
 

 
 
แบบฟอร์มที่ต้องกรอกและลงลายมือชื่อ :   
 ใบค ำขอเปิดบญัชี (สีฟ้ำ) หน้ำ 1, 7      - ลงลำยมือชื่อรวม 3 ลำยเซ็น 
 สญัญำตวัแทนและนำยหน้ำในกำรซือ้ขายหลักทรัพย์ (สีแดง) หน้ำ  3, 5, 7, 8 - ลงลำยมือชื่อหน้ำละ 1 ลำยเซ็น 
 FATCA Form หน้ำ 3  - ลงลำยมือชื่อ 1 ลำยเซ็น 
 หนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำก (ATS) หน้ำ 1-3  - ลงลำยมือชื่อหน้ำละ 1 ลำยเซ็น 
บัญชีธนาคารที่บริษัทให้บริการ ATS : ประเภทบญัชีออมทรพัย์ / กระแสรายวนั 

1. ธนำคำรกรุงเทพ –BBL  4.   ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ -BAY      7.   ธนำคำรทหำรไทยธนชำต -TTB 
2. ธนำคำรกสิกรไทย -KBANK  5.  ธนำคำรไทยพำณิชย์ -SCB  8.   ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ -LH Bank 
3. ธนำคำรกรุงไทย -KTB   6.   ธนำคำรยโูอบี -UOB   

ยกเว้นบญัชีฝากประจ า / TTB No Fixed Account / TTB Saving Care .      
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี (โปรดเซ็นรบัรองส าเนาเอกสาร) 

1. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน (โปรดส าเนาดา้นหลงับตัร เพือ่แสดงข้อมูล Laser Code) 
2. ส ำเนำหลกัฐำนทำงกำรเงิน เชน่ Bank Statement หรือ Slip เงินเดือน 
3. ส ำเนำบญัชีธนำคำรหน้ำแรก (เพือ่รบัเงินปันผล ดอกเบีย้ และหกับญัชีอตัโนมติั) 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม  

         
 

 
             
 
 
 
 
             
   
 
 
 
 
 

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

หมายเหต ุ: บริษัทขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะพิจารณาถึงความสมบูรณ์ชดัเจนของเอกสารทีลู่กคา้สง่ถึงบริษัทฯ เพื่อประกอบการเปิดบญัชีของลูกคา้ 

 ข้อชีแ้จง 

 โปรดกรอกรำยละเอียด และลงลำยมือชื่อในแบบฟอร์มตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด 

 โปรดลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำเอกสำรประกอบตำ่งๆ 

 ลำยมือชื่อที่ลงนำมในแบบฟอร์มและเอกสำรประกอบ ต้องเหมือนกนัทกุจดุ  ยกเว้น หนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำก ต้องลงนำมตำมที่ให้ไว้กบัธนำคำร 

 หำกมีกำรแก้ไขข้อควำมกรุณำขีดฆ่ำแล้วเขียนข้อควำมที่ถกูต้องใหม ่พร้อมลงลำยมือชื่อก ำกบักำรแก้ไข ห้ำมมิให้ท ำกำรลบข้อมลูด้วยน ำ้ยำลบค ำผิด 

 เลขหลงับตัรประชำชน (Laser code) บริษัทฯ น ำไปใช้เพ่ือตรวจสอบสถำนะบตัรกบักรมกำรปกครอง (DOPA) เทำ่นัน้ ตำมประกำศแนวปฏบิตัิที ่
นป.5/2563 เร่ือง แนวทำงปฏิบตัใินกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรท ำควำมรู้จกัลกูค้ำ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ (ส ำนกังำน ก.ล.ต.) 

 ข้อมลูของทำ่นได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 ทำ่นสำมำรถอำ่นและรับทรำบรำยละเอียดได้ที่ 
https://www.trinitythai.com/Home/PrivacyPolicy หรือ Scan QR Code 
 
 

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


ผูแนะนําการลงทุน ………………………………………………….........................................…………………   

หัวหนาเจาหนาที่การตลาด / ผูจัดการสาขา ………………………………………………………..……………   

บัญชีซื้อขายเลขท่ี ……………..........................................................................................……….....

เจาหนาที่ปฏิบัติการ ……...................................................................…………...………….……………

วันที่                  /                 /

ชื่อ – นามสกุล ……………………………………………………………………………………………………………………

โทรศัพทมือถือ…………………………………………………………………………………………………………………….

บัตรตัวอย่างลายเซ็น (Signature Card)

ตัวอย่างลายมือช่ือ (Specimen Signature)

เฉพาะเจ้าหน้าท่ีบริษัท

ตรวจรับโดย

1

แบบฟอร์มสําหรับการเปิดบัญชี (บุคคลธรรมดา)

1.1 คํานําหนา        นาย         นาง         นางสาว        อื่นๆ ……………………………………
1.2 ชื่อ – นามสกุล : ภาษาไทย………………………………………………………………………………………………………………                                      
                        : ภาษาอังกฤษ……….…………………………………………………………………………………………………
1.3 ประเทศเจาของสัญชาติ         ไทย          อื่น ๆ (โปรดระบุ) ….………………………………………………………
1.4 สถานภาพ       โสด            สมรส 
   ขอมูลคูสมรส ชื่อ - นามสกุล : .................................................................………………......................................................
     โทรศัพทมือถือ ............................................ Email ............................................……….…… Line ID ………….….....……..          
1.5 วันเดือนปเกิด      -    -       
1.6 ประเภทหลักฐาน 
  บัตรประชาชน  เลขท่ี   -        -         -     

  หนังสือเดินทาง เลขท่ี                   ประเทศท่ีออก …….......................………… 

  วันหมดอายุ    -    -          

  บตัรคนตางดาว เลขที ่  -        -         -       วันหมดอายุ    -    -       

1.7 ที่อยูปจจุบัน
  ตามบัตรประชาชน     อื่น ๆ (โปรดระบุขอมูลดานลางนี้)
 เลขที่ .………..……………. หมูที่ …………. อาคาร/หมูบาน ……..……………………...….……… ซอย ………..…….…................…
 ถนน …………………….............…… แขวง/ตําบล ……………………..……………..……... เขต/อําเภอ …………….........……..….….  
 จังหวัด …………………...…….....…... รหัสไปรษณีย ..…..………….…………. ประเทศ ………….........................…………………..
1.8 ที่อยูในการจัดสงเอกสาร  
    ตามอเีมลในขอ 1.9 (ขอมลูตดิตอ)  หากทานเลือกชองทางอีเมล บรษิทัจะจดัสงเอกสารในชองทางอีเมลเปนชองทางหลัก
    ตามบัตรประชาชน           ตามที่อยูปจจุบัน           ตามที่อยูสถานที่ทํางาน (ขอ 1.11)  
    อื่น ๆ (โปรดระบุขอมูลดานลางน้ี)
 เลขที่ .………..……………. หมูที่ …………. อาคาร/หมูบาน ……..……………………...….……… ซอย ………..…….…................…
 ถนน …………………….............…… แขวง/ตําบล ……………………..……………..……... เขต/อําเภอ …………….........……..….….  
 จังหวัด …………………...…….....…... รหัสไปรษณีย ..…..………….…………. ประเทศ ………….........................…………………..
1.9 ขอมูลติดตอ
 โทรศัพทมือถือ ..……………………….……… โทรศัพทพื้นฐาน …………….......................... โทรสาร …….............….......………
 Email Address ……………………………………….………….…………………………………… Line ID……….………....………………….
     บุคคลติดตอกรณีฉุกเฉิน   คูสมรส              บุคคลอื่น ๆ                                                                                 
      ชื่อ - นามสกุล .............................................................................................. ความสัมพันธ...................….....................
      โทรศัพทมือถือ .................................................................... Email................................................................................    

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

วันที่      -      -        
เรียน กรรมการอํานวยการ บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด (บริษัทฯ)  ขาพเจามีความประสงคเปดบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทบัญชี    Cash Account        Cash Balance       Credit Balance       Bond/BE  
   Derivative            Fund      อื่นๆ ...........................................................                          
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1.10 อาชีพ
  เกษตรกร    แมบาน/พอบาน  พระภิกษุ/นักบวช
  นักเรียน/นักศึกษา    เกษียณอายุ
  นักลงทุน (โปรดระบุอาชีพกอนเปนนักลงทุน.................................................)
 กรณีเลือกกลุมอาชีพดังตอไปนี้ โปรดระบุที่อยูสถานที่ทํางานและตําแหนงงานในขอ 1.11 ดวย
   เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว   กิจการครอบครัว   แพทย/พยาบาล
   พนักงานบริษัท     ครู/อาจารย   นักการเมือง
   ขาราชการ     พนักงานรัฐวิสาหกิจ   อาชีพอิสระ 
   อื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................................................................................                  

1.11 ที่อยูสถานที่ทํางาน
 ชื่อสถานท่ีทํางาน ................................................................................... เลขท่ี .……………..…….  หมูที่ ………...….    
 อาคาร/หมูบาน ……..…………....………ซอย ………………….….……ถนน ………….………..…… แขวง/ตําบล …….….......…… 
 เขต/อําเภอ ………..…..………....….จังหวัด …….…………...……... รหัสไปรษณีย ..…..….…………. ประเทศ ………......………
 ตําแหนงงาน ...............................................................

1.12 ประเภทธุรกิจ  (เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ เจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว กิจการครอบครัว หรืออื่น ๆ)
   คาของเกา / วัตถุโบราณ       โรงแรม / ภัตตาคาร
   แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ      อสังหาริมทรัพย                                                  
   คาอัญมณี / ทอง           ประกันภัย / ประกันชีวิต
   คาสิโน / การพนัน        สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
   ธุรกิจนําเท่ียว / บริษัททัวร       มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา
   อาวุธยุทธภัณฑ         การเงิน / ธนาคาร / หลักทรัพย
   โอนและรับเงินทั้งภายในและตางประเทศ    สหกรณ/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจา     
   ธุรกิจรับคนเขามาทํางานจากตางประเทศ    อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................................         
              หรือสงคนไปทํางานตางประเทศ                                             

1.13 วัตถุประสงคการลงทุน 
   เพ่ือการลงทุน                                 เพ่ือการเกษียณ                         
   เพ่ือสิทธิประโยชนทางภาษี         อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………..............................................…………….

1.14 ประเทศของแหลงที่มาของรายได/เงินลงทุน
   ประเทศไทย                  ประเทศอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …………......................……………………

1.15 แหลงที่มาของรายได (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
  เงินเดือน     มรดก     เงินออม     การลงทุน     เงินเกษียณ      ประกอบธุรกิจ
  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………….................................

1.16 รายไดตอเดือน (บาท)
   < 15,000    15,001 - 30,000   30,001 - 50,000   50,001 - 100,000
   100,001 - 500,000   500,001 - 1,000,000   1,000,001 - 4,000,000     4,000,001 – 10,000,000
   > 10,000,000
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2. ข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือการให้บริการ

1.17 ขอมูลสถานะการเงิน 
                                                   มูลคา / บาท                                              ภาระผูกพัน (ถามี)
          ที่ดิน............................................................................................................. (     ) มี      (     ) ไมมี
          บานพรอมที่ดิน............................................................................................. (     ) มี (     ) ไมมี
          รถยนต.......................................................................................................... (     ) มี     (     ) ไมมี
          เงินฝากธนาคาร............................................................................................ (     ) มี    (     ) ไมมี
          ทรัพยสินอื่นๆ .............................................................................................. (     ) มี     (     ) ไมมี

1.18 ทานเปนผูมสีถานภาพทางการเมือง หรอืเปนสมาชกิในครอบครวั หรือเปนผูใกลชดิกบับคุคลผูมสีถานภาพทางการเมืองหรือไม
          ไมใช      
   ใช ชื่อ – นามสกุล : .............................................................................................. (ผูมีสถานภาพทางการเมือง)
            ตําแหนง....................................................................................ความสัมพันธ.................................................

1.19 ทานมีบุคคลในครอบครัวหรือผูที่เกี่ยวของเปนพนักงานบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด หรือบริษัทในกลุมหรือไม
   ไมมี      
   มี ชื่อ – นามสกุล : ............................................................................................... (พนักงานบริษัทหลักทรัพย)
                 ตําแหนง....................................................................................ความสัมพันธ..................................................

1.20 ทานมีบุคคลอ่ืนเปนผูรับผลประโยชนที่แทจริงหรือไม
   ไมมี       
   มี ชื่อ – นามสกุล : .......................................................................ความสัมพันธ..................................................
       วันเดือนปเกิด     -    -       

   บัตรประชาชน  เลขที่   -        -         -     

   หนังสือเดินทาง เลขที่                  
 ที่อยูตามประเภทหลักฐาน
 เลขที่ .…………………. หมูที่ …………. อาคาร/หมูบาน …………………..……...………… ซอย …….………............….…..………
 ถนน …………….…….........…… แขวง/ตําบล …….…………………..……... เขต/อําเภอ ……….……………….…….......….…...….  
 จังหวัด …………………………..…..…...รหัสไปรษณีย ..…..…………………....………. ประเทศ …………..……............…………….

2.1 กรณีใชบริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (Automated Transfer System : ATS)
 บัญชีธนาคารสําหรับรับ / จายเงินคาซื้อขายหลักทรัพย / สัญญาซื้อขายลวงหนา
 ธนาคาร.............................................................   สาขา.........................................................................   

 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย   กระแสรายวัน เลขท่ีบัญชี       -  -         - 
2.2 บัญชีธนาคารสําหรับรับเงินปนผล / ดอกเบี้ย และสิทธิอ่ืนที่เปนตัวเงิน
   ตามบัญชีธนาคาร ATS
   บัญชีอื่น ๆ (โปรดระบุ) 
 ธนาคาร.............................................................   สาขา..........................................................................  

 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย  กระแสรายวัน เลขท่ีบัญชี      -  -         - 
 หมายเหตุ : บัญชีธนาคารสําหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย การรับเงินคาขายหลักทรัพย ดอกเบี้ย และเงินปนผล  
                ผูถือหลักทรัพยและเจาของบัญชีตองเปนบุคคลเดียวกัน
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 ทานยินยอมใหขอมูลแกเจาหนาที่ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการจัดทําแบบประเมิน Suitability Test ของทาน และทาน
รับทราบวาไดทําแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชนในการรับทราบระดับความเส่ียงในการลงทุนที่ยอมรับไดของตนเอง

 ระดบัความเสีย่งในการลงทุนทีย่อมรับไดของทานประเมินจากขอมลูทีท่านแจงแกเจาหนาทีข่องบรษิทัฯ เทาน้ัน ทัง้น้ีมไิดเปน 
การแสดงวาบริษัทฯยอมรับถึงความถูกตองแทจริง ความครบถวน หรือความนาเชื่อถือของขอมูลของทานที่ทานไดแจงและ 
ผลการประเมินดังกลาว

 เมื่อเจาหนาที่ของบริษัทฯ ไดแจงใหทานทราบถึงผลการประเมินระดับความเส่ียงในการลงทุนที่ยอมรับไดของทาน ใหถือวา 
ทานรับทราบผลการประเมินและระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับไดของตนแลว

 กอนการตัดสินใจลงทุน ทานควรศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการลงทุน (รวมทั้งคําเตือนและความเส่ียงเกี่ยวกับการลงทุน) 
ใหรอบคอบถี่ถวนควบคูกับระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับไดของตนเองและควรขอคําแนะนําในการลงทุนจากผูที่
สามารถใหคําแนะนําการลงทุนแกทานไดเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเอง 
ทั้งนี้ ขอมูลเก่ียวกับการลงทุนหรือตราสารทางการเงินที่ไดรับจากบริษัทฯ ตัวแทน พนักงาน และ/หรือ ลูกจางของบริษัทฯ 
(ถามี) เปนเพียงขอมูลสวนหน่ึงเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของทานเทานั้น

 การลงทุนของทานจะข้ึนอยูกับการตัดสินใจของทานเองทั้งสิ้น ซึ่งไมผูกพันกับผลการประเมินของทานตามแบบประเมินน้ี 
และอาจมิไดเปนไปตามระดับความเส่ียงในการลงทุนทีย่อมรับได ทัง้น้ี ในกรณทีีท่านตดัสนิใจลงทนุในตราสารทางการเงินใด ๆ  
ที่มีระดับความเส่ียงที่สูงกวาระดับความ เสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับไดตามแบบประเมินน้ี ทานตกลงยอมรับความเส่ียงที่ 
เกิดจากการลงทุนนั้นไวเองทุกประการ

 บริษัทฯ ผูบริหาร รวมท้ังพนักงาน เจาหนาที่ของบริษัทฯ ไมมีความรับผิด ภาระหรือหนาที่ตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น 
จากการลงทุนของทาน

 บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแกไข ปรบัปรุง หรือเปลีย่นแปลงแบบประเมินความเส่ียงในการลงทุนของทาน ผลการประเมิน 
และขอมูลที่เกี่ยวของ โดยไมจําตองแจงใหทราบลวงหนาแตอยางใด

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)

ข้อกําหนดและเง่ือนไขการรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ขอ 1. ขอมลูอเิลก็ทรอนิกส หมายความวา ขอความท่ีไดสราง สง รับ เก็บรกัษา หรือประมวลผลดวยวธิกีารทางอิเลก็ทรอนิกส เชน
วธิกีารแลกเปล่ียนขอมลูอิเลก็ทรอนกิส จดหมายอิเลก็ทรอนิกส

ขอ 2. การแลกเปล่ียนขอมลูทางอเิลก็ทรอนิกส หมายความวา การสงหรือรบัขอความดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกสระหวาง เครือ่ง 
คอมพิวเตอรตามมาตรฐานท่ีไดตกลงไว

ขอ 3. ขาพเจามหีนาทีใ่นการตรวจสอบถึงความถูกตองของขอมูลในเอกสารทุกประเภททีไ่ดรับจากบริษทัฯ ทกุครัง้ ทัง้นี ้หากขาพเจา 
มไิดโตแยงหรอืคดัคาน ความถูกตองของขอมลูในเอกสารใดๆ ภายใน 3 วนัทาํการนับจากเวลาท่ีบรษิทัฯ ไดจดัสงเอกสาร 
ไปยงัทีอ่ยูไปรษณียอเิลก็ทรอนกิส (E-mail Address)ของขาพเจา ใหถอืวาขาพเจายอมรับรายการตาม เอกสารท่ีบริษัทสง 
ใหทกุประการ และใหถือวาบรษัิทฯ ไดกระทําการในฐานะตัวแทนโดยสมบรูณแลว

ขอ 4. กรณขีาพเจาตองการเปลีย่นแปลงทีอ่ยูไปรษณยีอิเลก็ทรอนกิส (E-mail Address) หรือยกเลิกการรับเอกสารทุกประเภท 
หรือเฉพาะบางประเภทผานทางทีอ่ยูไปรษณียอิเลก็ทรอนกิส (E-mail Address) จากท่ีระบไุวขางตน ขาพเจาจะเปนผูแจง 
ใหบรษิทัทราบเปนลายลกัษณอกัษร หรอืผานระบบ online ของบรษิทัฯ ทกุครัง้ทีม่กีารเปล่ียนแปลง โดยถอืวาการจดัสงเอกสาร 
ไปยงัทีอ่ยูไปรษณียอเิลก็ทรอนกิส (E-mail address) ทีไ่ดใหไวยงัคงมีผล จนกวาบริษัทฯ จะไดรับเอกสารแจง เปลีย่นแปลง

ขอ 5. ขาพเจาทราบวาขาพเจาสามารถขอใหบรษิทัจดัพิมพและออกเอกสารตนฉบบั ประเภทใดๆ หรอืสําเนาเอกสารใด ๆ ใหแก 
ขาพเจาเปนคร้ังคราวได

ขอ 6. ขาพเจามคีวามรูและเขาใจเก่ียวกบัการรับเอกสารทางท่ีอยูไปรษณยีอเิลก็ทรอนกิส (E-mail Address) รวมทัง้ความเส่ียงหรอื 
ความเสยีหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดซึง่ไดแก การสญูหายของขอมลูระหวางทาง การสงขอมลูเปนไปอยางลาชาหรือไมสามารถ 
สงขอมลูได การถูกสอดแทรกหรือถกูเจาะผานเขามายงัทีอ่ยูไปรษณียอิเลก็ทรอนิกสของขาพเจาโดยบุคคลภายนอก หรอื 
เขามาลวงรูขอมลูใดๆ การผิดพลาดและคลาดเคล่ือนของขอมลูประการอ่ืนใดทีอ่าจเกิดขึน้ เนือ่งจากขอจํากดัในการใช 
ไปรษณยีอเิลก็ทรอนกิส ซึง่เปนการสือ่สารสาธารณะท่ีมผีูใชบรกิารเปนจาํนวนมากทัว่โลก ทัง้นีข้าพเจายนิยอมรับความเสีย่ง

 อนัอาจเกิดข้ึนจากปญหาของระบบอิเลก็ทรอนิกส โดยจะไมเรยีกรองคาชดเชย หรือคาเสียหายใดๆ กบับริษทั และยอมรับ 
วาการทีบ่ริษทัฯ ปฏิบตัติามคาํขอของขาพเจาในการจัดสงเอกสารทางท่ีอยูไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส (E-mail Address) นีม้ไิด 
เปนการรับรองหรือรบัประกันวาวาบริษทัฯ จะสามารถปองกันความเส่ียงหรือความเสียหายใดๆ ทีอ่าจเกิดขึน้ได

ขอ 7. ขาพเจารับทราบวาผลผกูพันและการบังคับใชทางกฏหมายของแบบแจงความประสงคฉบบัน้ีอยูภายใต พระราชบัญญัติวาดวย 
ธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส พ.ศ. 2544 และฉบับแกไข ๆ ของพระราชบัญญัตวิาดวยธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ดงักลาว 
รวมถึงขอกฎหมายฉบับอืน่ใดทีเ่ก่ียวของกับธุรกรรมการรับสงขอมลูหรือเอกสารทางอิเลก็ทรอนิกส
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) 
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กําไร Profit

ขาดทุน Loss

*** โปรดตอบแบบประเมินฯ ใหครบถวนทุกขอ โดยทําเคร่ืองหมาย ในชอง  ที่ทานเห็นวาเหมาะสมกับทานมากที่สุด
คําถามขอ 1-10 ใชเพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
1. ปจจุบันทานอายุ
     ตั้งแต 60 ปขึ้นไป (1)       45–59 ป (2)       35–44 ป (3)        นอยกวา 35 ป (4)                     
2. ปจจบัุนทานมภีาระทางการเงินและคาใชจายประจาํ เชน คาผอนบาน รถ คาใชจายสวนตวั และคาเล้ียงดคูรอบครัวเปนสดัสวนเทาใด
  มากกวารอยละ 75 ของรายไดทั้งหมด (1)                         ระหวางรอยละ 50 ถึงรอยละ 75 ของรายไดทั้งหมด (2)                         
  ตั้งแตรอยละ 25 แตนอยกวารอยละ 50 ของรายไดทั้งหมด (3)   นอยกวารอยละ 25 ของรายไดทั้งหมด (4) 
3. ทานมีสถานภาพทางการเงินในปจจุบันอยางไร
  มีทรัพยสินนอยกวาหนี้สิน (1)    มีทรัพยสินเทากับหน้ีสิน (2) 
  มีทรัพยสินมากกวาหน้ีสิน (3)    มคีวามม่ันใจวามเีงนิออมหรือเงนิลงทนุเพยีงพอสาํหรบัการใชชวีติหลงัเกษยีณอายุแลว (4)
4. ทานเคยมีประสบการณหรือมีความรูในการลงทุนในทรัพยสินกลุมใดตอไปนี้บาง 
  เงินฝากธนาคาร (1)                                     
   เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล (2)
   เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล หุนกูหรือกองทุนรวมตราสารหนี้ (3)                   
   เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล หุนกูหรือกองทุนรวมตราสารหนี้  
       หุนสามัญหรือกองทุนรวมหุนหรือสินทรัพยอ่ืนที่มีความเสี่ยงสูง (4)
5. ระยะเวลาที่ทานคาดวาจะไมมีความจําเปนตองใชเงินลงทุนนี้  
  ไมเกิน 1 ป (1)          ตั้งแต 1 แตนอยกวา 3 ป (2)       ต้ังแต 3 ป ถึง 5 ป (3)         มากกวา 5 ป (4)
6. ความสามารถในการรับความเส่ียงของทานคือ
  เนนเงินตนตองปลอดภัยและไดรับผลตอบแทนสมํ่าเสมอแตตํ่าได (1)
 เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สม่ําเสมอแตอาจเสี่ยงท่ีจะสูญเสียเงินตนไดบาง (2) 
 เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงข้ึนแตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินตนไดมากขึ้น (3) 
 เนนผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแตอาจเสี่ยงที่จะสูญเงินตนสวนใหญได (4)
7. เมือ่พจิารณารปูแสดงตวัอยางผลตอบแทนของกลุมการลงทนุทีอ่าจเกดิขึน้ดานลาง ทานเตม็ใจท่ีจะลงทนุในกลุมการลงทนุใดมากทีส่ดุ  
           กลุมการลงทุนที่ 1 มีโอกาสไดรับผลตอบแทน 2.5% โดยไมขาดทุนเลย (1)
           กลุมการลงทุนที่ 2 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 7% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 1% (2)
           กลุมการลงทุนที่ 3 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 15% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 5% (3)
           กลุมการลงทุนที่ 4 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 25% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 15% (4)

8. ถาทานเลือกลงทุนในทรัพยสินที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนมากแตมีโอกาสขาดทุนสูงดวยเชนกัน ทานจะรูสึกอยางไร 
  กังวลและต่ืนตระหนกกลัวขาดทุน (1)            ไมสบายใจแตพอเขาใจไดบาง (2)
  เขาใจและรับความผันผวนไดในระดับหน่ึง (3)   ไมกงัวลกบัโอกาสขาดทุนสงูและหวงักบัผลตอบแทนทีอ่าจจะไดรบัสงูขึน้ (4)
9. ทานจะรูสึกกังวล/รับไมไดเมื่อมูลคาเงินลงทุนของทานมีการปรับตัวลดลงในสัดสวนเทาใด
  5% หรือ นอยกวา (1)     มากกวา 5%-10% (2)     มากกวา 10%-20% (3)     มากกวา 20% ขึ้นไป (4)
10. หากปที่แลวทานลงทุนไป 100,000 บาท ปนี้ทานพบวามูลคาเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ทานจะทําอยางไร
  ตกใจและตองการขายการลงทุนท่ีเหลือทิ้ง (1)  
  กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางสวนไปในทรัพยสินท่ีเสี่ยงนอยลง (2)
  อดทนถือตอไปได และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา (3)                    
  ยังมั่นใจเพราะเขาใจวาตองลงทุนระยะยาวและจะเพ่ิมเงินลงทุนในแบบเดิมเพ่ือเฉลี่ยตนทุน (4)
คําถามขอ 11-12 ใชเปนขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการใหคําแนะนํา  (ไมนํามาคิดคะแนน)
ใชเฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (อนุพันธ) และหุนกูที่มีอนุพันธแฝงเทานั้น
11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (อนุพันธ) และหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝงประสบความสําเร็จ ทานจะไดรับผลตอบแทนในอัตรา 
  ท่ีสูงมาก แตหากการลงทุนลมเหลวทานอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมดและอาจตองลงเงินชดเชยเพิ่มบางสวน ทานยอมรับไดเพียงใด
    ไมได   ได
ใชเฉพาะที่จะมีการลงทุนในตางประเทศ
12. นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทุนแลว ทานสามารถรับความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนไดเพียงใด
    ไมได      ได
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สวนที่ 1 เกณฑการคิดคะแนน
คะแนนรวมจะคํานวณจากการประเมิน เฉพาะ ขอ 1-10 เทานั้น

สวนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

สําหรับเจ้าหน้าที่

สวนที่ 3 ตัวอยางคําแนะนําเรื่องการจัดสรรการลงทุน

 ลงชื่อผูตรวจสอบ  …………………………………….…………..
      
            วันที่…….………/………………/……….……

ลงชื่อผูประเมิน  …………………………………………………                   
      
            วันที่…….………/………………/……….……

คะแนนรวมท่ีได  (รวมคะแนนขอ 1-10)  

* รวมถึง สินคาโภคภัณฑ สัญญาซื้อขายลวงหนา  

สัดสวนการลงทุน 

 ประเภทผูลงทุน เงินฝากและ  ตราสารหน้ีภาครัฐ  ตราสารหนี้  
ตราสารทุน การลงทุน  ตราสารหน้ี  ที่มีอายุ   ภาคเอกชน    ทางเลือก*

  ระยะสั้น  มากกวา 1 ป    
 เสี่ยงต่ํา  > 60%      < 20%  < 10%  < 5%
 เสี่ยงปานกลางคอนขางตํ่า < 20%   < 70%     < 20%  < 10%
 เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง < 10%   < 60%     < 30%  < 10%
 เสี่ยงสูง < 10%   <40%     < 40%  < 20%
 เสี่ยงสูงมาก < 5%   < 30%     > 60%  < 30%

 คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน ระดับความเส่ียงของกองทุน
    และตราสารหน้ีที่ลงทุนได

 นอยกวา 15 1 เสี่ยงตํ่า 1
 15-21 2 เสี่ยงปานกลางคอนขางตํ่า 1 – 4
 22-29 3 เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง 1 – 5
 30-36 4 เสี่ยงสูง 1 – 7 
 37 ขึ้นไป 5 เสี่ยงสูงมาก 1 – 8 
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ขาพเจาขอรบัรองและยืนยนัวาขอมลูทีใ่หไวในคาํขอเปดบญัชีเปนขอมลูถูกตองครบถวนตามความเปนจริงและเปนปจจุบนั และ 
ขาพเจาเปนเจาของบัญช ีมอํีานาจในการตัดสินใจซ้ือขายดวยตนเอง เวนแตผูรบัประโยชนเปนบุคคลอืน่ ขาพเจาจะแจงใหผูประกอบ 
ธุรกิจทราบ

ลงชื่อ                                                                 ลูกคา

 เพือ่ใหมหีลักประกนัเงินสดเพยีงพอกับวงเงนิอนมุต ิขาพเจายนิยอมใหบรษิทัฯ หกัเงนิคาขายหลกัทรัพยจากบญัชีของขาพเจา 
เพื่อใชเปนหลักประกันตามที่บริษัทฯ กําหนด จนกวาจะไดแจงเปลี่ยนแปลงใหบริษัทฯ ทราบเปนลายลักษณอักษร

 ขาพเจายนิยอมใหบริษทัฯ นาํเงินหลกัประกนัมาชาํระคาซือ้หลกัทรพัย/หรอืภาระผูกพนัตางๆ ใหแกบรษิทัฯ ไดตามจาํนวนท่ี 
ปรากฎในใบยนืยนัการซ้ือขายหลักทรัพยในวนัทีค่รบกาํหนดชาํระ หากเงนิหลกัประกนัไมเพยีงพอกบัคาซือ้หลักทรพัย ดอกเบ้ีย 
และ/หรอืคาใชจายอืน่ใดตามรายการน้ันๆ ใหกบับรษัิทฯ หกับญัชเีงนิฝาก (ATS) ขาพเจา เพือ่ดาํเนนิการชําระใหครบถวน 
ภายในวนัทีค่รบกาํหนดชําระเงนิ

 ขาพเจายนิยอมใหบรษิทัฯ โอนเงินหลกัประกันระหวางบญัชขีองขาพเจาทีม่อียูกบับรษิทัฯ ทีไ่มตดิภาระอ่ืนใดในทกุประเภทบัญชี 
เพือ่ใชเปนหลกัประกัน สาํหรบัการซ้ือขายหลกัทรพัย การยมืและใหยมืหลกัทรพัยและ/หรอืการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายลวงหนา 
ตามท่ีขาพเจารองขอ โดยวิธีแจงผานเจาหนาที่ของบริษัทฯ ทางโทรศัพท โทรสารหรือผานระบบคอมพิวเตอรหรือเครื่องมือ 
สื่อสารอ่ืนๆ ที่บริษัทฯเห็นชอบและขาพเจาไมตองลงนามในเอกสารเพ่ือการฝาก ถอน โอน เงินหลักประกันระหวางบัญชี 
ของขาพเจาอีก

 การดําเนนิการเก่ียวกบัหลกัประกนัดงักลาวท่ีระบไุวขางตนนัน้ ใหมผีลบงัคบัทนัท ี จนกวาขาพเจาจะไดเพิกถอน โดยทาํเปน 
ลายลักษณอกัษรใหบริษทัฯ ทราบลวงหนาอยางนอย 1 วนัทาํการ

ข้อกําหนดและเง่ือนไขการดําเนินการต่อหลักประกันในบัญชีซ้ือขาย

คํารับรอง / คํายืนยัน
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Line ID : @TrinitySecurities 
www.trinitythai.com

ตารางแสดงระดับความเส่ียงของกองทุนและตราสารหน้ี 
(การจัดประเภท รวมถึงคําจํากัดความข้างล่างนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต)

REV.09/64

  
/  

 
(  .  .1/2564) 

 

  1 
 plain : Gov / SOE-G        Gov / SOE-G

   Long-term rating : AAA (< 1Y) 
  

 
    

 
  

 1  
  portfolio duration   3 

 

 

 

 2 
 plain : Long-term rating : AAA (> 1Y)

AA (< 5Y) 
A (< 1Y) 

Short-term rating : T1+, T1 / F1+, F1 

  
  50 

 NAV   
  

  
  1 

   portfolio 
duration   3   

 3 
 plain : Long-term rating : AA (> 5Y)

A (> 1Y) 
 

 80  NAV 

 4 
 plain : Long-term rating : BBB (< 1Y)

Short-term rating : T2, T3 / F2+, F3 
Structure note : AAA (Principle protected 100%)

  
 

 

 

 5 
 plain : Long-term rating : BBB (< 1Y)

Structure note : AAA (Principle protected <100%)
    AA (Principle protected 100%) 

 
  

  6 
 plain : Long-term rating : BB (< 1Y)

Short-term rating : T4, B 
Structure note : AA (Principle protected <100%)

    A (Principle protected 100%) 

 

 65  NAC 

 7 
 plain : Long-term rating : BB (> 1Y – 5Y)

Structure note : A (Principle protected <100%)
    BBB (Principle protected 100%) 

Perpetual bond ,  Basel III, Insurance capital
bond : Investment

  

 80  NAV 

  8 
 plain : Long-term rating : BB (> 1Y – 5Y)

B ( ) 
CCC/ CC/ C( )

Short-term rating :  C 
Unrated ( ) 

Structure note : BBB (Principle protected <100%)
     Non-inv. grade & Unrated 

Perpetual bond ,  Basel III, Insurance capital
bond : Non-Investment

  

   commodity/ gold 
fund/ oil fund/ derivatives  hedging  
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แบบฟอร์มสําหรับการเปิดบัญชี
สําหรับบุคคลธรรมดา



 .........................................
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�
����
����ก� 
��������ก������ �������� ���ก�� �� 
�������  
�������!"��� �#$%�ก�&�'&�ก��ก��!���(��
&""�(������  (*�#��
���� ��������#ก��  ���������	
�
����#!���ก#�� +,-���
.) !��0�1� 2�3��(��,-���
 �� 
&""���0������0ก���#$%�����#���0 4 (��
�������	
�
���  2�����$��#��
&""����ก���#������!15�,-���
�������	
�
���!3��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 +Receiver.) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this 
form and itPs shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.  

(��-� / "�������� / �� (���ก��(���-ก"�� CustomerPs  Information / representation / and agreements 

#����0/Date  
 ,-�(�!1U�
�V3�/,-� �3�
��ก�� ApplicantPs Name/Name of user of the financial service 

 

("���������/3�0�/���ก&�) _____________________________________________________ 

��V3��� 
Nationality(ies) ____________________________ 
����������ก
��������������� /Please specify all nationalities that 
you hold. 


���1� 3�3�!�(��0 (������
"�*��)  
Thai Citizen ID Card No.       

�������!������ !�(��0 (!	�� "�����3���)  
Passport No. (Non-Thai only) 
 ��#���0 1 

Part 1 
�$�� (���-ก"�� 
Status of Customer 

21��!���ก���!"��0�������3�����0���"����ก�
�$�� (������ 
Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

 

 

(,�ก�������-�� ./�0 /�12�/�12�,�3�4 5
�4-�� ����6�7���8896:��ก� ��:ก;,:�< FATCA   ����ก��ก5��A��B: W-9)  

(If you check .yes0 in any one box, you are deemed to be US Person  by FATCA Regulation.    Please complete Form W-9) 

 
����	
� ���� ��ก�������������
�
����ก�� �� !��"#
�$�%
%&��
ก'���(
����ก� 
����	
� ���� ��ก�����)'*��#���������
�+
����%��#��$ ��#��,-����.�/�
���������
�
����ก�� 
����	
� ��� ��ก�����ก���'���(
����ก� (���
�������)-����+
�'���(
����ก�) ��#%��2��2� '�#/!�����������
�
����ก��
%���'��&�34	��ก5���% 
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. 

 
 

❷ 

����	
� ���� ��ก'S���ก���	�!"/��+ ����
���#'�T��	�+
�'���(
����ก�2� 

ก��	���#"S�	�!U& �)*�-��)-
%&�*�!�
%���*&ก	 
�	��ก5���%�'���(
����ก�� �ก����� 2��!����	����ก���!+
�
����"#���
�%V�� !���
2�� 3 !���)-����ก�
ก��#����%��
��-
����W
�4��). 
/!�	
� �2����� ��ก��	����ก���!+
�����2� *&ก'�# %ก���ก ���
*
�*
�
%����������ก���� ! 3 !���)- ����ก�
ก��#����%��
��-
����W
�4��). 
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. 

 

 
 

����
�"*&ก��"��3�!������U& �)*�-��)-
%&��'���(
����ก���ก����2�	���ก3 4̀ �Substantial Physical Presence Test� ���� ��a�b""V��� ����
%&��'���(
����ก�
%���� 
% 183 !�� ����	 � ��# 
��ก	 
�ก����%�#�
)%����-��	�� ����$,กe�+ 
�&���!f�2g	4+
� ���!%���"���กf�h�e)
�ก�+
�'���(
����ก� (Internal Revenue Service: 
IRShttp://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 IRSl website:  http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test. 

 

1.1 "��$�!��0���#���
�$�� "#�!15�
&""��!��ก�� / U.S. Person Status cheek 

    1   ����!15���!����!��ก�� �3�����*�   Are you a U.S. Citizen? *��3�/No ���� 

     
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

����!15�,-�$��
���1� �����#,-��$�0���0��-�$�#������$-ก������กa���������b�!��ก� ก���ก����) �3� ����*�  
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? 
 

*�3�/No � 

 
For Individual Customer ����������	
������	���������ก�	/�����	���������ก�	             

Form for Declaration of Status as U.S.  or 

Non-U.S. Person 
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*�3�/No  
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1.2 "��$�!��0!�� / Additional Questions  
(����+ ��/S�*���'�!��).��ก�����'��	�!������/�
����ก��	��+ 
 1 n 3 ��#2� ก�
ก���W
�4� W-9  �� !) 

(Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1-3 above, but you have to submit W9) 

(,�ก�������-�� ./�0 /�12�/�12�,�3�4 ����ก��ก���	��
� W-8BEN R�2�:��S4 
(If you check .yes0 in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 
(1) 
V�6�����������
V�,���8�W�<(,��4
��6�����4
V�,���8����4������5
�4-��W:�/�8��6:��ก��)  59� 

A copy of Thai Citizen ID card ( or passport  in case you are  not a Thai citizen which indicate that you are not  a US Person) and 
(2) 
V�6��,��4
�������4ก��6
�<
������6:��ก�� - Certificate of Loss of Nationality of the United States ก�^�������0/�0  /�12� ❹ 12�4
��4��S  

A   copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer .yes0  in question ❹ below 

 
❺ 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 
��#���0 2 
Part 2 

ก��%��%����#ก�����)-%�����'*��# 
Confirmation and Change of Status 

1. ����%��%��!�� + 
/!��+ ��	 �����/!��"��� *&ก	 
� ��#/��* !�'��&�34 
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete. 

2. �������������#	ก��!�� ��ก�����)'*��#�����V//�
����ก�� �	�+ 
�&��)-� 	�����W
�4��). ���
	�����W
�4� W-9 ����+ 
�&�
��������f" 2��*&ก	 
� ���
2��/��* !�'��&�34 U& ����)
'��q�� �V�%����"�	���)%�rs�%��)%!�)-"#%V	�/!��'�����q4���ก������/���qV�ก�"ก������ 2��!����.�������
���'�!� 	���)-U& �����f�'�/!� 
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, the Receiver shall be 
entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver. 

3. ����	ก���)-"#�" �� U& ��� 2� ������#�S�'���
ก'����#ก
�� �ก�U& ��� h�%� 30 !�� ����"�ก�)��	Vก��34���)-%�����
���S�� + 
�&�+
������)-�#�V����W
�4��).2��*&ก	 
� ��#�ก�3)
�)-U& ����)ก��� 
�+
�
ก'��/+ 
�&�//S�%��%
����-��	�� ����	ก���)-"#�S�����ก��� �� !�'�f"	���)-2� ���ก��� 
�+
h�%��!���)-U& ���กS���� 
You 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��!�� �ก�3)�)-����2��2� �S�����ก��	��+ 
 3 + ��	 � ���
�)ก���S�'��+ 
�&�
��������f" 2��*&ก	 
� ���
2��/��* !�'��&�34 �ก)-%!ก��'*��#+
����� U& ����)'��q�� �V�%
����"�	���)%�rs�%��)%!�)-"#%V	�/!��'�����q4���ก������/���qV�ก�"ก������ 2��!����.�������
���'�!� 	���)-U& �����f�'�/!� 
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle to 
the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by to the Receiver. 
 

��#���0 3 
Part 3 

ก����������!1U�!,�(��-��� ก����ก
�V3� 
Authorization for information disclosure and account withholding 
 ����	ก��� /!��%��%
� �)-2��
�"%ก���ก���ก*
��ก�U& ����ก���S�����ก�����	�
2��). 

You hereby irrevocably authorize to the Receiver to: 
1. ��v��U%+ 
�&�	��� w +
������ �ก����e���ก�V��+
�U& ��� (�ก���x���	�	�� FATCA ���
ก5���%�w) ���!%���"���กf�h�e)
�ก� ��#���!%������ก���w ��.����#��$ ��#/���
 

	�����#��$ g,-��!�*,� ���!%���"���กf�h�e)
�ก�+
�'���(
����ก� (Internal Revenue Service: IRS) + 
�&����ก���!�!�*,� ��-
�&ก/ � �)-
%&� ��+��#"S�	�!U& �')%h�e) ���%��+��T�) 
'*��#	�����ก�ก3 4̀���-
� FATCA (/�
 ����U& �x���	�	�� ���
U& 2��� /!����!���
) "S��!��������
�&�/��/�����
���T�) ก��"��%�����+ �-

ก"�ก��T�) ��%ก���/��-
�2�!�����T�) 
"S��!����� ��#�h���#�&�/��+
�U��	h�3 4̀���ก������ ��#/���
 ����%4'��
�-� w �)-�)
%&�ก��U& ��� ��#/���
��v���T�)U���U& ��� 	�
�"�"S��!���%2�  ��#+ 
�&�
�-� w �)-�ก)-%!ก��
/!��'�����q4���ก������/���qV�ก�"�)-
�"*&ก� 
�+
��%���e���ก�V��+
�U& ��� ���!%������h�e)
�ก����#��$ ��#/���
 	�����#��$ g,-��!�*,� IRS � !% 
disclose to the group  companies of the Receiver (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any other local and foreign government 
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 or account opened through the Receiver, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the 

  
   4     \����!ก��������b�!��ก� (������������0!15�(������b�!��ก�) ���*���� "#�!15���!����!��ก��������
-�j���กa������#  

Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 
 

 �  � 

6 
*�3�/No  

*�3�/No  7 

*�3�/No  8 

�������0��-���m����1n��&
�� ������0��-�!��0�ก��������������b�!��ก� ������

�V3���0!1U�*#�ก�
/,���,-���
�3�����*�  
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through the Receiver? 
 
��������!�(2��m����������b�!��ก� !��0�ก����������������
&""���0���0!ก�0�#(���ก�

�V3���0!1U�*#�ก�
/,��� /�������-�ก�
,-���

����*� 

Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or through or 
maintained with the Receiver ? 

�����"����0�������ก��2��!���!15�1� ���2�����2������ก
�V3���0!1U�*#�ก�
/,���/ �������-�ก�
,-���
 *1���
�V3� ������b�!��ก� 
�3�����*� 
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver  to 
an account maintained in the U.S.? 
 �����ก���
�������������������ก���������3�0��ก�
&""���0���0��-�������b�!��ก� !��0�ก����o ��0!ก�0�#(���ก�

�V3���0!1U�*#�
ก�
/,���/�������-�ก�
,-���
�3�����*�
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with the Receiver 
granted to person with U.S. address? 
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banking/business relationship which may be requested or required by the group  companies of the Receiver, domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities, 
including the IRS; and 

2. ��ก����"�ก��T�)+
������)-�)ก��U& ������
��v�U���U& ��� �!�*,�����2� �)-����2� ���"�ก��T�)���ก���!�"S��!��)-กS������%���!%���"���กf�h�e)
�ก����#��$ ��#/���
	�����#��$ g,-�
�!�*,� IRS h�%	 ���/��+
�ก5���% ��#/���
 ก5�ก3 4̀	���w �!�*,�+ 
	ก��� w �#�!���U& ���ก�����!%���"���กf�h�e)
�ก����ก���! 
withhold from your account opened with/through the Receiver and/or the income derived from such account  in the amount as required by the local and/or foreign tax 
authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the Receiver and such tax authorities. 

3.  ��ก����2��� + 
�&��)-"S�����	�
ก����"��3�'*��#/!�������V//�
����ก�� (U.S. person) ���
+ 
�&��)-"S�����	 
���%���� �ก�U& ��� ���
2��� /S�%��%
�� U& ����S�����ก��
�-���!�*,�
ก����v��U%+ 
�&���#ก����ก 3 �)-"��% 	���)-�#�V�����'�
{����).   U& ����)'��q�� �V�%����"�	���)%�rs�%��)%!�)-"#%V	�/!��'�����q4���ก������/���qV�ก�"ก������ 2��!����.�������
���'�!� 
	���)-U& �����f�'�/!� 
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 the Receiver, or if you fail 
to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship 
with you as may be deemed appropriate by the Receiver. 
 

��#���0 4 
Part 4 

ก����&V�����
&""���0���3�1� 2�3���� (���ก����!�ก������ 
CustomerPs authorization for the third parties to use  this form ,information disclosure, consent and agreement in this form  
 ���-
/!��'#�!ก+
����� (�&ก/ �/U& +
� ���ก��) ��#����ก����h��#/!��g.S�g 
�+
������ก���S�'���
ก'��/+ 
�&�//S�%��%
�� ก�����e����#'*����ก������	���w �)-�����" �+
�U��	h�3 4̀�)-

U& �������	�!���+�%(���
����U& "��"S�����%) ������%w 2�  �!���.�ก�3)�)-������v���T�)ก�����e��/'*����ก�������w U���U& ���  ��%����'�
{����). �������������#%��%
�� �V//����	�
2��).
��.����(
��2� �ก� 1.���e��"��ก��/ก
��V�/'*����ก�������w �)-�����S�qV�ก������ก������U��� ���
��v���T�)����r�ก ���
 ��T�)g�.
+�%���ก����%4 ���
� ���ก�����ก������
�-����.���%	��
���
U���U& ��� 2. U& '���'�V�ก��+�%| ��%
�-� ��#U& �ก)-%!+ 
�ก�����e��"��ก�� /ก
��V�/'*����ก���������ก���!+ ��	 �,  ��# 3. '����ก+
�ก�V��qV�ก�"���ก������+
�U& ���,  4.	�!��� ���
U& �)-
�ก)-%!+ 
� ���
���e����/��
 +
��V//����ก���!+ ��	 ���.����) ��.���b""V�����#
��/	    �)'��q�� �
ก'��+ 
�&� /S�%��%����#/S�%��%
�� w �ก)-%!ก��ก���'��	���#ก����v��U%+ 
�&� 
���
��ก 3 �)-"��% 	���
ก'��{����).��#�
ก'��/+ 
�&��)-
 ��*,� (g,-�	�
2��)."#�!���)%ก!�� ��
ก'����#+ 
�&��) 	��ก5���%�)-�ก)-%!+ 
���.����#	�����#��$ (�!�*,�ก5���% FATCA ��#
ก5���%�}
�ก����#��������ก��W
ก������#ก��'���'�V����ก�������ก�ก��ก�
ก��� �%) �'��
���)-�!�� ����2� �
��
ก'����#+ 
�&���.� ��#2� � /S�%��%��//S�%��%
�ก���V//����ก���!
+ ��	 ��Vก��%   ��#� �V//����ก���!+ ��	 ���#���!%������ก����.����#	�����#��$��#�V//��)-�ก)-%!+ 
��Vก��%'����*�S�'�� / � �
ก'����#+ 
�&��w+
������#�!���ก��2�  2��!��"#
%&�
��&�'S�������
�
ก'��{���"��� กf� �)U�U&ก���ก�������Vก��#ก��  

In consideration of your (customerls orl applicantls) convenience and to reduce your 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; You hereby acknowledge and agree that any of following person(s) 
(i.e.,  1. any asset management company/fund/ any financial institution  with whom you 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  you  have provided such Documents and Information to each of those 
aforesaid person (s) yourself .You further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.  

 
 

 
+ ���" ����������#	ก���5���	�	��+ 
กS���� + 
	ก�� ��#���-
�2+	���w ��
ก'��{����).g,-��!�*,�	ก��%��%
�� �)ก����v��U%+ 
�&� ก����ก��T�) ��#ก��%V	�/!��'�����q4
���ก������/���qV�ก�"ก��+ ���" � ���-
�������ก(������ก���). ",�2� ����%��
��-
2! ����'S�/�T  
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, including the permitting the disclosure of information, 
account withholding and termination of banking/business relationship. 

 
�����3�0�,-�(�!1U�
�V3� qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq. #����0 
Signature of Applicant  (....................................................) Date 
  

 
�����3�0�!���������0,-���
!�ก��� qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq #����0 
Signature of Officer  (....................................................) Date 
who receives the document  



��/��/����         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 
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��/��/����     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 
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