
วันที่...................................................................	ส�ำนักงำน/สำขำ...........................................................................

ข้ำพเจ้ำ	□	นำย	□	นำง	□	นำงสำว	□	อื่นๆ	โปรดระบุ........................	เพศ	□	ชำย	□	หญิง

ชื่อ-นำมสกุล	(ภำษำไทย)...........................................................................................................................................

*ชื่อ-นำมสกุล	(ภำษำอังกฤษ)...................................................................................................................................

ประเภทลูกค้ำ				□	ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ	(Resident)		□	ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ	(Non-Resident)		

วัตถุประสงค์	(เฉพำะผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ)

□	เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป	เพื่อตนเอง	(A)	 	 □	เพื่อลงทุนหลักทรัพย์	/	ตรำสำร	เพื่อตนเอง	(D)

□	เพื่อลงทุนประเทศเพื่อนบ้ำน	เพื่อตนเอง	(G)	 □	เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ	เพื่อตนเอง	(J)

กรณีเปิดบัญชีร่วมเพื่อ			□	ครอบครัว	(บิดำ	มำรดำ	คู่สมรส	บุตร)		□	ธุรกิจ			กรุณำระบุเลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษีหัก	ณ	ที่จ่ำย.................................................................	

แบบค�ำขอเปิดบัญชี

บริกำรเกี่ยวกับบัญชีเงินฝำก

และข้อมูลประวัติลูกค้ำส�ำหรับลูกค้ำทั่วไป

ส�ำหรับธนำคำร

เลขที่บัญชีของเจ้ำของบัญชีหลัก

1.		

เลขที่บัตรประชำชน/Passport/ใบต่ำงด้ำว/อื่นๆ

ของเจ้ำของบัญชีร่วม/ผู้สมัครบัตรเสริม

1.	………………….............…………...............……………….

2.	……………………………............................……………….

มีควำมประสงค์จะขอใช้บริกำร

บริกำร	UOB	Personal	

Internet	Banking	(PIB)	

/	UOB	Mighty

บัญชีเงินฝำก

บัตรเดบิต

(F
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9
)	
0
3
1
8
	
(C
W
N
)

UOB	Phone	Banking

(บริกำรธนำคำรทำงโทรศัพท์)

ชื่อบัญชี	……………………………………………………………..............…	 □	ออมทรัพย์		 □	กระแสรำยวัน	□	ฝำกประจ�ำ................เดือน

ชื่อผลิตภัณฑ์	……………………………………………………..............…	 □	สกุลเงินบำท	 □	สกุลเงินต่ำงประเทศ	โปรดระบุ	………...…...…

เลขที่บัญชี					 	

ชื่อบัญชี	……………………………………………………………......……....	 □	ออมทรัพย์		 □	กระแสรำยวัน	□	ฝำกประจ�ำ................เดือน

ชื่อผลิตภัณฑ์	……………………………………………………........……..	 □	สกุลเงินบำท	 □	สกุลเงินต่ำงประเทศ	โปรดระบุ	………......……

เลขที่บัญชี					

แหล่งที่มำของเงิน  (เฉพำะสกุลเงินต่ำงประเทศ)

□	แหล่งเงินในประเทศ	แบบไม่มีภำระ	เพื่อตนเอง	(A)	 □	แหล่งเงินในประเทศ	แบบมีภำระ	เพื่อตนเอง	D)	

□	แหล่งเงินต่ำงประเทศ	เพื่อตนเอง	(G)	 □	เพื่อลงทุนตรำสำรต่ำงประเทศ	เพื่อตนเอง	(J)

เงื่อนไขกำรรับดอกเบี้ยบัญชีเงินฝำกประจ�ำ	

□	ดอกเบี้ยทบต้น				□	โอนเข้ำบัญชี	กระแสรำยวัน/ออมทรัพย์	เลขที่		

ค�ำสั่งโอนเงิน	□	ผูกคู่โอน					□	อื่นๆ	โปรดระบุ..............………………….......……………………….

จำกบัญชีเลขที่			

เพื่อเข้ำบัญชี

1.	สมัครใช้บริกำร	โดยรับรหัสประจ�ำตัวผู้ใช้		(Username)	ผ่ำนทำง	Email	address	ที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้

2.	ขอรับรหัสผ่ำน	(Password	)	

												□	ด้วยตัวเอง	ณ	สำขำ........................................................................................................................................

												□	ผ่ำนทำงไปรษณีย์	โดยจัดส่งไปยัง	สถำนที่ติดต่อล่ำสุดที่ข้ำพเจ้ำได้ลงทะเบียนไว้กับธนำคำรเท่ำนั้น	

□	บัตรเดบิต	ประเภท	……………………………………………………...............................................................................…………………………….…….																														

บัตรหลักชื่อ	…………………………………………………………………………………………………………………..............................................…………………….

บัญชีหลัก	 □	ออมทรัพย์	 เลขที่บัญชี				

บัญชีเสริม	(ถ้ำมี)			□	ออมทรัพย์	 □	กระแสรำยวัน						เลขที่บัญชี				

1.บัตรเสริมชื่อ	…………………………….…………….…….....…	ควำมสัมพันธ์กับบัตรหลัก		□	บิดำ			□	มำรดำ			□	คู่สมรส			□	บุตร		

2.บัตรเสริมชื่อ	………………………….....……………….....……	ควำมสัมพันธ์กับบัตรหลัก		□	บิดำ			□	มำรดำ			□	คู่สมรส			□	บุตร		

3.บัตรเสริมชื่อ	………………………..………………….....………		ควำมสัมพันธ์กับบัตรหลัก		□	บิดำ			□	มำรดำ			□	คู่สมรส			□	บุตร

□	เพื่อธุรกรรมใดๆ	ทำงด้ำนธนำคำร	ในบัญชีของข้ำพเจ้ำที่มีอยู่กับธนำคำรฯ

ประเภทบัญชี	:		□	ออมทรัพย์			□	กระแสรำยวัน	

เลขที่บัญชี							1.								 2.		

	 3.									 4.				



ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัวเจ้ำของบัญชีหลัก/ที่อยู่

ส่วนที่ 2 อำชีพ/สถำนที่ท�ำงำน/สถำนศึกษำ

ส่วนที่ 3 รำยละเอียดทั่วไป

วัตถุประสงค์ของบัญชี

ผู้รับผลประโยชน์สินไหมทดแทน

จ�ำนวนเงินของธุรกรรมที่คำดว่ำ

จะท�ำต่อเดือน	(ฝำกและถอน)

ประมำณกำรธุรกรรมที่คำดว่ำ

จะท�ำต่อเดือน	(ฝำกและถอน)

แหล่งที่มำของรำยได้/ทรัพย์สิน

(ท�ำเครื่องหมำย		หน้ำข้อที่

เหมำะสมได้มำกกว่ำ	1	ข้อควำม)

□	ออมเงิน	 □	กำรลงทุนในธุรกิจ	 	 □	บัญชีเงินเดือน	

□	โอนเงินต่ำงประเทศ	 □	ช�ำระเงินกู้/ค่ำสินค้ำ/ค่ำบริกำร	 □	อื่นๆ	โปรดระบุ:................................................................

ประเทศแหล่งที่มำของเงิน	 □	ประเทศไทย		 □	อื่นๆ	โปรดระบุ:...........................................................................

□	เงินออม	 □	ธุรกิจส่วนตัว	 □	รับจ้ำง

□	ขำยหน่วยลงทุน				 □	มรดก/ของขวัญ		 □	อื่นๆ	โปรดระบุ:...........................................................................

□	1-10	ครั้ง	 □	11-30	ครั้ง	 □	31-50	ครั้ง	 	 □	มำกกว่ำ	50	ครั้ง

□	น้อยกว่ำ	50,000	บำท	 □	50,000-100,000	บำท	 □	100,001-500,000	บำท		 □	500,001-1,000,000	บำท	

□	1,000,001-5,000,000	บำท			□	5,000,001-10,000,000	บำท			□	มำกกว่ำ	10,000,000	บำท

ชื่อ	-	นำมสกุล	(ภำษำไทย)	……………………………………….................................……………................................................…………………....

โดยธนำคำรเป็นผู้จ่ำยค่ำเบี้ย	ลูกค้ำเป็นผู้เอำประกันฯ	และลูกค้ำมีสิทธิก�ำหนดบุคคลที่	3	หรือตนเองเป็นผู้รับผลประโยชน์	

ภำยใต้กรมธรรม์	ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มของบัญชีเงินฝำกที่ให้ควำมคุ้มครองประกันฯ	(กรณีผู้รับผลประโยชน์ทดแทน	

มำกกว่ำ	1	คน	โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มผู้รับประโยชน์ค่ำสินไหมทดแทน)	

วัน/เดือน/ปีเกิด	(ค.ศ.):	……………….......….	*ประเทศที่เกิด		......................................................	เลขที่บัตรประชำชน/Passport.…………………………….............………………….…..

*เลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษีอำกร	………………..…………..………………..........	*เลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษีอำกรประเทศสหรัฐอเมริกำ	…………….………………...................………….……..…

*สัญชำติ	…………….............…………*ในกรณีที่มีสัญชำติมำกกว่ำ	1	กรุณำระบุสัญชำติเพิ่มเติม…………………................…………….เชื้อชำติ……….......………….……….………….……..

*ประเทศที่อยู่อำศัย	……….……………….……….....	*ในกรณีที่มีประเทศที่อยู่อำศัยมำกกว่ำ	1	กรุณำระบุประเทศที่อยู่อำศัยเพิ่มเติม	……………...............…..…..…………….………

*ค�ำประกำศบุคคลอเมริกัน:	ข้ำพเจ้ำขอยืนยันและประกำศว่ำ	ข้ำพเจ้ำ				□	เป็น							□	ไม่เป็น			บุคคลอเมริกัน

สถำนภำพกำรสมรส					□	โสด												□	สมรส										□	หย่ำร้ำง						□	หม้ำย							

*ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ส�ำหรับคนไทย) / ที่อยู่ในประเทศเจ้ำของสัญชำติ (กรณีชำวต่ำงชำติ)	

เลขที่	………................…	หมู่...........	อำคำร…………..........….........................	ชั้น…........	ห้อง……….ซอย……….......................................	ถนน…………..…………....…............................	

แขวง/ต�ำบล……………..................………………….	เขต/อ�ำเภอ..........……...…….………..........…..……	จังหวัด……………………….......….…....……….	รหัสไปรษณีย์…………...........…….……

*ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีที่ไม่ได้อำศัย ณ ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน):

เลขที่	………................…	หมู่...........	อำคำร…………..........….........................	ชั้น…........	ห้อง……….ซอย……….......................................	ถนน…………..…………....…............................	

แขวง/ต�ำบล……………..................………………….	เขต/อ�ำเภอ..........……...…….………..........…..……	จังหวัด……………………….......….…....……….	รหัสไปรษณีย์…………...........…….……

*ที่อยู่ที่ให้จัดส่งเอกสำรทุกประเภท/สถำนที่จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชี 			□	ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน				□	ที่อยู่ปัจจุบัน				□	ที่ท�ำงำน				□	ที่อื่น (โปรดระบุ):

บริษัท	……………………….………………………………………………….…..................................................................................…………………………………………………………………………………………	

เลขที่	………........…	หมู่...........	อำคำร…………...................….............………	ชั้น….............	ห้อง………….….ซอย......................……….................	ถนน………..…......…………...........….....	

แขวง/ต�ำบล……………..................………………….	เขต/อ�ำเภอ..........……...…….………..........…..……	จังหวัด……………………….......….…....……….	รหัสไปรษณีย์…………...........…….……

*โทรศัพท์	:(	ที่บ้ำน)							 	 	 													*โทรศัพท์มือถือ							 	

*โทรศัพท์ที่ท�ำงำน			

E-mail	ซึ่งใช้ส�ำหรับรับสิทธิประโยชน์กำรตลำด	ข้อมูลข่ำวสำร	และ	รวมถึงบริกำรและกำรจัดส่ง	UOB	Personal	Internet	Banking	และ	UOB	Mighty

(โปรดระบุตัวอักษรพิมพ์ใหญ่):	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□	พนักงำนบริษัท/ห้ำงหุ้นส่วน	□	วิชำชีพ	(มีใบประกอบวิชำชีพ)		 □	นักเรียน/นักศึกษำ				 □	นักกำรเมือง				 □	พนักงำนรัฐวิสำหกิจ	

□	ข้ำรำชกำร				 	 □	เจ้ำของกิจกำร				 	 	 □	ลูกจ้ำง		 	 □	เกษียณ	 □	แม่บ้ำน	(ไม่ได้ท�ำงำน)	

□	ทหำร/ต�ำรวจ		 	 □	ผู้ที่มีรำยได้หลักจำกค่ำคอมมิชชั่น	 □	ไม่ได้ท�ำงำน	 	 □	อื่นๆ	(โปรดระบุ)……………......................……………	

*ชื่อกิจกำร/สถำนศึกษำ……………………….…………………...................…………………	ประเภทกิจกำร…………...................………………………..	ต�ำแหน่ง……….............………..………………

*รำยได้ต่อเดือน (บำท)

□	1	-	5,000	บำท		 □	5,001	–	10,000	บำท						□	10,001	–	15,000	บำท				□	15,001	–	20,000	บำท	 □	20,001	–	25,000	บำท	

□	25,001	–	30,000	บำท	 □	30,001	-	50,000	บำท			 □	50,001	–	100,000	บำท	 □	100,001	–	500,000	บำท	□	>	500,000	บำท



ข้อก�ำหนดและเงื่อนไข

	 ภำยในขอบเขตที่กฎหมำยก�ำหนด	ข้ำพเจ้ำตกลงและยินยอมให้ธนำคำร	พนักงำนหรือตัวแทนของธนำคำรมีสิทธิที่จะเก็บ	รวบรวม	ใช้	ให้	รับส่ง	เปิดเผยและเข้ำถึง

ข้อมูลส่วนบุคคล	ข้อมูลสินเชื่อ/บริกำร	ประวัติ	สถำนะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น	รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำ	ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควรให้แก่บริษัทแม่	บริษัท

ร่วม	บริษัทย่อย	บริษัทในกลุ่ม	บริษัทในเครือของธนำคำร	ส�ำนักงำนสำขำของบริษัทดังกล่ำวทั้งหมด	ทั้้งที่ตั้งอยู่ในประเทศ	และ/หรือต่ำงประเทศ	รวมถึงกรรมกำร	ลูกจ้ำง	

ผู้รับจ้ำง	ผู้แทน	ตัวแทน	ผู้ตรวจสอบบัญชี	ผู้ประเมิน	และผู้ประกอบวิชำชีพในกำรให้ค�ำปรึกษำด้ำนต่ำงๆ	ของบริษัทดังกล่ำว	ผู้รับโอนสิทธิ	หน่วยงำนของรัฐและหน่วย

งำนก�ำกับดูแล	ซ่ึงมีขอบเขตอ�ำนำจเหนือธนำคำร	หรือบุคคลใดๆ	ซ่ึงมีนิติสัมพันธ์กับธนำคำรหรือข้ำพเจ้ำ	เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรวิเครำะห์พิจำรณำสินเช่ือ	ปรับปรุง

โครงสร้ำงหน้ี	ต่ออำยุ	ทบทวนวงเงินสินเช่ือ	ประมวลผลข้อมูลสินเช่ือในทุกครำว	หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	รวมถึงเพ่ือกำรด�ำเนินธุรกิจ	บริหำร

จัดกำรธุรกิจทุกประเภทของธนำคำร	กำรแจ้ง/เรียกเก็บหนี้	ทวงถำม	กำรท�ำสถิติ	วำงแผนกำรตลำด	กำรโอนสิทธิหน้ำที่	รวมทั้งกำรให้บริกำรใดๆ	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ให้ธนำคำรสำมำรถให้บริกำรแก่ข้ำพเจ้ำได้อย่ำงเป็นธรรมและต่อเนื่อง

	 ข้ำพเจ้ำตกลงและยินยอมให้ธนำคำร	พนักงำนหรือตัวแทนของธนำคำรมีสิทธิที่จะเก็บรวบรวม	 ใช้	 ให้	 รับส่ง	 เปิดเผยและเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล	 ข้อมูลสินเช่ือ/

บริกำร	ประวัติ	สถำนะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น	รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำเพื่อกำรเสนอสินค้ำ	และ/หรือบริกำรของธนำคำร

	 ข้ำพเจ้ำให้ควำมยินยอมข้ำงต้นไว้เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรข้ำงต้นทุกครำวชอบด้วยกฎหมำย	 โดยไม่จ�ำต้องขอควำมยินยอมหรือจัดท�ำเอกสำรอื่นใดเพื่อขอควำมยินยอม

จำกข้ำพเจ้ำอีก

	 ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำเป็นเจ้ำของเงินฝำกในบัญชีเพียงผู้เดียว	 มิได้เป็นตัวแทนใช้บัญชีเพื่อบุคคลอื่นและตกลงให้ถือว่ำลำยมือชื่อตำมตัวอย่ำงที่ให้ไว้ด้ำน

ล่ำงมีผลผูกพันข้ำพเจ้ำและ/หรือบุคคลที่	 เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำในกำรขอใช้	 และ/หรือได้รับบริกำรตำมค�ำขอนี้	 และข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำหำกข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้อื่นร่วม

ใช้บัญชีของข้ำพเจ้ำหรือใช้บัญชีของข้ำพเจ้ำเพื่อกำรรับโอนและหรือ	 ถอนเงินในทำงทุจริตไม่ว่ำจะเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคลอื่นหรือไม่ก็ตำม	 ข้ำพเจ้ำจะเป็น

ผู้รับผิดชอบควำมเสียหำยและผลทำงกฎหมำยที่เกิดขึ้นจำกกำรกระท�ำทุจริตนั้น	 ข้ำพเจ้ำตกลงให้ธนำคำรยับยั้งหรืองดเว้นกำรท�ำธุรกรรมเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 และกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 และกฎหมำยอื่นๆ	 ในท�ำนองเดียวกัน	 ข้ำพเจ้ำ

ได้รับเอกสำร/ข้อตกลงกำรใช้บริกำรจำกธนำคำร	 และตกลงปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไข	 วิธีปฏิบัติ	 และ/หรือประเพณีปฏิบัติเก่ียวกับกำรเปิด	 บัญชีเงินฝำก	 บัตร	

ATM	 บัตรเดบิต	 กำรขอใช้บริกำรประเภทอื่นของธนำคำร	 ตลอดจนระเบียบ	 ค�ำสั่ง	 ประกำศต่ำงๆ	 ของธนำคำรที่จะมีขึ้นในภำยหน้ำ	 ในเมื่อธนำคำรได้ปฏิบัติตำม

ระเบียบกำรเผยแพร่ข้อมูลตำมระเบียบของธนำคำรแห่งประเทศไทยหรือตำมกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมำยอื่นใด	 ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้ว	 ก็ให้ถือว่ำ

ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบและตกลงยินยอมด้วยแล้วโดยมิจ�ำต้องแจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบอีกเป็นกำรเฉพำะบุคคล	 ข้ำพเจ้ำยินดีรับข้อมูลข่ำวสำรบริกำรต่ำงๆ	 ของธนำคำร	

บริษัทประกัน	 หรือนิติบุคคลใด	 ที่ได้จัดส่งให้ข้ำพเจ้ำ	 ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรทุกชนิดทุกประเภท	 หรือติดต่อทำงโทรศัพท์และยินยอมให้พนักงำนธนำคำรระดับผู้

จัดกำรแผนกหรือเทียบเท่ำที่ท�ำหน้ำที่ให้บริกำรลูกค้ำรับฟังและบันทึกกำรสนทนำได้	 เพื่อน�ำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนำกำรให้บริกำรของธนำคำรที่มีต่อลูกค้ำให้ดีข้ึน

	 ภำยในขอบเขตที่กฎหมำยก�ำหนด	ธนำคำรจะส่งค�ำบอกกล่ำวที่สัญญำก�ำหนดให้ต้องแจ้งหรือบอกกล่ำวเป็นหนังสือทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	ไปยังที่อยู่หรือ

สถำนที่ติดต่อตำมที่ระบุ	ในค�ำขอนี้หรือ	ตำมที่อยู่ที่แจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือคร้ังหลังสุด	กำรติดต่อ	ค�ำบอกกล่ำวทั่วไป	แจ้งอนุมัติวงเงิน	ใบแจ้งหนี้(Billing	State-

ment)	ใบเสร็จรับเงิน	แจ้งข่ำว	เสนอผลิตภัณฑ์/	บริกำรของธนำคำร	เอกสำรทั่วไป	กำรตำมหรือทวงหนี้โดยระบุจ�ำนวนเงินค้ำงช�ำระ	โดยธนำคำรหรือบุคคลอื่นที่ธนำคำร

มอบหมำยจะติดต่อ	หรือส่งไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	(E-Mail	Address)	ส่งข้อควำมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่น	ตำมที่ให้ไว้กับธนำคำรหรือน�ำไปส่งตำมที่อยู	่

ที่ท�ำงำน	 หรือสถำนที่ที่แจ้งเปลี่ยนครั้งหลังสุด	 หรือสถำนที่ติดต่ออื่นตำมที่ปรำกฏในค�ำขอนี้หรือค�ำขออื่นๆ	 หรือตำมที่ปรำกฏในทะเบียนรำษฎร์	 ให้ถือว่ำได้ส่งถึงข้ำพเจ้ำ

โดยชอบด้วยกฎหมำยแล้ว	ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำธนำคำรสำมำรถจัดเก็บข้อมูลกำรแจ้งเปลี่ยนที่อยู่/สถำนที่ติดต่อ	และ/	หรือข้อมูลอื่นของข้ำพเจ้ำผ่ำนศูนย์บริกำรลูกค้ำผ่ำน

บริกำรข้อมูลทำงโทรศัพท์อัตโนมัติ(IVR)	หรือช่องทำงอื่นที่ธนำคำรเปิดให้บริกำรได้	โดยข้ำพเจ้ำมิจ�ำต้องท�ำหลักฐำนอื่นเพื่อยืนยันอีก	เว้นแต่ธนำคำรจะร้องขอ

	 ในกรณีธนำคำรมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่จะต้องหักภำษีเงินได้	ณ	ที่จ่ำยจำกดอกเบี้ยเงินฝำก	ซ่ึงเมื่อรวมจ�ำนวนเงินดอกเบี้ยแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องหักภำษีเงินได้นั้น	

หำกจ�ำนวนภำษีทีต้่องหกัจำกเงนิได้ดอกเบีย้ทีจ่่ำยไปแล้วระหว่ำงปีภำษีนัน้	ไม่พอหกัจำกดอกเบีย้เงินฝำกทีจ่่ำยในงวดทีท่�ำให้ดอกเบีย้รวมกับทีจ่่ำยไปแล้วในระหว่ำงปีภำษีนัน้	

เข้ำเกณฑ์ที่จะต้องเสียภำษีเงินได้จำกดอกเบี้ยนั้น	ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ธนำคำรหักภำษีเงินได้ดังกล่ำวจำกบัญชีเงินฝำกที่มีกำรจ่ำยดอกเบี้ยของข้ำพเจ้ำที่มีอยู่กับธนำคำร

จนกว่ำจะครบตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

	 ข้ำพเจ้ำยินดีให้ธนำคำรตรวจสอบควำมถูกต้องของบัตรประชำชนและบัตรต่ำงๆ	 ที่รำชกำรออกให้เพ่ือยืนยันตัวตนของข้ำพเจ้ำกับโปรแกรมส�ำหรับอ่ำน

ข้อมูลจำกบัตรต่ำงๆ	เหล่ำนั้นซึ่งทำงรำชกำรอนุญำตให้ธนำคำรใช้

	 ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำสมุดคู่ฝำกเป็นหลักฐำนควำมเคลื่อนไหวของเงินฝำกระหว่ำงธนำคำรกับลูกค้ำ	สมุดคู่ฝำกอยู่ในควำมครอบครองของผู้ใด	จะถือว่ำผู้นั้นได้รับมอบ

อ�ำนำจ	จำกผู้ถือบัญชีเงินฝำกให้มำขอออกสมุดเล่มใหม่	ในเมื่อปรำกฏว่ำสมุดคู่ฝำกนั้นได้พิมพ์รำยกำรจนเต็มทุกหน้ำแล้ว	ดังนั้นจึงเป็นหน้ำที่ของผู้ถือบัญชีเงินฝำกที่จะ

ต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบโดยไม่ชักช้ำ	เพ่ือขอออกสมุดคู่ฝำกเล่มใหม่	ในทันทีที่ผู้ถือสมุดคู่ฝำกรู้ตัวว่ำสมุดคู่ฝำกถูกท�ำลำยหรือสูญหำยไป	และผู้ถือบัญชีเงินฝำกจะต้อง

มำติดต่อด้วยตนเอง	หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมำท�ำกำรแทน	โดยกำรมอบฉันทะเป็นลำยลักษณ์อักษร	พร้อมส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับ

มอบฉันทะ

	 ส�ำหรับบญัชีออมทรัพย์ กรณบีญัชีไม่เคลือ่นไหวเกินกว่ำระยะเวลำทีก่�ำหนดและมยีอดคงเหลอืต�ำ่กว่ำทีก่�ำหนด	ธนำคำรจะคดิค่ำธรรมเนยีมรักษำบัญชีตำมหลักเกณฑ์และใน

อัตรำที่ธนำคำรประกำศ	ณ	ขณะนั้น	

	 ส�ำหรับบัญชีกระแสรำยวัน	กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่ำระยะเวลำที่ก�ำหนดและมียอดคงเหลือต�่ำกว่ำที่ก�ำหนด	ธนำคำรจะคิดค่ำธรรมเนียมรักษำบัญชี

ตำมหลักเกณฑ์และในอัตรำที่ธนำคำรประกำศ	ณ	ขณะนั้น	หรือกรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือต�่ำกว่ำที่ก�ำหนด	ธนำคำรจะคิดค่ำธรรมเนียมรักษำบัญชี

ตำมหลักเกณฑ์และในอัตรำที่ธนำคำรประกำศ	ณ	ขณะนั้น

	 อัตรำค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรต่ำงๆ	เป็นไปตำมประกำศที่ธนำคำรจัดท�ำไว้และประกำศให้ทรำบตำมระเบียบของธนำคำรแห่งประเทศไทย	โดยธนำคำร

อำจเปลีย่นแปลง	อตัรำค่ำธรรมเนยีมต่ำงๆ	ได้โดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ	30	วัน	โดยกำรปิดประกำศไว้	ณ	ทีท่�ำกำร	หรือเว็บไซต์ของธนำคำร	(www.uob.co.th)

	 ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำในขณะที่ท�ำนิติกรรมนี้	ข้ำพเจ้ำมีควำมสำมำรถในกำรท�ำนิติกรรม	ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต	ไม่เป็นบุคคลเสมือนไร้ควำมสำมำรถ	หรือไร้ควำมสำมำรถ	

ไม่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่ำช่ัวครำว	หรือเด็ดขำด	ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย	หรือฟื้นฟูกิจกำร	หำกภำยหลังมีสถำนะตำมที่กล่ำวข้ำงต้นเกิดข้ึน	ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้ทรำบทันทีและ

ตกลงให้ธนำคำรระงับกำรท�ำธุรกรรมต่ำงๆ	ของข้ำพเจ้ำได้ทันที	ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำข้อมูลที่ให้ไว้ข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร

 ข้อตกลงที่เกี่ยวกับ FATCA

		 1.	 ข้ำพเจ้ำให้ควำมยินยอมที่จะให้เอกสำรหรือข้อมูลใดๆ	 ทุกประเภท	 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง	 วันเกิด	 ประเทศที่ข้ำพเจ้ำถือสัญชำติ	 ประเทศที่ข้ำพเจ้ำมีถิ่นที่อยู่

เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรจัดเก็บภำษี	 และ	 เลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษีที่เก่ียวข้อง	 ที่ธนำคำรหรือตัวแทนธนำคำรจะต้องใช้เพ่ือให้สำมำรถบันทึกข้ำพเจ้ำตำมเกณฑ์ของ	

มำตรำ	1471	ถึง	มำตรำ	1474	ของประมวลกฎหมำย	ภำษีสหรัฐ	(“FATCA”)	หรือข้อตกลงระหว่ำงรัฐบำลกับรัฐบำลใดๆ

	 ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้ธนำคำรทรำบถึงควำมเปลี่ยนแปลงใดๆ	ที่กระทบสถำนะทำงภำษีของข้ำพเจ้ำตำมหลักเกณฑ์กฎหมำยใดๆ	หรือตำมข้อตกลงระหว่ำงรัฐบำลกับ



รัฐบำลใดๆ	เป็นหนังสือ	ภำยใน	30	วันนับแต่วันที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว

	 ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำยังอำจมีเอกสำรหรือข้อมูลอื่นใดที่จ�ำเป็นจะต้องให้เพ่ือให้ธนำคำรสำมำรถด�ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวข้ำงต้น	และข้ำพเจ้ำ

ให้ควำมยินยอมที่จะให้เอกสำรและข้อมูลใดๆ	ตำมแต่ที่ธนำคำรจะได้มีกำรร้องขอ

	 2.	ข้ำพเจ้ำขอรับรองต่อธนำคำรว่ำ	ข้ำพเจ้ำได้ให้เอกสำรและข้อมูลใดๆ	ทุกประเภทที่จ�ำเป็นในกำรที่จะท�ำให้ธนำคำรสำมำรถปฏิบัติตำม	FATCA	และให้ควำมยินยอม

ที่จะให้เอกสำร	และข้อมูลอื่นใดแก่ธนำคำรภำยใน	7	วันนับแต่วันที่ธนำคำรได้ร้องขอเป็นหนังสือหรือ	โดยวิธีอื่นใด

	 ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำกำรที่ข้ำพเจ้ำไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องภำยในเวลำตำมที่ได้มีกำรร้องขอจำกธนำคำรจะท�ำให้ธนำคำรสำมำรถบันทึกว่ำข้ำพเจ้ำเป็น	“บุคคลผู้ไม่ให้

ควำมร่วมมือ”	และ/หรือ	“เป็นบุคคลที่ต้องรำยงำน”	และธนำคำรสำมำรถที่จะด�ำเนินกำรใดๆ	ที่จ�ำเป็นกับข้ำพเจ้ำเพ่ือให้ธนำคำรสำมำรถปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดภำยใต้	

FATCA	กฎหมำยภำยในที่เกี่ยวกับ	FATCA	และข้อก�ำหนดใดๆ	ที่เกิดจำกข้อตกลงระหว่ำงรัฐบำลและรัฐบำลอันเกี่ยวกับ	FATCA	ได้ทั้งสิ้น

	 3.	ข้ำพเจ้ำให้ควำมยินยอมในกำรรวบรวม	กำรเก็บ	และกำรเปิดเผยข้อมูลควำมลับ	โดยธนำคำร	หรือตัวแทนของธนำคำร	ต่อบริษัทแม่ของธนำคำร	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	

บริษัทในเครือ	กลุ่มบริษัท	และ/หรือบริษัทลูกของธนำคำร	(“กลุ่มบริษัท”)	บุคคลใดๆ	ที่ธนำคำรหรือตัวแทนของธนำคำรได้รับ	หรือ	ช�ำระเงินให้ในนำมของข้ำพเจ้ำ	หน่วย

รำชกำรทำงภำษีไม่ว่ำจะเป็นภำยในประเทศ	 หรือในต่ำงประเทศ	 รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง	 United	 States	 Internal	 Revenue	 Service	 หน่วยงำนรัฐบำลไม่ว่ำจะเป็น

ภำยในประเทศ	หรือในต่ำงประเทศ	ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำย	ก�ำหนด	หรือตำมข้อตกลงระหว่ำงรัฐบำลและรัฐบำล	ทั้งนี้	ข้อมูลควำมลับ	ให้หมำยควำมรวมถึง	ข้อมูลส่วน

บุคคล	เช่น	ชื่อ	ที่อยู่	เลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษี	รำยละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของข้ำพเจ้ำ	สถำนะของกำรปฏิบัติตำม	FATCA	(ทั้งนี้ไม่ว่ำจะเป็นสถำนะ	“บุคคลผู้ปฏิบัติตำม”	

หรือ	“บุคคลผู้ไม่ให้ควำมร่วมมือ”)	ประเภทและมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน	และ/หรือ	ทรัพย์สินใดๆ	ที่ข้ำพเจ้ำมีอยู่กับธนำคำร	ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม	และข้อมูลใดๆ	

ที่บุคคลผู้มีเหตุผลสมควรพิจำรณำได้ว่ำข้อมูลใดเป็นควำมลับ	หรือเป็นข้อมูลเฉพำะของบุคคลใด	ควำมยินยอมของข้ำพเจ้ำที่ได้ให้ไว้นี้ให้มีผลใช้บังคับได้แม้จะได้มี

ข้อตกลงห้ำมกำรเปิดเผยข้อมูล	และข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำได้รับควำมยินยอม	หรือกำรสละสิทธิที่จ�ำเป็นใดๆ	จำกบุคคลที่ข้ำพเจ้ำได้ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับบุคคล

ดังกล่ำวแก่ธนำคำรเพื่อให้ธนำคำรและตัวแทนธนำคำรสำมำรถด�ำเนินกำรใดๆ	 ตำมที่ระบุไว้ในข้อนี้	 และข้ำพเจ้ำจะด�ำเนินกำรให้มีกำรให้ควำมยินยอม	 หรือกำรสละสิทธิ

ใดๆ	ล่วงหน้ำก่อนที่จะมีกำรให้ข้อมูลแก่ธนำคำรในอนำคต

	 4.	ข้ำพเจ้ำ	ตกลง	และรับทรำบว่ำ	ธนำคำรมีสิทธิที่จะด�ำเนินกำรใดๆ	ที่จ�ำเป็นเพื่อให้ธนำคำรสำมำรถคงสถำนะกำรเป็นผู้ปฏิบัติตำม	FATCA	ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	

หรือตำมข้อตกลงระหว่ำงรัฐบำลกับรัฐบำล

	 5.	ข้ำพเจ้ำตกลง	และให้ควำมยินยอมว่ำธนำคำร	หรือสมำชิกในกลุ่มบริษัทสำมำรถด�ำเนินกำรระงับบัญชี	(และกำรยกเลิกกำรระงับบัญชีดังกล่ำว	หรือกำรยุติควำม	

สัมพันธ์ใดๆ	กับข้ำพเจ้ำในภำยหลัง)	ได้ทุกเมื่อ	หรือท�ำกำรหักจ�ำนวนเงินใดๆ	จำกบัญชีของข้ำพเจ้ำได้ทุกเมื่อ	หำกมีหน่วยรำชกำร	(ไม่ว่ำในประเทศ	หรือในต่ำงประเทศ)	

รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง	United	States	 Internal	 Revenue	Service	 ก�ำหนดให้ธนำคำรหรือสมำชิกในกลุ่มบริษัท	 ต้องกระท�ำกำรดังกล่ำว	หรือธนำคำรหรือสมำชิกใน	

กลุ่มบริษัทถูกก�ำหนดให้ด�ำเนินกำรดังกล่ำวตำมกฎหมำย	หรือตำมข้อตกลงระหว่ำงหน่วยงำนก�ำกับดูแล	หรือหน่วยรำชกำรใด	หรือธนำคำรหรือสมำชิกในกลุ่มบริษัท	

จ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรดังกล่ำวตำมนโยบำยภำยในหรือตำมข้อตกลงระหว่ำงรัฐบำลกับรัฐบำล	หรือค�ำสั่งที่มีผลใช้บังคับ	หรือค�ำบังคับจำกหน่วยรำชกำรใดๆ

	 6.	ธนำคำรหรือสมำชิกในกลุ่มบริษัท	สำมำรถกระท�ำกำรใดๆ	ตำมที่เห็นสมควรเพ่ือให้บรรลุภำระหน้ำที่ที่เก่ียวกับกำรป้องกันกำรหลีกเลี่ยงภำษีไม่ว่ำในประเทศไทย

หรือท่ีอื่นใดในโลกนี้	 และให้รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงกำรสอบสวน	หรือกำรยับยั้งกำรช�ำระเงินให้กับหรือออกจำกบัญชีใดๆ	ของข้ำพเจ้ำ	 (โดยเฉพำะในกรณีกำรโอนเงิน

ระหว่ำงประเทศ)	 กำรสอบสวนแหล่งที่มำของเงิน	หรือแหล่งรับเงินใดๆ	กำรแบ่งปันข้อมูลหรือเอกสำรใดๆ	 กับหน่วยรำชกำรทำงภำษี	 ไม่ว่ำภำยในประเทศหรือในต่ำง

ประเทศรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง	United	States	Internal	Revenue	Service	และกำรหักเงินได้จำกบัญชีของข้ำพเจ้ำและกำรโอนเงินให้แก่หน่วยรำชกำรทำงภำษี

ดังกล่ำว	 ในกรณีที่ไม่มีเอกสำรหรือหลักฐำนใดๆ	 ที่จะท�ำให้ธนำคำรหรือสมำชิกในกลุ่มบริษัทแน่ใจได้ว่ำกำรช�ำระเงินเข้ำ	 หรือออกจำกบัญชีของข้ำพเจ้ำนั้นถูกต้องตำม

กฎหมำยหรือไม่	ธนำคำร	หรือสมำชิกในกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธกำรด�ำเนินกำรใดๆ	ให้แก่ข้ำพเจ้ำได้

ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อก�ำหนดและเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องถี่ถ้วนแล้วเห็นว่ำตรงตำมควำมประสงค์จึงได้ลงมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

ข้ำพเจ้ำ

□	ได้รับสมุดคู่ฝำก	เลขที่………………………....................…….....พร้อมทั้งข้อก�ำหนดและเงื่อนไขต่ำงๆ	เกี่ยวกับบัญชี	และรำยละเอียดควำมคุ้มครองเป็นที่เรียบร้อย	และ/หรือ

□	ได้รับบัตรเดบิต	เลขที่บัตร………………………....................…….....พร้อมรหัสบัตร	ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขต่ำงๆ	และรำยละเอียดควำมคุ้มครองเก่ียวกับบัตรเป็นที่เรียบร้อย	

ในกำรเปิดบัญชีตำมค�ำขอนี้ท่ำนกระท�ำเพื่อตัวเองหรือบุคคลอื่น	ถ้ำท�ำเพื่อบุคคลอื่นให้ระบุชื่อ	-	นำมสกุล...........................................................................................................	

(โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อมูลประวัติลูกค้ำประเภทบุคคล)

ส�ำหรับผลติภณัฑ์เงนิฝำก

ลกูค้ำต้องเข้ำใจผลติภณัฑ์และเงือ่นไขก่อนตดัสินใจลงช่ือ	โดยพนกังำนมหีน้ำที่

อธิบำยและตอบข้อซักถำม	เสนอให้ส�ำเนำสัญญำ	และเสนอให้	Sales	Sheet	

ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ซับซ้อน	(เช่น	เงินฝำกข้ันบันได	เงินฝำกปลอดภำษี)

□		ประสงค์ขอรับส�ำเนำสัญญำ									□		ไม่ประสงค์ขอรับส�ำเนำสัญญำ

เจ้ำหน้ำทีไ่ด้อธิบำยข้อมลูส�ำคญัครบถ้วนและตอบข้อซักถำม	เสนอให้ส�ำเนำ

สัญญำ	และเสนอให้	Sales	Sheet	ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ซับซ้อนแลว้

ลงชื่อ	...........................................................................................................

(ชื่อเจ้ำหน้ำที่	ตัวบรรจง)

----------------------------------------------------------------------

ลำยเซ็นเจ้ำของบัญชี/ผู้ขอใช้บริกำร/ผู้แทนโดยชอบธรรม

ส�ำหรับผลติภณัฑ์บตัรเดบติ

ลกูค้ำต้องเข้ำใจผลติภณัฑ์และเงือ่นไขก่อนตดัสินใจลงช่ือ	โดยพนกังำนมหีน้ำที่

อธิบำยและตอบข้อซักถำม	เสนอให้	Sales	Sheet	และส่งมอบส�ำเนำสัญญำ

เจ้ำหน้ำที่ได้อธิบำยข้อมูลส�ำคัญครบถ้วนและตอบข้อซักถำม	เสนอให้	Sales	

Sheet	และส่งมอบส�ำเนำสัญญำแล้ว

ลงชื่อ	...........................................................................................................

(ชื่อเจ้ำหน้ำที่	ตัวบรรจง)

----------------------------------------------------------------------

ลำยเซ็นเจ้ำของบัญชี/ผู้ขอใช้บริกำร/ผู้แทนโดยชอบธรรม



ลำยมือชื่อ	 □	เจ้ำของบัญชี	 □	ผู้มีอ�ำนำจสั่งจ่ำย

เลขที่บัญชี																																				กลุ่มอ�ำนำจลงนำม..........................

เงื่อนไขกำรสั่งจ่ำย...........................................................................................................

ชื่อ......................................................................................................................................

หมำยเลขบัตรประชำชน.................................................................................................

วันที่........................................................□	BWCIF						□	3rd	party	database

ลำยมือชื่อ	 □	เจ้ำของบัญชี	 □	ผู้มีอ�ำนำจสั่งจ่ำย

เลขที่บัญชี																																				กลุ่มอ�ำนำจลงนำม..........................

เงื่อนไขกำรสั่งจ่ำย...........................................................................................................

ชื่อ......................................................................................................................................

หมำยเลขบัตรประชำชน.................................................................................................

วันที่........................................................□	BWCIF						□	3rd	party	database

ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร

เลขที่บัญชีเงินฝำก	

เลขที่บัญชีเงินฝำก

รหัสประเภทลูกค้ำ	 	 	 	CIF	No...........................................

ตรวจเช็คควำมถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลแล้ว

กำรตรวจสอบข้อมูลลูกค้ำ

□	ระดับ	1:	 □	BWCIF	 □	3rd	party	database		

□	ระดับ	2:	 □	BWCIF	 □	3rd	party	database		

□	ระดับ	3:	 □	BWCIF	 □	3rd	party	database					Code	□	□				

□	PEP	not	in	W/L	 วันจัดท�ำ	(วัน/เดือน/ปี):	…………………….....………

□	ได้ตรวจสอบข้อมลูกับฐำนข้อมลูของธนำคำรฯ	และควำมครบถ้วนของเอกสำร

ลำยมือชื่อ	 □	เจ้ำของบัญชี	 □	ผู้มีอ�ำนำจสั่งจ่ำย

เลขที่บัญชี																																				กลุ่มอ�ำนำจลงนำม..........................

เงื่อนไขกำรสั่งจ่ำย...........................................................................................................

ชื่อ......................................................................................................................................

หมำยเลขบัตรประชำชน.................................................................................................

วันที่........................................................□	BWCIF						□	3rd	party	database

ลำยมือชื่อ	 □	เจ้ำของบัญชี	 □	ผู้มีอ�ำนำจสั่งจ่ำย

เลขที่บัญชี																																				กลุ่มอ�ำนำจลงนำม..........................

เงื่อนไขกำรสั่งจ่ำย...........................................................................................................

ชื่อ......................................................................................................................................

หมำยเลขบัตรประชำชน.................................................................................................

วันที่........................................................□	BWCIF						□	3rd	party	database

บันทึกโดย:	ผู้ดูแลลูกค้ำ	/	เจ้ำหน้ำที่สำขำ

ชื่อ:

ต�ำแหน่ง:

ควำมเห็น:

ลงชื่อ:	............................................วันที่:……..................

อนุมัติโดย:	ผู้จัดกำรสำขำ	/	ผู้รับมอบอ�ำนำจ	/	

ผู้รับผิดชอบของสำยงำน

ชื่อ:

ต�ำแหน่ง:

ควำมเห็น:

ลงชื่อ:	............................................วันที่:……..................

อนุมัติกำรเปิดบัญชีลูกค้ำระดับ	3	โดย	ED	ขึ้นไป	

หรือผู้ที่รับมอบอ�ำนำจของสำยงำน

ชื่อ:

ต�ำแหน่ง:

ควำมเห็น:

ลงชื่อ:	............................................วันที่:……..................

Space for ID photo copy



ลำยมือชื่อผู้ให้ควำมยินยอม	/	เจ้ำของบัญชี

ลงชื่อ................................................................................

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

								โปรดเขียนชื่อ	-	นำมสกุล	ตัวบรรจง

ลำยมือชื่อผู้ให้ควำมยินยอม	/	เจ้ำของบัญชี

ลงชื่อ................................................................................

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

								โปรดเขียนชื่อ	-	นำมสกุล	ตัวบรรจง

ลำยมือชื่อผู้ให้ควำมยินยอม	/	เจ้ำของบัญชี

ลงชื่อ................................................................................

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

								โปรดเขียนชื่อ	-	นำมสกุล	ตัวบรรจง

ลำยมือชื่อผู้ให้ควำมยินยอม	/	เจ้ำของบัญชี

ลงชื่อ................................................................................

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

								โปรดเขียนชื่อ	-	นำมสกุล	ตัวบรรจง

หนังสืออนุญำตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

□		ข้ำพเจ้ำยนิดใีห้ธนำคำรเปิดเผยข้อมลูของข้ำพเจ้ำให้แก่	บริษัท	หลกัทรัพย์	จดักำรกองทนุ	ยโูอบ	ี(ประเทศไทย)	จ�ำกัด/	บริษัท	หลกัทรัพย์	จดักำรกองทนุ	กรุงศรี	จ�ำกัด/		

	 บริษัท	หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ	อเบอร์ดนี	จ�ำกัด/	บริษัท	พรูเดน็เชียล	ประกันชีวิต	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	(มหำชน)/	บริษัท	เอม็	เอส	ไอ	จ	ีประกันภยั	(ประเทศไทย)	

	 จ�ำกัด	(มหำชน)/	บริษัท	แอกซ่ำ	ประกันภยั	จ�ำกัด	(มหำชน)/	บริษัท	ประกันภยั	ไทยวิวัฒน์	จ�ำกัด	(มหำชน)/	บริษัท	เอท็น่ำ	ประกันสุขภำพ	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	(มหำชน)/

	 กลุม่บริษัทในเครือ	เอไอจ/ี	บริษัท	วิริยะประกันภยั	จ�ำกัด/	บริษัท	อำคเนย์ประกันภยั	จ�ำกัด/	บริษัท	ชับบ์สำมคัคปีระกันภยั	จ�ำกัด	(มหำชน)	เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำร

	 น�ำเสนอและขำยผลิตภัณฑ์กองทุนรวม	และประกันภัย	ประกันชีวิตประเภทต่ำงๆ	ให้แก่ข้ำพเจ้ำได้	ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำข้ำพเจ้ำมีสิทธิที่จะแจ้งทำงธนำคำรผ่ำน

	 ศูนย์บริกำรลูกค้ำธนำคำร	ยูโอบี	โทร.	0	2285	1555	เพื่อยกเลิกกำรให้ควำมยินยอมนี้ได้ในอนำคต

□		ข้ำพเจ้ำไม่ยินดีให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่ำวข้ำงต้น


