Additional Enclosure 3.1

Deposit into an issuer account only

I/We..............................................................................................................................................................
National I.D. card/ passport/ company registration no................................................................................
For Individual Person
1. Place of Birth (Country) ..........................................................................................................................
2. Second Nationality ..................................................................................................................................
3. Permanent Address .................................................................................................................................
Province/State/Region………………………………Country......................................................Postal…………….…
For Juristic Person
1. Incorporated in (Country) ......................................................................................................................
2. FATCA Status* ......................................................................................................................................
(Please answer the attached questionnaire and fill in its result in this field)
- In case of Passive NPFFE, please specify the % of U.S. shareholders/owners..................................
- In case of PFFI, of RDCFFI, please specify GIIN Number………………………………………………...
I/We request to deposit these securities with the Thailand Securities Depository (TSD) in the account of the
issuing company. I/We hereby certify that the aforementioned statements are complete and true. Should TSD incur
any direct or indirect damage, obligation or expense due to complying with my request as given above, I/we shall
be fully responsible and shall unconditionally compensate TSD in full. In addition, I/We acknowledge that TSD may
appear in this document disclosure to the organization having agreement with TSD and/or Government agencies
that have the legal power to request such information.
Signature...............................................................Securities holder
(................................................................) Phone no………………………………………………

Entity Status Certification and Information Disclosure Consent Form under FATCA
Certification of the Claimed FATCA Status
I hereby certify that I have the status as follows;
Part 1: Place of Incorporation
Certification of the Claimed FATCA Status
1.1 I am an entity that is incorporated in: _____________________(Fill in a country)
1.2 I am a branch of an entity. Please specify the place of incorporation of the head office:
____________________ (Fill in a country)
In case the entity is incorporated in the U.S., I have attached W-9 certifying the status
herewith.
(If you are a non-U.S. entity or a branch of non-U.S. entity, please proceed to Part 2.
Apart from that, your certificate of the claimed FATCA status is complete.)
Part 2: FATCA Status for Non-U.S. Entities
[ ]
[ ]

Certification of the Claimed FATCA Status

FATCA Status for
Non-U.S. Entities
U.S. Person / NonU.S. Entities

FATCA Status for
Non-U.S. Entities
PFFI, RDCFFI

[ ]

2.1 I am a financial institution of the type of Participating Foreign Financial Institution or
Registered Deemed-Compliant FFI with GIIN :_________________

[ ]

2.2 I am a financial institution of the type of Non-Participating Foreign Financial
Institution.

NPFFI

[ ]

2.3 I am a financial institution of the type of Certified Deemed-Compliant FFI and have

CDCFFI

attached W-8BEN-E certifying the status herewith.
[ ]

2.4 I am a publicly traded (listed) company or affiliate of a listed company;

Excepted NFFE

My evidence of listing or affiliation of a listing company is in a copy of the latest
financial statement attached herewith.
[ ]

2.5 I am a government (agents), international organization, or central bank of issue;
I certify that I am the beneficial owner of any payment in connection with the

Exempt Beneficial
Owner

securities that is going to be sold or transferred, and is not engaged in commercial
financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution,
or commercial banks.
[ ]

2.6 I am a non-profit organization;
I certify that I am exempt from income tax under Thai revenue code.

[ ]

2.7 I am a non-financial institution whose main income is not from investing.
I certify that I am not incorporated in the U.S. and not a financial institution and not
exceeding half of my income as stated in my latest financial statement are derived
from the following four groups and
not exceeding half of my assets as stated in my latest financial statement can
generate incomes in the following four groups as follows;

Non-Profit
Organization
Active NFFE

Group 1: Dividend and Interest
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Group 2: Rental and Royalties
Group 3: Income from certain transactions






Sales of any asset generating income in Group 1 and Group 2
Income from commodity derivative contracts
Foreign exchange income
Income from SWAP contract (Notional Principal Contract)

Group 4: Income from insurance and annuity contracts

 Income from reserving activities (insurance company only)
 Income from annuity contracts
 Income from insurance contracts
[ ]

2.8 I am a non-financial institution whose main income is from investing.
I certify that I am not incorporated in the U.S. and not a financial institution and
exceeding half of my income as stated in my latest financial statement are derived
from the abovementioned four groups of income or
exceeding half of my assets as stated in my latest financial statement can generate
incomes in the abovementioned four groups of income.
I also hereby declared my U.S. ownership as follows;
[ ] I do not have any owner/shareholder who is a U.S. person or
[ ] I have owner(s)/shareholder(s) who is (are) U.S. persons and have hereby disclosed
the name, address, and U.S. Tax Identification Number (TIN) of each holder as
follows;
Name
Address
TIN

Passive NFFE

[ ]

2.9 I am not eligible for any status provided above
I have herewith attached W-8BEN-E with the status of ________________________

Others
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Additional Enclosure 3.2
Suitability Assessment for Individual/JURISTIC PERSON

Name and Surname ………………………………………………………………….....................................................A/C / CIF....................................
This Suitability Assessment Form will guide you in making a suitable choice that suit your investment. This information will be used for all of
your accounts opened with the company and for any kind of capital market products. Please choose the statement that best describes your
situation and complete every question. The questions are:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
2.

3.

What is your current age? (For Juristic Person, please consider (take, select) the oldest Authorized Person who sign in the account opening form.)
(1)
above 55
(2) 45 to 55
(3)
35 to 44
(4)
below 35
Do you intend to use the returns from your investments for daily expenses?
(1)
higher than 75 % of total income
(2)
between 50 to 75 % of total income
(3)
between 25 to 50 %of total income
What is your current financial situation?
(1)
having assets less than liabilities

(4)

below 25 % of total income

(2)

having assets equal to liabilities

(3)
having assets more than liabilities
(4)
having enough savings or investment for living after retirement
Do you have any investment experience or knowledge in any of the following securities (can select more than 1)
(1)
bank deposits
(2)
bank deposits, government debentures or government mutual funds
(3)
bank deposits, government debentures, government mutual funds debentures or debt mutual funds
(4)
bank deposits, government debentures, government mutual funds debentures, debt mutual funds, ordinary share, equity mutual funds
or other high risk assets
5.
How soon do you expect to need the money you are investing?
(1)
less than 1 year
(2) 1 to 3 years
(3)
3 to 5 years
(4)
more than 5 years
6.
What is your main objective for investing?
(1)
focus on capital reservation and gaining of regular return - low return is acceptable
(2)
focus on regular return but taking some risks with partial capital loss is acceptable
(3)
focus on higher potential return but taking more risk on capital loss is acceptable
(4)
focus on highest return in a long term but taking risk on most of capital loss is acceptable
7.
After considering the below sample rate of return from a particular investment, which group of investment are you most willing to invest in?
(1)
Group 1: a chance to gain 2.5% of return with no loss at all
(2)
Group 2: a chance to gain a maximum of 7% return but with potential of 1% loss
(3)
Group 3: a chance to gain a maximum of 15% of return but with potential of 5% loss
(4)
Group 4: a chance to gain a maximum of 25% of return but with potential of 15 % loss
8.
If you choose to invest in the assets that may give you the highest possible rate of return but also give the highest loss, how do you feel?
(1)
I feel worried and panicked about the potential loss
(2)
I feel uncomfortable but likely understandable
(3)
I understand and a swing at a period of time is acceptable
(4)
I am not upset about the potential highest loss and I anticipate a positive higher return
9.
You may feel worried if your investment declines-in which ratio?
(1)
5% or less
(2) more than 5% -10%
(3)
more than 10% - 20%
(4)
more than 20%
10.
If last year you invested the amount THB 100,000 and you found out that your investment declined to THB 85,000 this year, what would you do?
(1)
be upset and demand to sell all remaining assets
(2)
be worried and change some part of my investment to a lower risk asset
(3)
I could tolerate holding out further and await recovery
(4)
I still believe and understand that investing in the long term is required. I will invest more at the same type of investment to average the
investment.
The answers from questions No. 11 and 12 below will be used as additional information for recommendation
11.
If the investment in the derivatives and structured notes is successful, you will get the highest return. On the other hand, if it fails, you will lose all of your
investment and you are required to pay a part of compensation. Do you accept this?
(a)
No
(b)
Partly
(c) Yes
12.
Apart from the investment risk, do you accept foreign exchange risk?
(a)
No
(b)
Partly
(c) Yes
4.

Signed..........………………………………………........................................................................................Customer
Signed........................................................................................................................................................Investment Consultant
Signed........................................................................................................................................................Operation Officer

Dated............................................
Dated............................................
Dated............................................

Total scores from questions no. (1) - (10)

Scores
Less than 15

After obtaining your score, please see the below table to learn about the results of your suitability
assessment and basic asset allocation.

Risk profile
Types of investors
Level
Low Risk Investor. You are suitable to invest in: Deposits, short-term bond funds and Government bonds (more than one year maturity period) at
1
> 60% ,Debentures at < 20% , Equity Instruments at < 10% and Alternative Investments (includes commodities, Futures Contract) < 5%

15 - 21

2

22 - 29

3

30 - 36

4

37 or more

5

Moderate Risk Investor. You are suitable to invest in: Deposits, short-term bond funds at < 20% , Government bonds (more than one year maturity period)
and Debentures at < 70% , Equity Instruments at < 20% amd Alternative Investments (includes commodities, Futures Contract) < 10%
Significant Risk Investor. You are suitable to invest in: Deposits, short-term bond funds at < 10% , Government bonds (more than one year maturity
period) and Debentures at < 60% , Equity Instruments at < 30% and Alternative Investments (includes commodities, Futures Contract) < 10%

High Risk Investor. You are suitable to invest in: Deposits, short-term bond funds at < 10% , Government bonds (more than one year maturity
period) and Debentures at < 40%, Equity Instruments at < 40% , Alternative Investments (includes commodities, Futures Contract) < 20%
Extreme Risk Investor. You are suitable to invest in: Deposits, short-term bond funds at < 5% , Government bonds (more than one year maturity
period) and Debentures at < 30% , Equity Instruments at > 60% , Alternative Investments (includes commodities, Futures Contract) < 30%

Level of investment risk in any type of fund investment
Risk profile

Risk Level

Low

1

Money market fund which
particularly invested
domestically

Having investment policy only in Thailand by means of investing in or holding a cash deposit account
or bond or security or others asset or others interest according to the office’s condition, with
redemption upon demand or due or with contract period not over 1 year from the date of investment or
entered thereto and having the portfolio duration at any time not exceeding 3 months

Medium to low

2

Money market fund

Having investment policy partly invested in foreign countries but not exceed 50% of NAV by means of
investing in or holding a cash deposit account or bond or security or others asset or others interest
according to the Office’s condition, with redemption upon demand or due or with contract period not
over 1 year from the date of investment or entered thereto and having the portfolio duration at any time
not exceeding 3 months.

3

Government bond fund

Having investment policy focuses on investing in government bond at least 80% of NAV in average in
accounting period.

4

Fixed income fund

Having investment policy on investing in general Fixed Income Fund Having investment policy on
investing in general Fixed Income Fund.

5

Balanced fund

Having investment policy on investing in Equity fund and Fixed income fund.

6

Equity fund

Having investment policy on substantially investing in Equity fund at least 65% of NAV in average in
accounting period.

7

Industrial Group Fund

Having investment policy on investing particularly in Industry Group Fund at least 80% of NAV in
average in accounting period

8*

Asset alternative fund

Having investment policy on new alternative asset or complicated structure investment such as
commodity/gold fund / oil fund / derivatives which is not for hedging include any instruments that have
future-forward contract features in its element whom principal is not protected.

Medium to high

High
Very high

Category

Details of major security investment

REMARK 1. In the cases of mutual fund invested aboard without any FX protection in whole, seller must remind investor about FX risk to all cases regardless of the
investor’s risk profile.
2. Sale of very high risk fund, seller shall thoroughly provide advice to investors about the qualification and risk thereof in all case.

In the case of Real Estate Fund, risk rating shall take the following factors into account:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Risk of real estate fund can be classified into level between 4 to 8.
The type of Freehold, Leasehold Infrastructure Fund such as Leasehold Fund has higher risk than Freehold Fund in the asset value which will escalated decrease according to the
remaining period of that leased right or infrastructure fund which has more complexed features and exploited conditions than the Real Estate Fund.
Assets which is able to exploit or unable to exploit (under construction), the latter scenario has higher risk due to unpredictable event such as project delay or cost turn over.
The classification of Unit trust (infrastructure fund), such as equity tranche has higher risk than debt-like tranche in which has ranking of legally right similarity to creditor right.
Track record of invested real estate, in case of the real estate exploited for a certain period and had its own customers, this shall ease the potential assessment for exploitation and
have lower risk in finding customer than the real estate which does not has track record.
Main tenant, such as, fund leases out directly to multiple tenants even though it has better opportunity to earn more rental but it has higher risk from the renewal of finding new customer
than leasing out to one tenant who is the old tenant leased back the asset for subletting to others.
Criterion of exploitation, such as, to indicate fixed or varied rental fee (potential proportion to be received by the fund) which will directly impact the revenue of that fund.
Period of lease agreement and renewal thereof, such as, the long term contract with the official registration will have lower risk in finding tenant than the short-term lease agreement
(not exceed 3 years).
Income guarantee and the capability of guarantor in compliance with the contract of suretyship, such as arrangement of bank guarantee to be issued by commercial bank covering the
Period of guarantee and financial amount which cover for the period of bank guarantee (such as the period of guarantee is 3 years, the financial amount equal to the sum of income
Which will be received in 3 years) shall have lower risk than the bank guarantee issued on annual basis.

Debt Instrument
Risk profile

Risk Level

Low

1

MEDIUM TO
LOW

2

TYPE OF DEBT INSTRUMENT WHICH IS ABLE TO INVEST
THE REMAIN PERIOD OF DEBT SECURITY
TYPE OF INSTRUMENT

< 1 YEAR OR FRN

1-5 YEARS

>5 YEARS

1

2

3

Debe Debenture with credit rating AA- or above

2

3

4

Debe Debenture with credit rating A+ or AA-

3

4

4

Debe Debenture with credit rating debenture with credit
rating BBB+ /BBB / BBB-

4

4

4

3 Gove Government debt instruments

4 Deriv Derivatives debenture or debenture with security / share index or debt instrument / interest rate as the underlying widespread within
domestic and has principal guarantee not less 100%
5 Hybr Hybrid bond

MEDIUM TO
HIGH
HIGH

Debt instrument in which entitles right to the issuer to redeem before due date
Private de6

Private debenture in which has credit rating below investment grade
Private debenture in which not has credit rating private debenture in which not has credit rating

7
VERY HIGH De

8r

Derivatives debenture or debenture in which has principal guarantee below 100% or have others underlying which are not security /
share index or debt instrument/ interest rate that widespread within domestic. or
Financial instrument in which be classed as additional Tier 1 * or
Financial instrument in which be classed as l Tier 2

* For financial instrument type Additional Tier 1 and Tier 2, Seller must notify investor of the following: risk, feature, and difference in each type (Tier1 and Tier2) such as
condition of interest payment, conversion to equity, decreasing of instrument value and Bad debt Write-off (in case of Trigger events)
In the case of debt instrument with short-term credit rating reference, seller shall refer to short-term and long-term period of credit rating as per the following table and
then compare with risk level table for the analysis of outcome
Short – Term Credit Rating
Long -Term Credit Rating
TRIS Rating
Fitch Thailand
Debt instrument with credit rating AA- or above
T1
F1+
Debt instrument with credit rating A+ or AAT2
F1
Debt instrument with credit rating BBB+ /BBB / BBBT3
F2, F3
Debt instrument with credit rating below investment grade
T4
B, C
The company' s disclaimer
The customer agrees to provide staff of the securities company his/her information used for his/her suitability assessment of level of investment risk. The
customer acknowledges that he/she has completed the questionnaire for his/her own benefit and to learn about his/her acceptable investment risk results.
• The level of the customer's investment risk is assessed only from the information provided by the customer to the officer of the securities company. It does not
mean that the securities company accepts the accuracy, completeness or creditability of the information provided by the customer or the results.
• Once the officer of the securities company completes the customer’s assessment of investment risk and informs the customer of his/her results of investment
risk assessment, it shall be deemed that the customer has acknowledged the results of his/her assessment (processed from the data provided by the
customer) and his/her level of investment risk .
• The customer shall carefully study all information on investment (including warnings on the investment and the investment risk and the customer should seek
advice on the investment from a qualified person) along with the results of the investment risk assessment in order to exercise proper judgment in making an
informed decision when investing in securities, futures contract, instruments or any other type of investment suiting the customer’s objectives. The information
related to investment or any instruments received from a representative of the securities company (if any) are part of the information provided to support the
customer in exercising his/her judgment for making a decision only.
• The customer exercises his/her own judgment in making a decision which is not binding upon the results of his/her assessment and which is not in
accordance with the level of investment risk as appeared in this assessment. The customer also agrees to accept his/her own risk of investment. In the case
where the customer agrees to invest at a higher level of investment risk than as appeared in his/her own assessment, it shall be deemed that the customer
agrees to accept such risk at his/her own choice. The customer agrees that his/her investment process may not be in accordance with the results of
assessment and that the investment process is uncertain and able to be different from the results assessed.
• The securities company, executives and its officers are not liable to and not responsible for any damages that may be caused by the investment of the
customer.
• The Company reserves the right to amend, modify or change the form of the investment risk assessment of the customer and the assessment results and
related information without any advance notice given.
This assessment form and any related processing and information are provided for investors in Thailand only. The customer has read the above warnings and related
information, and the customer has thoroughly understood and agreed upon such warnings, terms and conditions.
•

Additional Enclosure 3.3 for Juristic Person
Juristic Client Profile
Account No. ...............................
Juristic Person Name (Thai)
(English - capital letter)
Date of Registration
/






/

Registration No.

Country








Type of Juristic Person
Limited partnership/Registered ordinary partnership
Company registered in Thailand
Foreign juristic person or representative office of foreign juristic person
Company listed on the Stock Exchange of Thailand or an overseas stock exchange that complies with the FATF
recommendations
Thai financial Institution not listed on the Stock Exchange of Thailand (not including an Omnibus Account)
Overseas financial institution not listed on an overseas stock exchange (not including an Omnibus Account)
Omnibus Account and fund registered in Thailand
Omnibus Account and fund registered overseas
Joint Venture
 Association/Foundation
 School / Educational Institution
Government Organization/Public Organization/State Enterprise
 Other .........................................

















Type of Business
Unauthorized Lending
Armament Manufacturer/Weapons Agent
Law Firm
Service/Hospital/Restaurant
Transportation/Communication/Utility
Electronic Equipment
Printing/Paper
Recruitment Agency
Vehicle/Spare Parts
Entertainment/Hotel
Casino and Gambling
Textile/Leather
Agriculture/Farming
Other















Electric Appliance
Real Estate/Construction/Contracting
Money Transfer Service
Food/Beverage
Gold/Jewelry Store
 Exceeding Bt100 Million  Not Exceeding Bt100 Million
Medical Supplies/Chemical Supplies
Finance/Bank/Insurance
Money Exchange Agency
Plastic/Petrochemical Products
Department Store/Super Market/Retail
Antique Shop
Tour Guiding/Travel Agent
Entertainment Place

 Office Address
No.
District
Country

Building

Road
Province
Telephone

Sub District
Postal Code
Fax

 Disciplinary record in money laundering for the last three years
 No

 Yes. Type of disciplinary record

Year

 Directors or Authorized Persons to Act on Behalf of the Company in Account Opening
1. Name & Surname Mr./Mrs./Miss
 ID Card
 Civil Servant ID Card
Current Address
Country
Telephone

Nationality
 Passport No.

2. Name & Surname Mr./Mrs./Miss
 ID Card
 Civil Servant ID Card
Current Address
Country
Telephone

Nationality
 Passport No.

Political Position  No  Yes

Political Position  No  Yes

 Top Ten Major Shareholders (Latest Update)
Name & Surname

Nationality

Percentage of Share Held (%)

1.
2.
3.
4.
5.

1

6.
7.
8.
9.
10.
 Shareholder Structure
1. List of major shareholders holding at least 25 percent stake
(1)

(3)

(2)

(4)

2. List of major shareholders holding at least 50 percent stake in the juristic persons in 1.
(1)

(3)

(2)

(4)

3. List of major shareholders holding at least 50 percent stake in the juristic persons in 2.
(1)

(3)

(2)

(4)
 Personal Information of Major Shareholders Listed Above

 In case of an Ordinary Person, please fill in the following.
1. Name & Surname Mr./Mrs./Miss
 ID Card

 Civil Servant ID Card

 Passport No.
Country (as current address)

Nationality
2. Name & Surname Mr./Mrs./Miss
 ID Card

 Civil Servant ID Card

 Passport No.
Country (as current address)

Nationality
3. Name & Surname Mr./Mrs./Miss
 ID Card

 Civil Servant ID Card

 Passport No.
Country (as current address)

Nationality

 In case of a Juristic Person, please fill in following.
1. Name of Juristic Person
Authorized Directors
1) Name & Surname Mr./Mrs./Miss
 ID Card

 Civil Servant ID Card

 Passport No.
Country (as current address)

Nationality
2) Name & Surname Mr./Mrs./Miss
 ID Card

 Civil Servant ID Card

 Passport No.
Country (as current address)

Nationality
2. Name of Juristic Person
Authorized Directors
1) Name & Surname Mr./Mrs./Miss
 ID Card

 Civil Servant ID Card

 Passport No.
Country (as current address)

Nationality
2) Name & Surname Mr./Mrs./Miss
 ID Card
Nationality

 Civil Servant ID Card

 Passport

No.

Country (as current address)

2

3. Name of Juristic Person
Authorized Directors
1) Name & Surname Mr./Mrs./Miss
 ID Card

 Civil Servant ID Card

 Passport

No.

Country (as current address)

Nationality
2) Name & Surname Mr./Mrs./Miss
 ID Card

 Civil Servant ID Card

 Passport No.
Country (as current address)

Nationality

 Information of Beneficial Owner / Controlling Person / Authorized Representative
Ultimate Beneficial Owner1



Self / Authorized Directors



Other Persons (fill in detail below)

Name & Surname Mr./Mrs./Miss
 ID Card  Civil Servant ID Card  Passport No.
Current Address
Place of Work
Political Position  No  Yes Source of Fund  Thailand  Country

Relationship
Nationality
Country
Country

Name & Surname Mr./Mrs./Miss
 ID Card  Civil Servant ID Card  Passport No.
Current Address
Place of Work
Political Position  No  Yes Source of Fund  Thailand  Country

Relationship
Nationality
Country
Country

Ultimate Controlling Person2




same person as Ultimate Beneficial Owner
Other Persons (fill in detail below)

Name & Surname Mr./Mrs./Miss
 ID Card  Civil Servant ID Card  Passport No.
Current Address
Place of Work
Political Position  No  Yes Source of Fund  Thailand
Name & Surname Mr./Mrs./Miss
 ID Card  Civil Servant ID Card  Passport No.
Current Address
Place of Work
Political Position  No  Yes Source of Fund  Thailand
Authorized Representatives



No



Relationship
Nationality
Country
Country
 Country
Relationship
Nationality
Country
Country
 Country

Yes

1Ultimate beneficial owner means an individual person who ultimately owns or controls the client or on whose behalf a transaction or
activity is being conducted.
2Ultimate controlling person means an individual person who ultimately has a control or decision-making power over the client’s account or
transaction being conducted.

3

Additional Enclosure 3.3 for Individual
Individual Client Profile
Account No. ...............................
Name & Surname (Thai) Mr./Mrs./Miss
(English - capital letter as stated in the passport)
Nationality.......................................................... Date of Birth
/
 ID Card
 Civil Servant ID Card
 Passport
No.
Issued Date
/

/
Age
Years
 Other (Please specify) .
/
Expiry Date
/
/

Registered Address : Building ……………………………………………………………………………………………………......
No.
Moo
Soi
Road
Sub District
District
Province
Postal Code
Country
Telephone
Mobile
Fax
Current Address Building ……………………………………………………………………………………………………..................
No.
Moo
Soi
Road
Sub District
District
Province
Postal Code
Country
Telephone
Mobile
Fax
E-mail Address
Education Lower than Bachelor’s degree
Bachelor’s degree
Master’s degree Doctorate Others…….....…….
Political Position
No
Yes
Source of Fund
Thailand
Country
Disciplinary record in money laundering for the last three years
 No
 Yes. Type of disciplinary record
Year
Marital Status  Single

 Married

 Divorced

 Widow

Spouse’s Personal Information
Name & Surname Mr./Mrs./Miss
 ID Card
 Civil Servant ID Card  Passport No.
Office Name
Country
Type of Business
Political Position
 No
 Yes

Nationality
Telephone

 Work Information
Place of work……………………………………………………………………………………………………………………………
Building/Office Name
Position
No.
Road
Sub District
District
Province
Postal Code
Country
Telephone
Mobile
Fax
Work or Incorporated Period
Years
Occupation
[ ] Government official

[ ] State enterprise official

[ ] Business entrepreneur

[ ] Engineer

[ ] Company employee

[ ] Bank/Financial institution employee

[ ] Securities/Management company employee

[ ] Nurse

[ ] Teacher/Lecturer

[ ] Police/Military officer

[ ] Architect

[ ] Pharmacist

[ ] Lawyer
[ ] Sales person

[ ] Judge/Public prosecutor
[ ] Others …………………………,

[ ] Medical practitioner
With investments from………...………

Nature of Work/Type of Business
[ ] Unauthorized lending business

[ ] Electrical appliances

[ ] Armament manufacture/Arms dealer

[ ] Real estate/ Construction/Contracting

[ ] Law firm

[ ] Money transfer service

[ ] Service business/ Hospital/ Restaurant

[ ] Food/Beverage production

[ ] Gemstone/Gold/Jewelry trading

[ ] Transportation / Communication / Utilities

[ ] Electronic equipment

[ ] Employment agency

[ ] Printing / Paper

[ ] Medical supplies / Chemical products

[ ] Foreign exchange

[ ] Finance / Bank / Insurance

[ ] Vehicles / Spare parts

[ ] Casino / Gambling house

[ ] Entertainment business / Hotel

[ ] Plastic/Petrochemical products

[ ] Antique dealer

[ ] Department store / Supermarket /
Retail shop
[ ] Agriculture / Farming

[ ] Textile / Leather

[ ] Guided tour / Travel agency

[ ] Others………………………………

[ ] Entertainment place

1

 Information of Beneficial Owner / Controlling Person / Authorized Representative
Ultimate Beneficial Owner1



Self / Authorized Directors



Other Persons (fill in detail below)

Name & Surname Mr./Mrs./Miss
 ID Card  Civil Servant ID Card  Passport No.
Current Address
Place of Work
Political Position  No  Yes Source of Fund  Thailand  Country

Relationship
Nationality
Country
Country

Name & Surname Mr./Mrs./Miss
 ID Card  Civil Servant ID Card  Passport No.
Current Address
Place of Work
Political Position  No  Yes Source of Fund  Thailand  Country

Relationship
Nationality
Country
Country

Ultimate Controlling Person2




same person as Ultimate Beneficial Owner
Other Persons (fill in detail below)

Name & Surname Mr./Mrs./Miss
 ID Card  Civil Servant ID Card  Passport No.
Current Address
Place of Work
Political Position  No  Yes Source of Fund  Thailand
Name & Surname Mr./Mrs./Miss
 ID Card  Civil Servant ID Card  Passport No.
Current Address
Place of Work
Political Position  No  Yes Source of Fund  Thailand
Authorized Representatives



No



Relationship
Nationality
Country
Country
 Country
Relationship
Nationality
Country
Country
 Country

Yes

1Ultimate beneficial owner means an individual person who ultimately owns or controls the client or on whose behalf a transaction or
activity is being conducted.
2Ultimate controlling person means an individual person who ultimately has a control or decision-making power over the client’s account or
transaction being conducted.

2

Additional Enclosure 3.4 for Juristic Person
สำหรับผูแ้ นะนำกำรลงทุน
U.S. Account Non U.S. Account

แบบแจ้งสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั /ไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั
Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person

สําหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
For Entity Customer
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่ บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษทั แม่ บริษทั ในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจกำรเงินของบุคคลข้ำงต้น (ไม่ว่ำแต่ละรำยหรือรวมกัน
ในหนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่ำ “ผูร้ บั ”) เพือ่ ประโยชน์ของผูร้ บั และบุคคลทีส่ ำมตำมทีก่ ล่ำวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถอื ว่ำบุคคลดังกล่ำวทัง้ หมดเป็ น
ผูร้ บั หนังสือฉบับนี้เช่นกัน
This form is provided to Asia Plus Securities Company Limited and its parent company and affiliated companies including their financial business group
(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 are also the Receiver of this form.

ข้ อมูล/คำยืนยัน/และข้ อตกลงของลูกค้ ำ Customer’s Information / representation / and agreement
วันที่
Date …………/………………/…………..
ชื่อองค์กร/นิ ติบคุ คล/บริ ษทั ผู้ขอเปิ ดบัญชี และผู้ใช้บริ การทางการเงิ น (“ลูกค้ำ”)
Name of Organization/Entity/Company of Applicant / Entity User of financial service (The “Customer”)

สาหรับสถาบันการเงิ นภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA ที่มี GIIN
For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN
หมำยเลข GIIN ของลูกค้ำ / Customer GIIN

ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตัง้ / Country of Incorporation

/Registration or Organization

เลขทะเบียนนิ ติบคุ คล / Entity Registration Number

กรณี ลูกค้าเป็ นนิ ติบคุ คลที่ได้รบั การสนับสนุน(Sponsored Entity)
โปรดระบุช่อื และหมำยเลข GIIN ของนิตบิ คุ คลทีส่ นับสนุน(Sponsoring Entity) / If the
customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity
ชื่อนิตบิ ุคคลทีส่ นับสนุน / Name on Sponsoring Entity
………………………………………………………………………………………………..
หมำยเลข GIIN ของผูส้ นับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity

เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ไทย / Thai Tax ID
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ำมี)
Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any)
หมำยเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...
หมำยเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...
หมำยเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...

ส่วนที่ 1 สถานะของผูข้ อเปิ ดบัญชี
Part 1 (Status of Applicant)
โปรดเลือกทาเครื่องหมายในช่องที่ สอดคล้องกับสถานะผูข้ อเปิ ดบัญชี Please check the appropriate boxes corresponding to your status

นิ ติบุคคลอเมริกนั / US Person status
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิน้ สุดคาถาม
(If you check ‘Yes’, please complete Form W-9. If you check ‘No’, please complete the next section.)

1 ลูกค้าเป็ นนิ ติบคุ คลอเมริ กนั (นิ ติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริ กา) ใช่หรือไม่

Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)?
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อใดข้อหนึง่ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และสิ้นสุดคาถาม
(If you check ‘Yes’ in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)
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ลูกค้าเป็ นสถาบันการเงิ น ภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA ใช่หรือไม่
Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?
1

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ลูกค้าเป็ นนิ ติ บคุ คลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (เช่น รายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์
ใช่/Yes
ไม่ใช่/No
และเงิ นฝาก เป็ นต้น โปรดดูนิยามในส่วนของ “คาศัพท์ที่สาคัญ”) ตัง้ แต่ร้อยละ 50 ขึน้ ไปของรายได้รวม
หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิ ดรายได้ดงั กล่าวได้ตงั ้ แต่ร้อยละ 50 ขึน้ ไปของสิ นทรัพย์รวม ในรอบบัญชี ปีล่าสุด
Is the customer a Passive NFFE , i.e, an entity who either, has earned passive income (income from holding financial
Securities and deposits, and etc. Please see the definition in “Glossary of key terms”) equal to or more than 50% of total gross income, or
held asset that generate passive income equal to or more than 50% of total asset, in the preceding fiscal calendar year ?
ควรตอบ “ไม่ใช่” หำกท่ำนเป็ นนิตบิ ุคคลตำมข้อ 3.1–3.2
You should answer ‘No’ if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.
3.1 องค์กร/หน่วยงำนของรัฐบำลทีไ่ ด้รบั กำรยกเว้นภำยใต้ FATCA เช่น หน่วยงำนรำชกำร องค์กรระหว่ำงประเทศ หรือ ธนำคำรกลำง เป็ นต้น
An Exempt Beneficial Owner under FATCA, e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.
3.2 นิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั กำรยกเว้น ภำยใต้ FATCA เช่น บริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยและบริษทั ในเครือ นิตบิ ุคคลทีไ่ ม่แสวงหำกำไร สมำคม มูลนิธิ
นิตบิ ุคคลใหม่ทเ่ี ริม่ จัดตัง้ ไม่เกิน 24 เดือน เป็ นต้น
An entity that is Excepted Non-Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity and its affiliates, a non-profit
organization, association, foundation, or an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months
ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Part 2
(Confirmation and Change of Status)
1. ลูกค้ำยืนยันว่ำ ข้อมูลทีล่ กู ค้ำให้ในแบบฟอร์มนี้เป็ นควำมจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete.
2. ลูกค้ำรับทรำบและตกลงว่ำ หำกลูกค้ำมีสถำนะเป็ นบุคคลอเมริกนั แต่ขอ้ มูลทีใ่ ห้ตำมแบบฟอร์มนี้ หรือตำมแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผูร้ บั มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ำยเดียวทีจ่ ะยุตคิ วำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับลูกค้ำ ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน ตำมที่
ผูร้ บั เห็นสมควร
The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false,
incorrect, or incomplete, The Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship
with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate.
3. ลูกค้ำตกลงทีจ่ ะแจ้งให้ผรู้ บั ได้ทรำบและนำส่งเอกสำรประกอบให้แก่ผรู้ บั ภำยใน 30 วัน หลังจำกมีเหตุกำรณ์เปลีย่ นแปลงอันทำให้ขอ้ มูลของลูกค้ำทีร่ ะบุใน
แบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีทผ่ี รู้ บั มีกำรร้องขอเอกสำร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิม่ เติม ลูกค้ำตกลงที่จะดำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมทีไ่ ด้รบั กำรร้องขอ
ภำยในเวลำทีผ่ รู้ บั กำหนด
The Customer agrees 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.
4. ลูกค้ำรับทรำบและตกลงว่ำ ในกรณีทล่ี กู ค้ำไม่ได้ดำเนินกำรตำมข้อ 3 ข้ำงต้น หรือมีกำรนำส่งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกีย่ วกับ
สถำนะของลูกค้ำ ผูร้ บั มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ำยเดียวทีจ่ ะยุตคิ วำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับลูกค้ำ ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือ บำงส่วนตำมทีผ่ รู้ บั เห็น
สมควร
The Customer acknowledges and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to
the customer’s status, shall entitle the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of
such relationship as the Receiver may deem appropriate.
ส่วนที่ 3 การยิ นยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและการหักบัญชี (Authorization for information disclosure and account withholding)
Part 3
ลูกค้ำตกลงให้ควำมยินยอมทีไ่ ม่อำจยกเลิกเพิกถอนแก่ผรู้ บั ในกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to:
1. เปิ ดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของลูกค้ำให้แก่หน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ ซึง่ รวมถึง หน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ
(Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่ำวรวมถึง ชือ่ ลูกค้ำ ทีอ่ ยู่ เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี หมำยเลขบัญชี สถำนะตำมหลักเกณฑ์เรือ่ ง FATCA (คือ
เป็ นผูป้ ฏิบตั ติ ำม หรือผูไ้ ม่ให้ควำมร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่ำคงเหลือในบัญชี กำรจ่ำยเงินเข้ำ -ออกจำกบัญชี รำยกำรเคลือ่ นไหวทำงบัญชี จำนวนเงิน
ประเภทและมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน และ/หรือ ทรัพย์สนิ อืน่ ๆ ทีม่ อี ยู่กบั ผูร้ บั หรือเปิ ดบัญชีผ่ำนผูร้ บั ตลอดจนจำนวนรำยได้ และข้อมูลอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วกับ
ควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจทีอ่ ำจถูกร้องขอโดยหน่วยงำนทำงภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ ซึง่ รวมถึง IRS ด้วย
disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer’s name, address, taxpayer
identification number, account number, FATCA compliance status (i.e., compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made
into or from the account, 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 other information regarding the banking/ business
relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and
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2. หักเงินจำกบัญชีของลูกค้ำทีม่ กี บั ผูร้ บั หรือเปิ ดผ่ำนผูร้ บั และ/หรือ เงินได้ทล่ี กู ค้ำได้รบั จำกหรือผ่ำนผูร้ บั ในจำนวนทีก่ ำหนดโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรใน
ประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศ ซึง่ รวมถึง IRS ภำยใต้บงั คับของกฎหมำย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่ำงๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่ำงผูร้ บั กับหน่วยงำนจัดเก็บ
ภำษีอำกรดังกล่ำว
withhold from the customer’s account and/or the income derived from or through the Receiver in the amount as required by the domestic and/or
foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between the Receiver and such tax
authorities,
3. หำกลูกค้ำไม่ให้ขอ้ มูลทีจ่ ำเป็ นต่อกำรพิจำรณำสถำนะบัญชีทต่ี อ้ งรำยงำน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลทีจ่ ำเป็ นต้องรำยงำนให้แก่ผรู้ บั หรือไม่
สำมำรถจะขอให้ยกเว้นกำรบังคับใช้กฎหมำยทีห่ ำ้ มกำรรำยงำนข้อมูลได้ หรือให้ขอ้ มูลโดยระบุสถำนะเป็ น Non-Participating FFI ผูร้ บั มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่
เพียงฝ่ ำยเดียวทีจ่ ะยุตคิ วำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับลูกค้ำ ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน ตำมทีผ่ รู้ บั เห็นสมควร
If the customer fails to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the
information required to be reported to the Receiver, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the
customer provide the status as a Non-Participating FFI, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire
banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as the Receiver may deem appropriate.
ส่วนที่ 4 การอนุญาตให้บคุ คลที่สามใช้ประโยชน์ และข้อตกลงในเอกสารนี้
Part 4 Customer’s authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form
เพือ่ ควำมสะดวกของลูกค้ำ และเป็ นกำรลดภำระควำมซ้ำซ้อนของลูกค้ำในกำรนำส่งเอกสำร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กบั บริษทั และสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ทีเ่ ป็ น
เจ้ำของผลิตภัณฑ์ทผ่ี รู้ บั เป็ นตัวแทนขำย(หรือเป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำย) เป็ นรำยๆ ไป รวมทัง้ กรณีทล่ี กู ค้ำเปิ ดบัญชีกบั บริษทั /สถำบันกำรเงินใดๆ ผ่ำนผูร้ บั โดย
หนังสือฉบับนี้ ลูกค้ำรับทรำบและยินยอมให้บุคคล(รวมนิตบิ ุคคล)ดังต่อไปนี้ทงั ้ หมด(อันได้แก่ 1.บริษทั จัดกำร/กองทุน/สถำบันกำรเงินใดๆ ทีล่ กู ค้ำทำธุรกรรม
ทำงกำรเงินผ่ำน หรือเปิ ดบัญชีเงินฝำก หรือ บัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์ หรือใช้บริกำรทำงกำรเงินอื่นใดทัง้ โดยตรงหรือผ่ำนผูร้ บั 2. ผูส้ นับสนุนกำรขำยฯ รำยอื่น
และผูเ้ กีย่ วข้องกับบริษทั จัดกำร /กองทุน/สถำบันกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้น , และ 3. สมำชิกของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของผูร้ บั , 4.ตัวแทน หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง หรือ
บริษทั ในเครือ ของบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้นทัง้ หมด) ทัง้ ในปั จจุบนั และอนำคต มีสทิ ธิใช้เอกสำรข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกีย่ วกับกำรแสดงตนและกำร
เปิ ดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ทีจ่ ่ำย ตำมเอกสำรฉบับนี้และเอกสำร/ข้อมูลทีอ่ ำ้ งถึง (ซึง่ ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่ำ “เอกสำรและข้อมูล”) ตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ใน
และต่ำงประเทศ (รวมถึงกฎหมำย FATCA และกฎหมำยป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย) เสมือนหนี่งว่ำ
ลูกค้ำได้มอบเอกสำรและข้อมูลนัน้ และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้นทุกรำย และให้บุคคลดังกล่ำวข้ำงต้นและหน่วยงำนรำชกำรทัง้ ในและ
ต่ำงประเทศและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทุกรำยสำมำรถนำส่ง / ใช้เอกสำรและข้อมูลใดๆของลูกค้ำระหว่ำงกันได้ ไม่วำ่ จะอยู่ในรูปสำเนำหรือเอกสำรฉบับจริง ก็ให้มผี ล
ผูกพันกับลูกค้ำทุกประกำร
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.
ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยิ นยอมให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล การหักบัญชี และ
การยุติความสัมพันธ์ทางการเงิ น/ทางธุรกิ จกับข้าพเจ้า เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the
disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.
ผูข้ อเปิ ดบัญชี
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(
) Applicant’s Signature

…………..…..….........................................................
ส่วนนี้ สาหรับเจ้าหน้ าทีของ ผูร้ บั เท่านัน้ / This part is for officer of the Receiver’s use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)
W-9
W-8BEN-E
ผู้แนะนาการลงทุน (Investment Consultant) …............................................................................................................................
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ผูม้ อี ำนำจลงนำม.......................................................
Authorized Person

คาศัพท์ที่สาคัญ (Glossary of key terms)
เอกสำรฉบับนี้เป็ นสรุปเพือ่ วัตถุประสงค์ในกำรให้ขอ้ มูลเท่ำนัน้ และเป็ นข้อมูลในลักษณะทัวไป
่ ทัง้ นี้ ไม่ถอื เป็ นกำรให้คำปรึกษำทำงภำษีหรือกฎหมำย ผูร้ บั เอกสำร
FATCA Form (ตำมนิยำมทีป่ รำกฏใน FATCA Form) ไม่รบั ประกันควำมถูกต้อง ครบถ้วน และไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดใดๆ หรือไม่รบั ผิดชอบต่อควำม
เสียหำยทีเ่ กิดจำกกำรยึดถือตำมข้อมูลนี้ หำกท่ำนมีขอ้ สงสัยใดๆ เกีย่ วกับสถำนะของนิตบิ ุคคลของท่ำนหรือแบบฟอร์มของสรรพำกรสหรัฐ (U.S. IRS) โปรดขอ
ควำมเห็นหรือคำปรึกษำจำกผูท้ ส่ี ำมำรถให้คำปรึกษำเกีย่ วกับกฎหมำยภำษีของสหรัฐอเมริกำ
นิ ติ บคุ คล (Entity) - หมำยถึง บุคคลตำมกฎหมำยหรือกำรจัดตัง้ ตำมกฎหมำย ซึง่ ไม่ใช่บุคคลธรรมดำ
บุคคลอเมริ กนั (U.S. Person) - เพือ่ วัตถุประสงค์ในกำรจัดเก็บภำษี นิตบิ ุคคลจะถือว่ำเป็ นบุคคลอเมริกนั ในกรณีทเ่ี ป็ น
• ห้ำงหุน้ ส่วนหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในสหรัฐอเมริกำ หรือจัดตัง้ ภำยใต้กฎหมำยของสหรัฐอเมริกำหรือรัฐใดของสหรัฐอเมริกำ
• ทรัสต์จะถือเป็ นบุคคลสหรัฐถ้ำ - (i) ศำลในสหรัฐอเมริกำมีอำนำจภำยใต้กฎหมำยในกำรบังคับตำมคำสังศำล
่
หรือตัดสินในประเด็นต่ำงๆทีเ่ ป็ นสำระสำคัญเกีย่ วกับ
กำรบริหำรจัดกำรของทรัสต์ และ (ii) บุคคลสัญชำติอเมริกนั หนึ่งหรือหลำยคนทีม่ อี ำนำจในกำรควบคุมกำรตัดสินใจเรือ่ งสำคัญต่ำงๆในทรัสต์
• ทรัพย์ของผูต้ ำยซึง่ เป็ นบุคคลอเมริกนั หรือผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกำ
FATCA
FATCA เป็ นคำย่อของ Foreign Account Tax Compliance Act ซึง่ เป็ นกฎหมำยทำงภำษีของประเทศสหรัฐอเมริกำ ทีม่ งุ่ หำบุคคลอเมริกนั ทีม่ ที รัพย์สนิ ทำงกำรเงิน
นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็ นทีค่ ำดว่ำรัฐบำลไทยจะได้ลงนำมในข้อตกลงกับประเทศสหรัฐอเมริกำอันเกีย่ วเนื่องกับกฎหมำย FATCA เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูล
เกีย่ วกับ
• บุคคลอเมริกนั ทีม่ ที รัพย์สนิ ทำงกำรเงินในประเทศไทย และ
• ชำวไทยทีม่ ที รัพย์สนิ ทำงกำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริกำ
สถาบันการเงิ น (Foreign Financial Institution) - หมำยถึง สถำบันผูร้ บั ฝำกหลักทรัพย์ สถำบันทีร่ บั ฝำกเงิน นิตบิ ุคคลทีด่ ำเนินธุรกิจเกีย่ วกับกำรลงทุน หรือ
บริษทั ประกันทีก่ ำหนด ตำมทีน่ ิยำมโดยกฎหมำย FATCA
รายได้จาการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (Passive Income) - โดยทัวไปหมำยถึ
่
งส่วนของรำยได้รวมก่อนหักค่ำใช้จ่ำยทีป่ ระกอบด้วย
• เงินปั นผล และเงินจ่ำยเงินทดแทนเงินปั นผล (รำยได้ทเ่ี ทียบเท่ำเงินปั นผล)
• ดอกเบีย้ และรำยได้ทเ่ี ทียบเท่ำดอกเบีย้
• ค่ำเช่ำ และค่ำลิขสิทธิ ์ (Royalties) ทีน่ อกเหนือจำกค่ำเช่ำและค่ำลิขสิทธิทไ่ี ด้จำกกำรประกอบกำรค้ำหรือกำรทำธุรกิจ อย่ำงน้อยบ้ำงส่วน โดยลูกจ้ำงของนิตบิ ุคคล
• เงินรำยปี (Annuities)
• รำยได้จำกสัญญำ Swap
• รำยได้ค่ำเช่ำอสังหำริมทรัพย์ หำกรำยได้ดงั กล่ำวสำมำรถได้รบั โดยต้องมีกำรดำเนินกำรเพียงเล็กน้อยจนถึงไม่ตอ้ งดำเนินกำรใดๆ
NFFE - เป็ นคำย่อสำหรับ Non-Financial Foreign Entity ซึง่ หมำยถึงนิตบิ ุคคลที่ มิได้เป็ นสถำบันกำรเงินตำมนิยำมของกฎหมำย FATCA
นิ ติ บคุ คลที่ มีรายได้หลักมาจากการประกอบกิ จการที่ ไม่ใช่การลงทุน (Active Non-Financial Foreign Entity) - หมำยถึง นิตบิ ุคคลทีไ่ ม่เป็ นนิตบิ ุคคลอเมริกนั
และไม่เป็ นสถำบันกำรเงิน ทีเ่ ข้ำเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) มีทงั ้ รำยได้จำกกำรลงทุน/รำยได้ทำงอ้อม (passive income) น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของรำยได้รวมก่อนหักค่ำใช้จ่ำย ในปี ปฏิทนิ ก่อนหน้ำหรือในระยะเวลำกำร
รำยงำนอื่นทีเ่ หมำะสม และมีสนิ ทรัพย์ทเ่ี ป็ นสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดหรือเป็ นสินทรัพย์ทถ่ี อื ไว้เพือ่ ก่อให้เกิดรำยได้จำกกำรลงทุน/รำยได้ทำงอ้อม น้อยกว่ำร้อยละ 50
ของสินทรัพย์ทงั ้ หมดทีน่ ติ บิ ุคคลดังกล่ำวมีอยู่ในปี ปฏิทนิ ก่อนหน้ำหรือระยะเวลำกำรรำยงำนอื่นทีเ่ หมำะสม
(2) หุน้ ของนิตบิ ุคคลดังกล่ำวเป็ นหุน้ ทีม่ กี ำรซื้อขำยเป็ นกำรทัวไปในตลำดหลั
่
กทรัพย์ทม่ี กี ำรจัดตัง้ อย่ำงเป็ นทำงกำร หรือนิตบิ ุคคลดังกล่ำวเป็ นนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับนิตบิ ุคคลทีห่ ุน้ มีกำรซือ้ ขำยเป็ นกำรทัวไปในตลำดหลั
่
กทรัพย์ทม่ี กี ำรจัดตัง้ อย่ำงเป็ นทำงกำร
(3) เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในดินแดนของสหรัฐ (U.S. Territory) และผูร้ บั ประโยชน์ของนิตบิ ุคคลดังกล่ำวทัง้ หมดเป็ นผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในดินแดนของสหรัฐ
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(4) เป็ นหน่วยงำนรัฐบำล (รัฐบำลอื่นใดนอกเหนือจำกรัฐบำลสหรัฐ) องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิน่ (ซึ่งมีควำมหมำยรวมถึงรัฐ จังหวัด อำเภอ หรือเทศบำล) หรือหน่วยงำน
สำธำรณะทีท่ ำหน้ำทีข่ องรัฐบำลหรือองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิน่ หน่วยงำนของรัฐบำลสหรัฐ องค์กรระหว่ำงประเทศ ธนำคำรกลำงทีไ่ ม่ใช่ธนำคำรกลำงของสหรัฐ หรือ
หน่วยทีม่ หี น่วยงำนดังกล่ำวข้ำงต้นแห่งหนึ่งหรือมำกกว่ำเป็ นเจ้ำของ
(5) ธุรกิจหลักของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว ประกอบด้วยกำรถือหุน้ (ทัง้ หมดหรือบำงส่วน) หรือให้สนิ เชือ่ และบริกำรทำงกำรเงินอื่นๆ แก่บริษทั ลูกหนึ่งหรือหลำยแห่งที่
ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับกำรค้ำหรือธุรกิจอื่นทีไ่ ม่ใช่ธุรกิจทำงกำรเงิน ยกเว้นในกรณีทน่ี ิตบิ ุคคลดังกล่ำวมีหน้ำที่ (หรือทำหน้ำทีเ่ สมือน) เป็ นกองทุนเพือ่ กำรลงทุน
อำทิ กองทุน
เพือ่ กำรลงทุนในหุน้ นอกตลำด กองทุนร่วมลงทุน กองทุนเพือ่ กำรซื้อกิจกำร หรือเครือ่ งมือกำรลงทุนอื่นใดทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในกำรซื้อหรือให้เงินทุนในฐำนะผูถ้ อื
สินทรัพย์ทุนเพือ่ วัตถุประสงค์ในกำรลงทุนในบริษทั ใดๆ นิตบิ ุคคลดังกล่ำวจะไม่มคี ุณสมบัตติ ำมข้อนี้
(6) เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขันโดยที
้
ย่ งั ไม่ได้เริม่ ดำเนินธุรกิจและไม่มปี ระวัตกิ ำรดำเนินธุรกิจมำก่อน แต่ได้ทำกำรลงทุนในสินทรัพย์ ดว้ ยวัตถุประสงค์ในกำรประกอบ
ธุรกิจใดๆ ทีไ่ ม่ใช่ธุรกิจสถำบันกำรเงิน ทัง้ นี้ นิตบิ ุคคลดังกล่ำวจะไม่เข้ำข่ำยมีคุณสมบัตติ ำมข้อนี้ หลังจำกครบ 24 เดือนนับจำกวันทีไ่ ด้มกี ำรจัดตัง้ นิตบิ ุคคลขึน้
(7) เป็ นนิตบิ ุคคลทีก่ ำลังอยู่ในขัน้ ตอนกำรขำยสินทรัพย์เพือ่ กำรชำระบัญชี หรืออยู่ระหว่ำงกำรปรับโครงสร้ำงโดยมีควำมตัง้ ใจทีจ่ ะดำเนิ นกิจกำรเดิมต่อไป หรือเริม่
ดำเนินกำรใหม่ในธุรกิจอื่น นอกเหนือจำกกำรเป็ นสถำบันกำรเงิน ทัง้ นี้ นิตบิ ุคคลดังกล่ำวต้องไม่เคยเป็ นสถำบันกำรเงินในระยะเวลำ 5 ปี ก่อนหน้ำนี้
(8) เป็ นนิตบิ ุคคลทีป่ ระกอบธุรกิจในกำรให้สนิ เชือ่ หรือกำรทำธุรกรรมเพือ่ กระจำยควำมเสีย่ ง (hedging) แก่หรือเพือ่ นิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ มใช่สถำบันกำรเงิน และ
ไม่มกี ำรให้สนิ เชือ่ หรือทำธุรกรรมเพือ่ กระจำยควำมเสีย่ งแก่นิตบิ ุคคลอื่นใดทีไ่ ม่ใช่นิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ กลุม่ ของนิตบิ ุคคลทีเ่ กี่ยวข้องในกลุ่มต้องเป็ น นิติ
บุคคลทีป่ ระกอบธุรกิจอืน่ นอกเหนือจำกกำรเป็ นสถำบันกำรเงิน
(9) เป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ม่ใช่สถำบันกำรเงินทีไ่ ด้รบั กำรยกเว้น ตำมทีก่ ำหนดในหลักเกณฑ์ของกระทรวงกำรคลังสหรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง หรือ
(10) เป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ คี ุณสมบัตติ ำมเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
(10.1) เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ และประกอบธุรกิจในประเทศทีเ่ ป็ นถิน่ ทีอ่ ยู่ของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ กำรศำสนำ กำรกุ ศล วิทยำศำสตร์ ศิลปะ
วัฒนธรรม กำรกีฬำ หรือกำรศึกษำ หรือเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ และดำเนินกำรในประเทศทีเ่ ป็ นถิน่ ทีอ่ ยูข่ องตนโดยมีลกั ษณะเป็ นหน่วยงำนทำงวิชำชีพ
กลุ่มของธุรกิจ หอกำรค้ำ หน่วยแรงงำน หน่วยงำนทำงกำรเกษตร หรือเป็ นนิตบิ ุคคลทีด่ ำเนินกำรในกำรส่งเสริมสวัสดิกำรสังคมเป็ นกำรเฉพำะ
(10.2) เป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั กำรยกเว้นภำษีเงินได้ในประเทศถิน่ ทีอ่ ยู่
(10.3) เป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือสมำชิกที่ได้รบั ผลประโยชน์จำกกำรเป็ นเจ้ำของหรือผลประโยขน์ตอบแทนจำกรำยได้หรือทรัพย์สนิ ของนิตบิ คุ คลนัน้
(10.4) กฎหมำยทีบ่ งั คับใช้ในประเทศถิน่ ทีอ่ ยู่ของนิตบิ ุคคลดังกล่ำวหรือข้อกำหนดตำมเอกสำรกำรจัดตัง้ ไม่อนุญำตให้มกี ำรแจกจ่ำยเงินได้หรือสินทรัพย์ของ
นิตบิ ุคคลดังกล่ำวให้เป็ นผลประโยชน์ของบุคคลทีเ่ ป็ นเอกชนหรือนิตบิ ุคคลทีไ่ ม่ใช่เพือ่ กำรกุศลนอกเหนือจำกทีเ่ ป็ นกำรประกอบกิจกำรกำรกุศลของ
นิตบิ ุคคลดังกล่ำว หรือกำรจ่ำยเงินทีเ่ ป็ นค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทนในกำรทำงำน หรือกำรจ่ำยเงินเป็ นค่ำอสังหำริมทรัพย์ทน่ี ติ บิ ุคคลดัง กล่ำวได้ซ้อื ไว้ตำม
มูลค่ำยุตธิ รรมของตลำด และ
(10.5) กฏหมำยทีบ่ งั คับใช้ในประเทศถิน่ ทีอ่ ยู่ของนิตบิ ุคคลดังกล่ำวหรือข้อกำหนดตำมเอกสำรกำรจัดตัง้ ต้องมีขอ้ กำหนดว่ำในกำรเลิกกิจกำรหรือกำรยุบเลิก
นิตบิ ุคคลดังกล่ำว สินทรัพย์ทงั ้ หมดจะต้องถูกโอนให้กบั หน่วยของรัฐบำลหรือหน่วยทีไ่ ม่แสวงหำกำไรอื่น หรือให้สนิ ทรัพย์ทเ่ี หลืออยู่ตกเป็ นของแผ่นดิน
นิ ติ บคุ คลที่ เกี่ยวข้อง (Related Entity) - นิตบิ ุคคลทีเ่ ป็ น “นิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง” กับนิตบิ ุคคลอื่นถ้ำนิตบิ ุคคลหนึ่งใดมีอำนำจควบคุมอีกนิตบิ ุคคลหนึ่ง หรือนิตบิ ุคคลสอง
แห่งทีอ่ ยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน เพือ่ วัตถุประสงค์ตำมข้อนี้ กำรควบคุมรวมถึงควำมเป็ นเจ้ำของทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมมำกกว่ำร้อยละ 50 ของอำนำจในกำรออกเสียง
หรือมูลค่ำของนิตบิ ุคคลนัน้ และต่อไปนี้ให้ถอื ว่ำ ประเทศไทยอำจถือว่ำนิตบิ ุคคลไม่เป็ นนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับนิตบิ ุคคลอื่น ถ้ำนิตบิ ุคคลทัง้ สองแห่งนัน้ ไม่ได้เป็ นสมำชิก
ของเครือบริษทั เดียวกันตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 1471(e)(2) ของประมวลรัษฎำกรของสหรัฐ
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Glossary of key terms
This document is a summary for information purposes only and general in nature. It should not be considered as tax or legal advice. TMB makes no
guarantee of its accuracy and completeness and is not responsible for any errors, nor shall TMB be liable for any loss that results from reliance upon
this information. If you have any questions regarding your organization’s status or U.S. IRS Forms, please seek advice from qualified U.S. tax advisor.
Entity - means a legal person or a legal arrangement, which is not a natural person.
U.S. Person - For federal tax purposes, an entity is considered a U.S. Person if it is:
• A partnership or corporation incorporated or organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof,
• A trust if - (i) a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all
issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, or
• An estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States
FATCA
FATCA is an abbreviation of Foreign Account Tax Compliance Act. This United States tax legislation is aimed at identifying U.S. Persons that have
financial assets outside of the United States. By December 31, 2014, the government of the Thailand is expected to have concluded an agreement with
the government of the United States related to FATCA with respect to the exchange of information regarding:
• U.S. Persons who have financial assets in the Thailand, and
• Thai taxpayers who have financial assets in the United States.
Financial Institution - means a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity, or a Specified Insurance Company as defined under
FATCA.
Passive Income - refers generally to the portion of gross income that consists of:
• Dividends and dividend substitute payments (income equivalent to dividend);
• Interest and income equivalent to interest
• Rents and royalties, other than rents and royalties derived in the active conduct of a trade or business conducted, at least in part, by employees of the
NFFE;
• Annuities;
• Income from swap-contracts;
• Rental income of real estate property provided that this income can be obtained by performing little to no activity.
NFFE - is an abbreviation of Non-Financial Foreign Entity, i.e., the entity which is non-financial institution by the definition of FATCA
Active Non-Financial Foreign Entity (Active NFFE) - means any NFFE that meets any of the following criteria:
(1) Less than 50 percent of the NFFE’s gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less
than 50 percent of the assets held by the NFFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or
are held for the production of passive income;
(2) The stock of the NFFE is regularly traded on an established securities market or the NFFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is traded on an
established securities market;
(3) The NFFE is organized in a U.S. Territory and all of the owners of the payee are bona fide residents of that U.S. Territory;
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(4) The NFFE is a non-U.S. government, a political subdivision of such government (includes a state, province, country, or municipality), or a public
body performing a function of such government or a political subdivision thereof, a government of a U.S. Territory, an international organization, a
non-U.S. central bank of issue, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;
(5) Substantially all of the activities of the NFFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to,
one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an NFFE shall not
qualify for this status if the NFFE functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged
buyout fund or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets
for investment purposes;
(6) The NFFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business
other than that of a Financial Institution, provided that the NFFE shall not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of
the initial organization of the NFFE;
(7) The NFFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to
continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;
(8) The NFFE primarily engages in financing and hedging transactions with or for Related Entities that are not Financial Institutions, and does not
provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily
engaged in a business other than that of a Financial Institution;
(9) The NFFE is an “excepted NFFE” as described in relevant U.S. Treasury Regulation; or
(10)The NFFE meets all of the following requirements:
(10.1) It is established and operated in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational
purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organization, business league, chamber of
commerce, labor organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion
of social welfare;
(10.2) It is exempt from income tax in its country of residence;
(10.3) It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
(10.4) The applicable laws of the NFFE’s country of residence or the NFFE’s formation documents do not permit any income or assets of the NFFE
to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFFE’s
charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of
property which the NFFE has purchased; and
(10.5) The applicable laws of the NFFE’s country of residence or the NFFE’s formation documents require that, upon the NFFE’s liquidation or
dissolution, all of its assets be distributed to a governmental entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the NFFE’s
country of residence or any political subdivision thereof.
Related Entity - An entity is a “Related Entity” of another entity if either entity controls the other entity, or two entities are under common control. For
this purpose control includes direct or indirect ownership of more than 50 per cent of the vote or value in an entity. Notwithstanding the foregoing,
Thailand may treat an entity as not a Related Entity of another entity if the two entities are not members of the same expanded affiliated group.
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Additional Enclosure 3.4 for Individual
สำหรับผูแ้ นะนำกำรลงทุน
U.S. Account

Non U.S. Account

แบบแจ้งสถำนะควำมเป็ นบุคคลอเมริกนั /ไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั
Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person

สำหรับลูกค้ ำประเภทบุคคลธรรมดำ
For Individual Customer
หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่ บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษทั แม่ บริษทั ในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจกำรเงินของบุคคลข้ำงต้น (ไม่ว่ำแต่ละรำยหรือรวมกันใน
หนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่ำ “ผูร้ บั ”) เพือ่ ประโยชน์ของผูร้ บั และบุคคลทีส่ ำมตำมทีก่ ล่ำวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถอื ว่ำบุคคลดังกล่ำวทัง้ หมดเป็ นผูร้ บั
หนังสือฉบับนี้เช่นกัน
This form is provided to Asia Plus Securities Company Limited and its parent company and affiliated companies including their financial business group
(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 shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.

ข้อมูล / คำยืนยัน / และข้อตกลงของลูกค้ำ Customer’s Information / representation / and agreements
วันที่/Date
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ ผู้ ใ ช้ บ ริ กำร Applicant’s Name/Name of user of the financial service

สัญชำติ
Nationality(ies)
โปรดระบุทุกสัญชาติทที ่ ่านถือ /Please specify all nationalities that

(คำนำหน้ ำ/ชื่อ/นำมสกุล) __________________________________________________________
you hold.
บัตรประชำชนเลขที่ (สำหรับคนไทย)
หนังสือเดิ นทำง เลขที่ (เฉพำะคนต่ำงชำติ )
(Title/Name/Surname)
Thai Citizen ID Card No.
Passport No. (Non-Thai only)
ส่วนที่ 1
Part 1

สถำนะของลูกค้ำ
Status of Customer
โปรดเลือกทำเครือ่ งหมำยในช่องที่สอดคล้องกับสถำนะของท่ำน
Please check the appropriate boxes corresponding to your status

0
1.1 คำถำมเพื่อตรวจสอบสถำนะควำมเป็ นบุคคลอเมริ กนั / U.S. Person Status cheek

(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึง่ แสดงว่า ท่านเป็นบุคคลเมริกา ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)
(If you check “yes” in any one box, you are deemed to be US Person by FATCA Regulation. Please complete Form W-9)

ใช่/Yes
1 ท่ำนเป็ นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen?
โปรดตอบ “ใช่” หำกท่ำนเป็ นพลเมืองอเมริกนั แม้วำ่ จะอำศัยอยูน่ อกสหรัฐอเมริกำ
โปรดตอบ “ใช่” หำกท่ำนมีสถำนะเป็ นพลเมืองของหลำยประเทศ และหนึ่งในนัน้ คือเป็ นพลเมืองอเมริกนั
โปรดตอบ “ใช่ หำกท่ำนเกิดในสหรัฐอเมริกำ (หรือดินแดนทีเ่ ป็ นของสหรัฐอเมริกำ) และยังไม่ได้สละควำมเป็ นพลเมืองอเมริกนั อย่ำงสมบูรณ์ตำมกฎหมำย
You must answer “Yes” if you are a 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 surrendered U.S. Citizenship.
2 ท่ำนเป็ นผู้ถือบัตรประจำตัวผูม้ ีถิ่นที่อยู่ถำวรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยในสหรัฐอเมริกำำ (เช่น กรีนกำร์ด) ใช่ หรือไม่
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?

ใช่/Yes

□ ไมใช่/No □

□ ไมใช่/No □

โปรดตอบ “ใช่” หำกสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองและสัญชำติของสหรัฐอเมริกำได้ออกบัตรประจำตัวผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยูถ่ ำวรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยในสหรัฐอเมริกำให้แก่ทำ่ น ไม่วำ่ บัตรดังกล่ำวของ
ท่ำนจะหมดอำยุแล้วหรือไม่ ณ วันทีท่ ำ่ นกรอกและลงลำยมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
ควรตอบ “ไม่ใช่” หำกบัตรดังกล่ำวของท่ำนได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่ำงเป็ นทำงกำรแล้ว ณ วันที่ ท่ำนกรอกและลงลำยมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
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.
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3 ท่ำนมีสถำนะเป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเก็บภำษี อำกรของสหรัฐอเมริ กำ ใช่หรือไม่
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?

ใช่/Yes

□ ไมใช่/No □

ท่ำนอำจถูกพิจำรณำว่ำเป็ นผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยูใ่ นสหรัฐอเมริกำหำกเป็ นไปตำมเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปี ปัจจุบนั ท่ำนอยูใ่ นสหรัฐอเมริกำอย่ำงน้อย 183 วัน เป็ นต้น และ
หำกต้องกำรรำยละเอียดเพิม่ เติม โปรดศึกษำข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ (Internal Revenue Service:
IRShttp://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test
You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183
days. For more details, please refer to the information on the IRS’ website: http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test.

1.2 คำถำมเพิ่ มเติ ม / Additional Questions
(โปรดข้ำมคำถำมในส่วนนี้ หำกท่ำนแสดงตนว่ำเป็ นคนอเมริ กนั ตำมข้อ 1 – 3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว)
(Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1-3 above, but you have to submit W9)
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึง่ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทัง้
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))
(1) สาเนาบัตรประชาชนสาหรับคนไทย(หนังสือเดินทางสาหรับคนต่างชาติทแี ่ สดงว่าไม่ใช่คนอเมริกนั ) และ
A copy of Thai Citizen ID card ( or passport in case you are not a Thai citizen which indicate that you are not a US Person) and
(2) สาเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกนั - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีทตี ่ อบ”ใช่” ในข้อ ❹ ข้างส่างนี้
A copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes” in question ❹ below

4 ท่ำนเกิ ดในสหรัฐอเมริ กำ หรีอดิ นแดนที่เป็ นของสหรัฐอเมริ กำ) แต่ได้สละคงำมเป็ นพลเมืองอเมริ กำอย่ำงสมบูรณ์ ตำมกฎหมำยแล้ว
Were you born in the U.S. (or U.S.Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?
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ท่ำนมีที่อยู่อำศัยในปัจจุบนั หรือที่อยูเ่ พื่อกำรติ ดต่อในสหรัฐอเมริ กำ สำหรับบัญชีที่เปิ ดไว้กบั /ผ่ำนผู้รบั ใช่หรือไม่
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address in contacting with the Receiver)

ใช่/Yes

□ ไมใช่/ / No □

ใช่/Yes

□ ไมใช่/ / No □

6 ท่ำนมีหมำยเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริ กำเพื่อกำรติ ตด่อท่ำนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิ ดไว้กบั /ผ่ำน/หรือมีอยู่กบั ผู้รบั
ใช่/Yes
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?

□ ไมใช่/ / No □

7 ท่ำนมีคำสั ่งทำรำยกำรโอนเงินเป็ นประจำโดยอัตโนมัติจำกบัญชีที่เปิ ดไว้กบั /ผ่ำน/หรือมีอยู่กบั ผู้รบั ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริ กำ
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

□ ไมใช่/ / No □

8 ท่ำนมีกำรมอบอำนำจหรือให้อำนำจกำรลงลำยมือชื่อแก่บคุ คลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กำ เพื่อกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิ ดไว้
กับ/ผ่ำน/หรือมีอยู่กบั ผู้รบั
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

□ ไมใช่/ / No □

ส่วนที่ 2 กำรยืนยันและกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะ
Part 2
Confirmation and Change of Status
1. ท่ำนยืนยันว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นเป็ นควำมจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
2. ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ หำกท่ำนมีสถำนะเป็ นบุคคลอเมริกนั แต่ขอ้ มูลทีใ่ ห้ตำมแบบฟอร์มนี้ หรือตำมแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผูร้ บั มี
สิทธิใช้ดุลยพินจิ แต่เพียงฝ่ ำยเดียวทีจ่ ะยุตคิ วำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน ตำมทีผ่ รู้ บั เห็นสมควร
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. ท่ำนตกลงทีจ่ ะแจ้งให้ผรู้ บั ได้ทรำบและนำส่งเอกสำรประกอบให้แก่ผรู้ บั ภำยใน 30 วัน หลังจำกมีเหตุกำรณ์เปลีย่ นแปลงอันทำให้ขอ้ มูลของท่ำนทีร่ ะบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณี
ทีผ่ รู้ บั มีกำรร้องขอเอกสำร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิม่ เติม ท่ำนตกลงทีจ่ ะดำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมทีไ่ ด้รบั กำรร้องขอภำยในเวลำทีผ่ รู้ บั กำหนด
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.
4. ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ ในกรณีทท่ี ำ่ นไม่ได้ดำเนินกำรตำมข้อ 3 ข้ำงต้น หรือมีกำรนำส่งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกีย่ วกับสถำนะของท่ำน ผูร้ บั มีสทิ ธิใช้ดุลย
พินิจแต่เพียงฝ่ ำยเดียวทีจ่ ะยุตคิ วำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่วำ่ ทัง้ หมดหรือบำงส่วน ตำมทีผ่ รู้ บั เห็นสมควร
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 entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by to the Receiver.
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ส่วนที่ 3 กำรยิ นยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและกำรหักบัญชี
Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding
ท่ำนตกลงให้ควำมยินยอม ทีไ่ ม่อำจยกเลิกเพิกถอนแก่ผรู้ บั ในกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
You hereby irrevocably authorize to the Receiver to:
1. เปิ ดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของท่ำนให้แก่บริษทั ในกลุม่ ของผูร้ บั (ในกำรปฏิบตั ติ ำม FATCA หรือกฎหมำยใดๆ) หน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกร และหน่วยงำนรำชกำรใดๆ ทัง้ ในประเทศ และ/หรือ
ต่ำงประเทศ ซึง่ รวมถึง หน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่ำวรวมถึง ชื่อลูกค้ำ ทีอ่ ยู่ เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี หมำยเลขบัญชี สถำนะ
ตำมหลักเกณฑ์เรือ่ ง FATCA (คือ เป็ นผูป้ ฏิบตั ติ ำม หรือผูไ้ ม่ให้ควำมร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่ำคงเหลือในบัญชี กำรจ่ำยเงินเข้ำ -ออกจำกบัญชี รำยกำรเคลือ่ นไหวทำงบัญชี จำนวนเงิน
ประเภทและมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน และ/หรือ ทรัพย์สนิ อื่น ๆ ทีม่ อี ยูก่ บั ผูร้ บั และ/หรือเปิ ดบัญชีผำ่ นผูร้ บั ตลอดจนจำนวนรำยได้ และข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับควำมสัมพันธ์ทำง
กำรเงิน/ทำงธุรกิจทีอ่ ำจถูกร้องขอโดยบริษทั ในกลุ่มของผูร้ บั หน่วยงำนทำงภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ ซึง่ รวมถึง IRS ด้วย
disclose to the group companies of the Receiver (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any other local and foreign government 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 into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other
assets held with or account opened through the Receiver, as well as the amount of revenue and income and any other 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 or any other authorities, including the IRS;
and
2. หักเงินจำกบัญชีของท่ำนทีม่ กี บั ผูร้ บั หรือเปิ ดผ่ำนผูร้ บั รวมถึงเงินได้ทท่ี ำ่ นได้รบั จำกบัญชีดงั กล่ำวในจำนวนทีก่ ำหนดโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศ ซึง่
รวมถึง IRS ภำยใต้บงั คับของกฎหมำย และ/หรือ กฎเกณฑ์ตำ่ งๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่ำงผูร้ บั กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรดังกล่ำว
withhold from your account opened with/through the Receiver and/or the income derived from such account in the amount as required by the local and/or foreign tax
authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the Receiver and such tax authorities.
3. หำกท่ำนไม่ให้ขอ้ มูลทีจ่ ำเป็ นต่อกำรพิจำรณำสถำนะควำมเป็ นบุคคลอเมริกนั (U.S. person) หรือข้อมูลทีจ่ ำเป็ นต้องรำยงำนให้แก่ผรู้ บั หรือไม่ให้คำยินยอมให้ผรู้ บั ดำเนินกำรอื่นใดรวมถึงกำร
เปิ ดเผยข้อมูลและกำรหัก ณ ทีจ่ ำ่ ย ตำมทีร่ ะบุในหนังสือฉบับนี้ ผูร้ บั มีสทิ ธิใช้ดลุ ยพินิจแต่เพียงฝ่ ำยเดียวทีจ่ ะยุตคิ วำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่วำ่ ทัง้ หมดหรือบำงส่วน
ตำมทีผ่ รู้ บั เห็นสมควร
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 to the Receiver, or if you fail to
provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with
you as may be deemed appropriate by the Receiver.
ส่วนที่ 4
Part 4

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

เพือ่ ควำมสะดวกของท่ำน (ลูกค้ำ/ผูข้ อใช้บริกำร) และเป็ นกำรลดภำระควำมซ้ำซ้อนของท่ำนในกำรนำส่งเอกสำร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กบั บริษทั และสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ที่เป็ นเจ้ำของผลิตภัณฑ์
ทีผ่ รู้ บั เป็ นตัวแทนขำย(หรือเป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำย) เป็ นรำยๆ ไป รวมทัง้ กรณีทท่ี ำ่ นเปิ ดบัญชีกบั บริษทั /สถำบันกำรเงิน ใดๆ ผ่ำนผูร้ บั โดยหนังสือฉบับนี้ ท่ำนรับทรำบและยินยอมให้บุคคล
ดังต่อไปนี้ทงั ้ หมด(อันได้แก่ 1.บริษทั จัดกำร/กองทุน/สถำบันกำรเงินใดๆ ทีท่ ำ่ นทำธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำน หรือเปิ ดบัญชีเงินฝำก หรือ บัญชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ หรือใช้บริกำรทำงกำรเงินอื่นใด
ทัง้ โดยตรงหรือผ่ำนผูร้ บั 2. ผูส้ นับสนุ นกำรขำยฯ รำยอื่น และผูเ้ กีย่ วข้องกับบริษทั จัดกำร /กองทุน/สถำบันกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้น , และ 3. สมำชิกของกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินของผูร้ บั , 4.
ตัวแทน หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง หรือบริษทั ในเครือ ของบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้นทัง้ หมด) ทัง้ ในปั จจุบนั และอนำคต มีสทิ ธิใช้เอกสำรข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกีย่ วกับกำรแสดงตนและกำร
เปิ ดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ทีจ่ ำ่ ย ตำมเอกสำรฉบับนี้และเอกสำร/ข้อมูลทีอ่ ำ้ งถึง (ซึง่ ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่ำ “เอกสำรและข้อมูล”) ตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและต่ำงประเทศ (รวมถึงกฎหมำย
FATCA และกฎหมำยป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย) เสมือนหนี่งว่ำ ท่ำนได้มอบเอกสำรและข้อมูลนัน้ และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับ
บุคคลดังกล่ำวข้ำงต้นทุกรำย และให้บุคคลดังกล่ำวข้ำงต้นและหน่วยงำนรำชกำรทังในและต่
้
ำงประเทศและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทุกรำยสำมำรถนำส่ง / ใช้เอกสำรและข้อมูลใดๆของท่ำนระหว่ำง
กันได้ ไม่วำ่ จะอยูใ่ นรูปสำเนำหรือเอกสำรฉบับจริง ก็ให้มผี ลผูกพันกับท่ำนทุกประกำร
In consideration of your (customer’s or’ applicant’s) convenience and to reduce your 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; You hereby acknowledge and agree that any of following person(s)
(i.e., 1. any asset management company/fund/ any financial institution with whom you 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 you have provided such Documents and Information to each of those
aforesaid person (s) yourself .You further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.

ข้ำพเจ้ำรับทรำบและตกลงปฎิบตั ติ ำมข้อกำหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขต่ำงๆ ในเอกสำรฉบับนี้ซง่ึ รวมถึงตกลงยินยอมให้มกี ำรเปิ ดเผยข้อมูล กำรหักบัญชี และกำรยุตคิ วำมสัมพันธ์
ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับข้ำพเจ้ำ เพื่อเป็ นหลักฐำนแห่งกำรนี้ จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญ
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.
ลำยมือชื่ อผู้ขอเปิ ดบัญชี
วันที่
Signature of Applicant
Date
ผู้แนะนำกำรลงทุน
วันที่
Investment Consultant
Date
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Enclosure 4
Power of Attorney
For Subscription of Newly Issued Ordinary Shares of
Singer Thailand Public Company Limited

30 THB
Stamp Duty

Made at……………………………………………..
Date…………………………………………………………..
I (Mr./Mrs./Ms./Company) … … ..… … … … … … … … … … … … ..… … … .… … … … … .… .  Identification Card No./Passport No.
…………..………...……...  Registration No. …………….…..………………………… Residing at No.………. Alley/Soi ………………. Road
… … … ..… … ..… … … Kwang … .… .… … ...… … .… … … … Khet … ..… … … .....… … … … … . Province … … … .… … ..… … …
Country…………..…………………...…………. Postal Code ……………..……….. (the “Grantor”) am a shareholder of Singer Thailand
Public Company Limited (the “ Company” ) holding … … … … … … … … shares with the Shareholder Registration No.
…… .… …… … … ...… … . entitling the subscription rights of …… … …… … …… … .. Shares as appeared in the Certificate of the
Subscription Entitlement attached herewith.
I hereby authorize and appoint (Mr./Mrs./Ms.) …………………………………………………. Identification Card No./Passport No.
………………………... residing at No.…....……….. Alley/Soi ……….……………..…….... Road …...………………… Kwang ….………………….
Khet …..………..…………. Province …………..……… Country………..………..… Postal Code …………….. (the “Attorney”) to be my
lawful and legal Attorney for subscribing the Company’s newly issued shares of … … … … .… … … . shares, to act in my
name and on my behalf, to deliver necessary documents, to execute and amend the Share Subscription Form, to
make payment for the share subscription and any other payments and to do all necessary lawful acts for the purpose
of consummating the share subscription.
This Power of Attorney has become effective since the date of this Power of Attorney. I hereby ratify and confirm
whatsoever the Attorney shall lawfully do or cause to be done by virtue of this Power of Attorney as if I have done
the same by myself.
In witness whereof, this Power of Attorney has been executed by the Grantor, the Attorney and the Witness.

Signature…………….……………… Grantor

Signature……………..……………. Attorney

(……………………………………)

(…………………………………)

Signature…………….……………… Witness
(………………………………………)

Remark: Documents to be submitted:
1.

A certified true copy of Identification Card of the Grantor and/or a copy of the juristic person’s Affidavit of Incorporation of
the Grantor (with the issuance date of no more than 6 month) certified true by directors authorized to bind the Company
together with the certified true copies of the Identification Cards of such authorized directors of the Grantor

2.

A certified true copy of the Identification Card of the Attorney

