
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย ์

เฉพาะผู้ทีป่ระสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเขา้บัญชีบริษทัผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น  

ข้าพเจ้า ............................................................................................................................................................................................. 

บัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิุคคล เลขที่ .......................................................................................................... 

1. สถานที่เกิด  ………...............................................................ประเทศ........................................................................................... 

2. สัญชาติที ่2 ................................................................................................................................................................................. 

3. ที่อยู่ถาวร..................................................................................................................................................................................... 

      จังหวัด/State/Region……………………………………ประเทศ............................................รหสัไปรษณีย/์ Postal…………….…... 

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบคุคล 

1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษทั …………………………………………………………………………………………………………. 

2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………                                     

       (*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อน าข้อมูลมากรอกในช่องนี้) 

.      - กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE  โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวสหรัฐ.................................... 

 -  กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….……………………… 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไวข้้างต้นเป็นความจริง 
หากการฝากหลักทรพัย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแกบ่รษิัท ศูนย์รบัฝากฯ ไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ 
ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายใหแ้ก่ บริษทั ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษทั ศูนย์รบัฝากฯ อาจ
เปิดเผยข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารน้ีให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจตามกฎหมายรวมทั้งหนว่ยงานที่มขี้อตกลงกบับริษัท ศูนย์
รับฝากฯ ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้         

 

ลงชื่อ ..............................................................................  ผู้ถือหลักทรัพย์   

        (.............................................................................)  โทรศัพท์ …................................................. 

 

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา 

เอกสารเพิ่มเติม 3.1 



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

 
คํารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non-U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 

 

หน้า 1 ของ 2 



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 

หน้า 2 ของ 2 



แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) ส าหรับบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล 
 

ชื่อ – นามสกลุ............................................…………………………................................................................เลขที่บญัชี / CIF......................................... 
การท าแบบประเมินฉบบันี ้เพ่ือเป็นการสง่เสริมให้ผู้ลงทนุตดัสินใจลงทนุที่เหมาะสมให้กบัตนเอง และข้อมลูนีใ้ช้กบัทกุบญัชีที่ทา่นเปิดไว้กบับริษัทและสามารถ 
ลงทนุในผลิตภณัฑ์ทางการเงินในตลาดทนุได้ทกุประเภท   ดงันัน้ ขอให้ทา่นเลือกค าตอบที่คดิวา่เหมาะสมกบัทา่นมากที่สดุ และตอบค าถามให้ครบถ้วนทกุข้อ 
ตามค าถามดงัตอ่ไปนี ้

 

1.  ปัจจบุนัท่านอาย ุ(กรณีนิติบุคคล  เลือกกรรมการท่ีลงนามเปิดบัญชีฯ ท่ีมีอายุสูงท่ีสุด) 

 (1) มากกวา่ 55 ปี (2) 45 – 55 ปี (3) 35 – 44 ปี (4) น้อยกวา่ 35 ปี 

2.  ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทนุในสว่นนีเ้พื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจ าหรือไม่ 
 (1) มากกวา่ร้อยละ 75 ของรายได้ทัง้หมด (2) ระหวา่งร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทัง้หมด 

 (3) ระหวา่งร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทัง้หมด (4) น้อยกวา่ร้อยละ 25  ของรายได้ทัง้หมด 

3.  ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจบุนัอยา่งไร 
 (1) มีทรัพย์สินน้อยกวา่หนีส้ิน (2) มีทรัพย์สินเท่ากบัหนีส้ิน (3) มีทรัพย์สินมากกวา่หนีส้ิน 

 (4) มีความมัน่ใจวา่มีเงินออมหรือเงินลงทนุเพียงพอส าหรับการใช้ชีวิตหลงัเกษียณอายแุล้ว 

4.  ท่านเคยมปีระสบการณ์  หรือมีความรู้ในการลงทนุในหลกัทรัพย์กลุม่ใดต่อไปนีบ้้าง  

 (1) เงินฝากธนาคาร                                        
  (2)  เงินฝากธนาคาร  พนัธบตัรรัฐบาล  หรือกองทนุรวมพนัธบตัรรัฐบาล 

 (3)  เงินฝากธนาคาร พนัธบตัรรัฐบาล กองทนุรวมพนัธบตัรรัฐบาล  หุ้นกู้   หรือกองทนุรวมตราสารหนี ้                                                    
 (4)  เงินฝากธนาคาร  พนัธบตัรรัฐบาล กองทนุรวมพนัธบตัรรัฐบาล  หุ้นกู้   องทนุรวมตราสารหนี ้ หุ้นสามญั  กองทนุรวมหุ้น  หรือสินทรัพย์อ่ืนท่ีมีความเสี่ยงสงู      
 5.  ระยะเวลาท่ีท่านคาดวา่จะไมม่ีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุนี ้

 (1) ไมเ่กิน 1 ปี (2)  1 ถึง 3 ปี (3)  3 ถึง 5 ปี (4) มากกวา่ 5 ปี 

6.  วตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุของท่าน  คือ 

 (1) เน้นเงินต้นต้องปลอดภยัและได้รับผลตอบแทนสม ่าเสมอแต่ต ่าได้ (2) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสม ่าเสมอ  แต่อาจเสี่ยงท่ีจะสญูเสียเงินต้นได้บ้าง     
 (3) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสงูขึน้  แต่อาจเสี่ยงท่ีจะสญูเสียเงินต้นได้มากขึน้    (4) เน้นผลตอบแทนสงูสดุในระยะยาว  แต่อาจเสี่ยงท่ีจะสญูเสียเงินต้นสว่นใหญ่ได้ 

7.  เมื่อพิจารณาผลตอบแทนของกลุม่การลงทนุท่ีอาจเกิดขึน้  ท่านเต็มใจท่ีจะลงทนุในกลุม่การลงทนุใดมากท่ีสดุ 

 (1) กลุม่การลงทนุท่ี 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไมข่าดทนุเลย (2) กลุม่การลงทนุท่ี 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ  7% แต่อาจมีผลขาดทนุได้ถึง 1% 

 (3) กลุม่การลงทนุท่ี 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 15% แต่อาจมีผลขาดทนุได้ถึง 5% (4) กลุม่การลงทนุท่ี 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 25% แต่อาจมีผลขาดทนุได้ถึง 15% 

8.  ถ้าท่านเลือกลงทนุในทรัพย์สินท่ีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก  แต่มีโอกาสขาดทนุสงูด้วยเช่นกนั  ท่านจะรู้สกึอยา่งไร 
 (1) กงัวลและต่ืนตระหนกกลวัขาดทนุ (2) ไมส่บายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง (3) เข้าใจและรับความผนัผวนได้ในระดบัหนึง่ 
 (4) ไมก่งัวลกบัโอกาสขาดทนุสงู  และหวงักบัผลตอบแทนท่ีอาจจะได้รับสงูขึน้ 

9.  ท่านอาจจะรู้สกึกงัวล/รับไมไ่ด้  เมื่อมลูค่าเงินลงทนุของท่านมีการปรับตวัลดลงในสดัสว่นเท่าใด  
 (1) 5% หรือน้อยกวา่ (2) มากกวา่ 5% - 10% (3) มากกวา่ 10% - 20% (4) มากกวา่ 20% ขึน้ไป 

10. หากปีท่ีแล้วท่านลงทนุไป 100,000 บาท  ปีนีท้่านพบวา่มลูค่าเงินลงทนุลดลงเหลือ 85,000 บาท  ท่านจะท าอยา่งไร 
 (1) ตกใจ  และต้องการขายการลงทนุท่ีเหลือทิง้ (2) กงัวลใจ  และจะปรับเปลี่ยนการลงทนุบางสว่นไปในทรัพย์สินท่ีเสี่ยงน้อยลง 
 (3) อดทนถือต่อไปได้  และรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมา      (4) ยงัมัน่ใจเพราะเข้าใจวา่ต้องลงทนุระยะยาวและจะเพ่ิมเงินลงทนุในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทนุ 

 
 ค าถามข้อ 11 – 12 ใช้เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการให้ค าแนะน า 

11. หากการลงทนุในอนพุนัธ์และหุ้นกู้อนพุนัธ์ประสบความส าเร็จ  ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอตัราท่ีสงูมาก  แต่หากการลงทนุล้มเหลวท่านอาจจะสูญเงินลงทนุทัง้หมด  และอาจต้องลงเงิน 
             ชดเชยเพ่ิมบางสว่น  ท่านยอมรับได้เพียงใด 

    ก.  ไมไ่ด้ ข.  ได้บ้าง ค. ได้  

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทนุแล้ว  ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด 
    ก.  ไมไ่ด้ ข.  ได้บ้าง ค. ได้ 
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ลงชื่อ....................................................................................................................... ........................ผูบ้นัทกึขอ้มลู 
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เอกสารเพ่ิมเติม 3.2 



         รวมคะแนนของข้อ 1 -  10                เมื่อท่านรวมคะแนนแล้ว  กรุณาอ่านตารางคะแนนด้านลา่งเพื่อรับทราบผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และการจดัสรรการลงทนุ                                   
                    ท่ีเหมาะสมกบัตนเอง  (Basic Asset Allocation) 

คะแนน Risk 
profile 

ประเภทนกัลงทุน 

น้อยกว่า  15  1 เป็นนกัลงทนุประเภทเสีย่งต ่า  ท่านเหมาะสมที่จะลงทนุในเงินฝาก ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ตราสารหนีภ้าครัฐที่มีอายมุากกว่า 1 ปี ในสดัสว่น > 60% , ตราสารหนีภ้าคเอกชน 
ในสดัสว่น < 20% ,  ตราสารทนุในสดัสว่น < 10%  และการลงทนุทางเลอืกรวมทัง้สนิค้าโภคภณัฑ์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าในสดัสว่น < 5% 

    15  - 21     2 เป็นนกัลงทนุประเภทเสีย่งปานกลางค่อนข้างต ่า  ท่านเหมาะสมที่จะลงทนุใน เงินฝากและตราสารหนีร้ะยะสัน้ในสดัสว่น < 20% ,  ตราสารหนีภ้าครัฐที่มอีายมุากกว่า 1 ปี และตราสาร
หนีภ้าคเอกชนในสดัสว่น < 70% ,  ตราสารทนุในสดัสว่น < 20%  และการลงทุนทางเลอืกรวมทัง้สนิค้าโภคภณัฑ์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าในสดัสว่น < 10% 

 22 -  29 3 เป็นนกัลงทนุประเภทเสีย่งปานกลางค่อนข้างสงู  ท่านเหมาะสมที่จะลงทนุใน เงินฝากและตราสารหนีร้ะยะสัน้ในสัดสว่น < 10% ,  ตราสารหนีภ้าครัฐที่มอีายมุากกว่า 1 ปี และตราสาร
หนีภ้าคเอกชนในสดัสว่น < 60% ,  ตราสารทนุในสดัสว่น < 30%  และการลงทุนทางเลอืกรวมทัง้สนิค้าโภคภณัฑ์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าในสดัสว่น < 10% 

 30 -  36 4 เป็นนกัลงทนุประเภทเสีย่งสงู  ท่านเหมาะสมที่จะลงทนุใน เงินฝากและตราสารหนีร้ะยะสัน้ในสดัสว่น < 10% ,  ตราสารหนีภ้าครัฐที่มอีายมุากกว่า 1 ปี และตราสารหนีภ้าคเอกชนใน
สดัสว่น < 40% ,  ตราสารทนุในสดัสว่น < 40%  และการลงทนุทางเลอืกรวมทัง้สนิค้าโภคภณัฑ์และสญัญา ซือ้ขายลว่งหน้าในสดัสว่น < 20% 

 37 ขึน้ไป 5 เป็นนกัลงทนุประเภทเสีย่งสงูมาก  ท่านเหมาะสมที่จะลงทนุใน เงินฝากและตราสารหนีร้ะยะสัน้ในสดัส่วน < 5% ,  ตราสารหนีภ้าครัฐที่มีอายมุากกว่า 1 ปี และตราสารหนีภ้าคเอกชน
ในสดัสว่น < 30% ,  ตราสารทนุในสดัสว่น > 60%  และการลงทนุทางเลอืกรวมทัง้สนิค้าโภคภณัฑ์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าในสดัสว่น < 30% 

  
       ระดับความเส่ียงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ 

Risk profile ระดบัความ
เสี่ยง 

ประเภท ประเภทหลกัทรัพย์ท่ีลงทนุเป็นหลกั 

เสี่ยงต ่า 1 
 

กองทนุรวมตลาดเงินท่ีลงทนุ 
เฉพาะในประเทศ 

มีนโยบายลงทนุเฉพาะในประเทศไทย  โดยลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝากหรือตราสารหนี ้หรือหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
อ่ืน หรือการหาดอกผลอ่ืนตามท่ีส านกังานก าหนด ซึง่มีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบก าหนดช าระคืน หรือ
มีอายสุญัญาไมเ่กิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีลงทนุในทรัพย์สินหรือเข้าท าสญัญานัน้  และมี Portfolio duration ในขณะใด
ขณะหนึ่งไมเ่กิน 3 เดือน 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างต ่า 

2 กองทนุรวมตลาดเงิน มีนโยบายลงทนุในต่างประเทศบางสว่นแต่ไมเ่กินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก หรือตราสาร
หนี ้หรือหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลอ่ืนตามท่ีส านกังานก าหนด ซึง่มีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม
หรือจะครบก าหนดช าระคืน หรือมีอายสุญัญาไมเ่กิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีลงทนุในทรัพย์สินหรือเข้าท าสญัญานัน้  รวมทัง้
มี Portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไมเ่กิน 3 เดือน 

3 กองทนุรวมพนัธบตัรรัฐบาล มีนโยบายเน้นลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของ NAV 

4 กองทนุรวมตราสารหนี ้ มีนโยบายลงทนุในตราสารหนีท้ัว่ไป 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างสงู 

5 กองทนุรวมผสม มีนโยบายลงทนุได้ทัง้ตราสารทนุและตราสารหนี ้

เสี่ยงสงู 
6 กองทนุรวมตราสารทนุ มีนโยบายลงทนุในตราสารทนุเป็นหลกัโดยเฉลี่ยรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 65 ของ NAV 

7 กองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม มีนโยบายมุง่ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทนุเพียงบางหมวดอตุสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบญัชีไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของ NAV 

เสี่ยงสงูมาก 8  กองทนุท่ีมีการลงทนุในทรัพย์สินทางเลือก มีนโยบายลงทนุในทรัพย์สินท่ีเป็นทางเลือกใหมใ่นการลงทนุหรือมีโครงสร้างซบัซ้อนเข้าใจยาก เช่น 
commodity/gold fund/ oil fund/ derivatives ท่ีไมใ่ช่เพ่ือ hedging ซึง่รวมถึงตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าแฝงท่ีไมคุ่้มครองเงินต้น 

หมายเหตุ   1. กรณีกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศท่ีไม่ป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน  ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเส่ียง FX ในทุกกรณีไม่ว่า 
                             ผู้ลงทุนจะมี risk profile อย่างไร 
             2.  การขายกองทุนประเภทเส่ียงสูงมาก  ผู้ขายจะต้องให้ค าแนะน าแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเส่ียงโดยละเอียดในทุกกรณี 
 

กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์การจัดระดับความเส่ียงค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนีป้ระกอบด้วย 
1. ความเสี่ยงของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์จะอยูใ่นระดบัตัง้แต่ระดบั 4 ถึง ระดบั 8 

          2.. ประเภทของกองทนุ freehold leasehold infrastructure fund เช่น กองทนุ leasehold จะมีความเสี่ยงสงูกวา่กองทนุ freehold ในเร่ืองมลูค่าทรัพย์สินท่ีลดลงตามอายสุิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู ่    
               หรือกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานจะมีลกัษณะทรัพย์สินและเง่ือนไขในสญัญาจดัหาประโยชน์ท่ีซบัซ้อนกวา่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์จึงอาจมีความเสี่ยงสงูกวา่ 

3. ทรัพย์สินท่ีลงทนุสามารถหาประโยชน์ได้แล้ว  หรือยงัจดัหาประโยชน์ไมไ่ด้ (อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง) ซึง่หากยงัจดัหาประโยชน์ไมไ่ด้จะมีความเสี่ยงสงูกวา่  เน่ืองจากอาจเกิดกรณี project delay 
              หรือ cost overun 

4. การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ (กอง infrastructure fund)  เช่น  หน่วยลงทนุชนิดคล้ายทนุ (equity tranche)  มีความเสี่ยงสงูกวา่หน่วยลงทนุชนิดคล้ายหนี ้(debt-liked tranche)  ซึง่มีล าดบัสิทธิ 
              ใกล้เคียงกบัเจ้าหนี ้

5.  Track record ของอสงัหาริมทรัพย์ท่ีลงทนุ  โดยกรณีอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจดัหาประโยชน์มาช่วงเวลาหนึ่งแล้วจะมีลกูค้ารองรับอยู ่ จึงท าให้ประเมินศกัยภาพในการจดัหาประโยชน์ได้ง่ายกวา่  และ 
              น่าจะมีความเสี่ยงในการจดัหาลกูค้าต ่ากวา่อสงัหาริมทรัพย์ท่ียงัไม ่track record 
          6. การมีผู้ เช่าหลกั  เช่น  กรณีกองทนุปลอ่ยเช่าโดยตรงให้กบัผู้ เช่าหลายราย  แม้จะมีโอกาสได้รับค่าเช่ามากกวา่แต่ก็มีความเสี่ยงจากการต่ออายสุญัญาเช่าหรือการจดัหาลกูค้ารายใหมม่ากกวา่การ 
              ปลอ่ยเช่าให้แก่ผู้ เช่ารายเดียวท่ีเป็นเจ้าของเดิมท่ีเช่าทรัพย์สินกลบัจากกองทนุแล้วน าไปปลอ่ยเช่าช่วง 

7. ลกัษณะการจดัหาประโยชน์  เช่น  การก าหนดค่าเช่าคงท่ี / ผนัแปร (สดัสว่นท่ีกองทนุจะได้รับ) ซึง่จะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทนุ 
 8. ระยะเวลาของสญัญาเช่า  และการต่ออายสุญัญาเช่า เช่น  หากกองทนุมีสญัญาเช่าระยะยาวและจดทะเบียนการเช่า  จะมีความเสี่ยงในการจดัหาผู้ เช่าต ่ากวา่กรณีมีสญัญาเช่าระยะสัน้                   
     (ไมเ่กิน 3 ปี) 

  9. การค า้ประกนัรายได้  และความสามารถของผู้ค า้ประกนัในการปฏิบติัตามสญัญาค า้ประกนั เช่น  การจดัให้มีหนงัสือค า้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์ท่ีมีอายกุารค า้ประกนัและวงเงินครอบคลมุ 
              ตลอดระยะเวลาค า้ประกนั (เช่น  ระยะเวลาค า้ประกนั 3 ปี  อายหุนงัสือธนาคาร 3 ปี วงเงินเท่ากบัผลรวมของรายได้ท่ีค า้ประกนัตลอด 3 ปี) จะมีความเสี่ยงต ่ากวา่หนงัสือค า้ประกนัแบบปีต่อปี 

 



         การลงทุนในตราสาหนี ้

Risk profile ระดบัความเสี่ยง ประเภทตราสารหนีท้ี่ลงทุนได้ 

เสี่ยงต ่า 1  อายคุงเหลือของตราสารหนี ้

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างต ่า 

2 ประเภทตราสาร ไมเ่กิน 1 ปี หรือ FRN ตัง้แต่ 1 ปี ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

3 ตราสารหนีภ้าครัฐ 1 2 3 

หุ้นกู้ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตัง้แต่  AA- ขึน้ไป 2 3 4 

หุ้นกู้ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตัง้แต่ A+/A/ A-  3 4 4 

หุ้นกู้ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+/BBB/BBB- 4 4 4 

4 หุ้นกู้อนพุนัธ์หรือหุ้นกู้ ท่ีมี Underlying เป็นหลกัทรัพย์ / ดชันีหุ้น หรือตราสารหนี ้/ อตัราดอกเบีย้ภายในประเทศท่ีแพร่หลาย  และมีการประกนั 

เงินต้นไมต่ ่ากวา่ 100% 

เสี่ยงานกลาง 
คอนข้างสงู 

5 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ (Hybrid Bond) 

ตราสารหนีท่ี้ให้สิทธิผู้ออกไถ่อนคืนก่อนก าหนด 

เสี่ยงสงู 

6 หุ้นกู้ เอกชนท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่ Investment Grade 

หุ้นกู้ เอกชนท่ีไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

7  
เสี่ยงสงูมาก 8 หุ้นกู้อนพุนัธ์หรือหุ้นกู้ ท่ีมีการประกนัเงินต้นต ่ากวา่ 100 % หรือ มี Underlying อ่ืนใด  นอกเหนือจากหลกัทรัพย์ / ดชันีหุ้น หรือตราสารหนี ้/  

อตัราดอกเบีย้ภายในประเทศท่ีแพร่หลาย  หรือ 

ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุขัน้ท่ี 1 (Additional Tier 1) * หรือ 

ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุขัน้ท่ี 2 (Tier 2) 

       *    ส าหรับตราสารทางการเงินประเภท Additional Tier 1 และ Tier 2  ผู้ขายต้องแจ้งในรายละเอียดให้ผู้ลงทนุทราบถึงความเสี่ยง  คณุลกัษณะ  และความแตกต่างของความเสี่ยงท่ีจะ ได้รับส าหรับตรา
สาร 2 ประเภทนี ้ เช่นเง่ือนไขการจ่ายดอกเบีย้  การแปลงเป็นทนุ  การลดมลูค่าตราสาร  และการตดัหนีส้ญู (กรณี Trigger events) 

 

        กรณีตราสารหนีอ้้างอิงอันดับความน่าเช่ือถือระยะสัน้ : ให้ผู้ขายอ้างอิงอันดับความน่าเช่ือถือระยะสัน้กับอันดับความน่าเช่ือถือระยะยาวตามตารางข้างล่าง  แล้วน าอันดับความน่าเชื่อถือ 
        ระยะยาวไปเทียบกับตารางความเส่ียงต่อไป 
 

 Short – Term Credit Rating 
Long -Term Credit Rating TRIS Rating Fitch Thailand 

ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือตัง้แต่ AA- ขึน้ไป T1 F1+ 

ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือA+/A/A- T2 F1 

ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+/BBB/BBB- T3 F2, F3 

ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่ Investment Grade T4 B, C 

       สาระส าคัญของข้อความจ ากัดความรับผิดของ บริษัทหลักทรัพย์  เอเซีย พลัส จ ากัด  
• ลกูค้ายินยอมให้ข้อมลูแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือประกอบการจดัท าแบบประเมินระดบัความเหมาะสมในการลงทนุของลกูค้า และลกูค้ารับทราบวา่ได้ท าแบบสอบถามนีเ้พื่อ

ประโยชน์ในการรับทราบความเหมาะสมในการลงทนุท่ีรับได้ของตนเอง               
• ระดบัความเสี่ยงในการลงทนุของลกูค้าประเมนิจากข้อมลูท่ีลกูค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลกัทรัพย์เท่านัน้ ทัง้นี ้มิได้เป็นการแสดงวา่บริษัทหลกัทรัพย์ยอมรับถึงความ    ถกูต้องแท้จริง ความ

ครบถ้วน หรือความน่าเช่ือถือของข้อมลูของลกูค้าท่ีลกูค้าได้แจ้งและผลการประเมินดงักลา่ว   
• เมื่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลกัทรัพย์ท าการประเมินความเหมาะสมในการลงทนุของลกูค้าและได้แจ้งให้ลกูค้าทราบถึงผลการประเมินระดบัความเสี่ยงในการลงทนุของลกูค้า ถือวา่ลกูค้ารับทราบ

ผลการประเมินของตนเอง (ซึง่ประมวลผลจากข้อมลูท่ีลกูค้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท) และลกูค้ารับทราบระดบัความเสี่ยงในการลงทนุของตนแล้ว 
• ลกูค้าควรศึกษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ (รวมทัง้ค าเตือนเก่ียวกบัการลงทนุและความเสี่ยงในการลงทนุ และควรขอค าแนะน าในการลงทุนจากผู้ ท่ีสามารถให้ค าแนะน าการลงทนุแก่ลกูค้า

ได้) ให้รอบคอบถ่ีถ้วนควบคู่กบัการศึกษาผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจลงทนุในหลกัทรัพย์ สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ตราสารหรือการลงทนุประเภทอ่ืน ๆ  
ท่ีเหมาะสมกบัตนเองแล้วจึงตดัสินใจลงทนุ ทัง้นี ้  ข้อมลูเก่ียวกบัการลงทนุหรือตราสารท่ีได้รับจากตวัแทนของบริษัทหลกัทรัพย์(ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมลูสว่นหนึ่งเพ่ือประกอบการตดัสินใจการลงทนุ
ของลกูค้าเท่านัน้   

• การลงทนุขึน้อยูก่บัการตดัสินใจของลกูค้าเอง ซึง่ไมผ่กูพนักบัผลการประเมินของลกูค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดบัความเสี่ยงของการลงทนุท่ีได้รับตามแบบประเมินนี ้    รวมทัง้ลกูค้ายินยอม
รับความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทนุ ในกรณีท่ีลกูค้าตดัสินใจลงทนุในระดบัความเสี่ยงท่ีสงูกวา่ระดบัความเสี่ยงของการลงทนุจากผลประเมินถือวา่ลกูค้าตกลงท่ีจะยินยอมรับความเสี่ยงของการ
ลงทนุนัน้เอง ลกูค้ายอมรับวา่การด าเนินการลงทนุของลกูค้าอาจไมเ่ป็นไปตามผลการประเมนิและอาจไมแ่น่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้ 

• บริษัทหลกัทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทัง้พนกังาน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลกัทรัพย์ไมม่ีความรับผิด ภาระหรือหน้าท่ีต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการลงทนุของลกูค้า 
• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทนุของลกูค้า ผลการประเมิน และข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง โดยไมจ่ าต้องแจ้งให้ทราบ  ลว่งหน้าแต่อยา่ง

ใด          
แบบประเมิน การด าเนินการท่ีเก่ียวข้อง และข้อมลูท่ีเก่ียวข้องมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนกัลงทุนในประเทศไทยเท่านัน้  ซึง่ลกูค้าได้อ่านค าเตือนข้างต้นและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องแล้วและลกูค้าได้เข้าใจและตก
ลงตามค าเตือนและข้อตกลงท่ีเก่ียวข้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว      
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ข้อมูลลกูค้านิตบุิคคล 

เลขที่บญัช…ี…………………………………. 

ชื่อนิติบคุคล (ไทย) ………............................................................………………………………..................................…....................................... 
(ภาษาองักฤษ ตวัพิมพ์ใหญ่ )…………… ...........................................……………………………...................................….................................... 
วนัที่จดทะเบียน………../………../….……...  เลขที่ทะเบียน…………………..….…………. ประเทศ………………………….………………………..                                       
  ประเภทนิติบุคคล 
 ห้างหุ้นสว่นจ ากดั / ห้างหุ้นสว่นสามญันิติบคุคล  
 บริษัทที่จดัตัง้ในประเทศไทย       
 นิติบคุคลที่จดัตัง้ในตา่งประเทศ  หรือ Representative Office ของนิติบคุคลที่จดัตัง้ในตา่งประเทศ 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือตลาดหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศที่มีการปฏบิตัิตามข้อก าหนดของ FATF 
 สถาบนัการเงินไทยที่ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ไมร่วมบญัชี omnibus) 
 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (ไมร่วม Omnibus Account) 
 Omnibus   Account  และกองทนุที่จดัตัง้ในประเทศไทย 
 Omnibus   Account  และกองทนุที่จดัตัง้ในตา่งประเทศ 
 Joint  Venture                          สมาคม / มลูนิธิ            โรงเรียน / สถาบนัการศกึษา 
 หน่วยงานราชการ / องค์กรของรัฐ /  รัฐวิสาหกิจ                           อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ....…………………........................ 
  ประเภทธุรกิจ 
 ธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ                          อปุกรณ์เคร่ืองไฟฟา้  ธุรกิจผลิตอาวธุ / ตวัแทนค้าอาวธุ / ค้าอาวธุยทุธภณัฑ์ 
 พฒันาที่ดิน / ก่อสร้าง / รับเหมา    ส านกังานกฎหมาย   ธุรกิจโอนเงิน  
 บริการ / โรงพยาบาล / ร้านอาหาร   ผลิตอาหาร / เคร่ืองดื่ม     ธุรกิจซือ้ขายเพชรพลอย / ทองค า / อญัมณี 
 ขนสง่ / สื่อสาร / สาธารณปูโภค   อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                เกิน 100 ล้านบาท     ไม่เกิน 100 ล้านบาท 
 สิ่งพิมพ์ / กระดาษ    เวชภณัฑ์ / เคมีภณัฑ์  บริษัทหรือนายหน้าจดัหางาน 
 ธุรกิจหลกัทรัพย์ / ธนาคาร / ประกนัภยั  ยานพาหนะ / อะไหล ่  ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 
 บนัเทิง / โรงแรม   พลาสติก / ปิโตรเคมีภณัฑ์   ธุรกิจคาสิโน / บอ่นการพนนั 
 ห้างสรรพสินค้า / ซปุเปอร์มาเก็ต / ร้านค้าปลีก  สิ่งทอ / เคร่ืองหนัง  ค้าของเก่า / วตัถโุบราณ 
 เกษตรกรรม / กสิกรรม    ธุรกิจน าเที่ยว / บริษัททวัร์ 
 อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ....…………………....................      ธุรกิจสถานบริการ 
  สถานที่ตัง้ 
เลขที่.......................................................................ถนน…………………..…………………….แขวง/ต าบล………………....................................
เขต/อ าเภอ.........................................………............จงัหวดั…............…....………....................รหสัไปรษณีย์.............……...................................   
ประเทศ..................……………………......................โทรศพัท์…......…………............................โทรสาร…..............………………….................... 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ.................................................................................................................................................................................... 
  ประวัติการกระท าความผิดตามกฎหมายฟอกเงนิภายใน 3 ปี ที่ผ่านมา 
 ไมเ่คยกระท าความผิด   เคยกระท าผิดในความผิดมลูฐาน................………….…….......................................ปี พ.ศ....................... 

   กรรมการหรือผู้ มีอ านาจลงนามเปิดบัญชี 
1. ชื่อ – นามสกลุ .....................................................………………………......................................................สญัชาติ.......................................... 
   บตัรประชาชน         บตัรข้าราชการ       หนงัสือเดินทาง  เลขที่.............………………………………........................................................ 
ที่อยูปั่จจบุนั.................................................................................………………………........................................................................................ 
ประเทศ.....................………….................... โทรศพัท์ …………………………...………..…………..  ต าแหน่งทางการเมือง      ไมมี่            มี      
2. ชื่อ – นามสกลุ .................................………………………..........................................................................สญัชาติ.......................................... 
   บตัรประชาชน         บตัรข้าราชการ       หนงัสือเดินทาง  เลขที่.............………………………………........................................................ 
ที่อยูปั่จจบุนั.................................................…................................……………………........................................................................................ 
ประเทศ.....................………….................... โทรศพัท์ …………………………...…………..………..  ต าแหน่งทางการเมือง      ไมมี่            มี      
   รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ล่าสุด 10 อันดับแรก 
  ช่ือ-นามสกุล                                                    สัญชาติ                         จ านวนหุ้นถือครองร้อยละ 
1. ............................................................................................   ................................................   ...........................................................  
2. ............................................................................................   ................................................   ...........................................................  
3. ............................................................................................   ................................................   ...........................................................  
4. ............................................................................................   ................................................   ...........................................................  
5. ............................................................................................   ................................................   ...........................................................  
6. ............................................................................................   ................................................   ...........................................................  
7. ............................................................................................   ................................................   ...........................................................  
8. ............................................................................................   ................................................   ...........................................................  
9. ............................................................................................   ................................................   ...........................................................  
10. ..........................................................................................   ................................................   ...........................................................  

เอกสารเพ่ิมเติม 3.3 ส าหรับนิติบุคคล 
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    โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

1.  รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ 25 ข้ึนไป ไดแ้ก่ 

(1) .............................................……....….………………………… (3) …………………………………………………………………………….. 
(2) .............................................……....….………………………… (4) …………………………………………………………………………….. 

2.  รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไปของนิติบุคคลท่ีมีรายช่ือตาม 1  ไดแ้ก่ 

(1) .............................................……....….………………………… (3) …………………………………………………………………………….. 
(2) .............................................……....….………………………… (4) …………………………………………………………………………….. 

3.  รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไปของนิติบุคคลท่ีมีรายช่ือตาม 2  ไดแ้ก่ 

(1) .............................................……....….………………………… (3) …………………………………………………………………………….. 
(2) .............................................……....….………………………… (4) …………………………………………………………………………….. 
 

   ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นในแต่ละทอดข้างต้น 

  กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  กรุณาให้ข้อมลูดงันี ้
1. ชื่อ – นามสกลุ ..........……………………………….............................................................................................…........................................... 
   บตัรประชาชน        บตัรข้าราชการ            หนงัสือเดินทาง  เลขที่...............................……………….………............................................ 
สญัชาต…ิ……………………………………………………………….ประเทศที่อยูปั่จจบุนั………….……………………………………………….….. 
2. ชื่อ – นามสกลุ.....................................................................................................................................................................................................  
   บตัรประชาชน        บตัรข้าราชการ            หนงัสือเดินทาง  เลขที่...............................……………….………............................................ 
สญัชาต…ิ……………………………………………………………….ประเทศที่อยูปั่จจบุนั………….……………………………………………….….. 
3. ชื่อ – นามสกลุ...................................................................................................................................................................................................  
   บตัรประชาชน        บตัรข้าราชการ            หนงัสือเดินทาง  เลขที่...............................……………….………............................................ 
สญัชาต…ิ……………………………………………………………….ประเทศที่อยูปั่จจบุนั………….……………………………………………….….. 
 กรณีเป็นนิติบุคคล  กรุณาให้ข้อมลูดงันี ้
1. ช่ือนิติบุคคล………………………………………………………………………… ........................................ ……………………………………… 
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
1)  ชื่อ – นามสกลุ ...................................................................................................................................................................................... ………. 
   บตัรประชาชน        บตัรข้าราชการ            หนงัสือเดินทาง  เลขที่...............................……………….………............................................ 
สญัชาต…ิ……………………………………………………………….ประเทศที่อยูปั่จจบุนั………….……………………………………………….….. 
2)  ชื่อ – นามสกลุ .................................................................................................................................................................................................  
   บตัรประชาชน        บตัรข้าราชการ            หนงัสือเดินทาง  เลขที่...............................……………….………............................................ 
สญัชาต…ิ……………………………………………………………….ประเทศที่อยูปั่จจบุนั………….……………………………………………….….. 
 2. ช่ือนิติบุคคล................................................................……………………………………………………………………………………………… 
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
1)  ชื่อ – นามสกลุ .................................................................................................................................................................................................  
   บตัรประชาชน        บตัรข้าราชการ            หนงัสือเดินทาง  เลขที่...............................……………….………............................................ 
สญัชาต…ิ……………………………………………………………….ประเทศที่อยูปั่จจบุนั………….……………………………………………….….. 
2)  ชื่อ – นามสกลุ .................................................................................................................................................................................................  
   บตัรประชาชน        บตัรข้าราชการ            หนงัสือเดินทาง  เลขที่...............................……………….………............................................ 
สญัชาต…ิ……………………………………………………………….ประเทศที่อยูปั่จจบุนั………….……………………………………………….….. 
3. ช่ือนิติบุคคล......................................................….........…………………………………...………………………………………………………... 
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
1)  ชื่อ – นามสกลุ ...................................................................................................................................................................................................  
   บตัรประชาชน        บตัรข้าราชการ            หนงัสือเดินทาง  เลขที่...............................……………….………............................................ 
สญัชาต…ิ……………………………………………………………….ประเทศที่อยูปั่จจบุนั………….……………………………………………….….. 
2)  ชื่อ – นามสกลุ ...................................................................................................................................................................................................  
   บตัรประชาชน        บตัรข้าราชการ            หนงัสือเดินทาง  เลขที่...............................……………….………............................................ 
สญัชาต…ิ……………………………………………………………….ประเทศที่อยูปั่จจบุนั………….……………………………………………….….. 
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  ข้อมูลบุคคลที่ได้รับประโยชน์ / บุคคลที่มีอ านาจควบคุม / ผู้ รับมอบอ านาจ 

 

  บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการท าธุรกรรมในทอดสุดท้าย 1    ข้าพเจ้า/กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม     บคุลลอ่ืน (โปรดกรอกข้อมลูด้านลา่ง) 
1.  ชื่อ – นามสกลุ ...............................……………….......................................................................... ความสมัพนัธ์.............………................... 
   บตัรประชาชน        บตัรข้าราชการ            หนงัสือเดินทาง  เลขที่...............................…………สญัชาติ……............................................ 
ที่อยูปั่จจบุนั....................................................................................................……………………......... ประเทศ........................…….………........ 
ที่อยูท่ี่ท างาน..................................................................................................................…………........ ประเทศ…..……………........................... 
ต าแหน่งทางการเมือง      ไมมี่        มี    แหลง่ที่มาของเงินทนุมาจาก       ประเทศไทย             ประเทศ .....……...………........................    
2.  ชื่อ – นามสกลุ ...............................……………….......................................................................... ความสมัพนัธ์.............………................... 
   บตัรประชาชน        บตัรข้าราชการ            หนงัสือเดินทาง  เลขที่...............................…………สญัชาติ……............................................ 
ที่อยูปั่จจบุนั....................................................................................................……………………......... ประเทศ........................…….………........ 
ที่อยูท่ี่ท างาน..................................................................................................................…………........ ประเทศ…..……………........................... 
ต าแหน่งทางการเมือง      ไมมี่        มี    แหลง่ที่มาของเงินทนุมาจาก       ประเทศไทย             ประเทศ .....……...………........................    

  บุคคลที่มีอ านาจควบคุมการท าธุรกรรมในทอดสุดท้าย 2        เป็นบคุคลเดียวกบับคุคลที่ได้รับประโยชน์จากการท าธุรกรรมในทอดสดุท้าย 
                                                                                                        บคุลลอ่ืน (โปรดกรอกข้อมลูด้านลา่ง)    

1.  ชื่อ – นามสกลุ ...............................………………........................................................................... ความสมัพนัธ์.............………................... 
   บตัรประชาชน        บตัรข้าราชการ            หนงัสือเดินทาง  เลขที่...............................…………สญัชาติ……............................................ 
ที่อยูปั่จจบุนั....................................................................................................……………………......... ประเทศ........................……………........ 
ที่อยูท่ี่ท างาน..................................................................................................................…………........ ประเทศ…..……………........................... 
ต าแหน่งทางการเมือง      ไมมี่        มี    แหลง่ที่มาของเงินทนุมาจาก       ประเทศไทย             ประเทศ .....……...………........................    
2.  ชื่อ – นามสกลุ ...............................……………….......................................................................... ความสมัพนัธ์.............………................... 
   บตัรประชาชน        บตัรข้าราชการ            หนงัสือเดินทาง  เลขที่...............................…………สญัชาติ……............................................ 
ที่อยูปั่จจบุนั....................................................................................................……………………......... ประเทศ........................…….………........ 
ที่อยูท่ี่ท างาน..................................................................................................................…………........ ประเทศ…..……………........................... 
ต าแหน่งทางการเมือง      ไมมี่        มี    แหลง่ที่มาของเงินทนุมาจาก       ประเทศไทย             ประเทศ .....……...………........................    

  ผู้ รับมอบอ านาจ    ไม่มี        มี     

 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้ให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จากดั ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบบันีเ้ป็นข้อมลูที่ถกูต้องตามความจริง 
ทกุประการ ข้าพเจ้าจงึได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลกัฐาน 

 

                                 ลงช่ือ ........................................................................................ ลกูค้า 

 
1
บคุคลท่ีได้รับประโยชน์จากการท าธุรกรรมในทอดสดุท้าย หมายถึงบคุคลธรรมดาท่ีเป็นเจ้าของบญัชีในทอดสดุท้าย หรือมีส่วนได้เสียอยา่งมีนัยส าคญัในทอดสดุท้ายจากการท าธรุกรรมของลกูค้า

 

2
บคุคลท่ีมีอ านาจควบคมุการท าธรุกรรมในทอดสดุท้าย  หมายถึงบคุคลธรรมดาท่ีมีอ านาจควบคมุหรือตดัสนิใจทอดสดุท้ายเก่ียวกบับญัชีหรือการท าธรุกรรมของลกูค้า 
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ข้อมูลลูกค้าบุคคลธรรมดา 
เลขที่บญัช…ี…………………………………. 

ชื่อ-นามสกลุ (ไทย) นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................................................................... 
(องักฤษ) ตวัพิมพ์ใหญ่ ระบตุามหนงัสอืเดินทาง .................................................................................................... ................................................ 
สญัชาติ...............…………………………………..................................      วนั/เดือน/ปี เกิด  .........../........../...........          อาย ุ.........................  ปี 
  บตัรประชาชน          บตัรข้าราชการ          หนงัสือเดินทาง            อ่ืน ๆ ระบ ุ.........……………………………………........................... 
เลขที่...........................................………...……………………..   วนัที่ออก …......../……..…../…….…..    วนัหมดอาย ุ…......../……..…../…….….. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  อาคาร……………………………………………………………………………………………………………………………. 
เลขที่.........……..…….....หมู.่…………....ซอย…………..…..……....ถนน…….………….….……..………….แขวง/ต าบล……………..…….............
เขต/อ าเภอ..................…………………...จงัหวดั.......….…….............รหสัไปรษณีย์........…………..……..ประเทศ.......………..………………........
โทรศพัท์................…………………..............โทรศพัท์มือถือ............…..........……….…............โทรสาร........…………………...…...….........……… 
ที่อยู่ ปัจจุบัน   อาคาร………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เลขที่.........……..…….....หมู.่…………....ซอย…………..…..……....ถนน…….………….….……..………….แขวง/ต าบล……………..…….............
เขต/อ าเภอ..................…………………...จงัหวดั.......….…….............รหสัไปรษณีย์........…………..……..ประเทศ.......………..………………........ 
โทรศพัท์...…............………..............…...โทรศพัท์มือถือ.....................................……..............................โทรสาร.............................….……......... 
ระดับการศึกษา            ต ่ากวา่ปริญญาตรี                      ตัง้แตป่ริญญาตรีขึน้ไป                       มีใบประกาศวิชาชีพ CISA /CFA /CAIA 
ต าแหน่งทางการเมือง        ไม่มี    มี (กรอกแบบฟอร์ม CPU 07)    แหลง่ที่มาของเงินทนุมาจาก      ประเทศไทย    ประเทศ ...................... 
ความเก่ียวข้องกบันกัการเมือง    (กรณีที่ไมมี่โปรดระบวุา่ไมมี่)………………………………...… ……………………………………….……………….. 
ประวตัิการกระท าความผิดตามกฎหมายฟอกเงินภายใน 3 ปีที่ผ่านมา  
      ไมเ่คยกระท าความผิด         เคยกระท าความผิดในความผิดฐาน ......…………………………………......ปี พ.ศ......………………….......... 
สถานภาพ                    โสด                     สมรส                   หยา่                     หม้าย 
 
ข้อมูลคู่สมรส 
ชื่อ – นามสกลุคูส่มรส............................................................................…………………...................................................................................... 
   บตัรประชาชน        บตัรข้าราชการ      หนังสือเดินทาง  เลขที่......……………............................................สญัชาติ ......……………......... 
ชื่อสถานที่ท างาน................................................................................………………............................................................................................
ประเทศ..........……...........................ประเภทธุรกิจ....................……………..................................................โทรศพัท์........................................... 
ต าแหน่งทางการเมือง                     ไมมี่          มี (กรอกแบบฟอร์ม CPU 07)     
ความเก่ียวข้องกบันกัการเมือง    (กรณีที่ไมมี่โปรดระบวุา่ไมมี่)………………………………...……………………...………………..……………….. 

                                                                              ข้อมูลการท างาน 
ชื่อบริษัทที่ท างาน/ชื่อกิจการสว่นตวั.....................……………….................................................ต าแหน่ง............................................................... 
อาคาร………………………………………….………….เลขที่............….........…..ถนน……...…………………….แขวง/ต าบล…………...................
เขต/อ าเภอ..................………....………...จงัหวดั.......………….….............รหสัไปรษณีย์...........……..……..ประเทศ.......………..……………........
โทรศพัท์........................................โทรศพัท์มือถือ............…………….........โทรสาร........………………........อายงุาน /เปิดกิจการ .......................... 
อาชีพ 
 รับราชการ            พนกังานรัฐวิสาหกิจ           พนกังานธนาคาร / สถาบนัการเงิน    วิศวกร    พนกังานบริษัท 
 ธุรกิจสว่นตวั        พนกังาน บล. /บลจ.      พยาบาล     ครู / อาจารย์       ต ารวจ / ทหาร 
 สถาปนิก         เภสชักร     ทนายความ              ผู้พิพากษา/อยัการ      แพทย์ 
    พนกังานขาย        อาชีพอ่ืน ๆ  (ระบ)ุ....…...................................................................................................……………….................. 
เงนิที่น ามาลงทุนได้มาจาก………………………................................................................................................................................….……… 

ประเภทธุรกิจ 
 ธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ                          อปุกรณ์เคร่ืองไฟฟา้  ธุรกิจผลิตอาวธุ / ตวัแทนค้าอาวธุ / ค้าอาวธุยทุธภณัฑ์ 
 พฒันาที่ดิน / ก่อสร้าง / รับเหมา    ส านกังานกฎหมาย   ธุรกิจโอนเงิน  
 บริการ / โรงพยาบาล / ร้านอาหาร   ผลิตอาหาร / เคร่ืองดื่ม     ธุรกิจซือ้ขายเพชรพลอย / ทองค า / อญัมณี 
 ขนสง่ / สื่อสาร / สาธารณปูโภค   อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์      บริษัทหรือนายหน้าจดัหางาน 
 สิ่งพิมพ์ / กระดาษ   เวชภณัฑ์ / เคมีภณัฑ์  ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 
 ธุรกิจหลกัทรัพย์ / ธนาคาร / ประกนัภยั  ยานพาหนะ / อะไหล ่  ธุรกิจคาสิโน / บอ่นการพนนั 
 บนัเทิง / โรงแรม   พลาสติก / ปิโตรเคมีภณัฑ์   ค้าของเก่า / วตัถโุบราณ 
 ห้างสรรพสินค้า / ซปุเปอร์มาเก็ต / ร้านค้าปลีก  สิ่งทอ / เคร่ืองหนัง  ธุรกิจน าเที่ยว / บริษัททวัร์ 
 เกษตรกรรม / กสิกรรม    ธุรกิจสถานบริการ 
 อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ....………………….............      

เอกสารเพ่ิมเติม 3.3 ส าหรับบุคคลธรรมดา 
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  ข้อมูลบุคคลที่ได้รับประโยชน์ / บุคคลที่มีอ านาจควบคุม / ผู้ รับมอบอ านาจ 
 

  บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการท าธุรกรรมในทอดสุดท้าย 1    ข้าพเจ้า/กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม     บคุลลอ่ืน (โปรดกรอกข้อมลูด้านลา่ง) 
1.  ชื่อ – นามสกลุ ...............................……………….......................................................................... ความสมัพนัธ์.............………................... 
   บตัรประชาชน        บตัรข้าราชการ            หนงัสือเดินทาง  เลขที่...............................…………สญัชาติ……............................................ 
ที่อยูปั่จจบุนั....................................................................................................……………………......... ประเทศ........................…….………........ 
ที่อยูท่ี่ท างาน..................................................................................................................…………........ ประเทศ…..……………........................... 
ต าแหน่งทางการเมือง      ไมมี่        มี    แหลง่ที่มาของเงินทนุมาจาก       ประเทศไทย             ประเทศ .....……...………........................    
2.  ชื่อ – นามสกลุ ...............................……………….......................................................................... ความสมัพนัธ์.............………................... 
   บตัรประชาชน        บตัรข้าราชการ            หนงัสือเดินทาง  เลขที่...............................…………สญัชาติ……............................................ 
ที่อยูปั่จจบุนั....................................................................................................……………………......... ประเทศ........................…….………........ 
ที่อยูท่ี่ท างาน..................................................................................................................…………........ ประเทศ…..……………........................... 
ต าแหน่งทางการเมือง      ไมมี่        มี    แหลง่ที่มาของเงินทนุมาจาก       ประเทศไทย             ประเทศ .....……...………........................    

  บุคคลที่มีอ านาจควบคุมการท าธุรกรรมในทอดสุดท้าย 2        เป็นบคุคลเดียวกบับคุคลที่ได้รับประโยชน์จากการท าธุรกรรมในทอดสดุท้าย 
                                                                                                        บคุลลอ่ืน (โปรดกรอกข้อมลูด้านลา่ง)    

1.  ชื่อ – นามสกลุ ...............................………………........................................................................... ความสมัพนัธ์.............………................... 
   บตัรประชาชน        บตัรข้าราชการ            หนงัสือเดินทาง  เลขที่...............................…………สญัชาติ……............................................ 
ที่อยูปั่จจบุนั....................................................................................................……………………......... ประเทศ........................……………........ 
ที่อยูท่ี่ท างาน..................................................................................................................…………........ ประเทศ…..……………........................... 
ต าแหน่งทางการเมือง      ไมมี่        มี    แหลง่ที่มาของเงินทนุมาจาก       ประเทศไทย             ประเทศ .....……...………........................    
2.  ชื่อ – นามสกลุ ...............................……………….......................................................................... ความสมัพนัธ์.............………................... 
   บตัรประชาชน        บตัรข้าราชการ            หนงัสือเดินทาง  เลขที่...............................…………สญัชาติ……............................................ 
ที่อยูปั่จจบุนั....................................................................................................……………………......... ประเทศ........................…….………........ 
ที่อยูท่ี่ท างาน..................................................................................................................…………........ ประเทศ…..……………........................... 
ต าแหน่งทางการเมือง      ไมมี่        มี    แหลง่ที่มาของเงินทนุมาจาก       ประเทศไทย             ประเทศ .....……...………........................    

  ผู้ รับมอบอ านาจ    ไม่มี        มี     

 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้ให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จากดั ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบบันีเ้ป็นข้อมลูที่ถกูต้องตามความจริง 
ทกุประการ ข้าพเจ้าจงึได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลกัฐาน 

 

                                 ลงช่ือ ........................................................................................ ลกูค้า 

 
1
บคุคลท่ีได้รับประโยชน์จากการท าธุรกรรมในทอดสดุท้าย หมายถึงบคุคลธรรมดาท่ีเป็นเจ้าของบญัชีในทอดสดุท้าย หรือมีส่วนได้เสียอยา่งมีนยัส าคญัในทอดสดุท้ายจากการท าธรุกรรมของลกูค้า

 

2
บคุคลท่ีมีอ านาจควบคมุการท าธรุกรรมในทอดสดุท้าย  หมายถึงบคุคลธรรมดาท่ีมีอ านาจควบคมุหรือตดัสนิใจทอดสดุท้ายเก่ียวกบับญัชีหรือการท าธรุกรรมของลกูค้า  
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สาํหรับลูกคา้ประเภทนิติบุคคล 
For Entity Customer 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
หนงัสอืฉบบันี้มอบใหแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัย ์ เอเซยี พลสั จ ำกดั และบรษิทัแม ่  บรษิทัในเครอื รวมถงึกลุ่มธุรกจิกำรเงนิของบุคคลขำ้งตน้ (ไมว่่ำแต่ละรำยหรอืรวมกนั  
ในหนงัสอืฉบบันี้รวมเรยีกว่ำ “ผูร้บั”) เพือ่ประโยชน์ของผูร้บั และบุคคลทีส่ำมตำมทีก่ล่ำวถงึในส่วนที ่ 4 ของหนงัสอืฉบบันี้  โดยใหถ้อืว่ำบุคคลดงักล่ำวทัง้หมดเป็น
ผูร้บัหนงัสอืฉบบันี้เช่นกนั 

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.  
 

ข้อมูล/ค ำยนืยนั/และข้อตกลงของลกูค้ำ Customer’s  Information / representation / and agreement 

  วนัท่ี                                     
  Date                                                                                                                                                          

ช่ือองคก์ร/นิติบคุคล/บริษทั ผู้ขอเปิดบญัชี และผู้ใช้บริการทางการเงิน   (“ลูกคำ้”) 
Name of Organization/Entity/Company of Applicant / Entity User of financial service (The “Customer”) 
 

 
 
      

     หมำยเลข GIIN ของลกูคำ้ / Customer GIIN    
 

   
 
 

      กรณีลูกค้าเป็นนิติบคุคลท่ีได้รบัการสนับสนุน(Sponsored Entity)  
     โปรดระบุชื่อและหมำยเลข GIIN ของนิตบิคุคลทีส่นบัสนุน(Sponsoring Entity) / If the      
     customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity   

  

          ชื่อนิตบิุคคลทีส่นบัสนุน / Name on Sponsoring Entity 
 

    ……………………………………………………………………………………………….. 
          หมำยเลข GIIN ของผูส้นบัสนุน / GIIN of Sponsoring Entity  

 ประเทศท่ีจดทะเบียน หรือ จดัตัง้ / Country of  Incorporation 
 /Registration or Organization 

 เลขทะเบียนนิติบคุคล / Entity Registration Number   
 

 เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีไทย / Thai Tax ID 
 

 เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีในประเทศอ่ืน  (โปรดระบุทุกประเทศ ถำ้ม)ี  

 Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) 
 
หมำยเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...
หมำยเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………... 
หมำยเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………... 

 

ส่วนท่ี  1 
Part 1 

สถานะของผูข้อเปิดบญัชี  

(Status of Applicant) 
โปรดเลือกท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีสอดคล้องกบัสถานะผูข้อเปิดบญัชี  Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

นิติบุคคลอเมริกนั / US Person status 
หากท่านตอบว่า ‘ใช’่ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-9 และสิน้สุดค าถาม   
(If you check ‘Yes’, please complete Form W-9.  If you check ‘No’, please complete the next section.) 

 
 ลกูค้าเป็นนิติบคุคลอเมริกนั (นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมริกา) ใช่หรือไม่                                        ใช่/Yes                ไม่ใช่/No        
 Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)? 

หากท่านตอบว่า ‘ใช’่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN-E  และสิ้นสดุค าถาม    
(If you check ‘Yes’ in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)  
 
       ลูกค้าเป็นสถาบนัการเงิน ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA  ใช่หรือไม่                                                                         ใช่/Yes                ไม่ใช่/No       

         Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?                                                                                                  

1 
 

…………/………………/………….. 

ส ำหรับผูแ้นะน ำกำรลงทุน 
  U.S. Account    Non U.S. Account 

 
แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกนั/ไม่เป็นบุคคลอเมริกนั 

Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person 

ส าหรบัสถาบนัการเงินภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA ท่ีมี GIIN 
 For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN 

2 

เอกสำรเพ่ิมเติม 3.4 ส ำหรับนิติบุคคล 
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           ลกูค้าเป็นนิติบคุคลท่ีมีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม  (เช่น รายได้จากการลงทุนในหลกัทรพัย ์                    ใช่/Yes           ไม่ใช่/No 
และเงินฝาก เป็นต้น  โปรดดนิูยามในส่วนของ “ค าศพัท์ท่ีส าคญั”) ตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไปของรายได้รวม   
หรือมีทรพัยสิ์นท่ีก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวได้ตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไปของสินทรพัยร์วม ในรอบบญัชีปีล่าสดุ 
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 “ไมใ่ช่” หำกท่ำนเป็นนิตบิุคคลตำมขอ้ 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   องคก์ร/หน่วยงำนของรฐับำลทีไ่ดร้บักำรยกเวน้ภำยใต ้ FATCA   เชน่ หน่วยงำนรำชกำร องคก์รระหว่ำงประเทศ หรอื ธนำคำรกลำง เป็นตน้                               

An Exempt Beneficial Owner under FATCA, e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.  
3.2   นิตบิุคคลทีไ่ดร้บักำรยกเวน้ ภำยใต ้FATCA  เชน่  บรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยและบรษิทัในเครอื นติบิุคคลทีไ่มแ่สวงหำก ำไร สมำคม มลูนิธ ิ

นิตบิุคคลใหมท่ีเ่ริม่จดัตัง้ไมเ่กนิ 24 เดอืน  เป็นตน้                                                                    
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 

ส่วนท่ี 2 
Part 2 

การยืนยนัและการเปล่ียนแปลงสถานะ  
(Confirmation and Change of Status)  

1. ลกูคำ้ยนืยนัว่ำ ขอ้มลูทีล่กูคำ้ใหใ้นแบบฟอรม์นี้เป็นควำมจรงิ ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบรูณ์ 
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete. 

2. ลกูคำ้รบัทรำบและตกลงว่ำ หำกลกูคำ้มสีถำนะเป็นบุคคลอเมรกินั แต่ขอ้มลูทีใ่หต้ำมแบบฟอรม์นี้ หรอืตำมแบบฟอรม์ W-9 เป็นขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง 
หรอืไมค่รบถว้นสมบรูณ์ ผูร้บั มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝ่ำยเดยีวทีจ่ะยตุคิวำมสมัพนัธท์ำงกำรเงนิ/ทำงธุรกจิกบัลกูคำ้ ไมว่่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วน ตำมที่
ผูร้บัเหน็สมควร 
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.      ลกูคำ้ตกลงทีจ่ะแจง้ใหผู้ร้บัไดท้รำบและน ำส่งเอกสำรประกอบใหแ้กผู่ร้บั ภำยใน 30 วนั หลงัจำกมเีหตุกำรณ์เปลีย่นแปลงอนัท ำใหข้อ้มลูของลกูคำ้ทีร่ะบุใน 
        แบบฟอรม์นี้ไมถู่กตอ้ง และในกรณทีีผู่ร้บัมกีำรรอ้งขอเอกสำร/ขอ้มลู/ค ำยนิยอมเพิม่เตมิ ลกูคำ้ตกลงทีจ่ะด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ตำมทีไ่ดร้บักำรรอ้งขอ 
        ภำยในเวลำทีผู่ร้บัก ำหนด 

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.      ลกูคำ้รบัทรำบและตกลงว่ำ ในกรณทีีล่กูคำ้ไมไ่ดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ 3 ขำ้งตน้ หรอืมกีำรน ำส่งขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบรูณ์เกีย่วกบั 
        สถำนะของลกูคำ้ ผูร้บัมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝ่ำยเดยีวทีจ่ะยุตคิวำมสมัพนัธท์ำงกำรเงนิ/ทำงธุรกจิกบัลูกคำ้ ไมว่่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วนตำมทีผู่ร้บัเหน็ 
        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. 
ส่วนท่ี 3 
Part 3 

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูและการหกับญัชี (Authorization for information disclosure and account withholding)  

ลกูคำ้ตกลงใหค้วำมยนิยอมทีไ่มอ่ำจยกเลกิเพกิถอนแก่ผูร้บั ในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้  
The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to: 
1. เปิดเผยขอ้มลูต่ำงๆ ของลกูคำ้ใหแ้ก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษอีำกรในประเทศ และ/หรอื ต่ำงประเทศ ซึง่รวมถงึ หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษอีำกรของสหรฐัอเมรกิำ 

(Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มลูดงักล่ำวรวมถงึ ชือ่ลกูคำ้ ทีอ่ยู ่ เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ ีหมำยเลขบญัช ี สถำนะตำมหลกัเกณฑเ์รือ่ง FATCA (คอื 
เป็นผูป้ฏบิตัติำม หรอืผูไ้มใ่หค้วำมรว่มมอื) จ ำนวนเงนิหรอืมลูค่ำคงเหลอืในบญัช ี กำรจ่ำยเงนิเขำ้-ออกจำกบญัช ี รำยกำรเคลือ่นไหวทำงบญัช ี จ ำนวนเงนิ 
ประเภทและมลูค่ำของผลติภณัฑท์ำงกำรเงนิ และ/หรอื ทรพัยส์นิอืน่ๆ ทีม่อียู่กบัผูร้บัหรอืเปิดบญัชผี่ำนผูร้บั ตลอดจนจ ำนวนรำยได ้และขอ้มลูอืน่ๆทีเ่กีย่วกบั
ควำมสมัพนัธท์ำงกำรเงนิ/ทำงธุรกจิทีอ่ำจถูกรอ้งขอโดยหน่วยงำนทำงภำษอีำกรในประเทศ และ/หรอื ต่ำงประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ดว้ย 
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 

3   



 3

 

 
2. หกัเงนิจำกบญัชขีองลกูคำ้ทีม่กีบัผูร้บัหรอืเปิดผ่ำนผูร้บั และ/หรอื เงนิไดท้ีล่กูคำ้ไดร้บัจำกหรอืผ่ำนผูร้บั ในจ ำนวนทีก่ ำหนดโดยหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษอีำกรใน

ประเทศ และ/หรอืต่ำงประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ภำยใตบ้งัคบัของกฎหมำย และ/หรอื กฎเกณฑต่์ำงๆ รวมถงึขอ้ตกลงใดๆ ระหว่ำงผูร้บักบัหน่วยงำนจดัเกบ็
ภำษอีำกรดงักล่ำว 
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. หำกลกูคำ้ไมใ่หข้อ้มลูทีจ่ ำเป็นต่อกำรพจิำรณำสถำนะบญัชทีีต่อ้งรำยงำน (U.S. Reportable Account) หรอืขอ้มลูทีจ่ ำเป็นตอ้งรำยงำนใหแ้ก่ผูร้บั  หรอืไม่
สำมำรถจะขอใหย้กเวน้กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยทีห่ำ้มกำรรำยงำนขอ้มลูได ้ หรอืใหข้อ้มลูโดยระบุสถำนะเป็น Non-Participating FFI  ผูร้บัมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่
เพยีงฝ่ำยเดยีวทีจ่ะยุตคิวำมสมัพนัธท์ำงกำรเงนิ/ทำงธุรกจิกบัลกูคำ้ ไมว่่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วน ตำมทีผู่ร้บัเหน็สมควร 
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. 

ส่วนท่ี 4 
Part 4 

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

เพือ่ควำมสะดวกของลกูคำ้ และเป็นกำรลดภำระควำมซ ้ำซอ้นของลกูคำ้ในกำรน ำส่งเอกสำร/ขอ้มลู/ค ำยนิยอมใหก้บับรษิทัและสถำบนักำรเงนิต่ำงๆ ทีเ่ป็น
เจำ้ของผลติภณัฑท์ีผู่ร้บัเป็นตวัแทนขำย(หรอืเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำย) เป็นรำยๆ ไป  รวมทัง้กรณทีีล่กูคำ้เปิดบญัชกีบับรษิทั/สถำบนักำรเงินใดๆ ผ่ำนผูร้บั  โดย
หนงัสอืฉบบันี้ ลกูคำ้รบัทรำบและยนิยอมใหบุ้คคล(รวมนิตบิุคคล)ดงัต่อไปนี้ทัง้หมด(อนัไดแ้ก่ 1.บรษิทัจดักำร/กองทุน/สถำบนักำรเงนิใดๆ ทีล่กูคำ้ท ำธุรกรรม
ทำงกำรเงนิผ่ำน หรอืเปิดบญัชเีงนิฝำก หรอื บญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย ์ หรอืใชบ้รกิำรทำงกำรเงนิอื่นใดทัง้โดยตรงหรอืผ่ำนผู้รบั 2. ผูส้นบัสนุนกำรขำยฯ รำยอื่น 
และผูเ้กีย่วขอ้งกบับรษิทัจดักำร /กองทุน/สถำบนักำรเงนิดงักล่ำวขำ้งตน้,  และ 3. สมำชกิของกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิของผูร้บั,  4.ตวัแทน หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอื
บรษิทัในเครอื ของบุคคลดงักล่ำวขำ้งตน้ทัง้หมด) ทัง้ในปัจจุบนัและอนำคต    มสีทิธใิชเ้อกสำรขอ้มลู ค ำยนืยนัและค ำยนิยอมใด ๆ เกีย่วกบักำรแสดงตนและกำร
เปิดเผยขอ้มลู หรอืหกั ณ ทีจ่่ำย ตำมเอกสำรฉบบันี้และเอกสำร/ขอ้มลูทีอ่ำ้งถงึ (ซึง่ต่อไปนี้จะรวมเรยีกว่ำ “เอกสำรและขอ้มลู”) ตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ใน
และต่ำงประเทศ (รวมถงึกฎหมำย FATCA และกฎหมำยป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย) เสมอืนหนี่งว่ำ 
ลกูคำ้ไดม้อบเอกสำรและขอ้มลูนัน้ และไดใ้หค้ ำยนืยนั/ค ำยนิยอมกบับุคคลดงักล่ำวขำ้งตน้ทุกรำย   และใหบุ้คคลดงักล่ำวขำ้งตน้และหน่วยงำนรำชกำรทัง้ในและ
ต่ำงประเทศและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทุกรำยสำมำรถน ำส่ง / ใชเ้อกสำรและขอ้มลูใดๆของลกูคำ้ระหว่ำงกนัได ้ไมว่ำ่จะอยู่ในรปูส ำเนำหรอืเอกสำรฉบบัจรงิ กใ็ห้มผีล
ผกูพนักบัลกูคำ้ทุกประกำร  
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.  

 
ข้าพเจ้ารบัทราบและตกลงปฏิบติัตามข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆในเอกสารฉบบัน้ี ซ่ึงรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมลู การหกับญัชี และ
การยติุความสมัพนัธ์ทางการเงิน/ทางธรุกิจกบัข้าพเจ้า เพ่ือเป็นหลกัฐานแห่งการน้ี จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั  
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. 
 
                                                                                                                                                                        ผูข้อเปิดบญัช ี             
(                                                                                                                                                                     ) Applicant’s Signature 

ส่วนน้ีส าหรบัเจ้าหน้าทีของ ผูร้บั เท่านัน้ / This part is  for officer of the Receiver’s use only 

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)      
              
            W-9                          W-8BEN-E   
ผู้แนะน าการลงทุน (Investment Consultant) …............................................................................................................................     
              

 
ผูม้อี ำนำจลงนำม....................................................... 
Authorized Person 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..…..…......................................................... 
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ค าศพัทท่ี์ส าคญั (Glossary of key terms) 

เอกสำรฉบบันี้เป็นสรุปเพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรใหข้อ้มลูเท่ำนัน้และเป็นขอ้มลูในลกัษณะทัว่ไป ทัง้นี้ ไมถ่อืเป็นกำรใหค้ ำปรกึษำทำงภำษหีรอืกฎหมำย ผูร้บัเอกสำร 
FATCA Form (ตำมนิยำมทีป่รำกฏใน FATCA Form)  ไมร่บัประกนัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และไมร่บัผดิชอบต่อควำมผดิพลำดใดๆ หรอืไมร่บัผดิชอบต่อควำม
เสยีหำยทีเ่กดิจำกกำรยดึถอืตำมขอ้มลูนี้ หำกท่ำนมขีอ้สงสยัใดๆ เกีย่วกบัสถำนะของนิตบิุคคลของท่ำนหรอืแบบฟอรม์ของสรรพำกรสหรฐั (U.S. IRS) โปรดขอ
ควำมเหน็หรอืค ำปรกึษำจำกผูท้ีส่ำมำรถใหค้ ำปรกึษำเกีย่วกบักฎหมำยภำษขีองสหรฐัอเมรกิำ 

นิติบคุคล (Entity) - หมำยถงึ บุคคลตำมกฎหมำยหรอืกำรจดัตัง้ตำมกฎหมำย ซึง่ไมใ่ช่บุคคลธรรมดำ 

บคุคลอเมริกนั (U.S. Person) - เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรจดัเกบ็ภำษ ีนิตบิุคคลจะถอืว่ำเป็นบุคคลอเมรกินั ในกรณทีีเ่ป็น 
• หำ้งหุน้ส่วนหรอืนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในสหรฐัอเมรกิำ หรอืจดัตัง้ภำยใตก้ฎหมำยของสหรฐัอเมรกิำหรอืรฐัใดของสหรฐัอเมรกิำ 

• ทรสัต์จะถอืเป็นบุคคลสหรฐัถำ้ - (i) ศำลในสหรฐัอเมรกิำมอี ำนำจภำยใตก้ฎหมำยในกำรบงัคบัตำมค ำสัง่ศำล หรอืตดัสนิในประเดน็ต่ำงๆทีเ่ป็นสำระส ำคญัเกีย่วกบั
กำรบรหิำรจดักำรของทรสัต์ และ (ii) บุคคลสญัชำตอิเมรกินัหนึ่งหรอืหลำยคนทีม่อี ำนำจในกำรควบคุมกำรตดัสนิใจเรือ่งส ำคญัต่ำงๆในทรสัต์ 

• ทรพัยข์องผูต้ำยซึง่เป็นบุคคลอเมรกินัหรอืผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิำ 

FATCA 
FATCA เป็นค ำย่อของ Foreign Account Tax Compliance Act ซึง่เป็นกฎหมำยทำงภำษขีองประเทศสหรฐัอเมรกิำ ทีมุ่ง่หำบุคคลอเมรกินัทีม่ทีรพัยส์นิทำงกำรเงนิ
นอกประเทศสหรฐัอเมรกิำ   เป็นทีค่ำดว่ำรฐับำลไทยจะไดล้งนำมในขอ้ตกลงกบัประเทศสหรฐัอเมรกิำอนัเกีย่วเนื่องกบักฎหมำย FATCA เพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลู
เกีย่วกบั 
• บุคคลอเมรกินัทีม่ทีรพัยส์นิทำงกำรเงนิในประเทศไทย และ 

• ชำวไทยทีม่ทีรพัยส์นิทำงกำรเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

สถาบนัการเงิน (Foreign Financial Institution) - หมำยถงึ สถำบนัผูร้บัฝำกหลกัทรพัย ์สถำบนัทีร่บัฝำกเงนิ นิตบิุคคลทีด่ ำเนินธุรกจิเกีย่วกบักำรลงทุน หรอื
บรษิทัประกนัทีก่ ำหนด ตำมทีน่ิยำมโดยกฎหมำย FATCA 

รายได้จาการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (Passive Income) - โดยทัว่ไปหมำยถงึส่วนของรำยไดร้วมกอ่นหกัค่ำใชจ้่ำยทีป่ระกอบดว้ย 
• เงนิปันผล และเงนิจ่ำยเงนิทดแทนเงนิปันผล (รำยไดท้ีเ่ทยีบเท่ำเงนิปันผล) 

• ดอกเบีย้ และรำยไดท้ีเ่ทยีบเท่ำดอกเบีย้ 

• ค่ำเช่ำ และค่ำลขิสทิธิ ์(Royalties) ทีน่อกเหนอืจำกค่ำเช่ำและค่ำลขิสทิธทิีไ่ดจ้ำกกำรประกอบกำรคำ้หรอืกำรท ำธุรกจิ อย่ำงน้อยบำ้งส่วน โดยลกูจำ้งของนิตบิุคคล 

• เงนิรำยปี (Annuities) 

• รำยไดจ้ำกสญัญำ Swap 

• รำยไดค้่ำเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์หำกรำยไดด้งักล่ำวสำมำรถไดร้บัโดยตอ้งมกีำรด ำเนินกำรเพยีงเลก็น้อยจนถงึไมต่อ้งด ำเนินกำรใดๆ  

NFFE   - เป็นค ำย่อส ำหรบั Non-Financial Foreign Entity ซึง่หมำยถงึนิตบิุคคลที ่มไิดเ้ป็นสถำบนักำรเงนิตำมนิยำมของกฎหมำย FATCA  

นิติบคุคลท่ีมีรายได้หลกัมาจากการประกอบกิจการท่ีไม่ใช่การลงทุน (Active Non-Financial Foreign Entity) - หมำยถงึ นิตบิุคคลทีไ่มเ่ป็นนติบิุคคลอเมรกินั
และไมเ่ป็นสถำบนักำรเงนิ ทีเ่ขำ้เงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ 
(1)  มทีัง้รำยไดจ้ำกกำรลงทุน/รำยไดท้ำงออ้ม (passive income) น้อยกว่ำรอ้ยละ 50 ของรำยไดร้วมกอ่นหกัค่ำใชจ้่ำย ในปีปฏทินิก่อนหน้ำหรอืในระยะเวลำกำร

รำยงำนอื่นทีเ่หมำะสม และมสีนิทรพัยท์ีเ่ป็นสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิหรอืเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ก่อใหเ้กดิรำยไดจ้ำกกำรลงทุน/รำยไดท้ำงออ้ม น้อยกว่ำรอ้ยละ 50 
ของสนิทรพัยท์ัง้หมดทีน่ติบิุคคลดงักล่ำวมอียู่ในปีปฏทินิก่อนหน้ำหรอืระยะเวลำกำรรำยงำนอื่นทีเ่หมำะสม 

(2)  หุน้ของนติบิุคคลดงักล่ำวเป็นหุน้ทีม่กีำรซื้อขำยเป็นกำรทัว่ไปในตลำดหลกัทรพัยท์ีม่กีำรจดัตัง้อย่ำงเป็นทำงกำร หรอืนติบิุคคลดังกล่ำวเป็นนิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง
กบันิตบิุคคลทีหุ่น้มกีำรซือ้ขำยเป็นกำรทัว่ไปในตลำดหลกัทรพัยท์ีม่กีำรจดัตัง้อย่ำงเป็นทำงกำร 

(3)  เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในดนิแดนของสหรฐั (U.S. Territory) และผูร้บัประโยชน์ของนิตบิุคคลดงักล่ำวทัง้หมดเป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในดนิแดนของสหรฐั 
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(4)  เป็นหน่วยงำนรฐับำล (รฐับำลอื่นใดนอกเหนือจำกรฐับำลสหรฐั) องคก์ำรบรหิำรส่วนทอ้งถิน่ (ซึ่งมคีวำมหมำยรวมถงึรฐั จงัหวดั อ ำเภอ หรอืเทศบำล) หรอืหน่วยงำน

สำธำรณะทีท่ ำหน้ำทีข่องรฐับำลหรอืองคก์ำรบรหิำรส่วนทอ้งถิน่ หน่วยงำนของรฐับำลสหรฐั องคก์รระหว่ำงประเทศ ธนำคำรกลำงทีไ่ม่ใช่ธนำคำรกลำงของสหรฐั หรอื
หน่วยทีม่หีน่วยงำนดงักล่ำวขำ้งตน้แห่งหนึ่งหรอืมำกกว่ำเป็นเจำ้ของ 

(5)  ธุรกจิหลกัของนิตบิุคคลดงักล่ำว ประกอบดว้ยกำรถอืหุน้ (ทัง้หมดหรอืบำงส่วน) หรอืใหส้นิเชือ่และบรกิำรทำงกำรเงนิอื่นๆ แก่บรษิทัลกูหนึ่งหรอืหลำยแห่งที่
ประกอบธุรกจิเกีย่วกบักำรคำ้หรอืธุรกจิอื่นทีไ่มใ่ช่ธุรกจิทำงกำรเงนิ ยกเวน้ในกรณทีีน่ิตบิุคคลดงักล่ำวมหีน้ำที ่(หรอืท ำหน้ำทีเ่สมอืน) เป็นกองทุนเพือ่กำรลงทุน 
อำท ิกองทุน 

      เพือ่กำรลงทุนในหุน้นอกตลำด กองทุนร่วมลงทุน กองทุนเพือ่กำรซื้อกจิกำร หรอืเครือ่งมอืกำรลงทุนอื่นใดทีม่วีตัถุประสงคใ์นกำรซื้อหรอืใหเ้งนิทุนในฐำนะผูถ้อื 
      สนิทรพัยท์ุนเพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรลงทุนในบรษิทัใดๆ นิตบิุคคลดงักล่ำวจะไมม่คีุณสมบตัติำมขอ้นี้ 
(6)  เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ข ัน้โดยทีย่งัไมไ่ดเ้ริม่ด ำเนินธุรกจิและไมม่ปีระวตักิำรด ำเนินธุรกจิมำก่อน แต่ไดท้ ำกำรลงทุนในสนิทรพัย์ดว้ยวตัถุประสงคใ์นกำรประกอบ

ธุรกจิใดๆ ทีไ่มใ่ช่ธุรกจิสถำบนักำรเงนิ ทัง้นี้ นิตบิุคคลดงักล่ำวจะไมเ่ขำ้ขำ่ยมคีุณสมบตัติำมขอ้นี้ หลงัจำกครบ 24 เดอืนนบัจำกวนัทีไ่ดม้กีำรจดัตัง้นิตบิุคคลขึน้ 
(7)  เป็นนิตบิุคคลทีก่ ำลงัอยู่ในขัน้ตอนกำรขำยสนิทรพัยเ์พือ่กำรช ำระบญัช ีหรอือยู่ระหว่ำงกำรปรบัโครงสรำ้งโดยมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะด ำเนินกจิกำรเดมิต่อไป หรอืเริม่

ด ำเนินกำรใหมใ่นธุรกจิอื่น นอกเหนอืจำกกำรเป็นสถำบนักำรเงนิ ทัง้นี้ นิตบิุคคลดงักล่ำวตอ้งไมเ่คยเป็นสถำบนักำรเงนิในระยะเวลำ 5 ปีก่อนหน้ำนี้ 
(8)  เป็นนิตบิุคคลทีป่ระกอบธุรกจิในกำรใหส้นิเชือ่หรอืกำรท ำธุรกรรมเพือ่กระจำยควำมเสีย่ง (hedging) แก่หรอืเพือ่นติบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่มใช่สถำบนักำรเงนิ และ

ไมม่กีำรใหส้นิเชือ่หรอืท ำธุรกรรมเพือ่กระจำยควำมเสีย่งแก่นิตบิุคคลอื่นใดทีไ่มใ่ช่นิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ กลุม่ของนิตบิุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งในกลุ่มตอ้งเป็น นิติ
บุคคลทีป่ระกอบธุรกจิอืน่นอกเหนือจำกกำรเป็นสถำบนักำรเงนิ 

(9)  เป็นนิตบิุคคลทีไ่มใ่ช่สถำบนักำรเงนิทีไ่ดร้บักำรยกเวน้ ตำมทีก่ ำหนดในหลกัเกณฑข์องกระทรวงกำรคลงัสหรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื 
(10) เป็นนิตบิุคคลทีม่คีุณสมบตัติำมเงือ่นไขดงัต่อไปนี้ 

(10.1)  เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้และประกอบธุรกจิในประเทศทีเ่ป็นถิน่ทีอ่ยู่ของนิตบิุคคลดงักล่ำว โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่กำรศำสนำ กำรกุศล วทิยำศำสตร ์ศลิปะ 
          วฒันธรรม กำรกฬีำ หรอืกำรศกึษำ หรอืเป็นนติบิุคคลทีจ่ดัตัง้และด ำเนินกำรในประเทศทีเ่ป็นถิน่ทีอ่ยูข่องตนโดยมลีกัษณะเป็นหน่วยงำนทำงวชิำชพี 
          กลุ่มของธุรกจิ หอกำรคำ้ หน่วยแรงงำน หน่วยงำนทำงกำรเกษตร หรอืเป็นนติบิุคคลทีด่ ำเนินกำรในกำรส่งเสรมิสวสัดกิำรสงัคมเป็นกำรเฉพำะ 
(10.2)  เป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บักำรยกเวน้ภำษเีงนิไดใ้นประเทศถิน่ทีอ่ยู่ 
(10.3)  เป็นนิตบิุคคลทีไ่มม่ผีูถ้อืหุน้หรอืสมำชกิทีไ่ดร้บัผลประโยชน์จำกกำรเป็นเจำ้ของหรอืผลประโยขน์ตอบแทนจำกรำยไดห้รอืทรพัยส์นิของนิตบิคุคลนัน้ 
(10.4)  กฎหมำยทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศถิน่ทีอ่ยู่ของนติบิุคคลดงักล่ำวหรอืขอ้ก ำหนดตำมเอกสำรกำรจดัตัง้ไมอ่นุญำตใหม้กีำรแจกจ่ำยเงนิไดห้รือสนิทรพัยข์อง 
          นิตบิุคคลดงักล่ำวใหเ้ป็นผลประโยชน์ของบุคคลทีเ่ป็นเอกชนหรอืนติบิุคคลทีไ่มใ่ช่เพือ่กำรกุศลนอกเหนอืจำกทีเ่ป็นกำรประกอบกจิกำรกำรกุศลของ 
          นิตบิุคคลดงักล่ำว หรอืกำรจ่ำยเงนิทีเ่ป็นค่ำจำ้งหรอืค่ำตอบแทนในกำรท ำงำน หรอืกำรจ่ำยเงนิเป็นค่ำอสงัหำรมิทรพัยท์ีน่ติบิุคคลดงักล่ำวไดซ้ื้อไวต้ำม 
          มลูค่ำยุตธิรรมของตลำด และ 
(10.5)  กฏหมำยทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศถิน่ทีอ่ยู่ของนติบิุคคลดงักล่ำวหรอืขอ้ก ำหนดตำมเอกสำรกำรจดัตัง้ ตอ้งมขีอ้ก ำหนดว่ำในกำรเลกิกจิกำรหรอืกำรยุบเลกิ 
          นิตบิุคคลดงักล่ำว สนิทรพัยท์ัง้หมดจะตอ้งถูกโอนใหก้บัหน่วยของรฐับำลหรอืหน่วยทีไ่มแ่สวงหำก ำไรอื่น หรอืใหส้นิทรพัยท์ีเ่หลอือยู่ตกเป็นของแผ่นดนิ 

นิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง (Related Entity) - นิตบิุคคลทีเ่ป็น “นิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง” กบันิตบิุคคลอื่นถำ้นิตบิุคคลหนึ่งใดมอี ำนำจควบคุมอกีนิตบิุคคลหนึ่ง หรอืนิตบิุคคลสอง
แห่งทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั เพือ่วตัถุประสงคต์ำมขอ้นี้ กำรควบคุมรวมถงึควำมเป็นเจำ้ของทัง้ทำงตรงและทำงออ้มมำกกว่ำรอ้ยละ 50 ของอ ำนำจในกำรออกเสยีง
หรอืมลูค่ำของนิตบิุคคลนัน้ และต่อไปนี้ใหถ้อืว่ำ ประเทศไทยอำจถอืว่ำนิตบิุคคลไม่เป็นนิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบันิตบิุคคลอื่น ถำ้นิตบิุคคลทัง้สองแห่งนัน้ไมไ่ดเ้ป็นสมำชกิ
ของเครอืบรษิทัเดยีวกนัตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 1471(e)(2) ของประมวลรษัฎำกรของสหรฐั 
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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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  ส ำหรับลูกค้ำประเภทบุคคลธรรมดำ 
For Individual Customer 

หนงัสอืฉบบันี้มอบใหแ้ก่  บรษิทัหลกัทรพัย ์ เอเซยี พลสั จ ำกดั และบรษิทัแม ่  บรษิทัในเครอื รวมถงึกลุ่มธุรกจิกำรเงนิของบุคคลขำ้งตน้ (ไมว่่ำแต่ละรำยหรอืรวมกนัใน
หนงัสอืฉบบันี้รวมเรยีกว่ำ “ผูร้บั”) เพือ่ประโยชน์ของผูร้บั และบุคคลทีส่ำมตำมทีก่ล่ำวถงึในส่วนที ่ 4 ของหนงัสอืฉบบันี้  โดยใหถ้อืว่ำบุคคลดงักล่ำวทัง้หมดเป็นผูร้บั
หนงัสอืฉบบันี้เช่นกนั 
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 / ค ำยืนยนั / และข้อตกลงของลูกค้ำ Customer’s  Information / representation / and agreements 
 

           วนัท่ี/Date  

 ผูข้อเปิดบญัชี/ผู้ ใ ช้บริกำร Applicant’s Name/Name of user of the financial service 
 

(ค ำน ำหน้ำ/ช่ือ/นำมสกลุ) __________________________________________________________ 

(Title/Name/Surname) 

สญัชำติ 
Nationality(ies) 
โปรดระบุทุกสญัชาตทิีท่่านถอื /Please specify all nationalities that 
you hold. 
 
 

บตัรประชำชนเลขท่ี (ส ำหรบัคนไทย)  
Thai Citizen ID Card No.  

หนังสือเดินทำง เลขท่ี (เฉพำะคนต่ำงชำติ)  
Passport No. (Non-Thai only) 
 
 
 
 
0     

ส่วนท่ี 1 
Part 1 

สถำนะของลกูค้ำ 
Status of Customer 

 โปรดเลือกท ำเคร่ืองหมำยในช่องท่ีสอดคล้องกบัสถำนะของท่ำน 
Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

 

 
(หากทา่นตอบวา่ “ใช”่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงวา่ ทา่นเป็นบุคคลเมรกิา ตามกฎหมาย FATCA   โปรดกรอกแบบฟอรม์ 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) 

 

โปรดตอบ “ใช่” หำกทำ่นเป็นพลเมอืงอเมรกินั แมว้ำ่จะอำศยัอยูน่อกสหรฐัอเมรกิำ 
โปรดตอบ “ใช่” หำกทำ่นมสีถำนะเป็นพลเมอืงของหลำยประเทศ และหนึ่งในนัน้คอืเป็นพลเมอืงอเมรกินั 
โปรดตอบ “ใช่ หำกทำ่นเกดิในสหรฐัอเมรกิำ (หรอืดนิแดนทีเ่ป็นของสหรฐัอเมรกิำ) และยงัไมไ่ดส้ละควำมเป็นพลเมอืงอเมรกินัอยำ่งสมบูรณ์ตำมกฎหมำย 
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. 

 
 

 
 
 
 
     โปรดตอบ “ใช่” หำกส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมอืงและสญัชำตขิองสหรฐัอเมรกิำไดอ้อกบตัรประจ ำตวัผูม้ถีิน่ทีอ่ยูถ่ำวรอยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำยในสหรฐัอเมรกิำใหแ้ก่ทำ่น ไมว่ำ่บตัรดงักลำ่วของ 
    ทำ่นจะหมดอำยุแลว้หรอืไม ่ณ วนัทีท่ำ่นกรอกและลงลำยมอืชื่อในแบบฟอรม์น้ี 

ควรตอบ “ไมใ่ช”่ หำกบตัรดงักลำ่วของทำ่นไดถู้กสละ ยกเลกิ หรอืถอดถอนอยำ่งเป็นทำงกำรแลว้ ณ วนัที ่ทำ่นกรอกและลงลำยมอืชื่อในแบบฟอรม์นี้ 
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. 
 

    

1.1 ค ำถำมเพ่ือตรวจสอบสถำนะควำมเป็นบคุคลอเมริกนั / U.S. Person Status cheek 

    1   ท่ำนเป็นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม่   Are you a U.S. Citizen? 

ส ำหรับผูแ้นะน ำกำรลงทุน 
  U.S. Account    Non U.S. Account 

ท่ำนเป็นผู้ถือบตัรประจ ำตวัผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ถำวรอย่ำงถกูต้องตำมกฎหมำยในสหรฐัอเมริกำำ (เช่น กรีนกำรด์) ใช่ หรอืไม่  
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? 
 

 
แบบแจ้งสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกนั/ไม่เป็นบุคคลอเมริกนั 

Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person 

2 ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 

เอกสำรเพ่ิมเติม 3.4 ส ำหรับบุคคลธรรมดำ 



2 

 
 
 

 
 

ทำ่นอำจถูกพจิำรณำวำ่เป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิำหำกเป็นไปตำมเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจบุนั ทำ่นอยูใ่นสหรฐัอเมรกิำอยำ่งน้อย 183 วนั เป็นตน้ และ 
หำกตอ้งกำรรำยละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดศกึษำขอ้มลูในเวบ็ไซตข์อง หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษอีำกรของสหรฐัอเมรกิำ (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 ค ำถำมเพ่ิมเติม / Additional Questions 
(โปรดข้ำมค ำถำมในส่วนน้ีหำกท่ำนแสดงตนว่ำเป็นคนอเมริกนัตำมข้อ 1 – 3 และได้กรอกแบบฟอรม์ 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) 

  (หากทา่นตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN พรอ้มทัง้ 
  (If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 

(1) ส าเนาบตัรประชาชนส าหรบัคนไทย(หนงัสอืเดนิทางส าหรบัคนตา่งชาตทิีแ่สดงวา่ไมใ่ช่คนอเมรกินั)  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) ส าเนาหนงัสอืรบัรองการเสยีสญัชาตอิเมรกินั - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีทีต่อบ”ใช”่  ในขอ้ ❹ ขา้งสา่งนี้  
       A   copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes”  in question ❹ below 

 

        
    

 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

                 
 
 

 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
Part 2 

กำรยืนยนัและกำรเปล่ียนแปลงสถำนะ 
Confirmation and Change of Status 

1. ทำ่นยนืยนัวำ่ ขอ้ควำมขำ้งตน้เป็นควำมจรงิ ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete. 

2. ทำ่นรบัทรำบและตกลงวำ่ หำกทำ่นมสีถำนะเป็นบุคคลอเมรกินั แตข่อ้มลูทีใ่หต้ำมแบบฟอรม์น้ี หรอืตำมแบบฟอรม์ W-9 เป็นขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบูรณ์ ผูร้บัมี
สทิธใิชดุ้ลยพนิจิแตเ่พยีงฝ่ำยเดยีวทีจ่ะยุตคิวำมสมัพนัธท์ำงกำรเงนิ/ทำงธุรกจิกบัทำ่น ไมว่่ำทัง้หมดหรอืบำงสว่น ตำมทีผู่ร้บัเหน็สมควร 
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. ทำ่นตกลงทีจ่ะแจง้ใหผู้ร้บั ไดท้รำบและน ำสง่เอกสำรประกอบใหแ้กผู่ร้บั ภำยใน 30 วนั หลงัจำกมเีหตุกำรณ์เปลีย่นแปลงอนัท ำใหข้อ้มลูของทำ่นทีร่ะบุในแบบฟอรม์นี้ไมถู่กตอ้ง และในกรณี
ทีผู่ร้บัมกีำรรอ้งขอเอกสำร/ขอ้มลู/ค ำยนิยอมเพิม่เตมิ ทำ่นตกลงทีจ่ะด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ตำมทีไ่ดร้บักำรรอ้งขอภำยในเวลำทีผู่ร้บัก ำหนด 
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. ทำ่นรบัทรำบและตกลงวำ่ ในกรณทีีท่ำ่นไมไ่ดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ 3 ขำ้งตน้ หรอืมกีำรน ำสง่ขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบรูณ์ เกีย่วกบัสถำนะของทำ่น ผูร้บัมสีทิธใิชดุ้ลย
พนิิจแตเ่พยีงฝ่ำยเดยีวทีจ่ะยุตคิวำมสมัพนัธท์ำงกำรเงนิ/ทำงธุรกจิกบัทำ่น ไมว่ำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่น ตำมทีผู่ร้บัเหน็สมควร 
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. 

 

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

ใช่/Yes   □ ไมใช่/ / No □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 

4 ท่ำนเกิดในสหรฐัอเมริกำ  หรีอดินแดนท่ีเป็นของสหรฐัอเมริกำ) แต่ได้สละคงำมเป็นพลเมืองอเมริกำอย่ำงสมบรูณ์ตำมกฎหมำยแล้ว 
Were you born in the U.S. (or U.S.Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 
 

5 ท่ำนมีท่ีอยู่อำศยัในปัจจบุนั  หรือท่ีอยู่เพ่ือกำรติดต่อในสหรฐัอเมริกำ ส ำหรบับญัชีท่ีเปิดไว้กบั/ผำ่นผู้รบัใช่หรือไม่ 
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address in contacting with the Receiver) 

ท่ำนมีหมำยเลขโทรศพัทใ์นสหรฐัอเมริกำเพ่ือกำรติตด่อท่ำนหรือบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีท่ีเปิดไว้กบั/ผำ่น/หรือมีอยู่กบัผู้รบั 
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? 
 ท่ำนมีค ำสัง่ท ำรำยกำรโอนเงินเป็นประจ ำโดยอตัโนมติัจำกบญัชีท่ีเปิดไว้กบั/ผำ่น/หรือมีอยู่กบัผู้รบัไปยงับญัชีในสหรฐัอเมริกำ 
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.? 

7 

8 ท่ำนมีกำรมอบอ ำนำจหรือให้อ ำนำจกำรลงลำยมือช่ือแก่บคุคลท่ีมีท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกำ เพ่ือกำรใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีท่ีเปิดไว้ 
กบั/ผำ่น/หรือมีอยู่กบัผู้รบั  

   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 □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/ / No □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/ / No □ 

ใช่/Yes  □ ไมใช่/ / No □ 

6 

http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test
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ส่วนท่ี 3 
Part 3 

กำรยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและกำรหกับญัชี 
Authorization for information disclosure and account withholding 
 
 

ทำ่นตกลงใหค้วำมยนิยอม ทีไ่มอ่ำจยกเลกิเพกิถอนแก่ผูร้บัในกำรด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี้ 
You hereby irrevocably authorize to the Receiver to: 

1. เปิดเผยขอ้มลูตำ่ง ๆ ของทำ่นใหแ้ก่บรษิทัในกลุม่ของผูร้บั (ในกำรปฏบิตัติำม FATCA หรอืกฎหมำยใดๆ) หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษอีำกร และหน่วยงำนรำชกำรใดๆ ทัง้ในประเทศ และ/หรอื 
ตำ่งประเทศ ซึง่รวมถงึ หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษอีำกรของสหรฐัอเมรกิำ (Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มลูดงักลำ่วรวมถงึ ชื่อลกูคำ้ ทีอ่ยู ่เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ ีหมำยเลขบญัช ีสถำนะ
ตำมหลกัเกณฑเ์รือ่ง FATCA (คอื เป็นผูป้ฏบิตัติำม หรอืผูไ้มใ่หค้วำมรว่มมอื) จ ำนวนเงนิหรอืมลูคำ่คงเหลอืในบญัช ีกำรจำ่ยเงนิเขำ้-ออกจำกบญัช ี รำยกำรเคลือ่นไหวทำงบญัช ีจ ำนวนเงนิ 
ประเภทและมลูคำ่ของผลติภณัฑท์ำงกำรเงนิ และ/หรอื ทรพัยส์นิอื่น ๆ ทีม่อียูก่บัผูร้บั และ/หรอืเปิดบญัชผีำ่นผูร้บั ตลอดจนจ ำนวนรำยได ้ และขอ้มลูอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัควำมสมัพนัธท์ำง
กำรเงนิ/ทำงธุรกจิทีอ่ำจถูกรอ้งขอโดยบรษิทัในกลุ่มของผูร้บั หน่วยงำนทำงภำษอีำกรในประเทศ และ/หรอื ตำ่งประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ดว้ย 
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. หกัเงนิจำกบญัชขีองทำ่นทีม่กีบัผูร้บัหรอืเปิดผำ่นผูร้บั รวมถงึเงนิไดท้ีท่ำ่นไดร้บัจำกบญัชดีงักล่ำวในจ ำนวนทีก่ ำหนดโดยหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษอีำกรในประเทศ และ/หรอืตำ่งประเทศ ซึง่
รวมถงึ IRS ภำยใตบ้งัคบัของกฎหมำย และ/หรอื กฎเกณฑต์ำ่งๆ รวมถงึขอ้ตกลงใด ๆ ระหวำ่งผูร้บักบัหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษอีำกรดงักลำ่ว 
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.  หำกทำ่นไมใ่หข้อ้มลูทีจ่ ำเป็นตอ่กำรพจิำรณำสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมรกินั (U.S. person) หรอืขอ้มลูทีจ่ ำเป็นตอ้งรำยงำนใหแ้ก่ผูร้บั หรอืไมใ่หค้ ำยนิยอมใหผู้ร้บัด ำเนินกำรอื่นใดรวมถงึกำร
เปิดเผยขอ้มลูและกำรหกั ณ ทีจ่ำ่ย ตำมทีร่ะบุในหนงัสอืฉบบันี้   ผูร้บัมสีทิธใิชด้ลุยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ำยเดยีวทีจ่ะยุตคิวำมสมัพนัธท์ำงกำรเงนิ/ทำงธุรกจิกบัทำ่น ไมว่ำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่น 
ตำมทีผู่ร้บัเหน็สมควร 
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. 

 

ส่วนท่ี 4 
Part 4 

กำรอนุญำตให้บคุคลท่ีสำมใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสำรน้ี 
Customer’s authorization for the third parties to use  this form ,information disclosure, consent and agreement in this form  
 เพือ่ควำมสะดวกของทำ่น (ลกูคำ้/ผูข้อใชบ้รกิำร) และเป็นกำรลดภำระควำมซ ้ำซอ้นของทำ่นในกำรน ำสง่เอกสำร/ขอ้มลู/ค ำยนิยอมใหก้บับรษิทัและสถำบนักำรเงนิตำ่งๆ ที่เป็นเจำ้ของผลติภณัฑ์

ทีผู่ร้บัเป็นตวัแทนขำย(หรอืเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำย) เป็นรำยๆ ไป  รวมทัง้กรณทีีท่ำ่นเปิดบญัชกีบับรษิทั/สถำบนักำรเงนิใดๆ ผำ่นผูร้บั  โดยหนงัสอืฉบบันี้ ทำ่นรบัทรำบและยนิยอมใหบุ้คคล
ดงัตอ่ไปนี้ทัง้หมด(อนัไดแ้ก่ 1.บรษิทัจดักำร/กองทุน/สถำบนักำรเงนิใดๆ ทีท่ำ่นท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิผำ่น หรอืเปิดบญัชเีงนิฝำก หรอื บญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัย ์หรอืใช้บรกิำรทำงกำรเงนิอื่นใด
ทัง้โดยตรงหรอืผำ่นผูร้บั 2. ผูส้นบัสนุนกำรขำยฯ รำยอื่น และผูเ้กีย่วขอ้งกบับรษิทัจดักำร /กองทุน/สถำบนักำรเงนิดงักลำ่วขำ้งตน้,  และ 3. สมำชกิของกลุม่ธรุกจิทำงกำรเงนิของผูร้บั,  4.
ตวัแทน หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบรษิทัในเครอื ของบุคคลดงักลำ่วขำ้งตน้ทัง้หมด) ทัง้ในปัจจบุนัและอนำคต  มสีทิธใิชเ้อกสำรขอ้มลู  ค ำยนืยนัและค ำยนิยอมใด ๆ เกีย่วกบักำรแสดงตนและกำร
เปิดเผยขอ้มลู หรอืหกั ณ ทีจ่ำ่ย ตำมเอกสำรฉบบันี้และเอกสำร/ขอ้มลูทีอ่ำ้งถงึ (ซึง่ตอ่ไปนี้จะรวมเรยีกวำ่ “เอกสำรและขอ้มลู”) ตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและตำ่งประเทศ (รวมถงึกฎหมำย 
FATCA และกฎหมำยป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย) เสมอืนหนี่งวำ่ ทำ่นไดม้อบเอกสำรและขอ้มลูนัน้ และไดใ้หค้ ำยนืยนั/ค ำยนิยอมกบั
บุคคลดงักลำ่วขำ้งตน้ทุกรำย   และใหบุ้คคลดงักลำ่วขำ้งตน้และหน่วยงำนรำชกำรทัง้ในและตำ่งประเทศและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทุกรำยสำมำรถน ำสง่ / ใชเ้อกสำรและขอ้มลูใดๆของทำ่นระหวำ่ง
กนัได ้ไมว่ำ่จะอยูใ่นรปูส ำเนำหรอืเอกสำรฉบบัจรงิ กใ็หม้ผีลผกูพนักบัทำ่นทุกประกำร 
  
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.  

 

 
ขำ้พเจำ้รบัทรำบและตกลงปฎบิตัติำมขอ้ก ำหนด ขอ้ตกลง และเงื่อนไขต่ำงๆ ในเอกสำรฉบบันี้ซึง่รวมถงึตกลงยนิยอมใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลู กำรหกับญัช ีและกำรยุตคิวำมสมัพนัธ์
ทำงกำรเงนิ/ทำงธรุกจิกบัขำ้พเจำ้ เพื่อเป็นหลกัฐำนแหง่กำรนี้ จงึไดล้งลำยมอืชื่อไวเ้ป็นส ำคญั  
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. 
ลำยมือช่ือผู้ขอเปิดบญัชี 
Signature of Applicant 

วนัท่ี 
Date 

ผู้แนะน ำกำรลงทุน 
Investment Consultant 

วนัท่ี 
Date 

 



หนังสือมอบอ ำนำจ 
ให้ด ำเนินกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 
ท ำที่……………………………………………….. 

      
 วนัท่ี………………………………………………………….. 

 
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว/บริษัท)…………………………………………………………….…………………….…………. 
 เลขประจ ำตวัประชำชน/เลขที่หนงัสือเดินทำง……………………………...  เลขทะเบียนนิติบคุคล………………… 
อยูบ้่ำนเลขท่ี………………..ตรอก/ซอย………….……….………….ถนน……..……....………แขวง………..……….……….
เขต…..……..…………..…………….จงัหวดั………….………..………ประเทศ…………..รหสัไปรษณีย์…………………..
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) จ ำนวน………………………………………หุ้น เลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขที่………….………………...………. มีสทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน…………....……..หุ้น 
ปรำกฏตำมหนงัสอืรับรองสทิธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีแนบมำนี ้
 

ข้ำพเจ้ำขอมอบอ ำนำจให้ (นำย/นำง/นำงสำว)…………………………………………………………………………………. 
เลขประจ ำตวัประชำชน / เลขที่หนงัสือเดินทำง……………………….…………... อยูบ้่ำนเลขที่……………………….……. 
ตรอก/ซอย………………….ถนน…………..…………..แขวง……………………….……เขต……………………………..
จงัหวดั…………………….………..ประเทศ………………………………. รหสัไปรษณีย์……………….………เป็นผู้ รับมอบ
อ ำนำจของข้ำพเจ้ำ (“ผู้รับมอบอ ำนำจ”) ในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน……………………………….หุ้น แทนหรือ
ในนำมของข้ำพเจ้ำ, ยื่นเอกสำร, ยื่นเอกสำรเพิ่มเติม, ลงนำม, ท ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อควำมในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุน , 
ช ำระค่ำจองซือ้, ช ำระเงินใดๆ รวมถึงกระท ำกำรอื่นใดที่จ ำเป็นตำมกฎหมำยดงักลำ่วทกุประกำรเพื่อให้กำรจองซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทนุดงักลำ่วเสร็จสิน้สมบรูณ์ 
 

หนงัสือมอบอ ำนำจฉบบันีม้ีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ระบใุนหนงัสือฉบบันี ้กำรกระท ำใดๆที่ผู้ รับมอบอ ำนำจได้กระท ำไปภำยใต้
หนงัสอืมอบอ ำนำจฉบบันีใ้ห้มีผลผกูพนัข้ำพเจ้ำเสมือนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำกำรดงักลำ่วด้วยตนเอง 
 

เพื่อเป็นหลกัฐำนจึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคญั 
 
ลงช่ือ…………………………………………ผู้ ถือหุ้น  ลงช่ือ…………………………………….ผู้ รับมอบอ ำนำจ 
        (          )                         (                     ) 
      

ลงช่ือ……………………………..……………พยำน 
                                                                     (                                                         ) 
หมำยเหต:ุ  1)    กรุณำแนบภำพถ่ำยเอกสำรบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ และ/หรือ หนงัสือรับรองกำรจดทะเบียน

นิติบุคคลของผู้ มอบอ ำนำจ (มีอำยุไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันออกหนังสือ) และภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้มีอ ำนำจลงนำมพร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

 2)  ภำพถ่ำยเอกสำรบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้ รับมอบอ ำนำจพร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

อำกำร
แสตมป์ 
(30 บำท) 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 4 






