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บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) จดัทําเอกสารฉบบันีเ้พ่ือชีแ้จงข้อมลูให้ลกูค้าเข้าใจถึงนโยบายและระเบียบปฏิบติัของบริษัท  เก่ียวกบั
การซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าในตลาดอนพุนัธ์ท่ีลกูค้าควรทราบ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การซือ้ขาย  
1.1 ลกูค้าจะต้องวางเงินเข้าบญัชีบริษัทเพ่ือเป็นหลกัประกนัเร่ิมต้นให้เพียงพอตามเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด ก่อนการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
1.2  ลกูค้าสามารถซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ณ ขณะใดขณะหนึง่ได้ไม่เกินวงเงินอนมุติั ซึง่บริษัทจะกําหนดตามความสามารถในการชําระเงินของ

ลกูค้า  โดยประเมินจากทรัพย์สินสภาพคลอ่งท่ีลกูค้าเปิดเผยตอ่บริษัท ทัง้นี ้ ลกูค้ารายหนึง่หรือกลุม่หนึง่สามารถมีจํานวนการถือครองสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าสงูสดุ (Speculative Position Limit) ซึง่ได้แก่ ฐานะสทุธิในสญัญา SET50 Index Futures, SET50 Index Options และสินค้าอ่ืนใด เม่ือ
คํานวณรวมเทียบเท่ากบั SET50 Index Futures (Delta Equivalent Position) ในด้านใดด้านหนึง่ได้ไม่เกิน 20,000 สญัญา 

1.3  ในการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าประเภทหรือชนิดใดชนิดหนึง่ต้องไม่เกินอตัราการกระจกุตวั (Concentration Limit) ท่ีบริษัทอาจกําหนดขึน้  ซึง่จะ
มีการพิจารณาและแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 

2.  คาํส่ังซือ้ขาย 
คําสัง่ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าจะคงอยู่ตลอดวนัปฏิทิน ทําให้รอบคําสัง่ซือ้ขาย  เร่ิมจากภาคการซือ้ขายภาคเช้า  ไปภาคบา่ยและจบท่ีภาคค่ํา   ซึง่
โดยระบบปกติของ TFEX คําสัง่ Day Order ท่ีสง่ในภาคเช้าและภาคบา่ย จะยงัคงมีผลบงัคบัใช้ไปจนถึงภาคค่ําของวนัเดียวกนั หากลูกค้ามีความ
ประสงค์เป็นการถาวร ต้องการให้บริษัททาํการยกเลิกคาํส่ังดังกล่าวเพื่อไม่ให้มีผลต่อเน่ืองไปในภาคคํ่า ต้องแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือกรณีต้องการยกเลิกคาํส่ังช่ัวคราวเป็นรายวันอย่างน้อยต้องมีคาํส่ังผ่านระบบโทรศัพท์อัดเทปเช่นเดียวกับการรับส่งคาํส่ังทั่วไป  

สาํหรับการซือ้ขายภาคคํ่า บริษัทไม่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการรับส่งคาํส่ังซือ้ขาย ลูกค้าสามารถส่งคาํส่ังซือ้ขายผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต / 
ระบบออนไลน์ ด้วยตนเองเท่านัน้  

3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการซือ้ขาย 
  3.1  ค่านายหน้าในการซือ้ขายมีวิธีการคํานวณแบบขัน้บนัได (Sliding Scale) ตัง้แตส่ญัญาแรก โดยคิดตามจํานวนสญัญาตอ่วนั  ซึง่บริษัทจะประกาศแจ้ง  

ให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
3.2  การกําหนดอตัราค่านายหน้าแบบขัน้บนัไดนัน้ คิดแยกรายสินค้า ไม่สามารถนําจํานวนสญัญา SET50 Index Futures และ SET50 Index Options 

หรือสินค้าอ่ืนๆ มารวมกนัได้ 
3.3  สําหรับลกูค้าท่ีถือสญัญา SET50 Index Options ซึง่มีฐานะเป็น In-the-money ณ วนัหมดอาย ุ สญัญาดงักลา่วจะถกูใช้สิทธิโดยอตัโนมติั (Auto-

exercise) โดยมีค่าธรรมเนียมในอตัรา 10 บาทตอ่ 1 สญัญา อย่างไรก็ตาม คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บดงักลา่วหลงัรวมภาษีมลูคา่เพ่ิมแล้วจะไม่เกินเงิน
ท่ีลกูค้าได้รับจากการใช้สิทธิ 

3.4  คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้นยงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม  และอาจเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้หรือลดลงได้ ตามข้อกําหนดของ สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาด
อนพุนัธ์ สํานกัหกับญัชี หรือ ชมรมผู้ประกอบธรุกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า   โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 

4. อัตราหลักประกัน  
4.1  อตัราหลกัประกนั (Margin Rate) การซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ ตามท่ีชมรมผู้ประกอบธรุกิจ

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจะมีประเพณีปฎิบติั และตามท่ีบริษัทประกาศกําหนด ซึง่อาจเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้หรือลดลงได้โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็น
คราวๆ ไป 

4.2 หลกัประกนัสว่นเพ่ิม (Additional Margin) มีมลูคา่ไม่แน่นอนขึน้กบัความผนัผวนของสภาวะตลาด และ/หรือ มลูคา่ท่ีสํานกัหกับญัชีเรียกเก็บ 

5. ประเภทของหลักประกัน 
5.1  เงินสด หรือ ทรัพย์สินท่ีมีฐานะเทียบเท่าเงินสด เช่น เงินโอน หรือ เช็คท่ีผ่านการเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว 
5.2  หลกัประกนัอ่ืนตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดอนพุนัธ์ และ สํานกัหกับญัชีกําหนด 

หมายเหต ุ: ในขัน้ต้นบริษัทจะรับเฉพาะหลกัประกนัในข้อ 5.1 เท่านัน้ หากมีการเปล่ียนแปลงจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

6. การเรียกหลักประกันเพิ่มและการบงัคับปิดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Call Margin & Force Close) 
เม่ือทรัพย์สินในบญัชีของลกูค้ามีมลูคา่ต่ํากวา่ Maintenance Margin (วนัท่ี T) บริษัทจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
6.1 งดรับคําสัง่ซือ้ขายของลกูค้าทนัที เว้นแตเ่ป็นคําสัง่เพ่ือเปิดหรือปิดฐานะซึง่ทําให้ระดบัความต้องการของ Initial Margin ลดลง 
6.2 เรียกให้ลกูค้านําหลกัประกนัมาวางเพ่ิม หรือล้างฐานะสญัญาของตนเอง จนทําให้มลูคา่หลกัประกนัในบญัชีไม่ต่ํากวา่ Initial Margin 
6.3 การเรียกวางหลกัประกนัเพ่ิมจะแจ้งผ่านช่องทางโทรสาร และ/หรือ SMS และ/หรือ อีเมล์ ท่ีลกูค้าระบใุนแบบคําขอเปิดบญัชี 
6.4 หากลูกค้าไม่ดาํเนินการข้อ 6.2 ให้เสร็จสิน้ภายในเวลา 15:00 น. ของวันทาํการถัดจากวันที่ทรัพย์สนิในบญัชีมีมูลค่าน้อยกว่า 

Maintenance Margin (ภายใน 15:00 น วันที่ T+1) บริษัทมีสิทธิบงัคับปิดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทัง้หมดได้ทนัท ี
แม้ว่ามูลค่าตามราคาตลาดของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าในบญัชีจะสูงขึน้แล้วกต็าม 

6.5 แม้ว่าลูกค้าได้ดาํเนินการวางหลักประกันเพิ่มแล้ว แต่ไม่ทนักาํหนดเวลาในข้อ 6.4 บริษัทจาํเป็นต้องบงัคับปิดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าของ
ลูกค้าภายในเวลา 12:00 น.ของวันทาํการถัดไป (ภายใน 12:00 น วนัท่ี T+2) ทัง้นีต้ามข้อกําหนดของ สํานกังาน ก.ล.ต. บมจ.ตลาดสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) สํานกัหกับญัชี หรือ ชมรม  ผู้ประกอบธรุกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจะมีประเพณีปฏิบติั 

ข้อชีแ้จงผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา 
เพื่อการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Futures & Options) ในตลาดอนุพนัธ์ 



 
 
 

Jan_2015__หน้าท่ี 2/2 

 

6.6  กรณีทรัพย์สนิในบญัชีลูกค้าลดลงอย่างรวดเร็ว และมีค่าคงเหลือตํ่ากว่า Intraday Force Close Margin ลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มไม่
ตํ่ากว่า Maintenance Margin ทนัทภีายใน 1 ช่ัวโมงที่เรียก มฉิะนัน้บริษัทอาจบงัคับปิดฐานะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วน
หรือทัง้หมดได้ทนัท ี

อน่ึง สาํหรับการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าในภาคคํ่า  (Night Session)  บริษัทจะไม่บงัคับปิดฐานะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า เว้น
แต่เป็นกรณีที่ทรัพย์สินในบญัชีของลูกค้าลดลงเป็นอย่างมากจนอาจส่งผลให้หลักประกันที่มีอยู่ไม่เพยีงพอ หรือทาํให้สถานะทรัพย์สนิ
ของลูกค้าตดิลบ บริษัทมีสิทธิพจิารณาบงัคับปิดฐานะสัญญาของลูกค้าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ 

6.7  กรณีสํานกัหกับญัชีเรียกเก็บ Intraday Margin หรือ Additional Margin จากบริษัท บริษัทอาจเรียกให้ลกูค้าวางหลกัประกนัสว่นเพ่ิมไว้กบับริษัทใน
จํานวนอตัราหรือมลูคา่ท่ีบริษัทกําหนด ซึง่ลกูค้าต้องวางหลกัประกนัเพ่ิมตามจํานวนเงินท่ีเรียกทนัทีภายในสิน้วนัทําการท่ีเรียก หรือตามเวลาท่ีบริษัท
กําหนด มิฉะนัน้บริษัทอาจพิจารณาบงัคบัปิดฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของลกูค้าบางสว่นหรือทัง้หมดได้ทนัที  

6.8  ในการบงัคบัปิดฐานะสญัญา บริษัทจะดําเนินการปิดสญัญาท่ีมีมลูคา่ลดต่ําลงจากต้นทนุมากท่ีสดุก่อน เร่ือยขึน้มาตามลําดบั หรืออาจปิดสญัญาของ 
Series ท่ีมีจํานวนมากท่ีสดุก่อนก็ได้ ยกเว้นแตล่กูค้าจะมีคําสัง่ให้ปิดสญัญาอ่ืนใดในบญัชี จนกวา่มีผลให้ทรัพย์สินในบญัชีของลกูค้ามีมลูคา่    ไม่ต่ํา
กวา่ Initial Margin ตามจํานวนท่ีเรียกในข้อ 6.2 ซึง่อิงจากฐานะในวนัท่ี T 

6.9  เม่ือบงัคบัปิดฐานะสญัญาแล้ว ลกูค้าสามารถตรวจสอบรายการซือ้ขายได้จากหนงัสือยืนยนัการซือ้ขาย (Confirmation Note) ท่ีบริษัทจะจดัสง่ให้
ลกูค้าในวนัทําการถดัไป 

7. การวางเงนิ 
บริษัทจะบนัทกึรายการฝากถอนเงินวางประกนัเข้าบญัชีของลกูค้าในระบบการซือ้ขายในช่วงระหวา่งเวลา 8.30 – 17.00 น. ของวนัทําการ   
ทัง้นี ้ในการวางเงินเข้าบญัชีของบริษัท จะมีผลตอ่การคํานวณอตัราหลกัประกนัของลกูค้าดงันี ้

7.1 หากวางเป็นเงินสด จะมีผลตอ่การคํานวณในวนัรุ่งขึน้ 
7.2  หากวางเป็นเช็ค ฝากเข้าบญัชีทนั Clearing จะมีผลตอ่การคํานวณในอีก 2 วนัทําการ 
7.3  ลกูค้าจะต้องแจ้งการฝากเงินให้บริษัททราบก่อน 15:00 น. ในวนัท่ีนําเงินเข้าบญัชีบริษัท มิฉะนัน้บริษัทจะถือวา่ไม่ได้รับการวางเงินจากลกูค้า 

8. การถอนเงนิ 
8.1 ลกูค้าต้องแจ้งความประสงค์ขอถอนเงิน โดยลงนามในแบบฟอร์มท่ีบริษัทกําหนด 
8.2  หากสง่เอกสารการขอถอนเงินให้บริษัทก่อน 12:00 น. ของวนัท่ีขอถอน (วนัท่ี T) บริษัทจะโอนเงินเข้าบญัชีของลกูค้าในวนัรุ่งขึน้ (วนัท่ี T+1) หากสง่

เอกสารหลงั 12:00 น. บริษัทจะโอนเงินเข้าบญัชีของลกูค้าในอีก 2 วนัทําการ (วนัท่ี T+2) 
8.3  จํานวนเงินท่ีถอนได้แตล่ะครัง้ต้องไม่ต่ํากว่า 10,000 บาท (หนึง่หม่ืนบาท) และต้องไม่เป็นผลให้ทรัพย์สินในบญัชีมีมลูคา่ต่ํากวา่ Initial Margin         

ณ สิน้วนัทําการท่ีแจ้งถอนเงิน (ถอนได้ไม่เกิน Excess Equity) 

9. ดอกเบีย้  
บริษัทจะจ่ายดอกเบีย้หรือผลตอบแทนตอ่เงินคงเหลือสทุธิของลกูค้าในอตัราท่ีบริษัทประกาศกําหนด ทัง้นี ้ เงินคงเหลือสทุธิคํานวณจากจํานวนเงินของ
ลกูค้าท่ีมีอยู่กบับริษัทโดยรวมกําไรขาดทนุจากการซือ้ขาย กําไรขาดทนุจาก Mark to Market ของสญัญา Futures & Options และคา่ใช้จ่ายในการซือ้ขาย 
ซึง่รวมเรียกว่า Equity Balance โดยกระทบยอดบญัชีของลกูค้าในวนัท่ี T+1 

หากมีการเปล่ียนแปลงหนงัสือชีแ้จงฉบบันีล้กูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งลกูค้าลว่งหน้า 

ในการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัอตัรามาร์จิน้ อตัราดอกเบีย้ อตัราค่าธรรมเนียมและอ่ืนๆ ท่ีบริษัทประสงค์จะแจ้งให้ลกูค้าทราบนัน้ 
บริษัทจะประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัท โดยถือวา่ลกูค้าได้ตกลงยินยอมและรับทราบถึงประกาศดงักลา่วแล้ว 

ลกูค้ารับทราบว่าตลาดอนพุนัธ์อาจมีการเพ่ิมจํานวนและประเภทสินค้าท่ีให้ซือ้ขายได้ตลอดเวลา  และลกูค้าตกลงยินยอมปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ 
หรือข้อกําหนดของ สํานกังาน ก.ล.ต. บมจ.ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) สํานกัหกับญัชี หรือชมรมผู้ประกอบธรุกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า   
หรือบริษัททกุประการ 

 
ลกูค้าได้รับทราบและเข้าใจข้อชีแ้จง เง่ือนไขและรายละเอียดดงักลา่วข้างต้นแล้ว และตกลงยินยอมท่ีจะปฏิบติัตามทกุประการ 

 

ชีแ้จงโดย / วันที่  รับทราบและตกลงยนิยอมโดย / วันที่  

 
 

(__________________________________) 

 
 

(__________________________________) 

ลายมือช่ือเจ้าหน้าที่บริษัท  ลายมือช่ือลูกค้า  
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หนังสือฉบบันี�มอบให้แก่ บริษทัหลกัทรพัย ์ กรงุศรี จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัแมบ่ริษทัในเครอืรวมถึงกลุม่ธรุกิจ
การเงินของบุคคลขา้งต้น (ไมว่า่แต่ละรายหรอืรวมกนั  ในหนังสือฉบบันี�รวมเรียกวา่ “ผูร้บั”)เพื2อประโยชน์ของผูร้บัและบุคคลที2
สามตามที2กลา่วถึงในส่วนที2 4 ของหนังสือฉบบันี�โดยให้ถือวา่บุคคลดงักลา่วทั �งหมดเป็นผูร้บัหนังสือฉบบันี�เช่นกนั 

This form is provided to KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 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 formand it’s shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.  

ข้อมูล / คาํยืนยนั /และขอ้ตกลงของลูกค้า Customer’s  Information / representation / and agreements 

วนัที2/Date  
 ผูข้อเปิดบญัชี/ผู้ ใ ช้บริการApplicant’s Name/Name of user of the financial service 

 

(คาํนําหน้า/ชื2อ/นามสกลุ)_______________________________ 

สญัชาติ 
Nationality(ies) 
โปรดระบุทุกสญัชาตทิี �ท่านถอื/ 
Please specify allnationalities that you hold. 

บตัรประชาชนเลขที2(สาํหรบัคนไทย)   Thai Citizen ID Card No.  หนังสือเดินทางเลขที2(เฉพาะคนต่างชาติ) 
PassportNo. (Non-Thai only) 
 ส่วนที21 

Part1 
สถานะของลกูค้า 
Status of Customer 

โปรดเลือกทาํเครื2องหมายในช่องที2สอดคล้องกบัสถานะของท่าน 
Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

 

(หากทา่นตอบวา่ “ใช”่ ในขอ้ใดขอ้หนึ�งแสดงวา่ ทา่นเป็นบุคคลเมรกิา ตามกฎหมาย FATCA   โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-9)  
(If you check “yes” in any one box ,you are deemed to be US Person  by FATCA Regulation.    Please complete FormW-9) 

 
โปรดตอบ “ใช”่ หากทา่นเป็นพลเมอืงอเมรกินัแมว้า่จะอาศยัอยูน่อกสหรฐัอเมรกิา 
โปรดตอบ “ใช”่ หากทา่นมสีถานะเป็นพลเมอืงของหลายประเทศและหนึ.งในนั /นคอืเป็นพลเมอืงอเมรกินั 
โปรดตอบ “ใช่หากทา่นเกดิในสหรฐัอเมรกิา (หรอืดนิแดนที.เป็นของสหรฐัอเมรกิา) และยงัไมไ่ดส้ละความเป็นพลเมอืงอเมรกินัอยา่งสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
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 havenot legally surrendered U.S. citizenship. 

 

❷ 

โปรดตอบ “ใช่” หากสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกบตัรประจาํตวัผูม้ถีิ.นที.อยูถ่าวรอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายในสหรฐัอเมรกิาใหแ้ก่ท่าน ไม่ว่าบตัร
ดงักลา่วของทา่นจะหมดอายุแลว้หรอืไม ่ณ วนัที.ทา่นกรอกและลงลายมอืชื.อในแบบฟอรม์นี/ 
ควรตอบ “ไมใ่ช”่ หากบตัรดงักล่าวของทา่นไดถู้กสละ ยกเลกิ หรอืถอดถอนอย่างเป็นทางการแลว้ ณ วนัที.ทา่นกรอกและลงลายมอืชื.อในแบบฟอรม์นี/ 
You must answer r“Yes” If the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued 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. 

 

 
 

ทา่นอาจถูกพจิารณาวา่เป็นผูม้ถีิ.นที.อยูใ่นสหรฐัอเมรกิาหากเป็นไปตามเกณฑ ์“Substantial Physical Presence Test” เช่นในปีปจัจบุนัทา่นอยูใ่นสหรฐัอเมรกิาอยา่งน้อย 183 วนั
เป็นตน้และหากตอ้งการรายละเอยีดเพิ.มเตมิโปรดศกึษาขอ้มลูในเวบ็ไซตข์องหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS ดงันี/
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.                                                          

3     ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ2นที2อยู่ในสหรฐัอเมริกาเพื2อวตัถปุระสงคใ์นการเกบ็ภาษีอากรของสหรฐัอเมริกาใช่หรือไม่ 
Are you a U.S.resident for U.S. tax purposes? 

  1   ท่านเป็นพลเมืองอเมริกนัใช่หรือไม่ Are you a U.S.Citizen?  

คาํถามเพื2อตรวจสอบสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั/U.S. Person Status cheek 

ท่านเป็นผู้ถือบตัรประจาํตวัผูมี้ถิ2นที2อยู่ถาวรอย่างถกูต้องตามกฎหมายในสหรฐัอเมริกาา (เช่นกรีนการด์)ใช่หรือไม่ 
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? 
 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 

สาํหรบัลกูค้าประเภทบุคคลธรรมดา 
For Individual Customer 

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกนั/ไมเ่ป็นบุคคลอเมริกนั 
Form for Declaration of Status as U.S. or Non-U.S. Person 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 
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ใช่/Yes   □ ไมใช่/No□ 3 

�……………….. 

                                                                                                                                                                                                                                   
คาํถามเพิ2มเติม / Additional Questions 

(โปรดขา้มคาํถามในส่วนนี/หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมรกินัตามขอ้ 1 – 3 และไดก้รอกแบบฟอรม์ W-9  แลว้) 
(Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1-3 above, but you have to submit W9) 

(หากทา่นตอบวา่ “ใช”่ ในขอ้ใดขอ้หนึ�งโปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN พรอ้มทั Sง 
(If you check “yes” in any one box,please complete FormW-8BEN and provide supporting document(s)) 
(1) สาํเนาบตัรประชาชนสาํหรบัคนไทย(หนงัสอืเดนิทางสาํหรบัคนตา่งชาตทิี �แสดงวา่ไมใ่ช่คนอเมรกินั)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) สําเนาหนงัสอืรบัรองการเสยีสญัชาตอิเมรกินั - Certificate of Loss of Nationality of the United Statesกรณีที �ตอบ”ใช”่  ในขอ้ 1  ขา้งสา่งนีS 
A   copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes”  in question 1 below 

 
   

  ❷ 
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การยนืยนัและการเปลี.ยนแปลงสถานะ 
Confirmation and Change of Status 

1. ทา่นยนืยนัวา่ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ 
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete. 

2. ทา่นรบัทราบและตกลงวา่หากทา่นมสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินัแตข่อ้มลูที.ใหต้ามแบบฟอรม์นี/หรอืตามแบบฟอรม์ W-9 เป็นขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถ้วนสมบูรณ์
ผูร้บัมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแตเ่พยีงฝา่ยเดยีวที.จะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่นไมว่า่ทั /งหมดหรอืบางสว่นตามที.ผูร้บัเหน็สมควร 
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. ทา่นตกลงที.จะแจง้ใหผู้ร้บัไดท้ราบและนําสง่เอกสารประกอบใหแ้ก่ผูร้บัภายใน 30 วนัหลงัจากมเีหตุการณ์เปลี.ยนแปลงอนัทําใหข้อ้มูลของท่านที.ระบุในแบบฟอร์มนี/ไม่ถูกตอ้ง
และในกรณทีี.ผูร้บัมกีารรอ้งขอเอกสาร/ขอ้มลู/คาํยนิยอมเพิ.มเตมิทา่นตกลงที.จะดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามที.ไดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาที.ผูร้บักําหนด 
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. ทา่นรบัทราบและตกลงวา่ในกรณทีี.ทา่นไมไ่ดด้าํเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้หรอืมกีารนําส่งขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี.ยวกบัสถานะของท่านผูร้บัมี
สทิธใิชดุ้ลยพนิิจแตเ่พยีงฝา่ยเดยีวที.จะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่นไมว่า่ทั /งหมดหรอืบางสว่นตามที.ผูร้บัเหน็สมควร 
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, oryour providing of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall 
entitle to the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entireor part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by to the 
Receiver. 
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การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหกับญัชี 
Authorization for information disclosure and account withholding 
 ทา่นตกลงใหค้วามยนิยอมที.ไมอ่าจยกเลกิเพกิถอนแก่ผูร้บัในการดาํเนินการดงัตอ่ไปนี/ 

You hereby irrevocably authorize to the Receiver to: 
1. เปิดเผยขอ้มลูตา่งๆของทา่นใหแ้ก่บรษิทัในกลุม่ของผูร้บั(ในการปฏบิตัติาม FATCA หรอืกฎหมายใดๆ) หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากร และหน่วยงานราชการใดๆ ทั /งในประเทศ

และ/หรอืตา่งประเทศ ซึ.งรวมถงึหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีอากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มูลดงักล่าวรวมถงึชื.อลูกคา้ที.อยู่เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี
หมายเลขบญัชสีถานะตามหลกัเกณฑเ์รื.อง FATCA (คอืเป็นผูป้ฏบิตัติามหรอืผูไ้มใ่หค้วามรว่มมอื) จาํนวนเงนิหรอืมลูคา่คงเหลอืในบญัชกีารจา่ยเงนิเขา้-ออกจากบญัชรีายการ

  
   1      \ท่านเกิดในสหรฐัอเมริกา(หรือดินแดนที2เป็นของสหรฐัอเมริกา)แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกนัอย่างสมบรูณ์ตามกฎหมายแล้ว 
    Were you born in the U.S.( or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S.citizenship? 

 

  

3 

 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 4 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 5 

ท่านมีคาํสั 2งทาํรายการโอนเงินเป็นประจาํโดยอตัโนมติัจากบญัชีที2เปิดไว้กบั/ผา่น/หรือมีอยูก่บัผู้รบัไปยงับญัชีในสหรฐัอเมริกาใช่
หรือไม่ 
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver  to an       

ท่านมีการมอบอาํนาจหรือให้อาํนาจการลงลายมือชื2อแก่บคุคลที2มีที2อยู่ในสหรฐัอเมริกาเพื2อการใดๆที2เกี2ยวข้องกบับญัชีที2เปิด
ไว้กบั/ผา่น/หรือมีอยูก่บัผู้รบัใช่หรือไม่ 
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 ? 
 
ท่านมีที2อยูอ่าศยัในปัจจบุนัหรือที2อยู่เพื2อการติดต่อในสหรฐัอเมริกาสาํหรบับญัชีที2เปิดไว้กบั/ผา่นผู้รบัใช่หรือไม่ 
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with /through the 
Receiver? 
 

ท่านมีหมายเลขโทรศพัท์ในสหรฐัอเมริกา เพื2อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื2นที2เกี2ยวข้องกบับญัชีที2เปิดไว้กบั/ผ่าน/หรือมีอยุ่กบัผู้รบัหรือไม่ 
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? 
 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 
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� 

เคลื.อนไหวทางบญัชจีาํนวนเงนิ ประเภทและมูลค่าของผลติภณัฑ์ทางการเงนิและ/หรอืทรพัย์สนิอื.นๆที.มอียู่กบัผูร้บั และ/หรอืเปิดบญัชผี่านผูร้บั ตลอดจนจํานวนรายไดแ้ละ
ขอ้มลูอื.นๆที.เกี.ยวกบัความสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกจิที.อาจถูกรอ้งขอโดยบรษิทัในกลุ่มของผูร้บัหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศและ/หรอืต่างประเทศซึ.งรวมถงึ IRS 
ดว้ย 
disclose to the group  companiesof the Receiver (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any otherlocal 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 balanceor 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 withor 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 berequested or required by the group  companiesof the Receiver, domestic and/or foreign tax 
authorities or any other authorities, including the IRS; and 

2. หกัเงนิจากบญัชขีองท่านที.มกีบัผูร้บัหรอืเปิดผ่านผูร้บัรวมถึงเงนิได้ที.ท่านได้รบัจากบญัชดีงักล่าวในจํานวนที.กําหนดโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศและ/หรอื
ตา่งประเทศ ซึ.งรวมถงึ IRS ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายและ/หรอืกฎเกณฑต์า่งๆรวมถงึขอ้ตกลงใดๆระหวา่งผูร้บักบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรดงักลา่ว 
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 taxauthorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the Receiver and such tax authorities. 

3.  หากทา่นไมใ่หข้อ้มลูที.จาํเป็นตอ่การพจิารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมรกินั (U.S. person) หรอืขอ้มลูที.จาํเป็นตอ้งรายงานใหแ้ก่ผูร้บัหรอืไม่ใหค้ํายนิยอมใหผู้ร้บัดําเนินการ
อื.นใดรวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูและการหกั ณ ที.จา่ย ตามที.ระบุในหนงัสอืฉบบันี/ ผูร้บัมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแตเ่พยีงฝา่ยเดยีวที.จะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่นไม่
วา่ทั /งหมดหรอืบางสว่นตามที.ผูร้บัเหน็สมควร 
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 tothe Receiver, 
or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receivershall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part 
ofbanking/business relationship with you as may be deemed appropriate by the Receiver. 
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การอนุญาตให้บคุคลที2สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี� 
Customer’s authorization for the third parties to use  this form ,information disclosure, consent and agreement in this form  
 เพื.อความสะดวกของท่าน (ลูกคา้/ผูข้อใช้บรกิาร) และเป็นการลดภาระความซํ/าซ้อนของท่านในการนําส่งเอกสาร/ข้อมูล/คํายนิยอมใหก้บับรษิทัและสถาบนัการเงนิต่างๆ ที.เป็น

เจา้ของผลติภณัฑท์ี.ผูร้บัเป็นตวัแทนขาย(หรอืเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย)เป็นรายๆไป รวมทั /งกรณทีี.ทา่นเปิดบญัชกีบับรษิทั/สถาบนัการเงนิใดๆ ผา่นผูร้บัโดยหนงัสอืฉบบันี/ ทา่นรบัทราบและ
ยนิยอมใหบุ้คคลดงัตอ่ไปนี/ทั /งหมด(อนัไดแ้ก่1.บรษิทัจดัการ/กองทุน/สถาบนัการเงนิใดๆ ที.ทา่นทาํธุรกรรมทางการเงนิผา่น หรอืเปิดบญัชเีงนิฝากหรอืบญัชซีื/อขายหลกัทรพัย์หรอืใช้
บรกิารทางการเงนิอื.นใดทั /งโดยตรงหรอืผา่นผูร้บั2. ผูส้นบัสนุนการขายฯ รายอื.น และผูเ้กี.ยวขอ้งกบับรษิทัจดัการ /กองทุน/สถาบนัการเงนิดงักล่าวขา้งตน้,  และ 3. สมาชกิของกลุ่ม
ธุรกจิทางการเงนิของผูร้บั,  4.ตวัแทน หรอืผูท้ี.เกี.ยวขอ้ง หรอืบรษิทัในเครอื ของบุคคลดงักลา่วขา้งตน้ทั /งหมด) ทั /งในปจัจุบนัและอนาคต    มสีทิธใิช้เอกสารขอ้มูล คํายนืยนัและคํา
ยนิยอมใด ๆ เกี.ยวกบัการแสดงตนและการเปิดเผยขอ้มูลหรอืหกั ณ ที.จ่าย ตามเอกสารฉบบันี/และเอกสาร/ขอ้มูลที.อ้างถงึ (ซึ.งต่อไปนี/จะรวมเรยีกว่า “เอกสารและขอ้มูล”) ตาม
กฎหมายที.เกี.ยวขอ้งทั /งในและตา่งประเทศ (รวมถงึกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย) เสมอืนหนี.ง
วา่ ทา่นไดม้อบเอกสารและขอ้มลูนั /น และไดใ้หค้าํยนืยนั/คาํยนิยอมกบับุคคลดงักลา่วขา้งตน้ทุกราย   และใหบุ้คคลดงักล่าวขา้งตน้และหน่วยงานราชการทั /งในและต่างประเทศและ
บุคคลที.เกี.ยวขอ้งทุกรายสามารถนําสง่ / ใชเ้อกสารและขอ้มลูใดๆของทา่นระหวา่งกนัไดไ้มว่า่จะอยูใ่นรปูสาํเนาหรอืเอกสารฉบบัจรงิ กใ็หม้ผีลผกูพนักบัทา่นทุกประการ  

In consideration of your (customer’s or’ applicant’s) convenience and to reduce your burden of having to repetitively submit thissame 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.  

 

 
ขา้พเจ้ารบัทราบและตกลงปฎิบตัิตามขอ้กําหนด ขอ้ตกลง และเงื.อนไขต่างๆในเอกสารฉบบันี/ซึ.งรวมถงึตกลงยนิยอมให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลการหกับญัชแีละการยุติ
ความสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธรุกจิกบัขา้พเจา้เพื.อเป็นหลกัฐานแหง่การนี/จงึไดล้งลายมอืชื.อไวเ้ป็นสําคญั 
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, including the permitting the disclosure 
ofinformation, account withholding and termination of banking/business relationship. 

 
ลายมือชื2อผูข้อเปิดบญัชี  ……………………………..…………………… วนัที2 
Signatureof Applicant (............................................................................) Date 
  

 
ลายมือชื2อเจ้าหน้าที2ผูร้บัเอกสาร …………………………………………………… วนัที2 
Signatureof Officer  (...........................................................................) Date 
who receives the document   
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