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ÅÙ¡¤éÒ·Õ�µéÍ§¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìµèÒ§»ÃÐà·È¨ÐµéÍ§à»Ô ´ºÑªÕ Cash 

Balance «Ö�§à»ç ¹ºÑªÕáººà§Ô¹Ê´ â´ÂÅÙ¡¤éÒÊÒÁÒÃ¶«× �Í¢ÒÂËÅÑ¡·ÃÑ¾Âìä é́
µÒÁ í̈Ò¹Ç¹à§Ô¹·Õ�½Ò¡äÇéã¹ºÑªÕ¢Í§ºÃÔÉÑ· 

· ÅÙ¡¤éÒÁÕà§Ô¹Å§·Ø¹¢Ñ �¹µí�Ò µÒÁ·Õ�ºÃÔÉÑ·¡íÒË¹´  
· ÅÙ¡¤éÒ½Ò¡à§Ô¹ºÒ·à¢éÒºÑªÕ¸¹Ò¤ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· ª×�ÍºÑªÕ  �ºÃÔÉÑ·ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì ·ÔÊâ¡é ¨íÒ¡Ñ´� ¼èÒ¹¸¹Ò¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂì´Ñ§¹Õ � 
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ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂã¹áµèÅÐµÅÒ´ 

¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

· ÅÙ¡¤éÒá é̈§¡ÒÃ½Ò¡à§Ô¹â´ÂÊè§ Pay-in Slip ¾ÃéÍÁÃÐºØª×�Í àÅ¢·Õ�ºÑªÕ«× �Í¢ÒÂ áÅÐÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì �à¾×�Í«× �Í¢ÒÂËÅÑ¡·ÃÑ¾Âìã¹µèÒ§»ÃÐà·È                          
(TISCO Global Trade)� áÅÐá¿¡«ìÁÒ·Õ�ËÁÒÂàÅ¢ 02-633-6690 ËÃ×Í ÍÕàÁÅì etradeservices@tisco.co.th  

· ÅÙ¡¤éÒá é̈§¡ÒÃ½Ò¡à§Ô¹à¢éÒÁÒ¡èÍ¹àÇÅÒ #$:00 ¹. ¢Í§ÇÑ¹·Õ� T ÅÙ¡¤éÒ¨Ðä é́ÃÑºÇ§à§Ô¹ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂã¹ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ¶Ñ́ ä» (T+1)                                       
ËÒ¡á é̈§ËÅÑ§ #$:00 ¹. ÅÙ¡¤éÒ¨Ðä é́ÃÑºÇ§à§Ô¹ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂã¹ÇÑ¹·Õ� T+2 

· ºÃÔÉÑ··íÒ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÁÑµÔÇ§à§Ô¹¨Ò¡ ¡Åµ.  

· ºÃÔÉÑ··íÒ¡ÒÃáÅ¡à§Ô¹ºÒ··Õ�ÅÙ¡¤éÒ½Ò¡à¢éÒÁÒà»ç ¹ USD áÅÐâÍ¹à§Ô¹ USD ´Ñ§¡ÅèÒÇÍÍ¡ä»ÂÑ§ºÑªÕºÃÔÉÑ·à¾×�ÍÅÙ¡¤éÒ·Õ�ÍÂÙèã¹µèÒ§»ÃÐà·È                             
¼èÒ¹¸¹Ò¤ÒÃ·Õ�ºÃÔÉÑ· ¡íÒË¹´ã¹ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ¶Ñ́ ä» 

· ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁã¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹ÍÍ¡¹Í¡»ÃÐà·Èà»ç ¹ä»µÒÁ·Õ�ºÃÔÉÑ· ¡íÒË¹´ 

 

 

  
 

»ÃÐà·È µÅÒ´ àÇÅÒ¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂµÒÁàÇÅÒ 

ã¹»ÃÐà·È·Õ"«× �Í¢ÒÂ 

àÇÅÒ¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂà·ÕÂº 

à»ç ¹àÇÅÒã¹»ÃÐà·Èä·Â 

ÇÑ¹·Õ"ªíÒÃÐ 

ÃÒ¤Ò 

Ê¡ØÅà§Ô¹·Õ"ãªé 
«× �Í¢ÒÂ 

Ê¡ØÅà§Ô¹·Õ"ãªé 
ªíÒÃÐÃÒ¤Ò 

ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò NYSE, NASDAQ, 

AMEX 

09.30-16.00* 21.30-04.00           T+3 USD  

 

USD ÍÑ§¡ÄÉ LSE 08.00-16.30* 14.00-22.30           T+2 GBP, EURO, USD 

Õ"»Øè ¹ TSE 09.00-15.00 07.00-13.00           T+3 YEN 

ÎèÍ§¡§ HKSE 09.30-16.00 08.30-15.00             T+2 HKD, SGD 

ÊÔ§¤â»Ãì  SGX 09.00-17.00 08.00-16.00           T+3 SGD, USD, AUD 

*ã¹»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒáÅÐÍÑ§¡ÄÉ ªèÇ§àÇÅÒ·íÒ¡ÒÃÍÒ¨ªéÒÅ§ÍÕ¡Ë¹Ö�§ªÑ�ÇâÁ§ã¹Ä´ÙÃé Í¹ (Day Light Saving) 

 

 

 

 

¸¹Ò¤ÒÃ ÊÒ¢Ò »ÃÐàÀ·ºÑªÕ àÅ¢·Õ"ºÑªÕ 

·ÔÊâ¡é ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ãËè ¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹ 0001-154-000001-3 

¡ÃØ§à·¾ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ãËè ¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹ 101-3-31915-5 

¡ÃØ§ä·Â ÊíÒ¹Ñ¡¹Ò¹ÒàË¹×Í ¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹ 000-6-10915-2 

¡ÃØ§ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ ÊíÒ¹Ñ¡à¾ÅÔ¹ Ô̈µ ¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹ 001-0-14959-6 

¡ÊÔ¡Ãä·Â ÊíÒ¹Ñ¡ÊÕÅÁ ÍÍÁ·ÃÑ¾Âì 001-2-16500-7 

·ËÒÃä·Â ÊíÒ¹Ñ¡¾ËÅâÂ Ô̧¹ ¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹ 001-1-29157-2 

ä·Â¾Ò³ÔªÂì ÊÒ¢Ò¶¹¹ÇÔ·ÂØ ¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹ 049-3-11293-7 

µÅÒ´·Õ"à»Ô ´ãËé«× �Í¢ÒÂ 

· µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìÍàÁÃÔ¡Ò (NYSE, NASDAQ, AMEX) 

� µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìÅÍ¹´Í¹ (LSE) 

� µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âìâµà¡ÕÂÇ (TSE) 

� µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìÎèÍ§¡§ (HKSE) 

· µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìÊÔ§¤â»Ãì (SGX) 

µÅÒ´·Õ"à»Ô ´ãËé«× �Í¢ÒÂ         ¡ÒÃà»Ô ´ºÑªÕ 

¢éÍªÕ �á¨§ã¹¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìµèÒ§»ÃÐà·È (TISCO Global Trade) 

Client Checklist for TISCO Global Trade 
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· 0.5%¢Í§ÁÙÅ¤èÒ¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂËÃ×Í¢Ñ �¹µí�Ò 100 USD/ËØé¹/½Ñ�§«× �ÍËÃ×Í¢ÒÂ /ÇÑ¹  

· ÀÒÉÕÁÙÅ¤èÒà¾Ô�ÁÍÑµÃÒÃé ÍÂÅÐ 7 ¢Í§¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂ¢éÒ§µé¹ 

· ÃÒÂ¡ÒÃ«× �ÍËÅÑ¡·ÃÑ¾Âìã¹µÅÒ´ London Stock Exchange (LSE) ¨ÐÁÕ
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ Stamp Duty à¾Ô�ÁàµÔÁÍÕ¡ 0.5% (ËÃ×Í 1%¡Ã³Õà»ç ¹
ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì·Õ�ÁÕÅÑ¡É³Ðà»ç ¹ EUR-denominated ËÃ×Í EU domicile stock) 

 

 

· ÅÙ¡¤éÒÊÒÁÒÃ¶Êè§¤íÒÊÑ�§«× �Í¢ÒÂã¹àÇÅÒ·íÒ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·  

(!:00 � 16:30 ¹.) ¼èÒ¹à é̈ÒË¹éÒ·Õ�¡ÒÃµÅÒ´·Ò§â·ÃÈÑ¾·ìËÁÒÂàÅ¢ 

02-633-6655 ËÃ×Íãº¤íÒÊÑ�§«× �Í¢ÒÂËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì  

· ÅÙ¡¤éÒÊÒÁÒÃ¶Êè§¤íÒÊÑ�§«× �ÍËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìÀÒÂã¹Ç§à§Ô¹·Õ�½Ò¡äÇé¡ÑººÃÔÉÑ· 

· ÅÙ¡¤éÒÃÐºØª×�ÍËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì µÅÒ´·Õ�µéÍ§¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂ ÃÒ¤Ò                          
áÅÐ»ÃÔÁÒ³·Õ�µéÍ§¡ÒÃ 

· ªèÇ§àÇÅÒã¹¡ÒÃ¨Ñº¤Ùè¤íÒÊÑ�§«× �Í¢ÒÂ¢Ö �¹ÍÂÙè¡ÑºàÇÅÒ·íÒ¡ÒÃ¢Í§µÅÒ´            

áµèÅÐ»ÃÐà·È  

 

 

 

 

·  

· ÇÑ¹·Õ� T: àÁ×�ÍÃÒÂ¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂ¶Ù¡¨Ñº¤ÙèáÅéÇ ºÃÔÉÑ· ¨Ðá é̈§Â×¹ÂÑ¹¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂ¡Ñº
ÅÙ¡¤éÒ¼èÒ¹·Ò§â·ÃÈÑ¾·ìËÃ×ÍÍÕàÁÅì  

· ÇÑ¹·Õ� T+1: ã¹ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ¶Ñ́ ¨Ò¡ÇÑ¹·Õ�«× �Í¢ÒÂ ºÃÔÉÑ· ¨Ð¨Ñ́ Êè§ Confirmation 

Note «Ö�§áÊ´§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§ÃÒÂ¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂâ´ÂÃÐºØÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕ�Â¹à§Ô¹
ÍéÒ§ÍÔ§·Õ�ãªéªíÒÃÐÃÒ¤ÒãËé¡ÑºÅÙ¡¤éÒ·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂìËÃ×ÍªèÍ§·Ò§Í×�¹æ  

 

 

· ºÃÔÉÑ· ¨ÐªíÒÃÐÃÒ¤ÒÃÒÂ¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂà»ç ¹Ê¡ØÅà§Ô¹ USD µÒÁÇÑ¹·Õ�ªíÒÃÐÃÒ¤Ò 
(Settlement Date) ¢Í§áµèÅÐµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì  

· ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕ�Â¹·Õ�ãªéã¹¡ÒÃªíÒÃÐÃÒ¤Ò¨Ðà»ç ¹ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕ�Â¹ ³ ÇÑ¹·Õ�·íÒ
¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂáÅÐ¶Ù¡¡íÒË¹´â´ÂºÃÔÉÑ·¹ÒÂË¹éÒ«× �Í¢ÒÂËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì
µèÒ§»ÃÐà·È¢Í§ºÃÔÉÑ· ·Ñ �§¹Õ � ÅÙ¡¤éÒÊÒÁÒÃ¶â·ÃÊÍº¶ÒÁÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕ�Â¹
´Ñ§¡ÅèÒÇ¡Ñº·Ò§à é̈ÒË¹éÒ·Õ�¡ÒÃµÅÒ´ ËÃ×ÍµÃÇ¨ÊÍºÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕ�Â¹·Õ�
ã¡Åéà¤ÕÂ§ä é́·Õ�àÇçºä«µìÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕ�Â¹·Ñ�Çä» àªè¹ Bloomberg, Yahoo 
Finance   

· à§Ô¹¤èÒ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì¨Ð¶Ù¡à¡çºäÇéã¹ºÑªÕºÃÔÉÑ·à¾×�ÍÅÙ¡¤éÒ                
¨¹¡ÇèÒÅÙ¡¤éÒ¨ÐÊè§¤íÒÊÑ�§¶Í¹à§Ô¹

· ¡íÒË¹´ í̈Ò¹Ç¹¡ÒÃ¶Í¹à§Ô¹¢Ñ �¹µí�Ò¤ÃÑ �§ÅÐ USD 5,000 

· ÅÙ¡¤éÒá é̈§¡ÒÃ¶Í¹à§Ô¹â´ÂÊè§ �áºº¤íÒ¢Í¶Í¹à§Ô¹ (Request for Cash Withdrawal Form)� ÃÐºØª×�ÍÊ¡ØÅ, àÅ¢·Õ�ºÑªÕ«× �Í¢ÒÂ, í̈Ò¹Ç¹à§Ô¹·Õ�µéÍ§¡ÒÃ¶Í¹à»ç ¹Ê¡ØÅà§Ô¹ USD           
áÅÐÇÔ Õ̧¡ÒÃÃÑºà§Ô¹ (âÍ¹à§Ô¹à¢éÒºÑªÕËÃ×Íàªç¤) ¾Ãé ÍÁÅ§¹ÒÁ áÅéÇÊè§ÁÒ·Õ�½è ÒÂ Client Service â·Ã 02-633-6441-5 

· ÅÙ¡¤éÒá é̈§¡ÒÃ¶Í¹à§Ô¹à¢éÒÁÒ¡èÍ¹àÇÅÒ 16:00 ¹. ¢Í§ÇÑ¹·Õ� T ºÃÔÉÑ· ¨Ð í́Òà¹Ô¹¡ÒÃÊè§¤íÒÊÑ�§âÍ¹à§Ô¹¨Ò¡µèÒ§»ÃÐà·È¡ÅÑº»ÃÐà·Èä·Âã¹ÇÑ¹·Õ� T+1 ËÒ¡á é̈§ËÅÑ§            
16:00 ¹. ºÃÔÉÑ· ¨Ð í́Òà¹Ô¹¡ÒÃã¹ÇÑ¹·Õ� T+2  

· àÁ×�Íà§Ô¹ USD ÁÒ¶Ö§»ÃÐà·Èä·Â ºÃÔÉÑ· ¨ÐãªéÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕ�Â¹ ³ ¢³Ð¹Ñ �¹ (Spot Rate) áÅ¡à»ç ¹à§Ô¹ºÒ· áÅÐ¹íÒÊè§à§Ô¹ºÒ·ãËéÅÙ¡¤éÒµÒÁÇÔ Õ̧¡ÒÃÃÑºà§Ô¹·Õ�ÅÙ¡¤éÒá é̈§  

· ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁã¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹¡ÅÑºà¢éÒÁÒã¹»ÃÐà·Èà»ç ¹ä»µÒÁ·Õ�ºÃÔÉÑ· ¡íÒË¹´ 

 

 

 

· à§Ô¹·Õ�ãªéã¹¡ÒÃÅ§·Ø¹¢Í§ÅÙ¡¤éÒ µéÍ§äÁèä é́ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ¡ÙéÂ×Á 

· ÅÙ¡¤éÒÊÒÁÒÃ¶»é Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕ�Â§¤èÒà§Ô¹ (Currency Hedging) ¡Ñº¸¹Ò¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂì â´ÂµéÍ§á é̈§ãËé ºÃÔÉÑ··ÃÒº 

· ÅÙ¡¤éÒäÁèÊÒÁÒÃ¶âÍ¹à§Ô¹ ËÃ×Í ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âìã¹ºÑªÕ¢Í§ÅÙ¡¤éÒä»ÂÑ§ºÑªÕÍ×�¹¢Í§ÅÙ¡¤éÒ·Õ�à»Ô ´äÇéã¹µèÒ§»ÃÐà·Èä é́ Â¡àÇé¹ ¡ÒÃâÍ¹ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìµèÒ§»ÃÐà·Èã¹ºÑªÕ¢Í§ÅÙ¡¤éÒä»
ÂÑ§ºÑªÕ   ·Õ�à»Ô ´äÇé¡ÑººÃÔÉÑ·ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìÍ×�¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â ËÃ×ÍâÍ¹à¢éÒºÑªÕËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì»ÃÐàÀ· Private Fund ¢Í§ÅÙ¡¤éÒ·Õ�à»Ô ´äÇéã¹»ÃÐà·Èä·Â 

· ÅÙ¡¤éÒ·Õ�ÁÕÃÒÂä é́¨Ò¡¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìµèÒ§»ÃÐà·ÈÍÒ¨¶Ù¡ËÑ¡ÀÒÉÕ ³ ·Õ� è̈ÒÂ µÒÁËÅÑ¡à¡³·ìáÅÐ¡®ËÁÒÂ·Õ�à¡Õ�ÂÇ¢éÍ§¢Í§áµèÅÐ»ÃÐà·È·Õ�ä»Å§·Ø¹áÅÐ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â 

 

·Ñ�§¹Õ � ÅÙ¡¤éÒÊÒÁÒÃ¶ÊÍº¶ÒÁ¢éÍÁÙÅà¾Ô�ÁàµÔÁä´é·Õ �·ÕÁ TISCO Global Trade â·Ã 02-633-6655 ÍÕàÁÅì GlobalTrade@tisco.co.th 

 

 

Å§ª×�Í ............................................... ÅÙ¡¤éÒ 

 

                                 (                 ) 

 

           ÇÑ¹·Õ�   ............../............./................                                         

¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂ 

¡ÒÃÊè§¤íÒÊÑ §«× �Í¢ÒÂ ¡ÒÃªíÒÃÐÃÒ¤ÒÃÒÂ¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂ 

¡ÒÃá é̈§Â×¹ÂÑ¹¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂ 

¡ÒÃ¶Í¹à§Ô¹ 

¢éÍ¨íÒ¡Ñ´ã¹¡ÒÃÅ§·Ø¹ 



แบบประเมินระดับความเสี�ยงในการลงทุนที�เหมาะสม (Suitability Assessment)

สําหรับเจ้าหน้าที�

For Official Use Only

การทําแบบประเมินระดบัความเสี�ยงฉบบันี � เพื�อให้ท่านทราบระดบัความเสี�ยงที�เหมาะสมกบัตนเอง และเพื�อให้บริษัทในกลุ่มการเงินทิสโก้ใช้เป็นข้อมลูประกอบการให้คําแนะนําในการลงทนุที�เหมาะสมกบั
ระดบัความเสี�ยงของท่าน ดงันั �น ขอให้ท่านเลือกคําตอบที�คิดว่าเหมาะสมกบัทา่นมากที�สดุ และตอบคําถามให้ครบถ้วนทกุข้อ

ชื�อ-นามสกุล ......................................…………………………….....................................…………...............      เลขประจาํตัวประชาชน.........................................…………………......................

น้อยกว่า 14 คะแนน

14-19 คะแนน

20-25 คะแนน

26-31 คะแนน

32 คะแนนขึ �นไป

ส่วนที� 1 สาํหรบัการลงทุนทั �วไป
1.  ปัจจบุนัท่านอายุ
(1)  มากกวา่หรอืเท่ากบั  60  ปี   (2) 45 - 59 ปี  
(3) 35 - 44 ปี  (4)  น้อยกว่า  35 ปี

2. มลูค่าเงินออมและหลกัทรพัยที์�มีไว้เพื�อลงทุน (หลกัทรพัย์ หมายถงึ
พนัธบตัรรฐับาล หรอืตั �วแลกเงนิ หรอืหุน้กู้ หรอืหุน้ หรอืกองทุนรวม หรอืตราสารอนุพนัธ)์
(1) ตํ!ากว่า 1 ลา้นบาท (2) 1 ลา้นบาท - 3 ลา้นบาท (3) สงูกว่า 3 ลา้นบาท

3. สดัส่วนเงินออมและหลกัทรพัยที์�มีไว้เพื�อลงทุน เมื�อเทียบกบัทรพัยสิ์นของท่าน
(1) มากกว่ารอ้ยละ 60 (2) รอ้ยละ 30 - 60
(3) มากกว่ารอ้ยละ 10 – 30   (4) ตํ!ากว่ารอ้ยละ 10

4. ประสบการณ์การลงทุนในหลกัทรพัยข์องท่าน (หลกัทรพัย์ หมายถงึ
พนัธบตัรรฐับาล หรอืตั �วแลกเงนิ หรอืหุน้กู้ หรอืหุน้ หรอืกองทุนรวม หรอืตราสารอนุพนัธ)์
(1) ไมม่ปีระสบการณ์เลย (2) มปีระสบการณ์น้อยกวา่ 1 ปี
(3) มปีระสบการณ์ระหวา่ง 1 - 5 ปี (4) มปีระสบการณ์มากกว่า 5 ปี

5. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนนี.เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายประจาํหรือไม่
(1) ตอ้งการมาก  (2) ตอ้งการเลก็น้อย   (3) ไม่ตอ้งการเพราะมรีายไดป้ระจาํอยู่แลว้  

6. ท่านคิดว่าท่านจะยอมรบัผลขาดทุนจากการลงทุนในเงินลงทุนได้มาก
เพียงใด
(1) ตํ!ากว่า 10 % (2) รอ้ยละ 10 ถงึ 20
(3) รอ้ยละ 20 ถงึ 50 (4) มากกว่า 50

7. ท่านรู้จกัตราสารเกี�ยวกบัการลงทุนอะไรบา้ง
(1) เงนิฝาก
(2) เงนิฝากธนาคาร พนัธบตัร ตั 7วแลกเงนิ หุน้กู ้กองทุนรวม
(3) เงนิฝากธนาคาร พนัธบตัร ตั 7วแลกเงนิ หุน้กู ้กองทุนรวม หุน้สามญั
(4) เงนิฝากธนาคาร พนัธบตัร ตั 7วแลกเงนิ หุน้กู ้กองทุนรวม หุน้สามญั ทองคาํ นํ:ามนั 

อนุพนัธ ์     

8. ระยะเวลาที�ท่านคาดว่าจะไม่จาํเป็นต้องใช้เงินลงทนุในส่วนนี.
(1) น้อยกว่า 1 ปี (2) 1 - 3 ปี (3) 3 - 7 ปี            (4) มากกวา่ 7 ปี 

1
1-4

1-5

1-7

1-8

เสี�ยงตํ�า

เสี�ยงปานกลางค่อนข้างตํ�า

เสี�ยงปานกลางคอ่นข้างสงู

เสี�ยงสงู

เสี�ยงสงูมาก

ระดับคะแนน ระดบัความเสี�ยงกองทุน ประเภทนักลงทุน

ลงชื�อ...................................................................................... เจ้าหน้าที�บริษัท

วนัที�   ...................../............................/.............................

รวม  คะแนน

9. ความเสี�ยงของการลงทุนที�ท่านยอมรบัได้
(การลงทนุในหลกัทรพัยที์ �มีความเสี �ยงสงู มกัให้ผลตอบแทนสงูในระยะยาว แต่
ความผนัผวนของราคา อาจทาํให้เกิดผลขาดทุนในระยะสั &นได้)
(1) รบัความเสี!ยงไมไ่ด ้ตอ้งการการลงทุนที!ปลอดภยั สรา้งรายไดป้ระจาํ

แมผ้ลตอบแทนจะตํ!า
(2) รบัความเสี!ยงไดพ้อควร เพื!อเพิ!มโอกาสที!จะไดร้บัผลตอบแทนที!สงูขึ:นในระยะยาว
(3) รบัความเสี!ยงไดส้งู เพื!อเพิ!มโอกาสที!จะไดร้บัผลตอบแทนที!สงูกวา่ในระยะยาว   
(4) รบัความเสี!ยงไดส้งูมาก เพื!อสรา้งโอกาสที!จะไดร้บัผลตอบแทนที!สงูสดุในระยะยาว

ส่วนที� 2 สาํหรบัการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์
การลงทนุในตราสารอนุพนัธ์ หากการลงทนุประสบความสาํเรจ็ ท่านจะได้รบั
ผลตอบแทนในอตัราที�สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสญูเงิน
ลงทนุทั .งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ�มบางส่วน ท่านยอมรบัได้เพียงใด

ไม่ได ้ ไดบ้า้ง ได้

ส่วนที� 3 สาํหรบัการลงทุนในต่างประเทศ
นอกเหนือจากความเสี�ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรบัความเสี�ยง
ด้านอตัราแลกเปลี�ยนได้เพียงใด

ไม่ได ้ ไดบ้า้ง ได้

ส่วนที� 4 ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัผลิตภณัฑที์�มีความเสี�ยงสงูหรือมี
ความซบัซ้อน
สาขาวิชาที�ท่านสาํเรจ็การศึกษา / ใบประกาศวิชาชีพที�ท่านได้รบั (เช่น การเงิน 
การธนาคาร การบริหารความเสี�ยงทางการเงิน / CFA CISA CFP เป็นต้น)

ไมเ่กี!ยวขอ้งกบัการเงนิการลงทุน  เกี!ยวขอ้งกบัการเงนิการลงทุน

ลกัษณะงานที�ท่านเคยทาํหรือทาํอยู่ในปัจจบุนัเกี�ยวข้องกบัการลงทุนในตลาด
ทุนหรือไม่ (เช่น ผูจ้ดัการกองทุน นักวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์วาณิชธนากร เป็นต้น)

ไมเ่กี!ยวขอ้ง  เกี!ยวขอ้ง

ท่านมีประสบการณ์การลงทนุในผลิตภณัฑที์�มีความเสี�ยงสงูหรือมีความซบัซ้อน  
เช่น  กองทุนรวมนํ.ามนั , กองทุนรวมที�มีการลงทุนในสญัญาซื.อขายล่วงหน้า
แบบซบัซ้อน ,  Hedge  Fund  , กองทนุรวมที�มีการจ่ายผลตอบแทนโดยวิธี
คาํนวณผลตอบแทนผนัแปรไปตามสตูรการคาํนวณ

ไมม่ปีระสบการณ์การลงทุน   มปีระสบการณ์การลงทุน

ลงชื�อ ................................................................................................ ผู้ลงทุน วันที�กรอกข้อมูล  .................../..................../.....................

เงื�อนไขและข้อตกลง
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทในกลุ่มการเงินทิสโก้ นําข้อมลูที�ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในเอกสารฉบบันี � ไปใช้เป็นข้อมลูส่วนตวัของข้าพเจ้า ในการลงทนุหรือมีไว้ซึ�งผลิตภณัฑ์และ/หรือการใช้
บริการตา่งๆ ของบริษัทในกลุม่การเงินทิสโก้ ทั �งนี �ข้าพเจ้าได้รับทราบผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทนุของข้าพเจ้าแล้ว
การลงทนุขึ �นอยูก่บัการตดัสนิใจของท่านซึ�งไมผ่กูพนักบัผลการประเมินของท่าน และอาจมิได้เป็นไปตามระดบัความเสี�ยงของการลงทนุตามแบบประเมินนี � และท่านยินยอมรับ 
ความเสี�ยงที�เกิดจากการลงทนุในกรณีที�ท่านตดัสินใจลงทนุในระดบัความเสี�ยงที�สงูกวา่ระดบัความเสี�ยงของการลงทนุจากผลการประเมินถือวา่ทา่นตกลงยินยอมรับความเสี�ยงของ
การลงทนุนั �นเอง ท่านยอมรับว่าการดําเนินการลงทนุของท่านอาจไมเ่ป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี�ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
การให้ข้อมลูที�ถกูต้องตรงต่อความเป็นจริงและเป็นปัจจบุนั จะเป็นประโยชน์ตอ่คําแนะนําที�ท่านจะได้รับ

ระดับความเสี�ยงของลูกค้า

1
2

3

4

5

PI-EC-13-001(T)(1-17)เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ(เฉพาะลกูค้ากองทนุรวม)  ...............................................

บริษัท………………………………………... สาขา……………………………..

สําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา



กลุ่ม คะแนน
ประเภทนักลงทุน

และระดับความเสี�ยง
ประเภทตราสารที�สามารถลงทนุได้ 

และทางเลือกเพื�อการลงทุน
คาํอธิบายระดบัความเสี�ยงของกองทุนรวม

1 น้อยกว่า 14 นักลงทุนประเภทเสี�ยงตํ�า : 
ต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝาก
เงินกบัธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการ
ความเสี�ยงและมีวตัถปุระสงค์การ
ลงทนุในระยะสั �นๆ

ตราสารหนี �ที�มีระดบัความเสี�ยง 1 
กองทนุรวมที�มีระดบัความเสี�ยง 1 
ตราสารหนี �และกองทนุรวมที�มีระดบัความ
เสี�ยง 2-8 ไม่เกิน 20% ของเงินลงทนุ
ทั �งหมด

กองทุนรวมตลาดเงนิเฉพาะในประเทศ
นโยบายลงทนุเฉพาะในประเทศ โดยลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งเงินฝากหรือตราสาร
หนี � หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�น หรือการหาดอกผลอื�นตามที�สํานกังาน
กําหนด ซึ�งมีกําหนดชําระคืนเมื�อทวงถาม หรือจะครบกําหนดชําระคืนโดย
ตราสารนี �หลกัทรัพย์และสญัญาดงักลา่วต้องมีอายสุญัญาคงเหลือไมเ่กิน 397 
วนั นบัแตว่นัที�ลงทนุในทรัพย์สนิหรือเข้าทําสญัญานั �น กองทนุประเภทนี �มี
Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ�ง ไม่เกิน 3 เดือน

ผลการประเมินระดับความเสี�ยง

คาํอธิบายระดบัความเสี�ยงของตราสารหนี @

- ตราสารหนี �ภาครัฐ อายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2 14-19 นักลงทุนประเภทเสี�ยงปานกลาง
ค่อนข้างตํ�า:
รับความเสี�ยงได้น้อย เน้นปกป้อง
เงินลงทนุ โดยมุ่งหวงัรายได้
สมํ�าเสมอจากการลงทนุ

ตราสารหนี �ที�มีระดบัความเสี�ยง 1-4  
ตราสารทนุได้บางสว่น
กองทนุรวมที�มีระดบัความเสี�ยง 1-4 
ตราสารหนี �และกองทนุรวมที�มีระดบั
ความเสี�ยง 5-8 ไม่เกิน 20% ของเงิน
ลงทนุทั �งหมด

กองทุนรวมตลาดเงนิ
มีนโยบายลงทนุในตา่งประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 โดยลงทนุในหรือมีไว้
ซึ�งเงินฝากหรือตราสารหนี � หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�น หรือการหาดอกผลอื�น
ตามที�สํานกังานกําหนด ซึ�งมีกําหนดชําระคืนเมื�อทวงถาม หรือจะครบกําหนดชําระ
คืนโดยตราสารนี � หลกัทรัพย์และสญัญาดงักลา่วต้องมีอายสุญัญาคงเหลือไม่เกิน 
397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุในทรัพย์สนิหรือเข้าทําสญัญานั �น กองทนุประเภทนี �มี 
Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ�ง ไม่เกิน 3 เดือน

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
มีนโยบายเน้นลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลเฉลี�ยรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของ NAV

กองทุนรวมตราสารหนี @
มีนโยบายลงทนุในตราสารหนี �ทั�วไป

3 20-25 นักลงทุนประเภทเสี�ยงปาน
กลางค่อนข้างสูง : 
สามารถยอมรับมลูคา่การลงทนุที�
ลดลงเป็นครั �งคราวได้

ตราสารหนี �ที�มีระดบัความเสี�ยง 1-5  
ตราสารทนุได้ปานกลาง
กองทนุรวมที�มีระดบัความเสี�ยง 1-5 
ตราสารหนี �และกองทนุรวมที�มีระดบั
ความเสี�ยง 6-8 ไมเ่กิน 20% ของเงิน
ลงทนุทั �งหมด

กองทุนรวมผสม
มีนโยบายได้ทั �งตราสารทนุและตราสารหนี � โดยตราสารทนุ ณ ขณะใด
ขณะหนึ�งน้อยกวา่ร้อยละ 65 ของ NAV

4 26-31 นักลงทุนประเภทเสี�ยงสูง : 
ยอมรับความเสี�ยงสงูได้ รับความ
ผนัผวนของตลาดได้ และ
สามารถยอมรับการขาดทนุได้ 
โดยมุง่หวงัการเตบิโตของเงิน
ลงทนุและผลตอบแทนในระยะ
ยาว

ตราสารหนี �ที�มีระดบัความเสี�ยง 1-7 
ตราสารทนุได้คอ่นข้างมาก
ตราสารอนพุนัธ์ได้บางส่วน
กองทนุรวมที�มีระดบัความเสี�ยง 1-7 
ตราสารหนี �และกองทนุรวมที�มีระดบั
ความเสี�ยง 8 ไม่เกิน 20% ของเงิน
ลงทนุทั �งหมด

กองทุนรวมตราสารทุน
มีนโยบายลงทนุในตราสารทนุเป็นหลกั โดยเฉลี�ยรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
65 ของ NAV

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
มีนโยบายมุ่งลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทนุเพียงบางหมวดโดยเฉลี�ยรอบ
ระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

5 ตั �งแต ่32
ขึ �นไป

นักลงทุนประเภทเสี�ยงสูงมาก :
ต้องการได้รับโอกาสที�จะ
ได้รับผลตอบแทนสงู แม้จะมีความ
เสี�ยงสงูและยอมรับการขาดทนุได้
ในระดบัสงูพอควร

ตราสารหนี �ที�มีระดบัความเสี�ยง 1-8 
ตราสารทนุ
ตราสารอนพุนัธ์ได้บางส่วน
ตราสารหนี �และกองทนุรวมที�มีระดบั
ความเสี�ยง 1-8 

กองทุนรวมที�มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก
มีนโยบายลงทนุในทรัพย์สินที�เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทนุหรือมีโครงสร้างซบัซ้อน
เข้าใจยาก เชน่ Commodity/Gold Fund/Oil Fund/Derivatives ที�ไม่ใช่เพื�อ 
Hedging ซึ�งรวมถึงตราสารที�มีลกัษณะของสญัญาซื �อขายลว่งหน้าแฝงที�ไมคุ่้มครอง
เงินต้น

ระดบัความเสี�ยงหลักทรัพย์ 1

ระดับความเสี�ยงหลักทรัพย์ 2

- ตราสารหนี �ภาครัฐ อายคุงเหลือตั �งแต่ 1-5 ปี

ระดับความเสี�ยงหลักทรัพย์ 3

- หุ้นกู้ ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตั �งแต่ AA- ขึ �นไปที�อายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี

- ตราสารหนี �ภาครัฐ อายคุงเหลือมากกว่า 5 ปี

- ตราสารหนี �ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตั �งแต่ AA- ขึ �นไป ที�อายคุงเหลือ
ตั �งแต่ 1-5 ปี
- ตราสารหนี �ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตั �งแต ่A+/A/A- ที�มีอายคุงเหลือ
ไม่เกิน 1 ปี

ระดับความเสี�ยงหลักทรัพย์ 4
- ตราสารหนี �ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือ ตั �งแต่ AA- ขึ �นไป ที�อายคุงเหลือ
มากกวา่ 5 ปี
- ตราสารหนี �ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือ A+/A/A- ที�อายคุงเหลือตั �งแต ่1 ปีขึ �นไป
- ตราสารหนี �ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือ BBB+/BBB/BBB-

- หุ้นกู้อนพุนัธ์หรือหุ้นกู้ ที�มีเงื�อนไขซบัซ้อนที�มี Underlying เป็น
หลกัทรัพย์/ดชันีหุ้นหรือตราสารหนี �/อตัราดอกเบี �ยภายในประเทศที�
แพร่หลายและมีการประกนัเงินต้นไม่ตํ�ากว่า 100%

ระดับความเสี�ยงหลักทรัพย์ 5
- ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ (Hybrid Bond)

- ตราสารหนี �ที�ให้สิทธิผู้ออกไถ่ถอนก่อนกําหนด

ระดับความเสี�ยงหลักทรัพย์ 6

- ตราสารหนี �เอกชนที�มีอนัดบัความนา่เชื�อถือตํ�ากว่า Investment Grade 
(ตราสารประเภท Non-Investment Grade)

- ตราสารหนี �เอกชนที�ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ

ระดับความเสี�ยงหลักทรัพย์ 8
- หุ้นกู้อนพุนัธ์ที�ไม่มีการประกนัเงินต้นหรือประกนัเงินต้นตํ�ากว่า 10%
- หุ้นกู้อนพุนัธ์หรือหุ้นกู้ ที�มีเงื�อนไขซบัซ้อนที�มี Underlying อื�นใดนอกเหนือจาก
หลกัทรัพย์/ดชันีหุ้นหรือตราสารหนี �/อตัราดอกเบี �ยภายในประเทศที�แพร่หลาย

ระดับความเสี�ยงหลักทรัพย์ 7
- หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตํ�ากว่า Investment Grade
- หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที�ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ

กองทุนที�มีระดับความเสี�ยง 1

กองทุนที�มีระดับความเสี�ยง 2

กองทุนที�มีระดับความเสี�ยง 3

กองทุนที�มีระดับความเสี�ยง 4

กองทุนที�มีระดับความเสี�ยง 5

กองทุนที�มีระดับความเสี�ยง 6

กองทุนที�มีระดับความเสี�ยง 7

กองทุนที�มีระดับความเสี�ยง 8

- ตราสารเงินกองทนุ / หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที�นบัเป็นเงินกองทนุตามข้อกําหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

คาํอธิบายระดับความเสี�ยง
ของกองทุนส่วนบุคคล

ลงทนุในตราสารหนี �เท่านั �น

ลงทนุในสินทรัพย์เสี�ยง* 
ไมเ่กิน 25%

ลงทนุในสินทรัพย์เสี�ยง* 
ไมเ่กิน 50%

ลงทนุในสินทรัพย์เสี�ยง* 
ไมเ่กิน 75%

ลงทนุในสินทรัพย์เสี�ยง* 
ไม่เกิน 100%

*สินทรัพย์เสียง หมายถึง  ตราสารทนุ  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ 
ทรัพย์สินทางเลือก หรือทรัพย์สินอืนตามทีหน่วยงานทางการกําหนดตัวอย่างคาํแนะนําเรื�องการจัดสรรการลงทุน

ประเภท
ผู้ลงทุน

สัดส่วนการลงทุน

เงินฝากและตราสารหนี �
ระยะสั �น

ตราสารหนี �ภาครัฐ
ที�มีอายมุากกวา่ 1 ปี

ตราสารหนี �
ภาคเอกชน ตราสารทนุ

การลงทนุ
ทางเลือก**

เสี�ยงตํ�า

เสี�ยงปานกลางคอ่นข้างสงู

เสี�ยงปานกลางค่อนข้างตํ�า

เสี�ยงสงู

เสี�ยงสงูมาก

>60%

<20%

<10%

<10%

<5%

<70%

<60%

<40%

<30%<30%

<20%

<10%

<10%

<5%<10%<20%

<20%

>60%

<40%

<50%

**รวมถึง สินคา้โภคภณัฑ์ สญัญาซื+อขายล่วงหน้า PI-EC-13-001(T)(1-17)



   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 
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การยืนยนัและการเปล่ียนแปลงสถานะ 
Confirmation and Change of Status 

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหกับญัชี 
Authorization for information disclosure and account withholding 

ส่วนท่ี 2 
Part 2 

ส่วนท่ี 3 
Part 3 
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การอนุญาตให้บคุคลท่ีสามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารน้ี 
Customer’s authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form 

ส่วนท่ี 4 
Part 4 


