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แบบแจงสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน/ไมเปนบุคคลอเมริกัน 

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

สาํหรบัลูกคาประเภทบุคคลธรรมดา 

For Individual Customer 

หนังสือฉบบัน้ีมอบใหแก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด และบริษัทแม  บริษัทในเครือ รวมถึงกลุมธุรกิจการเงิน
ของบุคคลขางตน  (ไมวาแตละรายหรือรวมกัน  ในหนังสือฉบบัน้ีรวมเรียกวา “ผูรับ”) เพื่อประโยชนของผูรับ และบุคคลที่สามตามที่
กลาวถึงในสวนท่ี 4 ของหนังสือฉบับน้ี  โดยใหถือวาบุคคลดังกลาวทั้งหมดเปนผูรับหนังสือฉบับน้ีเชนกัน 

This form is provided to ASSET PLUS FUND MANAGEMENT CO., LTD. and its 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. 

ขอมูล / คํายืนยัน / และขอตกลงของลูกคา Customer’s  Information / representation / and agreements 

วันที่/Date 

ผูขอเปดบัญชี/ ผู ใชบริการ  Applicant’s Name/Name of user of the financial service 

(คํานําหนา/ชื่อ/นามสกุล) _______________________________ 

(Title/Name/Surname) 

สัญชาต ิ

Nationality(ies) 
โปรดระบุทุกสัญชาติที่ทานถือ /Please specify all nationalities that you hold. 

บัตรประชาชนเลขที ่(สําหรับคนไทย) 
Thai Citizen ID Card No.  

หนังสือเดินทาง เลขที ่(เฉพาะคนตางชาติ) 
Passport No. (Non-Thai only) 

สวนที่ 1 

Part 1 
สถานะของลกูคา 
Status of Customer 

โปรดเลอืกทาํเครือ่งหมายในชองที่สอดคลองกับสถานะของทาน 

Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

(หากทานตอบวา “ใช” ในขอใดขอหน่ึง แสดงวา ทานเปนบคุคลอเมริกนั ตามกฎหมาย FATCA   โปรดกรอกแบบฟอรม W-9)  

(If you check “yes” in any one box, you are deemed to be US Person  by  FATCA Regulation.  Please complete Form W-9) 

ทานเปนพลเมอืงอเมริกนั ใชหรือไม   Are you a U.S. Citizen? 

โปรดตอบ “ใช” หากทานเปนพลเมืองอเมรกิัน แมวาจะอาศยัอยูนอกสหรัฐอเมริกา 
โปรดตอบ “ใช” หากทานมีสถานะเปนพลเมืองของหลายประเทศ และหน่ึงในน้ันคือเปนพลเมืองอเมริกัน 

โปรดตอบ “ใช หากทานเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนท่ีเปนของสหรัฐอเมรกิา) และยังไมไดสละความเปนพลเมอืงอเมริกันอยางสมบูรณตามกฎหมาย 

You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. 

You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship. 

You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship. 

ทานเปนผูถือบัตรประจาํตัวผูมีถิน่ทีอ่ยูถาวรอยางถกูตองตามกฎหมายในสหรัฐอเมรกิาา (เชน กรีนการด) ใช หรือไม  
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? 

โปรดตอบ “ใช” หากสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาไดออกบัตรประจําตัวผูมีถิ่นท่ีอยูถาวรอยางถูกตองตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาใหแกทาน ไมวาบัตรดังกลาวของ
ทานจะหมดอายุแลวหรือไม ณ วันท่ีทานกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอรมน้ี 

ควรตอบ “ไมใช” หากบัตรดังกลาวของทานไดถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอยางเปนทางการแลว ณ วันท่ี ทานกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอรมนี้ 
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. 

You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form. 

ใช/Yes   □ ไมใช/No □ 2 

ใช/Yes   □ ไมใช/No □ 1 

1.1 คําถามเพ่ือตรวจสอบสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status cheek 
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ทานมีสถานะเปนผูมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงคในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใชหรือไม 
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

ทานอาจถูกพิจารณาวาเปนผูมีถิ่นท่ีอยูในสหรัฐอเมริกาหากเปนไปตามเกณฑ “Substantial Physical Presence Test” เชน ในปปจจบุัน ทานอยูในสหรัฐอเมริกาอยางนอย 183 วัน เปนตน และ 
หากตองการรายละเอยีดเพิ่มเติม โปรดศึกษาขอมูลในเว็บไซตของ หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS 

http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical 

Presence Test”, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS’ website:  

http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test. 

1.2 คําถามเพ่ิมเติม / Additional Questions  
(โปรดขามคําถามในสวนนี้หากทานแสดงตนวาเปนคนอเมริกนัตามขอ 1 – 3 และไดกรอกแบบฟอรม W-9  แลว) 

(Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1-3 above, but you have to submit W9) 

(หากทานตอบวา “ใช” ในขอใดขอหน่ึง โปรดกรอกแบบฟอรม W-8BEN พรอมทั้ง 
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 

(1) สําเนาบัตรประชาชนสําหรับคนไทย(หนังสือเดินทางสําหรับคนตางชาติท่ีแสดงวาไมใชคนอเมรกิัน)  และ 

A copy of Thai Citizen ID card ( or passport  in case you are  not a Thai citizen which indicate that you are not  a US Person) and 

(2) สําเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีท่ีตอบ”ใช”  ในขอ  ขางสางนี้  
A   copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes”  in question  below 

ทานเกิดในสหรัฐอเมรกิา (หรือดินแดนที่เปนของสหรัฐอเมรกิา) แตไดสละความเปนพลเมอืงอเมริกนัอยางสมบูรณตาม
กฎหมายแลว  
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 
ทานมีทีอ่ยูอาศัยในปจจุบัน หรือทีอ่ยูเพื่อการติดตอในสหรัฐอเมริกา สาํหรับบัญชทีี่เปดไวกับ/ผานผูรับ ใชหรือไม  
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through the Receiver? 
ทานมีหมายเลขโทรศัพทในสหรัฐอเมริกา เพ่ือการติดตอทานหรือบุคคลอื่นที่เกีย่วของกบับัญชีทีเ่ปดไวกับ/ผาน /หรือมอียูกับผูรบั
หรือไม 
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or through 
or maintained with the Receiver? 
ทานมีคําสัง่ทาํรายการโอนเงินเปนประจาํโดยอตัโนมัติจากบัญชีทีเ่ปดไวกบั/ผาน/ หรือมอียูกับผูรับ ไปยงับัญชี ในสหรัฐอเมริกา 
ใชหรือไม 
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver to an 
account maintained in the U.S.? 
ทานมกีารมอบอาํนาจหรือใหอาํนาจการลงลายมอืชือ่แกบุคคลที่มทีีอ่ยูในสหรัฐอเมริกา เพ่ือการใดๆ ที่เกีย่วของกับบัญชีที่เปดไว
กับ/ผาน/หรือมอียูกับผูรับ ใชหรือไม 
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with the Receiver 
granted to person with U.S. address? 

สวนที่ 2 

Part 2 
การยืนยันและการเปลีย่นแปลงสถานะ 
Confirmation and Change of Status 

1. ทานยืนยันวา ขอความขางตนเปนความจริง ถูกตอง และครบถวนสมบูรณ
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.

2. ทานรับทราบและตกลงวา หากทานมีสถานะเปนบุคคลอเมริกัน แตขอมูลท่ีใหตามแบบฟอรมน้ี หรือตามแบบฟอรม W-9 เปนขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ ผูรับมี
สิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ตามท่ีผูรับเห็นสมควร
You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, the Receiver shall be

entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver.

3. ทานตกลงท่ีจะแจงใหผูรับ ไดทราบและนําสงเอกสารประกอบใหแกผูรับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณเปลี่ยนแปลงอันทําใหขอมูลของทานท่ีระบุในแบบฟอรมน้ีไมถูกตอง และในกรณี
ท่ีผูรับมีการรองขอเอกสาร/ขอมูล/คํายินยอมเพิ่มเติม ทานตกลงท่ีจะดําเนินการใหแลวเสร็จตามท่ีไดรับการรองขอภายในเวลาท่ีผูรับกําหนด
You 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. ทานรับทราบและตกลงวา ในกรณีท่ีทานไมไดดําเนินการตามขอ 3 ขางตน หรือมีการนําสงขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ เกี่ยวกับสถานะของทาน ผูรับมีสิทธิใชดุลย

พินิจแตเพียงฝายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ตามท่ีผูรับเห็นสมควร
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle to

the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by to the Receiver.

สวนที่ 3 

Part 3 

การยินยอมใหเปดเผยขอมูลและการหักบัญช ี

Authorization for information disclosure and account withholding 

ทานตกลงใหความยินยอม ท่ีไมอาจยกเลิกเพิกถอนแกผูรับในการดําเนินการดังตอไปน้ี 

You hereby irrevocably authorize to the Receiver to: 

ใช/Yes   □ ไมใช/No □ 8 

ใช/Yes   □ ไมใช/No □ 7 

ใช/Yes   □ ไมใช/No □ 6 

ใช/Yes   □ ไมใช/No □ 5 

ใช/Yes   □ ไมใช/No □ 4 

ใช/Yes   □ ไมใช/No □ 3 
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1. เปดเผยขอมูลตาง ๆ ของทานใหแกบริษัทในกลุมของผูรับ (ในการปฏิบัติตาม FATCA หรือกฎหมายใดๆ) หนวยงานจัดเก็บภาษีอากร และหนวยงานราชการใดๆ ท้ังในประเทศ และ/หรือ
ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ขอมูลดังกลาวรวมถึง ชื่อลูกคา ท่ีอยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี หมายเลขบัญชี
สถานะตามหลักเกณฑเรื่อง FATCA (คือ เปนผูปฏิบัติตาม หรือผูไมใหความรวมมือ) จํานวนเงินหรือมูลคาคงเหลือในบัญชี การจายเงินเขา-ออกจากบัญชี รายการเคล่ือนไหวทางบัญชี
จํานวนเงิน ประเภทและมูลคาของผลิตภัณฑทางการเงิน และ/หรือ ทรัพยสินอื่น ๆ ท่ีมีอยูกับผูรับ และ/หรือเปดบัญชีผานผูรับ ตลอดจนจํานวนรายได และขอมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
ความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจท่ีอาจถูกรองขอโดยบริษัทในกลุมของผูรับ หนวยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ดวย
disclose to the group  companies of the Receiver (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any other local and foreign government

authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (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 or account opened through the Receiver, 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 the group  companies of the Receiver, domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities,

including the IRS; and

2. หักเงินจากบัญชีของทานท่ีมีกับผูรับหรือเปดผานผูรับ รวมถึงเงินไดท่ีทานไดรับจากบัญชีดังกลาวในจํานวนท่ีกําหนดโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือตางประเทศ ซึ่ง
รวมถึง IRS ภายใตบังคับของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑตางๆ รวมถึงขอตกลงใด ๆ ระหวางผูรับกับหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกลาว
withhold from your account opened with/through the Receiver and/or the income derived from such account  in the amount as required by the local 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.  หากทานไมใหขอมูลท่ีจําเปนตอการพิจารณาสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือขอมูลท่ีจําเปนตองรายงานใหแกผูรับ หรือไมใหคํายินยอมใหผูรับดําเนินการอื่นใดรวมถึง
การเปดเผยขอมูลและการหัก ณ ท่ีจาย ตามท่ีระบุในหนังสือฉบบันี้   ผูรับมีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน
ตามท่ีผูรับเห็นสมควร
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 Receiver, or if you fail

to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship

with you as may be deemed appropriate by the Receiver.

สวนที่ 4 

Part 4 

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

เพื่อความสะดวกของทาน (ลูกคา/ผูขอใชบริการ) และเปนการลดภาระความซํ้าซอนของทานในการนําสงเอกสาร/ขอมูล/คํายินยอมใหกับบริษัทและสถาบันการเงินตางๆ ท่ีเปนเจาของผลิตภัณฑท่ี
ผูรับเปนตัวแทนขาย(หรือเปนผูจัดจําหนาย) เปนรายๆ ไป  รวมท้ังกรณีท่ีทานเปดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผานผูรับ  โดยหนังสือฉบับนี้ ทานรับทราบและยินยอมใหบุคคลดังตอไปน้ี
ท้ังหมด(อันไดแก 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ท่ีทานทําธุรกรรมทางการเงินผาน หรือเปดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย หรือใชบริการทางการเงินอื่นใดท้ังโดยตรง
หรือผานผูรับ 2. ผูสนับสนุนการขายฯ รายอื่น และผูเกี่ยวของกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกลาวขางตน,  และ 3. สมาชิกของกลุมธุรกิจทางการเงินของผูรับ,  4.ตัวแทน หรือผูท่ี
เกี่ยวของ หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกลาวขางตนท้ังหมด) ท้ังในปจจุบันและอนาคต    มีสิทธิใชเอกสารขอมูล คํายืนยันและคํายินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปดเผยขอมูล 

หรือหัก ณ ท่ีจาย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ขอมูลท่ีอางถึง (ซึ่งตอไปน้ีจะรวมเรียกวา “เอกสารและขอมูล”) ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของท้ังในและตางประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และ
กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย) เสมือนหนี่งวา ทานไดมอบเอกสารและขอมูลนั้น และไดใหคํายืนยัน/คํายินยอมกับบุคคลดังกลาว
ขางตนทุกราย   และใหบุคคลดังกลาวขางตนและหนวยงานราชการท้ังในและตางประเทศและบุคคลท่ีเกี่ยวของทุกรายสามารถนําสง / ใชเอกสารและขอมูลใดๆของทานระหวางกันได ไมวาจะอยู
ในรูปสําเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ใหมีผลผูกพันกับทานทุกประการ  
In consideration of your (customer’s or’ applicant’s) convenience and to reduce your 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; You hereby acknowledge and agree that any of following person(s) 

(i.e.,  1. any asset management company/fund/ any financial institution  with whom you 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  you  have provided such Documents and Information to each of those 

aforesaid person (s) yourself .You further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.  

ขาพเจารับทราบและตกลงปฏิบัติตามขอกําหนด ขอตกลง และเงื่อนไขตางๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ
ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับขาพเจา เพื่อเปนหลักฐานแหงการนี้ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ  
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, including the permitting the disclosure of information, 

account withholding and termination of banking/business relationship. 

ลายมือช่ือผูขอเปดบัญชี …………………………………………………………………..…. วันที่ 
Signature of Applicant (....................................................) Date 

ลายมือช่ือเจาหนาท่ีผูรับเอกสาร …………………………………………………………………..…. วันที่ 
Signature of Officer    (....................................................) Date 

who receives the document 


