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แบบฟอร์ม FATCA สําหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา 

FATCA Form for Individual Customer 

 

หนงัสือฉบบัน้ีมอบให้แก่ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอก็ซ์สปริง จาํกดั และบริษทัในเครือรวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินของ บริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอก็ซ์สปริง จาํกดั (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกนัในหนงัสือฉบบัน้ีรวมเรียกว่า “ผูรั้บ”) เพ่ือประโยชน์ของผูรั้บ

และบุคคลท่ีสาม ตามท่ีกล่าวถึงในส่วนท่ี 4 ของหนงัสือฉบบัน้ี โดยให้ถือว่าบุคคลดงักล่าวทั้งหมดเป็นผูรั้บหนงัสือฉบบัน้ีเช่นกนั 

This form is provided to Xspring Asset Management Company Limited and it’s affiliated companies including their financial 

conglomerate (individually or collectively shall be hereinafter referred as the “Receiver”) for the benefit of the Receiver and the 

third parties referred to in Part 4 of this form and it’s shall be deemed that all of them arealso the Receiver of this form.  

 

ข้อมูล / คํายืนยัน / และข้อตกลงของลูกค้า               

Customer’s  Information / representation / and agreement 

วันท่ี/Date                               

ผู้เปิดบัญชี (คํานําหน้า / ช่ือ / นามสกุล)                                            /                                       / 
Applicant Name (Title / Name / Last name)                          

สัญชาต ิ                   ไทย              อ่ืนๆ (โปรดระบทุุกสัญชาติท่ีท่านถือ) 
Nationality (ies)              Thai                      Other (Please specify all nationalities that you hold.) 

                                                                  

เลขท่ีบัตรประชาชน (สําหรับคนไทย) 
Thai Citizen ID Card No. 

เลขท่ีหนังสือเดินทาง (เฉพาะคนต่างชาติ) 
Passport No. (Non-Thai only) 

สถานะของลูกค้า 

Status of Customer 

บุคคลอเมริกนั / U.S. Person 

หากท่านทาํเคร่ืองหมายในช่อง “ใช่” ช่องใดช่องหน่ึง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และข้ามคาํถามในส่วน ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน ข้างท้ายนี ้

If you check “Yes” in any one box, please complete IRS Form W-9 and skip the Non-U.S. Person questionnaire below.  

1. ท่านเป็นบุคคลอเมริกันใช่หรือไม่  

• โปรดตอบ“ใช่”หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าท่านอาศัยอยู่นอกสหรัฐ 

• โปรดตอบ“ใช่”หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหน่ึงในนั้นคือเป็นพลเมือง

อเมริกัน 

• โปรดตอบ“ใช่”หากท่านเกิดในสหรัฐ (หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรัฐ) และยังไม่ได้สละความเป็น

พลเมืองของสหรัฐตามกฎหมาย 

1. Are you a U.S. Citizen? 

• You must answer“Yes” if you are U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. 

• You must answer“Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship. 

• You must answer“Yes” if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally 

ใช่ 

 
 

 

 
Yes 

 

 

ไม่ใช่  

 

 

 
 

No 

 

 

ส่วนท่ี 1 
Part 1 

ลูกค้าเลขท่ี 

Customer No. 
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surrendered U.S. citizenship.  

บุคคลอเมริกนั (ต่อ) / U.S. Person (continue) 

2. ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจําตัวผู้มีถิ่นท่ีอยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริการ (เช่น กรีนการ์ด) ใช่

หรือไม่ 

• โปรดตอบ “ใช่” หากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตร

ประจาํตัวผู้มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่านไม่ว่าบัตรดังกล่าว

ของท่านจะหมดอายแุล้วหรือไม่ ณ วันท่ีท่านกรอกและลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มนี ้

• ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการ

แล้ว ณ วันท่ีท่านกรอกและลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มนี ้

2. Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? 

• You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a 

U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on the 

date you complete and sign this form. 

• You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as 

of the date you sign and complete this form. 

ใช่ 

 
 

 

 

 

 

Yes 

 

 

ไม่ใช่ 

 
 

 

 

 

 

No 

 

 

 

 

3. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐใช่หรือไม่ 

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence 

Test” ตัวอย่างท่ีท่านจะถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์นี ้ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอย่างน้อย 183 วัน เป็น

ต้น และหากต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดศึกษาข้อมูลใน website ของหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีอากร

ของสหรัฐ ดังนี ้http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test 

3. Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

You may considered  a U.S. resident if you meet the “Substant ia l  Physical Presence Test”. 

You will meet this test if, for ins tance,  during  the current year, you were present in the U.S .  

for  a t  least  183  days .  For  more deta i ls ,  p lease refer  to  the in formation  on  the 

IRS websi te  http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test 

ใช่ 

 
 

 

 

Yes 

 

 

 

ไม่ใช่  

 
 

 

 

No 

 

 

ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน / Non-U.S. Person 

หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหน่ึง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมท้ังส่งเอกสารประกอบ 

(1) สาํเนาบัตรประชาชนสาํหรับคนไทย หรือ  

(2) สาํเนาหนังสือเดินทางสาํหรับคนต่างชาติท่ีแสดงว่าไม่ใช่คนอเมริกัน 

If you check “Yes” in any one box, please complete IRS Form, W-8BEN and provide supporting document(s):  

(1) A copy of Thai Citizen ID card or  

(2) A copy of passport in case you are not a Thai citizen which indicate that you are not a US Person 

1. ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกัน

อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ใช่หรือไม่ 

กรณีท่ีตอบ ”ใช่” โปรดให้ สาํเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน เป็นเอกสารประกอบ 

ใช่ 

 

ไม่ใช่  
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1. Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 

In case you answer “Yes”, please provide supporting document; A copy of Certificate of Loss of 

Nationality of the United States. 

 

Yes 

 

 

No 

 
ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (ต่อ) / Non-U.S. Person (continue) 

2. ท่านมีท่ีอยู่อาศัยในปัจจุบันหรือท่ีอยู่เพ่ือการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สําหรับบัญชีท่ีเปิดไว้กับ / ผ่าน ผู้รับ  

ใช่หรือไม่ 

Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened 

with/through the Receiver? 

ใช่/Yes 

 

ไม่ใช่/No  

 

3. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาเพ่ือการติดต่อท่าน หรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับบัญชีท่ีเปิดไว้

กับ / ผ่าน / หรือมีอยู่กับ ผู้รับ หรือไม่ 

Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the 

account opened with or through or maintained with the Receiver? 

ใช่/Yes 

 

ไม่ใช่/No  

 

4. ท่านมีคําส่ังทํารายการโอนเงินเป็นประจําโดยอัตโนมัติจากบัญชีท่ีเปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับ ผู้รับ ไป

ยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ 

Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or 

held with the Receiver to an account maintained in the U.S.? 

ใช่/Yes 

 

ไม่ใช่/No  

 

5.   ท่านมีการมอบอํานาจ หรือให้อํานาจการลงลายมือช่ือแก่บุคคลท่ีมีท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา เพ่ือการใดๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับบัญชีท่ีเปิดไว้กับ / ผ่าน / หรือมีอยู่กับ ผู้รับ ใช่หรือไม่ 
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through 

or held with the Receiver granted to person with U.S. address? 

ใช่/Yes 

 

ไม่ใช่/No  

 

 

การยืนยันและการเปล่ียนแปลงสถานะ 

Confirmation and Change of Status 

1. ท่านยืนยนัว่า ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริง ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 

You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete. 

2.  ท่านรับทราบและตกลงว่าหากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกนั แต่ขอ้มูลท่ีให้ตามแบบฟอร์มน้ี หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นขอ้มูลอนัเป็นเท็จ ไม่

ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ผูรั้บมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว ท่ีจะยุติความสัมพนัธ์ทางการเงิน / ทางธุรกิจกบัท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วนตามท่ีผูรั้บเห็นสมควร 

You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, 

the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking / business relationship with you may be deemed 

appropriate by the Receiver. 

3.  ท่านตกลงท่ีจะแจง้ให้ผูรั้บไดท้ราบ และนาํส่งเอกสารประกอบให้แก่ผูรั้บภายใน 30 วนั หลงัจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอนัทาํให้ขอ้มูลของท่านท่ี

ระบุในแบบฟอร์มน้ีไม่ถูกตอ้ง และในกรณีท่ีผูรั้บมกีารร้องขอเอกสาร / ขอ้มูล / คาํยินยอมเพ่ิมเติม ท่านตกลงท่ีจะดาํเนินการให้แลว้เสร็จตามท่ีไดรั้บ

การร้องขอภายในเวลาท่ีผูรั้บกาํหนด 

You agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information 

provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document / information / consent. 

ส่วนท่ี 2 
Part 2 
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4. ท่านรับทราบและตกลงว่าในกรณีท่ีท่านไม่ได้ดาํเนินการตามขอ้ 3 ข้างตน้ หรือมีการนําส่งขอ้มูลอนัเป็นเท็จไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

เก่ียวกบัสถานะของท่านผูรั้บมีสิทธิใชดุ้ลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวท่ีจะยติุความสัมพนัธ์ทางการเงิน / ทางธุรกิจกบัท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามท่ี

ผูรั้บเห็นสมควร 

You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete information as to 

your status, shall entitle to the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entireor part of banking / business relationship with you may be 

deemed appropriate by to the Receiver. 

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี 

Authorization for information disclosure and account withholding 

ภายใตข้อบเขตของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และ / หรือ ขอ้ตกลงใดๆ ระหว่าง ผูรั้บ และหน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ / หรือ ต่างประเทศ ท่านตกลงให้

ความยินยอม และตกลงท่ีจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดงักล่าวแก่ ผูรั้บ ในการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

To the extent required by applicable laws and/or any agreements between the Receiver and domestic and/or foreign tax authorities, the Customer hereby 

irrevocably authorize the Receiver to: 

1. เปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของท่านให้แก่บริษทัในกลุ่มของผูรั้บ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติัตาม FATCA หรือกฏหมายใดๆ หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรใน

ประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึงหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มูลดงักล่าว ไดแ้ก่ ช่ือ ท่ีอยู ่เลข

ประจาํตวัผูเ้สียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลกัเกณฑ์เร่ือง FATCA (คือ เป็นผูป้ฏิบติัตาม หรือผูไ้ม่ให้ความร่วมมือ) จาํนวนเงินหรือมูลค่า

คงเหลือในบญัชี การจ่ายเงินเขา้ออกในบญัชีในระหว่างปีปฏิทินท่ีผา่นมา รายการเคลื่อนไหวทางบญัชี จาํนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภณัฑ์

ทางการเงิน และ/หรือทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่กับผูรั้บ และ/หรือเปิดผ่านผูรั้บ ตลอดจนจาํนวนรายได้ และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทาง

การเงิน/ทางธุรกิจท่ีอาจถูกร้องขอโดยบริษทัในกลุ่มของผูรั้บ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึง IRS ดว้ย 

Disclose to the group companies of the Receiver for the benefit of FATCA compliance or any other laws, domestic and/or foreign tax authorities, 

including the U.S. Internal Revenue Service (IRS) your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status 

(compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made with respect to the account during the calendar year, account statements, 

the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with the Receiver or account opened through, as well as the 

amount of revenue and income and any information regarding the banking / business relationship which may be requested or required by the group 

companies of the Receiver, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; 

2. หกัเงินจากบญัชีของท่านท่ีมีกบัผูรั้บหรือเปิดผา่นผูรั้บ และ/หรือ เงินท่ีท่านอาจมีหรือมีสิทธิไดรั้บจากผูรั้บ รวมถึงเงินไดท่ี้ท่านไดรั้บจากบญัชีดงักล่าว 

ในจาํนวนท่ีกําหนดโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึง IRS ด้วย ภายในบงัคับของกฎหมาย และ/หรือ 

กฎเกณฑต่์างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษทั และหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรดงักล่าว 

Withhold from your account opened with/through the Receiver and/or the income you may have or may be entitled to get paid from the Receiver 

and/or the income derived from such accont in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to 

the laws and/or regulations, including any agreements between the company and such tax authorities; 

3. หากท่านไม่ให้ขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกนั (U.S. person) หรือขอ้มูลท่ีจาํเป็นตอ้งรายงานให้แก่ผูรั้บ หรือไม่ให้คาํ

ยินยอมให้ผูรั้บดาํเนินการอ่ืนใด รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลและการหกั ณ ท่ีจ่าย ตามท่ีระบุในหนงัสือฉบบัน้ี ผูรั้บมีสิทธิใชดุ้ลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวท่ี

จะยติุความสัมพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกบัท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามท่ีผูรั้บเห็นสมควร 

If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported 

tothe Receiver, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receivershall be entitled to terminate, at its sole 

discretion, the entire or part ofbanking/business relationship with you as may be deemed appropriate by the Receiver. 

 

การอนุญาตให้บุคคลท่ีสามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี ้

Customer’s authorization for the third parties to use this form, information disclosure, consent and agreement in this 
form 

เพ่ือความสะดวกของท่าน (ลูกคา้/ผูข้อใช้บริการ) และเป็นการลดภาระความซํ้ าซ้อนของท่าน ในการนําส่งเอกสาร/ขอ้มูล/คาํยินยอมให้กับบริษทั และ

สถาบนัการเงินต่างๆ ท่ีเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์ท่ี ผูรั้บ เป็นตวัแทนขาย (หรือเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีท่ีท่านเปิดบญัชีกบับริษทั/สถาบนั

ส่วนท่ี 3 
Part 3 

ส่วนท่ี 4 
Part 4 
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การเงินใดๆ ผ่าน ผูรั้บ โดยหนงัสือฉบบัน้ี ท่านรับทราบและยินยอมให้บุคคล (รวมนิติบุคคล) ดงัต่อไปน้ีทั้งหมด (อนัไดแ้ก่ 1.บริษทัจดัการ/กองทุน/สถาบนั

การเงินใดๆ ท่ีท่านทาํธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบญัชีเงินฝาก หรือ บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือใชบ้ริการทางการเงินอ่ืนใดทั้งโดยตรงหรือผา่น ผูรั้บ 

2. ผูส้นบัสนุนการขายฯ รายอ่ืน และผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทัจดัการ /กองทุน/สถาบนัการเงินดงักล่าวขา้งตน้ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ ผูรั้บ และ 

4. ตวัแทน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือบริษทัในเครือของบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสาร/ขอ้มูล/คาํยืนยนั และคาํ

ยินยอมใดๆ เก่ียวกบัการแสดงตนและการเปิดเผยขอ้มูล หรือหัก ณ ท่ีจ่าย ตามเอกสารฉบบัน้ี และเอกสาร/ขอ้มูลท่ีอา้งถึง (ซ่ึงต่อไปน้ีจะรวมเรียกว่า “เอกสาร

และขอ้มูล”) ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหน่ีงว่า ท่านไดม้อบเอกสารและขอ้มูลนั้น และไดใ้ห้คาํยืนยนั/คาํยินยอมกบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทุกราย และให้บุคคล

ดงักล่าวขา้งตน้รวมถึงหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกรายสามารถนาํส่ง/ใชเ้อกสาร และขอ้มูลใดๆ ของท่านระหว่างกนัได ้

ไม่ว่าจะอยูใ่นรูปสาํเนา หรือเอกสารฉบบัจริง ก็ให้มีผลผูกพนักบัท่านทุกประการ  

In consideration of the customer’s convenience and to reduce the customer’s  burden of having to repetitively submit this same type of document/ 

information/ consent to each and every company and financial  institution that the customer open account/ with through the Receiver; the customer 

hereby acknowledge and agree that any of following persons(including entity person) (i.e., 1.Any asset management company/Fund/Any financial 

institution with whom the customer open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or through  the 

Receiver 2.The distributors/Agents/ and Other person(s) related to the aforesaid funds/asset management company/Financial institution 3.Any member of 

Financial Business Group of the Receiver and 4.The agents or related persons or  affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in 

future  to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding,  as mentioned and referred to in 

this document (hereinafter referred to as the “Document and Information”) in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if  the 

customer have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person ( s)  by the customer’s self .The customer further hereby 

authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves. 

 

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฎบิัติตามข้อกําหนด ข้อตกลง และเง่ือนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี ้ซ่ึงรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผย

ข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพ่ือเป็นหลักฐานแห่งการนี้จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็น

สําคัญ 

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, including the 

permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship. 

 

 

 

ลายมือช่ือของลูกค้าผู้เปิดบัญชี 
    Signature of Applicant        ……………………………………………………… 

 

วันท่ี 
Date    ….…....…/……..…../………... 

 
 
 
สําหรับเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ เท่านั้น / For company Use Only 

 

เจ้าหน้าท่ีการตลาด 
Marketing Officer 

 

วันท่ี 
Date    ….…....…/……..…../………... 

 

ผู้มีอํานาจลงนาม 
Authorized Person 

 

วันท่ี 
Date    ….…....…/……..…../………... 
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ส่วนบริการลูกค้าและควบคุมวงเงิน / Customer Services & Credit Control 

 

 

ผู้ตรวจสอบลายเซ็น 
Checked by 

 

 

ผู้อนุมัต ิ
Approved by 

 

 

ผู้บันทึก 
Input by 

วันท่ี 
Date    ….…....…/……..…../………... 

วันท่ี 
Date    ….…....…/……..…../………... 

วันท่ี 
Date    ….…....…/……..…../………... 

 


	5.   ท่านมีการมอบอำนาจ หรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ / ผ่าน / หรือมีอยู่กับ ผู้รับ ใช่หรือไม่

