หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก
วันที่ ………………………….……………….……………………..…
เรียน ผูจ้ ดั กำรธนำคำร
กรุงเทพ (BBL) กสิกรไทย (KBANK) กรุงไทย (KTB) ทหำรไทย (TMB) ไทยพำณิชย์ (SCB) ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB THAI) ยูโอบี (UOB)
กรุงศรีอยุธยำ (BAY)
ธนชำต (TBANK) ทิสโก้ (TISCO) แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ (LH)
อื่น ๆ (OTHER)…………………………………………….
สำขำ……………………………………………………………………………
ข้ำพเจ้ำ …………………………………………………………………………………………….……………..….… เจ้ำของบัญชีเงินฝำกประเภท
ออมทรัพย์
กระแสรำยวัน
บั ญ ชี เ ล ข ที่
ชื่อบัญชี ..…………………………………………………………………………………………..………….…
บ้ำนเลขที่…………………………..… ตรอก/ซอย ………………………………………………… ถนน ……………………………………………………………… ตำบล/แขวง…………………………………………………
อำเภอ/เขต ………………………………………………………… จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………………………………… โทรศัพท์ ……………………………………………
มี ค วำมประสงค์ ใ ห้ธ นำคำรหั ก เงิ น จำกบั ญ ชี เ งิ น ฝำกดั ง กล่ ำ วของข้ำ พเจ้ำ และน ำส่ ง เงิ น ดั ง กล่ ำ วโอนเข้ำ บั ญ ชี เ งิ น ฝำกของ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) (ต่อไปนี้ เรียกว่ำ “บริษัท”) และ/หรือ บัญชีอื่นใดซึ่งบริษัทจะเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเพิ่มเติม
ในอนำคต เพื่อชำระหนี้ ใดๆ และ/หรือเพื่อเป็ นหลักประกันหรือเป็ นกำรวำงเงิน รวมถึงบรรดำภำระผูกพันต่ำง ๆ ตำมจำนวนเงินที่ปรำกฎในใบแจ้ง
ให้หัก บัญ ชี เ งิ น ฝำก หรื อ ระบบสื่ อ สำรข้อ มูล คอมพิ ว เตอร์ หรื อ ข้อ มูล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Data) หรื อ ค ำสัง่ ที่ ธ นำคำรได้รับ จำกบริษั ท
และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รบั แต่งตั้งหรือมอบหมำยจำกบริษัทให้กระทำกำรแทน และ/หรือ ในนำมของบริษัท
ในกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดำภำระผูกพันต่ำง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่ำว หำกปรำกฎในภำยหลัง
ว่ำจำนวนเงินที่ระบุในคำสัง่ ตำมที่ธนำคำรได้รบั นั้นไม่ถูกต้อง และธนำคำรได้ทำกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ ตำมจำนวนที่ ปรำกฏใน
คำสัง่ เรียบร้อยแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงที่จะดำเนิ นกำรเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่ำวจำกบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอสละสิทธิ์ ในกำรเรียกร้อง หรือ
ฟ้ องร้องให้ธนำคำรชดใช้ และ/หรือ คืนเงินที่ธนำคำรได้หกั และโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกของบริษัท และข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำธนำคำรจะหักเงินจำกบัญชี
ของข้ำพเจ้ำได้ต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในกำรหักบัญชีในขณะนั้นเท่ำนั้น และในกำรหักบัญชีเงินฝำกดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำไม่ประสงค์จะให้ธนำคำร
แจ้งกำรหักบัญชีแต่อย่ำงใด เนื่ องจำกข้ำพเจ้ำสำมำรถทรำบรำยกำรหักบัญชี ดังกล่ำวนั้ นได้จำกสมุดคู่ฝำก และ/หรือ STATEMENT ของธนำคำร
และ/หรือ จำกใบชำระรำคำ และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท
ในกรณี ที่เอกสำรหลัก ฐำนเลขที่ บัญชี เงิ นฝำกที่ ร ะบุ ในหนั ง สื อนี้ ได้เปลี่ ยนแปลงไปไม่ว่ำโดยเหตุ ใ ดก็ ตำม ข้ำพเจ้ำตกลงให้หนั ง สื อ
ขอให้หกั บัญชีเงินฝำกฉบับนี้ คงมีผลใช้บงั คับต่อไปสำหรับเลขที่บญ
ั ชีเงินฝำกที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยทุกประกำร กำรขอให้หกั บัญชีเงินฝำก
ตำมหนังสือนี้ ให้มีผลใช้บงั คับทันทีนับแต่วนั ทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่ำจะได้เพิกถอน โดยทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแจ้งให้ธนำคำร
และบริษัททรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน
ขอแสดงควำมนับถือ
ลงชื่อ…x………………………………………………………………………………………… ผูใ้ ห้ควำมยินยอม (ตำมที่ให้ไว้กบั ธนำคำร)
(………………………………………………………………………………………………….)
รับรองว่ำผูใ้ ห้ควำมยินยอมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นลูกค้ำของ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด(มหาชน)

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผูร้ บั มอบอำนำจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหำชน)
ลงชื่อ……………………………………………………………………….………………………………เจ้ำหน้ำที่ผตู้ รวจสอบลำยมือชื่อ
ของผูใ้ ห้ควำมยินยอมโดยตรวจกับตัวอย่ำงลำยมือชื่อลูกค้ำผูใ้ ห้ควำมยินยอมไว้กบั
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหำชน)

ลงชื่อ………………………………………………………………………………………………
ผูร้ บั มอบอำนำจสำขำ

ในกรณีที่ตวั อย่ำงลำยมือชื่อของข้ำพเจ้ำ…………………………………………………………………………………………………………ผูใ้ ห้ควำมยินยอมได้ให้ไว้กบั ธนำคำรไม่ตรงกับตัวอย่ำงลำยมือชื่อที่ให้ไว้
กับบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหำชน) ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำลำยมือชื่อที่ขำ้ พเจ้ำลงนำมไว้ในหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกนี้ เป็ นลำยมือชื่อของข้ำพเจ้ำที่ให้ไว้กบั
ธนำคำรจริง

ลงชื่อ…x………………………………………………………………………………………… ผูใ้ ห้ควำมยินยอม (ตำมที่ให้ไว้กบั บริษัท)
18/01/2018

สำหรับธนำคำร-สำนักงำนใหญ่ 1/3

หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก
วันที่ ………………………….……………….……………………..…
เรียน ผูจ้ ดั กำรธนำคำร
กรุงเทพ (BBL) กสิกรไทย (KBANK) กรุงไทย (KTB) ทหำรไทย (TMB) ไทยพำณิชย์ (SCB) ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB THAI) ยูโอบี (UOB)
กรุงศรีอยุธยำ (BAY)
ธนชำต (TBANK) ทิสโก้ (TISCO) แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ (LH)
อื่น ๆ (OTHER)…………………………………………….
สำขำ……………………………………………………………………………
ข้ำพเจ้ำ …………………………………………………………………………………………….……………..….… เจ้ำของบัญชีเงินฝำกประเภท
ออมทรัพย์
กระแสรำยวัน
บั ญ ชี เ ล ข ที่
ชื่อบัญชี ..…………………………………………………………………………………………..………….…
บ้ำนเลขที่…………………………..… ตรอก/ซอย ………………………………………………… ถนน ……………………………………………………………… ตำบล/แขวง…………………………………………………
อำเภอ/เขต ………………………………………………………… จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………………………………… โทรศัพท์ ……………………………………………
มี ค วำมประสงค์ ใ ห้ธ นำคำรหั ก เงิ น จำกบั ญ ชี เ งิ น ฝำกดั ง กล่ ำ วของข้ำ พเจ้ำ และน ำส่ ง เงิ น ดั ง กล่ ำ วโอนเข้ำ บั ญ ชี เ งิ น ฝำกของ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) (ต่อไปนี้ เรียกว่ำ “บริษัท”) และ/หรือ บัญชีอื่นใดซึ่งบริษัทจะเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเพิ่มเติม
ในอนำคต เพื่อชำระหนี้ ใดๆ และ/หรือเพื่อเป็ นหลักประกันหรือเป็ นกำรวำงเงิน รวมถึงบรรดำภำระผูกพันต่ำง ๆ ตำมจำนวนเงินที่ปรำกฎในใบแจ้ง
ให้หัก บัญ ชี เ งิ น ฝำก หรื อ ระบบสื่ อ สำรข้อ มูล คอมพิ ว เตอร์ หรื อ ข้อ มูล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Data) หรื อ ค ำสัง่ ที่ ธ นำคำรได้รับ จำกบริษั ท
และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รบั แต่งตั้งหรือมอบหมำยจำกบริษัทให้กระทำกำรแทน และ/หรือ ในนำมของบริษัท
ในกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดำภำระผูกพันต่ำง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่ำว หำกปรำกฎในภำยหลัง
ว่ำจำนวนเงินที่ระบุในคำสัง่ ตำมที่ธนำคำรได้รบั นั้นไม่ถูกต้อง และธนำคำรได้ทำกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ ตำมจำนวนที่ ปรำกฏใน
คำสัง่ เรียบร้อยแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงที่จะดำเนิ นกำรเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่ำวจำกบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอสละสิทธิ์ ในกำรเรียกร้อง หรือ
ฟ้ องร้องให้ธนำคำรชดใช้ และ/หรือ คืนเงินที่ธนำคำรได้หกั และโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกของบริษัท และข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำธนำคำรจะหักเงินจำกบัญชี
ของข้ำพเจ้ำได้ต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในกำรหักบัญชีในขณะนั้นเท่ำนั้น และในกำรหักบัญชีเงินฝำกดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำไม่ประสงค์จะให้ธนำคำร
แจ้งกำรหักบัญชีแต่อย่ำงใด เนื่ องจำกข้ำพเจ้ำสำมำรถทรำบรำยกำรหักบัญชี ดังกล่ำวนั้ นได้จำกสมุดคู่ฝำก และ/หรือ STATEMENT ของธนำคำร
และ/หรือ จำกใบชำระรำคำ และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท
ในกรณี ที่เอกสำรหลัก ฐำนเลขที่ บัญชี เงิ นฝำกที่ ร ะบุ ในหนั ง สื อนี้ ได้เปลี่ ยนแปลงไปไม่ว่ำโดยเหตุ ใ ดก็ ตำม ข้ำพเจ้ำตกลงให้หนั ง สื อ
ขอให้หกั บัญชีเงินฝำกฉบับนี้ คงมีผลใช้บงั คับต่อไปสำหรับเลขที่บญ
ั ชีเงินฝำกที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยทุกประกำร กำรขอให้หกั บัญชีเงินฝำก
ตำมหนังสือนี้ ให้มีผลใช้บงั คับทันทีนับแต่วนั ทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่ำจะได้เพิกถอน โดยทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแจ้งให้ธนำคำร
และบริษัททรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน
ขอแสดงควำมนับถือ
ลงชื่อ…x………………………………………………………………………………………… ผูใ้ ห้ควำมยินยอม (ตำมที่ให้ไว้กบั ธนำคำร)
(………………………………………………………………………………………………….)
รับรองว่ำผูใ้ ห้ควำมยินยอมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นลูกค้ำของ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด(มหาชน)

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผูร้ บั มอบอำนำจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหำชน)
ลงชื่อ……………………………………………………………………….………………………………เจ้ำหน้ำที่ผตู้ รวจสอบลำยมือชื่อ
ของผูใ้ ห้ควำมยินยอมโดยตรวจกับตัวอย่ำงลำยมือชื่อลูกค้ำผูใ้ ห้ควำมยินยอมไว้กบั
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหำชน)

ลงชื่อ………………………………………………………………………………………………
ผูร้ บั มอบอำนำจสำขำ

ในกรณีที่ตวั อย่ำงลำยมือชื่อของข้ำพเจ้ำ…………………………………………………………………………………………………………ผูใ้ ห้ควำมยินยอมได้ให้ไว้กบั ธนำคำรไม่ตรงกับตัวอย่ำงลำยมือชื่อที่ให้ไว้
กับบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหำชน) ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำลำยมือชื่อที่ขำ้ พเจ้ำลงนำมไว้ในหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกนี้ เป็ นลำยมือชื่อของข้ำพเจ้ำที่ให้ไว้กบั
ธนำคำรจริง

ลงชื่อ…x………………………………………………………………………………………… ผูใ้ ห้ควำมยินยอม (ตำมที่ให้ไว้กบั บริษัท)
18/01/2018
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หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก
วันที่ ………………………….……………….……………………..…
เรียน ผูจ้ ดั กำรธนำคำร
กรุงเทพ (BBL) กสิกรไทย (KBANK) กรุงไทย (KTB) ทหำรไทย (TMB) ไทยพำณิชย์ (SCB) ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB THAI) ยูโอบี (UOB)
กรุงศรีอยุธยำ (BAY)
ธนชำต (TBANK) ทิสโก้ (TISCO) แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ (LH)
อื่น ๆ (OTHER)…………………………………………….
สำขำ……………………………………………………………………………
ข้ำพเจ้ำ …………………………………………………………………………………………….……………..….… เจ้ำของบัญชีเงินฝำกประเภท
ออมทรัพย์
กระแสรำยวัน
บั ญ ชี เ ล ข ที่
ชื่อบัญชี ..…………………………………………………………………………………………..………….…
บ้ำนเลขที่…………………………..… ตรอก/ซอย ………………………………………………… ถนน ……………………………………………………………… ตำบล/แขวง…………………………………………………
อำเภอ/เขต ………………………………………………………… จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………………………………… โทรศัพท์ ……………………………………………
มี ค วำมประสงค์ ใ ห้ธ นำคำรหั ก เงิ น จำกบั ญ ชี เ งิ น ฝำกดั ง กล่ ำ วของข้ำ พเจ้ำ และน ำส่ ง เงิ น ดั ง กล่ ำ วโอนเข้ำ บั ญ ชี เ งิ น ฝำกของ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) (ต่อไปนี้ เรียกว่ำ “บริษัท”) และ/หรือ บัญชีอื่นใดซึ่งบริษัทจะเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเพิ่มเติม
ในอนำคต เพื่อชำระหนี้ ใดๆ และ/หรือเพื่อเป็ นหลักประกันหรือเป็ นกำรวำงเงิน รวมถึงบรรดำภำระผูกพันต่ำง ๆ ตำมจำนวนเงินที่ปรำกฎในใบแจ้ง
ให้หัก บัญ ชี เ งิ น ฝำก หรื อ ระบบสื่ อ สำรข้อ มูล คอมพิ ว เตอร์ หรื อ ข้อ มูล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Data) หรื อ ค ำสัง่ ที่ ธ นำคำรได้รับ จำกบริษั ท
และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รบั แต่งตั้งหรือมอบหมำยจำกบริษัทให้กระทำกำรแทน และ/หรือ ในนำมของบริษัท
ในกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดำภำระผูกพันต่ำง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่ำว หำกปรำกฎในภำยหลัง
ว่ำจำนวนเงินที่ระบุในคำสัง่ ตำมที่ธนำคำรได้รบั นั้นไม่ถูกต้อง และธนำคำรได้ทำกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ ตำมจำนวนที่ ปรำกฏใน
คำสัง่ เรียบร้อยแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงที่จะดำเนิ นกำรเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่ำวจำกบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอสละสิทธิ์ ในกำรเรียกร้อง หรือ
ฟ้ องร้องให้ธนำคำรชดใช้ และ/หรือ คืนเงินที่ธนำคำรได้หกั และโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกของบริษัท และข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำธนำคำรจะหักเงินจำกบัญชี
ของข้ำพเจ้ำได้ต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในกำรหักบัญชีในขณะนั้นเท่ำนั้น และในกำรหักบัญชีเงินฝำกดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำไม่ประสงค์จะให้ธนำคำร
แจ้งกำรหักบัญชีแต่อย่ำงใด เนื่ องจำกข้ำพเจ้ำสำมำรถทรำบรำยกำรหักบัญชี ดังกล่ำวนั้ นได้จำกสมุดคู่ฝำก และ/หรือ STATEMENT ของธนำคำร
และ/หรือ จำกใบชำระรำคำ และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท
ในกรณี ที่เอกสำรหลัก ฐำนเลขที่ บัญชี เงิ นฝำกที่ ร ะบุ ในหนั ง สื อนี้ ได้เปลี่ ยนแปลงไปไม่ว่ำโดยเหตุ ใ ดก็ ตำม ข้ำพเจ้ำตกลงให้หนั ง สื อ
ขอให้หกั บัญชีเงินฝำกฉบับนี้ คงมีผลใช้บงั คับต่อไปสำหรับเลขที่บญ
ั ชีเงินฝำกที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยทุกประกำร กำรขอให้หกั บัญชีเงินฝำก
ตำมหนังสือนี้ ให้มีผลใช้บงั คับทันทีนับแต่วนั ทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่ำจะได้เพิกถอน โดยทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแจ้งให้ธนำคำร
และบริษัททรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน
ขอแสดงควำมนับถือ
ลงชื่อ…x………………………………………………………………………………………… ผูใ้ ห้ควำมยินยอม (ตำมที่ให้ไว้กบั ธนำคำร)
(………………………………………………………………………………………………….)
รับรองว่ำผูใ้ ห้ควำมยินยอมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นลูกค้ำของ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด(มหาชน)

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผูร้ บั มอบอำนำจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหำชน)
ลงชื่อ……………………………………………………………………….………………………………เจ้ำหน้ำที่ผตู้ รวจสอบลำยมือชื่อ
ของผูใ้ ห้ควำมยินยอมโดยตรวจกับตัวอย่ำงลำยมือชื่อลูกค้ำผูใ้ ห้ควำมยินยอมไว้กบั
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหำชน)

ลงชื่อ………………………………………………………………………………………………
ผูร้ บั มอบอำนำจสำขำ

ในกรณีที่ตวั อย่ำงลำยมือชื่อของข้ำพเจ้ำ…………………………………………………………………………………………………………ผูใ้ ห้ควำมยินยอมได้ให้ไว้กบั ธนำคำรไม่ตรงกับตัวอย่ำงลำยมือชื่อที่ให้ไว้
กับบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหำชน) ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำลำยมือชื่อที่ขำ้ พเจ้ำลงนำมไว้ในหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกนี้ เป็ นลำยมือชื่อของข้ำพเจ้ำที่ให้ไว้กบั
ธนำคำรจริง

ลงชื่อ…x………………………………………………………………………………………… ผูใ้ ห้ควำมยินยอม (ตำมที่ให้ไว้กบั บริษัท)
18/01/2018
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบฟอร์มการประเมินความรูค
้ วามสามารถในการลงทุน (knowledge assessment)
ั อ
้ น
3 งสูงหรือมีความซบซ
สําหร ับการลงทุนในผลิตภ ัณฑ์ในตลาดทุนทีม
3 ค
ี วามเสีย
(สามารถเลือกได ้มากกว่า 1 คําตอบ)
ชือ-สกุล ………………………………………………………………โทรศัพท์…………………………………Email……………………………………………………

1.

คุณสมบ ัติทางการศึกษา
1.1 ท่านได ้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนีห
S รือไม่
ใช่ ข ้าพเจ ้าได ้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนีS
การบัญชี
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ตลาดทุน
บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมทางการเงิน
คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพือการจัดการทางการเงิน

พาณิชยศาสตร์
การวางแผนทางการเงิน

ชือสถาบัน .............................................................................................ปี ทสํ
ี าเร็จการศึกษา................................
ไม่ ข ้าพเจ ้าไม่เคยได ้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาข ้างต ้น (ข ้ามไปตอบคําถาม ข ้อ 2.)
1.2 ท่านได ้รับคุณวุฒท
ิ างการเงินทีเกียวข ้องดังต่อไปนีห
S รือไม่
ใช่ ข ้าพเจ ้าได ้รับคุณวุฒท
ิ างการเงินทีเกียวข ้องดังต่อไปนีS (โปรดเลือก และข ้ามไปตอบคําถาม ข ้อ 3.)
Chartered Financial Analyst (CFA)
Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
Certified Financial Planner (CFP)
Financial Risk Manager (FRM)
ไม่ ข ้าพเจ ้าไม่เคยได ้รับคุณวุฒท
ิ างการเงินทีเกียวข ้องข ้างต ้น (กรณ๊ได ้รับคุณวุฒอ
ิ นๆ
ื โปรดระบุ.... และตอบคําถาม ข ้อ 2.)
อืน ๆ ......................................................................................................................................................

2.

ประสบการณ์การทํางาน
ท่านเคยมีประสบการณ์การทํางานเป็ นระยะเวลา 3 ปี ตด
ิ ต่อกันในด ้านดังต่อไปนีS ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ทีผ่านมาหรือไม่
ใช่ ข ้าพเจ ้ามีประสบการณ์การทํางานในด ้านดังต่อไปนีS
บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน
ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน
วิทยากรในหลักสูตรเกียวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน
ประสบการณ์การทํางานด ้านการประกันภัย
ประสบการณ์การทํางานด ้านการบริหารความเสียงทางการเงิน

พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การลงทุน
ประสบการณ์การทํางานด ้านบัญชี
ประสบการณ์การทํางานด ้านการคลัง
ให ้คําปรึกษาด ้านกฏหมาย

ถ ้าหากมีความรู ้หรือประสบการณ์อนใดนอกเหนื
ื
อจากทีกล่าวข ้างต ้น โปรดระบุ
ชือตําแหน่ง

ระยะเวลาทีปฏิบัตงิ าน
จาก
ถึง

ชือบริษัท

ไม่ ข ้าพเจ ้าไม่เคยมีประสบการณ์การทํางานข ้างต ้น

ั อ
้ น
3 งสูงหรือมีความซบซ
3. ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภ ัณฑ์การลงทุนทีม
3 ค
ี วามเสีย
ท่านเคยมีประสบการณ์การณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนีS เป็ นระยะเวลา 3 ปี ตด
ิ ต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปี ทผ่
ี านมาหรือไม่
ใช่ ข ้าพเจ ้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนีS
hedge fund
hybrid securities
perpetual bond
unrated bond
structured notes
Basel III
derivatives
กองทุนรวมทีทีมีการลงทุนใน derivatives ทีมีกลยุทธ์แบบซับซ ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนใน
exotic derivatives โดยมีการใช ้วิธ ี VaR approach เพือคํานวณฐานะการลงทุนของตราสาร
กองทุนรวม complex return
กองทุนรวมทองคํา/นํS ามันทีไม่ได ้ track spot
กองทุนรวมทีลงทุนในตราสารหนีS non-investment grade/unrated bond เกินกว่าร ้อยละ 60 ของ NAV
ไม่ ข ้าพเจ ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข ้างต ้น

X

(..................................................................)
ลงชือลูกค ้าผู ้ทําแบบประเมิน

วันที______/_______/________

แบบประเมินการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทีมีความเสียงสูงหรือมีความซับซ ้อน

28/06/2017

แบบทดสอบความรู ้ความเข ้าใจในธุรกรรมการลงทุน (Product Knowledge)
1 -สกุล (ลูกค ้าผู ้ทําแบบทดสอบ).......................................................................................................
ชือ
ให ้ทําเครือ
1 งหมาย

เลขทีบ
1 ัญชี............................

ในช่องทีท
1 า่ นคิดว่าถูกต ้อง

ั
ส่วนที 1 แบบสอบถามความเข้าใจในธุรกรรมการซือขายสญญาซื
อขายล่วงหน้า (TFEX)
1.

2.
3.

4.

5.
6.

2.
3.
4.
5.

2.
3.
4.
5.

แบบสอบถามความเข้าใจในธุรกรรมการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (iFUND)

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ การนํ าเอาเงินของผู ้ลงทุนรายย่อยมารวมกันเป็ นเงินลงทุนก ้อนใหญ่ และนํ าไปจดทะเบียนให ้มี
ิ ประเภทต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุน
ฐานะเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล จากนัน
B ก็จะนํ าเงินทีร1 ะดมทุนได ้ไปลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สน
B วนเสนอขายแก่ผู ้ลงทุน
ทีไ1 ด ้ระบุไว ้ในหนังสือชีช
ผู ้ลงทุนแต่ละรายหลังจากลงทุนจะได ้รับ หน่วยลงทุน (Unit Trust) เพือ
1 เป็ นหลักฐานการยืนยันฐานะความเป็ นเจ ้าของในเงินที1
ได ้ลงทุนไป โดย มี บลจ. เป็ นผู ้จัดตังB และทําหน ้าทีบ
1 ริหารกองทุนรวมให ้ได ้ผลตอบแทนทีง1 อกเงย แล ้วนํ ามาเฉลีย
1 คืนให ้กับผู ้
ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนทีล
1 งทุนไว ้ตังB แต่แรกในกองทุนรวมนัน
B
ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม ได ้แก่ ส่วนแบ่งกําไรในรูปของเงินปั นผล (Dividend) ซึง1 แต่ละกองทุนจะมีนโยบาย
การจ่ายผลตอบแทนทีแ
1 ตกต่างกันออกไป บางกองทุนอาจมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผล แต่บางกองทุนอาจมีนโยบายนํ าเงิน
B วน
ดังกล่าวทบยอดเพือ
1 ลงทุนต่อไป ซึง1 ผู ้ลงทุนควรทราบ โดยศึกษาจากหนังสือชีช
กําไรส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain) จะได ้รับเมือ
1 ผู ้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนให ้กับบริษัทจัดการลงทุนในราคาทีส
1 ูง
ืB มาตอนแรก (วัดได ้จากมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิตอ
กว่าราคาทีซ
1 อ
่ หน่วยทีเ1 พิม
1 ขึน
B จากมูลค่าทีเ1 ริม
1 แรกลงทุน)
ิ
ผลตอบแทนทีผ
1 ู ้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายได ้รับ คือ ผลตอบแทนทีก
1 องทุนรวมได ้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ประเภทต่าง ๆ และนํ ามาเฉลีย
1 คืนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนทีไ1 ด ้ลงทุนไว ้แต่แรก และในอดีตผลตอบแทนของกองทุน
รวม เป็ นสิง1 ทีร1 ับประกันผลตอบแทนในอนาคตทีจ
1 ะได ้รับ เช่นกัน

ส่วนที 3
1.

ไม่ใช่

ืB ขายสัญญาซือ
B ขายล่วงหน ้า(Futures & Options) กับโบรกเกอร์ท เี1 ป็ นสมาชิกของตลาดอนุ พันธ์ฯ ให ้
ลูก ค ้าต ้องเปิ ดบัญชีซอ
B ขายได ้ และลูกค ้าต ้องดูแลเงินประกันไม่ตํ1ากว่า
เป็ นไปตามทีบ
1 ริษัทและกฎระเบียบทีเ1 กีย
1 วข ้องกําหนด จึงสามารถส่งคําสั1งซือ
ระดับหลักประกันขัน
B ต ้น (Initial margin Requirement, IMR)
B วันทําการ ลูกค ้าต ้องดูแลเงินประกันไม่ให ้ตํ1ากว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin Requirement,
ทุกสิน
B ขายล่วงหน ้าทีม
MMR) ซึง1 คํานวณจากฐานะการถือครองสัญญาซือ
1 อ
ี ยู่ ถ ้าหากตํ1ากว่าระดับดังกล่าว ลูกค ้าจะถูกเรียกเงินประกัน
เพิม
1 (Call Margin) มียอดหลักประกันโดยรวมไม่ตํ1ากว่า IMR
กรณีถูกเรียกเงินประกันเพิม
1 (Call Margin) ลูกค ้าต ้องนํ าเงินจํ านวนดังกล่าวมาวางภายในวันทําการถัดไป (T+1) ตามเวลาที1
บริษัทกํ าหนด โดยบริษัทจะดํ าเนินการหัก บัญชีธ นาคาร (ATS) ก่อ นเปิ ดตลาดฯ หากลูก ค ้าไม่วางเงินประกันเพิม
1 ตามเวลา
ดังกล่าว ลูกค ้าไม่สามารถสร ้างฐานะเพิม
1 และในวันทําการหลังวันทําการถัดไป (T+2) บริษัทจะดําเนินการล ้าง(ปิ ด) ฐานะของ
ลูกค ้า
B ขายล่วงหน ้าฟิ วเจอร์สของดัชนี SET50 หากยังไม่มก
ในวันครบกําหนดอายุของสัญญาซือ
ี ารปิ ดฐานะ บริษัทจะทําการคํานวณ
กําไรขาดทุนและชําระราคาแบบส่วนต่างเงินสด โดยพิจารณาจากค่าเฉลีย
1 ของดัชนี SET50 (Final settlement price) ในช่วง
15 นาทีสุดท ้ายและค่าดัชนีราคาปิ ดของวันนั น
B โดยตัดค่าทีม
1 ากทีส
1 ุด 3 ค่า และค่าทีน
1 ้อยทีส
1 ุด 3 ค่าออก กับราคาทุนของฟิ ว
เจอร์สฉบับนัน
B
B ขายล่วงหน ้าฟิ วเจอร์ส ของดัชนี SET50 สามารถทํ าได ้โดยการซือ
B ขายในทิศทางตรงกันข ้ามกับ
การปิ ดฐานะของสัญญาซือ
B ฟิ วเจอร์สฉบับเดียวกันกลับ
ฐานะทีม
1 อ
ี ยูเ่ ดิม เช่น เดิมขายฟิ วเจอร์สไว ้ให ้ทําการซือ
B ขายล่วงหน ้าฟิ วเจอร์สและออปชัน
1 ของดัชนี SET50 ได ้รวมกัน ในเดือนใดเดือนหนึง1 หรือทุก
ลูกค ้าสามารถมีฐานะในสัญญาซือ
B ขายล่วงหน ้ากําหนด(ปั จจุบันกําหนดไว ้ทีฐ
B
เดือนรวมกันไม่เกินจํานวนสูงสุด ทีต
1 ลาดสัญญาซือ
1 านะเทียบเท่า 10,000 สัญญาซือ
B (long) หรือด ้านขาย(short) ฟิ วเจอร์ส
ขายล่วงหน ้าฟิ วเจอร์ส) ในด ้านซือ

ส่วนที 2
1.

ใช่

แบบสอบถามความเข้าใจในธุรกรรมซือขายตราสารหนี (Fixed Income)

ตราสารหนีB คือ ตราสารทางการเงินทีแ
1 สดงความเป็ นหนีBระหว่างกัน โดยเป็ นหลัก ทรัพย์ซงึ1 เปลีย
1 นมือได ้ ตราสารทีอ
1 อกโดย
รั ฐ บาลหรือ รั ฐ วิส าหกิจ เรีย ก พั น ธบั ต ร (Bond) ส่ว นตราสารหนีBท ี1อ อกโดยบริษั ทเอกชน เรีย กหุ ้นกู ้ (Debenture) โดย
B ขาย (Capital
ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีBได ้มาจาก 3 แหล่ง คือ ดอกเบีย
B (คูปอง) กําไร/ขาดทุน จากราคาซือ
Gain/Loss) และดอกเบีย
B ของดอกเบีย
B (Interest on Reinvested Coupon)
กระแสเงินสดจากการลงทุนในตราสารหนีB กําหนดโดย ราคาทีต
1 ราไว ้ (Par Value, Face Value ) อัตราดอกเบีย
B (Coupon) อายุ
คงเหลือ (Time to Maturity)
ความเสี1ย งจากความผั น ผวนของอั ต ราดอกเบีBย (Interest Rate Risk or Market Risk or Price Risk) อั ต ราดอกเบีBย ใน
ท ้องตลาดเป็ นตัวกําหนดอัตราผลตอบแทนทีต
1 ลาดต ้องการจากตราสารหนีB ถ ้าอัตราดอกเบีย
B สูงขึน
B ก็จะทําให ้ผู ้ลงทุนเรียกร ้อง
ผลตอบแทนทีม
1 ากขึน
B โดยจะสะท ้อนอยูใ่ นอัตราคิดลด ( Yield to maturity) ทีใ1 ช ้ในการคํานวณราคาก็จะสูงขึน
B ตามไปด ้วย
ปั จ จั ย ที1ค วรคํ า นึง ถึง ในการพิจ ารณาลงทุน เพื1อ จั ด การลงทุนให ้เหมาะสมกับ นั ก ลงทุนแต่ละคน 1. ระยะเวลาการลงทุน 2.
1 ง 3.ความต ้องการกระแสเงินสด 4.สภาพคล่อง 5. การกระจายการลงทุน
ความสามารถในการรับความเสีย
ตราสารหนีBทใี1 ห ้ผลตอบแทนสูง (High Yield bond) หมายถึง ตราสารหนีBทม
ี1 อ
ี ันดับเครดิตตํ1ากว่าระดับน่าลงทุน ด ้อยค่าลดลง
อย่างรวดเร็ว ผิดนัดชําระหนีB และออกโดยไม่มก
ี ารกํากับดูแล

X
(

)
1 ลูกค ้าผู ้ทําแบบทดสอบ
ลงชือ

แบบทดสอบความรู ้ความเข ้าใจในธุรกรรมการลงทุน (Product Knowledge)

(

1 ทีป
ลงชือ
1 รึกษาการเงินและการลงทุน / เจ ้าหน ้าทีบ
1 ริษัท

04/08/2017

)

CODE

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที.. ......................................................

ํ หร ับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
แบบฟอร์ม FATCA สา
. -นามสกุล (คํานํ าหน ้า/ชือ
. /นามสกุล)……………………………………………………………………………………..……… สัญชาติ……………………………………………………
ชือ
เลขทีบ
. ัตรประชาชน…………………………………………………………………………………………………..…………หนั งสือเดินทางเลขที. ………………………………….………
ส่วนที# 1 ความส ัมพ ันธ์ทางธุรกิจทีท
# า่ นมีก ับบริษ ัทฯ
บุคคลอเมริก ัน / U.S. Person

หากท่านทําเครือ
. งหมายในช่อง “ใช่” ช่องใดช่องหนึง. โปรดข ้ามคําถามในส่วนของผู ้ทีไ. ม่ใช่บค
ุ คลอเมริกน
ั ข ้างท ้ายนีD และกรอกแบบฟอร์ม W-9
1.

ท่านเป็นบุคคลอเมริก ันใช่หรือไม่

•
•
•
2.

□ ใช่

□ ไม่ใช่

□ ใช่

□ ไม่ใช่

□ ใช่

□ ไม่ใช่

ท่านเป็นผูถ
้ อ
ื บ ัตรประจําต ัวผูม
้ ถ
ี น
ิ# ทีอ
# ยูถ
่ าวรอย่างถูกกฎหมายในสหร ัฐ (กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่

•
•
•
3.

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็ นพลเมืองอเมริกน
ั แม ้ว่าท่านอาศัยอยูน
่ อกสหรัฐ
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็ นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึง. ในนั น
D คือเป็ นพลเมืองอเมริกน
ั
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐ (หรือดินแดนทีเ. ป็ นของสหรัฐ) และยังไม่ได ้สละความเป็ นพลเมืองของสหรัฐตาม
กฎหมาย

โปรดตอบ “ใช่” หากสํานักงานตรวจคนเข ้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐได ้ออกบัตรประจําตัวคนต่างด ้าวทีไ. ด ้ขึน
D ทะเบียนเป็ นผู ้มี
ถิน
. ทีอ
. ยูถ
่ าวรอย่างถูกต ้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ให ้แก่ท่าน
โปรดตอบ “ใช่” ไม่วา่ บัตรประจําตัวคนต่างด ้าวทีไ. ด ้ขึน
D ทะเบียนเป็ นผู ้มีถน
ิ. ทีอ
. ยูถ
่ าวรอย่างถูกต ้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีน
. ในแบบฟอร์มนีD
การ์ด) ของท่านจะหมดอายุแล ้วหรือยังไม่หมดอายุ ณ วันทีท
. ่านกรอกและลงลายมือชือ
โปรดตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรประจําตัวคนต่างด ้าวทีไ. ด ้ขึน
D ทะเบียนเป็ นผู ้มีถน
ิ. ทีอ
. ยูถ
่ าวรอย่างถูกต ้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีน
. ในแบบฟอร์มนีD
การ์ด) ของท่านได ้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็ นทางการแล ้ว ณ วันทีท
. า่ นกรอกและลงลายมือชือ

ท่านมีสถานะเป็นผูม
้ ถ
ี น
ิ# ทีอ
# ยูใ่ นสหร ัฐเพือ
# ว ัตถุประสงค์ในการเก็ บภาษีอากรของสหร ัฐใช่หรือไม่

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็ นผู ้มีถน
ิ. ทีอ
. ยูใ่ นสหรัฐหากเป็ นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” ตัวอย่างทีท
. า่ นจะถือว่าเป็ นไปตามเกณฑ์นีD ในปี ปัจจุบน
ั
ท่านอยูใ่ นสหรัฐอย่างน ้อย 183 วัน เป็ นต ้น และหากต ้องการรายละเอียดเพิม
. เติม โปรดศึกษาข ้อมูลใน website ของหน่วยงานจัดเก็บภาษี อากรของสหรัฐ ดังนีD
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test
ไม่เป็นบุคคลอเมริก ัน / Non-U.S. Person

หากท่านทําเครือ
. งหมาย “ใช่” ช่องใดช่องหนึง. โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทงส่
ัO งเอกสารประกอบ
1.

. แก่บค
ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอํานาจหรือให ้อํานาจการลงลายมือชือ
ุ คลทีม
. ท
ี อ
ี. ยูใ่ นสหรัฐ เพือ
. การใดๆ ทีเ. กีย
. วข ้องกับบัญชีทเี. ปิ ดไว ้
หรือมีอยู่กบ
ั บริษัทฯ ใช่หรือไม่

□ ใช่

□ ไม่ใช่

2.

ท่านมี (หรือจะมี) ทีอ
. ยูใ่ นสหรัฐสําหรับรับไปรษณียแ
์ ทนหรือทีอ
. ยูใ่ นสหรัฐสําหรับการส่งเพือ
. ดําเนินการเกีย
. วกับบัญชีทเี. ปิ ดไว ้หรือมีอยู่
กับบริษัทฯ แต่เพียงทีอ
. ยูเ่ ดียว ใช่หรือไม่

□ ใช่

□ ไม่ใช่

3.

ท่านมี (หรือจะมี) ทีอ
. ยู่อาศัยในปั จจุบัน หรือทีอ
. ยูเ่ พือ
. การติดต่อสําหรับบัญชีทเี. ปิ ดไว ้หรือมีอยูก
่ บ
ั บริษัทในสหรัฐ ใช่หรือไม่

□ ใช่

□ ไม่ใช่

4.

ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐ เพือ
. การติดต่อท่านหรือบุคคลอืน
. ทีเ. กีย
. วข ้องกับบัญชีทเี. ปิ ดไว ้หรือมีอยู่กบ
ั บริษัทฯ หรือไม่

□ ใช่

□ ไม่ใช่

ส่วนที# 2 การยืนย ันและการเปลีย
# นแปลงสถานะของผูท
้ ไี# ม่มส
ี ถานะความเป็นบุคคลอเมริก ัน
1.ท่านยืนยันว่า ข ้อความขางต
้ นเป็
้ นความจริง และครบถ ้วนสมบูรณ์
2.ในกรณีทท
ี. า่ นไม่ใช่บค
ุ คลอเมริกน
ั ท่านตกลงทีจ
. ะแจ ้งให ้บริษัทฯ ทราบทันที หากมีการเปลีย
. นแปลงสถานะของท่านเป็ นบุคคลอเมริกน
ั ภายใต ้กฎหมายภาษี อากรของสหรัฐ
3.ท่านรั บทราบและตกลงว่า ในกรณีที.ทา่ นมิได ้แจ ้งให ้บริษัทฯ ทราบในทั นทีเกีย
. วกับการเปลีย
. นแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็ นบุคคลอเมริกันของท่าน หรือการนํา ส่งข ้อมูล
ิ ธิใ ช ้ดุลยพินจ
อันเป็ นเท็ จ ไม่ถูกต ้อง หรือไม่ครบถ ้วนสมบูรณ์ เกีย
. วกับสถานะความไม่เป็ นบุคคลอเมริกันของท่าน จะไม่มผ
ี ลให ้บริษั ทฯ มีสท
ิ แต่เพียงฝ่ ายเดียวทีจ
. ะยุตค
ิ วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทังD หมดหรือบางส่วน
4.ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็ นบุคคลอเมริกน
ั แต่ข ้อมูลที.ใ ห ้ตามแบบฟอร์มนีD หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข ้อมูลอันเป็ นเท็ จ ไม่ถูกต ้อง หรือไม่ครบถ ้วน
ิ ธิใชดุ้ ลยพินจ
สมบูรณ์ บริษัทฯ มีสท
ิ แต่เพียงฝ่ ายเดียวที.จะยุตค
ิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทังD หมดหรือแต่บางส่วน
ส่วนที# 3 การยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและการห ักบ ัญชีของผูท
้ ม
ี# ส
ี ถานะความเป็นบุคคลอเมริก ัน
โดยที.บริษั ทฯ มีหน ้าที.จ ะต ้องปฎิบัตต
ิ ามกฎหมาย FATCA ภายใต ้ขอบเขตของกฎหมายที.เกีย
. วข ้อง และ/หรือ ข ้อตกลงใดๆ ระหว่ างบริษั ทฯ และหน่ว ยงานภาษี อากรใน
ประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ดัง นัน
D ในกรณีที.ท่านมีสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกน
ั หรือมีสงิ. บ่งชีวD า่ เป็ นบุคคลอเมริกัน ท่านตกลงให ้ความยินยอม และตกลงที.จะไม่เพิกถอนการให ้
ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในการดําเนินการดังต่อไปนีD
1.เปิ ดเผยข ้อมูลต่างๆ ของท่านเพือ
. ประโยชน์ในการปฏิบัตต
ิ าม FATCA หน่ว ยงานจัดเก็บภาษี อากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึง. รวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร
. ทีอ
ของสหรั ฐ (Internal Revenue Service: IRS) ข ้อมูลดังกล่า ว ได ้แก่ ชือ
. ยู่ เลขประจํ าตัว ผู ้เสียภาษี หมายเลขบัญชี จํ านวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินใน
ิ อืน
บัญชีใ นระหว่างปี ปฏิทน
ิ ทีผ
. ่านมา รายการเคลือ
. นไหวทางบัญชี จํ านวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สน
. ๆ ทีม
. อ
ี ยูก
่ บ
ั บริษัทฯ ตลอดจนจํานวน
รายได ้ และข ้อมูลอืน
. ๆ ทีเ. กีย
. วกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีอ
. าจถูกร ้องขอโดยบริษัทฯ หน่วยงานทางภาษี อากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึง. รวมถึง IRS ด ้วย
ิ ธิได ้รับจากบริษัทฯ ในจํ านวนทีก
2.หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินทีท
. ่า นอาจมีหรือมีสท
. ําหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี อากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึง.
รวมถึง IRS ด ้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ตา่ งๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทฯ และหน่วยงานจัดเก็บภาษี อากรดังกล่า ว
ิ ธิไดรั้ บจากบริษัทฯ ตามข ้อ 2 ขางต
หากบริษัทฯ ไม่สามารถหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได ้ที.ทา่ นอาจมีหรือมีสท
้
้น บริษัทฯจํ าเป็ นต ้องยุตค
ิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
. ในแบบฟอร์มนีD ไม่แจ ้ง
กับท่าน ไม่ว่าทั งD หมดหรือบางส่วน ตามทีบ
. ริษัทฯเห็นสมควร โดยเป็ นดุลยพินจ
ิ แต่เพียงฝ่ ายเดียวของบริษั ทฯ ในกรณีทท
ี. ่านไม่กรอกข ้อมูลและลงลายมือชือ
เพือ
. ปรับปรุงข ้อมูลตามทีไ. ด ้ให ้ไว ้ตามแบบฟอร์มนีD หรือในกรณีทท
ี. า่ นให ้ข ้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถก
ู ต ้อง หรือไม่ครบถ ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนีD

X__________________________________________
(………………………………………………………..)
. ลูกค ้า
ลายมือชือ
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CODE
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

วันที.......................................................

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบฟอร์ม FATCA สําหรับลูกค้าประเภทองค์กร / นิ ติบคุ คล
ประเทศที)จดทะเบียนจัดตัง.

ผูเ้ ปิ ดบัญชี (คํานํ าหน้า/ชื)อ)
ประเภทองค์กร
ห้างหุน้ ส่วน
บริษทั จํากัด

บริษทั มหาชนจํากัด
อื)นๆ / Other ………………………………………………………

หมายเลขทะเบียน

ส่วนที) 1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที)ทา่ นมีกบั บริษทั ฯ

บุคคลอเมริกนั / U.S. Person
หากท่านทําเครืองหมายในช่อง “ใช่” ช่องใดช่องหนึง โปรดข้ามคําถามในส่วนของผูท้ ีไม่ใช่บคุ คลอเมริกนั ข้างท้ายนี& และกรอกแบบฟอร์ม W-9
1. ลูกค้าเป็ นคอร์ปอเรชัน) หรือห้างหุน้ ส่วนอเมริกนั ใช่หรือไม่
•

•

โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าเป็ นคอร์ปอเรชัน/ห้างหุน้ ส่วน หรื อนิติบุคคลอืนๆ ทีจัดตัง& ภายใต้กฎหมายสหรัฐ กฎหมาย
ของมลรัฐในสหรัฐ หรือ District of Columbia หรือได้รบั การปฏิบตั ิเช่นนิติบุคคลท้องถินของสหรัฐภายใต้บทบัญญัติ
ใช่
อืนใดของกฎหมายภาษีอากรสหรัฐ
เพือวัตถุประสงค์ของคําถามนี& โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าถูกจัดตัง& ขึ&นในมากกว่าหนึงประเทศ หรือหนึงในนัน& คือสหรัฐ
อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย

ไม่ใช่

2. ลูกค้าเป็ นกองมรดกที)มีรายได้ซ)ึงอยู่ภายใต้การจัดเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ โดยไม่คํานึ งถึงแหล่งที)มาของ
รายได้ ใช่หรือไม่
หมายเหตุ – สถานะของกองมรดกทีเป็ นบุคคลอเมริกนั หรือไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั ขึ&นอยู่กบั ข้อเท็จจริงและสภาวะแวดล้อม
ทีเกียวข้องทัง& หมด ซึงรวมถึงการแต่งตัง& ผูจ้ ดั การกองมรดกหรือตัวแทนจัดการกองมรดกทีเป็ นพลเมืองอเมริกนั หรือผูม้ ถี นิ
ทีอยู่ในสหรัฐ ตลอดจนขอบเขตอํานาจและกําหนดเวลาในการเป็ นตัวแทนจัดการกองมรดกในสหรัฐ

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั / Non-U.S. Person
หากท่านทําเครืองหมาย “ใช่” ช่องใดช่องหนึง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทังส่งเอกสารประกอบ
1. ลูกค้าเป็ นองค์กร/นิ ติบุคคลที)มีบุคคลอเมริกนั มีสดั ส่วนความเป็ นเจ้าของอย่างมีนยั ยะสําคัญ ใช่หรือไม่
•

•

•

โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าเป็ นคอร์ปอเรชันทีมีบุคคลอเมริกนั รายหนึงหรือหลายราย ซึงแต่ละรายเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในคอร์ปอเรชันนัน&
ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุน้ ทัง& หมด ไม่วา่ ในแง่ของสิทธิออกเสียงหรือมูลค่าหุน้ การถือหุน้ ไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อม จะถูกพิจารณาว่าเป็ นการถือหุน้ ตามสัดส่วนโดยผูถ้ ือหุน้ หุน้ ส่วน ผูก้ ่อตัง& ทรัสต์ หรือบุคคลอืนทีได้รบั การปฏิบตั ิ
เสมือนเจ้าของของคอร์ปอเรชัน หรือกองทรัสต์
โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าเป็ นห้างหุน้ ส่วนทีมีบุคคลอเมริกนั รายหนึงหรือหลายรายเป็ นผูล้ งทุนหรือมีสว่ นแบ่งกําไรในห้างหุน้ ส่วน
นัน& ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนหรือกําไรทัง& หมด ทัง& นี& หากคอร์ปอเรชัน ห้างหุน้ ส่วน หรือกองทรัสต์
เป็ นผูล้ งทุนหรือมีสว่ นแบ่งกําไรในห้างหุน้ ส่วน ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม จะถูกพิจารณาว่าเป็ นการมีหรือถือตามสัดส่วนโดยผูถ้ อื
หุน้ หุน้ ส่วน ผูก้ ่อตัง& ทรัสต์ หรือบุคคลอืนทีได้รบั การปฏิบตั ิเสมือนเจ้าของคอร์ปอเรชัน ห้างหุน้ ส่วน หรือกองทรัสต์นนั&
โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าเป็ นกองทรัสต์ และมีบุคคลอเมริกนั รายหนึงได้รบั การปฏิบตั ิเสมือนเจ้าของในส่วนใดส่วนหนึงของ
กองทรัสต์นนั& เพือวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ หรือมีบุคคลอเมริกนั รายหนึงหรือหลายรายมีสว่ นได้
ผลประโยชน์ ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของผลประโยชน์ทงั& หมดของกองทรัสต์นนั& ทัง& นี& ผูร้ บั ผลประโยชน์
จากกองทรัสต์ทีกําหนดให้ทรัสต์มดี ลุ ยพินิจในการตัดสินใจ จะถูกพิจารณาว่ามีสดั ส่วนการรับผลประโยชน์เกินกว่าร้อยละ 10
ของผลประโยชน์ทงั& หมดของกองทรัสต์ หากมูลค่าของสกุลเงินหรือทรัพย์สนิ อืนๆ ทีได้จดั สรรให้แก่ผูร้ บั ประโยชน์จากกองทรัสต์
ซึงทรัสตีมดี ลุ ยพินิจในการตัดสินใจ ในระหว่างปี ปฏิทินทีผ่านมามีจาํ นวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าการจัดสรรผลประโยชน์
ทัง& หมดในปี นนั& ๆ และหากคอร์ปอเรชัน ห้างหุน้ ส่วน หรือกองทรัสต์เป็ นผูม้ กี รรมสิทธิหQ รือได้รบั ผลประโยชน์ในกองทรัสต์ ไม่วา่
โดยตรงหรือโดยอ้อมจะถูกพิจารณาว่าเป็ นการมีหรือถือตามสัดส่วนโดยผูถ้ อื หุน้ หุน้ ส่วน ผูก้ ่อนตัง& ทรัสต์ หรือบุคคลใดทีได้รบั
การปฏิบตั ิเสมือนเจ้าของในคอร์ปอเรชัน หรือกองทรัสต์นนั&
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ส่วนที) 2 การยืนยันและการเปลี)ยนแปลงสถานะของผูท้ )ไี ม่มีสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั
1.
2.

3.

4.

ลูกค้ายืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็ นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์
ในกรณี ทลูี กค้าไม่ใช่บุคคลอเมริกนั ลูกค้าตกลงทีจะแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบทันที หาก (ก) มีการเปลียนแปลงสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั ของ
ลูกค้าภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ (ข) มีการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ (ไม่ว่าในแง่สทิ ธิออกเสียงหรือมูลค่า) และ/หรือ สัดส่วนของ
ทุน/ผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) หรือสัดส่วนผลประโยชน์ของบุคคลอเมริกนั ในลูกค้า ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม
ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การไม่แจ้งให้บริษทั ฯ ทราบในทันทีเกียวกับการเปลียนแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั ของลูกค้า หรือ
การนําส่งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกียวกับสถานะความไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั ของลูกค้า หรือการไม่แจ้งให้บริษทั ฯ
ทราบในทันทีเกียวกับการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ (ไม่ว่าในแง่สทิ ธิออกเสียงหรือมูลค่า) และ/หรือ สัดส่วนของทุน/ผลประโยชน์ (แล้วแต่
กรณี ) หรือสัดส่วนผลประโยชน์ของบุคคลอเมริกนั ในลูกค้า ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จะมีผลให้บริษทั ฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวทีจะใช้
สิทธิบอกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่วา่ ทังJ หมดหรือบางส่วน
ลุกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็ นบุคคลอเมริกนั และข้อมูลทีให้ตามแบบฟอร์มนีJ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข้อมูลอันเป็ นเท็จ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบู รณ์ บริษทั ฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวทีจะใช้สิทธิบอกเลิกความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับลูกค้า ไม่ว่า
ทังJ หมดหรือแต่บางส่วน

ส่วนที) 3 การยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและการหักบัญชีของผูท้ )มี ีสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั
โดยทีบริษทั ฯ มีหน้าทีจะต้องปฎิบตั ิตามกฎหมาย FATCA ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายทีเกียวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษทั ฯ และหน่ วยงาน
ภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ดังนันJ ในกรณี ทท่ี านมีสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั หรือมีสงบ่
ิ งชีJว่าเป็ นบุคคลอเมริกนั ลูกค้าตกลงให้ความ
ยินยอม และตกลงทีจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษทั ฯ ในการดําเนินการดังต่อไปนีJ
1.

เปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของลุกค้าเพือประโยชน์ในการปฏิบตั ติ าม FATCA หน่ วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึงรวมถึง
หน่ วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชือลูกค้า ทีอยู่ เลขประจําตัวผู เ้ สียภาษี เลขที
บัญชี จํานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชีในระหว่างปี ปฏิทนิ ทีผ่านมา รายการเคลือนไหวทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภท
และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สนิ อืนๆ ทีมีอยู่กบั บริษทั ฯ รวมทังJ จํานวนรายได้ และข้อมูลอืนๆ ทีเกียวกับความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจทีอาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึงรวมถึง IRS ด้วย

2.

หักเงินจากบัญชีของลูกค้า และ/หรือ เงินทีลูกค้าอาจมีหรือมีสทิ ธิได้รบั จากบริษทั ฯ ในจํานวนทีกําหนดโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ
และ/หรือ ต่างประเทศ ซึงรวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษทั ฯ และ
หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าวนันJ

หากบริษทั ฯ ไม่สามารถหักเงินจากบัญชี และ/หรือ เงินทีลูกค้าอาจมีหรือมีสทิ ธิได้รบั จากบริษทั ฯ ตามข้อ 2 ข้างต้น บริษทั ฯ จําเป็ นต้องยุติความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับลุกค้า ไม่วา่ ทังJ หมดหรือแต่บางส่วนตามทีบริษทั ฯ เห็นสมควรโดยเป็ นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวของบริษทั ฯ ในกรณี ทลูี กค้าไม่กรอกข้อมูลและลง
ลายมือชือในแบบฟอร์มนีJ ไม่แจ้งเพือปรับปรุงข้อมูลตามทีได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนีJ หรือในกรณีทลุี กค้าให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ในแบบฟอร์มนีJ

ลายมือชื)อของลูกค้า(ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)
ผูข้ อเปิ ดบัญชี

วันที)

ชือ-นามสกุล
ตําแหน่ง
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