
 

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

 

 
 
 

 
หนังสือฉบบัน้ีมอบให้แก่____________________________ และบริษทัแม่  บริษทัในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินของ
บุคคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกนั  ในหนังสือฉบบัน้ีรวมเรียกว่า “ผู้รบั”) เพื่อประโยชน์ของผู้รบั และบุคคลท่ี
สามตามท่ีกล่าวถึงในส่วนท่ี 4 ของหนังสือฉบบัน้ี  โดยให้ถือว่าบุคคลดงักล่าวทัง้หมดเป็นผู้รบัหนังสือฉบบัน้ีเช่นกนั 

This form is provided to      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 ายืนยนั/และข้อตกลงของลูกค้า Customer’s  Information / representation / and agreement 

  วนัท่ี                                     
  Date                                                                                                                                                          

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

 
 
      

     หมายเลข GIIN ของลูกคา้ / Customer GIIN    
    
 
 
 
 

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

  

          ชื่อนิตบิุคคลทีส่นับสนุน / Name on Sponsoring Entity 
 

    ……………………………………………………………………………………………….. 
          หมายเลข GIIN ของผูส้นับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity  

 ประเทศท่ีจดทะเบียน หรือ จดัตัง้ / Country of  Incorporation 
 /Registration or Organization 

 เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number   
 

 เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID 
 

 เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีในประเทศอ่ืน  (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้าม)ี  
 Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) 

 
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………... 
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………... 

 

ส่วนท่ี  1 
Part 1 

สถานะของผู้ขอเปิดบญัชี Status of Applicant 

โปรดเลือกท าเครื่องหมายในช่องท่ีสอดคล้องกบัสถานะผู้ขอเปิดบญัชี  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.) 

 
ลูกค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกนั (นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมริกา) 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.)? 

สถาบนัการเงิน / นิติบุคคลท่ีมีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 
Foreign Financial Institution / Passive Non-Financial Foreign Entity ( Passive NFFE) 

หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ 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 

 

2 

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

…………/………………/………….. 

ส าหรบัลูกค้าประเภทนิติบุคคล 
For Entity Customer 
(ฉบบัจดัท าโดย ทีมงาน FATCA ของอตุสาหกรรม บลจ.) 
(Prepared by FATCA working team of Thai Asset 
Management Industry) 

 



 

ลูกค้าเป็นนิติบุคคลท่ีมีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม  (เช่น รายได้จากการลงทุน                                               ใช่/Yes         ไม่ใช่/No 
ในหลกัทรพัย ์และเงินฝาก เป็นต้น  โปรดดนิูยามในส่วนของ “ค าศพัท์ท่ีส าคญั”) ตัง้แต่ร้อยละ 50 
ข้ึนไปของรายได้รวม  หรือมีทรพัยสิ์นท่ีก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวไดต้ัง้แต่ร้อยละ 50 ข้ึนไปของสินทรพัยร์วม ในรอบบญัชีปีล่าสุด 
Is the customer a Passive NFFE , i.e, an entity who  either, has earned passive income (income from holding financial    
Securities and deposits, and etc.  Please see the definition in “Glossary of key terms” )  equal to or more than  50% of total gross income, or 
held  asset that generate passive income equal to or more than 50% of total asset, in the preceding fiscal calendar year ? 
ควรตอบ “ไม่ใช่” หากท่านเป็นนิตบิุคคลตามขอ้ 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/หน่วยงานของรฐับาลทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภายใต ้ FATCA   เช่น หน่วยงานราชการ องคก์รระหว่างประเทศ หรอื ธนาคารกลาง เป็นตน้                               

An Exempt Beneficial Owner under FATCA, e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.  
3.2    นิตบิุคคลทีไ่ดร้บัการยกเวน้ ภายใต ้FATCA เช่น บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยและบรษิทัในเครอื นิตบิุคคลทีไ่ม่แสวงหาก าไร สมาคม 

มลูนิธ ินิตบิุคคลใหม่ทีเ่ริม่จดัตัง้ไม่เกนิ 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. ลูกคา้ยนืยนัว่า ขอ้มลูทีลู่กคา้ใหใ้นแบบฟอรม์นี้เป็นความจรงิ ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete. 

2. ลูกคา้รบัทราบและตกลงว่า หากลูกคา้มสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินั แต่ขอ้มลูทีใ่หต้ามแบบฟอรม์นี้ หรอืตามแบบฟอรม์ W-9 เป็นขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไม่ถูกตอ้ง 
หรอืไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ผูร้บั มสีทิธใิช้ดุลยพนิิจแต่เพยีงฝ่ายเดยีวที่จะยุตคิวามสมัพนัธ์ทางการเงนิ /ทางธุรกจิกบัลูกคา้ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ตามที่
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. ลูกคา้ตกลงทีจ่ะแจง้ใหผู้ร้บัไดท้ราบและน าส่งเอกสารประกอบใหแ้ก่ผูร้บั ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัท าใหข้อ้มูลของลูกคา้ทีร่ะบุใน
แบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผูร้บัมกีารรอ้งขอเอกสาร/ขอ้มูล/ค ายนิยอมเพิม่เตมิ ลูกคา้ตกลงที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รบัการรอ้งขอ
ภายในเวลาทีผู่ร้บัก าหนด 
The Customer 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. ลูกคา้รบัทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกคา้ไม่ได้ด าเนินการตามขอ้ 3 ขา้งต้น หรอืมกีารน าส่งขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกบั
สถานะของลูกค้า ผู้รบัมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพนัธ์ทางการเงิน /ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนตามที่ผู้ร ับ 
เหน็สมควร 
The Customer acknowledge 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 

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหกับญัชี (Authorization for information disclosure and account withholding)  

ลูกคา้ตกลงใหค้วามยนิยอมทีไ่ม่อาจยกเลกิเพกิถอนแก่ผูร้บั ในการด าเนินการดงัต่อไปนี้  
The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to: 
1. เปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของลูกคา้ใหแ้ก่หน่วยงานจดัเก็บภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึ่งรวมถงึ หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรของสหรฐัอเมรกิา 

(Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มูลดงักล่าวรวมถงึ ชื่อลูกคา้ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี หมายเลขบญัชี สถานะตามหลกัเกณฑ์เรื่อง FATCA (คอื 
เป็นผูป้ฏบิตัติาม หรอืผูไ้ม่ใหค้วามร่วมมอื) จ านวนเงนิหรอืมูลค่าคงเหลอืในบญัชี การจ่ายเงนิเขา้-ออกจากบญัช ีรายการเคลื่อนไหวทางบญัชี จ านวนเงนิ 
ประเภทและมลูค่าของผลติภณัฑท์างการเงนิ และ/หรอื ทรพัยส์นิอื่นๆ ทีม่อียู่กบัผูร้บัหรอืเปิดบญัชผี่านผูร้บั ตลอดจนจ านวนรายได้ และขอ้มลูอื่นๆทีเ่กีย่วกบั
ความสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิทีอ่าจถูกรอ้งขอโดยหน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ 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   



 

2. หกัเงนิจากบญัชขีองลูกคา้ทีม่กีบัผูร้บัหรอืเปิดผ่านผูร้บั และ/หรอื เงนิไดท้ีลู่กคา้ไดร้บัจากหรอืผ่านผูร้บั ในจ านวนทีก่ าหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรใน
ประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ซึ่งรวมถงึ IRS ภายใต้บงัคบัของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถงึขอ้ตกลงใดๆ ระหว่างผูร้บักบัหน่วยงานจดัเกบ็
ภาษอีากรดงักล่าว 
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. หากลูกคา้ไม่ใหข้อ้มูลที่จ าเป็นต่อการพจิารณาสถานะบญัชทีี่ต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรอืขอ้มูลที่จ าเป็นต้องรายงานให้แก่ผูร้บั  หรอืไม่
สามารถจะขอใหย้กเวน้การบงัคบัใช้กฎหมายที่หา้มการรายงานขอ้มูลได้  หรอืใหข้อ้มูลโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI  ผูร้บัมสีทิธใิช้ดุลยพนิิจ
แต่เพยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลูกคา้ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ตามทีผู่ร้บัเหน็สมควร 
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 

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

เพื่อความสะดวกของลูกคา้ และเป็นการลดภาระความซ ้าซ้อนของลูกคา้ในการน าส่งเอกสาร/ขอ้มูล/ค ายนิยอมใหก้บับรษิทัและสถาบนัการเงนิต่างๆ ที่เป็น
เจ้าของผลติภณัฑ์ที่ผูร้บัเป็นตวัแทนขาย(หรอืเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย) เป็นรายๆ ไป  รวมทัง้กรณีที่ลูกคา้เปิดบญัชกีบับรษิทั/สถาบนัการเงนิใดๆ ผ่านผูร้บั  โดย
หนังสอืฉบบันี้ ลูกคา้รบัทราบและยนิยอมใหบุ้คคล(รวมนิตบิุคคล)ดงัต่อไปนี้ทัง้หมด (อนัได้แก่ 1.บรษิทัจดัการ/กองทุน/สถาบนัการเงนิใดๆ ที่ลูกคา้ท าธุรกรรม
ทางการเงนิผ่าน หรอืเปิดบญัชเีงนิฝาก หรอื บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์หรอืใชบ้รกิารทางการเงนิอื่นใดทัง้โดยตรงหรอืผ่านผูร้บั  2. ผูส้นับสนุนการขายฯ รายอื่น 
และผูเ้กีย่วขอ้งกบับรษิทัจดัการ /กองทุน/สถาบนัการเงนิดงักล่าวขา้งตน้,  และ 3. สมาชกิของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของผูร้บั,  4.ตวัแทน หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอื
บรษิทัในเครอื ของบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทัง้หมด) ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต    มสีทิธใิช้เอกสารขอ้มูล ค ายนืยนัและค ายนิยอมใด ๆ เกี่ยวกบัการแสดงตนและ
การเปิดเผยขอ้มลู หรอืหกั ณ ทีจ่่าย ตามเอกสารฉบบันี้และเอกสาร/ขอ้มลูทีอ่า้งถงึ (ซึง่ต่อไปนี้จะรวมเรยีกว่า “เอกสารและขอ้มลู”) ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้
ในและต่างประเทศ (รวมถงึกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย) เสมือนหนี่งว่า 
ลูกคา้ได้มอบเอกสารและขอ้มูลนัน้ และได้ใหค้ ายนืยนั/ค ายนิยอมกบับุคคลดงักล่าวขา้งต้นทุกราย   และใหบุ้คคลดงักล่าวขา้งต้นและหน่วยง านราชการทัง้ใน
และต่างประเทศและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทุกรายสามารถน าส่ง / ใชเ้อกสารและขอ้มลูใดๆของลูกคา้ระหว่างกนัได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรปูส าเนาหรอืเอกสารฉบบัจรงิ กใ็ห้
มผีลผกูพนักบัลูกคา้ทุกประการ  
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 ซ่ึงรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหกับญัชี และ
การยุติความสมัพนัธ์ทางการเงิน/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 ผู้รบั เท่านัน้ / This part is  for officer of the Receiver’s use only 
 
เอกสารประกอบ (ถา้ม)ี / Attachment (if any)      
              
            W-9                 

            W-8BEN-E   

 

 
       ผูม้อี านาจลงนาม 
     Authorized Person 

 
 
 

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



 

 
 

เอกสารฉบบันี้เป็นสรุปเพื่อวตัถุประสงคใ์นการใหข้อ้มลูเท่านัน้และเป็นขอ้มูลในลกัษณะทัว่ไป ทัง้นี้ ไม่ถอืเป็นการใหค้ าปรกึษาทางภาษีหรอืกฎหมาย ผูร้บัเอกสาร FATCA Form (ตามนิยามทีป่รากฏ
ใน FATCA Form)  ไม่รบัประกนัความถูกตอ้ง ครบถว้น และไม่รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดใดๆ หรอืไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิจากการยดึถอืตามขอ้มลูนี้ หากท่านมขีอ้สงสยัใดๆ เกีย่วกบั
สถานะของนิตบิุคคลของท่านหรอืแบบฟอรม์ของสรรพากรสหรฐั (U.S. IRS) โปรดขอความเหน็หรอืค าปรกึษาจากผูท้ีส่ามารถใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบักฎหมายภาษขีองสหรฐัอเมรกิา 
นิติบุคคล (Entity) - หมายถงึ บุคคลตามกฎหมายหรอืการจดัตัง้ตามกฎหมาย ซึง่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา 
บุคคลอเมริกนั (U.S. Person) - เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็ภาษ ีนิตบิุคคลจะถอืว่าเป็นบุคคลอเมรกินั ในกรณีทีเ่ป็น 
• หา้งหุน้ส่วนหรอืนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในสหรฐัอเมรกิา หรอืจดัตัง้ภายใตก้ฎหมายของสหรฐัอเมรกิาหรอืรฐัใดของสหรฐัอเมรกิา 
• ทรสัต์จะถอืเป็นบุคคลสหรฐัถา้ - (i) ศาลในสหรฐัอเมรกิามอี านาจภายใตก้ฎหมายในการบงัคบัตามค าสัง่ศาล หรอืตดัสนิในประเดน็ต่างๆทีเ่ป็นสาระส าคญัเกีย่วกบัการบรหิารจดัการของทรสัต์ และ 

(ii) บุคคลสญัชาตอิเมรกินัหนึ่งหรอืหลายคนทีม่อี านาจในการควบคุมการตดัสนิใจเรื่องส าคญัต่างๆในทรสัต์ 
• ทรพัยข์องผู้ตายซึง่เป็นบุคคลอเมรกินัหรอืผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา 
FATCA 
FATCA เป็นค าย่อของ Foreign Account Tax Compliance Act ซึง่เป็นกฎหมายทางภาษีของประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีมุ่่งหาบุคคลอเมรกินัทีม่ทีรพัยส์นิทางการเงนินอกประเทศสหรฐัอเมรกิา   เป็นที่
คาดว่ารฐับาลไทยจะได้ลงนามในขอ้ตกลงกบัประเทศสหรฐัอเมรกิาอนัเกีย่วเนื่องกบักฎหมาย FATCA เพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูเกีย่วกบั 
• บุคคลอเมรกินัทีม่ทีรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศไทย และ 
• ชาวไทยทีม่ทีรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
สถาบนัการเงิน (Foreign Financial Institution) - หมายถงึ สถาบนัผูร้บัฝากหลกัทรพัย ์สถาบนัทีร่บัฝากเงนิ นิตบิุคคลทีด่ าเนินธุรกจิเกีย่วกบัการลงทุน หรอืบรษิทัประกนัทีก่ าหนด ตามที่นิยาม
โดยกฎหมาย FATCA 
รายได้จาการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (Passive Income) - โดยทัว่ไปหมายถงึส่วนของรายไดร้วมก่อนหกัค่าใชจ้่ายทีป่ระกอบดว้ย 
• เงนิปันผล และเงนิจ่ายเงนิทดแทนเงนิปันผล (รายไดท้ีเ่ทยีบเท่าเงนิปันผล) 
• ดอกเบี้ย และรายไดท้ีเ่ทยีบเท่าดอกเบี้ย 
• ค่าเช่า และค่าลขิสทิธิ ์(Royalties) ทีน่อกเหนือจากค่าเช่าและค่าลขิสทิธทิี่ไดจ้ากการประกอบการคา้หรอืการท าธุรกจิ อย่างน้อยบา้งส่วน โดยลูกจา้งของนิตบิุคคล 
• เงนิรายปี (Annuities) 
• รายไดจ้ากสญัญา Swap 
• รายไดค้่าเช่าอสงัหารมิทรพัย ์หากรายไดด้งักล่าวสามารถไดร้บัโดยตอ้งมกีารด าเนินการเพยีงเลก็น้อยจนถงึไม่ตอ้งด าเนินการใดๆ  
NFFE   - เป็นค าย่อส าหรบั Non-Financial Foreign Entity ซึง่หมายถงึนิตบิุคคลที่ มไิดเ้ป็นสถาบนัการเงนิตามนิยามของกฎหมาย FATCA  
นิติบุคคลท่ีมีรายได้หลกัมาจากการประกอบกิจการท่ีไม่ใช่การลงทุน (Active Non-Financial Foreign Entity) - หมายถงึ นิตบิุคคลทีไ่ม่เป็นนิตบิุคคลอเมรกินัและไม่เป็นสถาบนัการเงนิ ทีเ่ขา้
เงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ 
(1)  มทีัง้รายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างอ้อม (passive income) น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของรายไดร้วมก่อนหกัค่าใชจ้่าย ในปีปฏทินิก่อนหน้าหรอืในระยะเวลาการรายงานอื่นทีเ่หมาะสม และมสีนิทรพัย์

ทีเ่ป็นสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิหรอืเป็นสนิทรพัยท์ี่ถอืไวเ้พื่อก่อใหเ้กดิรายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้ม น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของสินทรพัยท์ัง้หมดทีน่ิตบิุคคลดงักล่าวมอียู่ในปีปฏทินิก่อนหน้าหรอื
ระยะเวลาการรายงานอื่นทีเ่หมาะสม 

(2)  หุน้ของนิตบิุคคลดงักล่าวเป็นหุน้ทีม่กีารซื้อขายเป็นการทัว่ไปในตลาดหลกัทรพัยท์ีม่กีารจดัตัง้อย่างเป็นทางการ หรอืนิตบิุคคลดงักล่าวเป็นนิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบันิตบิุคคลทีหุ่้นมกีารซื้อขายเป็น
การทัว่ไปในตลาดหลกัทรพัยท์ีม่กีารจดัตัง้อย่างเป็นทางการ 

(3)  เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในดนิแดนของสหรฐั (U.S. Territory) และผูร้บัประโยชน์ของนิตบิุคคลดงักล่าวทัง้หมดเป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในดนิแดนของสหรฐั 
(4)  เป็นหน่วยงานรฐับาล (รฐับาลอื่นใดนอกเหนือจากรฐับาลสหรฐั) องค์การบรหิารส่วนท้องถิ่น (ซึ่งมคีวามหมายรวมถึงรฐั จงัหวดั อ าเภอ หรอืเทศบาล) หรอืหน่วยงานสาธารณะที่ท าหน้าที่ของรฐับาลหรอื

องคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่ หน่วยงานของรฐับาลสหรฐั องคก์รระหว่างประเทศ ธนาคารกลางทีไ่ม่ใช่ธนาคารกลางของสหรฐั หรอืหน่วยทีม่หีน่วยงานดงักล่าวขา้งตน้แห่งหนึ่งหรอืมากกว่าเป็นเจ้าของ 
(5)  ธุรกจิหลกัของนิตบิุคคลดงักล่าว ประกอบดว้ยการถอืหุ้น (ทัง้หมดหรอืบางส่วน) หรอืใหส้นิเชื่อและบรกิารทางการเงนิอื่นๆ แก่บรษิทัลูกหนึ่งหรอืหลายแห่งที่ประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัการคา้หรอืธุรกจิ

อื่นทีไ่ม่ใช่ธุรกจิทางการเงนิ ยกเวน้ในกรณีที่นิตบิุคคลดงักล่าวมหีน้าที ่ (หรอืท าหน้าที่เสมอืน) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุน อาท ิกองทุนเพื่อการลงทุนในหุ้นนอกตลาด กองทุนร่วมลงทุน กองทุนเพื่อ
การซื้อกจิการ หรอืเครื่องมอืการลงทุนอื่นใดทีม่วีตัถุประสงคใ์นการซื้อหรอืใหเ้งนิทุนในฐานะผูถ้อืสนิทรพัยท์ุนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในบรษิทัใดๆ นิตบิุคคลดงักล่าวจะไม่มคีุณสมบตัติามขอ้นี้ 

(6)  เป็นนิติบุคคลที่จดัตัง้ขัน้โดยที่ยงัไม่ได้เริม่ด าเนินธุรกจิและไม่มปีระวตัิการด าเนินธุรกจิมาก่อน  แต่ได้ท าการลงทุนในสนิทรพัย์ด้วยวตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกจิใดๆ ที่ไม่ใช่ธุรกจิสถาบัน
การเงนิ ทัง้นี้ นิตบิุคคลดงักล่าวจะไม่เขา้ขา่ยมคีุณสมบตัติามขอ้นี้ หลงัจากครบ 24 เดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้กีารจดัตัง้นิตบิุคคลขึน้ 

(7)   เป็นนิติบุคคลที่ก าลงัอยู่ในขัน้ตอนการขายสนิทรพัย์เพื่อการช าระบญัช ีหรอือยู่ระหว่างการปรบัโครงสร้างโดยมีความตัง้ใจที่จะด า เนินกิจการเดิมต่อไป หรอืเริม่ด าเนินการใหม่ในธุรกิจอื่น 
นอกเหนือจากการเป็นสถาบนัการเงนิ ทัง้นี้ นิตบิุคคลดงักล่าวตอ้งไม่เคยเป็นสถาบนัการเงนิในระยะเวลา 5 ปีก่อนหน้านี้ 

(8)   เป็นนิตบิุคคลทีป่ระกอบธุรกจิในการให้สนิเชื่อหรอืการท าธุรกรรมเพื่อกระจายความเสีย่ง (hedging) แก่หรอืเพื่อนิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้งที่ไมใช่สถาบนัการเงนิ และไม่มกีารใหส้นิเชื่อหรอืท าธุรกรรม
เพื่อกระจายความเสีย่งแก่นิตบิุคคลอื่นใดทีไ่ม่ใช่นิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ กลุ่มของนิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในกลุ่มตอ้งเป็นนิตบิุคคลทีป่ระกอบธุรกจิอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบนัการเงนิ 

(9)   เป็นนิตบิุคคลทีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงนิทีไ่ดร้บัการยกเวน้ ตามทีก่ าหนดในหลกัเกณฑข์องกระทรวงการคลงัสหรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื 
(10) เป็นนิตบิุคคลทีม่คีุณสมบตัติามเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 

(10.1)  เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้และประกอบธุรกจิในประเทศทีเ่ป็นถิน่ทีอ่ยู่ของนิตบิุคคลดงักล่าว โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการศาสนา การกุศล วทิยาศาสตร ์ศลิปะ วฒันธรรม การกฬีา หรอืการศกึษา 
หรอืเป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้และด าเนินการในประเทศทีเ่ป็นถิน่ทีอ่ยู่ของตนโดยมลีกัษณะเป็นหน่วยงานทางวชิาชพี กลุ่มของธุรกจิ หอการค้า หน่วยแรงงาน หน่วยงานทางการเกษตร หรอื
เป็นนิตบิุคคลทีด่ าเนินการในการส่งเสรมิสวสัดกิารสงัคมเป็นการเฉพาะ 

(10.2)  เป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดใ้นประเทศถิน่ทีอ่ยู่ 
(10.3)  เป็นนิตบิุคคลทีไ่ม่มผีูถ้อืหุน้หรอืสมาชกิทีไ่ดร้บัผลประโยชน์จากการเป็นเจา้ของหรอืผลประโยขน์ตอบแทนจากรายไดห้รอืทรพัยส์นิของนิตบิุคคลนัน้ 
(10.4)  กฎหมายที่บังคบัใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อก าหนดตามเอกสารการจดัตัง้ไม่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายเงินได้หรือสิ นทรัพย์ของนิติบุคคลดงักล่าวให้เป็น

ผลประโยชน์ของบุคคลทีเ่ป็นเอกชนหรอืนิตบิุคคลทีไ่ม่ใช่เพื่อการกุศลนอกเหนือจากทีเ่ป็นการประกอบกจิการการกุศลของนิตบิุคคลดงักล่าว หรอืการจ่ายเงนิทีเ่ป็นค่าจา้งหรอืค่าตอบแทน
ในการท างาน หรอืการจ่ายเงนิเป็นค่าอสงัหารมิทรพัยท์ีน่ิตบิุคคลดงักล่าวไดซ้ื้อไวต้ามมลูค่ายุตธิรรมของตลาด และ 

(10.5)  กฏหมายทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศถิน่ทีอ่ยู่ของนิตบิุคคลดงักล่าวหรอืขอ้ก าหนดตามเอกสารการจดัตัง้ ตอ้งมขีอ้ก าหนดว่าในการเลกิกจิการหรอืการยุบเลกินิตบิุคคลดงักล่าว สนิทรพัยท์ัง้หมด
จะตอ้งถูกโอนใหก้บัหน่วยของรฐับาลหรอืหน่วยทีไ่ม่แสวงหาก าไรอื่น หรอืใหส้นิทรพัยท์ีเ่หลอือยู่ตกเป็นของแผ่นดนิ 

นิติบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (Related Entity) - นิติบุคคลทีเ่ป็น “นิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง” กบันิตบิุคคลอื่นถา้นิตบิุคคลหนึ่งใดมอี านาจควบคุมอกีนิตบิุคคลหนึ่ง หรอืนิตบิุคคลสองแห่งทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
เพื่อวตัถุประสงค์ตามขอ้นี้ การควบคุมรวมถงึความเป็นเจา้ของทัง้ทางตรงและทางออ้มมากกว่ารอ้ยละ 50 ของอ านาจในการออกเสยีงหรอืมูลค่าของนิตบิุคคลนัน้ และต่อไปนี้ให้ถอืว่า ประเทศไทยอาจถอืว่านิติ
บุคคลไม่เป็นนิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบันิตบิุคคลอื่น ถา้นิตบิุคคลทัง้สองแห่งนัน้ไม่ไดเ้ป็นสมาชกิของเครอืบรษิทัเดยีวกนัตามทีก่ าหนดไว้ในขอ้ 1471(e)(2) ของประมวลรษัฎากรของสหรฐั 
 
 

ค าศพัท์ท่ีส าคญั (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. KWI Asset Management Company Limited makes 
no guarantee of its accuracy and completeness and is not responsible for any errors, nor shall KWI Asset Management Company Limited 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 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; 
(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 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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Single Form 

แบบฟอรม์ชุดการกรอกข้อมูลส าหรับนิตบิุคคล 
 



 
ชื่อบรษิัทผูใ้หบ้รกิาร Intermediary name    วนัท่ี Date           

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชีนิติบุคคล Juristic The Investor Information - For Account Opening 
ชื่อนิติบคุคล (ภาษาไทย)*                                                                                                                                     
Juristic The Investor Name*     
ประเทศที่จดทะเบียน Registered Country*           ไทย Thailand         อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     

      Other (Please specify) 
เลขที่ใบส าคญัการจดทะเบยีน Commercial Registration No.*    
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร Tax ID.*  
สาขาล าดบัท่ี Branch No.    
รายไดร้วมต่อปี (ขอ้มลูตามงบการเงินปีล่าสดุ)   บาท Baht 
Total Income per Year (Latest financial statement) 
ประเภทนิติบุคคล Juristic Type* 
กรณีนิติบคุคลทั่วไป (ประเทศไทย) Juristic (Thailand) 
ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งก าไรจากการขายหนว่ยลงทนุ ไม่ไดร้บัยกเวน้ภาษี 
Tax Exempt on Dividend and Capital Gain Non-Tax Exempt 

กรณีนิติบคุคลตา่งประเทศ Juristic (Foreign) 
ประกอบกิจการในไทย มิไดป้ระกอบกิจการในไทย 
Operating in Thailand Non-Operating in Thailand 

หา้งหุน้ส่วน (ประเทศไทย) Partnership (Thailand) 
ส่วนราชการ / รฐัวิสาหกจิ Government Organization / State Enterprise  
สหกรณ ์/ มลูนิธิ / สมาคม / สโมสร / วดั / มสัยิด / ศาลเจา้ Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque / Shrine 
ไดร้บัการยกเวน้ภาษี 
Tax Exempt Campany 

อื่นๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify)   

ประเภทธุรกิจ Business Type* 
คา้ของเกา่ / วตัถโุบราณ Antique Trading 
อาวธุยทุธภณัฑ ์Armament 
คาสิโน / การพนนั Casino / Gambling 
สหกรณ/์มลูนิธิ/สมาคม/สโมสร/วดั/มสัยิด/ศาลเจา้ Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/Mosque/Shrine 
โอนและรบัโอนเงินทัง้ภายในและต่างประเทศ  Domestic or International Money Transfer 
สถานบรกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบรกิาร Entertainment Business 
การเงิน / ธนาคาร Financial Service / Banking 
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange 
โรงแรม / ภตัตาคาร Hotel / Restaurant 
ประกนัภยั / ประกนัชีวิต Insurance / Assurance 
คา้อญัมณี / ทอง Jewelry / Gold Trading 
อสงัหารมิทรพัย ์Property / Real Estate 
ธุรกิจรบัคนเขา้มาท างานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปท างานต่างประเทศ Foreign Worker Employment Agency 
ธุรกิจน าเที่ยว / บรษิัททวัร ์Travel Industry / Travel Agency 
มหาวิทยาลยั / โรงเรียน / สถานศกึษา University / School / Education Center 
อื่นๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify)    

มูลค่าทรัพยส์นิ  บาท Baht (ทรพัยส์ิน หมายถงึ เงินฝาก เงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้) 
Asset Value                                                                     (Asset includes deposits, direct investment in securities and derivatives) 

หรือ Or 
ส่วนของผู้ถือหุ้น                                     บาท Baht (ส่วนของผูถ้ือหุน้ตามงบการเงินปีล่าสดุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้) 
Shareholder’s equity                                                (Shareholder’s equity as the latest financial statement that is reviewed by auditor) 

* Required
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1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชีนิติบุคคล Juristic The Investor Information - For Account Opening 

แหล่งทีม่าของรายได้ Source of Income* (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้ You can select more than 1 item)  
     เงินจากการท าธุรกจิ Revenue from Business  

 ค่าหุน้ Stock  
 เงินบรจิาค Donation 
 เงินกู ้Loan  
 เงินจากการขายทรพัยสิ์น  Revenue from selling property 

      อื่นๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify)     

ประเทศแหล่งทีม่าของรายได้/เงนิลงทนุ  Country's Source of Income/Investment Fund* 
ประเทศไทย Thailand ประเทศอื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

Other countries (Please specify) 
ทีอ่ยู่ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง Commercial Registration Certificate Address* 
เลขที่ Address No.   หมู่ที่ Moo No.           อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban                                                               
เลขที่หอ้ง Room No.    ชัน้ Floor             ซอย Soi     ถนน Road      
แขวง/ต าบล Sub-district/Tambon                                          เขต/อ าเภอ District/Amphur     
จงัหวดั Province    รหสัไปรษณีย ์Postal Code   ประเทศ Country       
โทรศพัท ์Telephone                         

เงือ่นไขการลงนามนิตบิุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสอืมอบอ านาจ/รายงานการประชุม* 
Juristic's Condition of Authorized Signatories as Commercial Registration Certificate/Letter of authority/Minutes of meeting 

                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                   

ข้อมูลติดต่อ  Contact Information 
ชื่อ-นามสกลุผูต้ิดต่อ*   ต าแหน่ง/ฝ่าย    
Name-Surname Position/Division 
โทรศพัท*์  โทรสาร   อีเมล    
Telephone Fax Email 
ชื่อ-นามสกลุผูต้ิดต่อ*   ต าแหน่ง/ฝ่าย    
Name-Surname Position/Division 
โทรศพัท*์  โทรสาร   อีเมล    
Telephone Fax Email 
รายชื่อกรรมการของนิตบิุคคล  List of Juristic's Directors* 

ชื่อ - นามสกลุ   สญัชาต ิ  เลขที่บตัรประชาชน/เลขที่พาสปอรต์    อ านาจลงนาม   เป็นผูบ้รหิารสงูสดุ 
                 Name – Surname                       Nationality   ID Card No./Passport No.            Authorized                Chief 
                                                                                                                                                           Signatory  Executive 
1.          มี Yes ไม่มี No 
2.         มี Yes ไม่มี No 
3.         มี Yes ไม่มี No 
4.         มี Yes ไม่มี No 
5.         มี Yes ไม่มี No 
6.          มี Yes ไม่มี No 
7.         มี Yes ไม่มี No 
8.         มี Yes ไม่มี No 
9.         มี Yes ไม่มี No 
10.         มี Yes ไม่มี No 

* Required
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2. รายชื่อผู้ถือหุ้นทีถื่อหุน้ตั้งแต่ 25% ขึน้ไป 
List of Shareholders holding from 25% of shares 

กรณีบคุคลธรรมดาที่เป็นผูถื้อหุน้ของนิติบคุคลเจา้ของบญัชี Individuals who shareholders of juristic's owner*: 
ชื่อ - นามสกลุ ของผูถื้อหุน้ สญัชาต ิ เลขที่บตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง วนัหมดอาย ุ

         Name - Surname or Shareholders                Nationality ID Card No./Passport No.        (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ไดใ้ชบ้ตัรประชาชน) 
                                                                                                                                                                                                                                                     Date of Expiry  

(Only for passport and Alien 
Registration Card) 

1.              
2.              

3.              

4.              
 

กรณีนิติบคุคลที่เป็นผูถื้อหุน้ของนิติบคุคลเจา้ของบญัชี Juristics who shareholders of juristic's owner*: 

1.ชื่อนิติบคุคล Juristic Name    
เลขทะเบียนนิติบคุคล   ประเทศที่จดทะเบียน     
Commercial Registration No. Registration Country 

ชื่อ - นามสกลุ หรือ ชื่อนิติบคุคล สญัชาต ิ เลขที่บตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง วนัหมดอาย ุ
ที่เป็นผูถื้อหุน้   Nationality /เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร (กรอกเฉพาะกรณีทีไ่ม่ไดใ้ชบ้ตัรประชาชน) 

 Name - Surname or Juristic Name /เลขทะเบียนนิติบคุคล     Date of Expiry  
ID Card No./Passport No.   

/Tax ID/Commercial Registration No.             

1.              

2.              

3.              

4.              
 
2.ชื่อนิติบคุคล Juristic Name    
เลขทะเบียนนิติบคุคล   ประเทศที่จดทะเบียน     
Commercial Registration No. Registration Country 

ชื่อ - นามสกลุ หรือ ชื่อนิติบคุคล สญัชาต ิ เลขที่บตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง วนัหมดอาย ุ
ที่เป็นผูถื้อหุน้   Nationality /เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ไดใ้ชบ้ตัรประชาชน) 

 Name - Surname or Juristic Name /เลขทะเบียนนิติบคุคล      
ID Card No./Passport No.   

/Tax ID/Commercial Registration No.             

1.              

2.              

3.              

4.              

 

* Required 
 

Page 3 

(Only for passport and Alien 
Registration Card) 

Date of Expiry 
(Only for passport and Alien 

Registration Card) 



 

 

3. ข้อมูลผู้รับผลประโยชนท์ีแ่ท้จริง  End Beneficiary Information 

ชื่อ - นามสกลุ* Name - Surname                                                                      
วนัเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (B.E.)   

ประเภทหลกัฐาน* บตัรประชาชน ID Card เลขที่ No.  
ID Type หนงัสือเดินทาง Passport เลขที่ No.  

วนัหมดอาย ุ(ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)   
ประเทศที่ออก Issuing Country    
บตัรคนต่างดา้ว Alien Registration Card  เลขที่ No.   
วนัหมดอาย ุ(ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)  

ทีอ่ยู่ตามประเภทหลักฐาน  Address as specified in the identification document 
เลขที่ Address No.   หมู่ที่ Moo No.           อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban    เลขที่หอ้ง Room No.  
  ชัน้ Floor             ซอย Soi     ถนน Road    
ต าบล Sub-district/Tambon    อ าเภอ District/Amphur                                                               
จงัหวดั Province    รหสัไปรษณีย ์Postal Code   ประเทศ Country     

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่ 
Are you a politician or connected to any Political person? 
ใช่ Yes ต าแหน่งงาน Position                                                            ไม่ใช่ No 

 

4. ข้อมูลส าหรับท าธุรกรรมกองทนุรวม  Information for Mutual Fund 

เงือ่นไขการลงนามการท าธุรกรรม  Condition of Authorized Signatories for Transaction*    
                                                                                                                                                                                                  
ผู้รับมอบอ านาจทอดสุดท้ายในการท าธุรกรรม* 
Authorized person of Juristic The Investor for transaction 

1.ชื่อ - นามสกลุ* Name - Surname    
วนัเดือนปีเกิด* (ค.ศ.) Date of Birth (B.E.)   

ประเภทหลกัฐาน* บตัรประชาชน ID Card เลขที่ No.   
ID Type หนงัสือเดินทาง Passport เลขที่ No.  

วนัหมดอาย ุ(ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)   
ประเทศที่ออก Issuing Country    

บตัรคนต่างดา้ว Alien Registration Card  เลขที่ No.  
วนัหมดอาย ุ(ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)   

ทีอ่ยู่ตามประเภทหลักฐาน  Address as specified in the identification document* 

เลขที่ Address No.   หมู่ที่ Moo No.          อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban     
เลขที่หอ้ง Room No.    ชัน้ Floor             ซอย Soi     ถนน Road     
แขวง/ต าบล Sub-district/Tambon                          เขต/อ าเภอ District/Amphur     
จงัหวดั Province     รหสัไปรษณีย ์Postal Code    ประเทศ Country     

 
 

 
* Required 
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4. ข้อมูลส าหรับท าธุรกรรมกองทนุรวม  Information for Mutual Fund 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั  Current Address* 
ตามประเภทหลกัฐาน อื่นๆ (โปรดระบขุอ้มลูดา้นล่างนี)้ 
Same as Address as specified in the identification document Other (Please specify below) 

เลขที่ Address No.   หมู่ที่ Moo No.           อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban    
เลขที่หอ้ง Room No.   ชัน้ Floor             ซอย Soi     ถนน Road    
ต าบล Sub-district/Tambon    อ าเภอ District/Amphur     
จงัหวดั Province    รหสัไปรษณีย ์Postal Code   ประเทศ Country     

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่ 
Are you a politician or connected to any Political person? 

ใช่ Yes ต าแหน่งงาน Position                                                            ไม่ใช่ No 
 
2.ชื่อ - นามสกลุ* Name - Surname    
วนัเดือนปีเกิด* (ค.ศ.) Date of Birth (B.E.)   
ประเภทหลกัฐาน* บตัรประชาชน ID Card เลขที่ No.  

ID Type หนงัสือเดินทาง Passport เลขที่ No.  
วนัหมดอาย ุ(ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)   

ประเทศที่ออก Issuing Country    
บตัรคนต่างดา้ว Alien Registration Card  เลขที่ No.  
วนัหมดอาย ุ(ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)   

ทีอ่ยู่ตามประเภทหลักฐาน  Address as specified in the identification document* 

เลขที่ Address No.   หมู่ที่ Moo No.          อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban     
เลขที่หอ้ง Room No.    ชัน้ Floor             ซอย Soi     ถนน Road     
แขวง/ต าบล Sub-district/Tambon                                               เขต/อ าเภอ District/Amphur     
จงัหวดั Province     รหสัไปรษณีย ์Postal Code    ประเทศ Country   

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั  Current Address* 
ตามประเภทหลกัฐาน อื่นๆ (โปรดระบขุอ้มลูดา้นล่างนี)้ 
Same as Address as specified in the identification document                    Other (Please specify below) 

เลขที่ Address No.   หมู่ที่ Moo No.           อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban    
เลขที่หอ้ง Room No.   ชัน้ Floor             ซอย Soi     ถนน Road    
ต าบล Sub-district/Tambon    อ าเภอ District/Amphur     
จงัหวดั Province    รหสัไปรษณีย ์Postal Code   ประเทศ Country     

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่ 
Are you a politician or connected to any Political person? 

ใช่ Yes ต าแหน่งงาน Position                                                            ไม่ใช่ No 
 

                                                                              
( ) 

ลงชื่อผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนติิบคุคล  
Authorized Signatory of Juristic The Investor's Signature 

 
* Required 
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  วนัท่ี Date           

5. การเปิดบัญชีกองทนุรวม Account Information - For Mutual Fund 
วัตถุประสงคก์ารลงทนุ  Investment Objective* 

บรหิารสภาพคล่อง Liquidity Management  การลงทนุ Investment 

บรหิารเงินรอลงทนุ Cash management for investment อื่นๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify)                                       

ทีอ่ยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address*  
 ตามหนงัสือจดทะเบยีนนิติบคุคล/หนงัสือจดัตัง้  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify) 
 Same as Commercail Registration Certificate Address 

 

เลขที่ Address No.             หมู่ที่ Moo No.               อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban                                                                   
เลขที่หอ้ง Room No.                ชัน้ Floor             ซอย Soi                              ถนน Road                                        
ต าบล Sub-district/Tambon    อ าเภอ District/Amphur                                                                    
จงัหวดั Province                      รหสัไปรษณีย ์Postal Code                             ประเทศ Country                                           

วิธีการรับเอกสาร  Mailing Method*  
(บริษัทจะจดัส่งเอกสารตามช่องทางที่ท่านเลือกหรือเป็นไปตามที่วิธีการน าสง่ที่สามารถด าเนินการได)้  
(Documents will be delivered according to the selected or available channel) 

ตามอเีมล (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บรษิัทจะจดัสง่เอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก) 
E-mail (If you choose this option, your documents will be sent to your email address as a main contact channel) 

โทรสาร Fax    

ไปรษณีย ์Post 

บัญชีธนาคารส าหรับหักเงนิเพื่อซือ้หลกัทรัพย ์Bank Account for Subscription 

ล าดบั 
No. 

บญัชีหลกั 
Main Bank Account 

ธนาคาร 
Bank 

สาขา 
Branch 

เลขบญัช ี
Account No. 

ชื่อบญัช ี
Account Name 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 
 

* Required 
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  วนัท่ี Date           

5. การเปิดบัญชีกองทนุรวม Account Information - For Mutual Fund 

บัญชีธนาคารส าหรับรับเงนิคา่ขายหลกัทรัพย ์ดอกเบีย้ เงนิปันผล* 
Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend 

ตามบญัชีธนาคารส าหรบัหกัเงินเพื่อซือ้หลกัทรพัย ์Same as Bank Account for Subscription 

บญัชีอื่นๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify) 

ล าดบั 
No. 

บญัชีหลกั 
Main Bank Account 

ธนาคาร 
Bank 

สาขา 
Branch 

เลขบญัช ี
Account No. 

ชื่อบญัช ี
Account Name 

1      

2      

3      

4      

5      
 

หมายเหตุ  บัญชีธนาคารส าหรับหักเงินเพื่อซื ้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี ้ยและเงินปันผล ผู้ถือหลักทรัพย์และ 
เจา้ของบญัชีตอ้งเป็นบคุคลเดียวกนั 

Remark For bank account for subscription and bank account for Redemption proceeds and dividend, the securities holder 
and the account holder must be the same person. 

 
ค ารับรอง  
ขา้พเจา้ขอรบัรองและยืนยนัว่าขอ้มลูที่ใหไ้วใ้นค าขอเปิดบญัชเีป็นขอ้มลูถกูตอ้งครบถว้นตามความเป็นจรงิและเป็นปัจจบุนั 
Statement of Confirmation 
I confirm that the information provided in the account opening application form and relevant supporting documents are truthful, 
complete and up-to-date. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                            
( ) ( ) 
ลงชื่อผูข้อเปิดบญัชี Applicant Signature ลงชื่อผูข้อเปิดบญัชี Applicant Signature 

 

* Required 
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ข้อก าหนดและเงือ่นไขของการเปิดบัญชกีองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening 

ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี ้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมกับบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จ ากัด  (“บริษัทจัดการ”) 
โดยตรงหรือผ่านบริการ FundConnext โดยผูข้อเปิดบญัชีกองทนุรวม (“ผู้ลงทุน”) ไดล้งนามในค าขอเปิดบญัชีกองทนุรวมเพ่ือรบัทราบและตกลงเขา้ผกูพนัและปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้ 
The terms and conditions for the mutual fund account opening as specified herein are an integral part of the mutual fund account opening application form directly or through 
FundConnext service with KWI Asset Management Company Limited (“Asset Management Company”) whereby the mutual fund account opening applicant (“The Investor”) has 
signed such form as acknowledgement/agreement to be bound by and to comply with the following terms and conditions:  
1.   ผูล้งทนุตกลงใหบ้ริษัทจัดการใชต้น้ฉบับของค าขอเปิดบัญชีกองทนุรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทนุรวมที่ผูล้งทุนไดล้งนามทัง้ที่เป็นลายเซ็น รวมถึง ลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกสไ์วแ้ลว้เป็น

เอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมส าหรบับริษัทจัดการที่ผูล้งทุนประสงคจ์ะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใชส้  าเนาของเอกสารขา้งตน้ (ส  าเนากระดาษ ส าเนาในรูปแบบของการ
สแกนขอ้มูลหรือส  าเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด) หรือรูปแบบของ Text File โดยผูล้งทนุตกลงใหส้  าเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใชบ้ังคับตามกฎหมาย และใชผ้กูพนักับผูล้งทุนไดเ้สมือน
กบัตน้ฉบบัของเอกสาร 
The The Investor accepts and agrees that the Asset Management Company is able to use the original copy of the mutual fund account opening application form and relevant supporting 
documents all previously signed by the The Investor, including electronic signature, as documents for the mutual fund account opening for the Asset Management Company in which 
intends to open the mutual fund account. In the event that the Asset Management Company uses the copy of the aforesaid documents (hard copy, copy in the form of scanned information 
or copy stored in any other electronic format), or in text file format, the The Investor agrees that such copy is legally enforceable and binding upon as if they are the original documents. 

2.   ผูล้งทุนขอรบัรองและยืนยันว่าขอ้มูลที่ใหไ้วใ้นค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพ่ือก าหนดความเสี่ยงของผูล้งทุน และ/หรือตามขอ้สอบถามเป็น     
ครัง้คราวของบริษัทจัดการ เป็นขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากขอ้มูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผูล้งทุนตกลงแจง้เป็นลายลกัษณอ์ักษรหรือแจง้ในรูป 
แบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรบัใหบ้ริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักชา้ และในกรณีที่ภายหลงับริษัทจัดการมีการติดต่อผูล้งทุนตามวิธีการที่ระบุไวใ้นขอ้ 8 เพ่ือแจง้ยืนยัน หรือปรบัปรุงขอ้มูลขา้งตน้ไป      
ยงัผูล้งทนุ หากผูล้งทนุไม่แจง้การเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหรือตอบกลบัตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด ผูล้งทนุตกลงใหบ้ริษัทจดัการยึดถือขอ้มลูล่าสดุที่มีอยู่เดิมเป็นขอ้มลูปัจจุบัน
ของผูล้งทนุ 
The Investor represents and confirms that the information provided in the mutual fund account opening application form and relevant supporting documents, the customer risk profile and/or 
the questionnaire prepared by the Asset Management Company from time to time, are truthful, complete, and up-to-date. Should there be any changes to such information in the future; 
The Investor agrees to notify the Asset Management Company without delay, in a written form or in any other form acceptable to the Asset Management Company. In case any subsequent 
contact is made by the Asset Management Company to The Investor by using the method as specified in Clause 8 for the purpose of confirming or updating the aforementioned information 
and The Investor fails to notify the changes or does not respond in accordance with the method and within the period of time prescribed by the Asset Management Company, The Investor 
accepts and agrees that the Asset Management Company may use the existing latest information as the up-to-date information of The Investor. 

3.   ผูล้งทนุตกลงใหบ้ริษัทจัดการท าการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ซึ่งขอ้มลูเกี่ยวกับบัญชีกองทุน
รวมของผูล้งทนุที่มีอยู่กับบริษัทจดัการใหแ้ก่บคุคลดงัต่อไปนี ้โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลเท่าที่จ  าเป็นเพ่ือบรรลวุตัถุประสงคท์ี่แจง้ไวแ้ก่ผูล้งทนุซึ่งเป็นเจา้ของขอ้มูล 
The Investor accepts and agrees to The Asset Management Company for the collecting, using, and/or disclosing, including sending or transferring outside Thailand (hereinafter 
called “Processing”), personal data on the information in relation to the Investor’s mutual fund account that the Investor has with the Asset Management Company to the 
following persons. The Asset Management Company will procure with the Processing of personal data to the extent necessary to achieve purposes which have been notified 
to the Investor as data owner:  

(1) ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินงานหรือการลงทนุของบริษัทจัดการหรือกองทนุ เช่น บริษัทในกลุ่มเคดับบลิวไอ บริษัทในเครือของบริษัทจัดการ ผูจ้ัดการกองทุน และ/หรือ บริษัทจัดการที่
กองทนุรวม กองทรพัยส์ินหรือนิติบคุคลที่กองทนุรวมไปลงทนุที่อยู่ต่างประเทศ (ถา้มี) 

   A person relating to the operation or investment of the Asset Management Company or the fund such as the entities under KWI Group, affiliates, fund manager and/or Asset 
Management Company, which the fund, assets, or the juristic person that the mutual fund invested in is situated outside Thailand (if any); 

(2)   หน่วยงานทางการ ผูก้  ากับดแูล องคก์รระหว่างประเทศ Exchange หรือ Self-Regulatory Organization ทัง้ในและต่างประเทศ (ถา้มี) 
  Any state authority, regulatory body, international organization, Exchange or self-regulated organization both in Thailand and overseas (if any); and 

(3)   หน่วยงานอื่นใด ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ทัง้ในและต่างประเทศ (ถา้มี) ที่จ  าเป็นเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายในการลงทนุของผูล้งทนุ 
  Any other authorities, public and private both in Thailand and overseas (if any) deems necessary in order to achieve the Investor’s investment goals. 

4.  ผูล้งทนุตกลงรบัทราบว่าในกรณีที่ผูล้งทนุไม่สามารถด าเนินการตามที่บริษัทจดัการหรือกองทนุก าหนด หรือบริษัทจดัการหรือกองทนุไม่สามารถด าเนินการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลโดยไม่ใช่
ความผิดของบริษัทจดัการหรือกองทนุ เช่น การน าส่งขอ้มูลและ/หรือเอกสาร เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายทัง้ในและต่างประเทศ  รวมถึงขอ้ก าหนดของหนงัสือชีช้วนและเงื่อนไขการเปิดบญัชี    
ผูล้งทุน  ตกลงใหบ้ริษัทจัดการระงับการใหบ้ริการใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับบัญชีกองทุนรวมรวมของผูล้งทุน รวมถึงการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ือปิดบัญชี
กองทนุรวมของผูล้งทนุได ้โดยผูล้งทนุตกลงที่จะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทจดัการในการด าเนินการดงักล่าว 
The Investor acknowledges that in an event the investor fails to comply with the requirements of the Asset Management Company or the fund, or in an event where the Asset 
Management Company or the fund fails to procure with the Processing of personal data, which such failure is not attributable to the Asset Management Company or the fund, 
such as the delivery of information and document for the compliance under the both domestic and foreign laws, including terms under the fund prospectus and conditions for 
the mutual fund account opening, the Investor agrees that the Asset Management Company may suspend any services related to the Investor’s mutual fund account including 
the closing of the Investor’s mutual fund account, and/or proceeding with the redemption of investment units for the closing of the Investor’s mutual fund account. The Investor 
agrees not to demand/claim for any damages arising thereof from the Asset Management Company.  

5.   ผูล้งทนุรบัทราบและตกลงว่าบริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะไม่อนุมตัิหรือปฏิเสธค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการท าธุรกรรมกับผูล้งทุนทัง้หมดหรือบางส่วน ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งชีแ้จงแสดงเหตุผลใดๆ
แก่ผูล้งทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการใหถ้ือเป็นที่สุด ทัง้นี ้ใหร้วมถึงการสงวนสิทธิที่เป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิ และหนา้ที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วน ตลอดจนเงื่อนไข และ
ขอ้ก าหนดอื่นใดที่บริษัทจดัการไดก้ าหนดไว ้
The Investor acknowledges and agrees that the Asset Management Company reserves the right not to approve or accept the mutual fund account opening application form or not to 
proceed with any transaction of The Investor in whole or in part without having to provide any reason to The Investor and the decision of the Asset Management Company is deemed final. 
In this regard, the right reservation pursuant to the terms of service, the duty of the Asset Management Company specified in the fund prospectus and other conditions and terms prescribed 
by the Asset Management Company shall be included. 

6.  ในกรณีที่ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุส่งค าสั่งซือ้ขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูล้งทุนใหก้ับบริษัทจดัการโดยตรงหรือผ่านบริการ FundConnext หรือผูล้งทนุส่งค าสั่งซือ้ขายหรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งค าสั่งซือ้ขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือผูใ้หบ้ริการ FundConnext 
หรือผูใ้หบ้ริการอื่นใดที่ไดร้บัการอนุมัติจากบริษัทจัดการ ผูล้งทุนตกลงใหถ้ือเอาขอ้มูลค าสั่งที่บริษัทจัดการไดร้บัจากบริการ FundConnext มีผลผูกพันผูล้งทุนเสมือนหนึ่งผูล้งทุนไดล้งนาม และยื่น
แบบฟอรม์ค าสั่งในการท ารายการดงักล่าวต่อบริษัทจดัการและขอ้มลูดงักล่าวถือเป็นหลกัฐานที่ถูกตอ้งสมบูรณ ์และใชอ้า้งอิงส  าหรบัการท ารายการของผูล้งทนุได ้
In an event that the distributor sends a subscription/redemption/switching order of the Investor to the Asset Management Company directly or through FundConnext service or the Investor 
sends a subscription/redemption/switching order through the internet system of the Asset Management Company or the distributor or the FundConnext service provider or any other service 
providers approved by the Asset Management Company, the Investor agrees that the information on the order through those internet systems received by the Asset Management Company 
is binding upon investor as if the Investor has signed and sent such order to the Asset Management Company and shall constitutes a  complete and correct evidence and is admissible in 
all respect, which can be used as a reference to the transaction conducted by the Investor. 
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7.   ผูล้งทนุยืนยนัว่าไดร้บัทราบและศึกษาหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส  าคญั และ/หรือคู่มือการลงทนุของกองทนุ  SSF, SSFX, RMF ก่อนลงทนุแลว้ รวมถึงไดร้บัทราบขอ้มลูและค าเตือนดงันี ้
The Investor confirms that, prior to making an investment, the Investor has received and studied the prospectus summary and/or the investment handbook of SSF, SSFX, LTF as well as 
acknowledged information and warning below. 

(1)   ค าเตือนและขอ้มลูต่างๆ ของกองทนุที่จะลงทนุ เช่น ลกัษณะกองทนุ ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม สภาพคล่อง 
 The warning and general information of the fund to be invested in, such as characteristic, risk, fees, and liquidity of the fund; 

(2)    การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผูล้งทนุอาจไดร้บัเงินลงทนุคืนมากกว่าหรือนอ้ยกว่าเงินลงทนุเริ่มแรกก็ได ้และอาจไม่ไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วย  
        ลงทนุภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ามที่ไดม้ีค าสั่งไว ้ 

   The investment in investment units is not a cash deposit and involves risks. Investor may get money back higher or less than the original investment amount and may not receive 
the redemption proceeds within the period specified in the Fund’s related documents or may not redeem the investment units as instructed;  

(3)    การใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งตรงต่อความเป็นจริงและเป็นปัจจบุนัจะเป็นประโยชนต์่อค าแนะน าที่ผูล้งทนุจะไดร้บั 
Providing accurate, truthful, and up-to-date information will be useful for all advice given to the Investor; and  

(4)    บริษัทจดัการมิไดเ้ป็นที่ปรกึษาดา้นภาษีอากร ดงันัน้ ผูล้งทนุมีหนา้ที่ศึกษาเงื่อนไขและสิทธิประโยชนท์างภาษีตามที่กรมสรรพากรก าหนดและผูล้งทนุมีหนา้ที่ตรวจสอบเงื่อนไขการไดร้บั
สิทธิประโยชนท์างภาษีของตนเอง นอกจากนี ้ผูล้งทนุไม่สามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวม SSF, SSFX, RMF และ LTF ไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนัได ้
The Asset Management Company is not a tax advisor to provide any advice or consultation on tax matter. The Investor is responsible for studying conditions and tax privilege as 
prescribed by the Revenue Department and checking the conditions of tax privileges which the Investor is entitled to receive.  In addition, the Investor will not be able to distribute, 
dispose, transfer, pledge or to place as collateral for the investment units of SSF, SSFX, RMF and LTF. 

8.   ส าหรบัการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือขอ้มูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งใหแ้ก่ผูล้งทุน ใหบ้ริษัทจัดการสามารถติดต่อดว้ยวิธีใดก็ได ้ไม่ว่าจะเป็นการแจง้ทาง 
โทรศัพท ์โทรสาร ขอ้ความสัน้ (SMS) ไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส ์(email) ทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือใหค้นน าไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสงัคมออนไลน ์(เช่น 
LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารดว้ยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ไดส้่งไปยงั เลขหมายโทรศัพท ์โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส ์(email address) ที่อยู่ที่ระบไุว ้ในค าขอเปิด
บัญชีกองทุนรวม หรือที่ผูล้งทุนไดแ้จง้การเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครัง้หลงัสุดแลว้ หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผูล้งทุน download ไว ้หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลนท์ี่ผูล้งทุนได้เข้ามา
ติดตามหรือเพ่ิมชื่อเพ่ือรบัขอ้มูลไว ้ใหถ้ือว่าไดส้่งใหแ้ก่ผูล้งทุนแลว้โดยชอบ ทัง้นี ้โดยไม่ค านึงว่า ผูล้งทุนจะไดร้บัดว้ยตนเอง หรือมีผูร้บัไว ้หรือจะได้เปิดอ่านขอ้มูลหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ส่งใหไ้ม่ได้
เพราะผูล้งทุนยา้ยที่อยู่ หรือที่อยู่ที่กล่าวนีเ้ปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรือ้ถอนไป โดยไม่มีการแจง้การยา้ยหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรือ้ถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจดัการก็ดี หรือส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะเลข
หมายโทรศัพท ์โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส ์(email address) หรือที่อยู่ที่ผูล้งทุนไดแ้จง้การเปลี่ยนแปลงไวเ้ป็นหนังสือครัง้หลงัสุดไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นปัจจบุันก็ดี ใหถ้ือว่าผูล้งทุนไดร้บัและทราบ
หนงัสือติดต่อ ค าบอกกล่าว ขอ้มลูหรือหนงัสืออื่นใดของบริษัทจดัการแลว้โดยชอบ 
For any communication, contact, letter and/or notice and/or other documents or information to be made/sent to investor, the Asset Management Company may use any mean such as 
telephone, facsimile, SMS, email, registered or unregistered mail, physical delivery, applications, online social media (e.g. LINE, WhatsApp, Messenger or Facebook) or any other 
communication methods. In the event that the documents or information is sent via telephone number, facsimile number or email address as specified in the mutual fund account opening 
application form or as latest updated by investor in writing to the Asset Management Company or is sent through application downloaded by the Investor or disseminated on social media 
followed or subscribed by the Investor, it shall be deemed that the documents or information has been duly sent to the Investor regardless of whether it has been received or read by the  
Investor or other person or not. In the event that the documents or information cannot be delivered to the Investor as his/her domicile or address has been moved, changed or demolished 
without any notification of such change or demolition in writing to the Asset Management Company, or the latest telephone number, facsimile number, email address or address notified by 
the Investor in writing is incorrect or not updated, it shall be deemed that the Investor have duly received and acknowledged the letter, notice, information or any other document sent from 
the Asset Management Company. 

9.   เพ่ือใหบ้ริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้หน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวขอ้งกับกองทุน สามารถปฏิบัติหนา้ที่ตามกฎหมายที่ 
เกี่ยวขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย) ได ้และเพ่ือเป็นการลดขัน้ตอนที่  
ผูล้งทนุจะตอ้งน าส่งเอกสาร ขอ้ตกลงอนัเกี่ยวกับหนา้ที่ของผูล้งทนุ ขอ้มลู ค ายืนยนั และการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยขอ้มลูภาษีหัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร 
FATCA Form และเอกสารที่อา้งถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะรวมเรียกว่า “เอกสารและขอ้มูล”) ใหก้บับคุคลดังกล่าวขา้งตน้เป็นรายๆ ไป ภายใตข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี ้
หากผูล้งทุนใหห้รือจะใหเ้อกสารและขอ้มูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งขา้งตน้ ผูล้งทุนตกลงและยินยอมใหบุ้คคลดังกล่าวขา้งตน้ทัง้หมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใชเ้อกสารและขอ้มูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า       
ผูล้งทุนไดม้อบเอกสารและขอ้มูลนั้นกับบุคคลดังกล่าวทกุราย และใหบุ้คคลดังกล่าวทุกรายสามารถน าส่ง/ใชเ้อกสารและขอ้มูลนั้นระหว่างกันได ้ทัง้นี ้บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายขา้งตน้
สงวนสิทธิในการขอเอกสารและขอ้มลูเพ่ิมเติมจากผูล้งทนุในภายหลงัได ้
In order for the Asset Management Company (including all funds under the management of the Asset Management Company), distributor and persons relating to the fund to be able to 
comply with their duty under the relevant domestic and foreign law (including FATCA, the law on anti-money laundering and the law on the prevention and suppression of financial support 
to terrorism) and to reduce the procedure for the submission of documents, agreement on the duty of the Investor, any information, confirmation and consent related to self-identification 
and disclosure of information/withholding tax (including FATCA Form and documents referred to in FATCA Form) by the Investor (hereinafter called “Documents and Information”) to each 
of the aforesaid persons subject to the terms and conditions of this mutual fund account opening.  In case the Investor has given or will give the Documents and Information to any of the 
aforesaid persons, the Investor agrees and consents to such persons including their representatives to use such Documents and Information as if the Investor has given such Documents 
and Information to all the aforesaid persons, and all of such aforesaid persons are entitled to send/use the Documents and Information among themselves. The Asset Management Company 
and/or each of the aforesaid persons reserve the right to subsequently request additional Documents and Information from the Investor. 

10. ผูล้งทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในหนังสือชีช้วนของแต่ละกองทุนรวมที่ผูล้งทุนไดล้งทุนไว ้ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในแบบฟอรม์ซือ้ขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวขอ้งกับผูถ้ือหน่วยลงทุน ตลอดจนขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพ่ิมเติมจากขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนีต้ามที่บริษัทจัดการจะ
ก าหนด รวมถึงที่จะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต ซึ่งผูล้งทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวขอ้งกับผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตลอดจนขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพ่ิมเติมของ
บริษัทจดัการไดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทจดัการดงักล่าว 
The Investor agrees to be bound by and comply with the criteria and conditions in the prospectus of each fund in which The Investor has invested in, the terms and conditions in the 
subscription/redemption/switching forms, the rules and procedures relevant to the unitholders as well as any terms and conditions for the mutual fund account opening in addition to this 
terms and conditions for the mutual fund account opening form as may be prescribed by the Asset Management Company including any future amendment thereof. The Investor may 
examine the rules and procedures relevant to the unitholders as well as the additional terms and conditions for the mutual fund account opening of the Asset Management Company on its 
relevant website. 
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11. บริษัทจัดการไดก้ าหนดนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว (รวมถึงทัง้ที่มีการแกไ้ข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเ ติมในอนาคต) เพ่ือก าหนดวัตถุประสงคใ์นการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทัง้สิทธิของผูล้งทนุในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทัง้นีผู้ล้งทุนตกลงที่จะท าความเขา้ใจ และรบัทราบนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือนโยบาย
ความเป็นส่วนตวั โดยผูล้งทนุสามารถท าความเขา้ใจนโยบายดงักล่าวไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ รวมทัง้ไดศ้ึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกบันโยบายการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลหรือนโยบายความ
เป็นส่วนตวัของผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนที่เกี่ยวขอ้งในเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนดงักล่าวแลว้ 

ในกรณีผูล้งทนุใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลอื่นใดนอกเหนือจากขอ้มลูผูล้งทนุเองแก่บริษัทจดัการ ผูล้งทนุรบัรองที่จะตรวจสอบความถกูตอ้งและความสมบรูณข์องขอ้มลูส่วนบคุคลของบุคคล
อื่นที่ผูล้งทนุใหแ้ก่บริษัทจดัการ และแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไดใ้หไ้ว้ (หากมี) ผูล้งทุนไดร้บัความยินยอม หรือรบัรองว่าผูล้งทนุสามารถอาศยั
ฐานทางกฎหมายอื่นส  าหรบัการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลดงักล่าวตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบั  

ผูล้งทนุรบัรองว่าผูล้งทนุไดแ้จง้นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตวัที่เกี่ยวขอ้งตามขอ้ 11 แก่บคุคลอื่นดงักล่าวแลว้ และผูล้งทนุรบัรองว่าบริษัทจดัการสามารถ
เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลตามวัตถุประสงคท์ี่ก าหนดไวใ้นนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตวัที่เกี่ ยวขอ้งตามขอ้ 11 ซึ่งอาจมีการ
แกไ้ขเป็นครัง้คราว ซึ่งรวมถึงวตัถปุระสงคท์ัง้หมดที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวมฉบบันี ้
The Asset Management Company has prescribed for the personal data protection policy or privacy policy (including as amended, altered, or added in the future) in order to specify the 
purposes in Processing personal data, including the rights of Investor as data owner. In this regard, the Investor agrees to study and acknowledge the personal data protection policy and 
privacy policy, which is accessible via the Asset Management Company’s website, and has further studied the personal data protection policy and privacy policy of the relevant distributor 
on such distributor’s website. 
In case the Investor provides to the Asset Management Company personal data of persons other than the Investor’s own personal data, the Investor represents to examine the accuracy 
and completeness of the personal data of other person provided by the Investor to the Asset Management Company, and notify the Asset Management Company of any change in the 
personal data provided (if any). The Investor has been consented or represents that the Investor is able to rely on other legal basis for the collection, use, disclose, and/or the transfer of 
such person’s personal data pursuant to the applicable laws. 
The Investor represents that the Investor has notified such person of the relevant personal data protection policy or privacy policy pursuant to Clause 11, and the Investor represents that 
the Asset Management Company is able to collect, use, disclose, and/or transfer personal data in accordance with the purposes as specified in the relevant personal data protection policy 
or privacy policy according to Clause 11 which may be amended from time to time, including all purposes as specified in this terms and conditions for the mutual fund account opening. 

12. ผูล้งทนุยอมรบัและตกลงว่าขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทนุรวมนีย้ังคงมีผลใชบ้ังคับกับผูล้งทุนต่อไป แมป้รากฎต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการ FundConnext แลว้ก็ตาม 
The Investor acknowledges and agrees that this terms and conditions of the mutual fund account opening remains effective upon the Investor, even though it subsequently appears that 
the Asset Management Company or any distributor cancelled or no longer uses the FundConnext service. 
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทนุส าหรับนิตบิุคคล Suitability test for Juristic Investor 

ค าถามข้อ 1-10 ใช้เพือ่ประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ 
Questions 1-10 are used to assess the suitability of your Investment 
1.  ประสบการณก์ารลงทนุในหลกัทรพัยข์องนิติบคุคล (ไดแ้ก่ ตั๋วเงินคลงั พนัธบตัร ตั๋วแลกเงิน หุน้ หุน้กู ้หุน้กูท้ี่มีอนพุนัธแ์ฝง หน่วยลงทนุ) 

Your prior investment experience in securities. (Securities: Treasury bills, bond, Bill of Exchange, Stocks, Debenture, 
Structure note, Mutual Fund Units) 
ก. นอ้ยกวา่ 1 ปี/ Less than 1 year ค. 6 - 10 ปี/ 6 - 10 years 
ข. 1 - 5 ปี/ 1 - 5 years ง. มากกวา่ 10 ปี/ More than 10 years 

2. ปัจจบุนันิติบคุคลมีภาระทางการเงินและค่าใชจ้่ายประจ าเป็นสดัส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกบัรายไดจ้ากการด าเนินกจิการ  
 What is the proportion of your expenses compare to your revenue? 
ก. มากกว่ารอ้ยละ 75 ของรายไดท้ัง้หมด/ More than 75% of total income 
ข. ระหว่างรอ้ยละ 50 ถึงรอ้ยละ 75 ของรายไดท้ัง้หมด/ Between 50% and 75% of total income 
ค. ตัง้แต่รอ้ยละ 25 แต่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของรายไดท้ัง้หมด/ 25% to less than 50% of the income  
ง. นอ้ยกวา่รอ้ยละ 25 ของรายไดท้ัง้หมด/ Less than 25% of total income  

3.  นิติบคุคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจบุนัอยา่งไร/ What is your current financial status?  
ก. มีทรพัยสิ์นนอ้ยกวา่หนีสิ้น/ Less assets than liabilities 
ข. มีทรพัยสิ์นเท่ากบัหนีสิ้น/ Assets equal liabilities 
ค. มีทรพัยสิ์นมากกวา่หนีสิ้น/ More assets than liabilities 
ง. มีหนีสิ้นนอ้ยมากเมื่อเทียบกบัมลูค่าทรพัยสิ์น หรือไม่มีหนีสิ้นเลย/ Almost no liabilities or no liabilities 

4.  นิติบคุคลเคยลงทนุในทรพัยสิ์นกลุ่มใดต่อไปนีบ้า้ง (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products? 
(You can choose more than 1 item) 
ก. เงินฝากธนาคาร/ Bank Deposits 
ข. พนัธบตัรรฐับาล หรือกองทนุรวมพนัธบตัรรฐับาล/ Government Bond or Government Bond Funds  
ค. หุน้กู ้หรือกองทนุรวมตราสารหนี/้ Debentures or Mutual Funds 
ง. หุน้สามญั หรือกองทนุรวมหุน้ หรือสินทรพัยอ์ื่นท่ีมีความเส่ียงสงู/ Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets 

5.  ระยะเวลาที่ทา่นคาดว่ากจิการจะไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุนี/้ What is your investment period target?  
ก. ไม่เกิน 1 ปี/ Less than 1 year  ค. ตัง้แต่ 3 ถงึ 5 ปี/ 3 to 5 years 
ข. ตัง้แต่ 1 แต่นอ้ยกว่า 3 ปี/ 1 to less than 3 years ง. มากกวา่ 5 ปี/ More than 5 years 

6.  ความสามารถในการรบัความเส่ียงของนิติบคุคล คือ/ What is your risk tolerance? 
ก. เนน้เงินตน้ตอ้งปลอดภยัและไดร้บัผลตอบแทนสม ่าเสมอแต่ต ่าได ้

             Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return 
ข. เนน้โอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่สม ่าเสมอ แต่อาจเส่ียงที่จะสญูเสียเงินตน้ไดบ้า้ง 

             Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment 
ค. เนน้โอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่สงูขึน้ แต่อาจเส่ียงที่จะสญูเสียเงินตน้ไดม้ากขึน้  
     Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment 
ง. เนน้ผลตอบแทนสงูสดุในระยะยาว แต่อาจเส่ียงที่จะสญูเงินตน้ส่วนใหญ่ได ้

             Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment 
7.  เมื่อพิจารณารูปแสดงตวัอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทนุที่อาจเกิดขึน้ดา้นล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทนุในกลุม่การลงทนุใด มากที่สดุ 

When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which investment 
portfolio are you most willing to invest in? 

ก. กลุ่มการลงทนุท่ี 1 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทนุเลย 
 Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss) 

ข. กลุ่มการลงทนุท่ี 2 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 7% แต่อาจมีผลขาดทนุไดถ้ึง 1% 
 Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%) 

ค. กลุ่มการลงทนุท่ี 3 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 15% แต่อาจมีผลขาดทนุไดถ้ึง 5% 
 Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%) 

ง. กลุ่มการลงทนุที่ 4 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 25% แต่อาจมีผลขาดทนุไดถ้ึง 15% 
Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%) 
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทนุส าหรับนิตบิุคคล Suitability test for Juristic Investor 

8. ถา้ท่านเลือกลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทนุสงูดว้ยเช่นกนั ท่านจะรูส้กึอยา่งไร 
If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel? 
ก. กงัวลและตื่นตระหนกกลวัขาดทนุ/ Worried and afraid of loss 
ข. ไม่สบายใจแต่พอเขา้ใจไดบ้า้ง/ Uneasy but somehow understand 
ค. เขา้ใจและรบัความผนัผวนไดใ้นระดบัหนึ่ง/ Understand and accept the fluctuations  
ง. ไม่กงัวลกบัโอกาสขาดทนุสงู และหวงักบัผลตอบแทนที่อาจจะไดร้บัสงูขึน้/ Not concerned about the large potential loss and expect 

that the return may increase 
9. ท่านจะรูส้กึกงัวล/รบัไม่ได ้เมื่อมลูค่าเงินลงทนุของท่านมกีารปรบัตวัลดลงในสดัส่วนเทา่ใด 

 In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased? 
 ก. 5% หรือนอ้ยกว่า/ 5% or less  ค. มากกว่า 10%-20%/ More than 10%-20% 
 ข. มากกวา่ 5%-10%/ More than 5%-10% ง. มากกวา่ 20% ขึน้ไป/ More than 20% 

10. หากปีที่แลว้ท่านลงทนุไป 100,000 บาท ปีนีท้่านพบวา่มลูคา่เงินลงทนุลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะท าอย่างไร  
    Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do? 

 ก. ตกใจ และตอ้งการขายการลงทนุท่ีเหลือทิง้/ Panic and want to sell the remaining investment  
        ข. กงัวลใจ และจะปรบัเปล่ียนการลงทนุบางส่วนไปในทรพัยสิ์นท่ีเส่ียงนอ้ยลง/  

   Worried and will change some investment into less risky assets 
        ค. อดทนถือต่อไปได ้และรอผลตอบแทนปรบัตวักลบัมา/ 

   Continue holding the investment and wait until the investment rebounds 
        ง. ยงัมั่นใจ เพราะเขา้ใจวา่ตอ้งลงทนุระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทนุในแบบเดิมเพื่อเฉล่ียตน้ทนุ/ 

   Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost 
ค าถามข้อ 11-12 ใชเ้ป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการใหค้ าแนะน า (ไม่น ามาคิดคะแนน) 
Questions 11 - 12 are used as additional information for guidance (Scores will NOT be counted) 
ใช้เฉพาะทีจ่ะมีการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (อนุพันธ)์ และหุ้นกู้ทีมี่อนุพันธแ์ฝงโดยตรงเท่าน้ัน  
Apply only to investment in derivatives and structure note 
11. หากการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (อนุพนัธ)์ และหุน้กูท้ี่มีอนุพนัธแ์ฝงประสบความส าเร็จ ท่านจะไดร้บัผลตอบแทนในอตัราที่สงูมาก   

แต่หากการลงทนุลม้เหลว ท่านอาจจะสญูเงินลงทนุทัง้หมด และอาจตอ้งลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรบัไดเ้พียงใด 
Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, The Investors can lose all of their 
investment and must increase more capital. Are you able to accept this? 

        ก. ไม่ได/้ No    ข. ได/้ Yes 
ใช้เฉพาะทีจ่ะมีการลงทนุในตา่งประเทศ/ Apply only to offshore investment 
12. นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทนุแลว้ ท่านสามารถรบัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไดเ้พียงใด  

 In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk? 
        ก. ไม่ได/้ No    ข. ได/้ Yes 
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ส าหรับเจ้าหน้าที ่For Staff 

ส่วนที ่1  เกณฑก์ารคิดคะแนน  Part 1 : Assessment Scores 
ตอบ ก. = 1 คะแนน/ Answer ก = 1 point ตอบ ข. = 2 คะแนน/ Answer ข = 2 points  
ตอบ ค. = 3 คะแนน/ Answer ค = 3 points ตอบ ง. = 4 คะแนน/ Answer ง = 4 points 
ส าหรบัขอ้ 4 หากตอบหลายขอ้ใหเ้ลือกขอ้ที่คะแนนสงูสดุ 
For Suitability Assessment No. 4, if selected more than one answer, the highest score of the answers will be selected. 

 

ส่วนที ่2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ  Part 2 : Assessment Result 
 

คะแนน 
Total Scores 

ระดับ 
Level 

ประเภทนักลงทุน 
The Investor Type of Risk 

นอ้ยกวา่ 15/ Below 15 1 เส่ียงต ่า/ Low 

15-21 2 เส่ียงปานกลางค่อนขา้งต ่า/ Moderate to Low 

22-29 3 เส่ียงปานกลางค่อนขา้งสงู/ Moderate to High 

30-36 4 เส่ียงสงู/ High 

37 ขึน้ไป/ Over 37 Scores 5 เส่ียงสงูมาก/ Very High  

ส่วนที ่3 ตัวอย่างค าแนะน าเร่ืองการจัดสรรการลงทนุ  Part 3 : Basic Asset Allocation 
 

ประเภทผู้ลงทนุ 
The Investor Type of Risk 

สัดส่วนการลงทนุ Asset Allocation 
เงนิฝากและ 

ตราสารหนีร้ะยะสั้น 
Deposits and  

Short-Term Fixed 
Income Funds 

ตราสารหนีภ้าครัฐ 
ทีมี่อายุมากกว่า 1 ปี 

Long-Term  
Fixed Income Funds 

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 
Debenture 

ตราสารทุน 
Equity Fund 

การลงทนุ
ทางเลอืก* 

Other Options 

เส่ียงต ่า/ Low >60% <20% <10% <5% 
เส่ียงปานกลางค่อนขา้งต ่า/ 

Moderate to Low <20% <70% <20% <10% 

เส่ียงปานกลางค่อนขา้งสงู/ 
Moderate to High <10% <60% <30% <10% 

เส่ียงสงู/ High <10% <40% <40% <20% 
เส่ียงสงูมาก/ Very High  <5% <30% >60% <30% 

* รวมถึง สินคา้โภคภณัฑ ์สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้/ Including consumer products and derivatives products 
 

 
 

 
 
 
 
คะแนนรวมที่ได ้Total Scores 

 
ลงชื่อผูป้ระเมิน Assessor Name (   ) 

 วนัท่ี Date ……….../.............................../..................... 
 ลงชื่อผูต้รวจสอบ Inspector Name              (                                                       ) 
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