสารในขอ 1. 
 
ทานสามารถขอขอมูลเพ่ิมเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท 0-2633-7351-7  หรือ  Call Center 0-2633-7777 
หมายเหต ุ ในกรณีนักลงทุนตางจังหวัด  ทานจะตองโอนเงินสดเขาบัญชีกองทุนเปดเพียงวิธีเดียว    สําหรับ  
                  คาธรรมเนียมในการโอนเงินดังกลาว ทางผูลงทุนเปนผูรับผิดชอบ 

 
สถานที่รับเอกสารเปดบัญชีกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด TISCO Asset Management Company Limited 
48/16-17 อาคารทิสโกทาวเวอร ช้ัน 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 9th FL., TISCO Tower, 48/16-17 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 Bangkok 10500, Thailand  
โทรศัพท 0 2633 7777  โทรสาร 0 2633 7300 T.+66(0) 2633 7777  F.+66(0) 2633 7300 
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