ใบแนบคําขอเปิ ดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ า (เพือ่ KYC & CDD) – ลูกค้ าบุคคลธรรมดา
Attachment of Securities and/or Derivatives Trading Application (for KYC & CDD) – Individual Person

โปรดกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วนทุกช่ อง

All items are essential to be filled.

ข้ อมูลส่ วนตัว Personal Information
ชื่อ-สกุลลูกค้า .......................................................................................................................รหัสลูกค้า........................................................................................
Name-Surname

Customer No.

เลขที่บตั รประชาชน (13 หลัก) .....................................................................................................................................................................................................
Identification Card Number

อาชีพ / ประเภทธุรกิจ .........................................................................................................โทรศัพท์ที่ติดต่อ.................................................................................
Occupation/Business Type

Contact No.

ชื่อสถานที่ทาํ งาน /บริ ษทั .................................................................................................... ตําแหน่งงาน ....................................................................................
Name of Office

Position

รายได้ประจํา .............................................................. บาท / เดือน

ตําแหน่งทางการเมือง

ไม่มี

มี (ระบุ) ......................................................

Monthly Income

Political Status (if any)

No

Yes (Specify)

Baht / Month

รายได้อื่นๆ

ไม่มี

มี (ระบุ)............................ บาท / เดือน

แหล่งที่มาของรายได้อื่นๆ (ถ้ามี)..............................................................................

Other Income

No

Yes (Specify)

Source of Other Income (If any)

ไม่มี

คู่สมรส
Spouse

No

มี (ระบุชื่อ-สกุล).....................................................................................

จดทะเบียน

Yes (Specify, Name-Surname)

Register

อาชีพ / ประเภทธุรกิจ

ไม่มี

Occupation/Business Type

No

สถานที่ทาํ งาน

ไม่มี

Name of Office

Baht / Month

No

Contact No.

Yes (Specify)

Position (if any)

ตําแหน่งทางการเมือง

ไม่มี

Political Status (if any)

No

Baht / Month

ไม่มี
No

หย่า / หม้าย
Divorce / Widow

มี (ระบุ) ................................................................... ตําแหน่งงาน (ถ้ามี)..........................................................................

Monthly Income

Other Income

No register

มี (ระบุ).................................................................................. โทรศัพท์ที่ติดต่อ ...............................................................
Yes (Specify)

รายได้ประจํา .............................................................. บาท / เดือน
รายได้อื่นๆ

ไม่จดทะเบียน

มี (ระบุ) ......................................................
Yes (Specify)

มี (ระบุ)............................ บาท / เดือน

แหล่งที่มาของรายได้อื่นๆ (ถ้ามี)..............................................................................

Yes (Specify)

Source of Other Income (If any)

Baht / Month

ผูร้ ับมอบอํานาจให้กระทําการแทน

ไม่มี

Name of Authorized Person (if any)

No

มี (ระบุชื่อ-สกุล).....................................................................................................................
Yes (Specify, Name-Surname)

ความสัมพันธ์ของผูร้ ับมอบอํานาจกับเจ้าของบัญชี ........................................................................................................................................................................
Relationship between Authorized Person and Account Owner

หากมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ โปรดแนบสําเนาบัตรประชาชน

If there are related persons as below, please attach copy of ID. card

ผูไ้ ด้รับประโยชน์ที่แท้จริ งจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า

ตนเอง

ผูอ้ ื่น (ระบุชื่อ-สกุล).............................................................

Name of Beneficial Owner

Myself

Other Person ((Specify, Name-Surname)

ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมการทําธุรกรรมในทอดสุ ดท้าย
Name of Controlling Person (if any)

ตนเอง
Myself

ผูอ้ ื่น (ระบุชื่อ-สกุล) ...............................................................................................................
Other Person ((Specify, Name-Surname)

วัตถุประสงค์ ในการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ สั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ า

อื่นๆ ....................................................................

ลงทุนระยะยาว

ลงทุนระยะสั้น

Long-term Investment

Short-term Investment

ประสบการณ์ ในการลงทุนในหลักทรัพย์ และสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ า

Others

Securities and/or Derivatives Trading Experience

เคยลงทุนมาแล้ว Have been trading for................. ปี

ไม่เคยลงทุน None
ประเภทบัญชีที่เคยลงทุน

Type of Account

Cash

บริ ษทั หลักทรัพย์อื่นที่เปิ ดบัญชีอยูใ่ นปัจจุบนั
Name of Brokers Currently Trading with

ไม่มี
No

Credit Balance

None

Cash Balance

year (s)
Internet Trading

Derivatives

มี (ระบุชื่อ).................................................................................................
Yes (Specify)

ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคยกระทําผิด

Investment Objectives

Money Laundering Record for the Last 3 Years

เคยกระทําผิดในความผิดมูลฐาน .................................................................. ปี .................
Have been involved in Money Laundering Activities as

in

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าข้ อมูลข้ างต้ นถูกต้ องทุกประการ และข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
ทําการตรวจสอบข้ อมูลกับสถาบันการเงิน หรือ หน่ วยงานอืน่ ใด ภายใต้ กฏหมายและประกาศทีเ่ กีย่ วข้ อง
I certify that the above information is true and correct. I also authorize the Krungsri Securities Public Company Limited
to verify information with financial institutions or any other companies under related law and regulations.

#
ลงชื่อ Signed ......................................................................................... (ลูกค้ า Customer) วันที่ Date............./..................../................
(Nov 14)

