แบบฟอร์ ม FATCA
สําหรับบุคคลธรรมดา

(เอกสารชุดนี ถือเป็ นส่วนหนึงของแบบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน)
ผู้ขอเปิ ดบัญชี (คํานําหน้ า/ชือ/นามสกุล)

สัญชาติ (โปรดระบุทกุ สัญชาติทีท่านถือ)

บัตรประชาชน เลขที

ประเทศทีเกิด

หนังสือเดินทาง เลขที

ออกโดยประเทศ

ส่ วนที  สถานะของลูกค้ า
โปรดเลือกทําเครื องหมายในช่องทีสอดคล้ องกับสถานะของท่าน
1.1 โปรดตอบคําถามนี  เพือตรวจสอบว่ าท่ านเป็ นบุคคลอเมริ กันหรื อไม่
หากท่านตอบ “ใช่ ” ในข้อใดข้อหนึงในส่วนนี  บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเปิ ดบัญชีของท่ าน
หากท่านตอบ “ไม่ ใช่ ” ในทุกข้อในส่วนนี  โปรดตอบคํ าถามในส่วนที  . ข้างท้ายนีต ่อไป
 ท่านเป็ นพลเมืองอเมริ กนั ใช่หรื อไม่

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

โปรดตอบ “ใช่”  หากท่านเป็ นพลเมืองอเมริ กนั แม้ วา่ จะอาศัยอยูน่ อกสหรัฐอเมริ กา
 หากท่านมีสถานะเป็ นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึงในนันคื
 อเป็ นพลเมืองอเมริ กนั
 หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริ กา (หรื อดินแดนทีเป็ นของสหรัฐอเมริ กา) และยังไม่ได้ สละความเป็ นพลเมืองอเมริ กนั อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย

 ท่านเป็ นผู้ถือบัตรประจําตัวผู้มีถินทีอยูถ่ าวรอย่างถูกต้ องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริ กา (เช่น กรี นการ์ ด) ใช่หรื อไม่

โปรดตอบ “ใช่” – หากสํานักงานตรวจคนเข้ าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริ กาได้ ออกบัตรประจําตัวผู้มีถินทีอยูถ่ าวรอย่างถูกต้ องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริ กาให้ แก่ท่าน ไม่วา่ บัตรดังกล่าวของท่านจะ
หมดอายุแล้ วหรื อไม่ ณ วันทีท่านกรอกและลงลายมือชือในแบบฟอร์ มนี 
โปรดตอบ “ไม่ใช่” – หากท่านไม่เคยมีบตั รดังกล่าวหรื อบัตรดังกล่าวของท่านได้ ถกู สละ ยกเลิก หรื อถอดถอน อย่างเป็ นทางการแล้ ว ณ วันที ท่านกรอกและลงลายมือชือในแบบฟอร์ มนี 

 ท่านมีสถานะเป็ นผู้มีถินทีอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กาเพือวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี อากรของสหรัฐอเมริ กา ใช่หรื อไม่
ใช่ 
ไม่ใช่ 
1.2 คําถามเพิมเติม
หากท่านตอบ “ใช่ ” ในข้อใดข้อหนึงในส่วน . นี  และยื นยันว่าท่านไม่เป็ นบุคคลอเมริ กนั โปรดกรอกแบบฟอร์ ม W8BEN พร้อมส่งเอกสารประกอบตามที ร ะบุ
 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริ กา (หรื อดินแดนทีเป็ นของสหรัฐอเมริ กา) แต่ได้ สละความเป็ นพลเมืองอเมริ กนั อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ ว
ใช่ 
ไม่ใช่ 
(เอกสารประกอบ: 1) สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ทีไม่ได้ ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา และ
) สําเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกนั  Certificate of Loss of Nationality of the United States )

 ท่านมีทีอยูอ่ าศัยในปั จจุบนั (current residence address) หรื อทีอยูเ่ พือการติดต่อ (mailing address) ในสหรัฐอเมริ กา สําหรับบัญชี
ทีเปิ ดไว้ หรื อมีอยูก่ บั บริ ษัทจัดการ ใช่หรื อไม่

ใช่ 

ไม่ใช่ 

 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริ กา เพือการติดต่อท่านหรื อบุคคลอืนทีเกียวข้ องกับบัญชีทีเปิ ดไว้ หรื อมีอยู่กบั บริ ษัทจัดการ ใช่
หรื อไม่

ใช่ 

ไม่ใช่ 

 ท่านมีทีอยูซ่ งึ เป็ นทีอยูส่ ําหรับรับไปรษณีย์แทน (hold mail address) หรื อทีอยูส่ ําหรับการส่งต่อ (in care of address) ในสหรัฐอเมริ กา
เพียงทีอยูเ่ ดียว สําหรับติดต่อหรื อดําเนินการเกียวกับบัญชีทีเปิ ดไว้ หรื อมีอยูก่ บั บริ ษัทจัดการ ใช่หรื อไม่

ใช่ 

ไม่ใช่ 

 ท่านมีคําสัง ทํารายการโอนเงินเป็ นประจําโดยอัตโนมัติ (standing instruction) จากบัญชีทีเปิ ดไว้ หรื อทีมีอยูก่ บั บริ ษัทจัดการ ไปยัง
บัญชีในสหรัฐอเมริ กา ใช่หรื อไม่

ใช่ 

ไม่ใช่ 

 ท่านมีการมอบอํานาจหรื อให้ อํานาจในการลงลายมือชือแก่บคุ คลทีมีทีอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา เพือการใดๆ ทีเกียวข้ องกับบัญชีทีเปิ ดไว้
หรื อมีอยูก่ บั บริ ษัทจัดการ ใช่หรื อไม่

ใช่ 

ไม่ใช่ 

(เอกสารประกอบ: สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ทีไม่ได้ ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา)

(เอกสารประกอบ: สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ทีไม่ได้ ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา)

(เอกสารประกอบ: สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ทีไม่ได้ ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา)

(เอกสารประกอบ: สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ทีไม่ได้ ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา)

(เอกสารประกอบ: สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ทีไม่ได้ ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา)

ส่ วนที  การยืนยันและการเปลียนแปลงสถานะ
. ท่านยืนยันว่า ข้ อความข้ างต้ นเป็ นความจริ ง ถูกต้ อง และครบถ้ วนสมบูรณ์
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็ นบุคคลอเมริ กัน แต่ข้อมูลทีให้ ตามแบบฟอร์ มนี  หรื อตามแบบฟอร์ ม W9 เป็ นข้ อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์
บริ ษัทจัดการ มีสทิ ธิใช้ ดลุ ยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวทีจะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทังหมดหรื

อบางส่วน ตามที บริ ษัทจัดการ เห็นสมควร
. ท่านตกลงทีจะแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการ ทราบ และนําส่งเอกสาร และ/หรื อคํายินยอมใดๆ ทีเกียวข้ องให้ แก่ บริ ษัทจัดการ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลียนแปลงอันทําให้ ข้อมูล
ของท่านทีระบุในแบบฟอร์ มนี ไม่ถกู ต้ องหรื อหลังจากวันที บริ ษัทจัดการ ได้ ร้องขอ
. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณี ทีท่านไม่ได้ ดําเนินการตามข้ อ 3 ข้ างต้ น หรื อมีการนําส่งข้ อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ เกี ยวกับสถานะของท่าน บริ ษัท
จัดการ มีสทิ ธิใช้ ดลุ ยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวทีจะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทังหมดหรื

อบางส่วน ตามที บริ ษัทจัดการ เห็นสมควร

ส่ วนที  การยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูลและการหักบัญชี
ท่านตกลงให้ ความยินยอมแก่ บริ ษัทจัดการ ในการดําเนินการดังต่อไปนี 
. เปิ ดเผยข้ อมูลต่าง ๆ ของท่านแก่ บริ ษัทจัดการ (เพือประโยชน์ในการปฏิบตั ติ าม FATCA) หน่วยงานจัดเก็บภาษี อากรในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ซึง รวมถึง หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษี อากรของสหรัฐอเมริ กา (Internal Revenue Service: IRS) ข้ อมูลดังกล่าวรวมถึง ชือลูกค้ า ทีอยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื อง FATCA
(คือ เป็ นผู้ปฏิบตั ติ าม หรื อผู้ไม่ให้ ความร่ วมมือ) จํานวนเงินหรื อมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้ าออกจากบัญชี รายการเคลือนไหวทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรื อ ทรัพย์สินอืน ๆ ทีมีอยู่กับ บริ ษัทจัดการ ตลอดจนจํานวนรายได้ และข้ อมูลอืน ๆ ทีเกี ยวกับความสัมพันธ์ ทางการเงิน/ทางธุรกิจทีอาจถูกร้ องขอโดย
บริ ษัทจัดการ หน่วยงานทางภาษี อากรในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ซึง รวมถึง IRS ด้ วย
. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรื อ เงินได้ ทีทา่ นได้ รับจากหรื อผ่าน บริ ษัทจัดการ ในจํานวนทีกําหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี อากรในประเทศ และ/หรื อต่างประเทศ ซึง รวมถึง IRS
ภายใต้ บงั คับของกฎหมาย และ/หรื อ กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ รวมถึงข้ อตกลงใด ๆ ระหว่าง บริ ษัทจัดการ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี อากรดังกล่าว
หากท่านไม่ให้ ข้อมูลทีจําเป็ นต่อการพิจารณาสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั (U.S. person) หรื อข้ อมูลทีจําเป็ นต้ องรายงานให้ แก่ บริ ษัทจัดการ หรื อไม่สามารถจะขอให้ ยกเว้ นการบังคับ
ใช้ กฎหมายทีห้ามการรายงานข้ อมูลได้ บริ ษัทจัดการ มีสทิ ธิใช้ ดลุ ยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวทีจะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทังหมดหรื

อบางส่วน ตามที บริ ษัท
จัดการ เห็นสมควร

ส่ วนที 4

การอนุญาตให้ บุคคลทีสามใช้ ประโยชน์ และข้ อตกลงในเอกสารนี 

เพือให้ บริ ษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายฯ และผู้เกียวข้ องกับกองทุน สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีตาม
กฎหมายทีเกียวข้ องทั งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) ได้ และเพือเป็ นการลดขัน ตอนทีผ้ ูลงทุนจะต้ องนําส่งเอกสาร ข้ อตกลงอัน
เกียวกับหน้ าทีของผู้ลงทุน ข้ อมูล คํายืนยัน และคํายินยอมใดๆ เกียวกับการแสดงตนและการเปิ ดเผยข้ อมูล/หัก ณ ทีจา่ ย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารทีอ้าง
ถึงใน FATCA Form) (ซึง ต่อไปนี จะรวมเรี ยกว่า “เอกสารและข้ อมูล”) ให้ กบั บุคคลดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นรายๆ ไป ภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุน
นี  หากผู้ลงทุนให้ หรื อจะให้ เอกสารและข้ อมูลแก่บคุ คลใดบุคคลหนึงข้ างต้ น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้ บคุ คลดังกล่าวข้ างต้ นทั งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิ ใช้ เอกสาร
และข้ อมูลดังกล่าวเสมือนหนึงว่า ผู้ลงทุนได้ มอบเอกสารและข้ อมูลนัน กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้ บคุ คลดังกล่าวทุกรายสามารถนําส่ง/ใช้ เอกสารและข้ อมูลนัน
ระหว่างกันได้ ทังนี
  บริ ษัทจัดการ และ/หรื อบุคคลแต่ละรายข้ างต้ นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้ อมูลเพิมเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้
ข้ าพเจ้ ารับทราบและตกลงปฎิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี  ซึง รวมถึงตกลงยินยอมให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์
ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้ าพเจ้ า เพือเป็ นหลักฐานแห่งการนี  จึงได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นสําคัญ
ลายมือชือของผู้ขอเปิ ดบัญชี
(.....................................................)
ลายมือชือเจ้ าหน้ าทีทีตรวจสอบ
(.......................................................)

วันที .................................................
เบอร์ โทรติดต่อ .................................

วันทีตรวจสอบ ...................................

