
 คําขอเปดบัญชีเงนิฝากประเภทใบรับเงนิฝากประจํา (FIXED DEPOSIT RECEIPT) นิติบุคคล 
วันท่ี………/………/………. 

 
ขาพเจาขอเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารอาคารสงเคราะห และขอใหรายละเอียด ดังน้ี 

       ประจํา…….........................เดือน             อ่ืน ๆ ระบุ...........................................       บัญชีเลขที.่ ……………............……….……..……….. 

ช่ือนิติบุคคล  ...........................................................................................................................................      เลขประจําตวัลูกคา ……….………......................... 

ช่ือภาษาอังกฤษ (เขียนตัวพิมพใหญ)............................................................................................................................................................................................... 

เลขทะเบียนนติิบุคคล. ................................................  เลขประจําตวัผูเสียภาษีอากร .…...............................................อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................................           

สถานท่ีตั้งขณะจดทะเบียน 

เลขที ่.............หมูที่ ........หมูบาน.................................... ซอย .............................. ถนน.............................................. ตําบล/แขวง ................................................. 

อําเภอ/เขต......................... จังหวัด................... รหัสไปรษณีย ............ โทรศัพท..................... โทรสาร…….................. E-mail ………….……….............................  

สถานท่ีติดตอ             FUND  MANAGER 

เลขที ่.............หมูที่ ........หมูบาน.................................... ซอย .............................. ถนน.............................................. ตําบล/แขวง ................................................. 

อําเภอ/เขต......................... จังหวัด................... รหัสไปรษณีย ............ โทรศัพท..................... โทรสาร…….................. E-mail ………….……….............................  

สถานที่จัดสงเอกสาร                 CUSTODIAN           สถานที่ตั้งขณะจดทะเบยีน             สถานที่ติดตอ              อ่ืน ๆ  ระบุ (ดานลาง) 

เลขที ่.............หมูที่ ........หมูบาน.................................... ซอย .............................. ถนน.............................................. ตําบล/แขวง ................................................. 

อําเภอ/เขต......................... จังหวัด................... รหัสไปรษณีย ............ โทรศัพท..................... โทรสาร…….................. E-mail ………….……….............................  

ประเทศแหลงท่ีมาของรายไดหลัก (ตอบไดมากกวา 1 ประเทศ)           ไทย             อ่ืน ๆ  (ระบุ)........................................................................................          

ประเทศที่จดทะเบียน           จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย          ไมไดจดทะเบียนนิตบิุคคลในประเทศไทย (ระบุประเทศ).......................................................... 

ลักษณะธุรกิจ............................................................................................. วัน/เดือน/ป ที่จดทะเบียน .............................................................................................. 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนโดยประมาณ .........................................................บาท กําไรสุทธิตอปโดยประมาณ ...................................................................................บาท 

ช่ือเจาของบัญชี .................................................................................................................................... 

จํานวนเงินที่เปดบัญชี  เช็ค.................................บาท (…........................................................) 

   BAHTNET…………….....บาท (...........................................................)   

   เงินโอน............................บาท (..........................................................) 

ขอเปดบัญชีเงินฝากประเภทใบรับเงินฝากประจํา 

        1 เดือน                 2 เดือน                3 เดือน 

        6 เดือน  12 เดือน              24 เดือน 

      36 เดือน  60 เดือน               อ่ืน ๆ .…. 

วัตถุประสงคของการเปดบัญชีเงินฝาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

                เพ่ือการลงทุน               เพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจ          เงินเดือน/ผลประโยชนของพนักงาน         อ่ืน ๆ  (โปรดระบ)ุ………………………………………..… 
แหลงท่ีมาของเงินในบัญชีเงินฝาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

                การประกอบธุรกิจ          ขายหลักทรัพย / ตราสารทางการเงิน            การลงทุน             เงินปนผล / ดอกเบี้ย        อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)………………………… 
ผูบริหารสูงสุดท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท 

1. ช่ือ - สกุล (ภาษาไทย)......................................................................... ช่ือ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................... 

เลขประจําตวัประชาชน....................................................................... ตําแหนง ............................................................................................................. 

2. ช่ือ - สกุล (ภาษาไทย)......................................................................... ช่ือ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................... 

เลขประจําตวัประชาชน....................................................................... ตําแหนง ............................................................................................................. 

ประมาณการจํานวนรายการฝากและถอนตอเดือนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในบัญชี (รายการ) 

 นอยกวา 50 รายการ                             50 - 100 รายการ             มากกวา 100 - 200 รายการ        มากกวา 200 รายการ 

ประมาณการจํานวนรายการฝากและถอนตอเดือนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในบัญชี (รายการ)  

 นอยกวา 5 แสนบาท                                                     5 แสนบาท – 1 ลานบาท                     มากกวา 1 ลานบาท – 5 ลานบาท 

 มากกวา 5 ลานบาท – 1 ลานบาท                                 มากกวา 10 ลานบาท – 50 ลานบาท                    มากกวา 50 ลานบาท 

เง่ือนไขการส่ังจาย               ดวยตนเอง     ลงนามรวมกัน             คนใดคนหนึ่ง         อ่ืน ๆ  (โปรดระบ)ุ………………………………………… 

การจัดสงหนังสือยืนยันยอด  ตองการ        ไมตองการ 

- ขาพเจาไดรับทราบรายละเอียด เงือนไข ขอตกลงการฝากเงินและผลติภัณฑเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห ทีขาพเจาใชไดครบถวนแลว โดยยินยอมในการ
ตรวจสอบขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎรและตกลงยินยอม ผูกพันปฏบิัติตาม ระเบียบ เง่ือนไข ขอตกลงของธนาคารที่มีอยูแลว หรือที่ธนาคารจะออกเพ่ิมเติม 
หรือแกไขตอไปในภายหนาทุกประการ 

- หากฝากประเภททวงถาม อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร ธนาคารสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเม่ือใดก็ไดโดยมิตองแจงลวงหนา 

   ลูกคาควรเขาใจผลติภัณฑและเงือนไขกอนตัดสินใจลงชือ โดยพนักงานมีหนาที
อธิบายและตอบขอซักถาม เสนอใหสําเนาสัญญา และเสนอให Sales sheet 
สําหรับผลิตภณัฑซับซอน 

        ประสงคขอรับสําเนาสัญญา   ไมประสงคขอรับสําเนาสัญญา 

   พนักงานไดอธิบายขอมูลสําคัญครบถวนและตอบขอซักถาม เสนอใหสําเนา
สัญญา และเสนอให Sales sheet สําหรับผลติภัณฑซับซอนแลว 
 

                                                ลงช่ือ........................................................... 
                                                            ประทับตราช่ือ – นามสกุลพนักงาน 

          
 

                                …………………..                                                                                                     ลงช่ือ...............................................................ผูขอเปดบัญชี 
                                 ตราประทับ (ถามี)                                                                              (.................................................................) 

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



 

 

สําหรับเจาหนาที่ธนาคารฯ 
 

                  รหัสหนวยงาน       

                         เลขท่ีบัญชี       
 

ประเภทลูกคา 
 

   1   บุคคลธรรมดา   2   สถาบันที่ไมแสวงหากําไร    3   นิติบุคคล 
            4   สถาบันการเงิน        5   บริษัทประกันภัย/บริษัทประกนัชีวิต     6   กองทุน (ระบุประเภท)................................................................... 
               7   สวนราชการ    8   รัฐวิสาหกิจ กลต.    9   บุคคลที่มีถิ่นฐานนอกประเทศ  
          10  ธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืน ๆ (นอกประเทศ)                       11  นิติบุคคลที่มีถิ่นฐานนอกประเทศ(จดทะเบียนในไทย/ตางประเทศ) 
              12  อ่ืน ๆ................................................................... 
 

 

เอกสารท่ีแนบ 
 

   บัตรประจําตัวผูเสียภาษ ี(13 หลัก)     รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

  หนังสือรับรองการจดทะเบียน (ไมเกิน 1 เดือน)    หลักฐานการเปนนิตบิุคคลที่หนวยงาน/องคกรรับรอง (ไมเกิน 1 เดือน)  

  หนังสือแสดงความจํานงในการทําธุรกรรม    หนังสือแตงตั้ง / มอบอํานาจทําธุรกรรม 

      หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ   หนังสือรับรองการจดทะเบียนของผูจัดการกองทุน 

  บอจ.5        หนังสือบริคณหสนธ ิ

  ขอบังคับของมูลนิธิ สมาคม สโมสร     อ่ืน ๆ (ถามี).......................................................................................................... 
 

 

ผูรับผลประโยชนท่ีแทจริง (BENEFCIAL OWNER : BO)   เอกสารตาม KYC FORM 
 

1. ช่ือ – สกุล (ภาษาไทย)..............................................................................  ช่ือ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)............................................................................ 

เลขประจําตวัประชาชน. ...........................................................................   ความสัมพันธกับเจาของบัญชี ..................................................................... 

2. ช่ือ – สกุล (ภาษาไทย)..............................................................................  ช่ือ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)............................................................................ 

เลขประจําตวัประชาชน. ...........................................................................   ความสัมพันธกับเจาของบัญชี ..................................................................... 

3. ช่ือ – สกุล (ภาษาไทย)..............................................................................  ช่ือ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)............................................................................ 

เลขประจําตวัประชาชน. ...........................................................................   ความสัมพันธกับเจาของบัญชี ..................................................................... 

4. ช่ือ – สกุล (ภาษาไทย)..............................................................................  ช่ือ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)............................................................................ 

เลขประจําตวัประชาชน. ...........................................................................   ความสัมพันธกับเจาของบัญชี ..................................................................... 

5. ช่ือ – สกุล (ภาษาไทย)..............................................................................  ช่ือ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)............................................................................ 

เลขประจําตวัประชาชน. ...........................................................................   ความสัมพันธกับเจาของบัญชี ..................................................................... 

 ไมตองระบุผูรับผลประโยชนทีแ่ทจริง เนื่องจาก ........................................................................................................................................................................... 

 

 

รหัสของเจาหนาท่ีการตลาด             รหัสของผูหาเงินฝาก                                                  

 
ลงช่ือ................................................ผูรับการเปดบัญชี            ลงช่ือ.......................................................ผูอนุมัติการเปดบัญชี 

         (..................................................)                 (.....................................................) 
         (ประทับตรายาง)                                                                                                     (ประทับตรายาง)                                                                                                                                           

           วันท่ี........................................                                                    วันท่ี........................................... 

เลขที่บัญชีลูกคา .............................................................................................................. 

เลขประจําตวัลูกคา ………………..…………………………………………………………. 

   ระดับ 1 (ต่ํา)   ระดับ 2 (กลาง)   

   ระดับ 3 (สูง)     ระดับ 4 (สูงสุด) 

   ไดตรวจสอบและทํา EDD แลว (กรณี ระดับ 3 ขึ้นไป)  

     อนุมัติ เนื่องจาก........................................................................................ 

   ไมอนุมัติ เนื่องจาก..................................................................................... 

…………………………....…….... 

(.......................................) 

   (ประทับตรายาง)            

ผูอนุมติ 

(เกี่ยวของกบัผลประเมินความเส่ียง) 

รหัสผูอนุมต ิ............................วัน

ที่......................................... 

…………………….…….…….... 

(........................................) 

(ประทับตรายาง)            

ผูตรวจเอกสาร 

 

รหัสผูตรวจเอกสาร ……….......... 

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