
แบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสาํหรับนิตบุิคคล 

วันที ่8 พฤษภาคม 2560 

จัดทาํโดย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยความสนับสนุนจากสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ 

FundConnext 



MANEEWAN
สำหรับคนต่างด้าว
มาตรฐานแบบฟอร์มการเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคล  1 ชุด ประกอบด้วย1. แบบฟอร์มการเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคล จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)2. แบบฟอร์มมาตรฐานการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ   หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(SEC)3. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน จัดทำโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน(AIMC)4. แบบฟอร์ม W-9 จัดทำโดย Internal Revenue Service(IRS)5. แบบฟอร์ม W-8BEN-E จัดทำโดย Internal Revenue Service(IRS)  



Juristic Investor Name 

ประเภทธุรกิจ Business Type 

แหล่งทีม่าของเงนิทนุ Source of Investment Fund 

ประเทศหรอืเขตแดนทีเ่ป็นแหล่งทีม่าของเงนิทนุ  Country's Source of Investment Fund 

ประเภทนติิบุคคล Juristic Type 

ประเทศท่ีจดทะเบียน 
Registered Country 

เลขประจาํตวัผู้เสยีภาษีอากร Tax ID. 
เลขท่ีใบสาํคญัการจดทะเบียน  Commercial Registration No. 

FundConnext 

* * 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ทีอ่ยู่ตามหนงัสือจดทะเบียนบรษิทั  Commercial Registration Certificate Address 
เลขท่ี Address No. 
ซอย Soi 
อาํเภอ District/Amphur รหสัไปรษณย์ี Postal Code 

โทรศพัท์ Telephone 

หมู่ท่ี Moo No. 

วันท่ีจดทะเบียน Issued Date 

ถนน Road 
อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban 

ตาํบล Sub-district/Tambon 
จงัหวัด Province 

ประเทศ Country 

ช้ัน Floor 

รายชือ่กรรมการของนติิบุคคล  List of Juristic's Directors 
ช่ือ - นามสกลุ 

Name - Surname 

ช่ือนิตบุิคคล (ภาษาไทย) ไทย Thailand  

นิตบุิคคลทัวไป (ประเทศไทย) Juristic (Thailand) 

ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย)  Partnership (Thailand) 
นิตบุิคคลต่างประเทศ  Juristic (Foreign) 

ส่วนราชการ / รฐัวิสาหกจิ Government Organization / State Enterprise 

สาํนักงานใหญ่ Head Office สาขาลาํดบัท่ี Branch No. 

1. ข้อมูลนติิบุคคลสําหรับประกอบบญัชกีองทนุรวม Juristic Investor Information - For Mutual Fund Account 

อืน่ๆ (โปรดระบุ) 
Other (Please specify) 

สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า 
Co-operative / Foundation / Association /  Club / Temple / Mosque 

1.     

อาํนาจลงนาม 
Authorized Signatory 

เป็นผู้บริหารสงูสดุ 
Chief Executive 

2.     

3.     

4.     

5.     

* 

มี  Yes ไม่มี  No 

มี  Yes ไม่มี  No 

มี  Yes ไม่มี  No 

มี  Yes ไม่มี  No 

มี  Yes ไม่มี  No 
6.     มี  Yes ไม่มี  No 
7.     มี  Yes ไม่มี  No 
8.     มี  Yes ไม่มี  No 

เงือ่นไขการลงนามของนติิบุคคล  Juristic's Condition of Authorized Signatories * 

เลขทีบั่ตรประชาชน / เลขท่ีพาสปอร์ต 
ID Card No. / Passport No. 

สญัชาต ิ
Nationality 

รายได้รวมต่อปีของบรษัิท  Total Income per Year (ล้านบาท  Million Baht) 

ค้าของเก่า / วัตถโุบราณ  Antique Trading 

โอนและรบัโอนเงนิท้ังภายในและต่างประเทศ  
Domestic or International Money Transfer 

คาสโิน / การพนัน  Casino / Gambling 

การเงนิ / ธนาคาร  Financial Service / Banking 

ค่าหุ้น Stock เงนิบรจิาค Donation เงนิกู้ Loan เงนิจากการทําธุรกจิ  Revenue from Business 
เงนิจากการขายทรพัย์สนิ   Revenue from selling property 

สถานบรกิารตามกฎหมายว่าด้วยสถานบรกิาร Entertainment Business 

สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด 
Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque 

อาวุธยุทธภัณฑ์  Armament 

นายหน้าจดัหางาน  Recruitment Agency 

อืน่ๆ (โปรดระบุ)  Other (Please specify) 

อืน่ๆ (โปรดระบุ)  Other (Please specify) 

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  Foreign Currency Exchange 

มหาวิทยาลยั / โรงเรยีน / สถานศกึษา   
University / School / Education Center 

ประกนัภัย / ประกนัชีวิต  Insurance / Assurance 

อสงัหารมิทรพัย์  Property / Real Estate 
ค้าอญัมณี / ทอง  Jewelry / Gold Trading 

โรงแรม / ภัตตาคาร  Hotel / Restaurant 

ธุรกจินาํเท่ียว / บรษัิททัวร์  Travel Industry / Travel Agency 

- - - - - 

วันท่ี Date 

หน้า 1 

- - 

- - 

* Required 
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2. รายชือ่ผู้ถือหุ้นทีถื่อหุ้นต้ังแต่ 25% ขึน้ไป / ผู้รับผลประโยชน์ทีแ่ท้จริง  
   List of Shareholders holding from 25% of shares / End Beneficiary 

5.     

ช่ือ - นามสกลุ หรอื ช่ือนิตบุิคคล 
Name - Surname or Juristic Name 

เลขทีบั่ตรประชาชน / เลขท่ีพาสปอร์ต 
ID Card No. / Passport No. 

สญัชาต ิ
Nationality 

สดัส่วนการถอืหุ้น 
% of Shareholding 

1.     

2.     

3.     

4.     

ช่ือผู้ถอืหุ้นของนิตบุิคคลเจ้าของบัญชี  Name of Shareholders of Juristic's Owner 

หน้า 2 

5.     

ช่ือ - นามสกลุ หรอื ช่ือนิตบุิคคล 
Name - Surname or Juristic Name 

เลขทีบั่ตรประชาชน / เลขท่ีพาสปอร์ต 
ID Card No. / Passport No. 

สญัชาต ิ
Nationality 

สดัส่วนการถอืหุ้น 
% of Shareholding 

1.     

2.     

3.     

4.     

ช่ือนิตบุิคคล  Juristic Name 

5.     

ช่ือ - นามสกลุ หรอื ช่ือนิตบุิคคล 
Name - Surname or Juristic Name 

เลขทีบั่ตรประชาชน / เลขท่ีพาสปอร์ต 
ID Card No. / Passport No. 

สญัชาต ิ
Nationality 

สดัส่วนการถอืหุ้น 
% of Shareholding 

1.     

2.     

3.     

4.     

ช่ือนิตบุิคคล  Juristic Name 

5.     

ช่ือ - นามสกลุ หรอื ช่ือนิตบุิคคล 
Name - Surname or Juristic Name 

เลขทีบั่ตรประชาชน / เลขท่ีพาสปอร์ต 
ID Card No. / Passport No. 

สญัชาต ิ
Nationality 

สดัส่วนการถอืหุ้น 
% of Shareholding 

1.     

2.     

3.     

4.     

ช่ือนิตบุิคคล  Juristic Name 

5.     

ช่ือ - นามสกลุ หรอื ช่ือนิตบุิคคล 
Name - Surname or Juristic Name 

เลขทีบั่ตรประชาชน / เลขท่ีพาสปอร์ต 
ID Card No. / Passport No. 

สญัชาต ิ
Nationality 

สดัส่วนการถอืหุ้น 
% of Shareholding 

1.     

2.     

3.     

4.     

ช่ือนิตบุิคคล  Juristic Name 
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3. ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ทีแ่ท้จริง  End Beneficiary Information 

(                                                                  ) 

ทีอ่ยู่ทีติ่ดต่อได้   Contact Address 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน  Residence Registration Address 
เลขท่ี Address No. 
ซอย Soi 
อาํเภอ District/Amphur รหสัไปรษณย์ี Postal Code 

โทรศัพท์ Telephone 

หมู่ท่ี Moo No. 
ถนน Road 

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban 
ตาํบล Sub-district/Tambon 

จงัหวัด Province 
ประเทศ Country 

ช้ัน Floor 

สญัชาต ิNationality 

เลขท่ี Address No. 
ซอย Soi 
อาํเภอ District/Amphur รหสัไปรษณย์ี Postal Code 

หมู่ท่ี Moo No. 
ถนน Road 

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban 
ตาํบล Sub-district/Tambon 

จงัหวัด Province 
ประเทศ Country 

ช้ัน Floor 

1.  ช่ือ - นามสกลุ Name - Surname วันเดอืนปีเกดิ (พ.ศ.)  Date of Birth (B.E.) 

ประเภทบตัร ID Type  บัตรประชาชน ID Card 
พาสปอร์ต Passport 

- - - - เลขที ่No. 

ลงช่ือผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature 

แม่บ้าน / พ่อบ้าน  Housewife 

อาชีพอสิระ  Self-Employed 

นักการเมือง  Politician 
เกษียณอายุ  Retirement 

ข้าราชการ  Government Employee 

นักลงทุน  Investor 

ตามทะเบียนบ้าน  Same as Residence Registration Address อืน่ๆ (โปรดระบุ)  Other (Please specify) 

- - 

เลขที ่No. 

อาชพี Occupation 
เกษตรกร  Agriculturist 

กจิการครอบครวั  Family Business 

พนักงานบรษัิท  Corporate Employee 
เจ้าของกจิการ / ธุรกจิส่วนตวั  Business Owner 
พระภิกษุ / นักบวช  Buddhist Monk / Priest 

แพทย์ / พยาบาล  Doctor / Nurse 

พนักงานรฐัวิสาหกจิ  State Enterprise Employee 

อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ   
Other (Please specify) 

เป็นผู้บรหิารสงูสดุ 
Being Chief Executive 

เป็นผู้ถอืหุ้นตัง้แต่ 25% ขึน้ไป  
Shareholder who own 25% of total shares or higher 

อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ   
Other (Please specify) 

นักเรยีน / นักศกึษา  Student 
คร ู/ อาจารย์  Teacher 

ท่านเป็นนกัการเมืองหรือเก่ียวข้องกับนกัการเมือง หรือบุคคลทีมี่สถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person? 

ความเก่ียวข้องในฐานะผู้รับผลประโยชน์ทีแ่ท้จริง  Relationship as an End Beneficiary 

ใช่ Yes ไม่ใช่ No 

(                                                                  ) 

ทีอ่ยู่ทีติ่ดต่อได้   Contact Address 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน  Residence Registration Address 
เลขท่ี Address No. 
ซอย Soi 
อาํเภอ District/Amphur รหสัไปรษณย์ี Postal Code 

โทรศัพท์ Telephone 

หมู่ท่ี Moo No. 
ถนน Road 

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban 
ตาํบล Sub-district/Tambon 

จงัหวัด Province 
ประเทศ Country 

ช้ัน Floor 

สญัชาต ิNationality 

เลขท่ี Address No. 
ซอย Soi 
อาํเภอ District/Amphur รหสัไปรษณย์ี Postal Code 

หมู่ท่ี Moo No. 
ถนน Road 

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban 
ตาํบล Sub-district/Tambon 

จงัหวัด Province 
ประเทศ Country 

ช้ัน Floor 

2.  ช่ือ - นามสกลุ Name - Surname วันเดอืนปีเกดิ (พ.ศ.)  Date of Birth (B.E.) 

ประเภทบตัร ID Type  บัตรประชาชน ID Card 
พาสปอร์ต Passport 

- - - - เลขที ่No. 

ลงช่ือผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature 

แม่บ้าน / พ่อบ้าน  Housewife 

อาชีพอสิระ  Self-Employed 

นักการเมือง  Politician 
เกษียณอายุ  Retirement 

ข้าราชการ  Government Employee 

นักลงทุน  Investor 

ตามทะเบียนบ้าน  Same as Residence Registration Address อืน่ๆ (โปรดระบุ)  Other (Please specify) 

- - 

เลขที ่No. 

อาชพี Occupation 
เกษตรกร  Agriculturist 

กจิการครอบครวั  Family Business 

พนักงานบรษัิท  Corporate Employee 
เจ้าของกจิการ / ธุรกจิส่วนตวั  Business Owner 
พระภิกษุ / นักบวช  Buddhist Monk / Priest 

แพทย์ / พยาบาล  Doctor / Nurse 

พนักงานรฐัวิสาหกจิ  State Enterprise Employee 

อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ   
Other (Please specify) 

เป็นผู้บรหิารสงูสดุ 
Being Chief Executive 

เป็นผู้ถอืหุ้นตัง้แต่ 25% ขึน้ไป  
Shareholder who own 25% of total shares or higher 

อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ   
Other (Please specify) 

นักเรยีน / นักศกึษา  Student 
คร ู/ อาจารย์  Teacher 

ท่านเป็นนกัการเมืองหรือเก่ียวข้องกับนกัการเมือง หรือบุคคลทีมี่สถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person? 

ความเก่ียวข้องในฐานะผู้รับผลประโยชน์ทีแ่ท้จริง  Relationship as an End Beneficiary 

ใช่ Yes ไม่ใช่ No 

* Required 

หน้า 3 



(                                                                  ) 

ข้อมูลผู้มีอาํนาจลงนามแทนนติิบุคคลสําหรับทาํธุรกรรมกองทนุรวม  Authorized Signatory of Juristic Investor for Mutual Fund 

ทีอ่ยู่ทีติ่ดต่อได้   Contact Address 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน  Residence Registration Address 

FundConnext 

* 

เลขท่ี Address No. 
ซอย Soi 
อาํเภอ District/Amphur รหสัไปรษณย์ี Postal Code 

โทรศัพท์ Telephone 

หมู่ท่ี Moo No. 
ถนน Road 

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban 
ตาํบล Sub-district/Tambon 

จงัหวัด Province 
ประเทศ Country 

ช้ัน Floor 

สญัชาต ิNationality 

เลขท่ี Address No. 
ซอย Soi 
อาํเภอ District/Amphur รหสัไปรษณย์ี Postal Code 

หมู่ท่ี Moo No. 
ถนน Road 

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban 
ตาํบล Sub-district/Tambon 

จงัหวัด Province 
ประเทศ Country 

ช้ัน Floor 

4. ข้อมูลสําหรับทาํธุรกรรมกองทนุรวม  Information for Mutual Fund 

1.  ช่ือ - นามสกลุ Name - Surname วันเดอืนปีเกดิ (พ.ศ.)  Date of Birth (B.E.) 

ประเภทบตัร ID Type  บัตรประชาชน ID Card 
พาสปอร์ต Passport 

- - - - เลขที ่No. 

ลงช่ือผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature 

แม่บ้าน / พ่อบ้าน  Housewife 

อาชีพอสิระ  Self-Employed 

นักการเมือง  Politician 
เกษียณอายุ  Retirement 

ข้าราชการ  Government Employee 

นักลงทุน  Investor 

เงือ่นไขการลงนามการทําธุรกรรม  Condition of Authorized Signatories for Transaction * 

ตามทะเบียนบ้าน  Same as Residence Registration Address อืน่ๆ (โปรดระบุ)  Other (Please specify) 

- - 

เลขที ่No. 

อาชพี Occupation 
เกษตรกร  Agriculturist 

กจิการครอบครวั  Family Business 

พนักงานบรษัิท  Corporate Employee 
เจ้าของกจิการ / ธุรกจิส่วนตวั  Business Owner 
พระภิกษุ / นักบวช  Buddhist Monk / Priest 

แพทย์ / พยาบาล  Doctor / Nurse 

พนักงานรฐัวิสาหกจิ  State Enterprise Employee 

อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ   
Other (Please specify) 

นักเรยีน / นักศกึษา  Student 
คร ู/ อาจารย์  Teacher 

ท่านเป็นนกัการเมืองหรือเก่ียวข้องกับนกัการเมือง หรือบุคคลทีมี่สถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person? 

ใช่ Yes ไม่ใช่ No 

(                                                                  ) 

ทีอ่ยู่ทีติ่ดต่อได้   Contact Address 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน  Residence Registration Address 
เลขท่ี Address No. 
ซอย Soi 
อาํเภอ District/Amphur รหสัไปรษณย์ี Postal Code 

โทรศัพท์ Telephone 

หมู่ท่ี Moo No. 
ถนน Road 

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban 
ตาํบล Sub-district/Tambon 

จงัหวัด Province 
ประเทศ Country 

ช้ัน Floor 

สญัชาต ิNationality 

เลขท่ี Address No. 
ซอย Soi 
อาํเภอ District/Amphur รหสัไปรษณย์ี Postal Code 

หมู่ท่ี Moo No. 
ถนน Road 

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban 
ตาํบล Sub-district/Tambon 

จงัหวัด Province 
ประเทศ Country 

ช้ัน Floor 

2.  ช่ือ - นามสกลุ Name - Surname วันเดอืนปีเกดิ (พ.ศ.)  Date of Birth (B.E.) 

ประเภทบตัร ID Type  บัตรประชาชน ID Card 
พาสปอร์ต Passport 

- - - - เลขที ่No. 

ลงช่ือผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature 

แม่บ้าน / พ่อบ้าน  Housewife 

อาชีพอสิระ  Self-Employed 

นักการเมือง  Politician 
เกษียณอายุ  Retirement 

ข้าราชการ  Government Employee 

นักลงทุน  Investor 

ตามทะเบียนบ้าน  Same as Residence Registration Address อืน่ๆ (โปรดระบุ)  Other (Please specify) 

- - 

เลขที ่No. 

อาชพี Occupation 
เกษตรกร  Agriculturist 

กจิการครอบครวั  Family Business 

พนักงานบรษัิท  Corporate Employee 
เจ้าของกจิการ / ธุรกจิส่วนตวั  Business Owner 
พระภิกษุ / นักบวช  Buddhist Monk / Priest 

แพทย์ / พยาบาล  Doctor / Nurse 

พนักงานรฐัวิสาหกจิ  State Enterprise Employee 

อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ   
Other (Please specify) 

นักเรยีน / นักศกึษา  Student 
คร ู/ อาจารย์  Teacher 

ท่านเป็นนกัการเมืองหรือเก่ียวข้องกับนกัการเมือง หรือบุคคลทีมี่สถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person? 

ใช่ Yes ไม่ใช่ No 

* Required 
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5. การเปิดบัญชกีองทนุรวม Account Information - For Mutual Fund 

เลขทีล่กูค้า Customer Account No.* ประเภทบัญชี Account Type*

ทีอ่ยู่สําหรบัจัดส่งเอกสาร Mailing Address* 

เลขท่ี Address No. 
ซอย Soi 
อาํเภอ District/Amphur รหสัไปรษณย์ี Postal Code 

โทรศพัท์ Telephone 

หมู่ท่ี Moo No. 
ถนน Road 

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban 
ตาํบล Sub-district/Tambon 

จงัหวัด Province 
ประเทศ Country 

ช้ัน Floor 

FundConnext 

ลงช่ือผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature 

ผู้แนะนาํการลงทุน Investment Consultant 
เลขท่ีใบอนุญาตผู้แนะนําการลงทุน Investment Consultant's License No. 

บัญชีเปิดช่ือ  Segregate 
บัญชีปิดช่ือ  Omnibus 

ตามหนังสอืจดทะเบยีนบรษัิท 
Same as Commercial Registration No. 

อืน่ๆ (โปรดระบุ)  
Other (Please specify) 

บัญชธีนาคารสําหรับหักเงนิเพ่ือการซ้ือหน่วยลงทนุ* 
Bank Account for Subscription

(เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ  You can select more than 1 item) 

(                                                                  ) 
ลงช่ือผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature 

(                                                                  ) 

* Required 

วตัถุประสงค์การลงทนุ  Investment Objective * 
บรหิารสภาพคล่อง  Liquidity Management 
บรหิารเงนิรอลงทุน  Cash management for investment 

การลงทุน  Investment 
อืน่ๆ (โปรดระบุ)  Other (Please specify) 

 ตามบัญชีธนาคารสาํหรบัการซ้ือหน่วยลงทุน  Same as Bank Account for Subscription 

หมายเหตุ
บญัชีธนาคารสาํหรบัหกัเงนิเพือ่การซ้ือหน่วยลงทุน การขายหน่วยลงทุนและรบัเงนิปันผล ผู้ถอืหน่วยและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดยีวกนั 

บัญชธีนาคารสําหรับการขายหน่วยลงทนุและรับเงนิปันผล* 
Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend

ลาํดบั 
No. 
1 

2 
3 
4 

บัญชีหลกั 
Main Bank Account 

ธนาคาร 
Bank 

สาขา 
Branch 

เลขบญัชี 
Account No. 

ช่ือบัญชี 
Account Name 

ลาํดบั 
No. 
1 

2 
3 
4 

บัญชีหลกั 
Main Bank Account 

ธนาคาร 
Bank 

สาขา 
Branch 

เลขบญัชี 
Account No. 

ช่ือบัญชี 
Account Name 

อืน่ๆ (โปรดระบุ)  Other (Please specify) 

วันท่ี Date - - 
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FundConnext 

ข้อกาํหนดและเง่ือนไขของการเปิดบญัชกีองทนุรวมตามทีร่ะบไุว้ดังต่อไปน้ี  ถอืเป็นส่วนหนึง่ของคาํขอเปิดบญัชีกองทุนรวมผ่านบรกิาร FundConnext กบับรษัิทหลักทรพัย์จัดการกองทุนทีเ่ข้าร่วม 
โครงการดังกล่าว (“บริษทัจัดการ”)  โดยผู้ขอเปิดบัญชกีองทนุรวม (“ผู้ลงทนุ”) ได้ลงนามในคาํขอเปิดบญัชกีองทนุรวมเพ่ือรบัทราบและตกลงเข้าผกูพนัและปฏบิติัตามข้อกาํหนดและเงือ่นไขดังต่อไปน้ี 
1.  ผู้ลงทนุตกลงให้บรษัิทจัดการใช้ต้นฉบบัของคาํขอเปิดบญัชกีองทนุรวมและเอกสารประกอบการเปิดบญัชกีองทุนรวมทีผู่้ลงทนุได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบญัชกีองทนุรวมสาํหรบับรษัิท 

จัดการทกุรายทีผู่้ลงทนุประสงค์จะเปิดบญัชีกองทนุรวม และในกรณทีีบ่รษัิทจัดการใช้สาํเนาของเอกสารข้างต้น (สาํเนากระดาษ สาํเนาในรปูแบบของการสแกนข้อมลูหรอืสําเนาทีจั่ดเกบ็ในรปูแบบ 
ทางอเิลก็ทรอนิคส์อืน่ใด) ผู้ลงทนุตกลงให้สาํเนาเอกสารดังกล่าวมผีลใช้บงัคบัตามกฎหมาย และใช้ผูกพนักบัผู้ลงทนุได้เสมอืนกบัต้นฉบบัของเอกสาร 

2.  ผู้ลงทนุขอรบัรองและยนืยนัว่าข้อมลูทีใ่ห้ไว้ในคาํขอเปิดบญัชกีองทนุรวม เอกสารประกอบการเปิดบญัชกีองทนุรวม แบบสอบถามเพือ่กาํหนดความเส่ียงของผู้ลงทนุ และ/หรอืตามข้อสอบถามเป็น 
ครัง้คราวของบรษิทัจัดการ เป็นข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจรงิ และเป็นปัจจุบนั และหากข้อมลูดังกล่าวมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต ผู้ลงทนุตกลงแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืแจ้งในรปู 
แบบอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการยอมรบัให้บรษัิทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณทีีภ่ายหลงับรษัิทจัดการมกีารติดต่อผู้ลงทนุตามวธิกีารท่ีระบไุว้ในข้อ 8 เพือ่แจ้งยนืยนั หรอืปรบัปรงุข้อมลูข้างต้นไป 
ยงัผู้ลงทนุ หากผู้ลงทนุไม่แจ้งการเปลีย่นแปลงข้อมลูหรอืตอบกลบัตามวธิกีารและภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกาํหนด ผู้ลงทนุตกลงให้บรษัิทจัดการยดึถือข้อมลูล่าสดุทีม่อียู่เดิมเป็นข้อมลู 
ปัจจุบนัของผู้ลงทนุ 

3.  ผู้ลงทนุขอให้ความยนิยอมโดยมิอาจเพกิถอนได้ แก่บรษัิทจัดการในการเกบ็รวบรวม ใช้ ส่งหรอืโอนไปต่างประเทศ หรอืเปิดเผยซ่ึงข้อมลูของผู้ลงทนุ รวมทัง้ข้อมลูใดๆ ในบญัชกีองทนุรวมทัง้หมดที ่
ผู้ลงทนุมกีบับรษัิทจัดการให้กบับคุคลดังต่อไปน้ีได้ตามทีบ่รษิทัจัดการเหน็สมควร เพือ่ประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรอืการปฏบิติัตามกฎหมายทัง้ในและต่างประเทศ และ/หรอืเพือ่ประโยชน์ 
ในการให้บรกิารหรอืเสนอผลติภัณฑ์ทางการลงทนุแก่ผู้ลงทนุ และ/หรอืเพือ่การดําเนินงานของบรษัิทจัดการหรอืกองทนุ และ/หรอืเพือ่การดําเนินการตามข้อผกูพนัทีบ่รษัิทจัดการหรอืกองทุนม ี
หน้าทีต้่องปฏบิติั 

4.  ในกรณีทีผู่้ลงทนุไม่สามารถปฏบิติัตามคาํขอของบรษัิทจัดการในการนําส่งข้อมลู เอกสาร และหรอืคาํยนิยอมเพ่ิมเติมตามทีบ่รษัิทจัดการหรอืกองทนุมหีน้าทีต้่องดําเนินการตามกฎหมายทัง้ในและ 
ต่างประเทศหรอืตามข้อผกูพนัทีบ่รษัิทจัดการหรอืกองทนุมหีน้าทีต้่องปฏบิติั หรอืเป็นเรือ่งทีจํ่าเป็นสําหรบัการดําเนินงาน หรอืการลงทนุของบรษิทัจัดการหรอืกองทนุ หรอืผู้ลงทนุไม่ปฏบิติัตามตาม 
ข้อกาํหนด และเงือ่นไขของการเปิดบญัชกีองทนุรวม ผู้ลงทนุตกลงยนิยอมให้บรษัิทจัดการสามารถระงบัการให้บรกิารใดๆอนัเกีย่วข้องกบับญัชกีองทนุรวมของผู้ลงทนุได้ รวมทัง้ดําเนินการปิดบญัช ี
กองทนุรวมของผู้ลงทนุ โดยผูล้งทนุขอมอบอาํนาจ และขอให้ความยนิยอมโดยมอิาจเพกิถอนได้ แก่บรษัิทจัดการในการปิดบญัชีกองทนุรวม และ/หรอืดําเนินการขายคนืหน่วยลงทนุเพือ่ปิดบญัช ี
กองทนุรวมของผู้ลงทนุได้ตามทีบ่รษัิทจัดการเหน็สมควร โดยถือเสมอืนว่าเป็นการดําเนินการของผู้ลงทนุเอง และผู้ลงทนุตกลงจะไม่เรยีกร้องค่าเสยีหายใดๆจากบรษัิทจัดการในการดําเนนิการ 
ดังกล่าวษัิทจัดการหรอืกองทนุมหีน้าทีต้่องปฏบิติั 

5.  ผู้ลงทนุรบัทราบและตกลงว่าบรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะไม่อนุมัติหรอืปฏิเสธคาํขอเปิดบญัชกีองทนุรวม หรอืการทาํธรุกรรมกบัผู้ลงทนุทัง้หมดหรอืบางส่วน ได้โดยไม่จําเป็นต้องช้ีแจงแสดงเหตุผล 
ใดๆแก่ผู้ลงทนุ และการตัดสินใจของบรษัิทจดัการให้ถือเป็นทีส่ดุ ทัง้น้ี ให้รวมถึงการสงวนสทิธทิีเ่ป็นไปตามข้อกาํหนดสทิธ ิและหน้าทีข่องบรษัิทจัดการทีร่ะบไุว้ในหนังสอืชีช้วน ตลอดจนเง่ือนไข 
และข้อกาํหนดอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการได้กาํหนดไว้ 

6.  ในกรณีทีผู่้สนับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคนืหน่วยลงทนุส่งคาํสัง่ซ้ือขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุให้กบับรษัิทจัดการโดยผ่านบรกิาร FundConnext หรอืผู้ลงทนุส่งคาํสัง่ซ้ือขายหรอืสบั 
เปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านทางบรกิารส่งคาํสัง่ซ้ือขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทางระบบอนิเตอร์เนต็ของผู้ให้บรกิาร FundConnext ผู้ลงทนุตกลงให้ถือเอาข้อมลูคาํส่ังทีบ่รษัิทจัดการได้รบัจาก 
บรกิาร FundConnext มผีลผูกพนัผู้ลงทนุเสมือนหน่ึงผู้ลงทนุได้ลงนาม และยืน่แบบฟอร์มคาํสัง่ในการทํารายการดังกล่าวต่อบรษัิทจัดการและข้อมลูดังกล่าวถือเป็นหลกัฐานทีถู่กต้องสมบรูณ์ และ 
ใช้อ้างองิสาํหรบัการทาํรายการของผู้ลงทนุได้  

7.  ผู้ลงทนุยนืยนัว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครัง้ ผู้ลงทนุได้รบัหนังสอืช้ีชวน หรอืคู่มอืการลงทนุใน LTF หรอื RMF แล้วแต่กรณ ีหรอืเอกสารอืน่ใดทีใ่ช้ในการขายหน่วยลงทนุจากบรษัิทจัดการ และ/หรอื 
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคนืหน่วยลงทนุ และ/หรอืบคุคลธรรมดาทีท่าํหน้าทีเ่ป็นผู้ติดต่อผู้ลงทนุ รวมทัง้พนักงานผู้ทาํหน้าทีใ่นการขายหน่วยลงทนุของบคุคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทนุมคีวามรู้ 
และความเข้าใจเกีย่วกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นอย่างดีว่า 

8.  บรรดาการติดต่อ หนังสอืติดต่อ และ/หรอืหนังสอืบอกกล่าว และ/หรอืเอกสารหรอืข้อมลูอืน่ใด ทีจ่ะติดต่อหรอืส่งให้แก่ผู้ลงทนุ ให้บรษัิทจัดการสามารถติดต่อด้วยวธิใีดกไ็ด้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทาง 
โทรศพัท์ โทรสาร ข้อความสัน้ (SMS) ไปรษณย์ีอเิลค็ทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนหรอืไม่ลงทะเบยีนกต็าม หรอืให้คนนําไปส่งเอง หรอืผ่านทาง applications หรอืสือ่สงัคมออนไลน์  
(เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรอื Facebook) หรอืการติดต่อสือ่สารด้วยวธิอีืน่ใด ในกรณทีีไ่ด้ส่งไปยงั เลขหมายโทรศพัท์ โทรสาร ทีอ่ยู่ทางอเิลค็ทรอนิกส์ (email address) ทีอ่ยู่ทีร่ะบไุว้ 
ในคาํขอเปิดบญัชกีองทนุรวม หรอืทีผู่้ลงทนุได้แจ้งการเปลีย่นแปลงไว้เป็นหนังสอืครัง้หลงัสดุแล้ว หรอืส่งผ่านไปยงั applications ทีผู้่ลงทนุ download ไว้ หรอืเผยแพร่ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ทีผู่้ 
ลงทนุได้เข้ามาติดตามหรอืเพิม่ชือ่เพือ่รบัข้อมลูไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทนุแล้วโดยชอบ ทัง้น้ี โดยไม่คาํนึงว่า ผู้ลงทนุจะได้รบัด้วยตนเอง หรอืมผีู้รบัไว้ หรอืจะได้เปิดอ่านข้อมลูหรอืไม่กต็ามสาํหรบั 
ในกรณีทีส่่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทนุย้ายทีอ่ยู่ หรอืทีอ่ยู่ทีก่ล่าวน้ีเปลีย่นแปลงไป หรอืถูกรือ้ถอนไป โดยไม่มกีารแจ้งการย้ายหรอืการเปลีย่นแปลงหรอืการรือ้ถอนน้ันเป็นหนังสือถึงบรษัิทจัดการกดี็  
หรอืส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ทีอ่ยู่ทางอเิลค็ทรอนิกส์ (email address) หรอืทีอ่ยู่ทีผู้่ลงทนุได้แจ้งการเปลีย่นแปลงไว้เป็นหนังสอืครัง้หลงัสดุไม่ถูกต้องหรอืไม่เป็นปัจจุบนักดี็ ให้ 
ถือว่าผู้ลงทนุได้รบัและทราบหนังสอืติดต่อ คาํบอกกล่าว ข้อมลูหรอืหนังสอือืน่ใดของบรษัิทจัดการแล้วโดยชอบ 

9.  เพือ่ให้บรษัิทจัดการ (รวมถึงกองทนุทกุกองทนุภายใต้การบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือหน่วยลงทนุและผู้เกีย่วข้องกบักองทนุ สามารถปฏบิติัหน้าทีต่ามกฎหมายท่ี 
เกีย่วข้องทัง้ในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพือ่เป็นการลดข้ัน 
ตอนทีผู่้ลงทนุจะต้องนําส่งเอกสาร ข้อตกลงอนัเกีย่วกบัหน้าทีข่องผู้ลงทนุ ข้อมลู คาํยนืยนั และคาํยนิยอมใดๆเกีย่วกบัการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมลู/หกั ณ ทีจ่่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA  
Form และเอกสารท่ีอ้างถงึใน FATCA Form) (ซ่ึงต่อไปน้ีจะรวมเรยีกว่า “เอกสารและข้อมลู”) ให้กบับคุคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกาํหนดและเงือ่นไขของการเปิดบญัชกีองทนุน้ี   
หากผู้ลงทนุให้หรอืจะให้เอกสารและข้อมลูแก่บคุคลใดบคุคลหน่ึงข้างต้น ผู้ลงทนุตกลงและยนิยอมให้บคุคลดังกล่าวข้างต้นทัง้หมดรวมถึงตัวแทนมสีทิธใิช้เอกสารและข้อมลูดังกล่าวเสมอืนหนึง่ว่า ผู้ 
ลงทนุได้มอบเอกสารและข้อมลูน้ัน กบับคุคลดังกล่าวทกุราย และให้บคุคลดังกล่าวทกุรายสามารถนาํส่ง/ใช้เอกสารและข้อมลูน้ันระหว่างกนัได้ ทัง้น้ี บรษัิทจัดการ และ/หรอืบคุคลแต่ละรายข้างต้น 
สงวนสทิธใินการขอเอกสารและข้อมลูเพิม่เติมจากผู้ลงทนุในภายหลงัได้ 

10.  ผู้ลงทนุตกลงผกูพนัและปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขต่างๆในหนังสอืชีช้วนของแต่ละกองทุนรวมทีผู่้ลงทนุได้ลงทนุไว้ ข้อกาํหนดและเงือ่นไขในแบบฟอร์มซ้ือขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
ระเบยีบปฏิบติัทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนข้อกาํหนดและเงือ่นไขของการเปิดบญัชกีองทนุรวมเพ่ิมเติมจากข้อกาํหนดและเง่ือนไขของการเปิดบญัชกีองทนุรวมน้ีตามทีแ่ต่ละบรษัิท 
จัดการจะกาํหนด รวมถึงทีจ่ะมกีารแก้ไขเพิม่เติมในอนาคต ซ่ึงผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบระเบยีบปฏบิติัทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนข้อกาํหนดและเงือ่นไขของการเปิดบญัชกีองทนุรวม 
เพิม่เติมของแต่ละบรษัิทจัดการได้ทีเ่วบ็ไซต์ของบรษัิทจัดการดังกล่าว 

11.  ผู้ลงทนุยอมรบัและตกลงว่าข้อกาํหนดและเง่ือนไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวมน้ียงัคงมผีลใช้บงัคบักบัผู้ลงทนุต่อไป แม้ปรากฎต่อมาในภายหลงัว่าบรษัิทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขาย หรอืรบัซ้ือ 
คนืหน่วยลงทนุรายใดรายหนึง่จะยกเลกิหรอืไม่ได้ใช้บรกิาร FundConnext แล้ว 

     (1) ก่อนการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุครัง้ ผู้ลงทนุควรจะศกึษาข้อมลูต่างๆ ตามทีร่ะบไุว้ในหนังสอืชีช้วนอย่างละเอยีดรอบคอบ 
     (2) การลงทนุในหน่วยลงทนุมใิช่เป็นการฝากเงนิ และมีความเสีย่งของการลงทนุ ผูล้งทนุอาจได้รบัเงนิลงทนุคนืมากกว่าหรอืน้อยกว่าเงนิลงทนุเริม่แรกกไ็ด้ และอาจไม่ได้รบัชาํระเงนิค่าขายคนื 
         หน่วยลงทนุ ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด หรอือาจไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทนุได้ตามทีไ่ด้มคีาํสัง่ไว้ 
     (3) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการ และ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคนืหน่วยลงทนุหน่วยลงทุน และ/หรอืบคุคลธรรมดาท่ีทาํหน้าทีเ่ป็นผู้ติดต่อผู้ลงทนุทีบ่รษัิทจัดการแต่งต้ัง (รวมทัง้พนักงานผู้ 
         ทาํหน้าทีใ่นการขายหรอืรบัซ้ือคนืหน่วยลงทนุของบคุคลดังกล่าว) ให้คาํแนะนําทัว่ไปหรอืคาํแนะนําเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทนุ ผู้ลงทนุจะได้รบัคาํเตือนในเรือ่งต่างๆ ตามหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข 
         และวิธกีารของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดอนัได้แก่ 
 (ก) คาํเตือนเกีย่วกบัความเสีย่งของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 
 (ข) คาํเตือนเกีย่วกบัความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวมน้ันๆ 
 (ค) คาํเตือนในกรณทีีม่กีารให้คาํแนะนําทัว่ไปว่า คาํแนะนําดังกล่าวมิใช่คาํแนะนาํแก่ผู้ลงทนุเป็นการเฉพาะเจาะจง และคาํแนะนําน้ันไม่ได้เกดิจากการวเิคราะห์หรอืคาํนึงถึงวตัถุ 
      ประสงค์ในการลงทนุ ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทนุ 
 (ง) คาํเตือนในกรณีทีม่กีารให้คาํแนะนําเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณทีีผู่้ลงทนุปฏเิสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรอืการให้ข้อมลูส่วนตัวทีเ่ป็นปัจจุบนั ผู้ลงทนุอาจได้รบัคาํแนะนําทีไ่ม่เหมาะสม 
     กบัวตัถุประสงค์ ฐานะทางการเงนิหรอืความต้องการของผู้ลงทนุ เน่ืองจากคาํแนะนําทีใ่ห้น้ันได้พจิารณาจากข้อมลูเพยีงเท่าทีผู่้ลงทนุเปิดเผยให้ทราบหรอืกฎหมายกาํหนด ผู้ลงทนุ 
     ยนืยนัว่า การลงทนุเป็นการตัดสนิใจลงทนุของผู้ลงทนุโดยลําพงัไม่มผีลเป็นการผกูพนับรษัิทจัดการและไม่มผีลให้บรษิทัจัดการต้องรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ทกุประการ 
     (4) สําหรบัผู้ลงทนุในกองทนุรวม RMF และ LTF  ผู้ลงทนุได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความทีป่รากฏอยู่ในคู่มอืการลงทนุใน LTF หรอื RMF แล้วแต่กรณ ีและผู้ลงทนุรบัทราบว่าบรษัิท 
         จัดการมไิด้เป็นผู้ให้คาํแนะนาํ หรอืให้คาํปรกึษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทนุ รวมทัง้ผู้ลงทนุจะไม่สามารถนําหน่วยลงทนุของกองทุนรวม RMF และ LTF ไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรอืนาํไปเป็น 
         ประกนัได้ 

     (1) ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการดําเนินงานหรอืการลงทุนของบรษัิทจัดการหรอืกองทนุ 
     (2) หน่วยงานหรอืองค์กรใดๆของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ 
     (3) บคุคลอ่ืนใดตามทีบ่รษัิทจัดการเหน็ว่ามคีวามจําเป็นต้องใช้ข้อมลูดังกล่าวเพือ่วตัถุประสงค์ข้างต้น 

ข้อกําหนดและเงือ่นไขของการเปิดบัญชกีองทนุรวม 
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FundConnext 
6. เอกสารนติิบุคคลทีต้่องนาํส่ง  Required Documents for Juristic Investor 

เอกสารหนงัสอืแสดงความจาํนงในการทําธุรกรรม  Letter of intent in transactions 
เอกสารหนงัสอืแต่งตัง้หรอืมอบอาํนาจ  Letter of appointment or Letter of authority 

เอกสารหนงัสอืแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง  Certificate of registration 
เอกสารหนังสอืแต่งตัง้หรอืมอบอาํนาจในการทําธุรกรรม  Letter of appointment or Letter of authority 

เอกสารหนงัสอืแสดงความประสงค์ในการทําธุรกรรม  Letter of intent in transactions 

นิตบุิคคลทัวไป (ประเทศไทย)  Juristic (Thailand) 
หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน (นายทะเบียนออกให้ระยะเวลาไม่เกนิ 6 เดอืน) 
Registration certificate as a legal entity (Issued within 6 months) 

นิตบุิคคลต่างประเทศ  Juristic (Foreign) 

สําหรับเจ้าหน้าที ่For Staff Only 

เอกสารการเป็นนิตบุิคคล(หน่วยงานออกให้ระยะเวลาไม่เกนิ 6 เดอืน) 
Certificate of registration as a legal entity (Issued within 6 months) 

ส่วนราชการ / รฐัวิสาหกจิ  Government Organization / State Enterprise 

สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด / ศาลเจ้า  Co-operative / Foundation / Association /  Club / Temple / Mosque 

สําเนาเอกสารสําหรับนติิบุคคล  Copy of Juristic Document 

ตวัอย่างตราประทับของบรษัิท (ถ้ามี)  Sample of company's logo (if any) 
รายช่ือกรรมการและกรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม  List of Directors and Authorized Signatory of Directors 
สาํเนาบตัรประชาชนของผู้มีอาํนาจลงนาม  Copy of ID of Authorized Person 
หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถ้ามี)  Letter of authority (if any) 
ภพ. 20 (ถ้ามี)  VAT Registration (VAT20) (if any) 
รายช่ือผู้ถอืหุ้น (บจ.5)  List of shareholders’ names 
รายงานการประชุม ท่ีมีมตใิห้เปิดบัญชี (ถ้ามี)  Minutes & Resolutions indicating details of account opening (if any) 
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3.  
.  .       

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

 

 
 

 
 

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

This form is provided to      and it’s 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.  
 

 
ข้อมลู/ค ายืนยนั/และข้อตกลงของลกูค้า Customer’s  Information / representation / and agreement 

  วนัท่ี                                     
  Date                                                                                                                                                          

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

 
 
      

     หมายเลข GIIN ของลกูคา้ / Customer GIIN    
    
 
 
 
 

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

  

          ชื่อนิตบิุคคลทีส่นบัสนุน / Name on Sponsoring Entity 
 

    ……………………………………………………………………………………………….. 
          หมายเลข 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 ถา้ม)ี  
 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 

สถานะของผูข้อเปิดบญัชี Status of Applicant 

โปรดเลือกท าเครื่องหมายในช่องท่ีสอดคล้องกบัสถานะผู้ขอเปิดบญัชี  Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

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

 
ลกูค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกนั (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 ‘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?                                                                                                  
2 

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

…………/………………/………….. 

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

18DEC2014 



 

ลกูค้าเป็นนิติบุคคลท่ีมีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม  (เช่น รายได้จากการลงทุน                                               ใช่/Yes       ไม่ใช่/No 
ในหลกัทรพัย ์และเงินฝาก เป็นต้น  โปรดดนิูยามในส่วนของ “ค าศพัท์ท่ีส าคญั”) ตัง้แต่ร้อยละ 50 
ขึน้ไปของรายได้รวม  หรือมีทรพัยสิ์นท่ีก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวไดต้ัง้แต่ร้อยละ 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” 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 นิตบิุคคลทีไ่มแ่สวงหาก าไร สมาคม 

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

2. ลูกค้ารบัทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินั แต่ขอ้มูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรอืตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นขอ้มูลอนัเป็นเท็จ ไม่
ถูกต้อง หรอืไมค่รบถว้นสมบรูณ์ ผูร้บั มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลกูคา้ ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วน 
ตามทีผู่ร้บัเหน็สมควร 
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. ลกูคา้ตกลงทีจ่ะแจง้ใหผู้ร้บัไดท้ราบและน าส่งเอกสารประกอบใหแ้ก่ผูร้บั ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัท าใหข้อ้มลูของลกูคา้ทีร่ะบุใน
แบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผูร้บัมกีารร้องขอเอกสาร /ขอ้มลู/ค ายนิยอมเพิม่เติม ลูกค้าตกลงทีจ่ะด 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 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ด าเนินการตามขอ้ 3 ขา้งต้น หรอืมกีารน าส่งขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกบั
สถานะของลูกค้า ผู้รบัมสีิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสมัพันธ์ทางการเงนิ /ทางธุรกิจกบัลูกค้า ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รบั 
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 

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูและการหกับญัชี (Authorization for information disclosure and account withholding)  

ลกูคา้ตกลงใหค้วามยนิยอมทีไ่มอ่าจยกเลกิเพกิถอนแก่ผูร้บั ในการด าเนินการดงัต่อไปนี้  
The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to: 
1. เปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ของลูกคา้ใหแ้ก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีอากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึ่งรวมถงึ หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีอากรของสหรฐัอเมรกิา 

(Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มลูดงักล่าวรวมถึง ชื่อลูกคา้ ทีอ่ยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี หมายเลขบญัช ีสถานะตามหลกัเกณฑ์เรื่อง FATCA (คอื 
เป็นผูป้ฏบิตัติาม หรอืผูไ้ม่ให้ความร่วมมอื) จ านวนเงนิหรอืมลูค่าคงเหลอืในบญัชี การจ่ายเงนิเขา้-ออกจากบญัช ีรายการเคลื่อนไหวทางบญัชี จ านวนเงนิ 
ประเภทและมลูค่าของผลติภณัฑท์างการเงนิ และ/หรอื ทรพัยส์นิอื่นๆ ทีม่อียู่กบัผูร้บัหรอืเปิดบญัชผี่านผูร้บั ตลอดจนจ านวนรายได ้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 

2. หกัเงนิจากบญัชขีองลกูคา้ทีม่กีบัผูร้บัหรอืเปิดผ่านผูร้บั และ/หรอื เงนิไดท้ีล่กูคา้ไดร้บัจากหรอืผ่านผูร้บั ในจ านวนทีก่ าหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรใน
ประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ซึ่งรวมถงึ IRS ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถงึขอ้ตกลงใดๆ ระหว่างผูร้บักบัหน่วยงานจดัเกบ็
ภาษอีากรดงักล่าว 

3   



 

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 าเป็นต่อการพจิารณาสถานะบญัชทีีต่้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรอืขอ้มูลที่จ าเป็นต้องรายงานใหแ้ก่ผู้รบั  หรอืไม่
สามารถจะขอใหย้กเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมายทีห่า้มการรายงานขอ้มลูได้  หรอืใหข้อ้มลูโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI  ผูร้บัมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจ
แต่เพยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลกูคา้ ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วน 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 

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

เพื่อความสะดวกของลูกคา้ และเป็นการลดภาระความซ ้าซ้อนของลูกค้าในการน าส่งเอกสาร/ขอ้มูล/ค ายนิยอมให้กบับรษิัทและสถาบนัการเงนิต่างๆ ที่เป็น
เจ้าของผลติภณัฑ์ที่ผูร้บัเป็นตวัแทนขาย(หรอืเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย) เป็นรายๆ ไป  รวมทัง้กรณีที่ลูกคา้เปิดบญัชกีบับรษิัท/สถาบนัการเงนิใดๆ ผ่านผู้รบั  โดย
หนังสอืฉบบันี้ ลูกคา้รบัทราบและยนิยอมใหบุ้คคล(รวมนิตบิุคคล)ดงัต่อไปนี้ทัง้หมด(อนัไดแ้ก่ 1.บรษิทัจดัการ/กองทุน/สถาบนัการเงนิใดๆ ทีลู่กคา้ท าธุรกรรม
ทางการเงนิผ่าน หรอืเปิดบญัชเีงนิฝาก หรอื บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์หรอืใชบ้รกิารทางการเงนิอื่นใดทัง้โดยตรงหรอืผ่านผูร้บั  2. ผูส้นับสนุนการขายฯ รายอื่น 
และผู้เกีย่วขอ้งกบับรษิัทจดัการ /กองทุน/สถาบนัการเงนิดงักล่าวขา้งต้น,  และ 3. สมาชกิของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของผู้รบั,  4.ตวัแทน หรอืผูท้ี่เกีย่วขอ้ง 
หรอืบรษิทัในเครอื ของบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทัง้หมด) ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต    มสีทิธใิชเ้อกสารขอ้มลู ค ายืนยนัและค ายนิยอมใด ๆ เกีย่วกบัการแสดงตน
และการเปิดเผยขอ้มูล หรอืหกั ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบบันี้และเอกสาร /ข้อมูลที่อ้างถึง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรยีกว่า “เอกสารและขอ้มูล”) ตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ (รวมถงึกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย) 
เสมอืนหนี่งว่า ลูกคา้ไดม้อบเอกสารและขอ้มลูนัน้ และไดใ้หค้ ายนืยนั/ค ายนิยอมกบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทุกราย   และใหบุ้คคลดงักล่าวข้างตน้และหน่วยงาน
ราชการทัง้ในและต่างประเทศและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทุกรายสามารถน าส่ง / ใชเ้อกสารและขอ้มลูใดๆของลกูคา้ระหว่างกนัได้ ไมว่่าจะอยู่ในรปูส าเนาหรอืเอกสาร
ฉบบัจรงิ กใ็หม้ผีลผกูพนักบัลกูคา้ทุกประการ  
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 (ถา้ม)ี / Attachment (if any)      
              
            W-9                 

            W-8BEN-E   

 

 
       ผูม้อี านาจลงนาม 
     Authorized Person 

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



 

ค าศพัทท่ี์ส าคญั (Glossary of key terms) 

เอกสารฉบบันี้เป็นสรุปเพื่อวตัถุประสงคใ์นการให้ขอ้มูลเท่านัน้และเป็นขอ้มลูในลกัษณะทัว่ไป ทัง้นี้ ไม่ถอืเป็นการใหค้ าปรกึษาทางภาษีหรอืกฎหมาย ผูร้บัเอกสาร FATCA Form (ตามนิยามทีป่รากฏ
ใน FATCA Form)  ไม่รบัประกนัความถกูตอ้ง ครบถ้วน และไม่รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดใดๆ หรอืไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิจากการยดึถอืตามขอ้มลูนี้ หากท่านมขีอ้สงสยัใดๆ เกีย่วกบั
สถานะของนิตบุิคคลของท่านหรอืแบบฟอรม์ของสรรพากรสหรฐั (U.S. IRS) โปรดขอความเหน็หรอืค าปรกึษาจากผูท้ีส่ามารถใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบักฎหมายภาษขีองสหรฐัอเมรกิา 

นิติบุคคล (Entity) - หมายถงึ บุคคลตามกฎหมายหรอืการจดัตัง้ตามกฎหมาย ซึง่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา 

บุคคลอเมริกนั (U.S. Person) - เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็ภาษ ีนิตบุิคคลจะถอืวา่เป็นบุคคลอเมรกินั ในกรณีทีเ่ป็น 
• หา้งหุน้ส่วนหรอืนิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในสหรฐัอเมรกิา หรอืจดัตัง้ภายใตก้ฎหมายของสหรฐัอเมรกิาหรอืรฐัใดของสหรฐัอเมรกิา 
• ทรสัตจ์ะถอืเป็นบุคคลสหรฐัถา้ - (i) ศาลในสหรฐัอเมรกิามอี านาจภายใตก้ฎหมายในการบงัคบัตามค าสัง่ศาล หรอืตดัสนิในประเดน็ต่างๆทีเ่ป็นสาระส าคญัเกีย่วกบัการบรหิารจดัการของทรสัต์ และ 

(ii) บุคคลสญัชาตอิเมรกินัหนึ่งหรอืหลายคนทีม่อี านาจในการควบคุมการตดัสนิใจเรื่องส าคญัต่างๆในทรสัต์ 
• ทรพัยข์องผูต้ายซึง่เป็นบุคคลอเมรกินัหรอืผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา 
FATCA 
FATCA เป็นค าย่อของ Foreign Account Tax Compliance Act ซึง่เป็นกฎหมายทางภาษีของประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีมุ่่งหาบุคคลอเมรกินัทีม่ทีรพัยส์นิทางการเงนินอกประเทศสหรฐัอเมรกิา   เป็นที่
คาดวา่รฐับาลไทยจะได้ลงนามในขอ้ตกลงกบัประเทศสหรฐัอเมรกิาอนัเกีย่วเนื่องกบักฎหมาย FATCA เพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูเกีย่วกบั 
• บุคคลอเมรกินัทีม่ทีรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศไทย และ 
• ชาวไทยทีม่ทีรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

สถาบนัการเงิน (Foreign Financial Institution) - หมายถงึ สถาบนัผูร้บัฝากหลกัทรพัย ์สถาบนัทีร่บัฝากเงนิ นิตบุิคคลทีด่ าเนินธุรกจิเกีย่วกบัการลงทุน หรอืบรษิทัประกนัทีก่ าหนด ตามที่นิยาม
โดยกฎหมาย FATCA 

รายได้จาการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (Passive Income) - โดยทัว่ไปหมายถงึส่วนของรายไดร้วมก่อนหกัค่าใชจ้่ายทีป่ระกอบดว้ย 
• เงนิปันผล และเงนิจ่ายเงนิทดแทนเงนิปันผล (รายไดท้ีเ่ทยีบเท่าเงนิปันผล) 
• ดอกเบี้ย และรายไดท้ีเ่ทยีบเท่าดอกเบี้ย 
• ค่าเชา่ และค่าลขิสทิธิ ์(Royalties) ทีน่อกเหนือจากค่าเชา่และค่าลขิสทิธทิี่ไดจ้ากการประกอบการคา้หรอืการท าธุรกจิ อย่างน้อยบ้างส่วน โดยลกูจา้งของนิตบุิคคล 
• เงนิรายปี (Annuities) 
• รายไดจ้ากสญัญา Swap 
• รายไดค้่าเชา่อสงัหารมิทรพัย ์หากรายไดด้งักล่าวสามารถไดร้บัโดยตอ้งมกีารด าเนินการเพยีงเลก็น้อยจนถงึไม่ตอ้งด าเนินการใดๆ  
NFFE   - เป็นค าย่อส าหรบั Non-Financial Foreign Entity ซึง่หมายถงึนิตบุิคคลที่ มไิดเ้ป็นสถาบนัการเงนิตามนิยามของกฎหมาย FATCA  

นิติบุคคลท่ีมีรายได้หลกัมาจากการประกอบกิจการท่ีไม่ใช่การลงทุน (Active Non-Financial Foreign Entity) - หมายถงึ นิตบุิคคลทีไ่ม่เป็นนิตบุิคคลอเมรกินัและไม่เป็นสถาบนัการเงนิ ที่เขา้
เงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ 
(1)  มทีัง้รายไดจ้ากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (passive income) น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของรายไดร้วมก่อนหกัค่าใชจ้่าย ในปีปฏทินิก่อนหน้าหรอืในระยะเวลาการรายงานอื่นทีเ่หมาะสม และมสีนิทรพัย์

ทีเ่ป็นสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิหรอืเป็นสนิทรพัยท์ี่ถอืไวเ้พื่อก่อให้เกดิรายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้ม น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของสินทรพัย์ทัง้หมดทีน่ิตบุิคคลดงักล่าวมอียู่ในปีปฏทินิก่อนหน้าหรอื
ระยะเวลาการรายงานอื่นทีเ่หมาะสม 

(2)  หุน้ของนิตบุิคคลดงักล่าวเป็นหุน้ทีม่กีารซือ้ขายเป็นการทัว่ไปในตลาดหลกัทรพัยท์ีม่กีารจดัตัง้อย่างเป็นทางการ หรอืนิตบุิคคลดงักล่าวเป็นนิตบุิคคลทีเ่กี่ยวข้องกบันิตบุิคคลทีหุ่น้มกีารซือ้ขายเป็น
การทัว่ไปในตลาดหลกัทรพัยท์ีม่กีารจดัตัง้อย่างเป็นทางการ 

(3)  เป็นนิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในดนิแดนของสหรฐั (U.S. Territory) และผูร้บัประโยชน์ของนิตบุิคคลดงักล่าวทัง้หมดเป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในดนิแดนของสหรฐั 
(4)  เป็นหน่วยงานรฐับาล (รฐับาลอื่นใดนอกเหนือจากรฐับาลสหรฐั) องค์การบรหิารส่วนท้องถิน่ (ซึ่งมคีวามหมายรวมถงึรฐั จงัหวดั อ าเภอ หรอืเทศบาล) หรอืหน่วยงานสาธารณะที่ท าหน้าที่ของรฐับาลหรอื

องคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่ หน่วยงานของรฐับาลสหรฐั องคก์รระหวา่งประเทศ ธนาคารกลางทีไ่ม่ใชธ่นาคารกลางของสหรฐั หรอืหน่วยทีม่หีน่วยงานดงักล่าวขา้งตน้แห่งหนึ่งหรอืมากกวา่เป็นเจ้าของ 
(5)  ธุรกจิหลกัของนิตบุิคคลดงักล่าว ประกอบด้วยการถอืหุ้น (ทัง้หมดหรอืบางส่วน) หรอืให้สนิเชื่อและบรกิารทางการเงนิอื่นๆ แก่บรษิทัลูกหนึ่งหรอืหลายแห่งที่ประกอบธุรกจิเกี่ยวกับการค้าหรอืธุรกจิ

อื่นที่ไม่ใช่ธุรกจิทางการเงนิ ยกเวน้ในกรณีที่นิตบุิคคลดงักล่าวมหีน้าที ่(หรอืท าหน้าที่เสมอืน) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุน อาท ิกองทุนเพื่อการลงทุนในหุ้นนอกตลาด กองทุนร่วมลงทุน กองทุนเพื่อ
การซือ้กจิการ หรอืเครื่องมอืการลงทุนอื่นใดทีม่วีตัถุประสงคใ์นการซือ้หรอืใหเ้งนิทุนในฐานะผูถ้อืสนิทรพัยท์ุนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในบรษิทัใดๆ นิตบุิคคลดงักล่าวจะไม่มคีุณสมบตัติามขอ้นี้ 

(6)  เป็นนิตบุิคคลที่จดัตัง้ข ัน้โดยที่ยงัไม่ได้เริม่ด าเนินธุรกิจและไม่มีประวตัิการด าเนินธุรกจิมาก่อน  แต่ได้ท าการลงทุนในสนิทรพัย์ด้วยวตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจใดๆ ที่ไม่ใช่ธุรกจิสถาบัน
การเงนิ ทัง้นี้ นิตบุิคคลดงักล่าวจะไม่เขา้ขา่ยมคีุณสมบตัติามขอ้นี้ หลงัจากครบ 24 เดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้กีารจดัตัง้นิตบุิคคลขึน้ 

(7)   เป็นนิติบุคคลที่ก าลงัอยู่ในขัน้ตอนการขายสินทรพัย์เพื่อการช าระบัญช ีหรืออยู่ระหว่างการปรบัโครงสร้างโดยมีความตัง้ใจที่จะด า เนินกิจการเดมิต่อไป หรือเริ่มด าเนินการใหม่ในธุรกจิอื่น 
นอกเหนือจากการเป็นสถาบนัการเงนิ ทัง้นี้ นิตบุิคคลดงักล่าวตอ้งไม่เคยเป็นสถาบนัการเงนิในระยะเวลา 5 ปีก่อนหน้านี้ 

(8)   เป็นนิตบุิคคลทีป่ระกอบธุรกจิในการใหส้นิเชือ่หรอืการท าธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง (hedging) แก่หรอืเพื่อนิตบุิคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่มใชส่ถาบนัการเงนิ และไม่มีการใหส้นิเชือ่หรอืท าธุรกรรม
เพื่อกระจายความเสีย่งแก่นิตบุิคคลอื่นใดทีไ่ม่ใชน่ิตบุิคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ กลุ่มของนิตบุิคคลทีเ่กีย่วขอ้งในกลุ่มตอ้งเป็นนิตบุิคคลทีป่ระกอบธุรกจิอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบนัการเงนิ 

(9)   เป็นนิตบุิคคลทีไ่ม่ใชส่ถาบนัการเงนิที่ไดร้บัการยกเวน้ ตามทีก่ าหนดในหลกัเกณฑข์องกระทรวงการคลงัสหรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื 
(10) เป็นนิตบุิคคลทีม่คีุณสมบตัติามเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 

(10.1)  เป็นนิติบุคคลที่จดัตัง้และประกอบธุรกิจในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดงักล่าว โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการศาสนา การกุศล วทิยาศาสตร์ ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา หรือ
การศึกษา หรือเป็นนิติบุคคลที่จดัตัง้และด าเนินการในประเทศที่เป็นถิน่ที่อยู่ของตนโดยมีลกัษณะเป็นหน่วยงานทางวชิาชพี กลุ่มของธุรกิ จ หอการค้า หน่วยแรงงาน หน่วยงานทาง
การเกษตร หรอืเป็นนิตบุิคคลทีด่ าเนินการในการส่งเสรมิสวสัดกิารสงัคมเป็นการเฉพาะ 

(10.2)  เป็นนิตบุิคคลทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดใ้นประเทศถิน่ทีอ่ยู่ 
(10.3)  เป็นนิตบุิคคลทีไ่ม่มผีูถ้อืหุน้หรอืสมาชกิทีไ่ดร้บัผลประโยชน์จากการเป็นเจา้ของหรอืผลประโยขน์ตอบแทนจากรายไดห้รอืทรพัยส์นิของนิติบุคคลนัน้ 
(10.4)  กฎหมายที่บังคบัใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อก าหนดตามเอกสารการจดัตัง้ไม่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายเงินได้หรือสินทรัพย์ของนิติบุคคลดงักล่าวให้เป็น

ผลประโยชน์ของบุคคลทีเ่ป็นเอกชนหรอืนิตบุิคคลทีไ่ม่ใชเ่พื่อการกุศลนอกเหนือจากทีเ่ป็นการประกอบกจิการการกุศลของนิตบุิคคลดงักล่าว หรอืการจ่ายเงนิทีเ่ป็นค่าจา้งหรอืค่าตอบแทน
ในการท างาน หรอืการจ่ายเงนิเป็นค่าอสงัหารมิทรพัยท์ีน่ิตบุิคคลดงักล่าวไดซ้ือ้ไวต้ามมลูค่ายุตธิรรมของตลาด และ 

(10.5)  กฏหมายทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศถิน่ทีอ่ยู่ของนิตบุิคคลดงักล่าวหรอืขอ้ก าหนดตามเอกสารการจดัตัง้ ต้องมขีอ้ก าหนดวา่ในการเลกิกจิการหรอืการยุบเลกินิตบุิคคลดงักล่าว สนิทรพัยท์ัง้หมด
จะตอ้งถกูโอนใหก้บัหน่วยของรฐับาลหรอืหน่วยทีไ่ม่แสวงหาก าไรอื่น หรอืใหส้นิทรพัยท์ีเ่หลอือยู่ตกเป็นของแผน่ดนิ 

นิติบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (Related Entity) - นิตบุิคคลทีเ่ป็น “นิตบุิคคลทีเ่กีย่วขอ้ง” กบันิตบุิคคลอื่นถา้นิตบุิคคลหนึ่งใดมอี านาจควบคุมอกีนิตบุิคคลหนึ่ง หรอืนิตบุิคคลสองแห่งทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
เพื่อวตัถุประสงค์ตามขอ้นี้ การควบคุมรวมถงึความเป็นเจา้ของทัง้ทางตรงและทางออ้มมากกว่ารอ้ยละ 50 ของอ านาจในการออกเสยีงหรอืมูลค่าของนิตบุิคคลนัน้ และต่อไปนี้ให้ถอืวา่ ประเทศไทยอาจถอืวา่นิติ
บุคคลไม่เป็นนิตบุิคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบันิตบุิคคลอื่น ถา้นิตบุิคคลทัง้สองแห่งนัน้ไม่ไดเ้ป็นสมาชกิของเครอืบรษิทัเดยีวกนัตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 1471(e)(2) ของประมวลรษัฎากรของสหรฐั 



 

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; 
(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.  


