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ชื
อ-สกลุ ลกูค้า........................................................เลขที
บญัชี (Equity)……………. เลขที
บญัชี (TFEX)…………….  สญัชาต.ิ................. เลขที
บตัรประชาชน ………………………….…… 
ที
อยู่ตามทะเบียนบ้าน …………………………………………………………………………………………………………………………………..…..….…    � คงเดมิ   � เปลี
ยนแปลง   
ที
อยู่ที
ตดิตอ่...............................................................................................................................................................................................................    �  คงเดมิ   � เปลี
ยนแปลง      
กรณีเปลี
ยนแปลงเลขทะเบียนบ้านโปรดระบ ุ(แนบสําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง)........................................................................................................................................... 
อาชีพปัจจบุนั  โปรดระบตํุาแหน่ง..........................................สถานที
ทํางาน.....................................................  ประเภทกิจการ.........................................เบอร์โทรศพัท์...............................    
รายได้ตอ่เดือน.............................บาท  รายได้อื
นๆ.........................บาท  ที
มาของรายได้อื
นๆ  โปรดระบ.ุ............................................................................................................................. 
ความเกี
ยวข้องทางการเมือง � ไม่มี  � มี ระบตํุาแหน่ง หรือความเกี
ยวข้องทางการเมือง.....................................................................................................................................................   
สถานะภาพ � โสด  � หย่า/ม่าย  � สมรส โปรดระบ ุชื
อคูส่มรส..............................................................สญัชาต.ิ......................เลขที
บตัรประชาชน ………………..….……….………… 
อาชีพคูส่มรส  ตําแหน่ง.............................สถานที
ทํางาน........................................ ประเภทกิจการ..............................ความเกี
ยวข้องทางการเมือง � ไม่มี  � มี ระบ…ุ………….…….…. 
บคุคลที
ได้รับประโยชน์ที
แท้จริง   (บคุคลธรรมดาผูเ้ป็นเจ้าของที�แทจ้ริง หรือมีอํานาจควบคมุความสมัพนัธ์ในการทําธุรกรรมกบับริษัท )  � เจ้าของบญัชี  � บคุคลอื
น  โปรดระบ.ุ................... 
ชื
อสกลุ...............................................สญัชาต.ิ...............ความสมัพนัธ์.............................เลขที
บตัรประชาชน .......................................... อาชีพ ระบตํุาแหน่ง………………………............ 
ชื
อสถานที
ทํางาน....................................................................................ความเกี
ยวข้องทางการเมือง � ไม่มี  � มี ระบ.ุ.................................................................................................. 
ผู้ รับมอบอํานาจ   
1. ชื
อสกลุ.....................................................สญัชาต.ิ...................... เลขที
บตัรประชาชน........................................ ความสมัพนัธ์ ....................................เบอร์ตดิตอ่.................................. 
อาชีพ  ตําแหน่ง............................ สถานที
ทํางาน..........................................ประเภทกิจการ..............................ความเกี
ยวข้องทางการเมือง �ไม่มี  �มี ระบ ุ……………………………… 
2.ชื
อสกลุ......................................................สญัชาต.ิ...................... เลขที
บตัรประชาชน........................................ ความสมัพนัธ์ ....................................เบอร์ตดิตอ่.................................. 
อาชีพ  ตําแหน่ง............................ สถานที
ทํางาน..........................................ประเภทกิจการ..............................ความเกี
ยวข้องทางการเมือง �ไม่มี  �มี ระบ ุ……………………………… 
(ความเกี�ยวเกี�ยวข้องทางการเมือง  หมายถึง  บคุคลที�มีตําแหนง่ทางการเมือง หรือมีความเกี�ยวข้องกบัผูมี้ตําแหนง่ทางการเมือง ใหร้วมถึง บิดา มารดา คู่สมรส และบตุร เป็นตน้) 

 

แบบสอบถามเพือประเมินรูปแบบการลงทุนทีเหมาะสมของลูกค้า: 
�กรุณาทําเครื
องหมาย  � ในข้อที
ตรงกบัตวัทา่นเองมากที
สดุ    �ตอบได้ I คําตอบ (ยกเว้นข้อ J.)   �คะแนนที
ได้ คํานวณจากตวัเลขในแตล่ะคําตอบที
ทา่นเลือก                                   
I. ปัจจบุนัทา่นอายเุทา่ไร :   
    (I)  มากกว่า KK  ปี     (L)  JK-KK ปี       (M)  MK-JJ ปี       (J)  น้อยกว่า MK ปี  
L. ปัจจบุนัทา่นมีภาระทางการเงินและคา่ใช้จ่ายประจํา เช่น คา่ผ่อนบ้าน รถ คา่ใช้จ่ายสว่นตวั และ
คา่เลี Nยงดคูรอบครัวเป็นสดัสว่นเทา่ใด 
    (I) มากกวา่ร้อยละ PK ของรายได้ทั Nงหมด        (L)  ร้อยละKQ ถึง PQ ของรายได้ทั Nงหมด 
    (M) ร้อยละ LK ถึง KQ ของรายได้ทั Nงหมด           (J) น้อยกวา่ร้อยละ LKของรายได้ทั Nงหมด 
M. ทา่นมีสถานภาพทางการเงินในปัจจบุนัอย่างไร 
    (I) ทรัพย์สนิน้อยกว่าหนี Nสนิ  (L) ทรัพย์สนิเทา่กบัหนี Nสนิ  (M) ทรัพย์มากกว่าหนี Nสนิ 
    (J) มีความมั
นใจว่ามีเงินออม หรือเงินลงทนุเพียงพอสําหรับการใช้ชีวิตหลงัเกษียณ 
J. ทา่นเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทนุในทรัพย์สนิกลุม่ใดตอ่ไปนี Nบ้าง 
     ***เลือกได้มากกว่า Iข้อ คะแนนที
ได้ คือ Choice ที
มีคะแนนสงูสดุ*** 
    (I) เงินฝากธนาคาร   (L) พนัธบตัรรัฐบาลหรือกองทนุรวมพนัธบตัรรัฐบาล 
    (M) หุ้นกู้หรือกองทนุตราสารหนี N  (J) หุ้นสามญั/กองทนุรวมหุ้นหรือสนิทรัพย์อื
นที
มีความเสี
ยงสงู   
K. ระยะเวลาที
ทา่นคาดว่าจะไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงินลงทนุนี N 
    (I) ไมเ่กิน I ปี         (L) I ถึง M ปี         (M) M ถงึ K ปี        (J) มากกว่า K ปี 
6. วตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุของทา่น คือ 
    (I) เน้นเงินต้นต้องปลอดภยัและได้รับผลตอบแทนสมํ
าเสมอแตตํ่
าได้ 
    (L) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที
สมํ
าเสมอ แตอ่าจเสี
ยงที
จะสญูเสียเงินต้นได้บ้าง 
    (M) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที
สงูขึ Nน แตอ่าจเสี
ยงที
จะสญูเสียเงินต้นได้มากขึ Nน 
    (J) เน้นผลตอบแทนสงูสดุในระยะยาว แตอ่าจเสี
ยงที
จะสญูเงินต้นสว่นใหญ่ได้ 
P. เมื
อพิจารณาผลตอบแทนของกลุม่การลงทนุที
อาจเกิดขึ Nน ทา่นเตม็ใจที
จะลงทนุในกลุม่การ
ลงทนุใดมากที
สดุ 
 
 
 
 

   (I) กลุม่การลงทนุIมีโอกาสได้รับผลตอบแทน L.K% โดยไม่ขาดทนุเลย    
   (L) กลุม่การลงทนุL มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุP%แตอ่าจมีผลขาดทนุถึง I% 
   (M) กลุม่การลงทนุM มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุIK%แตอ่าจมีผลขาดทนุถึง K% 
   (J) กลุม่การลงทนุJ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ LK% แตอ่าจมีผลขาดทนุถึงI5% 
8. ถ้าทา่นเลือกลงทนุในทรัพย์สนิที
มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แตมี่โอกาสขาดทนุ
สงูด้วยเช่นกนัทา่นจะรู้สกึอย่างไร 
    (I) กงัวลและตื
นตระหนกกลวัขาดทนุ        (L) ไม่สบายใจแตพ่อเข้าใจได้บ้าง 
    (M) เข้าใจและรับความผนัผวนได้ในระดบัหนึ
ง  
    (J) ไมก่งัวลกบัโอกาสขาดทนุสงู และหวงัผลตอบแทนที
อาจจะได้รับสงูขึ Nน 
9. ทา่นจะรู้สกึกงัวล/รับไม่ได้ เมื
อมลูคา่เงนิลงทนุของทา่นมีการปรับตวัลดลงในสดัสว่น
เทา่ใด 
    (I) K% หรือน้อยกว่า              (L) มากกว่า K-IQ%        
    (M) มากกวา่ IQ-LQ%             (J) มากกว่า LQ% ขึ Nนไป 
IQ. หากปีที
แล้วทา่นลงทนุไป IQQ,000 บาท ปีนี Nทา่นพบว่ามลูคา่เงินลงทนุลดลงเหลือ 
aK,QQQ บาท ทา่นจะทําอย่างไร 
    (I) ตกใจและต้องการขายการลงทนุที
เหลือทิ Nง 
    (L) กงัวลใจและจะปรับเปลี
ยนการลงทนุบางสว่นไปในทรัพย์สนิที
เสี
ยงน้อยลง 
    (M) อดทนถือตอ่ไปได้และรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมา 
    (J) ยงัมั
นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทนุระยะยาว และจะเพิ
มเงินลงทนุใน 
          แบบเดมิเพื
อเฉลี
ยต้นทนุ 
11. หากการลงทนุในอนพุนัธ์และหุ้นกู้อนพุนัธ์ประสบความสําเร็จ ทา่นจะได้รับ
ผลตอบแทนในอตัราที
สงูมาก แตห่ากการลงทนุล้มเหลว ทา่นอาจจะสญูเงินลงทนุ 
ทั Nงหมด แตอ่าจต้องลงเงินชดเชยเพิ
มบางสว่น  ทา่นยอมรับได้เพียงใด :       
      (ก)    ไม่ได้           (ข)    ได้บ้าง           (ค)    ได้ 
12. นอกเหนือจากความเสี
ยงในการลงทนุแล้ว ทา่นสามารถรับความเสี
ยงด้านอตัรา
แลกเปลี
ยนได้เพียงใด :   
      (ก)    ไม่ได้           (ข)    ได้บ้าง           (ค)    ได้ 

ให้นําคาํตอบในข้อ 1-10 มารวมกัน  ผลทีได้คือคะแนนทีท่านต้องนําไปพิจารณาประเมินหารูปแบบของการลุงทุนทีเหมาะสมกับท่าน 
 

คะแนนรวม...................................... 
 

 

 

แบบการทบทวนข้อมูล และแบบประเมินการลงทุนทีเหมาะสมของลกูค้า (บุคคลธรรมดาทัวไป) 
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แบบสอบถามเพือประเมินรูปแบบการลงทุนทีเหมาะสมของลูกค้า (ต่อ) 

                              

◆ลกูค้ายินยอมให้ข้อมลูแก่เจ้าหน้าที
ของบริษัทหลกัทรัพย์เพื
อประกอบการจดัทําแบบประเมิน  Suitability Test  ของลกูค้า และลกูค้ารับทราบวา่ได้ทําแบบสอบถามนี Nเพื
อประโยชน์ในการรับทราบความ
เสี
ยงในการลงทนุที
รับได้ของตนเอง 
◆ระดบัความเสี
ยงในการลงทนุของลกูค้าประเมินจากข้อมลูที
ลกูค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที
ของบริษัทหลกัทรัพย์เท่านั Nน ทั Nงนี N มิได้การแสดงวา่บริษัทหลกัทรัพย์ยอมรับถึงความถกูต้องแท้จริงความครบถ้วนหรือ
ความน่าเชื
อถือของข้อมลูของลกูค้าที
ลกูค้าได้แจ้งและผลการประเมินดงักลา่ว 
◆เมื
อเจ้าหน้าที
ของบริษัทหลกัทรัพย์ทําการประเมินความเสี
ยงในการลงทนุของลกูค้าและได้แจ้งให้ลกูค้าทราบถึงผลการประเมินระดบัความเสี
ยงในการลงทนุของลกูค้า ถือวา่ลกูค้ารับทราบถึงการประเมิน
ของตนเอง (ซึ
งประมวลผลจากข้อมลูที
ลกูค้าให้กบัเจ้าหน้าที
ของบริษัท)และลกูค้ารับทราบระดบัความเสี
ยงในการลงทนุของตน 
◆ลกูค้าควรศึกษาข้อมลูที
เกี
ยวข้องกบัการลงทนุ ( รวมทั Nง คาํเตือน เกี
ยวกับการลงทนุและความเสี
ยงในการลงทนุ และควรขอคําแนะนําในการลงทนุจากผู้ ที
สามารถให้คําแนะนําการลงทนุแก่ลกูค้าได้ ) ให้
รอบคอบถี
ถ้วนควบคู่กบัการศึกษาผลการประเมินความเสี
ยงในการลงทนุ เพื
อใช้ประกอบการตดัสินใจลงทนุหลกัทรัพย์  สญัญาซื Nอขายลว่งหน้า  ตราสารหรือการลงทนุประเภทอื
นๆ ที
เหมาะสมกบัตนเอง 
แล้วจึงตดัสินใจลงทนุ      ทั Nงนี N   ข้อมลูเกี
ยวกับการลงทนุหรือตราสารที
ได้รับจากตวัแทนของบริษัทหลกัทรัพย์ (ถ้ามี)  เป็นเพียงข้อมลูสว่นหนึ
งเพื
อประกอบการตดัสินใจการลงทนุของลกูค้าเท่านั Nน 
◆การลงทนุขึ Nนอยูก่บัการตดัสินใจของลกูค้าเอง ซึ
งไมผ่กูพนักบัผลการประเมินของลกูค้าและอาจมิได้เป็นไปตามระดบัความเสี
ยงของการลงทนุที
ได้รับตามแบบประเมินนี N รวมทั Nง ลกูค้ายินยอมรับความ
เสี
ยงที
เกิดจากการลงทนุ ในกรณีที
ลกูค้าตดัสินใจลงทนุในระดบัความเสี
ยงที
สงูกวา่ระดบัความเสี
ยงของการลงทนุจากผลประเมินถือวา่ลกูค้าตกลงที
จะยินยอมรับความเสี
ยงของการลงทนุนั Nนเอง ลกูค้า
ยอมรับวา่การดําเนินการลงทนุของลกูค้าอาจไมเ่ป็นไปตามผลประเมินและอาจไมแ่น่นอนและสามารถเปลี
ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้ 
◆บริษัทหลกัทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั Nงพนกังาน เจ้าหน้าที
ของบริษัทหลกัทรัพย์ไมมี่ความรับผิด ภาระหรือหน้าที
ต่อความเสียหายใดๆ  ที
เกิดขึ Nนจากการลงทนุของลกูค้า 
◆บริษัทของสงวนสิทธิdในการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี
ยนแปลงแบบประเมินความเสี
ยงในการลงทนุของลกูค้า ผลประเมินและข้อมลูที
เกี
ยวข้อง โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าแต่อยา่งใดแบบ
ประเมินการดําเนินการที
เกี
ยวข้องและข้อมลูที
เกี
ยวข้องมีไว้เพื
อบริหารเฉพาะนกัลงทนุในประเทศไทยเทา่นั Nน ซึ
งลกูค้าได้อ่านคําเตือนข้างต้นและข้อมลูที
เกี
ยวข้องแล้วลกูค้าได้เข้าใจและตกลงตามคําเตือน
หรืข้อตกลงที
เกี
ยวข้องเป็นที
เรียบร้อย ทั Nงนี N การที
ลกูค้าให้ข้อมลูที
เป็นความจริงถกูต้องเป็นปัจจบุนัและครบถ้วนตามที
บริษัทหลกัทรัพย์ร้องขอ ยอ่มมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คําแนะนําที
ลกูค้าแต่ละ
รายจะได้รับจากบริษัทฯ 

 
ผลการประเมนิ การทาํแบบทดสอบ Suitability Test   และตัวอย่างคาํแนะนําเรืองการจัดสรรการลงทุน ( Basic Asset Allocation ) 
  สัดส่วนการลงทุน  

  ตราสารหนี B 
ตราสาร 

ทุน 
 การลงทุน 
ทางเลือก 

 
ตราสารทีสามารถลงทุนได้ ประเภทผู้

ลงทุน 
ระดับความเสียง เงนิฝากและตรา

สารหนี Bระยะสั Bน 
ภาครัฐ มีอายุ
มากกว่า F ปี 

ภาค 
เอกชน 

 <15  คะแนน ตํ
า                  > 60% < 20% < 10% <  5 % ตราสารหนี N / ตราสารทนุเลก็น้อย / หน่วยลงทนุที
มีระดบัความเสี
ยง I 

 15 – 21 คะแนน   ปานกลางค่อนข้างตํ
า < 20% < 70% < 20% < 10% ตราสารหนี N/ตราสารทนุบางสว่น /ตราสารอนพุนัธ์เลก็น้อย/หน่วยลงทนุที
มีระดบัความเสี
ยง I- 4 

 22 – 29 คะแนน   ปานกลางค่อนข้างสงู < 10% < 60% < 30% < 10% ตราสารหนี N/ตราสารทนุบางสว่น / ตราสารอนพุนัธ์เลก็น้อย / หน่วยลงทนุที
มีระดบัความเสี
ยง I- 5 

 30 – 36 คะแนน สงู < 10% < 40% < 40% < 20% ตราสารหนี N / ตราสารทนุปานกลาง / ตราสารอนพุนัธ์บางสว่น / หน่วยลงทนุที
มีระดบัความเสี
ยง I- 7 

 ≥37 คะแนน สงูมาก      <  5 % < 30% > 60% < 30% ตราสารหนี N/ตราสารทนุค่อนข้างมาก /ตราสารอนพุนัธ์บางสว่น /หน่วยลงทุนที
มีระดบัความเสี
ยง I- 8 

 รวมถึง สินค้าโภคภณัฑ์ สญัญาซื Nอล่วงหน้า      

 

ตารางระดับความเสียงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ 
ประเภทผู้ลงทุน ระดบัความเสียง ประเภทหน่วยลงทุน ประเภทนักลงทุน ระดบัความเสียงและประเภทตราสารที

สามารถลงทุนได้ 

เสียงตํา <15  
F 

กองทุนรวมตลาดเงินทีลงทุน
เฉพาะในประเทศ 

แสดงวา่ท่านเป็นนกัลงทนุประเภท เสี
ยงตํ
า 
หมายความวา่ ท่านต้องการผลตอบแทนมากกวา่การฝากเงินธนาคาร
เล็กน้อย ไมต้่องการความเสี
ยง และมีวตัถปุระสงค์การลงทนุในระยะสั Nนๆ 

ตราสารหนี N 
ตราสารทนุได้เพียงเล็กน้อย 

เสียงปานกลาง
ค่อนข้างตํา 
ตั Bงแต่ 15-21 

M 
N 
O 

กองทุนรวมตลาดเงิน 
กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 
กองทุนรวมตราสารหนี B 

แสดงวา่ท่านเป็นนกัลงทนุประเภท เสี
ยงปานกลาง และค่อนข้างตํ
า  
หมายความวา่ ท่านเป็นผู้ลงทนุที
รับความเสี
ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทนุ 
โดยมุง่หวงัรายได้สมํ
าเสมอจากการลงทนุ 

ตราสารหนี N 
ตราสารทนุได้บางสว่น 

เสียงปานกลาง
ค่อนข้างสูง 
ตั Bงแต่ MM-MP 

Q กองทุนรวมผสม แสดงวา่ท่านเป็นนกัลงทนุประเภท เสี
ยงปานกลาง และค่อนข้างสงู  
หมายความวา่ ท่านสามารถยอมรับมลูค่าการลงทนุที
ลดลงเป็นครั Nงคราวได้ 

ตราสารหนี N 
ตราสารทนุได้ปานกลาง 

เสียงสูง 
ตั Bงแต่ NR-NS 

6 
U 

กองทุนตราสารทุน 
กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม 

แสดงวา่ท่านเป็นนกัลงทนุประเภท เสี
ยงสงู  หมายความวา่ ท่านสามารถ
ยอมรับความเสี
ยงสงู รับความผนัผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการ
ขาดทนุได้ โดยมุง่หวงัการเติบโตของเงินลงทนุและผลตอบแทนในระยะยาว 

ตราสารหนี N 
ตราสารทนุได้ค่อนข้างมาก 
ตราสารอนพุนัธ์ได้บางสว่น 

เสียงสูงมาก 
ตั Bงแต่ NU ขึ Bนไป 

W กองทุนทีมีการลงทุนใน
ทรัพย์สินทางเลือก 

แสดงวา่ท่านเป็นนกัลงทนุประเภท เสี
ยงสงูมาก  หมายความวา่ ท่าน
ต้องการได้รับโอกาสที
จะได้รับผลตอบแทนสงู แม้จะมีความเสี
ยงสงูและ
ยอมรับการขาดทนุได้ในระดบัสงูพอควร 

ตราสารหนี N 
ตราสารทนุ 
ตราสารอนพุนัธ์ได้บางสว่น 

 
 

จากคะแนนที
ได้ตามคําถามข้างต้น (ข้อ I-IQ) ผลรวมจะแสดงให้ทา่นทราบว่าทา่นเป็นนกัลงทนุประเภทใด และเหมาะที
จะลงทนุในตราสารประเภทใด  และหากทา่นต้องการลงทนุหรือ
ยืนยนั และรับความเสี
ยงได้ที
จะลงทนุในตราสารที
มีระดบัคะแนนที
มีความเสี
ยงสงูกว่าผลคะแนนที
ทา่นประเมินไว้ในเบื Nองต้น ของให้ทา่นลงนามยืนยนัยอมรับความเสี
ยงที
อาจเกิดขึ Nนจาก
การลงทนุหรือทําธุรกรรมดงักลา่ว     
 
 
 
\ 
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   ชื
อ-สกลุ ลกูค้า.........................................................................   เลขที
บญัชี (Equity)...................................... เลขที
บญัชี (TFEX)………………………………. 

อ้างถึง กฎหมาย FATCA ซึ
งเป็นกฎหมายที
ออกโดยสหรัฐอเมริกา มีวตัถปุระสงค์หลกั เพื
อป้องกนัมิให้บคุคลธรรมดาและนิตบิคุคลที
มีสถานะเป็นบคุคลอเมริกนัหลีกเลี
ยงการจดัเก็บ
ภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผ่านการเปิดบญัชีกับสถาบนัการเงินนอกสหรัฐอเมริกา เพื
อทําธุรกรรมการเงิน  ซึ
งบริษัทหลกัทรัพย์โกลเบล็ก จํากัด   ได้ลงทะเบียนให้ความ
ร่วมมือในการเปิดเผยข้อมลูรายได้ และทรัพย์สนิของพลเมืองอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA  ให้กบัรัฐบาลอเมริกนั  จงึขอให้ลกูค้าโปรดให้ข้อมูลเพื
อแสดงความสมัพนัธ์กับประเทศ
อเมริกนั 

 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่านทีมีกับบริษัท 

 
บุคคลอเมริกัน   - หากทา่นทําเครื
องหมายในช่อง “ใช่” ช่องใดช่องหนึ
งใน M ข้อข้างลา่งนี N โปรดข้ามคําถามในสว่นของผู้ ไมใ่ช่อเมริกนัข้างท้ายนี Nและกรอกแบบฟอร์ม W-9 
1.  ทา่นเป็นบคุคลอเมริกนัใช่หรือไม่   :   ���� ใช่      ���� ไม ่ใช่    
     - โปรดตอบ “ใช่” หากทา่นเป็นพลเมืองอเมริกนั แม้ทา่นอาศยันอกสหรัฐ หรือ หากทา่นมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ
งในนั Nนคือเป็น 
       พลเมืองอเมริกนั หรือ หากทา่นเกิดในสหรัฐ (หรือดนิแดนที
เป็นของสหรัฐ) และยงัไม่ได้สละความเป็นพลเมืองของสหรัฐตามกฎหมาย 
M.  ทา่นเป็นผู้ ถือบตัรประจําตวัผู้ มีถิ
นที
อยูถ่าวรอยา่งถกูกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่   :   ���� ใช่      ���� ไม ่ใช่    

- โปรดตอบ “ใช่” หากสํานกังานตรวจคนเข้าเมืองและสญัชาตขิองสหรัฐได้ออกบตัรประจําคนตา่งด้าวที
ได้ขึ Nนทะเบียนเป็นผู้ มีถิ
นที
อยู่ถาวรอย่างถกูต้องตาม กฎหมายใน
สหรัฐ (กรีนการ์ด) ให้แก่ทา่น หรือ ไม่ว่าบตัรประจําตวัคนตา่งด้าวที
ได้ขึ Nนทะเบียนเป็นผู้ มีถิ
นที
อยู่ถาวรอย่างถกูต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของทา่นจะ
หมดอายแุล้วหรือยงัไม่หมดอาย ุณ วนัที
ทา่นกรอกและลงลายมือชื
อในแบบฟอร์มนี N  หรือ ตอบ “ไม่ใช่” หากบตัรประจําตวัคนตา่งด้าวที
ได้ขึ Nนทะเบียนเป็นผู้ มีถิ
นที
อยู่
ถาวรอยา่งถกูต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของทา่นได้ถกูสละยกเลกิ หรือ ถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วนัที
ทา่นกรอกและลงลายมือชื
อในแบบฟอร์มนี N 

N.  ทา่นมีสถานะเป็นผู้ มีถิ
นที
อยู่ในสหรัฐเพื
อวตัถปุระสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐใช่หรือไม ่  :   ���� ใช่      ���� ไม ่ใช่    
     - ทา่นอาจถกูพิจารณาว่าเป็นผู้ มีถิ
นที
อยู่ในสหรัฐหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” ตวัอย่างที
ทา่นจะถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์นี N        
      ในปีปัจจบุนัทา่นอยู่ในสหรัฐอย่างน้อย IaM วนั เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ
มเตมิ โปรดศกึษาข้อมลูใน  website ของหน่วยงานจดัเก็บภาษี 
      อากรของสหรัฐ ดงันี N  http://www.irs.gov/Individuals/Intenational-Taxpavers/Substantial-Presence-Test 
 
ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน   – หากทา่นทําเครื
องหมาย “ใช่”  ช่องใดช่องหนึ
งใน K ข้อข้างลา่งนี N  โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมเอกสารประกอบ 
F.   ทา่นมี (หรือจะมี)  การมอบอํานาจหรือให้อํานาจการลงลายมือชื
อแก่บคุคลที
มีที
อยู่ในสหรัฐ เพื
อการใดๆ ที
เกี
ยวข้องกบับญัชีที
เปิดไว้ หรือมีอยูก่บับริษัท     
       ใช่หรือไม่ :   ���� ใช่      ���� ไม ่ใช่    
M.   ทา่นมี (หรือจะมี)  ที
อยู่สําหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที
อยู่สําหรับการสง่เพื
อดําเนินการเกี
ยวกบับญัชีที
เปิดไว้หรือมีอยูก่บับริษัทในสหรัฐ   ใช่หรือไม่ :    
     ���� ใช่      ���� ไม ่ใช่    
3.   ทา่นมี (หรือจะมี)  ที
อยู่อาศยัในปัจจบุนัหรือที
อยู่เพื
อการตดิตอ่สําหรับบญัชีที
เปิดไว้หรือมีอยู่กบับริษัทในสหรัฐ     ใช่หรือไม่ :   ���� ใช่      ���� ไม ่ใช่    
O.   ทา่นมีหมายเลขโทรศพัท์ในสหรัฐ เพื
อการตดิตอ่ทา่นหรือบคุคลอื
นที
เกี
ยวข้องกบับญัชีที
เปิดไว้หรือมีอยูก่บับริษัทหรือไม่     :   ���� ใช่      ���� ไม ่ใช่    
Q.  ทา่นมี (หรือจะมี) การสั
งทํารายการโอนเงินอตัโนมตัจิากบญัชีที
เปิดไว้ไปยงับญัชีในสหรัฐ  ใช่หรือไม่ :   ���� ใช่      ���� ไม ่ใช่    
 
การยืนยันและการเปลียนแปลงสถานะของผู้ทีไม่มีสถานะของผู้ทีไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน 
F.ทา่นยืนยนัว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงและครบถ้วนสมบรูณ์ 
M.ในกรณีที
ทา่นไม่ใช่บคุคลอเมริกนั ทา่นตกลงที
จะแจ้งให้บริษัทรับทราบทนัที หากมีการเปลี
ยนแปลงสถานะของทา่นเป็นบคุคลอเมริกนั ภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ 
N.ทา่นรับทราบและตกลงวา่ในกรณีที
ทา่นมิได้แจ้งให้บริษัททราบในทนัทีเกี
ยวกบัการเปลี
ยนแปลงใดๆในสถานะความไม่เป็นบคุคลอเมริกนัของทา่น หรือการนําสง่ข้อมลูอนั
เป็นเทจ็ไม่ถกูต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบรูณ์เกี
ยวกบัสถานะความไม่เป็นบคุคลอเมริกนัของทา่น จะไม่มีผลให้บริษัทมีสทิธิใช้ดลุยพินิจแตเ่พียงฝ่ายเดียวที
จะยตุคิวามสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบัทา่นไม่วา่ทั Nงหมดหรือบางสว่น 
O.ทา่นรับทราบและตกลงวา่ หากทา่นมีสถานะเป็นบคุคลอเมริกนั แตข้่อมลูที
ให้ตามแบบฟอร์ม W-9 
เป็นข้อมลูอนัเป็นเทจ็ไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ บริษัทมีสทิธิdใช้ดลุยพินิจแตเ่พียงฝ่ายเดียวที
จะยตุธิรรมสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัทา่น ไมว่่าทั Nงหมดหรือแตบ่างสว่น 
การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี 
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที
เกี
ยวข้อง  และ/หรือ  ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทและหน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตา่งประเทศ ทา่นตกลงให้ความยินยอมและตก
ลงที
จะไม่เพกิถอนการให้ความยินยอมดงักลา่วแก่บริษัทในการดําเนินการ  ดงัตอ่ไปนี N 
1. เปิดเผยข้อมลูตา่งๆ ของทา่นให้แก่บริษัทภายในกลุม่ธุรกิจการเงินของบริษัท เพื
อประโยชน์ในการปฏิบตัติาม FATCA หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ 
ตา่งประเทศ ซึ
งรวมถึงหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรของสหรัฐ ( Internal Revenue Service : IRS ) ข้อมลูดงักลา่ว ได้แก่ ชื
อ, ที
อยู่, เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี หมายเลขบญัชี , 
จํานวนเงินหรือมลูคา่คงเหลือในบญัชี , การจ่ายเงินเข้าออกในบญัชีระหว่างปีปฏิทนิที
ผ่านมา , รายการเคลื
อนไหวทางบญัชี , จํานวนเงิน , ประเภทและมลูคา่ของผลติภณัฑ์
ทางการเงินหรือสนิทรัพย์อื
นๆ ที
มีกบับริษัท  ตลอดจนจํานวนรายได้และข้อมลูอื
นๆที
เกี
ยวกบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  ที
อาจถกูร้องขอโดยบริษัทหน่วยงานทางภาษีอากรใน
ประเทศ  และ/หรือตา่งประเทศ  ซึ
งรวมถึง IRS ด้วย 
L. หกัเงินจากบญัชีของทา่นหรือเงินที
ทา่นอาจมีหรือมีสทิธิdได้รับจากบริษัท ในจํานวนที
กําหนดโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศหรือตา่งประเทศ   ซึ
งรวมถงึ  IRS 
ด้วย  ภายในบงัคบัของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ตา่งๆ  รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทและหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรดงักลา่ว 
        หากไม่มีการดําเนินการหกัเงินจากบญัชีของทา่น  และ/หรือ เงินได้ที
ทา่นอาจมีหรือมีสทิธิdได้รับจากบริษัทตามข้อ L. ข้างต้นบริษัทจําเป็นต้องยตุคิวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบัทา่นไม่ว่าทั Nงหมดหรือบางสว่น ตามที
บริษัทเหน็สมควร   โดยเป็นดลุยพินิจแตเ่พียงฝ่ายเดียวของบริษัท ในกรณีที
ทา่นไม่กรอกข้อมลูและลงลายมือชื
อในแบบฟอร์มนี N ไม่
แจ้งเพื
อปรับปรุงข้อมลูตามที
ได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนี Nหรือในกรณีที
ทา่นให้ข้อมลูอนัเป็นเทจ็ไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ในแบบฟอร์มนี N 
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