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แบบฟอร์ม FATCA สําหรับลูกค้าประเภทองค์กร / นิติบุคคล 

FATCA Form for Organization / Entity Customer 

หนังสือฉบับน้ีมอบให้แก่ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็กซ์สปริง จาํกัด และบริษทัในเครือรวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินของ บริษัท

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็กซ์สปริง จาํกดั (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกนัในหนงัสือฉบบัน้ีรวมเรียกว่า “ผูรั้บ”) เพ่ือประโยชน์ของผูรั้บและ

บุคคลท่ีสาม ตามท่ีกล่าวถึงในส่วนท่ี 4 ของหนงัสือฉบบัน้ี โดยให้ถือว่าบุคคลดงักล่าวทั้งหมดเป็นผูรั้บหนงัสือฉบบัน้ีเช่นกนั 

This form is provided to Xspring Asset Management Company Limited and it’s affiliated companies including their financial conglomerate 

(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 arealso the Receiver of this form. 

ข้อมูล / คํายืนยัน / และข้อตกลงของลูกค้า 
Customer’s  Information / representation / and agreement 

วันท่ี/Date                               

ช่ือองค์กร/นิติบคุคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบญั ชีและผู้ใช้บริการทางการเงิน (“ลูกค้า”) 

Applicant Name (“The Customer”) 

ประเภทองค์กร      ห้างหุ้นส่วน      บริษัทมหาชนจํากัด                   บริษัทจํากัด 
Type of Entity           Partnership           Public Limited Company            Private Limited Company   

                               อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
                               Other (Please specify)                             

สําหรับสถาบนัการเงินภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA ที่ม ีGIIN 
For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 
Entity Registration Number 

 หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN 

                                                                             

 กรณีลูกค้าเป็นนิติบคุคลที่ได้รับการสนับสนุน (Sponsored Entity) 

โปรดระบุช่ือและหมายเลข GIIN ของนิติบคุคลท่ีสนบัสนุน 
(Sponsoring Entity) / If the customer is Sponsored Entity, please  
provide the name and GIIN of Sponsoring Entity 
      ช่ือนิติบุคคลท่ีสนบัสนุน / Name on Sponsoring Entity 
      .............................................................................................................. 
      หมายเลข GIIN ของผูส้นบัสนุน / GIIN of Sponsoring Entity 

                                                                             
 

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีไทย  

Thai Tax ID 

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีในประเทศอ่ืน (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี) 
Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) 

หมายเลข/ID                                    ประเทศ/Country  

หมายเลข/ID                                    ประเทศ/Country 

หมายเลข/ID                                    ประเทศ/Country 

สถานะของผู้เปิดบัญชี / Status of Applicant 

โปรดเลือกทาํเคร่ืองหมายในช่องท่ีสอดคล้องกับสถานะของผู้ขอเปิดบัญชี 
Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

นิติบุคคลอเมริกัน / U.S. Entity 

หากท่านทาํเคร่ืองหมายในช่อง “ใช่” โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และ ข้ามคาํถามในส่วน ไม่เป็นนิติบุคคลอเมริกัน ข้างท้ายนี ้
If you check “Yes”, please complete IRS Form, W-9 and skip the Non-U.S. Entity questionnaire below  

ลูกค้าเป็นองค์กร / นิติบุคคลอเมริกันใช่หรือไม่ 

• โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าเป็นองค์กร/นิติบุคคล ท่ีจดทะเบียนหรือจัดตั้งภายใต้กฎหมายสหรัฐ, 

กฎหมายของมลรัฐในสหรัฐ หรือ เขตปกครองโคลัมเบยี หรือได้รับการปฏิบัติเช่นนิติบคุคลท้องถ่ิน

ของสหรัฐภายใต้บทบัญญัติอ่ืนใดของกฎหมายภาษีอากรสหรัฐ 

ใช่ 

 

ไม่ใช่ 

 

ส่วนท่ี 1 
Part 1 

ลูกค้าเลขท่ี 

Customer No. 
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• โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าถูกจัดตั้งขึน้ในมากกว่าหน่ึงเขตอาํนาจปกครองหรือประเทศ โดยหน่ึง

ในนั้นคือสหรัฐอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

นิตบิุคคลอเมริกัน (ต่อ) / U.S. Entity (continue) 

Is the customer a U.S. organization / entity? 

• You must answer “Yes” if the Customer is a U.S. organization / entity  that has registered or has 

been incorporated in the U.S. or under the laws of the U.S., a U.S. state, or the District of Columbia 

or is treated as a U.S. domestic entity under any other provision of U.S. federal income law. 

• You must answer “Yes” if the Customer was created, incorporated or organized in more than one 

jurisdiction, one of which is the U.S. 

Yes 

 
No  

 

ไม่เป็นนิตบิุคคลอเมริกนั / Non-U.S. Entity 

หากท่านทาํเคร่ืองหมายช่อง “ใช่” ในข้อใดข้อหน่ึง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E 
If you check “Yes” in any box, please complete IRS Form, W-8BEN-E  

1. ลูกค้าเป็นองค์กร/นิติบุคคลท่ีมี รายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม เช่น รายได้จากการลงทุนใน

หลักทรัพย์ และเงินฝาก เป็นต้น (โปรดดูนิยามใน หมายเหตุ) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม 

หรือ มีทรัพย์สินท่ีก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าว ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปี

ล่าสุด ใช่หรือไม่ 

ควรตอบ “ไม่ใช่” หากท่านเป็นนิติบุคคลตามข้อ 1.1 – 1.2  

1.1 องค์กร/หน่วยงานของรัฐบาลท่ีได้รับการยกเว้นภายใต้ FATCA เช่น หน่วยงานราชการ องค์กร

ระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารกลาง เป็นต้น                               

1.2 นิติบุคคลท่ีได้รับการยกเว้น ภายใต้ FATCA เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและ   

บริษัทในเครือ นิติบุคคลท่ีไม่แสวงหากาํไร สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลใหม่ท่ีเร่ิมจัดตั้งไม่เกิน 24 

เดือน เป็นต้น    

หมายเหตุ: รายได้จาการลงทุน/รายได้ทางอ้อม โดยท่ัวไปหมายถึง ส่วนของรายได้รวมก่อนหัก

ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย: 

* เงินปันผล และเงินจ่ายเงินทดแทนเงินปันผล (รายได้ท่ีเทียบเท่าเงินปันผล) 

* ดอกเบีย้ และรายได้ท่ีเทียบเท่าดอกเบีย้ 

* ค่าเช่า และค่าลิขสิทธ์ิ ท่ีนอกเหนือจากค่าเช่าและค่าลิขสิทธิท่ีได้จากการประกอบการค้า

หรือการทาํธุรกิจ อย่างน้อยบ้างส่วน โดยลูกจ้างของนิติบุคคล 

* เงินรายปี 

* รายได้จากสัญญา Swap 

* รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ หากรายได้ดังกล่าวสามารถได้รับโดยต้องมีการดาํเนินการ

เพียงเลก็น้อยจนถึงไม่ต้องดาํเนินการใดๆ 

ใช่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ใช่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Is the customer a Passive NFFE, i.e., An organization / entity who either, has earned Passive 

Income such as income from holding financial securities and deposits, and etc. (Please see the 

definition in Remark) 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? 

You should answer ‘No’ if you are an entity that falls within the definitions provided in items 1.1 - 1.2 

below. 

1.1 An Exempt Beneficial Owner under FATCA, e.g., Governmental Entity, International 

Yes 

 
No 
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Organization or Central Bank.  

1.2 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. 

ไม่เป็นนิตบิุคคลอเมริกนั (ต่อ) / Non-U.S. Entity (continue) 

Remakr:     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 

  

2. ลูกค้ามีความประสงค์จะลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ในประเทศสหรัฐฯ หรือมีเงินได้จากการลงทุน

จากประเทศสหรัฐฯ 

2.     Is the customer wishing to invest in U.S. instruments or having income from a trade / business  

        in the U.S.? 

ใช่ 

 

Yes 

 

ไม่ใช่  

 

No 

 
3. ลูกค้าเป็นองค์กร/นิติบุคคลท่ีมีบุคคลอเมริกันมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของอย่างมีนัยสําคัญ ใช่หรือไม่ 

• โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าเป็น บริษัทฯ  ท่ีมีบุคคลอเมริกันรายหน่ึงหรือหลายราย เป็นเจ้าของไม่

ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 โดยสิทธิออกเสียงหรือโดยมูลค่าหุ้นของหุ้นในบริษัท

ฯ นั้น  

• โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าเป็น ห้างหุ้นส่วน ท่ีมีบุคคลอเมริกันรายหน่ึงหรือหลายราย เป็น

เจ้าของไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของผลกาํไรหรือผลตอบแทนของเงินลงทุน

ในห้างหุ้นส่วนนั้น  

• โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าเป็น กองทรัสต์ ท่ีมีบุคคลอเมริกันรายหน่ึงหรือหลายราย ซ่ึงได้รับการ

ปฏิบัติในฐานะเป็นเจ้าของในส่วนใดส่วนหน่ึงของ กองทรัสต์ นั้น เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเก็บ

ภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางสหรัฐ และมีบุคคลอเมริกันซ่ึงถือครองกองทรัสต์นั้นไม่ว่าโดยตรง

หรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของผลตอบแทนผลประโยชน์แห่งกองทรัสต์ 

ใช่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ใช่  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.     Is the customer an organization / entity with substantial U.S. ownership? 

• You must answer “Yes” if the Customer is a corporation having one or more U.S. persons that 

each own directly or indirectly more than 10% of the corporation’s stock by vote or value. 

• You must answer “Yes” if the Customer is a partnership having one or more U.S. persons that 

each own directly or indirectly more than 10% of the profits or capital interests in partnership. 

• You must answer “Yes” if the Customer is a trust having any U.S. person is treated as an owner 

of any portion of the trust for U.S. federal income tax purposes, and a one or more U.S. persons 

Yes 

 

No 
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each hold, directly or indirectly more than 10% of the beneficial interests in the trust. 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ 
Confirmation and Change of Status 

1. ลูกคา้ยืนยนัว่า ขอ้มูลท่ีลูกคา้ให้ในแบบฟอร์มน้ีเป็นความจริง ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 

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

2. ลูกคา้รับทราบและตกลงว่า หากลูกคา้มีสถานะเป็นบุคคลอเมริกนั แต่ขอ้มูลท่ีให้ตามแบบฟอร์มน้ี หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็น

ขอ้มูลอนัเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผูรั้บ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวท่ีจะยุติความสัมพนัธ์ทาง

การเงิน/ทางธุรกิจกบัลูกคา้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนตามท่ี ผูรั้บ เห็นสมควร 

The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or 

Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, The Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part 

of banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate. 

3. ลูกคา้ตกลงท่ีจะแจง้ให้ผูรั้บไดท้ราบ และนาํส่งเอกสารประกอบให้แก่ผูรั้บ ภายใน 30 วนั หลงัจากมีเหตุการณ์เปล่ียนแปลงอนั

ทาํให้ขอ้มูลของลูกคา้ท่ีระบุในแบบฟอร์มน้ีไม่ถูกตอ้ง และในกรณีท่ีผูรั้บมีการร้องขอเอกสาร/ขอ้มูล/คาํยินยอมเพ่ิมเติม ลูกคา้

ตกลงท่ีจะดาํเนินการให้แลว้เสร็จตามท่ีไดรั้บการร้องขอภายในเวลาท่ี ผูรั้บ กาํหนด 

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. ลูกคา้รับทราบและตกลงว่า ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ไดด้าํเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรือมีการนาํส่งขอ้มูลอนัเป็นเท็จ ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่

ครบถว้นสมบูรณ์ เก่ียวกบัสถานะของลูกคา้ ผูรั้บ มีสิทธิใชดุ้ลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวท่ีจะยุติความสัมพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจ 

กบัลูกคา้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนตามท่ี ผูรั้บ เห็นสมควร 

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. 
 

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี 

Authorization for information disclosure and account withholding 

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่าง ผูรั้บ และหน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ 

ต่างประเทศ ลูกคา้ตกลงให้ความยินยอม และตกลงท่ีจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดงักล่าวแก่ ผูรั้บ ในการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

To the extent required by applicable laws and/or any agreements between the Receiver and domestic and/or foreign tax authorities, 

the Customer hereby irrevocably authorize the Receiver to: 

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ 

ต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึง หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มูลดงักล่าว ไดแ้ก่ ช่ือลูกคา้ ท่ีอยู ่

ส่วนท่ี 2 
Part 2 

ส่วนท่ี 3 
Part 3 
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เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี เลขท่ีบญัชี สถานะตามหลกัเกณฑ์เร่ือง FATCA (คือ เป็นผูป้ฏิบติัตาม หรือผูไ้ม่ให้ความร่วมมือ) จาํนวน

เงิน หรือมูลค่าคงเหลือในบญัชี การฝากถอนเงินในบญัชีในระหว่างปีปฏิทินท่ีผ่านมา รายการเคล่ือนไหวทางบญัชี จาํนวนเงิน 

ประเภท และมูลค่าของผลิตภณัฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่กบั ผูรั้บ หรือเปิดบญัชีผ่าน ผูรั้บ รวมทั้งจาํนวน

รายได ้และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจท่ีอาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/

หรือ ต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึง IRS ดว้ย 

Disclose to the company (for the benefit of FATCA compliance), 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 (ie., compliant or recalcitrant) account balance or value, the deposit / withdraw money made with respect to 

the account during the calendar year, 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 

information regarding the banking / business relationship which may be requested or required by the domestic and/or foreign 

tax authorities, including the IRS; 

2. หกัเงินจากบญัชีของลูกคา้ท่ีมีกบั ผูรั้บ หรือเปิดผา่น ผูรั้บ และ/หรือ เงินไดท่ี้ลูกคา้ไดรั้บจากหรือผา่น ผูรั้บ ในจาํนวนท่ีกาํหนดโดย

หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึง IRS ดว้ย ภายในบงัคบัของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์

ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่าง ผูรั้บ และหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรดงักล่าว 

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, including any agreements 

between the Receiver and such tax authorities; 

3. หากลูกค้าไม่ให้ขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการพิจารณาสถานะบัญชีท่ีต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือขอ้มูลท่ีจาํเป็นต้อง

รายงานให้แก่ ผูรั้บ หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีห้ามการรายงานขอ้มูลได ้หรือให้ขอ้มูลโดยระบุสถานะ

เป็น Non-Participating FFI ผูรั้บ มีสิทธิใชดุ้ลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวท่ีจะยุติความสัมพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกบัลูกคา้ ไม่ว่า

ทั้งหมด หรือบางส่วนตามท่ี ผูรั้บ เห็นสมควร 

If the customer fails to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to 

provide the information required to be reported to the Receiver, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would 

prevent reporting, or the customer provide the status as a Non-Participating FFI, the Receiver shall be entitled to terminate, at its 

sole discretion, the entire banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as the Receiver may 

deem appropriate. 
 

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

เพ่ือความสะดวกของลูกคา้ และเป็นการลดภาระความซํ้ าซ้อนของลูกคา้ ในการนําส่งเอกสาร/ข้อมูล/คาํยินยอมให้กบับริษทั และ

สถาบนัการเงินต่างๆ ท่ีเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์ท่ี ผูรั้บ เป็นตวัแทนขาย (หรือเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีท่ีลูกคา้เปิด

บญัชีกบับริษทั/สถาบนัการเงินใดๆ ผ่าน ผูรั้บ โดยหนังสือฉบบัน้ี ลูกคา้รับทราบและยินยอมให้บุคคล (รวมนิติบุคคล) ดงัต่อไปน้ี

ทั้งหมด (อนัไดแ้ก่ 1.บริษทัจดัการ/กองทุน/สถาบนัการเงินใดๆ ท่ีลูกคา้ทาํธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบญัชีเงินฝาก หรือ บญัชี

ซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือใชบ้ริการทางการเงินอ่ืนใดทั้งโดยตรงหรือผา่น ผูรั้บ 2. ผูส้นบัสนุนการขายฯ รายอ่ืน และผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทั

จดัการ/กองทุน/สถาบนัการเงินดงักล่าวขา้งตน้ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ ผูรั้บ และ 4.ตวัแทน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือ

ส่วนท่ี 4 
Part 4 
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บริษทัในเครือของบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบนั และอนาคต มีสิทธิใช้เอกสาร/ขอ้มูล/คาํยืนยนั และคาํยินยอมใดๆ 

เก่ียวกบัการแสดงตนและการเปิดเผยขอ้มูล หรือหัก ณ ท่ีจ่าย ตามเอกสารฉบับน้ี และเอกสาร/ข้อมูลท่ีอ้างถึง (ซ่ึงต่อไปน้ีจะรวม

เรียกว่า “เอกสารและขอ้มูล”) ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหน่ึงว่า ลูกคา้ไดม้อบเอกสารและขอ้มูลนั้น และได้

ให้คาํยืนยนั/คาํยินยอมกบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทุกราย และให้บุคคลดงักล่าวขา้งตน้รวมถึงหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ

และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกรายสามารถนาํส่ง/ใชเ้อกสาร และขอ้มูลใดๆ ของลูกคา้ระหว่างกนัได ้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสําเนา หรือเอกสาร

ฉบบัจริง ก็ให้มีผลผกูพนักบัลูกคา้ทุกประการ  

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. 

 

ข้าพเจ้ารับทราบ และตกลงปฏิบัติตามข้อกําหนด และเง่ือนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี ้ซ่ึงรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล 

การหักบัญชี และการยุติความสัมพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพ่ือเป็นหลักฐานแห่งการนี ้จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

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. 

 

ลายมือช่ือของลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี 
Signature of Authorized Person(s) of the Customer 

ช่ือ-นามสกุล 
Name                                                                                                             

ตําแหน่ง 

 Position 

วันท่ี 
Date    ….…....…/……..…../………... 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ เท่านั้น / For company Use Only 

 

เจ้าหน้าท่ีการตลาด 
Marketing Officer 

 

วันท่ี 
Date    ….…....…/……..…../………... 

 

ผู้มีอํานาจลงนาม 

 

วันท่ี 
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Authorized Person Date    ….…....…/……..…../………... 

ส่วนบริการลูกค้าและควบคุมวงเงิน / Customer Services & Credit Control 

 

 

ผู้ตรวจสอบลายเซ็น 
Checked by 

 

 

ผู้อนุมัต ิ
Approved by 

 

 

ผู้บันทึก 
Input by 

วันท่ี 
Date    ….…....…/……..…../………... 

วันท่ี 
Date    ….…....…/……..…../………... 

วันท่ี 
Date    ….…....…/……..…../………... 

 


