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หนังสือฉบบัน้ีมอบให้แก่____________________________ และบริษัทแม่  บริษัทในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินของ
บุคคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกนั  ในหนังสือฉบบัน้ีรวมเรียกว่า “ผู้รบั”) เพื่อประโยชน์ของผู้รบั 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.  

 
ข้อมูล/ค ายืนยนั/และข้อตกลงของลูกค้า Customer’s  Information / representation / and agreements 

  วนัท่ี                                     
  Date                                                                                                                                                          

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

 
 
      

     หมายเลข GIIN ของลูกคา้ / Customer GIIN    
    
 
 
 
 

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

  

          ชื่อนิตบิุคคลทีส่นับสนุน / Name on Sponsoring Entity 
 

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

 ประเทศท่ีจดทะเบียน หรือ จดัตัง้ / Country of  Incorporation 
 /Registration or Organization 

 เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number   
 

 เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID 
 

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

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

 

ส่วนท่ี  1 
Part 1 

สถานะของผู้ขอเปิดบญัชี / ลูกค้า  Status of Applicant / Customer 

โปรดเลือกท าเครื่องหมายในช่องท่ีสอดคล้องกบัสถานะผู้ขอเปิดบญัชี  Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

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

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

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

หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN-E  และสิ้นสดุค าถาม    
(If you check ‘Yes’ in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)  

 
       ลูกค้าเป็นสถาบนัการเงิน ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA  ใช่หรือไม่                                                                               ใช่/Yes         ไม่ใช่/No       

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

*OBJTFATC-FORM* 
 

*OBJTFATC-FORM* 
 

สาํหรบัลูกค้าประเภทนิติบุคคล 
For Entity Customer 
(ฉบับจัดท ำโดย ทีมงำน FATCA ของอุตสำหกรรม บลจ.) 
(Prepared by FATCA working team of Thai Asset 

Management Industry) 

  Modified by Eastspring Asset Management (Thailand) Co.,Ltd 

                                                                                 1 Jan 2015 
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ส าหรบัสถาบนัการเงินภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA ท่ีมี GIIN 

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

…………/………………/………….. 

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกนั/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน             
Form for Declaration of Status as U.S. Person  or Non-U.S. Person 
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ลูกค้าเป็นนิติบุคคลท่ีมีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม  (เช่น รายได้จากการลงทุน                                         *      ใช่/Yes       ไม่ใช่/No 

ในหลกัทรพัย ์และเงินฝาก เป็นต้น  โปรดดนิูยามในส่วนของ “ค าศพัท์ท่ีส าคญั”) ตัง้แต่ร้อยละ 50 
ข้ึนไปของรายได้รวม  หรือมีทรพัยสิ์นท่ีก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวได้ตัง้แต่ร้อยละ 50 ข้ึนไปของสินทรพัยร์วม ในรอบบญัชีปีล่าสุด 
Is the customer a Passive NFFE , i.e, an entity who  either, has earned passive income (income from holding financial    
Securities and deposits, and etc.  Please see the definition in “Glossary of key terms”)  equal to or more than  50% of total gross income, or 
held  asset that generate passive income equal to or more than 50% of total asset, in the preceding fiscal calendar year ? 

* ควรตอบ “ไม่ใช่” หากท่านเป็นนิติบุคคลตามข้อ 3.1–3.2  
You should answer ‘No’ if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.  
3.1    องคก์ร/หน่วยงานของรฐับาลทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภายใต ้ FATCA   เช่น หน่วยงานราชการ องคก์รระหว่างประเทศ หรอื ธนาคารกลาง เป็นตน้                               

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

มลูนิธ ินิตบิุคคลใหม่ทีเ่ริม่จดัตัง้ไม่เกนิ 24 เดอืน  เป็นตน้                                                                    
An entity that is Excepted Non-Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity and its affiliates,  a non-profit 
organization, association, foundation, or an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months 

ส่วนท่ี 2 
Part 2 

การยืนยนัและการเปล่ียนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)  

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

2. ลูกค้ารบัทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินั แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรอืตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอนัเป็นเท็จ ไม่
ถูกต้อง หรอืไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ผูร้บั มสีทิธใิช้ดุลยพนิิจแต่เพยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลูกคา้ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน 
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. ลูกคา้ตกลงทีจ่ะแจง้ใหผู้ร้บัไดท้ราบและน าส่งเอกสารประกอบใหแ้ก่ผูร้บั ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอนัท าใหข้อ้มลูของลูกคา้ทีร่ะบุใน
แบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผูร้บัมกีารร้องขอเอกสาร /ขอ้มูล/ค ายนิยอมเพิม่เติม ลูกค้าตกลงที่จะด 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 าเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรอืมกีารน าส่งขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกบั
สถานะของลูกค้า ผู้รบัมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสมัพันธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกิจกับลูกค้า 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 

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหกับญัชี (Authorization for information disclosure and account withholding)  

3   
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ลูกคา้ตกลงใหค้วามยนิยอมทีไ่ม่อาจยกเลกิเพกิถอนแก่ผูร้บั ในการด าเนินการดงัต่อไปนี้  
The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to: 
1. เปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของลูกคา้ใหแ้ก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึ่งรวมถงึ หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรของสหรฐัอเมรกิา 

(Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มูลดงักล่าวรวมถึง ชื่อลูกคา้ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี หมายเลขบญัช ีสถานะตามหลกัเกณฑ์เรื่อง FATCA (คอื 
เป็นผูป้ฏิบตัติาม หรอืผูไ้ม่ให้ความร่วมมอื) จ านวนเงนิหรอืมูลค่าคงเหลอืในบญัชี การจ่ายเงนิเข้า-ออกจากบญัช ีรายการเคลื่อนไหวทางบญัชี จ านวนเงนิ 
ประเภทและมลูค่าของผลติภณัฑท์างการเงนิ และ/หรอื ทรพัยส์นิอื่นๆ ทีม่อียู่กบัผูร้บัหรอืเปิดบญัชผี่านผูร้บั ตลอดจนจ านวนรายได้ และขอ้มลูอื่นๆทีเ่กีย่วกบั
ความสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิทีอ่าจถูกรอ้งขอโดยหน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ดว้ย 
disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer’s name, address, taxpayer 
identification number, account number, FATCA compliance status (i.e., compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made 
into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with the 
Receiver or account opened through, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/ business 
relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and 

2. หกัเงนิจากบญัชขีองลูกคา้ทีม่กีบัผูร้บัหรอืเปิดผ่านผูร้บั และ/หรอื เงนิไดท้ีลู่กคา้ไดร้บัจากหรอืผ่านผูร้บั ในจ านวนทีก่ าหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรใน
ประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึ่งรวมถงึ IRS ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถงึขอ้ตกลงใดๆ ระหว่างผูร้บักบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษอีากรดงักล่าว 
withhold from the customer’s account and/or the income derived from or through  the Receiver in the amount as required by the domestic and/or 
foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between the Receiver  and such tax 
authorities, 

3. หากลูกคา้ไม่ใหข้้อมูลที่จ าเป็นต่อการพจิารณาสถานะบญัชีที่ต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรอืข้อมูลที่จ าเป็นต้องรายงานใหแ้ก่ผู้รบั  หรอืไม่
สามารถจะขอใหย้กเวน้การบงัคบัใช้กฎหมายที่หา้มการรายงานขอ้มลูได้  หรอืใหข้อ้มูลโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI  ผูร้บัมสีทิธใิช้ดุลยพนิิจ
แต่เพยีงฝา่ยเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลูกคา้ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ตามทีผู่ร้บัเหน็สมควร 
If the customer fails to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the 
information required to be reported to the Receiver, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the 
customer provide the status as a Non-Participating FFI, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking / 
business relationship, or part of such relationship with the customer, as the Receiver may deem appropriate. 

ส่วนท่ี 4 
Part 4 

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

เพื่อความสะดวกของลูกคา้ และเป็นการลดภาระความซ ้าซ้อนของลูกค้าในการน าส่งเอกสาร/ข้อมูล/ค ายนิยอมให้กบับรษิัทและสถาบนัการเงนิต่างๆ ที่เป็น
เจ้าของผลติภณัฑ์ที่ผูร้บัเป็นตวัแทนขาย (หรอืเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย) เป็นรายๆ ไป  รวมทัง้กรณีที่ลูกคา้เปิดบญัชีกบับรษิทั/สถาบนัการเงนิใดๆ ผ่านผู้รบั  โดย
หนังสอืฉบบันี้ ลูกคา้รบัทราบและยนิยอมใหบุ้คคล (รวมนิตบิุคคล) ดงัต่อไปนี้ทัง้หมด (อนัไดแ้ก่ 1.บรษิทัจดัการ/กองทุน/สถาบนัการเงนิใดๆ ทีลู่กคา้ท าธุรกรรม
ทางการเงนิผ่าน หรอื เปิดบญัชเีงนิฝาก หรอื บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์หรอืใชบ้รกิารทางการเงนิอื่นใดทัง้โดยตรง หรอืผ่านผูร้บั 2. ผูส้นับสนุนการขายฯ รายอื่น 
และผูเ้กีย่วขอ้งกบับรษิทัจดัการ/กองทุน/สถาบนัการเงนิดงักล่าวขา้งต้น  และ 3. สมาชกิของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของผูร้บั  4.ตวัแทน หรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง หรอื
บรษิทัในเครอื ของบุคคลดงักล่าวขา้งต้นทัง้หมด) ทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต    มสีทิธใิช้เอกสารขอ้มูล ค ายนืยนัและค ายนิยอมใดๆ เกี่ยวกบัการแสดงตนและ
การเปิดเผยขอ้มลู หรอืหกั ณ ทีจ่่าย ตามเอกสารฉบบันี้และเอกสาร/ขอ้มลูทีอ่า้งถงึ (ซึง่ต่อไปนี้จะรวมเรยีกว่า “เอกสารและขอ้มูล”) ตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้
ในและต่างประเทศ (รวมถงึกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย) เสมอืนหนี่งว่า 
ลูกคา้ได้มอบเอกสารและขอ้มลูนัน้ และไดใ้หค้ ายนืยนั/ค ายนิยอมกบับุคคลดงักล่าวขา้งต้นทุกราย   และใหบุ้คคลดงักล่าวขา้งต้นและหน่วยงานราชการทัง้ใน
และต่างประเทศและบุคคลที่เกีย่วขอ้งทุกรายสามารถน าส่ง/ใช้เอกสารและขอ้มูลใดๆ ของลูกคา้ระหว่างกนัได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรปูส าเนาหรอืเอกสารฉบบัจรงิ กใ็ห้
มผีลผกูพนักบัลูกคา้ทุกประการ  
In consideration of the customer’s convenience and to reduce the customer’s burden of having to repetitively submit this same type of document/ 
information/consent to each and every company and financial institution that the customer open account / with through the Receiver; the customer 
hereby acknowledge and agree that any of following persons (including entity person) (i.e., 1. any asset management company / fund / any 
financial institution with whom the customer open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or 
through the Receiver 2. the distributors / agents / and other person(s)  related to the aforesaid funds /asset management company / financial 
institution 3. any member of Financial Business Group of the Receiver and 4. the agents or related persons or affiliated company of the all the 
aforesaid persons) at present or in future  to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or 
withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the “Document and Information”) in accordance with any 
applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if  the customer have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person(s) 
by the customer’s self. The customer further hereby authorize those person(s) to use / provide / share such Document and Information among 
themselves.  
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ข้าพเจ้ารบัทราบและตกลงปฏิบติัตามข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ในเอกสารฉบบัน้ี ซ่ึงรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหกับญัชี 
และการยุติความสมัพนัธ์ทางการเงิน/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 ี /ลูกคา้            

Applicant’s Signature / Customer’s Signature 
(                                                                                                                                                                     ) 

ส่วนน้ีส าหรบัเจ้าหน้าทีของผู้รบัเท่านัน้ / 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 

 

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


