


1) ปจัจบุนัทา่นอายเุทา่ไหร่

เกนิ 60 ปีขึน้ไป (1) 50 – 60 ปี (2)

35 – 49 ปี (3) ต ำ่กวำ่ 35 ปี (4)

2) ระดบัการศกึษาของทา่น

ต ำ่กวำ่ปรญิญำตร ี(1) ตัง้แตป่รญิญำตรขี ึน้ไป (2)

3) ประสบการณ์การลงทนุในหลกัทรพัยข์องทา่น (หลกัทรพัย ์หมายถงึ หนว่ยลงทนุ หรอืหุน้กู ้ หรอืหุน้ หรอืพนัธบตัรรฐับาล หรอื derivatives )

ไมม่ ี(1) นอ้ยกวำ่ 1 ปี (2)

1 – 5 ปี (3) มำกกวำ่ 5 ปี (4)

4) ระยะเวลาทีท่า่นคาดวา่จะไมจ่ าเป็นตอ้งใชเ้งนิลงทนุในสว่นนี้

นอ้ยกวำ่ 1 ปี (1) 1 – 3 ปี (2)

 3 – 7 ปี (3) มำกกวำ่ 7 ปี (4)

5) ทา่นตอ้งการรายไดจ้ากเงนิลงทนุในสว่นนีเ้พือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยประจ าหรอืไม่

ตอ้งกำรมำกทีส่ดุ (1) ตอ้งกำร (2)

ตอ้งกำรเพยีงเล็กนอ้ย (3) ไมม่คีวำมตอ้งกำร (4)

6) สดัสว่นเงนิลงทนุในสว่นนีเ้ทยีบกบัทรพัยส์นิของทา่น

มำกกวำ่รอ้ยละ 60 (1) รอ้ยละ 30 – 60 (2)

รอ้ยละ 10 – 30 (3) นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 10 (4)

7) ทศันคตเิกีย่วกบัการลงทนุ

ไมส่ำมำรถทนตอ่กำรขำดทนุเงนิตน้ไดเ้ลย แมว้ำ่จะมโีอกำสไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูขึน้บำ้ง (1)

สำมำรถทนตอ่กำรขำดทนุเงนิตน้ไดเ้ล็กนอ้ย เพือ่มโีอกำสไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูขึน้บำ้ง (2)

สำมำรถทนตอ่กำรขำดทนุเงนิตน้ได ้เพือ่มโีอกำสไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูขึน้ (3)

อยำกไดผ้ลตอบแทนทีส่งู โดยไมม่ขีอ้จ ำกัดในกำรลงทนุ (4)

8)

นอ้ยทีส่ดุ  โดยตอ้งกำรเนน้กำรลงทนุทีส่รำ้งกระแสรำยไดป้ระจ ำ และใหค้วำมปลอดภัยในกำรลงทนุสงูสดุ แมว้ำ่จะไดรั้บผลตอบแทนในระดบัทีต่ ำ่สดุ (1)

รับไดใ้นระดบัหนึง่  โดยสำมำรถรับควำมเสีย่งในกำรขำดทนุจำกกำรลงทนุไดบ้ำ้ง เพือ่เพิม่โอกำสทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูขึน้ในระยะยำว (2)

ปำนกลำง  โดยสำมำรถรับควำมเสีย่งไดพ้อสมควร เพือ่สรำ้งโอกำสในกำรไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูกวำ่ในระยะยำว (3)

มำก  โดยสำมำรถรับควำมเสีย่งไดส้งูสดุเพือ่สรำ้งโอกำสในกำรไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูสดุในระยะยำว (4)

9)

10)  ทา่นคดิวา่ทา่นจะยอมรบัผลขาดทนุจากการลงทนุในกองทนุรวมไดม้ากเพยีงใด

ต ำ่กวำ่รอ้ยละ 10% (1) รอ้ยละ 10 – 20 (2)

รอ้ยละ 20 – 50 (3) มำกกวำ่รอ้ยละ  50 (4)

(โปรดพลกิหนา้ถดัไป)

แบบประเมนิความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Profile) ของผูล้งทนุ 

      เพือ่ชว่ยใหท้ำ่นผูล้งทนุทรำบควำมเสีย่งทีต่นเองยอมรับไดส้งูสดุส ำหรับกำรลงทนุในกองทนุรวมภำยใตก้ำรจัดกำร  ขอใหท้ำ่นเลอืกค ำตอบทีค่ดิวำ่ดทีีส่ดุส ำหรับทำ่นผูล้งทนุ และโปรดตอบค ำถำม

ทกุขอ้ครบถว้น (ทัง้หมด 3 สว่น ม ี12 ค ำถำม) ดังนี้

ชือ่ผูล้งทนุ / ผูถ้อืหน่วยลงทนุ....................................................................................................................

รับควำมเสีย่งในกำรสญูเสยีเงนิตน้ไดบ้ำ้ง เพือ่คงระดบัอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุใหส้งูกวำ่อัตรำเงนิเฟ้อ (2)

เนน้สรำ้งผลตอบแทนใหส้งูกวำ่ระดบัเงนิเฟ้อในระดบัหนึง่ โดยสำมำรถรับควำมเสีย่งได ้(3)

เลขทีบ่ตัรประชำชน (13 หลกั)...................................................................................................................

กรณีบญัชรีว่ม โปรดระบ ุเลขทีบ่ญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุ ( 11 หลกั) .......................................................................

การลงทนุในหลกัทรพัยท์ ีม่คีวามผนัผวนสงู มกัใหผ้ลตอบแทนทีส่งูในระยะยาว แตม่คีวามเสีย่งทีจ่ะท าใหข้าดทนุไดม้ากขึน้ไดเ้ชน่กนั ทา่นสามารถ

รบัความเสีย่งจากการลงทนุไดใ้นระดบัใด

ในบางชว่งเวลา การลงทนุโดยเนน้ความปลอดภยัของเงนิลงทนุจะใหผ้ลตอบแทนในระดบัทีต่ า่กวา่เงนิเฟ้อ ซึง่อาจจะท าใหอ้ านาจในการซือ้ลดลงได ้

เม ือ่พจิารณาถงึเป้าหมายในการลงทนุของทา่น ขอ้ใดตอ่ไปนีต้รงกบัทา่นมากทีส่ดุ

ตอ้งกำรใหผ้ลตอบแทนสงูกวำ่ระดบัเงนิเฟ้อมำกทีส่ดุ โดยสำมำรถรับควำมเสีย่งไดเ้ต็มที ่(4)

หมำยเลขโทรศพัท ์(มอืถอื)….....................................อเีมล.์..................................................วนัทีใ่หข้อ้มลู..........................

สว่นที ่1  ส าหรบัการลงทนุท ัว่ไป

   *** ค าแนะน าส าหรบัการตอบค าถามในขอ้ 4, ขอ้ 5 และขอ้ 6  ค ำวำ่ “เงนิลงทนุในสว่นนี้”   ใหห้มำยถงึ ในกรณีดังตอ่ไปนี้   (1) กรณีทีท่ำ่นมเีงนิลงทนุในกองทนุรวมเพยีงกองทนุเดยีวกับบรษัิทจัดกำร ขอให ้

ทำ่นพจิำรณำถงึเงนิลงทนุในกองทนุนัน้  หรอื  (2) ถำ้หำกทำ่นมเีงนิลงทนุในกองทนุรวมหลำยกองทนุกับบรษัิทจัดกำร  หรอืประสงคท์ีจ่ะลงทนุในกองทนุรวมหลำยกองทนุกับบรษัิทจัดกำร ขอใหท้ำ่นพจิำรณำถงึเงนิ

ลงทนุในกองทนุทีรั่บควำมเสีย่งไดส้งูทีส่ดุ

เงนิตน้ส ำหรับกำรลงทนุตอ้งปลอดภัย แมว้ำ่จะไดรั้บผลตอบแทนต ำ่กวำ่อัตรำเงนิเฟ้อ (1)

ส ำหรบับคุคลธรรมดำ
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11) ได ้ ไมไ่ด ้

12)   ทา่นมขีอ้จ ากดัในการสือ่สารหรอืในการตดัสนิใจดว้ยตนเอง เชน่ คนหหูนวก ตาบอด 

มี ไมม่ี

บลจ.กท.007-1/2560

สว่นที ่4 ค าแนะน าเร ือ่งการจดัสรรการลงทนุ (Basic Asset Allocation)

สว่นที ่2  ส าหรบัการลงทนุในกองทนุรวมทีม่นีโยบายลงทนุในตา่งประเทศ

      เพือ่ชว่ยใหท้ำ่นผูล้งทนุทรำบควำมเสีย่งทีต่นเองยอมรับไดส้งูสดุส ำหรับกำรลงทนุในกองทนุรวมภำยใตก้ำรจัดกำร  ขอใหท้ำ่นเลอืกค ำตอบทีค่ดิวำ่ดทีีส่ดุส ำหรับทำ่นผูล้งทนุ และโปรดตอบค ำถำม

ทกุขอ้ครบถว้น (ทัง้หมด 3 สว่น ม ี12 ค ำถำม) ดังนี้

ลงชือ่........................................................................................................ผูล้งทนุ

                    (.............................................................................................)  

กรณีบัญชรี่วมตอ้งลงนำมครบทกุคน

    หำกผูล้งทนุทำ่นใดมไิดต้อบค ำถำมดงักลำ่วอยำ่งครบถว้น ใหแ้กบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทนุฯ ทำ่นจะไมส่ำมำรถท ำรำยกำรซือ้ หรอืสบัเปลีย่น

หน่วยลงทนุ หรอืลงทนุเพิม่เตมิ กับบรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทนุฯไดจ้นกวำ่ทำ่นจะใหข้อ้มลูขำ้งตน้อยำ่งครบถว้น ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์

ของส ำนักงำน ก.ล.ต  

    ขำ้พเจำ้เป็นผูก้รอกขอ้มลูรำยละเอยีดขำ้งตน้ดว้ยตนเองและขอรับรองควำมถกูตอ้งและเป็นควำมจรงิปัจจบุนัทกุประกำร และขำ้พเจำ้รับทรำบและยอมรับวำ่ ในกรณีทีผ่ล

กำรประเมนิ Risk Profile ดงักลำ่ว อำจไมส่อดคลอ้งกับกองทนุรวมทีข่ำ้พเจำ้ไดล้งทนุไวก้อ่นหนำ้นี ้และ/หรอืทีร่ะบใุนแผนกำรลงทนุแบบประจ ำตอ่เนือ่ง (Investment Plan)

 และ/หรอืทีร่ะบไุวใ้นโครงกำร Wealth Plus กรณีหักเงนิอัตโนมัตริำยเดอืนเพือ่ลงทนุ LTF และ RMF ตำมทีไ่ดแ้จง้ไวก้ับบรษัิทจัดกำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทนุฯ

กอ่นหนำ้นี ้อำจท ำใหข้ำ้พเจำ้ตอ้งท ำกำรเปลีย่นแปลง/แกไ้ขแผนกำรลงทนุดงักลำ่วนีใ้นอนำคตตอ่ไป

“สดัสว่นกำรจัดสรรกำรลงทนุทีแ่สดงในแบบประเมนิดงักลำ่วเป็นเพยีงตวัอยำ่งค ำแนะน ำเบือ้งตน้ในกำรจัดสรรกำรลงทนุตำมผลกำรประเมนิทีไ่ด ้ทัง้นี ้กอ่นกำรตดัสนิใจ

ลงทนุใด ๆ ผูล้งทนุควรพจิำรณำปัจจัยอืน่ในกำรวำงแผนกำรลงทนุ เชน่ ฐำนะทำงกำรเงนิ วตัถปุระสงคใ์นกำรลงทนุ ระยะเวลำในกำรใชเ้งนิ เป็นตน้ หรอืปรกึษำผูว้ำง

แผนกำรลงทนุเพือ่รับค ำแนะน ำทีเ่หมำะสมตอ่ไป”

 “ เมือ่ลกูคำ้ใหข้อ้มลูทีม่นัียส ำคญั กำรใหข้อ้มลูทีต่รงตอ่ควำมเป็นจรงิ ถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนัและครบถว้น จะมผีลตอ่กำรใหบ้รกิำรหรอืกำรใหค้ ำแนะน ำทีล่กูคำ้จะได ้ “  

1) ลงชือ่ผูร้บัเอกสาร   (ตวับรรจง) …………………………………..………วนัที.่..........................

2) ลงชือ่ผูบ้นัทกึขอ้มลู (ตวับรรจง) ………………………………………… วนัที.่..........................

3) ลงชือ่ผูต้รวจสอบขอ้มลู (ตวับรรจง) .…………………………………….วนัที.่..........................

สว่นที ่3  ส าหรบัการใหค้ าแนะน าเร ือ่งอืน่ๆ 

แบบประเมนิความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Profile) ของผูล้งทนุ 

ส าหรบัเจา้หนา้ทีบ่รษิทัจดัการ 

  ทา่นสามารถรบัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นไดห้รอืไม ่

ตวับรรจง

ส ำหรบับคุคลธรรมดำ
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                                                                     แบบแจ้งสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั / ไมเ่ป็นบคุคลอเมริกนั 
                                                                      Form for Declaration of Status of Individual Customer as U.S. Person or Non-U.S. Person�

FATCA FORM 
สาํหรบับคุคลธรรมดา 

                                     

ผูเ้ปิดบญัชี (คาํนําหน้า/ชื?อ/นามสกลุ)  
Applicant Name (Title/Name/Surname)  

สญัชาติ 
Nationalities 

 

 

 Passport No. ............................................................................................................................. 

ประเทศที?เกิด / Country of Birth ............................................................................................... 

วนัที?เกิด  / Date of Birth  ............................................................................................................ 

 

สว่นที� 1 

Part 1 

สถานะของลกูคา้ 

Status of Customer 
 

โปรดเลือกทาํเครื?องหมายในช่องที?สอดคล้องกบัสถานะของท่าน  /  Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

 สว่นที�  

• หากทา่นตอบ   "ใช่"       ข้อใดข้อหนึ?ง  ในสว่นนี�    โปรดข้ามคาํถามในสว่นที� 1.2 ขา้งทา้ยนี� และกรอกแบบฟอรม์ W-9  (If you check “Yes” in any one box, please complete IRS Form W-9) 

• หากทา่นตอบ   "ไม่ใช่"   ในทุกๆ ข้อ     ในสว่นนี�     โปรดตอบคาํถามในสว่นที� 1.2 ขา้งทา้ยนี�   (If you check "No"  in  every box,  Please answer the questions in section 1.2 below.) 
 

ข้อ1) ท่านเป็นบุคคลอเมริกนั ใช่หรือไม่?  /  Are you a U.S. Citizen?                                                                                                                                              ใช่/Yes  ����          ไม่ใช่/No ���� 

• โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมอืงอเมรกินั แมว้า่จะอาศยัอยูน่อกสหรฐัอเมรกิา  (You must answer "Yes" if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.) 

• โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมสีถานะเป็นพลเมอืงของหลายประเทศ และหนึ�งในนั �นคอืเป็นพลเมอืงอเมรกินั  (You must answer "Yes" if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. Citizenship.) 

• โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกดิในสหรฐัอเมรกิา (หรอืดนิแดนที�เป็นของสหรฐัอเมรกิา) และยงัไมไ่ดส้ละความเป็นพลเมอืงอเมรกินัอย่างสมบรูณ์ตามกฎหมาย  (You must answer "Yes" if you were born in                                                    

                                                                                                                                                                                the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. Citizenship.) 

ข้อ2) ท่านเป็นผูถ้ือบตัรประจาํตวัผูมี้ถิ?นที?อยู่ถาวรอย่างถกูกฎหมายในสหรฐัอเมริกา (กรีนการด์) ใช่หรือไม่?  /  Are you a U.S. Green Card Holder?                  ใช่/Yes  ����          ไมใ่ช่/No ���� 

โปรดตอบ "ใช่" หากสํานกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกบตัรประจาํตวัผูม้ถีิ�นที�อยู่ถาวรอยา่งถกูกฎหมายในสหรฐัอเมรกิา (กรนีการด์) ใหแ้ก่ทา่น ไมว่า่บตัรดงักลา่วของทา่นจะหมดอายุแลว้หรอืไม ่ณ วนัที�
ท่านกรอกและลงลายมอืชื�อในแบบฟอรม์นี� (You must answer "Yes'' if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or 

not such card has expired on the date you complete and sign this form.) 

ควรตอบ "ไมใ่ช่" หากบตัรประจาํตวัผูม้ถีิ�นที�อยู่ถาวรอยา่งถกูกฎหมายในสหรฐัอเมรกิา (กรนีการด์) ของทา่นไดถ้กูสละ ยกเลกิ หรอืถอดถอนอยา่งเป็นทางการแลว้ ณ วนัที�ทา่นกรอกและลงลายมอืชื�อในแบบฟอรม์นี� (You should 
answer  "No'' if your Green Card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form) 

 

ข้อ3) ท่านมีสถานะเป็นผูมี้ถิ?นที?อยู่ในสหรฐัอเมริกาเพื?อวตัถปุระสงคใ์นการเกบ็ภาษีอากรของสหรฐัอเมริกา ใช่หรือไม่?                                        ใช่/Yes  ����         ไมใ่ช่/No ���� 
        Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

ถา้ทา่นไมไ่ดม้ถีิ�นที�อยูใ่นสหรฐัอเมรกิา โปรดระบุประเทศถิ�นที�อยูข่องทา่นและเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษี (ถา้ม)ี  / If you do not have residence in the U.S., please indicate all of your country of residence and indicate tax ID 
number for these countries. 

(1) ประเทศ / Country.................................................................               เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถา้ม)ี / Tax ID Number (if any)      ................................................................... 
                                                             

(2) ประเทศ / Country.................................................................               เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถา้ม)ี / Tax ID Number (if any)      ................................................................... 
      

(3) ประเทศ / Country.................................................................               เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถา้ม)ี / Tax ID Number (if any)      ................................................................... 
 

สว่นที�  

• หากทา่นตอบ   "ใช่"     ข้อใดข้อหนึ?งในสว่นนี�    โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN และ/หรอื สง่เอกสารประกอบ) (If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and/or provide supporting document(s))  

ข้อ4) ท่านเกิดในสหรฐัอเมริกา? (หรือดินแดนที?เป็นของสหรฐัอเมริกา)    /   Were you born in the U.S. (or U.S. Territory)? ใช่/Yes  ����     ไมใ่ช่/No �����

ข้อ5) ท่านมี (หรือจะมี) ที?อยูอ่าศยัในปัจจบุนั หรือที?อยู่เพื?อการติดต่อในสหรฐัอเมริกา สาํหรบับญัชีที?เปิดไว้หรือมีอยู่กบับริษทัจดัการใช่หรือไม่?     /   Do you 
have (or will you have) a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with the AMC? ใช่/Yes  ����     ไมใ่ช่/No �����

ข้อ6) ท่านมีหมายเลขโทรศพัทใ์นสหรฐัอเมริกา เพื?อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื?นที?เกี?ยวข้องกบับญัชีที?เปิดไว้หรือมีอยูก่บับริษทัจดัการหรือไม่?    /   Do you 
have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with the AMC? ใช่/Yes  ����     ไมใ่ช่/No �����

  ข้อ7) ท่านมี (หรือจะมี) ที?อยู่ซึ?งเป็นที?อยูส่าํหรบัรบัไปรษณียแ์ทนหรือที?อยู่สาํหรบัการส่งต่อเพื?อการดาํเนินการเกี?ยวกบับญัชีที?เปิดไว้หรือมีอยู่กบับริษัทจดัการ  
แต่เพียงที?อยูเ่ดียว ใช่หรือไม?่   /    Do you have (or will you have) a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held 
with the AMC? 

ใช่/Yes  ����     ไมใ่ช่/No �����

  ข้อ8) ทา่นมี (หรือจะมี) การสั ?งทาํรายการโอนเงินเป็นประจาํอติัโนมติั (standing instruction) จากบญัชีที?เปิดไว้หรือที?มีอยู่กบับริษทัจดัการไปยงับญัชีใน
สหรฐัอเมริกา ใช่หรือไม่?   /   Do you (or will you have) a standing instruction to transfer money from the account opened with the AMC or any of its 
affiliates to any accounts in the US? 

ใช่/Yes  ����     ไมใ่ช่/No �����

ข้อ9)  ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอาํนาจหรือให้อาํนาจในการลงลายมือชื?อแก่บคุคลที?มีที?อยู่ในสหรฐัอเมริกา เพื?อการใดๆ ที?เกี?ยวข้องกบับญัชีที?เปิดไว้หรือมีอยู่
กบับริษทัจดัการ  ใช่หรือไม่?  /   Do you (or will you) empower or authorize signing rights for this account to a person with a US residential address for 
transactions related to this account or any accounts opened or held with the AMC? 

ใช่/Yes  ����     ไม่ใช่/No ���� 

�

เพื?อวตัถปุระสงคข์องแบบฟอรม์นีl  “บริษัทจดัการ” ให้หมายความถึง บลจ. กรุงไทย จาํกดั 
(มหาชน) และให้รวมถึงผู้สนับสนุนการขายฯ และผู้เกี?ยวข้องกบักองทุน / For this purpose, 
the “AMC” means Krungthai Asset Management Public Company Limited and includes 
selling agents and any parties which are related to the fund.�

บตัรประชาชนเลขที?/หนังสือเดินทาง เลขที? (ID Card No.)    



 
                                                                                                                                                         

                                                                     แบบแจ้งสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั / ไมเ่ป็นบคุคลอเมริกนั 
                                                                      Form for Declaration of Status of Individual Customer as U.S. Person or Non-U.S. Person�

FATCA FORM 
สาํหรบับคุคลธรรมดา 

สว่นที� 2 
Part 2 

การยนืยนัและการเปลี�ยนแปลงสถานะ 
Confirmations and Change of Status 

 
1. ท่านยนืยนัวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิ ถกูตอ้ง และครบถว้นสมบรูณ์   /  You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete. 
2. ท่านรบัทราบและตกลงวา่ หากท่านมสีถานะเป็นบคุคลอเมรกินั แต่ขอ้มลูที�ใหต้ามแบบฟอร์มนี� หรอืตามแบบฟอรม์ W-9 หรอืตามแบบฟอรม์ W-8BEN เป็นขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถ่กูตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบรูณ์ บรษิทัจดัการมสีทิธิ

ใชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝา่ยเดยีวที�จะยุตคิวามสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่ว่าทั �งหมดหรอืบางส่วน ซึ�งรวมถงึการปิดบญัชี ตามที�บรษิทัจดัการเหน็สมควร   /    You acknowledge and agree that if you are a U.S. 
Person but the information provided on this form or Form W-9  or Form W-8BEN is false, inaccurate or incomplete, the AMC shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business 
relationship with you or part of such relationship including but not limited to closing an account as the AMC may deem appropriate. 

3. ท่านตกลงที�จะแจ้งใหบ้รษิทัจดัการทราบและนําสง่เอกสารประกอบให้แกบ่รษิทัจดัการ ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลี�ยนแปลงอนัทําใหข้อ้มลูของท่านที�ระบุในแบบฟอรม์นี�ไม่ถูกตอ้ง   /    You agree to notify and 
provide relevant documents to the AMC within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect.  

4. ท่านรบัทราบและตกลงวา่ ในกรณีที�ท่านไมไ่ดด้าํเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรอืมกีารนําสง่ขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถ่กูตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบรูณ์ เกี�ยวกบัสถานะของท่าน บรษิทัจดัการมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแตเ่พยีงฝา่ยเดยีวที�จะยุติ
ความสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัท่าน ไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่น ซึ�งรวมถงึการปิดบญัช ีตามที�บรษิทัจดัการเห็นสมควร   /    You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any 
false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle the AMC to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship including but not 
limited to closing an account as the AMC may deem appropriate. 

  

สว่นที� 3 

Part 3 

การยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูและการหกับญัช ี

Authorization for information disclosure and account withholding 

 
ภายใตข้อบเขตของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และ/หรอืขอ้ตกลงใดๆ ระหว่างบรษิทัจดัการ และหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศ ท่านตกลงใหค้วามยนิยอมและตกลงที�จะไมย่กเลิกเพกิถอนการให้

ความยินยอมดงักล่าวแก่บริษัทจัดการในการดําเนินการดงัต่อไปนี�   /   To the extent required by applicable laws and/or any agreements between the AMC and domestic and/or foreign tax authorities, you hereby 
irrevocably authorize the AMC to: 

 
1. เปิดเผยขอ้มลูตา่งๆ ของท่านใหแ้ก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีอากรในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศ ซึ�งรวมถงึหน่วยงานจดัเก็บภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มลูดงักล่าว รวมถงึ ชื�อ

ลูกคา้ ที�อยู ่เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ีหมายเลขบญัช ีสถานะการปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์รื�อง FATCA จาํนวนเงนิหรอืมลูคา่คงเหลือในบญัช ีการจ่ายเงนิเขา้-ออกจากบญัชใีนระหวา่งปีปฏทินิที�ผ่านมา รายการเคลื�อนไหวทางบญัช ี
จาํนวนเงนิ ประเภทและมลูค่าของผลติภณัฑท์างการเงนิ และ/หรอืทรพัยส์นิอื�นๆ ที�มอียูก่บับรษิทัจดัการ ตลอดจนจาํนวนรายได ้และขอ้มลูอื�นๆ ที�เกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ ทางธุรกจิที�อาจถกูรอ้งขอโดยหน่วยงานทาง
ภาษีอากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึ�งรวมถงึ IRS ดว้ย  /  Disclose information to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS) your name, address, taxpayer 
identification number, account number, FATCA compliance status, account balance or value, the payments 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 AMC, 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. หกัเงนิจากบญัชขีองท่าน และ/หรอืเงนิไดท้ี�ท่านอาจมหีรอืมสีทิธไิดร้บัจากบรษิทัจดัการ ในจาํนวนที�กําหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีอากรในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศ ซึ�งรวมถงึ IRS ดว้ย ภายในบงัคบัของ

กฎหมาย และ/หรอืกฎเกณฑต์า่งๆ รวมถงึความตกลงใดๆ ระหว่างบรษิทัจดัการและหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรดงักล่าว    /    Withhold from your account and/or the income you may have or may be entitled to get paid 
from the AMC 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 AMC and such tax 
authorities. 

 
หากท่านไมใ่หข้อ้มลูที�จําเป็นต่อการพจิารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมรกินั (U.S. person) หรอืขอ้มลูที�จาํเป็นตอ้งรายงานใหแ้กบ่รษิทัจดัการ หรอืไม่สละสทิธใินการบงัคบัใชก้ฎหมายที�หา้มการรายงานขอ้มลู บรษิทั

จดัการมีสทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝา่ยเดยีวที�จะยุตคิวามสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่ว่าทั �งหมดหรอืบางส่วน ซึ�งรวมถงึการปิดบญัช ีตามที�บรษิัทจดัการเห็นสมควร   /    If you fail to provide the information 
required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to the AMC, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the AMC shall be 
entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship including but not limited to closing an account as the AMC may deem appropriate. 

 
ขา้พเจา้ไดร้บัทราบถงึขอ้กําหนดและเง ื�อนไขตา่งๆ ในเอกสารฉบบันี�เป็นอยา่งดแีลว้ และตกลงยนิยอมใหม้กีารเปิดเผยข้อมลู การหกัเงนิ และการยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัขา้พเจา้ตามขอ้กําหนดและ

เงื�อนไขในเอกสารฉบบันี� เพื�อเป็นหลักฐานแห่งการนี�จ ึงได้ลงลายมือชื�อไว้เป็นสําคญั   /    By placing the signature below, I hereby acknowledge the terms and conditions specified herein, and agree to allow the 
disclosure of information, withholding and termination of banking/ business relationship subject to the terms and conditions as described above in all respects. 

 
 
 
 

 

ลายมอืชื?อของลูกค้าผูข้อเปิดบญัชี 
Signature of Applicant 

 

วนัที? 
Date 

 

ลายมอืชื?อเจ้าหน้าที?ตรวจสอบ 
Signature of Certified internal auditor 

 

วนัที? 
Date 
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