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วนัท่ี                 CIF No.                   
สาขา     บญัชีเลขท่ี                                ลกูค้า 
 
ข้าพเจ้ามีความประสงคข์อใช้บริการของธนาคาร จึงขอให้รายละเอียดกบัธนาคารดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
ข้าพเจ้า  (ช่ือภาษาไทย)       
 (ช่ือภาษาองักฤษ) 
วนั/เดือน/ปีเกิด    ประเทศเกิด   อายุ   เพศ 
สญัชาติท่ี 1    สญัชาติท่ี 2   ถ่ินท่ีอยู ่
เลขประจ าตวัประชาชน / Passport No.                                                                                      ประเภทบตัรส าคญัประจ าตวั               
ออกโดย     วนัท่ีออกบตัร         วนัหมดอายุ 
สถานภาพการสมรส       ช่ือคู่สมรส         วฒิุการศึกษา 
อาชีพ         ต าแหน่งงาน 
ท่ีอยูต่ามกฎหมาย           บตัรประจ าตวัประชาชน   ทะเบยีนบา้น   

 
แขวง          เขต     จงัหวดั 
รหสัไปรษณยี ์         ประเทศ     
โทรศพัทม์อืถอื                                                               e-mail address (ถา้ม)ี  

ประเทศเจ้าของสญัชาติ (กรณีไม่ใช่คนไทย) 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั                     ตรงกบัทีอ่ยู่ตามกฎหมาย             อื่นๆ (โปรดระบุ)   
(กรณไีมใ่ช่คนไทย หากไมม่ทีีอ่ยู่ในประเทศไทย ใหร้ะบุทีอ่ยู่ปจัจุบนัในต่างประเทศ) 
 

แขวง          เขต     จงัหวดั 
รหสัไปรษณยี ์         ประเทศ                โทรศพัทบ์า้น    

ช่ือสถานท่ีท างาน 
สถานท่ีท างาน         ตรงกบัทีอ่ยู่ปจัจุบนั 
                 

แขวง          เขต                            จงัหวดั 
รหสัไปรษณีย ์         ประเทศ                                                  โทรศพัท์ 
ต่อหมายเลข                                                   โทรสาร 

รายได้ต่อเดือน (บาท)             
 

  
 

 

ประเภทบญัชีเงินฝาก     ออมทรพัย ์             กระแสรายวนั         ประจ า ระยะเวลา             เดอืน             
   

                             บญัชี FCD เลขท่ี                                         จ านวนเงินเปิดบญัชี                                 บาท   สกลุเงิน                             
ช่ือบญัชี 

 
เง่ือนไขการสัง่จ่าย 

ข้าพเจ้าได้รบัสมุดคู่ฝาก/สมดุเชค็ เลขท่ี                                       เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   การรบัใบแจ้งยอดเงินฝาก      ตอ้งการ        ไมต่อ้งการ    

อตัราส่วนการเป็นเจ้าของบญัชี 

ข้อมลูประวติัเจ้าของบญัชีหลกั 

ข้อมลูการเปิดบญัชีเงินฝาก 

ใบค าขอเปิดบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD)  
ประเภทบุคคลธรรมดา 

ประเภทบญัชีเงินฝาก............................................... 
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ท่านหรือสมาชิกในครอบครวั (เฉพาะบิดา, มารดา, บตุร, ผูร้บับุตรบุญธรรม, บตุรบญุธรรม, พ่ีน้องท่ีเกิดจากพ่อแม่เดียวกนั, พ่ีน้องท่ีเกิดจากพ่อหรือแม่
เดียวกนั, คู่สมรส) ของท่าน หรือบุคคลผู้ดแูลทรพัยสิ์นและ/หรือผูด้  าเนินธรุกิจร่วมกนัมีสถานภาพทางการเมือง ดงัต่อไปน้ีหรือไม่ โปรดระบ ุ

- สถานภาพทางการเมอืงในประเทศ / ในองคก์รระหว่างประเทศ  
 ไมม่ ี   ม ี

- สถานภาพทางการเมอืงในต่างประเทศ 
 ไมม่ ี   ม ี  

วตัถปุระสงคก์ารเปิดบญัชี / ท าธรุกรรม   
แหล่งท่ีมาของเงินท่ีใช้หมนุเวียนบญัชี / ท่ีใช้ในการท าธรุกรรม  
ประเทศแหล่งท่ีมาของเงินท่ีใช้หมุนเวียนบญัชี / ท่ีใช้ในการท าธรุกรรม (โปรดระบ)ุ 
ประมาณการธรุกรรมต่อเดือน 
จ านวนรายการฝากและโอนขาเข้า  1-6                   7 – 12  มากกว่า 12 จ านวนเงนิ   บาท 

จ านวนรายการถอนและโอนขาออก  1-6  7 – 12  มากกว่า 12  จ านวนเงนิ   บาท 
ผูมี้อ านาจสัง่จ่าย มีท่ีอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา (FATCA) มี   ไมม่ ี 
 
 
 
 
ผูม้อี านาจสัง่จ่าย        เจา้ของบญัช ี               บุคคลอื่น    โปรดระบุ..................................................................    

ชือ่ภาษาไทย      ชือ่ภาษาองักฤษ 
สญัชาต ิ      
ท่านหรอืสมาชกิในครอบครวั (เฉพาะบดิา, มารดา, บุตร, ผูร้บับุตรบุญธรรม, บุตรบุญธรรม, พีน้่องทีเ่กดิจากพ่อแมเ่ดยีวกนั, พีน้่องทีเ่กดิจากพ่อหรอืแมเ่ดยีวกนั, คู่สมรส) 
ของท่าน หรอืบุคคลผูด้แูลทรพัยส์นิและ/หรอืผูด้ าเนินธุรกจิร่วมกนัมสีถานภาพทางการเมอืง ดงัต่อไปนี้หรอืไม ่โปรดระบ ุ

- สถานภาพทางการเมอืงในประเทศ / ในองคก์รระหว่างประเทศ  
      ไมม่ ี      ม ี

- สถานภาพทางการเมอืงในต่างประเทศ 
      ไมม่ ี      ม ี

 

 
 
ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ  เจา้ของบญัช ี        บุคคลอื่น     โปรดระบุ.................................................................. 
ชือ่ภาษาไทย      ชือ่ภาษาองักฤษ 
สญัชาต ิ      
ท่านหรอืสมาชกิในครอบครวั (เฉพาะบดิา, มารดา, บุตร, ผูร้บับุตรบุญธรรม, บุตรบุญธรรม, พีน้่องทีเ่กดิจากพ่อแมเ่ดยีวกนั, พีน้่องทีเ่กดิจากพ่อหรอืแมเ่ดยีวกนั, คู่สมรส) 
ของท่าน หรอืบุคคลผูด้แูลทรพัยส์นิและ/หรอืผูด้ าเนินธุรกจิร่วมกนัมสีถานภาพทางการเมอืง ดงัต่อไปนี้หรอืไม ่โปรดระบ ุ

- สถานภาพทางการเมอืงในประเทศ / ในองคก์รระหว่างประเทศ  
      ไมม่ ี      ม ี

- สถานภาพทางการเมอืงในต่างประเทศ 
      ไมม่ ี      ม ี
 
 

 
          
 
 

CIF No.  ………………………………… บญัชี FCD เลขท่ี  ………………………………… 
    

ข้อมลู CDD 

ข้อมลูผูมี้อ านาจสัง่จ่าย 

ข้อมลูผูไ้ด้รบัผลประโยชน์ทีแ่ท้จริง 
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ค ารบัรองของผูข้อเปิดบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) 

        ขา้พเจา้ไดอ่้านและรบัทราบขอ้ความตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิารเงนิฝากออมทรพัย์ และ/หรอืบญัชเีงนิฝากประจ า และ/หรอืขอ้ตกลงและเงือ่นไขการเปิด
บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั ตามเอกสารทีแ่นบท้ายค าขอฉบบันี้ทัง้หมดแล้วเหน็ว่าเป็นไปตามความประสงค์ของขา้พเจ้าทุกประการ  และขา้พเจา้ยนิยอมผูกพนั และ
ปฏบิตัติามขอ้ตกลง และเงือ่นไขต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุในขอ้ตกลงดงักล่าว ระเบยีบ และวธิปีฏบิตัติามทีธ่นาคารไดก้ าหนดไว ้ทัง้ทีม่อียู่แลว้ในขณะนี้ และ/หรอื ทีจ่ะมต่ีอไปในภาย
หน้าทุกประการ ตามทีธ่นาคารแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าตามช่องทางทีธ่นาคารก าหนด และขา้พเจา้ตกลงยนิยอมเสยีค่าบรกิารค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายใดๆ ในการเปิด
บญัชเีงนิฝาก และ/หรอื การใชบ้รกิาร ดงักล่าวตามทีธ่นาคารก าหนดไวใ้นขณะนี้ และ/หรอื ตามทีธ่นาคารไดม้กีารประกาศแกไ้ข เปลีย่นแปลง ในภายหน้าทุกประการ 
รวมทัง้ใหถ้อืว่าขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิารต่างๆ ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค าขอฉบบันี้ดว้ย โดยหากขา้พเจา้ไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิารและ/
หรอืค าเตือนไม่ว่าขอ้หนึ่งขอ้ใดจนเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่ธนาคาร และ/หรอื บุคคลใดๆ ขา้พเจ้าตกลงยนิยอมรบัผดิชอบ ในความเสยีห ายที่เกดิขึน้ดงักล่าว 
ในทนัททีีธ่นาคารเรยีกรอ้งและในกรณีทีม่คีวามบกพร่องผดิพลาดเกดิขึน้ไม่ว่าความบกพร่องผดิพลาดนัน้จะเกดิขึน้ดว้ยเหตุใดกต็าม ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหธ้นาคารมี
สทิธทิุกประการในการแกไ้ขความบกพร่องผดิพลาดใหถู้กตอ้งตามความเป็นจรงิ ซึ่งรวมถงึยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิและ/หรอืโอนเงนิจากบญัชต่ี างๆ ของขา้พเจา้ทีม่อียู่
กบัธนาคาร โดยไมต่อ้งขอความยนิยอมจากขา้พเจา้อกีแต่อย่างใด อย่างไรกด็ ีธนาคารจะแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบถงึการหกัเงนิและ/หรอืโอนเงนิดงักล่าว  นอกจากนี้ ขา้พเจา้
ขอรบัรองว่า ขอ้มูลที่ขา้พเจ้าระบุไวใ้นค าขอฉบบันี้ และ เอกสารประกอบอื่นใด ที่ขา้พเจ้าได้ให้ไว้แก่ธนาคาร มคีวามถูกต้องครบถ้วน แ ละ เป็นความจรงิทุกประการ 
รวมทัง้ขา้พเจา้รบัทราบว่าธนาคารอาจตรวจสอบและ/หรอืสบืคน้ขอ้มลูทะเบยีนประวตัริาษฎรและ/หรอืภาพใบหน้าของขา้พเจา้จากส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้อาจ
ตดิต่อ สอบถามขอ้มลูบางประการ หรอืทัง้หมดของขา้พเจา้จากบุคคลหรอืนิตบิุคคลใดกไ็ดใ้นกรณีทีจ่ าเป็นและ/หรอืในกรณีทีธ่นาคารเหน็สมควร และขา้พเจา้รบัทราบว่า
ธนาคารอาจแกไ้ขปรบัปรุงเพิม่เตมิขอ้มลูเดมิใหถู้กต้องครบถ้วนเป็นปจัจุบนัตัง้แต่วนัทีท่ าใบค าขอเปิดบญัช ีและเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการทุจรติจากกลุ่มมจิฉาชพี 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าธนาคารอาจน าเสนอข่าวสารและ/หรอืขอ้มลูผลติภณัฑ์และ/หรือบรกิารของธนาคารใหข้า้พเจ้าทราบซึ่งรวมถึงการส่งหรอืแจ้งผ่านระบบ 
SMS และ/หรอืระบบอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ  รวมทัง้รบัทราบว่า การรบัจ้างเปิดบญัชี การซ้ือขายบญัชี หรือการยินยอมให้ผูอ่ื้นใช้บญัชีในการกระท าความผิด มีโทษ
ตามกฎหมาย 

"เมือ่ขา้พเจา้ใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากของขา้พเจา้เองแก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
(ก)   ขา้พเจา้รบัรองและรบัประกนัว่าไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูสว่นบุคคลของบุคคลอื่นทีข่า้พเจา้ใหแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และ
จะแจง้ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) หากมกีารเปลีย่นแปลงใด ๆ ในขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลอื่นทีไ่ดใ้หไ้ว ้(หากม)ี 
(ข)   ขา้พเจา้รบัรองและรบัประกนัว่า ขา้พเจา้ไดร้บัความยนิยอมหรอืสามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอื่นส าหรบัการเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอืโอนขอ้มลูส่วน
บุคคลของบุคคลดงักล่าวตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 
(ค)   ขา้พเจา้รบัรองและรบัประกนัว่า ขา้พเจา้ไดแ้จง้นโยบายความเป็นส่วนตวัของ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทีเ่กีย่วขอ้งแก่บุคคลอื่นดังกล่าวแลว้ และ 
(ง)    ขา้พเจา้รบัรองและรบัประกนัว่า ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สามารถเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอืโอน ขอ้มลูส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวใ้น
นโยบายความเป็นส่วนตวัของ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่อาจมกีารแกไ้ขเป็นครัง้คราว ซึง่รวมถงึวตัถุประสงคท์ัง้หมดทีก่ าหนดไวใ้น เอกสารฉบบันี้" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพือ่เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึขอลงลายมอืชือ่ไวข้า้งทา้ยนี้ 
          ลงชือ่            ผูข้อเปิดบญัช ี/ ขอใชบ้รกิาร 

                      (                                                                                          ) 
 
 ส าหรบัเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 
 

              ลงชือ่                                   ผูร้บัค าขอ / ผูอ้นุมตัเิปิดบญัช ี       รหสัพนกังาน         

CIF No.  ………………………………… บญัชี FCD เลขท่ี  ………………………………… 
    

ส าหรบัลูกค้า : ขา้พเจา้รบัทราบและมคีวามเขา้ใจขอ้มลูส าคญัของผลติภณัฑ์เงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) โดยพนักงานไดอ้ธบิายขอ้มลูส าคญั รวมทัง้เงือ่นไข 
สทิธปิระโยชน์ และขอ้ควรระวงัทีส่ าคญัให้ทราบอย่างครบถ้วน ชดัเจน และเพยีงพอต่อการตดัสนิใจขอเปิดบญัชเีงนิฝาก นอกจากนี้พนักงานได้มอบขอ้ตกลงและ
เงือ่นไขการเปิดบญัชเีงนิฝาก และเอกสารขอ้มลูส าคญัของผลติภณัฑ์ (Sales Sheet)  ใหแ้ก่ขา้พเจา้แลว้ 

ส าหรบัเจ้าหน้าท่ีธนาคาร : ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายขอ้มลูส าคญัของผลติภณัฑ์เงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ทัง้เงือ่นไข สทิธปิระโยชน์ และขอ้ควรระวงัทีส่ าคญัใหแ้ก่
ลูกคา้ (ผูข้อเปิดบญัช ี/ ขอใชบ้รกิาร) อย่างครบถ้วน ชดัเจน และเพยีงพอต่อการตดัสนิใจขอเปิดบญัชเีงนิฝาก รวมทัง้ไดม้อบขอ้ตกลงและเงือ่นไขการเปิดบญัชเีงนิ
ฝาก และเอกสารขอ้มลูส าคญัของผลติภณัฑ ์(Sales Sheet) ใหแ้ก่ลกูคา้แลว้   
                      
         ลงชือ่........................................................................ 
                                                             (ชือ่เจา้หน้าที ่ตวับรรจง) 
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ลกูค้ารบัรองข้อมูลและส าเนาถกูต้อง…………………………………………… 

 

CIF No.  ………………………………… บญัชีFCD เลขท่ี  ………………………………… 
    


