กลุ่มบริษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี จํากัด
179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชัน 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุ งเทพฯ 10120 โทร. 0-2088-9100 โทรสาร 0-2343-9663

แบบฟอร์ มทีต้ องกรอกและลงลายมือชือ :
ใบคําขอเปิ ดบัญชี (สีฟ้า)
สัญญาตัวแทนและนายหน้ าในการซือขายหลักทรัพย์ (สีแดง)
บันทึกข้ อตกลงการขอใช้ บริ การซื 1อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนฯ
แบบคําขอใช้ บริ การซื 1อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนฯ
FATCA Form
หนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝาก (ATS)

หน้ า 1, 6, 8
หน้ า 3, 5, 7, 8
หน้ า 5
หน้ า 3
หน้ า 3
หน้ า 1-3

บัญชีธนาคารทีบริษัทให้ บริการ ATS : ประเภทบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวัน
1. ธนาคารกรุงเทพ –BBL
4. ธนาคารทหารไทย -TMB
2. ธนาคารกสิกรไทย -KBANK
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ -SCB
3. ธนาคารกรุงไทย -KTB
6. ธนาคารยูโอบี -UOB

- ลงลายมือชื"อรวม
- ลงลายมือชื"อหน้ าละ
- ลงลายมือชื"อ
- ลงลายมือชื"อ
- ลงลายมือชื"อ
- ลงลายมือชื"อหน้ าละ

4 ลายเซ็น
1 ลายเซ็น
1 ลายเซ็น
1 ลายเซ็น
1 ลายเซ็น
1 ลายเซ็น

7. ธนาคารธนชาต -TBANK
8. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ -LH Bank
9. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา – BAY

ยกเว้นบัญชี ฝากประจํ า / TMB No Fixed Account / TMB Saving Care

ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม

ข้ อชีแจง
โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื"อในแบบฟอร์ ม
ตามที"บริ ษัทฯ กําหนด
โปรดลงลายมือชื"อรับรองสําเนาเอกสารประกอบต่างๆ
ลายมือชื"อที"ลงนามในแบบฟอร์ มและเอกสารประกอบต้ อง
เหมือนกันทุกจุด ยกเว้ น หนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากATS ต้ องลงนามตามที"ให้ ไว้ กบั ธนาคาร
หากมีการแก้ ไขข้ อความกรุณาขีดฆ่าแล้ วเขียนข้ อความที"
ถูกต้ องใหม่ พร้ อมลงลายมือชื"อกํากับการแก้ ไข ห้ ามมิให้
หมายเหตุ : บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ; ทีจ< ะพิจารณาถึงความสมบูรณ์ ชดั เจนของ
เอกสารที ล< ูกค้าส่งถึงบริ ษัทฯ เพือ< ประกอบการเปิ ดบัญชี ของลูกค้า

ทําการลบข้ อมูลด้ วยนํ 1ายาลบคําผิด
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แบบคําขอใช้บ ริก ารซือขายผลิต ภัณฑ์ใ นตลาดทุน ในขอบเขตทีกําหนด
วัน ที.................................
ตามทีข้าพเจ้า .............................................................................................. ในฐานะของผูข้ อใช้บริการได้ตกลง
ทําบันทึกข้อตกลงกับบริษัท รายละเอียดตามบันทึกข้อตกลงการขอใช้บริการซือ) ขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในขอบเขตทีกําหนด
เมือวันที ..................................................
1. ข้าพเจ้าตกลงยิน ยอมให้บ ริษัท ลงทุน ซือขายหลัก ทรั พ ย์ ภายใต้ข อบเขตและเงือนไขของผลิต ภัณ ฑ์
ดังนี
มันคง
จํานวนเงิน ลงทุน ...................................................................บาท
เหมาะสําหรับ นัก ลงทุน ระยะกลางถึงระยะยาว
จุด เด่น
ใช้ปัจจัยพืน) ฐานและปัจจัยเชิงคุณภาพในการเลือกหุน้
เลือกลงทุนในหุน้ ทีราคาตํากว่ามูลค่ายุติธรรม
มีจดุ STOP LOSS เพือจํากัดความเสียหาย
ว่อ งไว
จํานวนเงิน ลงทุน ...................................................................บาท
เหมาะสําหรับ นัก ลงทุน ระยะสัน
จุด เด่น
ใช้ปัจจัยทางเทคนิคและปั จจัยเชิงจิตวิทยาในการเลือกหุน้
พอร์ตลงทุนมีการหมุนเวียนสูง
มีจดุ STOP LOSS เพือจํากัดความเสียหาย
หมายเหตุ : กรณีทีลูกค้ามีสญ
ั ชาติอืนทีไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย จะลงทุนในหลักทรัพย์ทีกําหนดใน Type NVDR
เท่านัน)
• กําหนดผลขาดทุน (คํานวณ ณ สิน) วัน) ทียอมรับ ได้ ดังนี
ผลขาดทุนทียอมรับได้ รายหลักทรัพย์ ไม่เกิน EF% ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์นนั)
ผลขาดทุนทียอมรับได้ รายบัญชี ไม่เกิน HI% ของเงินลงทุนรวม
การคํานวณประมาณการผลขาดทุน ทียอมรับ ได้
บริษัทจะทําการคํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินทีวางหรือยึดถือ ตามราคาตลาด (Mark
to Market) อย่างน้อย E ครัง) ในทุกสิน) วันทําการ โดยจะใช้ราคาเฉลียของตลาดของหลักทรัพย์นนั) ๆ ณ วันทีเกิด
รายการซือ) เทียบกับ ราคาเฉลียของตลาดของหลักทรัพย์นนั) ๆ ณ วันทีคํานวณฯ ดังนี )
การคํานวณอัต ราผลขาดทุน ทียอมรับ ได้ (%) เท่ากับ
[ราคาเฉลียฯ (วันที Mark To market) - ราคาเฉลียฯ (วันทีลงทุน)] x 100
ราคาเฉลียฯ (วันทีลงทุน)
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ตัวอย่างการคํานวณผลขาดทุน ทียอมรับ ได้
วันที X ซือ) หุน้ A ทีราคา EI บาท (ราคาเฉลียของตลาดอยู่ที ^.FI บาท) ต่อมาวันที XX ราคา
เฉลียของตลาดอยู่ที _.`I บาท
วิธ ีก ารคํานวณ

(8.60 - 9.50) x100 = -9.5%
9.50

(ตํากว่าระดับผลขาดทุนทียอมรับได้)

*ลู ก ค้า รั บ ทร าบแ ละยอ มรั บ ว่ า การ ลงทุ น ย่ อ มมี ค วามเสี ยงที จะเกิ ด ผลขาดทุ น จากการ ลงทุ น อั น
เนืองมาจากราคาหลัก ทรัพ ย์ท ีเปลียนแปลงไป และการคํานวณมูล ค่าของหลัก ทรัพ ย์โ ดยใช้ร าคาเฉลียของ
ตลาดในการคํานวณนัน อัต ราผลขาดทุน ทียอมรับ ได้จ ากการคํานวณอาจไม่ต รงกับ อัต ราผลขาดทุน ทีเกิด ขึน
จริง ดัง นันอัต ราผลขาดทุน ทียอมรับ ได้ท ีเกิด ขึนจริง จึง อาจสูง กว่า อัต ราผลขาดทุน ทียอมรับ ได้ต ามทีลูก ค้า
กําหนด

• หลัก ทรัพ ย์ท ข้ี าพเจ้าไม่ส ามารถลงทุน ได้
ไม่ม ี
มี โปรดระบุชือย่อหลักทรัพย์
(1).................... (2).................... (3).................... (4).................... (5)....................
2. เงิน ลงทุน ขันตําทีบริษัท กําหนดสําหรับ บริก ารนีต่อ หนึงผลิต ภัณ ฑ์ ปั จ จุบัน กําหนดที 3==,=== บาท
ซึงบริษัท อาจประกาศเปลียนแปลงได้ โดยไม่ต ้อ งแจ้งล่วงหน้า
3. การวัด ผลการดําเนิน งานและการเรีย กเก็บ ค่าธรรมเนียมการจัด การและค่าธรรมเนีย มตามผลการ
ดําเนิน งาน
3.1 อัต ราค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
อัต ราค่าธรรมเนียม
(ไม่ร วมภาษีม ูล ค่าเพิม)
I.HF% ของมูลค่าทรัพย์สิน

กําหนดเวลาเรีย กเก็บ
คํา นวณทุก วัน สุด ท้า ยของเดื อ นที สิน) ไตรมาส และเรี ย กเก็ บ
ภายใน F วันทําการ

บริษัทจะเริมเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ตัง) แต่วนั ที E ตุลาคม HF`E เป็ นต้นไป ทัง) นีบ) ริษัทอาจ
ประกาศเปลียนแปลงได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
3.2 อัต ราค่าธรรมเนียมตามผลการดําเนิน งาน (Performance Fee)
อัต ราผลตอบแทน
การลงทุน
0%-10%
>10%-15%
>15%-20%
>20% ขึน) ไป

อัต ราค่าธรรมเนียม
(ไม่ร วมภาษีม ูล ค่าเพิม)
0%
0.5%
1.0%
1.5%

กําหนดเวลาเรีย กเก็บ
คํานวณทุกวันที 31 ธันวาคม ของทุกปี
หรือ เมือมีการพักการลงทุน หรือ ยกเลิก
บันทึก ข้อตกลงและเรียกเก็ บภายใน F
วันทําการ
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3.3 การวัด ผลการดําเนิน งานและการเรียกเก็บ ค่าธรรมนียม
บริษัทจะคํานวณและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราทีบริษัทประกาศกําหนดโดยคํานวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินคงเหลือทุกสิน) วัน และเรียกเก็บทุกไตรมาส ได้แก่ jE มีนาคม / jI มิถุนายน / jI
กันยายน / jE ธันวาคม
ทุกสิน) ปี หรือเมือมีการพักการลงทุนหรือยกเลิกบันทึกข้อตกลง บริษัทจะคํานวณอัตราผลตอบแทน
การลงทุน หากอัตราผลตอบแทนการลงทุน สูง เกิ นกว่า ร้อยละEI ของเงิ นลงทุน บริษัทจะเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามผลการดําเนินงานในอัตราทีบริษัทประกาศกําหนดโดยคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิ น
คงเหลือ ณ วันสิน) ปี หรือวันทีมีการพักการลงทุนหรือยกเลิกบันทึกข้อตกลง
การคํานวณอัต ราผลตอบแทนการลงทุน (%) เท่ากับ
ผลตอบแทนระหว่างปี X 100
ต้นทุนหลักทรัพย์ทีลงทุนเฉลียรายวัน

ผลตอบแทนระหว่า งปี หมายถึง กํา ไร/ขาดทุนจากการขายหลักทรัพ ย์ (รวมถึงกรณี ทีมี การโอน
หลักทรัพย์ไปบัญชี อืน จะคํานวณกําไร/ขาดทุนจากราคาเฉลียของวันทีโอน) เงินปั นผลทีได้ร ับ กําไร/
ขาดทุนทียังไม่เกิดขึน) จากหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชี หากถือหลักทรัพย์ขา้ มปี จะใช้ราคาปิ ด ณ วันทํา
การสุดท้ายของปี ก่อนเป็ นต้นทุนใหม่ในการคํานวณปี ถดั ไป
ตัวอย่างการคํานวณค่าธรรมเนียมตามผลการดําเนิน งาน
เงิน ลงทุน เริมต้น N ล้านบาท
อัต ราผลตอบแทนการลงทุน
มูล ค่าทรัพ ย์สิน ณ วัน สินปี (ล้านบาท)
Performance Fee

กรณีท ี N
27%
1.27
1.5% x 1.27 ล้านบาท
= 19,050 บาท

กรณีท ี O
16%
1.16
1% x 1.16 ล้านบาท
= 11,600 บาท

กรณีท ี P
-2%
0.98
0

ลงชือ _______________________ ผูข้ อใช้บ ริก าร
(
)

สําหรับ บริษัท หลัก ทรัพ ย์ ทรีน ีต ี จํากัด
ผู้แ นะนําลูก ค้า : …………………………

ลงชือ ____________________________________
(
)
ผู้แ นะนําการลงทุน

ลงชือ ___________________________________
(
)
หัวหน้าเจ้าหน้าทีการตลาด / ผู้จดั การสาขา /
ผู้ท ได้
ี ร ับ มอบหมาย
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    ก /    ก

For Individual Customer

Form for Declaration of Status as U.S. or
Non-U.S. Person
    ก ก  ก     !" # $%ก& '&กก!( "& "( (* #
 # ก   # !ก# +,- .) !01 23(,-  &""0  0ก#$%#0 4 (
   2$# "& "ก# !15,-   !3ก
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

V3
Nationality(ies) ____________________________
ก

 /Please specify all nationalities that

("/30/ ก&) _____________________________________________________
you hold.
1 33!(0 ( "*)
! !(0 (!  "3)
Thai Citizen ID Card No.
Passport No. (Non-Thai only)
#0 1 $ (-ก"
Part 1
Status of Customer
21!ก!"0  30"ก $ (
Please check the appropriate boxes corresponding to your status

1.1 "$ !0# $ "# !15 &""! ก / U.S. Person Status cheek
(,ก- ./ 0 /12/12,34 5 4- 678896:ก :ก;,:< FATCA กก5AB: 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)

1 !15!  ! ก 3*  Are you a U.S. Citizen?

 ก  ก !"# $% %& ก'( ก

 ก)'*# + %#$ #,- ./   ก

 กก '( ก ( )-+ '( ก) #%22'#/!  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.

* 3/No 

0 0 -$#$-ก กa b! ก
กก) 3 * 
❷ !15,-$ 1 #,- $
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?
* 3/No 

 ก'Sก !"/+ #'T + '( ก2 ก  #"S !U&)*-)- %&*! %*&ก  ก5% '( ก ก 2!  ก!+ 
"# %V! 2 3 !)-ก ก#% -  W 4).
/!
2  ก  ก!+ 2*&ก'# %กก  * *  %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.
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?
 "*&ก"3!U&)*-)- %& '( กก2 ก3`4 Substantial Physical Presence Test  ab""V   %& '( ก % % 183 !   #
ก ก%# %) -  $,กe+ & !f 2g 4+  !%"กf he) ก+ '( ก (Internal Revenue Service:
IRShttp://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test
You may be considered a U.S. resident if you meet the Substantial Physical Presence Test, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183
days. For more details, please refer to the information on the IRSl website: http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test.
FATCA_1015
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1.2 "$ !0 ! / Additional Questions
(+/S* '!).ก' !/ ก + 1 n 3 #2ก 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 /12/12,34 กก  W-8BEN R2:S4
(If you check .yes0 in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))
(1) V6   V,8W<(,4 64 V,84 5 4-W:/ 86: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) V6,4 4ก6 < 6:ก - Certificate of Loss of Nationality of the United States ก^0/ 0 /12 ❹ 124 4S
A copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer .yes0 in question ❹ below
4 \!กb! 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?
❺  0-m1n&  0-!0กb! ก  V30!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?

6   !(2mb! ก !0ก &""00!ก0#(ก V30!1U*#ก /, / -ก ,-
3 * 




* 3/No

* 3/No

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 ก2!!151 22  ก V3!0 1U*#ก /,/  -ก ,- *1 V
 3 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.?

* 3/No

8  ก   ก  30 ก &""0 0 - b! ก !0 กo 0!ก0#(ก V30!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?

* 3/No

7

#0 2 ก%%#ก)%- '*#
Confirmation and Change of Status
Part 2
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 /!'q4ก/qVก"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 กU& h%  30 ! "ก) Vก34)-% S + &+ )-# V  W 4).2*&ก  # ก3)
)-U& )ก +  ก'/+ &//S%% -   ก)-"#Sก !'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! ก3))-22Sก + 3 +   )กS'+ & f" 2*&ก   2/ *!' &34 ก)-%!ก '*#+  U& )'q V%
" )%rs%)%!)-"#%V /!'q4ก/qVก"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 ก !1U!,( - กก V3
Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding
 ก /!%%  )-2 "%กกก* กU& กSก  2).
You hereby irrevocably authorize to the Receiver to:
1. vU%+ &  w +  ก e กV+ U& ( กx    FATCA  ก5% w) !%"กf he) ก #!%ก w . #$ #/
#$ g,-!*, !%"กf he) ก+ '( ก (Internal Revenue Service: IRS) + &ก!!*, - &ก/ )- %& +#"S !U&')%he) %+ T)
'*# กก3`4-  FATCA (/ U&x     U&2 /!! ) "S! &//  T) ก"%+- ก"ก T) %ก/- 2! T)
"S! #h#&/+ U h3`4ก #/ %4' - w )-) %&ก U& #/ v T)UU&  ""S!%2 #+ & - w )-ก)-%!ก
/!'q4ก/qVก")- "*&ก + % e กV+ U& !%he) 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
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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&  vUU& !*,2)-2 "ก T)ก! "S!)-กS%!%"กf he) ก #$ #/ #$ g,-
!*, IRS h% / + ก5% #/ ก5ก3`4 w !*,+ ก  w #!U& ก !%"กf he) กก!
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. ก2 + &)-"S  ก"3'*#/! V// ก (U.S. person)  + &)-"S % กU&  2 /S%%  U& Sก - !*,
กvU%+ &#กก 3 )-"% )-# V ' {  ). U& )'q V%" )%rs%)%!)-"#%V /!'q4ก/qVก"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  31 23 (ก!ก
CustomerPs authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form

- /!'#!ก+  (&ก//U&+  ก) #กh#/!g.Sg +  กS' ก'/+ &//S%%  ก e#'* ก w )-"+ U h3`4)U&  !+%( U&""S%) %w 2 !.ก3))-v T)ก e/'* ก w UU& %' {  ).   #%%   V//  2).
.( 2ก 1. e"ก/ก V/'* ก w )-SqVกกU  v T)rก  T)g. +%ก%4   กก - .% 
 UU& 2. U&' 'Vก+%| % - #U&ก)-%!+ ก e"ก /ก V/'* กก!+ , # 3. 'ก+ กVqVก"ก+ U& , 4. !  U&)ก)-%!+   e / +  V//ก!+ .) . b""V # / )'q  ก'+ & /S%%#/S%%   w ก)-%!ก ก' #กvU%+ &
 ก 3 )-"%  ก'{  ).# ก'/+ &)- *, (g,-  2)."#!)%ก!  ก'#+ &) ก5%)-ก)-%!+ . # #$ (!*,ก5% FATCA #
ก5%} ก# กW ก#ก' 'Vกกกก ก%) ' )-! 2  ก'#+ &. #2 /S%%//S%% ก V//ก!
+ Vก% #  V//ก!+ #!%ก. # #$# V//)-ก)-%!+ Vก%'*S' /  ก'#+ & w+ #!ก2 2!"# %&
&'S  ก'{  " กf )UU&กก 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.

+"  # ก5   + กS + ก #- 2+ w  ก'{  ).g,-!*, ก%%  )กvU%+ & กก T) #ก%V /!'q4
ก/qVก"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.

 30,-(!1U V3
Signature of Applicant

 30!0,- !ก
Signature of Officer
who receives the document
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#0
Date

#0
Date

หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก
วันที ………………………….……………….……………………..…
เรียน ผูจ้ ดั การธนาคาร
กรุงเทพ (BBL)
กรุงศรีอยุธยา (BAY)

กสิกรไทย (KBANK)
ธนชาต (TBANK)

กรุงไทย (KTB)
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)

ทหารไทย (TMB)
ไทยพาณิชย์ (SCB)
อืน ๆ (OTHER)…………………………………………….

ยูโอบี (UOB)

สาขา………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………………………….……………..….… เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท
บัญชีเลขที

ออมทรัพย์

กระแสรายวัน

ชือบัญชี..……………………………………………………………………………………….……….……………

เลขที ….………………….………… ตรอก/ซอย…………..….……..………….……………… ถนน……………………………………..…………… ตํ า บล/แขวง……………..….……….……………..…………
อําเภอ/เขต………….……………………………… จังหวัด…………………………....……………… รหัสไปรษณีย…์ …………………………… โทรศัพท์………………………………….......….....…………………
ต่อไปนีP เรียกว่า “ผูใ้ ห้ความยินยอม” มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนําส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงิน
ฝากของ บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตีP จํากัด (ต่อไปนีP เรียกว่า “บริษัท”) และ/หรือ บัญชีอืนใดซึงบริษัทจะเปลียนแปลงหรือกําหนดเพิมเติมในอนาคต
เพือชําระหนีP ใดๆ และ/หรือเพือเป็ นหลักประกันหรือเป็ นการวางเงิน รวมถึงบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ตามจํานวนเงินทีปรากฎในใบแจ้งให้หกั บัญชี
เงินฝาก หรือระบบสือสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Data) หรือคําสังทีธนาคารได้รบั จากบริษัท และ/หรือ ตัวแทน
ของบริษัท และ/หรือนิ ติบุคคลหรือบุคคล ทีได้รบั แต่งตัPงหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพือชําระหนีP และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฎในภายหลัง
ว่าจํานวนเงินทีระบุในคําสังตามทีธนาคารได้รบั นัPนไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทาํ การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจํานวนทีปรากฏใน
คําสังเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงทีจะดําเนิ นการเรียกร้องเงินจํานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทัPงนีP ข้าพเจ้าขอสละสิทธิaในการเรียกร้อง หรือ
ฟ้ องร้องให้ธนาคารชดใช้ และ/หรือ คืนเงินทีธนาคารได้หกั และโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชี
ของข้าพเจ้าได้ต่อเมือมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนัPนเท่านัPน และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคาร
แจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหักบัญชีดังกล่าวนัP นได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร
และ/หรือ จากใบชําระราคา และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท
ในกรณี ทีเอกสารหลัก ฐานเลขที บัญชี เ งิ นฝากที ระบุ ในหนั ง สื อนีP ได้เปลี ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุ ใดก็ ตาม ข้า พเจ้า ตกลงให้ห นั ง สื อ
ขอให้หกั บัญชีเงินฝากฉบับนีP คงมีผลใช้บงั คับต่อไปสําหรับเลขทีบัญชีเงินฝากทีได้มีการเปลียนแปลงนัPนด้วยทุกประการ การขอให้หกั บัญชีเงินฝาก
ตามหนังสือนีP ให้มีผลใช้บงั คับทันทีนับแต่วนั ทําหนังสือนีP และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้งให้ธนาคาร
และบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย e วัน
ขอแสดงความนับถือ

ลงชือ…x………………………………………………………………………………………… ผูใ้ ห้ความยินยอม (ตามทีให้ไว้กบั ธนาคาร)
(………………………………………………………………………………………………….)
ขอรับรองว่าผูใ้ ห้ความยินยอมดังกล่าวข้างต้นเป็ นลูกค้าของ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี" จํากัด

ลงชือ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผูร้ บั มอบอํานาจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตีP จํากัด

18/01/2018

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชือ………………………………………………………………………………………………
ผูร้ บั มอบอํานาจสาขา

สําหรับธนาคาร-สํานักงานใหญ่ /

หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก
วันที ………………………….……………….……………………..…
เรียน ผูจ้ ดั การธนาคาร
กรุงเทพ (BBL)
กรุงศรีอยุธยา (BAY)

กสิกรไทย (KBANK)
ธนชาต (TBANK)

กรุงไทย (KTB)
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)

ทหารไทย (TMB)
ไทยพาณิชย์ (SCB)
อืน ๆ (OTHER)…………………………………………….

ยูโอบี (UOB)

สาขา………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………………………….……………..….… เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท

ออมทรัพย์

กระแสรายวัน

บัญชีเลขที
ชือบัญชี..……………………………………………………………………………………….……….……………
เลขที ….………………….………… ตรอก/ซอย…………..….……..………….……………… ถนน……………………………………..…………… ตํ า บล/แขวง……………..….……….……………..…………
อําเภอ/เขต………….……………………………… จังหวัด…………………………....……………… รหัสไปรษณีย…์ …………………………… โทรศัพท์………………………………….......….....…………………
ต่อไปนีP เรียกว่า “ผูใ้ ห้ความยินยอม” มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนําส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงิน
ฝากของ บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตีP จํากัด (ต่อไปนีP เรียกว่า “บริษัท”) และ/หรือ บัญชีอืนใดซึงบริษัทจะเปลียนแปลงหรือกําหนดเพิมเติมในอนาคต
เพือชําระหนีP ใดๆ และ/หรือเพือเป็ นหลักประกันหรือเป็ นการวางเงิน รวมถึงบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ตามจํานวนเงินทีปรากฎในใบแจ้งให้หกั บัญชี
เงินฝาก หรือระบบสือสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Data) หรือคําสังทีธนาคารได้รบั จากบริษัท และ/หรือ ตัวแทน
ของบริษัท และ/หรือนิ ติบุคคลหรือบุคคล ทีได้รบั แต่งตัPงหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพือชําระหนีP และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฎในภายหลัง
ว่าจํานวนเงินทีระบุในคําสังตามทีธนาคารได้รบั นัPนไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทาํ การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจํานวนทีปรากฏใน
คําสังเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงทีจะดําเนิ นการเรียกร้องเงินจํานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทัPงนีP ข้าพเจ้าขอสละสิทธิaในการเรียกร้อง หรือ
ฟ้ องร้องให้ธนาคารชดใช้ และ/หรือ คืนเงินทีธนาคารได้หกั และโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชี
ของข้าพเจ้าได้ต่อเมือมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนัPนเท่านัPน และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคาร
แจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหักบัญชีดังกล่าวนัP นได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร
และ/หรือ จากใบชําระราคา และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท
ในกรณี ทีเอกสารหลัก ฐานเลขที บัญชี เ งิ นฝากที ระบุ ในหนั ง สื อนีP ได้เปลี ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุ ใดก็ ตาม ข้า พเจ้า ตกลงให้ห นั ง สื อ
ขอให้หกั บัญชีเงินฝากฉบับนีP คงมีผลใช้บงั คับต่อไปสําหรับเลขทีบัญชีเงินฝากทีได้มีการเปลียนแปลงนัPนด้วยทุกประการ การขอให้หกั บัญชีเงินฝาก
ตามหนังสือนีP ให้มีผลใช้บงั คับทันทีนับแต่วนั ทําหนังสือนีP และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้งให้ธนาคาร
และบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย e วัน
ขอแสดงความนับถือ

ลงชือ…x………………………………………………………………………………………… ผูใ้ ห้ความยินยอม (ตามทีให้ไว้กบั ธนาคาร)
(………………………………………………………………………………………………….)
ขอรับรองว่าผูใ้ ห้ความยินยอมดังกล่าวข้างต้นเป็ นลูกค้าของ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี" จํากัด

ลงชือ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผูร้ บั มอบอํานาจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตีP จํากัด

18/01/2018

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชือ………………………………………………………………………………………………
ผูร้ บั มอบอํานาจสาขา

สําหรับธนาคาร-สาขาเจ้าของบัญชี g/

หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก
วันที ………………………….……………….……………………..…
เรียน ผูจ้ ดั การธนาคาร
กรุงเทพ (BBL)
กรุงศรีอยุธยา (BAY)

กสิกรไทย (KBANK)
ธนชาต (TBANK)

กรุงไทย (KTB)
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)

ทหารไทย (TMB)
ไทยพาณิชย์ (SCB)
อืน ๆ (OTHER)…………………………………………….

ยูโอบี (UOB)

สาขา………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………………………….……………..….… เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท
บัญชีเลขที

ออมทรัพย์

กระแสรายวัน

ชือบัญชี..……………………………………………………………………………………….……….……………

เลขที ….………………….………… ตรอก/ซอย…………..….……..………….……………… ถนน……………………………………..…………… ตํ า บล/แขวง……………..….……….……………..…………
อําเภอ/เขต………….……………………………… จังหวัด…………………………....……………… รหัสไปรษณีย…์ …………………………… โทรศัพท์………………………………….......….....…………………
ต่อไปนีP เรียกว่า “ผูใ้ ห้ความยินยอม” มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนําส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงิน
ฝากของ บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตีP จํากัด (ต่อไปนีP เรียกว่า “บริษัท”) และ/หรือ บัญชีอืนใดซึงบริษัทจะเปลียนแปลงหรือกําหนดเพิมเติมในอนาคต
เพือชําระหนีP ใดๆ และ/หรือเพือเป็ นหลักประกันหรือเป็ นการวางเงิน รวมถึงบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ตามจํานวนเงินทีปรากฎในใบแจ้งให้หกั บัญชี
เงินฝาก หรือระบบสือสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Data) หรือคําสังทีธนาคารได้รบั จากบริษัท และ/หรือ ตัวแทน
ของบริษัท และ/หรือนิ ติบุคคลหรือบุคคล ทีได้รบั แต่งตัPงหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพือชําระหนีP และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฎในภายหลัง
ว่าจํานวนเงินทีระบุในคําสังตามทีธนาคารได้รบั นัPนไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทาํ การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจํานวนทีปรากฏใน
คําสังเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงทีจะดําเนิ นการเรียกร้องเงินจํานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทัPงนีP ข้าพเจ้าขอสละสิทธิaในการเรียกร้อง หรือ
ฟ้ องร้องให้ธนาคารชดใช้ และ/หรือ คืนเงินทีธนาคารได้หกั และโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชี
ของข้าพเจ้าได้ต่อเมือมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนัPนเท่านัPน และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคาร
แจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหักบัญชีดังกล่าวนัP นได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร
และ/หรือ จากใบชําระราคา และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท
ในกรณี ทีเอกสารหลัก ฐานเลขที บัญชี เ งิ นฝากที ระบุ ในหนั ง สื อนีP ได้เปลี ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุ ใดก็ ตาม ข้า พเจ้า ตกลงให้ห นั ง สื อ
ขอให้หกั บัญชีเงินฝากฉบับนีP คงมีผลใช้บงั คับต่อไปสําหรับเลขทีบัญชีเงินฝากทีได้มีการเปลียนแปลงนัPนด้วยทุกประการ การขอให้หกั บัญชีเงินฝาก
ตามหนังสือนีP ให้มีผลใช้บงั คับทันทีนับแต่วนั ทําหนังสือนีP และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้งให้ธนาคาร
และบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย e วัน
ขอแสดงความนับถือ

ลงชือ…x………………………………………………………………………………………… ผูใ้ ห้ความยินยอม (ตามทีให้ไว้กบั ธนาคาร)
(………………………………………………………………………………………………….)
ขอรับรองว่าผูใ้ ห้ความยินยอมดังกล่าวข้างต้นเป็ นลูกค้าของ
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ลงชือ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผูร้ บั มอบอํานาจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตีP จํากัด
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สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร
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ผูร้ บั มอบอํานาจสาขา

สําหรับ บริษัทหลักทรัพย์
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