
 

 
 

เปิดบัญชีนิตบุิคคล 
 
แบบฟอร์มที่ต้องกรอกและลงลายมือชื่อ :   
 แบบฟอร์มมาตรฐานส าหรับการเปิดบญัชีในตลาดทนุ หน้า 4, 5      - ลงลายมือช่ือรวม  2 ลายเซ็น 
 บตัรตวัอย่างลายเซน็   - ลงลายมือช่ือรวม  2 ลายเซ็น 
 สญัญาตวัแทนและนายหน้าในการซือ้ขายหลักทรัพย์ หน้า 3, 5, 7, 8  - ลงลายมือช่ือหน้าละ 1 ลายเซ็น 
 แบบฟอร์ม FATCA ส าหรับนิติบคุคล หน้า 3   - ลงลายมือช่ือ  1 ลายเซ็น 
 หนงัสือมอบอ านาจ กรอกข้อมลู และลงลายมือช่ือ (เงือ่นไขตามหนงัสือรบัรอง) 
 แบบฟอร์มรายละเอียดผู้ รับมอบอ านาจ กรอกข้อมลู และลงลายมือช่ือ   2 ลายเซ็น 
 หนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝาก (ATS) หน้า 1 - 3     - ลงลายมือช่ือหน้าละ 1 ลายเซ็น 
 
บัญชีธนาคารที่บริษัทให้บริการ ATS :  BAY,  BBL,  LH Bank,  KBANK,  KTB,  SCB,  TTB,  UOB 
( ประเภทบญัชีออมทรพัย์ / กระแสรายวนั  ยกเว้นบญัชีฝากประจ า / TTB No Fixed Account / TTB Saving Care ) 
 
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี : 

1. ส าเนาหนงัสือรับรองของบริษัท จากกระทรวงพาณิชย์ ออกให้ไม่เกิน 1-6 เดือน 
2. ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ / ใบอนญุาตประกอบกิจการ  
3. ส าเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น (บอจ.5) ข้อมลูย้อนหลงัไม่เกิน 1 ปี 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการท่ีมีอ านาจ  
5. ส าเนางบการเงินของบริษัทปีล่าสดุ 
6. มตท่ีิประชมุของนิตบิคุคลซึง่อนมุตัิให้เปิดบญัชี 
7.    ตวัอย่างลายมือช่ือคณะกรรมการบริษัท 
8.    ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ  
9.    ทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) –ถา้มี 
10.  ส าเนาบญัชีธนาคารหน้าแรก (เพือ่รับเงินปันผล ดอกเบีย้ หกับญัชีอตัโนมติั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด 
179 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพฯ  10120   โทร. 0-2088-9100 โทรสาร 0-2343-9663 

หมายเหต ุ: บริษัทขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะพิจารณาถึงความสมบูรณ์ชดัเจนของเอกสารทีลู่กค้าส่งถึงบริษัทฯ เพือ่ประกอบการเปิดบญัชีของลูกค้า 

ข้อชีแ้จง 

 โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด 

 โปรดลงลายมือช่ือรับรองส าเนาเอกสารประกอบตา่งๆ 

 ลายมือช่ือท่ีลงนามในแบบฟอร์มและเอกสารประกอบ ต้องเหมือนกนัทกุจดุ  ยกเว้น หนงัสือขอให้หกับญัชี

เงินฝาก-ATS ต้องลงนามตามท่ีให้ไว้กบัธนาคาร 

 หากมีการแก้ไขข้อความกรุณาขีดฆ่าแล้วเขียนข้อความที่ถกูต้องใหม่ พร้อมลงลายมือช่ือก ากบัการแก้ไข  

ห้ามมิให้ท าการลบข้อมลูด้วยน า้ยาลบค าผิด 

 ข้อมลูของทา่นได้รับความคุ้มครองตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ.2562 ทา่นสามารถ
อ่านและรับทราบรายละเอียดได้ท่ี  https://www.trinitythai.com/Home/PrivacyPolicy หรือ Scan QR Code 

https://www.trinitythai.com/Home/PrivacyPolicy%20หรือ


 
     
 ตัวอย่างแบบฟอร์ม  
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แบบฟอร�มมาตรฐานสําหรับการเป�ดบัญชีในตลาดทุน (นิติบุคคล) 
ชื่อบริษัทผู&ให&บริการ .....................................................................................................................    วันท่ี ��-��-���� (ค.ศ. หรือ พ.ศ.) 
 

1. ข&อมูลประกอบการเป�ดบัญชี 
 
1.1 ชื่อนิติบุคคล : ภาษาไทย ....................................................................................................................................................................... 

                 : ภาษาอังกฤษ ................................................................................................................................................................. 
 
1.2 เลขทะเบียนนิติบุคคล …………………………………………………………………………………………………………..…………………………..................... 
1.3 เลขประจําตัวผู&เสียภาษีอากร …………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
1.4 ประเทศท่ีจดทะเบียน 
     �  ประเทศไทย                                 �  ประเทศอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………............................................. 
 
1.5 ประเภทนิติบุคคล 

กรณีนิติบุคคลท่ัวไป (ประเทศไทย) 
   �  ได6รับการยกเว6นภาษีเงินป7นผล

หรือส:วนแบ:งกําไรจากการขาย
หน:วยลงทุน 

    �  ไม:ได6รับยกเว6นภาษี 

   กรณีนิติบุคคลต:างประเทศ                           
          �  ประกอบธุรกิจในไทย 
          �  มิได6ประกอบธุรกิจในไทย 

ประเภทอ่ืน ๆ  
     � ห6างหุ6นส:วน (ประเทศไทย)  
     � ส:วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
     � สหกรณE/มลูนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/   
       ศาลเจ6า   
            � ได6รับการยกเว6นภาษี 
    � อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ……………………………… 

1.6 ประเภทธุรกิจ 
� ค6าของเก:า/วัตถุโบราณ � อาวุธยุทธภัณฑE � โอนและรับโอนเงินท้ังภายในและต:างประเทศ 
� สหกรณE/มลูนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/
มัสยดิ/ศาลเจ6า  

� การเงิน/ธนาคาร 
� ค6าอัญมณ/ีทอง 

� สถานบริการตามกฎหมายว:าด6วยสถานบริการ 
� โรงแรม/ภัตตาคาร 

� คาสิโน/การพนัน � อสังหาริมทรัพยE � แลกเปลี่ยนเงินตราต:างประเทศ 

� ประกันภัย/ประกันชีวิต � ธุรกิจนําเท่ียว/บริษัททัวรE � มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา 
� ธุรกิจรบัคนเข6ามาทํางานจากต:างประเทศ
หรือส:งคนไปทํางานต:างประเทศ 

� อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  ………...................  

 
1.7 ท่ีอยู7ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดต้ัง 

เลขท่ี .………………….  หมู:ท่ี ………….  อาคาร/หมู:บ6าน …………..………………………………  ช้ัน ………  ซอย ………………………………………….. 
ถนน ……………………..…………... แขวง/ตําบล ……………………..…………...  เขต/อําเภอ ……………………..……………………………………………… 
จังหวัด ……………………..…………. รหัสไปรษณียE  …………………….  ประเทศ …………..…………………… โทรศัพทE ……………………………........ 
 

1.8 ข&อมลูติดต7อ 
     1. ช่ือ-นามสกุลผู6ตดิต:อ .................................................................. ตําแหน:ง/ฝOาย .................................................................................... 
         โทรศัพทE …………………………….................................. โทรสาร ...................................  อีเมล  ................................................................. 
     2. ช่ือ-นามสกุลผู6ตดิต:อ .................................................................. ตําแหน:ง/ฝOาย .................................................................................... 
         โทรศัพทE …………………………….................................. โทรสาร ...................................  อีเมล  ................................................................. 

 ว  ว  ด  ป  ด  ป  ป  ป 
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1.9 ท่ีอยู7ในการจัดส7งเอกสาร  
� ตามอีเมลในข6อ 1.8 (ข6อมูลติดต:อ) (หากท:านเลือกช:องทางอีเมล บริษัทจะจัดส:งเอกสารในช:องทางอีเมลเปPนช:องทางหลัก) 
� ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง   � โทรสาร ……………………………………...   � ท่ีอยู:อ่ืน ๆ (โปรดระบุข6อมลูด6านล:าง) 
เลขท่ี .………………….  หมู:ท่ี ………….  อาคาร/หมู:บ6าน ……………..……………………………  ช้ัน ………  ซอย ………………………………………….. 
ถนน ……………………..…………...  แขวง/ตําบล ……………………..…………...  เขต/อําเภอ ……………………..………….......................................   
จังหวัด ……………………..…………...รหัสไปรษณียE ..…………………….  ประเทศ …………..…………………………………………………………………….. 
 

1.10 รายได&รวมต7อป? (ข6อมูลตามงบการเงินปQล:าสุด)………....………………………………............................ บาท  
 
1.11 ประเทศแหล7งท่ีมาของรายได&/เงินลงทุน 
        �  ประเทศไทย                                 �  ประเทศอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………….............. 
 
1.12 แหล7งท่ีมาของรายได& (เลือกได&มากกว7า 1 ข&อ) 
           �  เงินจากการทําธุรกิจ           �  ค:าหุ6น                          �  เงินบริจาค   
           �  เงินกู6                             �  เงินจากการขายทรัพยEสนิ    �  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  ……………………………..…… 
 
1.13  �  มูลค7าทรัพย�สิน .................................................................... บาท (ทรัพยEสิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยEหรือสัญญาซ้ือขายล:วงหน6า)  

       หรือ    
         �  ส7วนของผู&ถือหุ&น .................................................................. บาท (ส:วนของผู6ถือหุ6นตามงบการเงินปQล:าสุดท่ีผู6สอบบัญชีตรวจสอบแล6ว) 
 
1.14 วัตถุประสงค�การลงทุน  
           �  บริหารสภาพคล:อง           �  การลงทุน                          �  บริหารเงินรอลงทุน   
           �  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  ……………………………… 
 
1.15 เง่ือนไขการลงนามนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอํานาจ/รายงานการประชุม 
       ................................................................................................................................................................................................................... 
 
1.16 เง่ือนไขการลงนามการทําธุรกรรม 
       ................................................................................................................................................................................................................... 
 
1.17  ผู&รับผลประโยชน�ท่ีแท&จริง 
     ช่ือ – นามสกุล .................................................................................................................................................................... 

    วันเดือนปQเกิด ��-��-���� (ค.ศ. หรือ พ.ศ.) 

� บัตรประชาชน เลขท่ี �-����-�����-��-�   

� หนังสือเดินทาง เลขท่ี ��������� ประเทศท่ีออก ……………………………… วันหมดอายุ ��-��-���� (ค.ศ. หรือ พ.ศ.) 

       � บัตรคนต:างด6าว เลขท่ี �-����-�����-��-�  วันหมดอายุ ��-��-���� (ค.ศ. หรือ พ.ศ.) 

    ท่ีอยู:ตามประเภทหลักฐาน 
    เลขท่ี .………………….  หมู:ท่ี ………….  อาคาร/หมู:บ6าน ………………..…………………………  ช้ัน ………  ซอย ………………………………………….. 
    ถนน ……………………..………… แขวง/ตําบล ……………………..…………. เขต/อําเภอ ……………………..………… จังหวัด ……………………..…….. 
    รหัสไปรษณียE ..…………………….  ประเทศ …………..……………….. 

 ว  ว  ด  ป  ด  ป  ป  ป 

 ว  ว  ด  ป  ด  ป  ป  ป 

 ว  ว  ด  ป  ด  ป  ป  ป 
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   ท:านเปPนผู6มีสถานภาพทางการเมืองหรือเปPนสมาชิกในครอบครัวหรือเปPนผู6ใกล6ชิดกับบุคคลผู6มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม:       
     �  ใช:  โปรดระบุตําแหน:ง .........................................................................................       �  ไม:ใช: 
    หมายเหตุ : สามารถเพิ่มจํานวนผู6รับผลประโยชนEที่แท6จริงได6ตามท่ีเห็นสมควร 
 
1.18 รายชื่อผู&ถือหุ&นท่ีถือหุ&นต้ังแต7 25% ขึ้นไป  
       กรณีบุคคลธรรมดาท่ีเปPนผู6ถือหุ6นของนิติบุคคลเจ6าของบัญชี :  

ช่ือ – นามสกุล ของผู6ถือหุ6น  สัญชาต ิ เลขท่ีบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง วันหมดอาย ุ
 (กรอกเฉพาะกรณี 

ที่ไม:ได6ใช6บัตรประชาชน) 
1     
2     
3     
4     

สามารถเพ่ิม/ลดช:องได6ตามที่เห็นสมควร 

 
กรณีนิติบุคคลท่ีเปPนผู6ถือหุ6นของนิติบุคคลเจ6าของบัญชี :  
1. ช่ือนิติบุคคล ...............................................................................................................................................................  
     เลขทะเบียนนิติบุคคล................................................. ประเทศท่ีจดทะเบียน  ........................................................... 

ช่ือ – นามสกุล หรือ ช่ือนิติบุคคล 
ท่ีเปPนผู6ถือหุ6น 

สัญชาต ิ เลขท่ีบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ 
เลขประจําตัวผู6เสียภาษอีากร  

/เลขทะเบียนนิติบุคคล  

วันหมดอาย ุ 
(กรอกเฉพาะกรณี 

ที่ไม:ได6ใช6บัตรประชาชน) 

1     
2     
3     
4     

สามารถเพ่ิม/ลดช:องได6ตามที่เห็นสมควร 

 
2. ช่ือนิติบุคคล ...............................................................................................................................................................  
     เลขทะเบียนนิติบุคคล................................................. ประเทศท่ีจดทะเบียน  ........................................................... 

ช่ือ – นามสกุล หรือ ช่ือนิติบุคคล 
ท่ีเปPนผู6ถือหุ6น 

สัญชาต ิ เลขท่ีบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ 
เลขประจําตัวผู6เสียภาษอีากร  

/เลขทะเบียนนิติบุคคล 

วันหมดอาย ุ 
(กรอกเฉพาะกรณี 

ที่ไม:ได6ใช6บัตรประชาชน) 

1     
2     
3     
4     

สามารถเพ่ิม/ลดช:องได6ตามที่เห็นสมควร 
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1.19 ผู&รับมอบอํานาจทอดสุดท&ายในการทําธุรกรรม 
     ช่ือ – นามสกุล .................................................................................................................................................................... 

     วันเดือนปQเกิด ��-��-���� (ค.ศ. หรือ พ.ศ.) 

� บัตรประชาชน เลขท่ี �-����-�����-��-�   
      � หนังสือเดินทาง เลขท่ี ��������� ประเทศท่ีออก ………………………………… วันหมดอายุ ��-��-���� (ค.ศ. หรือ พ.ศ.) 

       �  บัตรคนต:างด6าว เลขท่ี �-����-�����-��-� วันหมดอายุ ��-��-���� (ค.ศ. หรือ พ.ศ.)    

ท่ีอยู:ป7จจุบัน 
� ตามบัตรประชาชน      � อ่ืน ๆ (โปรดระบุข6อมลูด6านล:างน้ี) 

    เลขท่ี .………………….  หมู:ท่ี ………….  อาคาร/หมู:บ6าน ………………..…………………………  ช้ัน ………  ซอย ………………………………………….. 
    ถนน ……………………..………… แขวง/ตําบล ……………………..…………. เขต/อําเภอ ……………………..………… จังหวัด ……………………..…….. 
    รหัสไปรษณียE ..…………………….  ประเทศ …………..………..….……….. 
 
    ท:านเปPนผู6มีสถานภาพทางการเมืองหรือเปPนสมาชิกในครอบครัวหรือเปPนผู6ใกล6ชิดกับบุคคลผู6มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม:      
     �  ใช:  โปรดระบุตําแหน:ง .........................................................................................       �  ไม:ใช: 
                                                                                            
  
 
 
         ...................................................................                                                          
                                                                                               (.................................................................) 
                                                                                                  ลงช่ือผู6มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : สามารถเพิ่มจํานวนผู6รับมอบอํานาจทอดสุดท6ายในการทําธุรกรรมได6ตามท่ีเห็นสมควร  

 ว  ว  ด  ป  ด  ป  ป  ป 

 ว  ว  ด  ป  ด  ป  ป  ป 

 ว  ว  ด  ป  ด  ป  ป  ป 
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2. ข&อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือการให&บริการ 
 
กรณีใช&บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (Automated Transfer System : ATS) 
บัญชีธนาคารสําหรับหักเงินเพ่ือซ้ือหลักทรัพย� 
ลําดับ บัญชี ธนาคาร สาขา เลขท่ีบัญชี ช่ือบัญชี 

 1 บัญชีหลัก     
2 บัญชีสํารอง     
3 บัญชีสํารอง     
4 บัญชีสํารอง     
5 บัญชีสํารอง     

 
บัญชีธนาคารสําหรับรับเงินค7าขายหลักทรัพย� ดอกเบ้ีย เงินปXนผล 
�  ตามบัญชีธนาคารสําหรับหักเงินเพ่ือซ้ือหลักทรัพยE 
�  บัญชีอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  
ลําดับ บัญชี ธนาคาร สาขา เลขท่ีบัญชี ช่ือบัญชี 

 1 บัญชีหลัก     
2 บัญชีสํารอง     
3 บัญชีสํารอง     
4 บัญชีสํารอง     
5 บัญชีสํารอง     

  หมายเหตุ : บัญชีธนาคารสําหรับหกัเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยE การรับเงินค:าขายหลักทรัพยE ดอกเบี้ยและเงินป7นผล ผู6ถือหลักทรัพยEและเจ6าของบัญชีต6องเปPนบุคคลเดียวกัน 
 
 
 

คํารับรอง 
ข6าพเจ6าขอรับรองและยืนยันว:าข6อมูลท่ีให6ไว6ในคําขอเปWดบัญชีเปPนข6อมูลถูกต6องครบถ6วนตามความเปPนจริงและเปPนป7จจุบัน  
 
  
 
 
 

                                                                                              ...................................................................                                                          
                                                                                               (.................................................................) 
                                                                                                                ผู6ขอเปWดบัญชี 
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หลักฐานแสดงตน (สามารถเพ่ิมหรือลดหลักฐานได6ตามความจําเปPน) 
1. นิติบุคคลท่ัวไป :  

- หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม:เกิน 6 เดือน) 
2. นิติบุคคลต:างประเทศ :  

- เอกสารการเปPนนิติบุคคล (อายไุม:เกิน 6 เดือน) 
3. ส:วนราชการ องคEกรของรัฐบาล รฐัวิสาหกิจ หรือหน:วยงานอ่ืนของรฐัท่ีเปPนนิติบุคคล :  

- หนังสือแสดงความประสงคEในการทําธุรกรรม  
- หนังสือแต:งตั้งหรือหนังสือมอบอํานาจ 

4. สหกรณE มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยดิ ศาลเจ6า หรือนิติบุคคลอ่ืนในลักษณะเดียวกัน :  
- หนังสือแสดงความประสงคEในการทําธุรกรรม  
- หนังสือแสดงการจดทะเบียน   
- หนังสือแต:งตั้งหรือหนังสือมอบอํานาจ 

5. ตัวอย:างตราประทับ (ถ6ามี) 
6. สําเนาบัตรประชาชนของผู6มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
7. ภพ. 20 (ถ6ามี) 
8. รายช่ือผู6ถือหุ6น (บอจ.5/บมจ.006) / รายช่ือผู6เปPนหุ6นส:วน  
9. รายงานการประชุมท่ีมีมติให6เปWดบัญชี (ถ6ามี)  
10. งบการเงิน (ถ6ามี) 
11. หนังสือมอบอํานาจ (ถ6าม)ี 
12. เอกสารอ่ืน ๆ เช:น รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3) หนังสือบริคณหEสนธิและข6อบังคับ 
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สําหรับนิติบุคคล 
คําถามข&อ 1-10 ใช&เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
1. ประสบการณEการลงทุนในหลักทรัพยEของนิติบุคคล (ได6แก: ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน หุ6น หุ6นกู6 หุ6นกู6ท่ีมีอนุพันธEแฝง หน:วยลงทุน) 

ก. น6อยกว:า 1 ปQ               ข. 1-5 ปQ                   ค. 6-10 ปQ                 ง. มากกว:า 10 ปQ 
2. ป7จจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค:าใช6จ:ายประจําเปPนสัดส:วนเท:าใดเมื่อเทียบกับรายได6จากการดําเนินกิจการ 

ก. มากกว:าร6อยละ 75 ของรายได6ท้ังหมด                           ข. ระหว:างร6อยละ 50 ถึงร6อยละ 75 ของรายได6ท้ังหมด   
ค. ตั้งแต:ร6อยละ 25 แต:น6อยกว:าร6อยละ 50 ของรายได6ท้ังหมด   ง. น6อยกว:าร6อยละ 25 ของรายได6ท้ังหมด 

3. นิติบุคคลมสีถานภาพทางการเงินในป7จจุบันอย:างไร 
ก. มีทรัพยEสินน6อยกว:าหน้ีสิน                           ข. มีทรัพยEสินเท:ากับหน้ีสิน 
ค. มีทรัพยEสินมากกว:าหน้ีสิน                            ง. มีหน้ีสินน6อยมากเมื่อเทียบกับมูลค:าทรัพยEสิน หรือไม:มีหน้ีสินเลย 

4. นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพยEสินกลุ:มใดต:อไปน้ีบ6าง (เลือกได6มากกว:า 1 ข6อ) 
ก. เงินฝากธนาคาร                                       ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 
ค. หุ6นกู6หรือกองทุนรวมตราสารหน้ี                    ง. หุ6นสามัญหรอืกองทุนรวมหุ6นหรือสินทรัพยEอ่ืนท่ีมีความเสี่ยงสูง 

5. ระยะเวลาท่ีท:านคาดว:ากิจการจะไม:มีความจําเปPนต6องใช6เงินลงทุนน้ี   
ก. ไม:เกิน 1 ปQ                   ข. ตั้งแต: 1 แต:น6อยกว:า 3 ปQ                    ค. ตั้งแต: 3 ถึง 5 ปQ                 ง. มากกว:า 5 ปQ 

6. ความสามารถในการรับความเสีย่งของนิติบุคคลคือ 
ก. เน6นเงินต6นต6องปลอดภัยและได6รับผลตอบแทนสม่ําเสมอแต:ต่ําได6 
ข. เน6นโอกาสได6รับผลตอบแทนท่ีสม่ําเสมอแต:อาจเสีย่งท่ีจะสญูเสียเงินต6นได6บ6าง 
ค. เน6นโอกาสได6รับผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนแต:อาจเสี่ยงท่ีจะสญูเสียเงินต6นได6มากข้ึน 
ง. เน6นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต:อาจเสี่ยงท่ีจะสูญเงินต6นส:วนใหญ:ได6 

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย:างผลตอบแทนของกลุ:มการลงทุนท่ีอาจเกิดข้ึนด6านล:าง ท:านเต็มใจท่ีจะลงทุนในกลุ:มการลงทุนใดมากท่ีสดุ   

      

ก. กลุ:มการลงทุนท่ี 1 มีโอกาสได6รบัผลตอบแทน 2.5% โดยไม:ขาดทุนเลย 
ข. กลุ:มการลงทุนท่ี 2 มีโอกาสได6รบัผลตอบแทนสูงสุด 7% แต:อาจมีผลขาดทุนได6ถึง 1% 
ค. กลุ:มการลงทุนท่ี 3 มีโอกาสได6รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต:อาจมีผลขาดทุนได6ถึง 5% 
ง. กลุ:มการลงทุนท่ี 4 มีโอกาสได6รบัผลตอบแทนสูงสุด 25% แต:อาจมีผลขาดทุนได6ถึง 15% 

8. ถ6าท:านเลือกลงทุนในทรัพยEสินท่ีมีโอกาสได6รับผลตอบแทนมากแต:มีโอกาสขาดทุนสูงด6วยเช:นกัน ท:านจะรู6สึกอย:างไร  
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน                           ข. ไม:สบายใจแต:พอเข6าใจได6บ6าง 
ค. เข6าใจและรับความผันผวนได6ในระดับหน่ึง                  ง. ไม:กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนท่ีอาจจะได6รับสูงข้ึน 

9. ท:านจะรู6สึกกังวล/รับไม:ได6เมื่อมูลค:าเงินลงทุนของท:านมีการปรับตัวลดลงในสัดส:วนเท:าใด 
ก. 5% หรือ น6อยกว:า           ข. มากกว:า 5%-10%         ค. มากกว:า 10%-20%    ง. มากกว:า 20% ข้ึนไป 

10. หากปQท่ีแล6วท:านลงทุนไป 100,000 บาท ปQน้ีท:านพบว:ามูลค:าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท:านจะทําอย:างไร 
ก. ตกใจและต6องการขายการลงทุนท่ีเหลือท้ิง          ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส:วนไปในทรัพยEสินท่ีเสี่ยงน6อยลง 
ค. อดทนถือต:อไปได6 และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา    ง. ยังมั่นใจเพราะเข6าใจว:าต6องลงทุนระยะยาวและจะเพ่ิมเงินลงทุนในแบบเดิมเพ่ือเฉลี่ยต6นทุน 

คําถามข&อ 11-12 ใช&เป]นข&อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการให&คําแนะนํา  (ไม:นํามาคิดคะแนน) 
ใช&เฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล7วงหน&า (อนุพันธ�) และหุ&นกู&ท่ีมีอนุพันธ�แฝงเท7านั้น 
11. หากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล:วงหน6า (อนุพันธE) และหุ6นกู6ท่ีมอีนุพันธEแฝงประสบความสาํเร็จ ท:านจะได6รับผลตอบแทนในอัตราท่ีสูงมาก 
แต:หากการลงทุนล6มเหลว ท:านอาจจะสญูเงินลงทุนท้ังหมดและอาจต6องลงเงินชดเชยเพ่ิมบางส:วน ท:านยอมรับได6เพียงใด 

ก. ไม:ได6                                                              ข.  ได6 
ใช&เฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในต7างประเทศ 
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล6ว ท:านสามารถรับความเสี่ยงด6านอัตราแลกเปลี่ยนได6เพียงใด 

ก. ไม:ได6                                                              ข.  ได6 
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สําหรับเจ&าหน&าที่ 
ส7วนท่ี 1 เกณฑ�การคิดคะแนน 
ตอบ ก. = 1 คะแนน    ตอบ ข. = 2 คะแนน    ตอบ ค. = 3 คะแนน    ตอบ ง. = 4 คะแนน 
สําหรับข6อ 4 หากตอบหลายข6อ ให6เลือกข6อท่ีคะแนนสูงสุด 
ส7วนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 
น6อยกว:า 15 1 เสี่ยงต่ํา 

15-21 2 เสี่ยงปานกลางค:อนข6างต่ํา 
22-29 3 เสี่ยงปานกลางค:อนข6างสูง 
30-36 4 เสี่ยงสูง 

37 ข้ึนไป 5 เสี่ยงสูงมาก  
 

ส7วนท่ี 3 ตัวอย7างคําแนะนําเร่ืองการจัดสรรการลงทุน 

ประเภทผู&ลงทุน 
สัดส7วนการลงทุน  

เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น 
ตราสารหนี้ภาครัฐ 

ท่ีมีอายุมากกว7า 1 ป? 
ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน 
การลงทุน
ทางเลือก* 

เสี่ยงต่ํา >60% <20% <10% <5% 

เสี่ยงปานกลางค:อนข6างต่ํา <20% <70% <20% <10% 
เสี่ยงปานกลางค:อนข6างสูง <10% <60% <30% <10% 
เสี่ยงสูง <10% <40% <40% <20% 
เสี่ยงสูงมาก <5% <30% >60% <30% 

* รวมถึง สินค6าโภคภัณฑE สัญญาซ้ือขายล:วงหน6า   
 
คะแนนรวมท่ีได6   
 
ลงช่ือผู6ประเมิน  (…………………………………………………)        ลงช่ือผู6ตรวจสอบ  (…………………………………………………) 

วันท่ี………………/…………………/………………… 
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��������	
���
�������������ก��/���������������ก�� 
 Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person 

 

 
 

2����3�4����56���72��ก� ���8�92��ก9��:;< 9�5�5=56 �>
ก�? ������8�9���  ���8�97���3� ���	@�ก����A��ก��ก
�����B��
���B�
�=�� (�����
�=����
;2�3����ก��  7�2����3�4����56�����5;ก��
 DEF����G) �:3I����J;K�<B��EF���� ������95I
�
�=
�95Iก��
�	@�7�����95I 4 B��2����3�4����56  J?;72�	3���
���?��ก��
�9�6�2�?����EF����2����3�4����56�K��ก�� 

This form is provided to Trinity Securities Company Limited and its parent company and affiliated 
companies including their financial business group (individually or collectively shall be hereinafter referred 
as the DReceiverG) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this form and 
itXs shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.  
 

 
B���F�/>
;3�;��/���B��=ก��B���Fก�
 CustomerXs  Information / representation / and agreement 

  ���95I                                     
  Date                                                                                                                                                          

K3I���<ก�/��=����/���8�9 EF�B���Z?��[K5 ���EF�7K����ก
�9
�ก
�����   (���ก��	
) 
Name of Organization/Entity/Company of Applicant / Entity User of financial service (The �Customer
) 
 

 
 
      

     ��	���� GIIN �����ก��	 / Customer GIIN    
    
 
 
 
 

      ก� 5̀�Fก�
������=����95I�?����ก
���������(Sponsored Entity)  
     !"#$#%&'()*�+�%��	���� GIIN ���,-.-&'���/0*1,2&1,',(Sponsoring Entity) / If the      
     customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity   

  

          ()*�,-.-&'���/0*1,2&1,', / Name on Sponsoring Entity 
 

    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.. 
          ��	���� GIIN ���C��1,2&1,', / GIIN of Sponsoring Entity  

 ����9a95I�?9���5;� 2�3� ��?=�6� / Country of  Incorporation 
 /Registration or Organization 

 ��B9���5;���=���� / Entity Registration Number   
 

 ��B����>
=��EF���5;b
85�9; / Thai Tax ID 
 

 ��B����>
=��EF���5;b
857�����9a�3I�  (!"#$#%&'/'ก"#%�/J K�	�0)  
 Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) 

 
��	����/IDAAAAAAAAAAA.."#%�/J/CountryAAAAAAAAA...
��	����/IDAAAAAAAAAAA.."#%�/J/CountryAAAAAAAAA... 
��	����/IDAAAAAAAAAAA.."#%�/J/CountryAAAAAAAAA... 

 

����95I  1 
Part 1 

�	
��B��EF�B���Z?��[K5 Status of Applicant 

J��?��3�ก9>
��3I��2�
;7�K���95I��?����ก���	
��EF�B���Z?��[K5  Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

��=���������ก�� / US Person status 
��ก������	
�� ���� ����ก��ก�		����� W-9 �������� �!"�#��   
(If you check �Yes�, please complete Form W-9.  If you check �No�, please complete the next section.) 

 
�Fก�
������=���������ก�� (��=����95I�?9���5;�7�����9a�2��e�����ก
) MK�2�3����                                           7K�/Yes        ���7K�/No        
Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)? 

�	
���ก
����� / ��=����95I�5�
;�?�2��ก�
�
กก
���9�� 
Foreign Financial Institution / Passive Non-Financial Foreign Entity ( Passive NFFE) 

��ก������	
�� ���� �>?��>?���@AB ����ก��ก�		����� W-8BEN-E  �������� �!"�#��    
(If you check �Yes� in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)  

 
       �Fก�
�����	
���ก
����� b
;7=�B��ก>
2�?B�� FATCA  7K�2�3����                                                                               7K�/Yes         ���7K�/No       

         Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?                                                                                                  
2 

�>
2����	
���ก
�����b
;7=�B��ก>
2�?B�� FATCA 95I�5 GIIN 
 For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN 

AAAA/AAAAAA/AAAA.. 

�>
2����Fก�
����b9��=���� 
For Entity Customer 

FATCA_1015 



 

 

�Fก�
������=����95I�5��������กก��	
��/��������
����  (�K�� �
;�?��
กก
���9��                                               7K�/Yes       ���7K�/No 
7�2��ก9��:;< �������i
ก ����=��  J��??F��;
�7�����B�� D>
a�:9<95I�>
�[G) =�6��=����;�� 50 
B@6���B���
;�?����  2�3��59��:;<���95Iก��72��ก�?�
;�?�?��ก��
��?�=�6��=����;�� 50 B@6���B�����9��:;<��� 7������[K5�l��
��? 
Is the customer a Passive NFFE , i.e, an entity who  either, has earned passive income (income from holding financial    
Securities and deposits, and etc.  Please see the definition in �Glossary of key terms
)  equal to or more than  50% of total gross income, or 
held  asset that generate passive income equal to or more than 50% of total asset, in the preceding fiscal calendar year ? 
�X#.�& �Y�ZM(Z
 �	ก/Z	,�"[,,-.-&'���.	���� 3.1^3.2  
You should answer aNob if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.  
3.1    ���dก#/�,ZX��	,���#2e&	�/0*Y$�#2&ก	#�ก�X�,f	�M.�  FATCA   �(Z, �,ZX��	,#	(ก	# ���dก##%�XZ	�"#%�/J �#)� g,	�	#ก�	� �"[,.�,                              

An Exempt Beneficial Owner under FATCA, e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.  
3.2    ,-.-&'���/0*Y$�#2&ก	#�ก�X�, f	�M.� FATCA  �(Z,  &#-i2/j$/%�&0�,M,.�	$��2ก/#2k�+�%&#-i2/M,��#)� ,-.-&'���/0*Y�Z+1X��	กl	Y# 1�	�� 

���,-g- ,-.-&'���M��Z/0*�#-*�j2$.2m�Y�Z�ก-, 24 �$)�,  �"[,.�,                                                                    
An entity that is Excepted Non-Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity and its affiliates,  a non-profit 
organization, association, foundation, or an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months 

����95I 2 
Part 2 

ก
�;3�;�����ก
����5I;������	
�� (Confirmation and Change of Status)  

1. ��ก��	�),�2,XZ	 ������/0*��ก��	M��M,+&&o�#d�,0m�"[,�X	�j#-� K�ก.��� +�%�#&K�X,1�&�#pd 
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete. 

2. ��ก��	#2&/#	&+�%.ก��XZ	 �	ก��ก��	�01K	,%�"[,&'������#-ก2, +.Z������/0*M��.	�+&&o�#d�,0m �#)�.	�+&&o�#d� W-9 �"[,�������2,�"[,�/sj Y�Z
K�ก.��� �#)�Y�Z�#&K�X,1�&�#pd C��#2& �01-/g-M(�$'��k-,-j+.Z�k0��tu	��$0�X/0*j%�'.-�X	�12�k2,gd/	�ก	#��-,//	�g'#ก-jก2&��ก��	 Y�ZXZ	/2m���$�#)�&	�1ZX, 
.	�/0*C��#2&��s,1��X# 
The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, 
incorrect, or incomplete, The Receiver  shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship 
with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate. 

3. ��ก��	.ก��/0*j%+j��M��C��#2&Y$�/#	&+�%,l	1Z���ก1	#"#%ก�&M��+กZC��#2& f	�M, 30 X2, ��2�j	ก�0��.'ก	#pd�"�0*�,+"���2,/l	M�������������ก��	/0*#%&'M,
+&&o�#d�,0mY�ZK�ก.��� +�%M,ก#p0/0*C��#2&�0ก	##�������ก1	#/������/�l	�-,����k-*��.-� ��ก��	.ก��/0*j%$l	�,-,ก	#M��+��X�1#sj.	�/0*Y$�#2&ก	##�����
f	�M,�X�	/0*C��#2&กl	�,$ 
The Customer agree to notify and provide relevant documents to the Receiver  within 30 days after any change in circumstances that causes 
the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ 
consent. 

4. ��ก��	#2&/#	&+�%.ก��XZ	 M,ก#p0/0*��ก��	Y�ZY$�$l	�,-,ก	#.	���� 3 ��	�.�, �#)��0ก	#,l	1Z��������2,�"[,�/sj Y�ZK�ก.��� �#)�Y�Z�#&K�X,1�&�#pd�ก0*�Xก2&
1K	,%�����ก��	 C��#2&�01-/g-M(�$'��k-,-j+.Z�k0��tu	��$0�X/0*j%�'.-�X	�12�k2,gd/	�ก	#��-,//	�g'#ก-jก2&��ก��	 Y�ZXZ	/2m���$�#)�&	�1ZX,.	�/0*C��#2& 
��s,1��X# 
The Customer acknowledge and agrees that  failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to 
the customerbs status, shall entitle the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of 
such relationship as the Receiver may deem appropriate. 

����95I 3 
Part 3 

ก
�;��;��72���Z?�E;B���F����ก
�2�ก��[K5 (Authorization for information disclosure and account withholding)  

��ก��	.ก��M���X	��-,���/0*Y�Z�	j�ก��-ก�k-กK�,+กZC��#2& M,ก	#$l	�,-,ก	#$2�.Z�Y",0m  
The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to: 
1. �"w$�C�������.Z	�x �����ก��	M��+กZ�,ZX��	,j2$�กs&f	i0�	ก#M,"#%�/J +�%/�#)� .Z	�"#%�/J yz*�#X�Kz� �,ZX��	,j2$�กs&f	i0�	ก#���1�#2e���#-ก	 

(Internal Revenue Service: IRS) ������$2�ก�Z	X#X�Kz� ()*���ก��	 /0*���Z ���"#%jl	.2XC���10�f	i0 ��	����&2{(0 1K	,%.	���2ก�กp|d�#)*�� FATCA (�)� 
�"[,C��"}-&2.-.	� �#)�C��Y�ZM���X	�#ZX��)�) jl	,X,��-,�#)�����Z	�����)�M,&2{(0 ก	#jZ	���-,���	-��กj	ก&2{(0 #	�ก	#���)*�,Y�X/	�&2{(0 jl	,X,��-, 
"#%�f/+�%����Z	���C�-.f2p|d/	�ก	#��-, +�%/�#)� /#2k�d1-,�)*,x /0*�0���Zก2&C��#2&�#)��"w$&2{(0CZ	,C��#2& .��$j,jl	,X,#	�Y$� +�%�������)*,x/0*�ก0*�Xก2&
�X	�12�k2,gd/	�ก	#��-,//	�g'#ก-j/0*�	jK�ก#�����!$��,ZX��	,/	�f	i0�	ก#M,"#%�/J +�%/�#)� .Z	�"#%�/J yz*�#X�Kz� IRS $�X� 
disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customerbs name, address, taxpayer 
identification number, account number, FATCA compliance status (i.e., 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 the 
Receiver or account opened through, 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 domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and 

2. �2ก��-,j	ก&2{(0�����ก��	/0*�0ก2&C��#2&�#)��"w$CZ	,C��#2& +�%/�#)� ��-,Y$�/0*��ก��	Y$�#2&j	ก�#)�CZ	,C��#2& M,jl	,X,/0*กl	�,$!$��,ZX��	,j2$�กs&f	i0�	ก#M,
"#%�/J +�%/�#)�.Z	�"#%�/J yz*�#X�Kz� IRS f	�M.�&2��2&���ก���	� +�%/�#)� ก��กp|d.Z	�x #X�Kz����.ก��M$x #%�XZ	�C��#2&ก2&�,ZX��	,j2$�กs&
f	i0�	ก#$2�ก�Z	X 

3  



 

 

withhold from the customerbs account and/or the income derived from or through  the Receiver 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 the Receiver and such tax 
authorities, 

3. �	ก��ก��	Y�ZM��������/0*jl	�"[,.Z�ก	#k-j	#p	1K	,%&2{(0/0*.���#	��	, (U.S. Reportable Account) �#)�������/0*jl	�"[,.���#	��	,M��+กZC��#2&  �#)�Y�Z
1	�	#Kj%��M���ก�X�,ก	#&2��2&M(�ก���	�/0*��	�ก	##	��	,������Y$�  �#)�M��������!$�#%&'1K	,%�"[, Non-Participating FFI  C��#2&�01-/g-M(�$'��k-,-j
+.Z�k0��tu	��$0�X/0*j%�'.-�X	�12�k2,gd/	�ก	#��-,//	�g'#ก-jก2&��ก��	 Y�ZXZ	/2m���$�#)�&	�1ZX, .	�/0*C��#2&��s,1��X# 
If the customer fails to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the 
information required to be reported to the Receiver, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the 
customer provide the status as a Non-Participating FFI, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire 
banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as the Receiver may deem appropriate. 

����95I 4 
Part 4 

ก
����[
=72����95I�
�7K����J;K�<���B��=ก��7���ก�
��56 
CustomerXs authorization for the third parties to use  this form ,information disclosure, consent and agreement in this form 

�k)*��X	�1%$Xก�����ก��	 +�%�"[,ก	#�$f	#%�X	�yml	y��,�����ก��	M,ก	#,l	1Z���ก1	#/������/�l	�-,���M��ก2&&#-i2/+�%1K	&2,ก	#��-,.Z	�x /0*�"[,
�j�	���C�-.f2p|d/0*C��#2&�"[,.2X+/,�	�(�#)��"[,C��j2$jl	�,Z	�) �"[,#	�x Y"  #X�/2m�ก#p0/0*��ก��	�"w$&2{(0ก2&&#-i2//1K	&2,ก	#��-,M$x CZ	,C��#2&  !$�
�,2�1)��&2&,0m ��ก��	#2&/#	&+�%�-,���M��&'���(#X�,-.-&'���)$2�.Z�Y",0m/2m���$(�2,Y$�+กZ 1.&#-i2/j2$ก	#/ก��/',/1K	&2,ก	#��-,M$x /0*��ก��	/l	g'#ก##�
/	�ก	#��-,CZ	, �#)��"w$&2{(0��-,t	ก �#)� &2{(0y)m��	���2ก/#2k�d �#)�M(�&#-ก	#/	�ก	#��-,�)*,M$/2m�!$�.#��#)�CZ	,C��#2& 2. C��1,2&1,',ก	#�	�� #	��)*, 
+�%C���ก0*�X����ก2&&#-i2/j2$ก	# /ก��/',/1K	&2,ก	#��-,$2�ก�Z	X��	�.�,,  +�% 3. 1�	(-ก���ก�'Z�g'#ก-j/	�ก	#��-,���C��#2&,  4..2X+/, �#)�C��/0*�ก0*�X���� 
�#)�&#-i2/M,��#)� ���&'���$2�ก�Z	X��	�.�,/2m���$) /2m�M,"�jj'&2,+�%�,	�.    �01-/g-M(���ก1	#������ �l	�),�2,+�%�l	�-,���M$ x �ก0*�Xก2&ก	#+1$�.,
+�%ก	#�"w$�C������� �#)��2ก p /0*jZ	� .	���ก1	#�&2&,0m+�%��ก1	#/������/0*��	�Kz� (yz*�.Z�Y",0mj%#X��#0�กXZ	 ���ก1	#+�%������
) .	�ก���	�/0*
�ก0*�X����/2m�M,+�%.Z	�"#%�/J (#X�Kz�ก���	� FATCA +�%ก���	�"���ก2,+�%"#	&"#	�ก	#o�ก��-,+�%ก	#1,2&1,',/	�ก	#��-,+กZก	#กZ�ก	##�	�) 
�1�)�,�,0*�XZ	 ��ก��	Y$���&��ก1	#+�%������,2m, +�%Y$�M���l	�),�2,/�l	�-,���ก2&&'���$2�ก�Z	X��	�.�,/'ก#	�   +�%M��&'���$2�ก�Z	X��	�.�,+�%�,ZX��	,
#	(ก	#/2m�M,+�%.Z	�"#%�/J+�%&'���/0*�ก0*�X����/'ก#	�1	�	#K,l	1Z� / M(���ก1	#+�%������M$x�����ก��	#%�XZ	�ก2,Y$� Y�ZXZ	j%���ZM,#�"1l	�,	�#)���ก1	#
�&2&j#-� กsM���0C�C�กk2,ก2&��ก��	/'ก"#%ก	#  
In consideration of the customerbs convenience and to reduce the customerbs  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 customerbs self .The customer further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among 
themselves.  

 
B�
:���
���9�
����=ก���p���=�=
�B��ก>
2�?�����3I���B=�
�q7���ก�
�4����56 r@I����	@�=ก��;��;��72��5ก
���Z?�E;B���F� ก
�2�ก��[K5 ���
ก
�;�=��
����:��A<9
�ก
�����/9
�A��ก��ก��B�
:���
 �:3I�����2��กe
��2��ก
��56 �@��?����
;�3�K3I���������>
�[  
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. 
 
 
                                                                                                                                                                        C�����"w$&2{(0              
(                                                                                                                                                                     ) Applicantbs Signature 

�����56�>
2������
2��
95B�� EF���� �9�
��6� / This part is  for officer of the ReceiverXs use only 
 
��ก1	#"#%ก�& (K�	�0) / Attachment (if any)      
              
            W-9                 

            W-8BEN-E   

 
       C���0�l	,	j��,	� 
     Authorized Person 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..A..



 

 

>
a�:9<95I�>
�[ (Glossary of key terms) 

��ก1	#�&2&,0m�"[,1#'"�k)*�X2.K'"#%1��dM,ก	#M���������/Z	,2m,+�%�"[,������M,�2กip%/2*XY" /2m�,0m Y�ZK)��"[,ก	#M���l	"#zกi	/	�f	i0�#)�ก���	� C��#2&��ก1	# FATCA Form (.	�,-�	�/0*"#	ก}
M, FATCA Form)  Y�Z#2&"#%ก2,�X	�K�ก.��� �#&K�X, +�%Y�Z#2&C-$(�&.Z��X	�C-$k�	$M$x �#)�Y�Z#2&C-$(�&.Z��X	��10��	�/0*�ก-$j	กก	#�z$K)�.	�������,0m �	ก/Z	,�0���1�12�M$x �ก0*�Xก2&
1K	,%���,-.-&'������/Z	,�#)�+&&o�#d����1##k	ก#1�#2e (U.S. IRS) !"#$���X	���s,�#)��l	"#zกi	j	กC��/0*1	�	#KM���l	"#zกi	�ก0*�Xก2&ก���	�f	i0���1�#2e���#-ก	 

��=���� (Entity) - ��	�Kz� &'���.	�ก���	��#)�ก	#j2$.2m�.	�ก���	� yz*�Y�ZM(Z&'���g##�$	 

��������ก�� (U.S. Person) - �k)*�X2.K'"#%1��dM,ก	#j2$�กs&f	i0 ,-.-&'���j%K)�XZ	�"[,&'������#-ก2, M,ก#p0/0*�"[, 
� ��	��'�,1ZX,�#)�,-.-&'���/0*j2$.2m��zm,M,1�#2e���#-ก	 �#)�j2$.2m�f	�M.�ก���	����1�#2e���#-ก	�#)�#2eM$���1�#2e���#-ก	 
� /#21.dj%K)��"[,&'���1�#2eK�	 - (i) J	�M,1�#2e���#-ก	�0�l	,	jf	�M.�ก���	�M,ก	#&2��2&.	��l	12*�J	� �#)�.2$1-,M,"#%�$s,.Z	�x/0*�"[,1	#%1l	�2{�ก0*�Xก2&ก	#&#-�	#j2$ก	#���/#21.d +�% 

(ii) &'���12{(	.-���#-ก2,�,z*��#)���	��,/0*�0�l	,	jM,ก	#�X&�'�ก	#.2$1-,Mj�#)*��1l	�2{.Z	�xM,/#21.d 
� /#2k�d���C��.	�yz*��"[,&'������#-ก2,�#)�C���0K-*,/0*���ZM,1�#2e���#-ก	 
FATCA 
FATCA �"[,�l	�Z���� Foreign Account Tax Compliance Act yz*��"[,ก���	�/	�f	i0���"#%�/J1�#2e���#-ก	 /0*�'Z��	&'������#-ก2,/0*�0/#2k�d1-,/	�ก	#��-,,�ก"#%�/J1�#2e���#-ก	   �"[,/0*
�	$XZ	#2e&	�Y/�j%Y$���,	�M,���.ก��ก2&"#%�/J1�#2e���#-ก	�2,�ก0*�X�,)*��ก2&ก���	� FATCA �k)*�+�ก�"�0*�,�������ก0*�Xก2& 
� &'������#-ก2,/0*�0/#2k�d1-,/	�ก	#��-,M,"#%�/JY/� +�% 
� (	XY/�/0*�0/#2k�d1-,/	�ก	#��-,M,"#%�/J1�#2e���#-ก	 

�	
���ก
����� (Foreign Financial Institution) - ��	�Kz� 1K	&2,C��#2&t	ก��2ก/#2k�d 1K	&2,/0*#2&t	ก��-, ,-.-&'���/0*$l	�,-,g'#ก-j�ก0*�Xก2&ก	#��/', �#)�&#-i2/"#%ก2,/0*กl	�,$ .	�/0*,-�	�
!$�ก���	� FATCA 

�
;�?��
ก
���9��/�
;�?�9
����� (Passive Income) - !$�/2*XY"��	�Kz�1ZX,���#	�Y$�#X�กZ�,�2ก�Z	M(�jZ	�/0*"#%ก�&$�X� 
� ��-,"�,C� +�%��-,jZ	���-,/$+/,��-,"�,C� (#	�Y$�/0*�/0�&�/Z	��-,"�,C�) 
� $�ก�&0m� +�%#	�Y$�/0*�/0�&�/Z	$�ก�&0m� 
� �Z	�(Z	 +�%�Z	�-�1-/g-� (Royalties) /0*,�ก��,)�j	ก�Z	�(Z	+�%�Z	�-�1-/g-/0*Y$�j	กก	#"#%ก�&ก	#��	�#)�ก	#/l	g'#ก-j ��Z	�,���&�	�1ZX, !$���กj�	����,-.-&'��� 
� ��-,#	�"� (Annuities) 
� #	�Y$�j	ก12{{	 Swap 
� #	�Y$��Z	�(Z	�12��	#-�/#2k�d �	ก#	�Y$�$2�ก�Z	X1	�	#KY$�#2&!$�.����0ก	#$l	�,-,ก	#�k0����sก,���j,Kz�Y�Z.���$l	�,-,ก	#M$x  
NFFE   - �"[,�l	�Z�1l	�#2& Non-Financial Foreign Entity yz*���	�Kz�,-.-&'���/0* �-Y$��"[,1K	&2,ก	#��-,.	�,-�	����ก���	� FATCA  

��=����95I�5�
;�?�2��ก�
�
กก
����ก��ก��ก
�95I���7K�ก
���9�� (Active Non-Financial Foreign Entity) - ��	�Kz� ,-.-&'���/0*Y�Z�"[,,-.-&'������#-ก2,+�%Y�Z�"[,1K	&2,ก	#��-, /0*���	
��)*�,Y����M$����,z*�$2�.Z�Y",0m 
(1)  �0/2m�#	�Y$�j	กก	#��/',/#	�Y$�/	����� (passive income) ,���กXZ	#����% 50 ���#	�Y$�#X�กZ�,�2ก�Z	M(�jZ	� M,"�"}-/-,กZ�,�,�	�#)�M,#%�%�X�	ก	##	��	,�)*,/0*���	%1� +�%�01-,/#2k�d

/0*�"[,1-,/#2k�d/0*กZ�M���ก-$�#)��"[,1-,/#2k�d/0*K)�YX��k)*�กZ�M���ก-$#	�Y$�j	กก	#��/',/#	�Y$�/	����� ,���กXZ	#����% 50 ���1-,/#2k�d/2m���$/0*,-.-&'���$2�ก�Z	X�0���ZM,"�"}-/-,กZ�,�,�	�#)�
#%�%�X�	ก	##	��	,�)*,/0*���	%1� 

(2)  �'�,���,-.-&'���$2�ก�Z	X�"[,�'�,/0*�0ก	#y)m��	��"[,ก	#/2*XY"M,.�	$��2ก/#2k�d/0*�0ก	#j2$.2m���Z	��"[,/	�ก	# �#)�,-.-&'���$2�ก�Z	X�"[,,-.-&'���/0*�ก0*�X����ก2&,-.-&'���/0*�'�,�0ก	#y)m��	��"[,
ก	#/2*XY"M,.�	$��2ก/#2k�d/0*�0ก	#j2$.2m���Z	��"[,/	�ก	# 

(3)  �"[,,-.-&'���/0*j2$.2m��zm,M,$-,+$,���1�#2e (U.S. Territory) +�%C��#2&"#%!�(,d���,-.-&'���$2�ก�Z	X/2m���$�"[,C���0K-*,/0*���ZM,$-,+$,���1�#2e 
(4)  �"[,�,ZX��	,#2e&	� (#2e&	��)*,M$,�ก��,)�j	ก#2e&	�1�#2e) ���dก	#&#-�	#1ZX,/���K-*, (yz*��0�X	���	�#X�Kz�#2e j2��X2$ �l	�f� �#)��/J&	�) �#)��,ZX��	,1	g	#p%/0*/l	�,�	/0*���#2e&	��#)�

���dก	#&#-�	#1ZX,/���K-*, �,ZX��	,���#2e&	�1�#2e ���dก##%�XZ	�"#%�/J g,	�	#ก�	�/0*Y�ZM(Zg,	�	#ก�	����1�#2e �#)��,ZX�/0*�0�,ZX��	,$2�ก�Z	X��	�.�,+�Z��,z*��#)��	กกXZ	�"[,�j�	��� 
(5)  g'#ก-j��2ก���,-.-&'���$2�ก�Z	X "#%ก�&$�X�ก	#K)��'�, (/2m���$�#)�&	�1ZX,) �#)�M��1-,�()*�+�%&#-ก	#/	�ก	#��-,�)*,x +กZ&#-i2/��ก�,z*��#)���	�+�Z�/0*"#%ก�&g'#ก-j�ก0*�Xก2&ก	#��	�#)�g'#ก-j

�)*,/0*Y�ZM(Zg'#ก-j/	�ก	#��-, �ก�X�,M,ก#p0/0*,-.-&'���$2�ก�Z	X�0�,�	/0* (�#)�/l	�,�	/0*�1�)�,) �"[,ก��/',�k)*�ก	#��/', �	/- ก��/',�k)*�ก	#��/',M,�'�,,�ก.�	$ ก��/',#ZX���/', ก��/',�k)*�
ก	#y)m�ก-jก	# �#)���#)*���)�ก	#��/',�)*,M$/0*�0X2.K'"#%1��dM,ก	#y)m��#)�M����-,/',M,e	,%C��K)�1-,/#2k�d/',�k)*�X2.K'"#%1��dM,ก	#��/',M,&#-i2/M$x ,-.-&'���$2�ก�Z	Xj%Y�Z�0�'p1�&2.-.	����,0m 

(6)  �"[,,-.-&'���/0*j2$.2m��2m,!$�/0*�2�Y�ZY$��#-*�$l	�,-,g'#ก-j+�%Y�Z�0"#%X2.-ก	#$l	�,-,g'#ก-j�	กZ�, +.ZY$�/l	ก	#��/',M,1-,/#2k�d$�X�X2.K'"#%1��dM,ก	#"#%ก�&g'#ก-jM$x /0*Y�ZM(Zg'#ก-j1K	&2,
ก	#��-, /2m�,0m ,-.-&'���$2�ก�Z	Xj%Y�Z���	�Z	��0�'p1�&2.-.	����,0m ��2�j	ก�#& 24 �$)�,,2&j	กX2,/0*Y$��0ก	#j2$.2m�,-.-&'����zm, 

(7)   �"[,,-.-&'���/0*กl	�2����ZM,�2m,.�,ก	#�	�1-,/#2k�d�k)*�ก	#(l	#%&2{(0 �#)����Z#%�XZ	�ก	#"#2&!�#�1#�	�!$��0�X	�.2m�Mj/0*j%$l	�,-,ก-jก	#�$-�.Z�Y" �#)��#-*�$l	�,-,ก	#M��ZM,g'#ก-j�)*, 
,�ก��,)�j	กก	#�"[,1K	&2,ก	#��-, /2m�,0m ,-.-&'���$2�ก�Z	X.���Y�Z����"[,1K	&2,ก	#��-,M,#%�%�X�	 5 "�กZ�,�,�	,0m 

(8)   �"[,,-.-&'���/0*"#%ก�&g'#ก-jM,ก	#M��1-,�()*��#)�ก	#/l	g'#ก##��k)*�ก#%j	��X	��10*�� (hedging) +กZ�#)��k)*�,-.-&'���/0*�ก0*�X����/0*Y�M(Z1K	&2,ก	#��-, +�%Y�Z�0ก	#M��1-,�()*��#)�/l	g'#ก##�
�k)*�ก#%j	��X	��10*��+กZ,-.-&'����)*,M$/0*Y�ZM(Z,-.-&'���/0*�ก0*�X���� /2m�,0m ก�'Z����,-.-&'���/0*�ก0*�X����M,ก�'Z�.����"[,,-.-&'���/0*"#%ก�&g'#ก-j�)*,,�ก��,)�j	กก	#�"[,1K	&2,ก	#��-, 

(9)   �"[,,-.-&'���/0*Y�ZM(Z1K	&2,ก	#��-,/0*Y$�#2&ก	#�ก�X�, .	�/0*กl	�,$M,��2ก�กp|d���ก#%/#X�ก	#��2�1�#2e/0*�ก0*�X���� �#)� 
(10) �"[,,-.-&'���/0*�0�'p1�&2.-.	���)*�,Y�$2�.Z�Y",0m 

(10.1)  �"[,,-.-&'���/0*j2$.2m�+�%"#%ก�&g'#ก-jM,"#%�/J/0*�"[,K-*,/0*���Z���,-.-&'���$2�ก�Z	X !$��0X2.K'"#%1��d�k)*�ก	#J	1,	 ก	#ก'J� X-/�	J	1.#d J-�"% X2�,g##� ก	#ก0�	 �#)�
ก	#Jzกi	 �#)��"[,,-.-&'���/0*j2$.2m�+�%$l	�,-,ก	#M,"#%�/J/0*�"[,K-*,/0*���Z���.,!$��0�2กip%�"[,�,ZX��	,/	�X-(	(0k ก�'Z����g'#ก-j ��ก	#��	 �,ZX�+#��	, �,ZX��	,/	�
ก	#�กi.# �#)��"[,,-.-&'���/0*$l	�,-,ก	#M,ก	#1Z��1#-�1X21$-ก	#12����"[,ก	#��k	% 

(10.2)  �"[,,-.-&'���/0*Y$�#2&ก	#�ก�X�,f	i0��-,Y$�M,"#%�/JK-*,/0*���Z 
(10.3)  �"[,,-.-&'���/0*Y�Z�0C��K)��'�,�#)�1�	(-ก/0*Y$�#2&C�"#%!�(,dj	กก	#�"[,�j�	����#)�C�"#%!��,d.�&+/,j	ก#	�Y$��#)�/#2k�d1-,���,-.-&'���,2m, 
(10.4)  ก���	�/0*&2��2&M(�M,"#%�/JK-*,/0*���Z���,-.-&'���$2�ก�Z	X�#)����กl	�,$.	���ก1	#ก	#j2$.2m�Y�Z�,'{	.M���0ก	#+jกjZ	���-,Y$��#)�1-,/#2k�d���,-.-&'���$2�ก�Z	XM���"[,

C�"#%!�(,d���&'���/0*�"[,��ก(,�#)�,-.-&'���/0*Y�ZM(Z�k)*�ก	#ก'J�,�ก��,)�j	ก/0*�"[,ก	#"#%ก�&ก-jก	#ก	#ก'J����,-.-&'���$2�ก�Z	X �#)�ก	#jZ	���-,/0*�"[,�Z	j�	��#)��Z	.�&+/,
M,ก	#/l	�	, �#)�ก	#jZ	���-,�"[,�Z	�12��	#-�/#2k�d/0*,-.-&'���$2�ก�Z	XY$�y)m�YX�.	�����Z	�'.-g##����.�	$ +�% 

(10.5)  ก}��	�/0*&2��2&M(�M,"#%�/JK-*,/0*���Z���,-.-&'���$2�ก�Z	X�#)����กl	�,$.	���ก1	#ก	#j2$.2m� .����0���กl	�,$XZ	M,ก	#��-กก-jก	#�#)�ก	#�'&��-ก,-.-&'���$2�ก�Z	X 1-,/#2k�d/2m���$
j%.���K�ก!�,M��ก2&�,ZX����#2e&	��#)��,ZX�/0*Y�Z+1X��	กl	Y#�)*, �#)�M��1-,/#2k�d/0*���)����Z.ก�"[,���+CZ,$-, 

��=����95I�ก5I;�B��� (Related Entity) - ,-.-&'���/0*�"[, �,-.-&'���/0*�ก0*�X����
 ก2&,-.-&'����)*,K�	,-.-&'����,z*�M$�0�l	,	j�X&�'��0ก,-.-&'����,z*� �#)�,-.-&'���1��+�Z�/0*���Zf	�M.�ก	#�X&�'��$0�Xก2, 
�k)*�X2.K'"#%1��d.	����,0m ก	#�X&�'�#X�Kz��X	��"[,�j�	���/2m�/	�.#�+�%/	������	กกXZ	#����% 50 ����l	,	jM,ก	#��ก�10���#)�����Z	���,-.-&'���,2m, +�%.Z�Y",0mM��K)�XZ	 "#%�/JY/��	jK)�XZ	,-.-
&'���Y�Z�"[,,-.-&'���/0*�ก0*�X����ก2&,-.-&'����)*, K�	,-.-&'���/2m�1��+�Z�,2m,Y�ZY$��"[,1�	(-ก�����#)�&#-i2/�$0�Xก2,.	�/0*กl	�,$YX�M,��� 1471(e)(2) ���"#%�X�#2i�	ก#���1�#2e 



 

 

Glossary of key terms 

This document is a summary for information purposes only and general in nature. It should not be considered as tax or legal advice. TMB makes no guarantee of its accuracy and 
completeness and is not responsible for any errors, nor shall TMB be liable for any loss that results from reliance upon this information. If you have any questions regarding your 
organizationbs status or U.S. IRS Forms, please seek advice from qualified U.S. tax advisor. 

Entity - means a legal person or a legal arrangement, which is not a natural person. 

U.S. Person - For federal tax purposes, an entity is considered a U.S. Person if it is:  
� A partnership or corporation incorporated or organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof,  
� A trust if - (i) a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of 

the trust, and (ii) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, or 
� An estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States  

FATCA 
FATCA is an abbreviation of Foreign Account Tax Compliance Act. This United States tax legislation is aimed at identifying U.S. Persons that have  financial assets outside of the 
United States. By December 31, 2014, the government of the Thailand is expected to have concluded an agreement with the government of the United States  related to FATCA with 
respect to the exchange of information regarding: 
� U.S. Persons who have financial assets in the Thailand, and 
� Thai taxpayers who have financial assets in the United States. 

Financial Institution - means a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity, or a Specified Insurance Company as defined under FATCA. 

Passive Income - refers generally to the portion of gross income that consists of: 
� Dividends and dividend substitute payments (income equivalent to dividend); 
� Interest and income equivalent to interest 
� Rents and royalties, other than rents and royalties derived in the active conduct of a trade or business conducted, at least in part, by employees of the NFFE; 
� Annuities; 
� Income from swap-contracts; 
� Rental income of real estate property provided that this income can be obtained by performing little to no activity. 
NFFE   - is an abbreviation of Non-Financial Foreign Entity, i.e., the entity which is non-financial institution by the definition of FATCA  

Active Non-Financial Foreign Entity (Active NFFE) - means any NFFE that meets any of the following criteria: 
(1)  Less than 50 percent of the NFFEbs gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50 percent of the assets 

held by the NFFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income; 
(2)  The stock of the NFFE is regularly traded on an established securities market or the NFFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is traded on an established securities market; 
(3)  The NFFE is organized in a U.S. Territory and all of the owners of the payee are bona fide residents of that U.S. Territory; 
(4)  The NFFE is a non-U.S. government, a political subdivision of such government (includes a state, province, country, or municipality), or a public body performing a function of 

such government or a political subdivision thereof, a government of a U.S. Territory, an international organization, a non-U.S. central bank of issue, or an Entity wholly owned by 
one or more of the foregoing; 

(5) Substantially all of the activities of the NFFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that 
engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an NFFE shall not qualify for this status if the NFFE functions (or holds itself out) as 
an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then 
hold interests in those companies as capital assets for investment purposes; 

(6)  The NFFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial 
Institution, provided that the NFFE shall not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organization of the NFFE; 

(7)  The NFFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence 
operations in a business other than that of a Financial Institution; 

(8)  The NFFE primarily engages in financing and hedging transactions with or for Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging 
services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution; 

(9) The NFFE is an �excepted NFFE
 as described in relevant U.S. Treasury Regulation; or 
(10) The NFFE meets all of the following requirements: 

(10.1) It is established and operated in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established 
and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organization, business league, chamber of commerce, labor organization, agricultural or horticultural 
organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare; 

(10.2)  It is exempt from income tax in its country of residence; 
(10.3)  It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets; 
(10.4)  The applicable laws of the NFFEbs country of residence or the NFFEbs formation documents do not permit any income or assets of the NFFE to be distributed to, or 

applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFFEbs charitable activities, or as payment of reasonable 
compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFFE has purchased; and 

(10.5)  The applicable laws of the NFFEbs country of residence or the NFFEbs formation documents require that, upon the NFFEbs liquidation or dissolution, all of its assets be 
distributed to a governmental entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the NFFEbs country of residence or any political subdivision thereof. 

Related Entity - An entity is a �Related Entity
 of another entity if either entity controls the other entity, or two entities are under common control. For this purpose control includes 
direct or indirect ownership of more than 50 per cent of the vote or value in an entity. Notwithstanding the foregoing, Thailand may treat an entity as not a Related Entity of another 
entity if the two entities are not members of the same expanded affiliated group.  
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ซึ�งต่อไปนี�จะเรยีกวา่ “ผูร้บัมอบอํานาจ” เป็นผูร้บัมอบอํานาจทั �วไป   เพื�อทําการซื�อขายหลกัทรพัยห์รอืซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 
แทนผูม้อบอํานาจ  โดยใหผู้ร้บัมอบอํานาจมอีํานาจกระทําการใด ๆ  และทั �งปวงแทนผูม้อบอํานาจไดด้งัต่อไปนี� 
 

ขอ้ 1. ซื�อ ขาย โอน  รบัโอน  และจองซื�อหลกัทรพัย ์หรอืสญัญาซื�อขายล่วงหน้าทุกชนิดทุกประเภทที�ซื�อขายกนัในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยและที�อื�น หรอืตลาดอนุพนัธแ์ทนผูม้อบอํานาจ ตลอดทั �งรบัมอบ สง่มอบ ถอืครอบครองหลกัทรพัย ์ หรอื
สญัญาซื�อขายล่วงหน้าดงักล่าว 

ขอ้ 2. ชําระเงนิคา่ซื�อหลกัทรพัย ์ เงนิวางหลกัประกนั ผลขาดทุนจากการซื�อขายหลกัทรพัย ์ หรอืสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 
คา่ธรรมเนียม  อากรแสตมป์ และคา่ใชจ้่ายใดๆ  ทั �งปวงที�เกี�ยวกบัการซื�อขาย  หรอืจาํหน่ายจา่ยโอนหลกัทรพัย ์ ทวงถาม 
และรบัชําระเงนิ คา่ขายหลกัทรพัย ์  หรอืสญัญาซื�อขายล่วงหน้า รวมทั �งเงนิปนัผล  ดอกเบี�ย  หรอืสทิธอิื�นใดที�เกดิจาก
หลกัทรพัย ์ รวมทั �งการหกัภาษใีด ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และนําสง่กรมสรรพากร 

ขอ้ 3. รบัโอนทรพัย ์หรอืสทิธใินหลกัทรพัย ์ เขา้ชื�อผูร้บัมอบอํานาจในฐานะตวัแทนของผูม้อบอํานาจ  และใช้สทิธจิากหลกัทรพัยน์ั �น 
 เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ และออกเสยีงแทนผูม้อบอํานาจในทุกกรณี 
ขอ้ 4. แต่งตั �งตวัแทนช่วงเพื�อทําการใด ๆ แทนผูร้บัมอบอํานาจ โดยใหต้วัแทนช่วงมอีํานาจ เช่นเดยีวกบัผูร้บัมอบอํานาจตาม

อํานาจที�ใหไ้วใ้นหนงัสอืนี� 
ขอ้ 5. ทํา  และ/หรอื  ลงนามในหนงัสอืเอกสาร   หรอืตราสารใด ๆ    ที�เกี�ยวขอ้งและจาํเป็นเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์หง่หนงัสอื
 มอบอํานาจนี� 
  

 การใด ๆ  ที�ผูร้บัมอบอํานาจ   หรอืผูร้บัมอบอํานาจช่วงที�ผูร้บัมอบอํานาจแต่งตั �งโดยอาศยัอํานาจตามหนงัสอืนี�ไดก้ระทําไป
โดยชอบดว้ยอํานาจตามหนงัสอืนี� ผูม้อบอํานาจขอรบัผดิชอบ และใหม้ผีลผกูพนัเสมอืนหนึ�งไดก้ระทําดว้ยตนเองทั �งสิ�น 
 
 เพื�อเป็นหลกัฐาน  จงึไดล้งลายมอืชื�อไวต้่อหน้าพยาน 
 
ลายมอืชื�อ…………………………….……..……………..…………..…ผูม้อบอํานาจ  ลายมอืชื�อ…………………………….……..……………..…………..…ผูม้อบอํานาจ 
  (                                ) ตวับรรจง   (                                ) ตวับรรจง 
 
ลายมอืชื�อ………….………………….……………..……………………ผูร้บัมอบอํานาจ ลายมอืชื�อ………….………………….……………..……………………ผูร้บัมอบอํานาจ 

(                       ) ตวับรรจง   (                       ) ตวับรรจง 

 
ลายมอืชื�อ……………………………………………..……………………พยาน 

        (                     ) ตวับรรจง 

 
ลายมอืชื�อ……………………………………………..……………………พยาน 
 (          ) ตวับรรจง 

            

อากรแสตมป์ 
FG บาท 
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������ Date                       
 

���������	��
������� Grantor name���.........................................................................��	
���� Telephone No. ���������....... 

�����	�����	�����
�������  Account Type     

(     ) ���������ก�	���� Equity             ����������� A/C No.                                                     

(     ) ������������������������� Derivatives           ����������� A/C No.                                                                        
 

����������������
������� Attorney Profile 
 

����-����ก � First Name�Last Name ................................................................................................. 

!���������"� Relationship��......................................................................................................... 

1.   �������ก��ก��	�����
�����
ก !
��"�ก�#�$�%�# 3 �&	���%�
�   

      (     ) #���!�ก	$�%�!���&'( No offense     (     ) �!�ก	$�%�!���&'(�)�*�� (	$� ) Been quilty Foundation (undated)........................................ 

2.  ���'!%#	�#ก���
��#  (     ) #���� Without      (     )  �� �+	(	$� 	���$����( Yes, Please provide details. �................................................... 

3.  ����(�)��*��  (     ) �,�����ก',ก�	 / � ������ (�+	(	$� +	$�-�" 	ก',) Business Entrepreneur........................................................................... 

      (     ) �)ก,���/���ก����	'.����ก�� Employee  (     ) 	��	��ก�	/	�*�'���ก',  Government/State Enterprise   (     ) ��ก��� � Investor           

(     ) ��,�	��/��ก�'��ก�	/��ก�',��  Teacher/Scholars/Researchers        (     ) ��ก�	���/��ก
/ก.� Students        (     ) 0������  housewife                        

      (     ) �ก.��1 (�����ก���ก�	�ก.��1) Retire (Occupation before retirement).......................   (     ) ���� 2 (�+	(	$� ) Others (No.).................... 

4.   +,�	��+���ก$ก������%� / +,�	��	��#� Contract Address / Office Address ���������������������... 

������ Address No................................��!�	/��)����� Building/Village.....................................................  234 Soi.............................................

3�� Road .............................................4%���/0��� Sub District.......................................... �%��-�/��4 District.................................................

,�����( Province................................... 	���#+	.1��� Postal Code                  ��	
�������3�� Mobile Phone............................................ 

      ��	
���� Telephone No. �................................. ��	��	 Fax �...............................  E-mail Address : ���..............................�����. 

5.  	�����%��
	�������� Legal Address 

������ Address No .........................  ��)���� Village No. .................................  �� Soi..............................3�� Road ............................................

4%���/0��� Sub District .......................................... �%��-�/��4 District ............................................... ,�����( Province ................................... 

	���#+	.1��� Postal Code                            ��	
���� Telephone No. �................................  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

4	�,	���(� Checked by        ..............................................................�,���������ก�	4��( Marketing Officer 

      ...............................................................��������,���������ก�	4��(/&)�,�(ก�	���� Head of  Marketing/Manager 

      ...............................................................�,���������+5'��4'ก�	 Operation Officer 

  ����������������
������� Attorney Profile 

   !"#$%&'(&$)*#+*,# (Specimen Signature) 

   /    /      

   -       -   

    -        -   -   

     

      

  

✍ X 

      

      

     

      

  

X ✍ 



��/��/����         สาํหรบัธนาคาร - สาํนักงานใหญ่ 

 

หนังสือขอใหห้กับญัชีเงินฝาก  
                                        วนัที� ………………………….……………….……………………..… 

 

 
เรียน ผูจ้ดัการธนาคาร 
 

     กรุงเทพ (BBL)              กสิกรไทย (KBANK)       ไทยพาณิชย ์(SCB)    ยโูอบี (UOB)     ทหารไทยธนชาต (TTB)      
     กรุงศรีอยุธยา (BAY)         กรุงไทย (KTB)       แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์(LH)         อื�นๆ (OTHER)……………………………………………. 
 

สาขา………………………………………………………………………………   
 

 

 ขา้พเจา้ …………………………………………………………………………………………….……………..….… เจา้ของบญัชีเงินฝากประเภท        ออมทรพัย ์      กระแสรายวนั 

                                             
 

 

เลขที�….………………….………… ตรอก/ซอย…………..….……..………….……………… ถนน……………………………………..…………… ตําบล/แขวง……………..….……….……………..………… 

อาํเภอ/เขต………….……………………………… จงัหวดั…………………………....……………… รหสัไปรษณีย…์……………………………  โทรศพัท…์……………………………….......….....…………………  

ต่อไปนีG เรียกวา่ “ผูใ้หค้วามยินยอม” มีความประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ และนําส่งเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีเงิน
ฝากของ บริษัทหลกัทรพัยท์รีนีตีG  จาํกดั (ต่อไปนีG เรียกวา่ “บริษัท”) และ/หรือ บญัชีอื�นใดซึ�งบริษัทจะเปลี�ยนแปลงหรือกาํหนดเพิ�มเติมในอนาคต 
เพื�อชาํระหนีG ใดๆ และ/หรือเพื�อเป็นหลกัประกนัหรือเป็นการวางเงิน  รวมถึงบรรดาภาระผูกพนัต่าง ๆ ตามจาํนวนเงินที�ปรากฎในใบแจง้ใหห้กับญัชี
เงินฝาก หรือระบบสื�อสารขอ้มูลคอมพิวเตอร ์หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Data) หรือคาํสั �งที�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และ/หรือ ตวัแทน
ของบริษัท และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคล ที�ไดร้บัแต่งตัGงหรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท 
   

 ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้เพื�อชาํระหนีG  และ/หรือ บรรดาภาระผูกพนัต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทดงักล่าว หากปรากฎในภายหลงั
วา่จาํนวนเงินที�ระบุในคาํสั �งตามที�ธนาคารไดร้บันัGนไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้าํการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ ตามจาํนวนที�ปรากฏใน
คาํสั �งเรียบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ตกลงที�จะดําเนินการเรียกรอ้งเงินจํานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทัGงนีG  ขา้พเจา้ขอสละสิทธิYในการเรียกรอ้ง หรือ
ฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใช ้และ/หรือ คืนเงินที�ธนาคารไดห้กัและโอนเขา้บญัชีเงินฝากของบริษัท และขา้พเจา้ยอมรบัวา่ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชี
ของขา้พเจา้ไดต่้อเมื�อมีเงินในบญัชีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัGนเท่านัGน และในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ประสงคจ์ะใหธ้นาคาร
แจง้การหกับัญชีแต่อย่างใด เนื�องจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการหกับญัชีดังกล่าวนัGนไดจ้ากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร 
และ/หรือ จากใบชาํระราคา และ/หรือใบเสร็จรบัเงินของบริษัท 
 

 ในกรณีที�เอกสารหลักฐานเลขที�บัญชีเงินฝากที�ระบุในหนังสือนีG  ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม  ขา้พเจา้ตกลงใหห้นังสือ      
ขอใหห้กับญัชีเงินฝากฉบบันีG  คงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปสาํหรบัเลขที�บญัชีเงินฝากที�ไดมี้การเปลี�ยนแปลงนัGนดว้ยทุกประการ การขอใหห้กับญัชีเงินฝาก
ตามหนังสือนีG ใหมี้ผลใชบ้งัคบัทนัทีนับแต่วนัทาํหนังสือนีG และใหค้งมีผลบงัคบัต่อไปจนกวา่จะไดเ้พิกถอน โดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้ใหธ้นาคาร
และบริษัททราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย ^_ วนั 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 

 

                                    ลงชื�อ…x……………………………………………………………………………………………………… ผูใ้หค้วามยินยอม (ตามที�ใหไ้วก้บัธนาคาร)  
                                          (…………………………..…………………………………………………………………………….) 

 
          ขอรบัรองวา่ผูใ้หค้วามยินยอมดงักล่าวขา้งตน้เป็นลูกคา้ของ    สาํหรบัเจา้หนา้ที�ธนาคาร           

  บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี"  จาํกดั                         ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง 
              
    
 
 

   ลงชื�อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………   ลงชื�อ……………………………………………………………………………………………… 
          ผูร้บัมอบอาํนาจ บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตีG  จาํกดั            ผูร้บัมอบอาํนาจสาขา 
             

     
 

 

               บญัชีเลขที� ชื�อบญัชี..……………………………………………………………………………………….……….…………… 



     

��/��/����                                  สาํหรบัธนาคาร -สาขาเจา้ของบญัชี 

หนังสือขอใหห้กับญัชีเงินฝาก  
                                        วนัที� ………………………….……………….……………………..… 

 

 
เรียน ผูจ้ดัการธนาคาร 
 

     กรุงเทพ (BBL)              กสิกรไทย (KBANK)       ไทยพาณิชย ์(SCB)    ยโูอบี (UOB)     ทหารไทยธนชาต (TTB)      
     กรุงศรีอยุธยา (BAY)         กรุงไทย (KTB)       แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์(LH)         อื�นๆ (OTHER)……………………………………………. 
 

สาขา………………………………………………………………………………   
 

 

 ขา้พเจา้ …………………………………………………………………………………………….……………..….… เจา้ของบญัชีเงินฝากประเภท        ออมทรพัย ์      กระแสรายวนั 

                                             
 

 

เลขที�….………………….………… ตรอก/ซอย…………..….……..………….……………… ถนน……………………………………..…………… ตําบล/แขวง……………..….……….……………..………… 

อาํเภอ/เขต………….……………………………… จงัหวดั…………………………....……………… รหสัไปรษณีย…์……………………………  โทรศพัท…์……………………………….......….....…………………  

ต่อไปนีG เรียกวา่ “ผูใ้หค้วามยินยอม” มีความประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ และนําส่งเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีเงิน
ฝากของ บริษัทหลกัทรพัยท์รีนีตีG  จาํกดั (ต่อไปนีG เรียกวา่ “บริษัท”) และ/หรือ บญัชีอื�นใดซึ�งบริษัทจะเปลี�ยนแปลงหรือกาํหนดเพิ�มเติมในอนาคต 
เพื�อชาํระหนีG ใดๆ และ/หรือเพื�อเป็นหลกัประกนัหรือเป็นการวางเงิน  รวมถึงบรรดาภาระผูกพนัต่าง ๆ ตามจาํนวนเงินที�ปรากฎในใบแจง้ใหห้กับญัชี
เงินฝาก หรือระบบสื�อสารขอ้มูลคอมพิวเตอร ์หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Data) หรือคาํสั �งที�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และ/หรือ ตวัแทน
ของบริษัท และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคล ที�ไดร้บัแต่งตัGงหรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท 
   

 ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้เพื�อชาํระหนีG  และ/หรือ บรรดาภาระผูกพนัต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทดงักล่าว หากปรากฎในภายหลงั
วา่จาํนวนเงินที�ระบุในคาํสั �งตามที�ธนาคารไดร้บันัGนไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้าํการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ ตามจาํนวนที�ปรากฏใน
คาํสั �งเรียบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ตกลงที�จะดําเนินการเรียกรอ้งเงินจํานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทัGงนีG  ขา้พเจา้ขอสละสิทธิYในการเรียกรอ้ง หรือ
ฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใช ้และ/หรือ คืนเงินที�ธนาคารไดห้กัและโอนเขา้บญัชีเงินฝากของบริษัท และขา้พเจา้ยอมรบัวา่ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชี
ของขา้พเจา้ไดต่้อเมื�อมีเงินในบญัชีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัGนเท่านัGน และในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ประสงคจ์ะใหธ้นาคาร
แจง้การหกับัญชีแต่อย่างใด เนื�องจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการหกับญัชีดังกล่าวนัGนไดจ้ากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร 
และ/หรือ จากใบชาํระราคา และ/หรือใบเสร็จรบัเงินของบริษัท 
 

 ในกรณีที�เอกสารหลักฐานเลขที�บัญชีเงินฝากที�ระบุในหนังสือนีG  ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม  ขา้พเจา้ตกลงใหห้นังสือ      
ขอใหห้กับญัชีเงินฝากฉบบันีG  คงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปสาํหรบัเลขที�บญัชีเงินฝากที�ไดมี้การเปลี�ยนแปลงนัGนดว้ยทุกประการ การขอใหห้กับญัชีเงินฝาก
ตามหนังสือนีG ใหมี้ผลใชบ้งัคบัทนัทีนับแต่วนัทาํหนังสือนีG และใหค้งมีผลบงัคบัต่อไปจนกวา่จะไดเ้พิกถอน โดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้ใหธ้นาคาร
และบริษัททราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย ^_ วนั 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 

 

                                    ลงชื�อ…x……………………………………………………………………………………………………… ผูใ้หค้วามยินยอม (ตามที�ใหไ้วก้บัธนาคาร)  
                                          (…………………………..…………………………………………………………………………….) 

 
          ขอรบัรองวา่ผูใ้หค้วามยินยอมดงักล่าวขา้งตน้เป็นลูกคา้ของ    สาํหรบัเจา้หนา้ที�ธนาคาร           

  บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี"  จาํกดั                         ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง 
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          ผูร้บัมอบอาํนาจ บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตีG  จาํกดั            ผูร้บัมอบอาํนาจสาขา 
             

     
           
 

               บญัชีเลขที� ชื�อบญัชี..……………………………………………………………………………………….……….…………… 



   

��/��/����     สาํหรบับรษิัทหลกัทรพัย ์       

 

หนังสือขอใหห้กับญัชีเงินฝาก  
                                        วนัที� ………………………….……………….……………………..… 

 

 
เรียน ผูจ้ดัการธนาคาร 
 

     กรุงเทพ (BBL)              กสิกรไทย (KBANK)       ไทยพาณิชย ์(SCB)     ยโูอบี (UOB)    ทหารไทยธนชาต (TTB)      
     กรุงศรีอยุธยา (BAY)         กรุงไทย (KTB)       แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์(LH)         อื�นๆ (OTHER)……………………………………………. 

 

สาขา………………………………………………………………………………   
 

 

 ขา้พเจา้ …………………………………………………………………………………………….……………..….… เจา้ของบญัชีเงินฝากประเภท        ออมทรพัย ์      กระแสรายวนั 

                                             
 

 

เลขที�….………………….………… ตรอก/ซอย…………..….……..………….……………… ถนน……………………………………..…………… ตําบล/แขวง……………..….……….……………..………… 

อาํเภอ/เขต………….……………………………… จงัหวดั…………………………....……………… รหสัไปรษณีย…์……………………………  โทรศพัท…์……………………………….......….....…………………  

ต่อไปนีG เรียกวา่ “ผูใ้หค้วามยินยอม” มีความประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ และนําส่งเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีเงิน
ฝากของ บริษัทหลกัทรพัยท์รีนีตีG  จาํกดั (ต่อไปนีG เรียกวา่ “บริษัท”) และ/หรือ บญัชีอื�นใดซึ�งบริษัทจะเปลี�ยนแปลงหรือกาํหนดเพิ�มเติมในอนาคต 
เพื�อชาํระหนีG ใดๆ และ/หรือเพื�อเป็นหลกัประกนัหรือเป็นการวางเงิน  รวมถึงบรรดาภาระผูกพนัต่าง ๆ ตามจาํนวนเงินที�ปรากฎในใบแจง้ใหห้กับญัชี
เงินฝาก หรือระบบสื�อสารขอ้มูลคอมพิวเตอร ์หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Data) หรือคาํสั �งที�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และ/หรือ ตวัแทน
ของบริษัท และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคล ที�ไดร้บัแต่งตัGงหรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท 
   

 ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้เพื�อชาํระหนีG  และ/หรือ บรรดาภาระผูกพนัต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทดงักล่าว หากปรากฎในภายหลงั
วา่จาํนวนเงินที�ระบุในคาํสั �งตามที�ธนาคารไดร้บันัGนไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้าํการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ ตามจาํนวนที�ปรากฏใน
คาํสั �งเรียบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ตกลงที�จะดําเนินการเรียกรอ้งเงินจํานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทัGงนีG  ขา้พเจา้ขอสละสิทธิYในการเรียกรอ้ง หรือ
ฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใช ้และ/หรือ คืนเงินที�ธนาคารไดห้กัและโอนเขา้บญัชีเงินฝากของบริษัท และขา้พเจา้ยอมรบัวา่ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชี
ของขา้พเจา้ไดต่้อเมื�อมีเงินในบญัชีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัGนเท่านัGน และในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ประสงคจ์ะใหธ้นาคาร
แจง้การหกับัญชีแต่อย่างใด เนื�องจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการหกับญัชีดังกล่าวนัGนไดจ้ากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร 
และ/หรือ จากใบชาํระราคา และ/หรือใบเสร็จรบัเงินของบริษัท 
 

 ในกรณีที�เอกสารหลักฐานเลขที�บัญชีเงินฝากที�ระบุในหนังสือนีG  ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม  ขา้พเจา้ตกลงใหห้นังสือ      
ขอใหห้กับญัชีเงินฝากฉบบันีG  คงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปสาํหรบัเลขที�บญัชีเงินฝากที�ไดมี้การเปลี�ยนแปลงนัGนดว้ยทุกประการ การขอใหห้กับญัชีเงินฝาก
ตามหนังสือนีG ใหมี้ผลใชบ้งัคบัทนัทีนับแต่วนัทาํหนังสือนีG และใหค้งมีผลบงัคบัต่อไปจนกวา่จะไดเ้พิกถอน โดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้ใหธ้นาคาร
และบริษัททราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย ^_ วนั 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 

 

                                    ลงชื�อ…x……………………………………………………………………………………………………… ผูใ้หค้วามยินยอม (ตามที�ใหไ้วก้บัธนาคาร)  
                                          (…………………………..…………………………………………………………………………….) 

 
          ขอรบัรองวา่ผูใ้หค้วามยินยอมดงักล่าวขา้งตน้เป็นลูกคา้ของ    สาํหรบัเจา้หนา้ที�ธนาคาร           

  บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี"  จาํกดั                         ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง 
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