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  ส ำหรับลูกค้ำประเภทบุคคลธรรมดำ 
For Individual Customer 

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่  บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด และบริษทัแม่  บริษัทในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกจิกำรเงินของบุคคลข้ำงต้น (ไม่ว่ำแตล่ะรำยหรอืรวมกันใน
หนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่ำ “ผู้รับ”) เพื่อประโยชน์ของผูร้ับ และบุคคลที่สำมตำมที่กล่ำวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้  โดยให้ถอืว่ำบุคคลดังกล่ำวทั้งหมดเป็นผู้รับ
หนังสือฉบับนี้เช่นกัน 
This form is provided to Asia Plus 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 it shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.  

ข้อมูล / ค ำยืนยัน / และข้อตกลงของลูกค้ำ Customer’s  Information / representation / and agreements 

   วันที/่Date 

ผู้ขอเปิดบัญชี/ ผู้ ใช้บริกำร Applicant’s Name/Name of user of the financial service 

(ค ำน ำหน้ำ/ชื่อ/นำมสกุล) __________________________________________________________ 

(Title/Name/Surname)

สัญชำต ิ
Nationality(ies) 
โปรดระบุทุกสญัชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that 
you hold. 

บัตรประชำชนเลขที่ (ส ำหรับคนไทย)  
Thai Citizen ID Card No.  

หนังสือเดินทำง เลขที ่(เฉพำะคนตำ่งชำติ) 
Passport No. (Non-Thai only) 

0

ส่วนที่ 1 
Part 1 

สถำนะของลกูค้ำ 
Status of Customer 

โปรดเลอืกท ำเครือ่งหมำยในชอ่งที่สอดคลอ้งกับสถำนะของทำ่น 
Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

(หากท่านตอบว่า “ใช”่ ในข้อใดขอ้หน่ึง แสดงว่า ท่านเปน็บคุคลเมรกิา ตามกฎหมาย FATCA   โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)  

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

โปรดตอบ “ใช่” หำกท่ำนเป็นพลเมืองอเมรกิัน แม้ว่ำจะอำศยัอยู่นอกสหรัฐอเมริกำ 
โปรดตอบ “ใช่” หำกท่ำนมีสถำนะเป็นพลเมืองของหลำยประเทศ และหนึ่งในน้ันคือเป็นพลเมืองอเมริกัน 
โปรดตอบ “ใช่ หำกท่ำนเกิดในสหรัฐอเมริกำ (หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรัฐอเมรกิำ) และยังไม่ได้สละควำมเป็นพลเมอืงอเมริกันอยำ่งสมบูรณ์ตำมกฎหมำย 
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. 

  โปรดตอบ “ใช่” หำกส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมอืงและสัญชำติของสหรัฐอเมริกำได้ออกบัตรประจ ำตัวผูม้ีถิ่นท่ีอยู่ถำวรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยในสหรัฐอเมริกำให้แก่ท่ำน ไม่ว่ำบัตรดังกล่ำวของ 
 ท่ำนจะหมดอำยุแล้วหรือไม่ ณ วันท่ีท่ำนกรอกและลงลำยมือชื่อในแบบฟอร์มน้ี 
ควรตอบ “ไม่ใช่” หำกบัตรดงักลำ่วของท่ำนได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอยำ่งเป็นทำงกำรแล้ว ณ วันท่ี ท่ำนกรอกและลงลำยมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ 
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. 

   Form No. FATCA 01 – Revised August 2015 

1.1 ค ำถำมเพ่ือตรวจสอบสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status cheek 

  1   ทา่นเปน็พลเมอืงอเมรกิัน ใชห่รือไม ่  Are you a U.S. Citizen? 

ส ำหรับผู้แนะน ำกำรลงทุน 
 U.S. Account    Non U.S. Account 

ทำ่นเปน็ผู้ถือบัตรประจ ำตัวผูม้ีถิน่ทีอ่ยู่ถำวรอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำยในสหรัฐอเมรกิำำ (เช่น กรีนกำร์ด) ใช่ หรอืไม ่ 
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? 

แบบแจ้งสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน 
Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person 

2 ใช่/Yes   □ ไมใช/่No □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช/่No □ 

เอกสารเพิ�มเติม 5.4-1
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ท่ำนอำจถูกพิจำรณำว่ำเป็นผูม้ีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกำหำกเป็นไปตำมเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปปีัจจบุัน ท่ำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำอย่ำงน้อย 183 วัน เป็นต้น และ 
หำกต้องกำรรำยละเอยีดเพิ่มเติม โปรดศึกษำข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ (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 IRS’ website:  http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test. 

1.2 ค ำถำมเพ่ิมเติม / Additional Questions 
(โปรดข้ำมค ำถำมในส่วนนี้หำกท่ำนแสดงตนว่ำเป็นคนอเมริกันตำมข้อ 1 – 3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9  แล้ว) 

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

  (หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้ง 
  (If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 

(1) ส าเนาบัตรประชาชนส าหรับคนไทย(หนังสือเดินทางส าหรับคนต่างชาติท่ีแสดงว่าไม่ใช่คนอเมรกิัน)  และ 
    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) ส าเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีท่ีตอบ”ใช”่  ในข้อ ❹ ข้างส่างนี้  
   A   copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes”  in question ❹ below 

       

 

          

ส่วนที่ 2 
Part 2 

กำรยืนยนัและกำรเปลีย่นแปลงสถำนะ 
Confirmation and Change of Status 

1. ท่ำนยืนยันว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.

2. ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ หำกท่ำนมีสถำนะเป็นบุคคลอเมรกิัน แต่ข้อมูลท่ีให้ตำมแบบฟอร์มน้ี หรือตำมแบบฟอรม์ W-9 เปน็ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไมถู่กต้อง หรอืไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รบัมี
สิทธิใช้ดุลยพินจิแต่เพยีงฝ่ำยเดียวท่ีจะยุติควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน ตำมท่ีผู้รบัเห็นสมควร
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. ท่ำนตกลงท่ีจะแจ้งให้ผู้รับ ได้ทรำบและน ำส่งเอกสำรประกอบให้แกผู่้รับ ภำยใน 30 วัน หลังจำกมีเหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลงอันท ำให้ข้อมูลของท่ำนท่ีระบุในแบบฟอร์มน้ีไม่ถูกต้อง และในกรณี
ท่ีผู้รับมกีำรรอ้งขอเอกสำร/ข้อมูล/ค ำยินยอมเพิ่มเติม ท่ำนตกลงท่ีจะด ำเนินกำรให้แล้วเสรจ็ตำมท่ีได้รับกำรรอ้งขอภำยในเวลำท่ีผูร้ับก ำหนด
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. ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ ในกรณีท่ีท่ำนไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมขอ้ 3 ข้ำงต้น หรือมีกำรน ำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไมถู่กต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ เกี่ยวกับสถำนะของท่ำน ผูร้ับมีสิทธใิช้ดุลย
พินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวท่ีจะยุติควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกบัท่ำน ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน ตำมท่ีผู้รบัเห็นสมควร
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.

  3   ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ 
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

ใช่/Yes   □ ไมใช/่ / No □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 

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

5 ท่ำนมทีีอ่ยูอ่ำศัยในปจัจุบัน  หรอืทีอ่ยูเ่พื่อกำรติดต่อในสหรฐัอเมรกิำ ส ำหรับบัญชีทีเ่ปดิไว้กับ/ผ่ำนผู้รับใช่หรอืไม ่
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address in contacting with the Receiver) 

ท่ำนมหีมำยเลขโทรศัพทใ์นสหรัฐอเมรกิำเพื่อกำรติตดอ่ท่ำนหรอืบุคคลอืน่ที่เกีย่วขอ้งกับบัญชีที่เปดิไว้กับ/ผ่ำน/หรอืมอียูก่ับผู้รบั 
หรอืไม ่
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? 

ท่ำนมคี ำสั่งท ำรำยกำรโอนเงินเป็นประจ ำโดยอัตโนมัติจำกบัญชทีี่เปดิไว้กับ/ผ่ำน/หรอืมอียู่กับผู้รับไปยงับัญชใีนสหรฐัอเมรกิำ 
ใชห่รอืไม ่
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.? 

7 

8 ท่ำนมกีำรมอบอ ำนำจหรือใหอ้ ำนำจกำรลงลำยมอืชือ่แก่บุคคลที่มทีีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมริกำ เพ่ือกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว ้
กับ/ผำ่น/หรือมอียู่กับผู้รับ  

  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? 

ใช่/Yes   □ ไมใช/่ / No □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช/่ / No □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช/่ / No □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช/่ / No □ 

6 

http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test
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ส่วนที่ 3 
Part 3 

กำรยินยอมให้เปิดเผยขอ้มูลและกำรหักบัญช ี
Authorization for information disclosure and account withholding 
 
 

ท่ำนตกลงให้ควำมยินยอม ท่ีไมอ่ำจยกเลิกเพิกถอนแก่ผูร้ับในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
You hereby irrevocably authorize to the Receiver to: 

1. เปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของท่ำนให้แก่บรษิัทในกลุ่มของผู้รบั (ในกำรปฏิบัติตำม FATCA หรือกฎหมำยใดๆ) หน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกร และหน่วยงำนรำชกำรใดๆ ท้ังในประเทศ และ/หรือ 
ต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงำนจัดเกบ็ภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่ำวรวมถึง ชื่อลูกค้ำ ท่ีอยู่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี หมำยเลขบัญชี สถำนะ
ตำมหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตำม หรือผู้ไม่ให้ควำมร่วมมอื) จ ำนวนเงินหรือมูลค่ำคงเหลือในบัญช ีกำรจ่ำยเงินเข้ำ-ออกจำกบัญช ี รำยกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี จ ำนวนเงิน 
ประเภทและมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน และ/หรือ ทรพัย์สินอื่น ๆ ท่ีมอียู่กับผูร้ับ และ/หรือเปิดบัญชผี่ำนผู้รบั ตลอดจนจ ำนวนรำยได ้ และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกีย่วกบัควำมสัมพันธ์ทำง
กำรเงิน/ทำงธุรกิจท่ีอำจถูกรอ้งขอโดยบรษิทัในกลุ่มของผูร้ับ หน่วยงำนทำงภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถงึ IRS ด้วย 
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 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. หักเงินจำกบัญชีของท่ำนท่ีมีกับผูร้ับหรอืเปิดผ่ำนผูร้ับ รวมถึงเงินได้ท่ีท่ำนได้รับจำกบัญชีดังกล่ำวในจ ำนวนท่ีก ำหนดโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือตำ่งประเทศ ซึ่ง
รวมถึง IRS ภำยใต้บังคับของกฎหมำย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่ำงๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่ำงผูร้ับกับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรดังกล่ำว 
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.  หำกท่ำนไม่ให้ข้อมูลท่ีจ ำเป็นต่อกำรพิจำรณำสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลท่ีจ ำเป็นต้องรำยงำนให้แก่ผู้รบั หรอืไม่ใหค้ ำยินยอมให้ผูร้ับด ำเนินกำรอื่นใดรวมถึงกำร
เปิดเผยข้อมูลและกำรหัก ณ ท่ีจ่ำย ตำมท่ีระบุในหนังสอืฉบับนี ้   ผูร้ับมีสิทธิใชด้ลุยพินิจแต่เพียงฝ่ำยเดยีวท่ีจะยุติควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน 
ตำมท่ีผู้รับเห็นสมควร 
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. 

 

ส่วนที่ 4 
Part 4 

กำรอนุญำตให้บุคคลทีส่ำมใชป้ระโยชน์และขอ้ตกลงในเอกสำรนี ้
Customer’s authorization for the third parties to use  this form ,information disclosure, consent and agreement in this form  
 เพื่อควำมสะดวกของท่ำน (ลูกค้ำ/ผู้ขอใชบ้ริกำร) และเป็นกำรลดภำระควำมซ้ ำซ้อนของท่ำนในกำรน ำส่งเอกสำร/ขอ้มูล/ค ำยินยอมให้กับบรษิัทและสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ท่ีเป็นเจ้ำของผลิตภัณฑ์

ท่ีผู้รับเป็นตัวแทนขำย(หรือเป็นผู้จัดจ ำหนำ่ย) เป็นรำยๆ ไป  รวมท้ังกรณีท่ีท่ำนเปิดบัญชีกบับรษิัท/สถำบันกำรเงินใดๆ ผำ่นผู้รับ  โดยหนังสือฉบับนี้ ท่ำนรบัทรำบและยินยอมให้บคุคล
ดังต่อไปนี้ท้ังหมด(อันได้แก ่1.บริษัทจัดกำร/กองทุน/สถำบันกำรเงินใดๆ ท่ีท่ำนท ำธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำน หรือเปิดบัญชเีงินฝำก หรือ บัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย ์หรือใชบ้รกิำรทำงกำรเงินอื่นใด
ท้ังโดยตรงหรือผ่ำนผูร้ับ 2. ผู้สนับสนุนกำรขำยฯ รำยอื่น และผู้เกี่ยวขอ้งกับบริษัทจดักำร /กองทุน/สถำบันกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้น,  และ 3. สมำชิกของกลุ่มธรุกจิทำงกำรเงินของผู้รบั,  4.
ตัวแทน หรือผู้ท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือบริษัทในเครือ ของบคุคลดังกล่ำวข้ำงต้นท้ังหมด) ท้ังในปัจจบุันและอนำคต  มีสิทธิใช้เอกสำรข้อมูล  ค ำยืนยันและค ำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกบักำรแสดงตนและกำร
เปิดเผยข้อมูล หรอืหัก ณ ท่ีจ่ำย ตำมเอกสำรฉบับนี้และเอกสำร/ข้อมูลท่ีอ้ำงถึง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่ำ “เอกสำรและขอ้มูล”) ตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้งท้ังในและต่ำงประเทศ (รวมถึงกฎหมำย 
FATCA และกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย) เสมือนหนี่งว่ำ ท่ำนได้มอบเอกสำรและข้อมูลน้ัน และได้ให้ค ำยืนยัน/ค ำยินยอมกับ
บุคคลดังกล่ำวข้ำงต้นทุกรำย   และให้บคุคลดังกล่ำวข้ำงต้นและหน่วยงำนรำชกำรท้ังในและต่ำงประเทศและบคุคลท่ีเกีย่วขอ้งทุกรำยสำมำรถน ำส่ง / ใชเ้อกสำรและข้อมูลใดๆของท่ำนระหว่ำง
กันได้ ไม่ว่ำจะอยู่ในรปูส ำเนำหรอืเอกสำรฉบับจริง ก็ใหม้ีผลผูกพันกับท่ำนทุกประกำร 
  
In consideration of your (customer’s or’ applicant’s) 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.  

 

 
ข้ำพเจ้ำรบัทรำบและตกลงปฎบิัติตำมข้อก ำหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขต่ำงๆ ในเอกสำรฉบบันี้ซึ่งรวมถงึตกลงยินยอมใหม้กีำรเปิดเผยข้อมูล กำรหกับญัชี และกำรยุติควำมสัมพันธ์
ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกบัข้ำพเจ้ำ เพื่อเปน็หลักฐำนแหง่กำรนี้ จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เปน็ส ำคญั  
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. 
ลำยมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี 
Signature of Applicant 

วันที ่
Date 

ผู้แนะน ำกำรลงทุน 
Investment Consultant 

วันที ่
Date 


