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Chúng tôi đề nghị NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG TNHH KASIKORNBANK – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (KBank) mở tài khoản 
cho chúng tôi với các thông tin sau: / We would like to open corporate account at KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED – HO CHI MINH CITY 
BRANCH (KBank) under the following information:           

 

 CIF No……...……...…………........    New customer    Existing customer 

(I) THÔNG TIN TÀI KHOẢN / ACCOUNT INFORMATION

Tên tài khoản / Account Name (*) 

 Tài khoản thanh toán  
  Current account 

  VND            USD  THB    Khác / Others…….……..…….…. 
     Số / Number …..……...        Số / Number …..…….....        Số / Number …..……...         Số / Number   ………….……...  

 Tài khoản đầu tư 
     Investment Account

  VND   USD  THB    Khác / Others…….……..……...…

  Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp 
        Direct Investment Capital Account  

 Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp    
       Indirect Investment Capital Account  

  Tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài  
    Offshore Investment Capital Account  

 Tài khoản vay và trả nợ vay nước ngoài 
       Offshore Loan Account 

(II) THÔNG TIN CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP / CORPORATE INFORMATION

Tên đăng ký đầy đủ bằng tiếng Việt 
Full registered name in Vietnamese (*) 

Tên đăng ký đầy đủ bằng tiếng Anh 
Full registered name in English (*) 

Tên viết tắt / Abbreviation name 
Bạn có đang tham gia thỏa thuận  
ủy thác nào không? Do you engage  
in any kind of Trusted agreement?

  Không   Có  
 No    Yes  

Số giấy phép 
Incorporation Number (*) 

Ngày thành lập 
Date of incorporation (*) 

Nơi thành lập 
Country of incorporation (*) 

 Việt Nam       
 Khác / Others …………..…..………….….….. 

Tình trạng cư trú 
Residential status (*)

 Cư trú / Resident      
 Không cư trú / Non-Resident     

Mã số thuế
Tax registration number (*)

Ngày cấp 
Issue date (*)

Số điện thoại công ty 
Office phone number  (*) 

Số Fax: 
Fax number: 

Thư điện tử (Email) (*) 

Người liên hệ chính 
Primary Contact Name (*) 

Số điện thoại
Primary Contact No.(*) 

Địa chỉ đăng ký kinh doanh 
Registered address (*) 

Địa chỉ giao dịch  
Business address (*) 

Lĩnh vực hoạt động, 
kinh doanh  
Type of Main Business (*) 

 Dịch vụ công chứng/luật sư          
      Notary/Lawyer services

 Hoạt động Casino        
  Operator of Casino

 Kinh doanh giải trí   
  Entertainment business                  

 Đại lý du lịch        
     Travel Agent     

 Đại lý/phát triển bất động sản 
      Real estate agent/developer  

 Ủy thác đầu tư, quản lý   
  Investment trust, management            

 Kinh doanh đồ cổ 
  Antique seller   

 Buôn bán vũ khí 
  Arms Dealer  

 Cung cấp dịch vụ chuyển tiền 
  Money Transfer Service Provider

 Kinh doanh ngoại hối 
      Foreign exchange business    

 Kế toán   
      Accountant         

 Kinh doanh trang sức, kim cương, vàng 
     Jewelry, diamond and/or gold trader    

 Tuyển dụng công nhân/chuyên gia người nước ngoài   
  Foreign Worker/ Expat Recruitment Agent

 Khác ……………………………….………………………………    
     Others  

GIẤY ĐỀ NGHỊ KIÊM HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 
 APPLICATION & AGREEMENT FOR ACCOUNT OPENING AND USING SERVICES OF CORPORATE 

Hướng dẫn 
1. (*) Thông tin bắt buộc khách hàng cung cấp
2. Đối với khách hàng đã có tài khoản và muốn mở thêm tài khoản

khác, vui lòng cung cấp thêm thông tin:
(I) THÔNG TIN TÀI KHOẢN
(II) THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP: tên đăng ký đầy đủ và số  đăng

ký doanh nghiệp

Guidance 
1. (*) Information required from customer.
2. For the existing customer who would like to open an additional

account, please provide the information for:
(I) ACCOUNT INFORMATION
(II) CORPORATE INFORMATION: for full registered name and

incorporation number
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(III) THÔNG TIN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP / BUSINESS INFORMATION

Nhóm ngành công nghiệp 
Industry Group 

 Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 
      Water Supply; Waste And Wastewater Management And Treatment Activities 

 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 
      Wholesale And Retail Trade; Repair Of Motor Vehicles, Motorcycles And Other Motor Vehicles 

 Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc 
      Activities Of Vietnam’s Communist Party, Socio-Political Organizations, State Management And National Defence And Security; Compulsory Social Security 

 Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình 
      Activities Of Households As Employers; Goods-Producing And Services-Producing Activities Of Households For Own Use 

 Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí   
      Manufacture And Distribution Of Electricity, Gas, Hot Water, Steam And Air Conditioning  

 Vận tải kho bãi 
       Transportation And Storage 

 Khai Khoáng  
      Mining And Quarrying

 Nông nghiệp, Lâm Nghiệp, Thủy sản  
      Agriculture, Forestry and Fishing     

 Công nghiệp chế biến, chế tạo  
       Manufacturing

 Giáo dục và đào tạo  
      Education And Training       

 Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội  
Human Health And Social Work Activities      

 Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 
      Arts, Entertainment And Recreation 

 Hoạt động kinh doanh bất động sản  
      Real Estate Activities     

 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ   
Professional, Scientific And Technical Activities          

 Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 
      Administrative And Support Service Activities 

 Xây dựng  
      Construction  

 Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm        
Financial, Banking And Insurance Activities     

 Dịch vụ lưu trú và ăn uống  
      Accommodation And Food Service Activities      

 Thông tin và truyền thông   
      Information And Communication    

 Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế 
 Activities Of International Organizations And Bodies        

 Hoạt động dịch vụ khác 
      Other Service Activities 

Nguồn thu nhập chính từ 
Major source of Income (*) 

 Việt Nam       
 Khác / Others ……………..……… 

Nguồn tiền gửi từ 
/Nguồn vốn từ 
Source of Deposit 
/Working Capital (*) 

(Có thể chọn nhiều hơn một lựa chọn / Can select more than one) 

 Từ buôn bán / Trade        Từ đầu tư / Fund Investment     
 Từ dịch vụ / Service  Khác / Others ……………..………..   

Doanh thu dự kiến của 
Doanh Nghiệp hàng năm 
Expected Revenue (ER) of 
Business per Year (*)

ML = Triệu VND/ Million VND

  < 3,600 ML      3,600 ML < 7,200 ML    7,200 ML < 11,000 ML     
  11,000 ML < 14,000 ML           14,000 ML < 18,000 ML              ≥ 18,000 ML         

Nguồn gốc tài sản (khi 
thành lập công ty) 
Origin of assets (when 
establishing the company)

(Có thể chọn nhiều hơn một lựa chọn / Can select more than one)

 Từ kinh doanh    Từ lương  Từ đầu tư  Từ bán tài sản  Khác……………………….……… 
Business    Salary / Wage    Investment    Asset sale    Others  

(IV) MỤC ĐÍCH MỞ TÀI KHOẢN  / PURPOSE OF USING ACCOUNT / SERVICES

(Có thể chọn nhiều hơn một lựa chọn / Can select more than one) 

 Kinh Doanh / Business   Đầu tư / Business Investment     Khác / Others ………..…………….……….……..…..…………………………….. 

Thông tin người sở hữu hưởng lợi cuối cùng / Ultimate Beneficiary owner’s information   
 Cá nhân sở hữu thực tế đối với một tài khoản hoặc một giao dịch, bao gồm: Chủ tài khoản, đồng chủ tài khoản hoặc bất kỳ người nào chi phối hoạt 

động của tài khoản hoặc thụ hưởng từ giao dịch đó. 
Individuals having the actual ownership of an account or one transaction, including: account holder, joint account co-holder, or anyone who controls the operation of that 
account or is the beneficiary of that transaction.

 Cá nhân có quyền chi phối pháp nhân: Cá nhân nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% trở lên vốn điều lệ của pháp nhân đó; chủ doanh nghiệp tư 
nhân; cá nhân khác thực tế chi phối, kiểm soát pháp nhân đó. 
Individuals controlling a legal entity, including: individual who directly or indirectly owns 25% or more of the charter capital of the legal entity; owner of the private company;  
or other individual controlling the business operation of the legal entity.

 Cá nhân có quyền chi phối một ủy thác đầu tư, thỏa thuận ủy quyền: Cá nhân ủy thác, ủy quyền; cá nhân có quyền chi phối cá nhân, pháp nhân hoặc 
tổ chức ủy thác, ủy quyền. 
Individuals having the right to control the investment trust, authorization agreement, including: individuals authorizing or entrusting the customer; individuals having the right 
to control the authorizing/entrusting individuals or legal entities 

(V) THÔNG TIN BỔ SUNG CHO MỤC ĐÍCH TUÂN THỦ FATCA / ADDITIONAL INFORMATION FOR FATCA PURPOSE

1. Tổ chức có quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư tại Mỹ không?
(Nếu có, xin vui lòng điền mẫu W-9 và cung cấp Mã số thuế Mỹ tương ứng) / Is the organization
registered, licensed or incorporated in the U.S? (If yes, please complete form W-9). 

 Có / Yes 
MS thuế Mỹ TIN:………….…..… 

 Không / No 

2. Tổ chức có được xem như một Định chế tài chính ngoài Mỹ theo quy định của FATCA không? (Nếu
có, xin vui lòng cung cấp mã số GIIN, hoặc mẫu W-8BEN-E nếu tổ chức không có mã số GIIN) / Is
the organization a non-US financial institution? (If yes, please provide GIIN, or complete form W-8BEN-E if a GIIN 
is not available). 

 Có / Yes 
MS thuế GIIN  

GIIN:…………….…………………

 Không / No 

3. Tổ chức có nhà đầu tư/cổ đông là người Mỹ không? (Nếu có, xin vui lòng điền mẫu W-8BEN-E) /
Does the organization have U.S shareholder/investor? (If yes, please complete form W-8BEN-E).

 Có / Yes  Không / No 

4. Tổ chức là tổ chức phi tài chính nước ngoài có thu nhập thụ động theo định nghĩa của FATCA?
(Nếu có, xin vui lòng điền mẫu W-8BEN-E) / Is the organization a Passive Non-Financial Foreign Entity?
(If yes, please complete form W-8BEN-E).

 Có / Yes  Không / No 
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(VI) THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT / LEGAL REPRESENTATIVE INFORMATION

Họ và tên / Full name (*)  
 Ông / Mr.            Bà / Ms.            Khác / Others …….….

Giới tính / Gender (*)  Nam / Male     Nữ / Female Ngày sinh / Date of birth (*) 

Tình trạng hôn nhân / Marital Status  Độc thân / Single              
 Đã ly hôn / Divorced  

 Đính hôn / Engaged 
 Góa bụa / Widowed 

 Đã kết hôn / Married             Ly Thân / Separated 
 Khác / Others ……………………………………..….….. 

Quốc tịch / Nationality (*) 
 Việt Nam 
 Khác / Others …………………….….. 

Tình trạng cư trú 
Residential status (*)

 Cư trú / Resident          
 Không cư trú / Non-Resident  

FATCA (*)  US       Non-US 

Số CCCD / Hộ chiếu / ID/PP No.(*) Ngày cấp / Issue date (*)        

Nơi cấp / Issue place (*) Ngày hết hạn / Expiry date (*) 

Điện thoại / Telephone No. Di động / Mobile Phone No. (*) 

Thư điện tử / Email (*) Số Fax / Fax number 

Số thị thực / thẻ tạm trú 
Visa / Temporary Residence card No.(*)

Ngày cấp 
Issue date (*) 

Ngày hết hạn 
Expiry date (*) 

Địa chỉ thường trú của cá nhân Việt Nam hoặc 
Địa chỉ đăng ký cư trú ở nước ngoài (dành cho 
khách nước ngoài) Permanent address or 
Resident address in foreign country (for foreigner) 

Địa chỉ nơi ở hiện tại (bắt buộc) 
Current residential address (*) 

Mã số thuế (nếu có)
Tax registration number (if any)  

Nghề nghiệp, Chức vụ 
Occupation, Position 

(VII) THÔNG TIN KẾ TOÁN TRƯỞNG / NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN (NẾU CÓ)
INFORMATION OF CHIEF ACCOUNTANT/ PERSON IN CHARGE OF ACCOUNTING (IF ANY)

Họ và tên / Full name (*)  
 Ông / Mr.            Bà / Ms.            Khác / Others …….….

Giới tính / Gender (*)  Nam / Male     Nữ / Female Ngày sinh / Date of birth (*) 

Tình trạng hôn nhân / Marital Status  Độc thân / Single              
 Đã ly hôn / Divorced  

 Đính hôn / Engaged 
 Góa bụa / Widowed 

 Đã kết hôn / Married             Ly Thân / Separated 
 Khác / Others ……………..………………………….….. 

Quốc tịch / Nationality (*) 
 Việt Nam 
 Khác / Others ………………….….….. 

Tình trạng cư trú 
Residential status (*)

 Cư trú / Resident          
 Không cư trú / Non-Resident  

FATCA (*)  US       Non-US 

Số CCCD / Hộ chiếu / ID/PP No.(*) Ngày cấp / Issue date (*)        

Nơi cấp / Issue place (*) Ngày hết hạn / Expiry date (*) 

Điện thoại / Telephone No.  Di động / Mobile Phone No. (*) 

Thư điện tử / Email (*) Số Fax / Fax number 

Số thị thực / thẻ tạm trú 
Visa / Temporary Residence card No.(*)

Ngày cấp 
Issue date (*) 

Ngày hết hạn 
Expiry date (*) 

Địa chỉ thường trú của cá nhân Việt Nam hoặc 
Địa chỉ đăng ký cư trú ở nước ngoài (dành cho 
khách nước ngoài) Permanent address or 
Resident address in foreign country (for foreigner) 

Địa chỉ nơi ở hiện tại (bắt buộc) 
Current residential address (*) 

Mã số thuế (nếu có)
Tax registration number (if any)  

Nghề nghiệp, Chức vụ 
Occupation, Position 
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(VIII) MẪU CHỮ KÝ VÀ PHƯƠNG THỨC KÝ/ SPECIMEN SIGNATURE AND SIGNING CONDITIONS FOR WITHDRAWAL,  
ACCOUNT CLOSING AND DOING ANY TRANSACTION RELATING TO THE ACCOUNT 

Tên tài khoản:……………………………………………….…………………………………….………………………..  Số tài khoản: ………………..…………… 
Account Name                                                                                                                                                                Account Number 
Phương thức ký 
Signing Condition                 
                                           

 Một chữ ký / One authorized signature                                 Tất cả chữ ký / All authorized signatures                                                                                  

 Khác / Others ……………………………………………………………………..................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

MẪU CHỮ KÝ VÀ DẤU / SPECIMEN SIGNATURE AND STAMP  

Người đại diện theo pháp luật / Legal representative 

 

Họ và tên / Full name:…………………………………….……………...………. 

Chữ ký / Signature 

 

 

 

Chữ ký / Signature  

 

 
 

 

Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán  
Chief accountant/ Person in charge of accounting 
 

Họ và tên / Full name:…………………………………….……………...………. 

Chữ ký / Signature  

 

 

 

Chữ ký / Signature  

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ  / Position:………………………………………..……..………………. 

Được ủy quyền bởi / Authorized by:…………………………………...………. 

Họ và tên / Full name:……………………………………………………………. 

Chữ ký / Signature  

 

Chữ ký / Signature  

 

Chức vụ  / Position:………………………………………..……..………………. 

Được ủy quyền bởi / Authorized by:…………………………………...………. 

Họ và tên / Full name:……………………………………………………………. 

Chữ ký / Signature  

 

Chữ ký / Signature 

 

Chức vụ  / Position:………………………………………..……..………………. 

Được ủy quyền bởi / Authorized by:…………………………………...………. 

Họ và tên / Full name:……………………………………………………………. 

Chữ ký / Signature Chữ ký / Signature 

Chức vụ  / Position:………………………………………..……..………………. 

Được ủy quyền bởi / Authorized by:…………………………………...………. 

Họ và tên / Full name:……………………………………………………………. 

Chữ ký / Signature 

 

Chữ ký / Signature  

 

MẪU DẤU (Nếu có) / REGISTERED STAMP (if any) 
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(IX) XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC / ORGANIZATION’S CONFIRMATION AND COMMITMENT             

Chúng tôi cam kết rằng / We hereby undertake that: 

1. Mọi thông tin nêu trên và thông tin trong hồ sơ đính kèm là đầy đủ, chính xác, đúng sự thật và phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.  
All above information and attached documents are full, accurate, true and in consistent with the related provisions of law. 

 

2. Sẽ thông báo bằng văn bản (kèm các giấy tờ có liên quan) gửi KBank khi có bất kỳ sự thay đổi nào về thông tin mở tài khoản đã cung cấp cho 
KBank. 
We shall inform KBank by written notice (attached relevant documents) when we have any changes on information provided to KBank. 
 

3. Chúng tôi đã nhận được bảng điều khoản và điều kiện mở và sử dụng tài khoản của KBank (“Bảng điều khoản điều kiện”). Chúng tôi đã đọc, hiểu 
rõ và đồng ý với các quy định trong Bảng điều khoản điều kiện. Chúng tôi đồng ý với Biểu Phí hiện tại và thanh toán đầy đủ các khoản phí liên 
quan. Chúng tôi đồng ý rằng Biểu Phí có thể được thay đổi tùy từng thời điểm hoàn toàn tùy thuộc vào KBank mà không thông báo trước. 
We have received the terms and conditions of opening and using corporate account of KBank (“Terms and Conditions”). We have read, clearly understood and agreed 
with Terms and Conditions. We agree with the current Tariff and have paid all relevant charges to KBank. We also agree that the Tariff is subject to change from time to 
time at the sole discretion of KBank without prior notice to us.  
 

4. Chịu trách nhiệm pháp luật trước các cơ quan Nhà nước, các bên thứ ba và miễn trừ trách nhiệm của KBank đối với bất kỳ tranh chấp nào phát 
sinh hoặc liên quan đến tính xác thực của các thông tin mà chúng tôi đã cung cấp. 
We shall be legally responsible to the authorities, any third parties and disclaim all of liabilities of KBank in any disputes arising or relating to the authenticity of the 
information that we provided. 
 

5. Nếu có sự mâu thuẫn giữa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thì ngôn ngữ tiếng Anh được ưu tiên sử dụng. 
In case there is any conflict between Vietnamese and English, English version will be prevailed. 

 

Chúng tôi xác nhận rằng / We hereby confirm that: 
Giấy đề nghị này cùng với Bảng điều khoản điều kiện, và [giấy ủy quyền] tạo thành một Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản doanh nghiệp ngay khi 
KBank ký chấp thuận Giấy đề nghị này và ràng buộc chúng tôi và KBank. 
This Application together with Terms and Conditions and [the power of attorney] shall constitute a Contract for opening and using corporate account from the approved 
date of this Application by KBank and binding upon us and KBank. 

 
 Ngày / Date…………….tháng / month…………………năm / year……………..  

 
 

        Kế toán trưởng / Hoặc người phụ trách kế toán                                        Người đại diện theo pháp luật / Legal representative 
        (Chief accountant / Person in charge of accounting)                                                (Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có) / Signature, full name and stamp (if any)) 
        Ký và ghi rõ họ tên (Signature, full name ) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG / FOR BANK USE ONLY 

Số tài khoản / Account No.:  
Nhân viên giao dịch / Attended by 
(Ký, họ tên / Signature, full name) 

 
 
 
 
 
 
 

Ngày / Date 

Kiểm soát / Verified by 
(Ký, họ tên / Signature, full name) 

 
 
 

 

 
 
 
Ngày / Date 

   Duyệt chấp thuận / Approved by 
   (Ký, họ tên, đóng dấu / Signature, full name and stamp) 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày / Date 
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