
 

KYC Application Form 

1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ – สกุล / นิติบุคคล (ไทย) _______________________________________________________________________เลขที่บัญชี _________________________________ 

        (อังกฤษ)______________________________________________________________________________________________________________ 
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล   มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล   กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคลธรรมดา กรอกข้อ (ก)  เปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคล กรอกข้อ (ข)  

วัน/เดือน/ปีเกิด______________________________________อายุ________________________ปี เพศ _____________________สัญชาติ __________________________ 
ประเทศที่เกิด _______________________________________สถานภาพ       โสด       สมรส         หย่า        ม่าย   
บัตรประชาชนเลขที่/หนังสือเดินทางเลขที่ ________________________________________________________________________วันที่หมดอายุ______________________ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขที่________หมู่ที่ ___________หมู่บ้าน_________________________________ซอย________________________ถนน_____________________________ 
ตําบล/แขวง____________________________อําเภอ/เขต_______________________________จังหวัด_____________________รหัสไปรษณีย์_______________________   
ประเทศ ______________________________โทรศัพท์บ้าน______________________________โทรศัพท์มือถือ _______________________________________________ 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน            ตามที่อยูปั่จจุบัน         
เลขที่___________________หมู่ที่ ___________หมู่บ้าน_________________________________ซอย_______________________ถนน_____________________________ 
ตําบล/แขวง____________________________อําเภอ/เขต_______________________________จังหวัด_____________________รหัสไปรษณีย์_______________________ 
ประเทศ ______________________________โทรศัพท์บ้าน______________________________ 
อาชีพ ________________________________________________________ประเภทธุรกิจ_______________________________ตําแหน่ง___________________________ 
สถานท่ีทํางาน __________________________________________________เลขที่_____________________________________อาคาร____________________________ 
ชั้น_________ซอย ____________________ถนน_______________________ตําบล/แขวง________________________________อําเภอ/เขต________________________ 
จังหวัด___________________รหัสไปรษณีย์___________________________ประเทศ ___________________________________โทรศัพท์ที่ทํางาน____________________ 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือเพ่ือยืนยันตัวตนลูกค้า (OTP Password) ______________________________________________________________________________________ 
E-Mail Address เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ   ______________________________________________________________________________________________ 
E-Mail Address เพ่ือเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์     เหมือนกับอีเมล์รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ______________________________________________________ 
ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์       ที่อยู่ปัจจุบัน              ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน              ที่อยู่ตามที่อยู่ที่ทํางาน   

 ที่อยู่อื่นๆ (โปรดระบุ) ____________________________________________________________________________________________________________________ 
ชื่อคู่สมรส____________________________________________________________________สถานที่ทํางาน_________________________________________________ 
ประเภทธุรกิจ _________________________________________________________________ตําแหน่ง___________________________โทร._______________________ 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน  ชื่อ-สกุล ________________________________________ความสัมพันธ์ _______________________โทร. _______________________ 
    ที่อยู่เดียวกับที่อยูปั่จจุบันเจ้าของบัญชี          ที่อยู่เดียวกับทะเบียนบ้านเจ้าของบัญชี             อื่นๆ (โปรดระบุ) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ประเภทนิติบุคคล      บริษัทจํากัด   บริษัทจํากัด (มหาชน)               ห้างหุ้นส่วนจํากัด   นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ 
      อื่นๆ (โปรดระบุ) ___________________________________________________________________________________________________ 

ประเภทธุรกิจ ________________________________________________________เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร _______________________________________________ 
สถานท่ีทําการ เลขที่________________หมู่ที่ __________หมู่บ้าน/อาคาร _________________________ ชั้น__________ซอย____________________________________ 
ถนน____________________________ ตําบล/แขวง_________________________อําเภอ/เขต_____________________จังหวัด___________________________________ 
ประเทศ_________________________ รหัสไปรษณีย์________________________ โทรศัพท์ ______________________ โทรสาร _________________________________ 
ชื่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ____________________________________________บัตรประชาชนเลขที่/หนังสือเดินทางเลขที่_______________________________________ 
หมายเลข GIN ของลูกค้า ___________________________________________________________________________________________________________________ 
ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล (โปรดระบุชื่อกรรมการบริษัททุกท่านตามรายชื่อในหนังสือรับรองของบริษัท) 

ชื่อ-สกุล บัตรประชาชนเลขที่/   
หนังสือเดินทางเลขท่ี

สถานะภาพสมรส 
ตําแหน่งทางการเมือง 

(ในประเทศ/ต่างประเทศ) 
ประวัติการทําความผิดตาม

กฎหมายฟอกเงิน 

______________________________ ____________________ ________________  ไม่มี  มี ____________   ไม่มี  มี __________
______________________________ ____________________ ________________  ไม่มี  มี ____________   ไม่มี  มี __________
______________________________ ____________________ ________________  ไม่มี  มี ____________   ไม่มี  มี __________
______________________________ ____________________ ________________  ไม่มี  มี ____________   ไม่มี  มี __________

ชื่อผู้ดูแลรักษาทรัพยส์ินของลูกค้า (Custodian) ถ้ามี ________________________________________________________________________________________________ 
รายช่ือผู้ถือหุ้นต้ังแต่ 30% ขึ้นไป : 
ชื่อ___________________________________________สัญชาต_ิ____________ถือหุ้น________% ตําแหน่งทางการเมือง    ไม่มี     มี คือ______________________ 
ชื่อ___________________________________________สัญชาต_ิ____________ถือหุ้น________% ตําแหน่งทางการเมือง    ไม่มี     มี คือ______________________ 
ชื่อ___________________________________________สัญชาต_ิ____________ถือหุ้น________% ตําแหน่งทางการเมือง    ไม่มี     มี คือ______________________ 
กรณีผู้ถือหุ้นต้ังแต่ 30% เป็นนิติบุคคล กรุณาระบุหรือแนบรายละเอียดการถือหุ้นในทอดต่อๆ ไป  ( ต้ังแต่ 50% ขึ้นไป ): 
ชื่อนิติบุคคล______________________________________________________________สัญชาติ__________________________ถือหุ้น__________________________%   
ชื่อนิติบุคคล______________________________________________________________สัญชาติ__________________________ถือหุ้น__________________________%   
ชื่อนิติบุคคล______________________________________________________________สัญชาติ__________________________ถือหุ้น__________________________%  

(ก) กรณีบุคคลธรรมดา [กรุณาแนบสาํเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน (หากมีการเปลี่ยนแปลง)] 

 (ข) กรณีนิติบุคคล 

       Head Office 

       Branch ___________________ 

       Marketing ID _____________ 

       Customer ID_____________

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited 

ลงลายมือชื�อX



เงื่อนไขการทํารายการ ______________________________________________________________________________________________________________________ 
(กรุณาแนบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและหนังสือมอบอํานาจ) 
E-Mail Address เพ่ือรับข่าวสารของบริษัทฯ ____________________________________________________________________________________________________ 
E-Mail Address เพ่ือรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์      เหมือนกับอีเมล์รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ _________________________________________________ 

2. ลักษณะการทําธุรกรรม

วัตถุประสงค์          เพื่อการลงทุนระยะยาว     เพื่อเก็งกําไร | ลงทนุระยะสั้น      เพื่อป้องกันความเสี่ยง 
ความเข้าใจในอนุพันธ์           มี            ไม่มี
บริษัท/บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ใช้บริการ   ไม่มี            มี (โปรดระบุ) ______________________________________________ 

3. ข้อมูลสถานะทางการเงิน

รายได้หลักต่อปี        200,000 - 500,000 บาท    500,001 – 1,000,000 บาท   1,000,001 – 5,000,000 บาท    > 5,000,000 บาท  
รายได้อื่นๆ ต่อปี       100,000 - 500,000 บาท     500,001 – 1,000,000 บาท    > 1,000,000 บาท    ไม่มี 
แหล่งที่มาของรายไดห้ลัก     ธุรกิจส่วนตัว        อื่นๆ _________________________________________________________________________ 
แหล่งที่มาของรายไดอ้ื่น       ธุรกิจส่วนตัว     การลงทุน    มรดก    อื่นๆ ____________ 
แหล่งที่มาของรายไดม้าจาก    ประเทศไทย    ประเทศอื่น (โปรดระบุ)___________________________________________________________ 
มูลค่าสินทรัพย์  (เงินฝาก  หลักทรัพย์ ฯลฯ)         < 1,000,000  บาท    1,000,000 – 10,000,000 บาท    > 10,000,000 บาท  
ภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน (% ของรายไดต้่อเดือน)     < 25 %   25% - 50%        มากกว่า 50%

บุคคลอื่นที่ได้รับประโยชน์จากการทําธุรกรรมในทอดสุดท้าย*   ไม่มี    มี (โปรดระบุ) _____________________________________________ 
บุคคลอื่นที่มีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมในทอดสุดท้าย**      ไม่มี    มี (โปรดระบุ) _____________________________________________ 
ตําแหน่งทางการเมือง  ของท่าน    ไม่มี    มี (โปรดระบุ) _____________________________________________ 

คู่สมรส    ไม่มี   มี (โปรดระบุ) _____________________________________________ 
ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา : 

 ไม่เคยกระทําผิด     เคยมีประวัติในความผิดมูลฐาน ______________________________________________ ปี พ.ศ.___________________ 
การมีส่วนร่วมในธุรกรรมต่อไปนี้  

  ไม่มี    ธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา   ธุรกิจค้าของเก่า    ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
  ธุรกิจบริการโอนเงิน     ธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน   ธุรกิจสถานบริการ    ธุรกิจค้าอาวุธยุทธภัณฑ์         
   ธุรกิจนายหน้าจัดหางาน    ธุรกิจนําเที่ยว บริษัททัวร์ 

5. ผู้รับมอบอํานาจ

  ไม่มี          
  มี ชื่อและนามสกุลผู้รับมอบอํานาจ_______________________________________________________ ความสัมพันธ์ ________________________________________ 
     ชื่อและนามสกุลผู้รับมอบอํานาจ_______________________________________________________ ความสัมพันธ์ ________________________________________ 
  (โปรดลงนามในหนังสือมอบอํานาจ และแบบฟอร์มทําความรู้จักลูกค้า KYC) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ  ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) ทราบในทันที 

 ลงชื่อ ________________________________________________ลูกค้า   
 ตัวบรรจง (                                                                             ) 

   วันที่        

สําหรับบริษัทเท่านัน้ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวตนของลูกค้าและข้อมูลข้างต้นตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้แล้วโดย 
   การเข้าพบลูกค้า  สถานที่ ______________________________________________________________________________วันที่ ____________________________ 
   ไม่ได้เข้าพบลูกค้า  แต่ดําเนินการโดย ______________________________________________________________________วันที่ ____________________________ 

   ลงชื่อ __________________________________________________แนะนําการลงทุน 
   ตัวบรรจง (                                                                             ) 
   วันที ่       

* ผู้รับประโยชน์จากการทําธุรกรรมในทอดสุดท้าย (Ultimate beneficial owner) หมายถึงบุคคลธรรมดา (Individual) ท่ีเป็นเจ้าของบัญชีท่ีแท้จริง ซึ่งพิจารณาจากข้อเท็จจริงในทางพฤตินัย เช่นในการซื้อขายหลักทรัพย์จะ
พิจารณาจากผู้ท่ีได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผล ส่วนต่างราคา หรือการใช้สิทธิต่างๆ เป็นต้น

**   ผู้มีอํานาจในการควบคุมการทําธุรกรรมในทอดสุดท้าย (Ultimate Controlling Person) หมายถึงบุคคลธรรมดา (Individual) ท่ีมีอํานาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการทําธุรกรรม 

ปรับปรุงวันที่ 1 เม.ย. 59 

4. แบบแสดงตนทัว่ไป

กรณีลูกค้านิติบุคคล 
กรุณาประทับ 
ตรายางบริษัท 



ปรับปรุงเมื่อ 12/05/2558  

                                                                                                                
                       เลขที่บัญชี/Account No.  

โปรดเลือกทําเครื่องหมายในชองท่ีสอดคลองกับสถานะของทาน 
Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

 

(หากทานตอบวา “ใช” ในขอใดขอหนึ่ง แสดงวา ทานเปนบุคคลอเมริกา 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) 

 
โปรดตอบ “ใช” หากทานเปนพลเมืองอเมริกัน แมวาจะอาศัยอยูนอกสหรัฐอเมริกา 
You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.  
โปรดตอบ “ใช” หากทานมีสถานะเปนพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเปนพลเมืองอเมริกัน 
You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship  
โปรดตอบ “ใช หากทานเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนท่ีเปนของสหรัฐอเมริกา) และยังไมไดสละความเปนพลเมืองอเมริกันอยางสมบูรณตามกฎหมาย 
You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered your U.S. citizenship. 

 

 
 

โปรดตอบ “ใช” หากสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาไดออกบัตรประจําตัวผูมีถิ่นท่ีอยูถาวรอยางถูกตองตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาใหแกทาน ไมวาบัตรดังกลาว
ของทานจะหมดอายุแลวหรือไม ณ วันท่ีทานกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอรมน้ี 
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. 
ควรตอบ “ไมใช” หากบัตรดังกลาวของทานไดถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอยางเปนทางการแลว ณ วันท่ี ทานกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอรมน้ี 
You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.  
 

 
ทานอาจถูกพิจารณาวาเปนผูมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกาหากเปนไปตามเกณฑ “Substantial Physical Presence Test” เชน ในปปจจุบัน ทานอยูในสหรัฐอเมริกาอยางนอย 183 วัน เปนตน และหากตองการรายละเอียด
เพ่ิมเติม โปรดศึกษาขอมูลในเว็บไซตของ หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IR https://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. 
 

 

(โปรดขามคําถามในสวนนี้หากทานแสดงตนวาเปนคนอเมริกันตามขอ 1 – 3 และไดกรอกแบบฟอรม W-9  แลว) 
 (Please skip this part if you have identified yourself as US person in the questions 1-3 above, but you still have to submit W9) 

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

(1) สําเนาบัตรประชาชนสําหรับคนไทย(หนังสือเดินทางสําหรับคนตางชาติท่ีแสดงวาไมใชคนอเมริกัน)  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  ขางลางน้ี  
A copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes” in question  below 

     ทานเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนท่ีเปนของสหรัฐอเมริกา) แตไดสละความเปนพลเมืองอเมริกันอยางสมบูรณตามกฎหมายแลวใชหรือไม           ใช/Yes □  ไมใช/No □ 
        Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered your U.S. citizenship? 
 

    ทานมีท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน หรือท่ีอยูเพื่อการติดตอในสหรัฐอเมริกา สําหรับบัญชีท่ีเปดไวกับ/ผานบมจ.หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) ใชหรือไม     ใช/Yes □  ไมใช/No □ 
           Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through Phillip Securities Thailand Co., Ltd. ? 

ทานมีหมายเลขโทรศัพทในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดตอทานหรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับบัญชีท่ีเปดไวกับ/ผาน /หรือมีอยูกับ                             ใช/Yes □  ไมใช/No □ 
 บมจ.หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) 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 Phillip Securities Thailand Co., Ltd. ? 
 



 ผูขอเปดบัญชี/ผู ใชบ ริการ    
Applicant’s Name/Name of user of the financial service 
(คํานําหนา/ ช่ือ/นามสกุล) (Title / Name / Last name) ___________________________________ 

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

บัตรประชาชนเลขที่ (สําหรับคนไทย) 
Thai Citizen ID Card No.                 

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

สวนท่ี 1 
   Part 1 

สถานะของลูกคา 
Status of Customer 

1.2 คําถามเพิ่มเติม / Additional Questions 

1.1 คําถามเพื่อตรวจสอบสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status check 

    ทานเปนพลเมืองอเมริกัน ใชหรือไม   Are you a U.S. Citizen?   ใช/Yes □ ไมใช/No □

 ทานมีสถานะเปนผูมีถิ่นท่ีอยูในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงคในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกาใชหรือไม 
  Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

    ใช/Yes □ ไมใช/No □ทานมีคําสั่งทํารายการโอนเงินเปนประจําโดยอัตโนมัติจากบัญชีท่ีเปดไวกับ/ผาน/ หรือมีอยูกับบมจ.หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย)  ไปยังบัญช ี
ในสหรัฐอเมริกา ใชหรือไม 
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with Phillip Securities Thailand Co., 
Ltd.  to an account maintained in the U.S.? 
 

   

ทานเปนผูถือบัตรประจําตัวผูมถีิ่นท่ีอยูถาวรอยางถูกตองตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เชน กรีนการด) ใช หรือไม  
        Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?   ใช/Yes □  ไมใช/No □

  ใช/Yes □  ไมใช/No □

 

  

 

 แบบแจงสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน/ไมเปนบุคคลอเมริกัน   
 Form for Declaration of Status as U.S. or Non-U.S. Person 

 สําหรับลูกคาประเภทบุคคลธรรมดา 
                                                For Individual Customer 



ปรับปรุงเมื่อ 12/05/2558  

 
 

 
สวนท่ี 2 

     Part 2 
การยืนยันและการเปล่ียนแปลงสถานะ 
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 แตขอมูลที่ใหตามแบบฟอรมนี้ หรือตามแบบฟอรม W-9 เปนขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ บมจ.หลักทรัพยฟลลิป 
(ประเทศไทย) มีสิทธิใชดุลยพินจิแตเพียงฝายเดียวที่จะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ตามท่ีบมจ.หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) เห็นสมควร 
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, Phillip Securities Thailand Co., Ltd.  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 Phillip Securities Thailand Co., Ltd. . 

3. ทานตกลงที่จะแจงใหบมจ.หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย)  ไดทราบและนําสงเอกสารประกอบใหแกบมจ.หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย)  ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณเปล่ียนแปลงอันทําใหขอมูลของ
ทานที่ระบุในแบบฟอรมนี้ไมถูกตอง และในกรณีที่บมจ.หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) มีการรองขอเอกสาร/ขอมูล/คํายินยอมเพ่ิมเติม ทานตกลงที่จะดําเนินการใหแลวเสร็จตามที่ไดรับการรองขอภายในเวลา
ที่บมจ.หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) กําหนด 
You agree to notify and provide relevant documents to Phillip Securities Thailand Co., Ltd. within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form 
to be incorrect, or after the date that Phillip Securities Thailand Co., Ltd.  has requested for additional document/ information/ consent. 

4. ทานรับทราบและตกลงวา ในกรณีที่ทานไมไดดําเนินการตามขอ 3 ขางตน หรือมีการนําสงขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ เกี่ยวกับสถานะของทาน บมจ.หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) 
มีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ตามท่ีบมจ.หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) เห็นสมควร 
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 Phillip Securities 
Thailand Co., Ltd.  to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you as may be deemed appropriate by Phillip Securities Thailand Co., Ltd. . 

สวนท่ี 3 
   Part 3 

การยินยอมใหเปดเผยขอมูลและการหักบญัชี 
Authorization for information disclosure and account withholding 

ทานตกลงใหความยินยอม ที่ไมอาจยกเลิกเพิกถอนแกบมจ.หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) ในการดําเนินการดังตอไปนี้ 
You hereby irrevocably authorize Phillip Securities Thailand Co., Ltd.  to: 

1. เปดเผยขอมูลตาง ๆ ของทานใหแกบริษัทในกลุมของบมจ.หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย)  (ในการปฏิบัติตาม FATCA หรือกฎหมายใดๆ) หนวยงานจัดเก็บภาษีอากร และหนวยงานราชการใดๆ ทั้งใน
ประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ขอมูลดังกลาวรวมถึง ช่ือลูกคา ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี หมายเลขบัญชี 
สถานะตามหลักเกณฑเรื่อง FATCA (คือ เปนผูปฏิบัติตาม หรือผูไมใหความรวมมือ) จํานวนเงินหรือมูลคาคงเหลือในบัญชี การจายเงินเขา-ออกจากบัญชี รายการเคล่ือนไหวทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภทและ
มูลคาของผลิตภัณฑทางการเงิน และ/หรือ ทรัพยสินอ่ืน ๆ ที่มีอยูกับบมจ.หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย)  และ/หรือเปดบัญชีผานบมจ.หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย)  ตลอดจนจํานวนรายได และขอมูลอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกรองขอโดยบริษัทในกลุมของบมจ.หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) หนวยงานทางภาษีอากรในประเทศและ/หรือตางประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ดวย 
Disclose to the group companies of Phillip Securities Thailand Co., Ltd.  (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 Phillip Securities Thailand Co., Ltd. , 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 Phillip Securities Thailand Co., Ltd. , domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities, including the IRS; and 

2. หักเงินจากบัญชีของทานที่มีกับบมจ.หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) หรือเปดผานบมจ.หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย)  รวมถึงเงินไดที่ทานไดรับจากบัญชีดังกลาวในจํานวนที่กําหนดโดยหนวยงานจัดเก็บ
ภาษีอากรในประเทศ และ/หรือตางประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใตบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑตางๆ รวมถึงขอตกลงใด ๆ ระหวางบมจ.หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) กับหนวยงานจัดเก็บภาษี
อากรดังกลาว 
Withhold from your account opened with/through Phillip Securities Thailand Co., Ltd.  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 Phillip Securities Thailand Co., Ltd.  and such tax authorities. 

3.  หากทานไมใหขอมูลที่จําเปนตอการพิจารณาสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือขอมูลที่จําเปนตองรายงานใหแกบมจ.หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย)  หรือไมใหคํายินยอมใหบมจ.หลักทรัพย
ฟลลิป (ประเทศไทย) ดําเนินการอ่ืนใดรวมถึงการเปดเผยขอมูลและการหัก ณ ที่จาย ตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้   บมจ.หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) มีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะยุติ
ความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ตามท่ีบมจ.หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) เห็นสมควร 
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 Phillip Securities Thailand Co., Ltd. , or if you 
fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, Phillip Securities Thailand Co., Ltd.  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 Phillip Securities Thailand Co., Ltd. . 
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   Part 4 

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

 
เพ่ือความสะดวกของทาน (ลูกคา/ผูขอใชบริการ) และเปนการลดภาระความซ้ําซอนของทานในการนําสงเอกสาร/ขอมูล/คํายินยอมใหกับบริษัทและสถาบันการเงินตางๆ ที่เปนเจาของผลิตภัณฑที่บมจ.หลักทรัพยฟล
ลิป (ประเทศไทย) เปนตัวแทนขาย(หรือเปนผูจัดจําหนาย) เปนรายๆ ไป  รวมทั้งกรณีที่ทานเปดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผานบมจ.หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย)   โดยหนังสือฉบับนี้ ทานรับทราบและ
ยินยอมใหบุคคลดังตอไปนี้ทั้งหมด(อันไดแก 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ทานทําธุรกรรมทางการเงินผาน หรือเปดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย หรือใชบริการทางการเงินอ่ืนใดทั้ง
โดยตรงหรือผานบมจ.หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย)  2. ผูสนับสนุนการขายฯ รายอ่ืน และผูเกี่ยวของกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกลาวขางตน,  และ 3. สมาชิกของกลุมธุรกิจทางการเงินของบมจ.
หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) ,  4.ตัวแทน หรือผูที่เกี่ยวของ หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกลาวขางตนทั้งหมด) ทั้งในปจจุบันและอนาคต    มีสิทธิใชเอกสารขอมูล คํายืนยันและคํายินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการ
แสดงตนและการเปดเผยขอมูล หรือหัก ณ ที่จาย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ขอมูลที่อางถึง (ซึ่งตอไปนี้จะรวมเรียกวา “เอกสารและขอมูล”) ตามกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ (รวมถึงกฎหมาย 
FATCA และกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย) เสมือนหน่ีงวา ทานไดมอบเอกสารและขอมูลนั้น และไดใหคํายืนยัน/คํายินยอมกับบุคคลดังกลาวขางตนทุก
ราย   และใหบุคคลดังกลาวขางตนและหนวยงานราชการทั้งในและตางประเทศและบุคคลที่เกี่ยวของทุกรายสามารถนําสง / ใชเอกสารและขอมูลใดๆของทานระหวางกันได ไมวาจะอยูในรูปสําเนาหรือเอกสารฉบับ
จริง 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 Phillip Securities Thailand Co., Ltd. ; You hereby acknowledge and agree for 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  Phillip Securities 
Thailand Co., Ltd.    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 
Phillip Securities Thailand Co., Ltd. , and  4. the agents or related persons or  affiliated company of 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 และเง่ือนไขตางๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับ
ขาพเจา เพ่ือเปนหลักฐานแหงการนี้ จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ  
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. 

ลายมือช่ือของลูกคาผูขอเปดบัญชี   
Signature of Applicant                     

วันท่ี 
Date 

ลายมือช่ือเจาหนาท่ีผูรับเอกสาร 
Signature of Officer                      
who receives the document 

วันท่ี 
Date 

   ใช/Yes □ ไมใช/No □ทานมีการมอบอํานาจหรือใหอํานาจการลงลายมือชื่อแกบุคคลท่ีมีท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับบัญชีท่ีเปดไวกับ/
ผาน/หรือมีอยูกับผูรบัใชหรือไม 
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with Phillip Securities 
Thailand Co., Ltd.  granted to person with U.S. address? 
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คําศัพทท่ีสําคัญ (Glossary of key terms) 
 
เอกสารฉบับน้ีเปนสรุปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูลเทาน้ันและเปนขอมูลในลักษณะท่ัวไป ท้ังน้ี ไมถือเปนการ
ใหคําปรึกษาทางภาษีหรือกฎหมาย ผูรับเอกสาร FATCA Form (ตามนิยามท่ีปรากฏใน FATCA Form)  ไม
รับประกันความถูกตอง ครบถวน และไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดใดๆ หรือไมรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิด
จากการยึดถือตามขอมูลน้ี หากทานมีขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสถานะของนิติบุคคลของทานหรือแบบฟอรมของ
สรรพากรสหรัฐ (U.S. IRS) โปรดขอความเห็นหรือคําปรึกษาจากผูท่ีสามารถใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายภาษี
ของสหรัฐอเมริกา 
นิติบุคคล (Entity) - หมายถึง บุคคลตามกฎหมายหรือการจัดตั้งตามกฎหมาย ซ่ึงไมใชบุคคลธรรมดา 
บุคคลอเมริกัน (U.S. Person) - เพื่อวัตถุประสงคในการจัดเก็บภาษี นิติบุคคลจะถือวาเปนบุคคลอเมริกัน ใน
กรณีท่ีเปน 
• หางหุนสวนหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนในสหรัฐอเมริกา หรือจัดตั้งภายใตกฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือรัฐใดของ

สหรัฐอเมริกา 
• ทรัสตจะถือเปนบุคคลสหรัฐถา - (i) ศาลในสหรัฐอเมริกามีอํานาจภายใตกฎหมายในการบังคับตามคําสั่งศาล 

หรือตัดสินในประเด็นตางๆท่ีเปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการของทรัสต และ (ii) บุคคลสัญชาติ
อเมริกันหน่ึงหรือหลายคนท่ีมีอํานาจในการควบคุมการตัดสินใจเร่ืองสําคัญตางๆในทรัสต 

• ทรัพยของผูตายซ่ึงเปนบุคคลอเมริกันหรือผูมีถิ่นท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา 
FATCA 
FATCA เปนคํายอของ Foreign Account Tax Compliance Act ซ่ึงเปนกฎหมายทางภาษีของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ท่ีมุงหาบุคคลอเมริกันท่ีมีทรัพยสินทางการเงินนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   เปนท่ีคาดวารัฐบาลไทย
จะไดลงนามในขอตกลงกับประเทศสหรัฐอเมริกาอันเกี่ยวเน่ืองกับกฎหมาย FATCA เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ 
• บุคคลอเมริกันท่ีมีทรัพยสินทางการเงินในประเทศไทย และ 
• ชาวไทยที่มีทรัพยสินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
สถาบันการเงิน (Foreign Financial Institution) - หมายถึง สถาบันผูรับฝากหลักทรัพย สถาบันท่ีรับฝากเงิน 
นิติบุคคลท่ีดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน หรือบริษัทประกันท่ีกําหนด ตามท่ีนิยามโดยกฎหมาย FATCA 
รายไดจาการลงทุน/รายไดทางออม (Passive Income) - โดยทั่วไปหมายถึงสวนของรายไดรวมกอนหัก
คาใชจายท่ีประกอบดวย 
• เงินปนผล และเงินจายเงินทดแทนเงินปนผล (รายไดท่ีเทียบเทาเงินปนผล) 
• ดอกเบ้ีย และรายไดท่ีเทียบเทาดอกเบ้ีย 
• คาเชา และคาลิขสิทธิ์ (Royalties) ท่ีนอกเหนือจากคาเชาและคาลิขสิทธิ์ท่ีไดจากการประกอบการคาหรือการทํา

ธุรกิจ อยางนอยบางสวน โดยลูกจางของนิตบุิคคล 
• เงินรายป (Annuities) 
• รายไดจากสัญญา Swap 
• รายไดคาเชาอสังหาริมทรัพย หากรายไดดังกลาวสามารถไดรับโดยตองมีการดําเนินการเพียงเล็กนอยจนถึงไม

ตองดําเนินการใดๆ  
 

NFFE   - เปนคํายอสําหรับ Non-Financial Foreign Entity ซ่ึงหมายถึงนิติบุคคลท่ี มิไดเปนสถาบันการเงินตาม
นิยามของกฎหมาย FATCA  
นิติบุคคลที่มีรายไดหลักมาจากการประกอบกิจการที่ไมใชการลงทุน (Active Non-Financial Foreign 
Entity) - หมายถึง นิติบุคคลท่ีไมเปนนิติบุคคลอเมริกันและไมเปนสถาบันการเงิน ท่ีเขาเงื่อนไขขอใดขอหน่ึง
ดังตอไปน้ี 
(1)  มีท้ังรายไดจากการลงทุน/รายไดทางออม (passive income) นอยกวารอยละ 50 ของรายไดรวมกอนหัก
คาใชจาย ในปปฏิทินกอนหนาหรือในระยะเวลาการรายงานอื่นท่ีเหมาะสม และมีสินทรัพยท่ีเปนสินทรัพยท่ี
กอใหเกิดหรือเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพื่อกอใหเกิดรายไดจากการลงทุน/รายไดทางออม นอยกวารอยละ 50 ของ
สินทรัพยท้ังหมดท่ีนิติบุคคลดังกลาวมีอยูในปปฏิทินกอนหนาหรือระยะเวลาการรายงานอื่นท่ีเหมาะสม 
(2)  หุนของนิติบุคคลดังกลาวเปนหุนท่ีมีการซื้อขายเปนการท่ัวไปในตลาดหลักทรัพยท่ีมีการจัดตั้งอยางเปน
ทางการ หรือนิติบุคคลดังกลาวเปนนิติบุคคลท่ีเกี่ยวของกับนิติบุคคลท่ีหุนมีการซ้ือขายเปนการท่ัวไปในตลาด
หลักทรัพยท่ีมีการจัดตั้งอยางเปนทางการ 
(3)  เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนในดินแดนของสหรัฐ (U.S. Territory) และผูรับประโยชนของนิติบุคคลดังกลาวท้ังหมด
เปนผูมีถิ่นท่ีอยูในดินแดนของสหรัฐ 
(4)  เปนหนวยงานรัฐบาล (รัฐบาลอื่นใดนอกเหนือจากรัฐบาลสหรัฐ) องคการบริหารสวนทองถิ่น (ซ่ึงมีความหมายรวมถึง
รัฐ จังหวัด อําเภอ หรือเทศบาล) หรือหนวยงานสาธารณะที่ทําหนาท่ีของรัฐบาลหรือองคการบริหารสวนทองถิ่น 
หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐ องคกรระหวางประเทศ ธนาคารกลางท่ีไมใชธนาคารกลางของสหรัฐ หรือหนวยท่ีมีหนวยงาน
ดังกลาวขางตนแหงหน่ึงหรือมากกวาเปนเจาของ 
(5)  ธุรกิจหลักของนิติบุคคลดังกลาว ประกอบดวยการถือหุน (ท้ังหมดหรือบางสวน) หรือใหสินเช่ือและบริการทาง
การเงินอื่นๆ แกบริษัทลูกหน่ึงหรือหลายแหงท่ีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการคาหรือธุรกิจอื่นท่ีไมใชธุรกิจทางการเงิน 
ยกเวนในกรณีท่ีนิติบุคคลดังกลาวมีหนาท่ี (หรือทําหนาท่ีเสมือน) เปนกองทุนเพื่อการลงทุน อาทิ กองทุนเพื่อการ
ลงทุนในหุนนอกตลาด กองทุนรวมลงทุน กองทุนเพื่อการซ้ือกิจการหรือเคร่ืองมือการลงทุนอื่นใดท่ีมีวัตถุประสงคใน
การซ้ือหรือใหเงินทุนในฐานะผูถือสินทรัพยทุนเพื่อวัตถุประสงคในการลงทุนในบริษัทใดๆนิติบุคคลดังกลาวจะไมมี
คุณสมบัติตามขอน้ี 
(6)  เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ันโดยท่ียังไมไดเร่ิมดําเนินธุรกิจและไมมีประวัติการดําเนินธุรกิจมากอน แตไดทําการ
ลงทุนในสินทรัพยดวยวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจใดๆ ท่ีไมใชธุรกิจสถาบันการเงิน ท้ังน้ี นิติบุคคลดังกลาว
จะไมเขาขายมีคุณสมบัติตามขอน้ี หลังจากครบ 24 เดือนนับจากวันท่ีไดมีการจัดตั้งนิติบุคคลข้ึน 
(7)   เปนนิติบุคคลท่ีกําลังอยูในข้ันตอนการขายสินทรัพยเพื่อการชําระบัญชี หรืออยูระหวางการปรับโครงสรางโดย
มีความตั้งใจที่จะดําเนินกิจการเดิมตอไป หรือเร่ิมดําเนินการใหมในธุรกิจอื่น นอกเหนือจากการเปนสถาบันการเงิน 
ท้ังน้ี นิติบุคคลดังกลาวตองไมเคยเปนสถาบันการเงินในระยะเวลา 5 ปกอนหนาน้ี 
(8)   เปนนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจในการใหสินเช่ือหรือการทําธุรกรรมเพ่ือกระจายความเสี่ยง (hedging) แกหรือ
เพื่อนิติบุคคลท่ีเกี่ยวของท่ีไมใชสถาบันการเงิน และไมมีการใหสินเช่ือหรือทําธุรกรรมเพ่ือกระจายความเสี่ยงแกนิติ
บุคคลอื่นใดที่ไมใชนิติบุคคลท่ีเกี่ยวของ ท้ังน้ี กลุมของนิติบุคคลท่ีเกี่ยวของในกลุมตองเปนนิติบุคคลท่ีประกอบ
ธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเปนสถาบันการเงิน 
(9)   เปนนิติบุคคลท่ีไมใชสถาบันการเงินท่ีไดรับการยกเวน ตามท่ีกําหนดในหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง
สหรัฐท่ีเกี่ยวของ หรือ 
(10) เปนนิติบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี 

(10.1)  เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งและประกอบธุรกิจในประเทศท่ีเปนถิ่นท่ีอยูของนิติบุคคลดังกลาว โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา หรือการศึกษา 
หรือเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งและดําเนินการในประเทศที่เปนถิ่นท่ีอยูของตนโดยมีลักษณะเปน
หนวยงานทางวิชาชีพ กลุมของธุรกิจ หอการคา หนวยแรงงาน หนวยงานทางการเกษตร หรือเปน
นิติบุคคลท่ีดําเนินการในการสงเสริมสวัสดิการสังคมเปนการเฉพาะ 

(10.2)  เปนนิติบุคคลท่ีไดรับการยกเวนภาษีเงินไดในประเทศถิ่นท่ีอยู 
(10.3)  เปนนิติบุคคลท่ีไมมีผูถือหุนหรือสมาชิกท่ีไดรับผลประโยชนจากการเปนเจาของหรือผลประโยชน

ตอบแทนจากรายไดหรือทรัพยสินของนิติบุคคลน้ัน 
(10.4)  กฎหมายท่ีบังคับใชในประเทศถิ่นท่ีอยูของนิติบุคคลดังกลาวหรือขอกําหนดตามเอกสารการจัดตั้งไม

อนุญาตใหมีการแจกจายเงินไดหรือสินทรัพยของนิติบุคคลดังกลาวใหเปนผลประโยชนของบุคคลท่ี
เปนเอกชนหรือนิติบุคคลท่ีไมใชเพื่อการกุศลนอกเหนือจากท่ีเปนการประกอบกิจการการกุศลของ
นิติบุคคลดังกลาว หรือการจายเงินท่ีเปนคาจางหรือคาตอบแทนในการทํางาน หรือการจายเงินเปน
คาอสังหาริมทรัพยท่ีนิติบุคคลดังกลาวไดซ้ือไวตามมูลคายุติธรรมของตลาด และ 

(10.5)  กฎหมายท่ีบังคับใชในประเทศถิ่นท่ีอยูของนิติบุคคลดังกลาวหรือขอกําหนดตามเอกสารการจัดตั้ง 
ตองมีขอกําหนดวาในการเลิกกิจการหรือการยุบเลิกนิติบุคคลดังกลาว สินทรัพยท้ังหมดจะตองถูก
โอนใหกับหนวยของรัฐบาลหรือหนวยท่ีไมแสวงหากําไรอื่น หรือใหสินทรัพยท่ีเหลืออยูตกเปนของ
แผนดิน 

นิติบุคคลที่เก่ียวของ (Related Entity) - นิติบุคคลท่ีเปน “นิติบุคคลท่ีเกี่ยวของ” กับนิติบุคคลอื่นถานิติบุคคลหน่ึงใดมี
อํานาจควบคุมอีกนิติบุคคลหน่ึง หรือนิติบุคคลสองแหงท่ีอยูภายใตการควบคุมเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงคตามขอน้ี การ
ควบคุมรวมถึงความเปนเจาของท้ังทางตรงและทางออมมากกวารอยละ 50 ของอํานาจในการออกเสียงหรือมูลคาของนิติ
บุคคลน้ัน และตอไปน้ีใหถือวา ประเทศไทยอาจถือวานิติบุคคลไมเปนนิติบุคคลท่ีเกี่ยวของกับนิติบุคคลอื่น ถานิติบุคคล
ท้ังสองแหงน้ันไมไดเปนสมาชิกของเครือบริษัทเดียวกันตามท่ีกําหนดไวในขอ 1471(e)(2) ของประมวลรัษฎากรของ
สหรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This document is a summary for information purposes only and general in nature. It should 
not be considered as tax or legal advice. TMB makes no guarantee of its accuracy and 
completeness and is not responsible for any errors, nor shall TMB be liable for any loss that 
results from reliance upon this information. If you have any questions regarding your 
organization’s status or U.S. IRS Forms, please seek advice from qualified U.S. tax advisor. 
Entity - means a legal person or a legal arrangement, which is not a natural person. 
U.S. Person - For federal tax purposes, an entity is considered a U.S. Person if it is:  
• A partnership or corporation incorporated or organized in the United States or under the 

laws of the United States or any State thereof,  
• A trust if - (i) a court within the United States would have authority under applicable law to 

render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of 
the trust, and (ii) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial 
decisions of the trust, or 

• An estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States 
  

FATCA 
FATCA is an abbreviation of Foreign Account Tax Compliance Act. This United States tax 
legislation is aimed at identifying U.S. Persons that have  financial assets outside of the 
United States. By December 31, 2014, the government of the Thailand is expected to have 
concluded an agreement with the government of the United States  related to FATCA with 
respect to the exchange of information regarding: 
• U.S. Persons who have financial assets in the Thailand, and 
• Thai taxpayers who have financial assets in the United States. 

 
Financial Institution - means a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment 
Entity, or a Specified Insurance Company as defined under FATCA. 
Passive Income - refers generally to the portion of gross income that consists of: 
• Dividends and dividend substitute payments (income equivalent to dividend); 
• Interest and income equivalent to interest 
• Rents and royalties, other than rents and royalties derived in the active conduct of a trade 

or business conducted, at least in part, by employees of the NFFE; 
• Annuities; 
• Income from swap-contracts; 
• Rental income of real estate property provided that this income can be obtained by 

performing little to no activity. 
 

NFFE   - is an abbreviation of Non-Financial Foreign Entity, i.e., the entity which is non-
financial institution by the definition of FATCA  
Active Non-Financial Foreign Entity (Active NFFE) - means any NFFE that meets any of 
the following criteria: 
(1)  Less than 50 percent of the NFFE’s gross income for the preceding calendar year or 

other appropriate reporting period is passive income and less than 50 percent of the 
assets held by the NFFE during the preceding calendar year or other appropriate 
reporting period are assets that produce or are held for the production of passive 
income; 

(2)  The stock of the NFFE is regularly traded on an established securities market or the NFFE is a 
Related Entity of an Entity the stock of which is traded on an established securities market; 

(3)  The NFFE is organized in a U.S. Territory and all of the owners of the payee are bona 
fide residents of that U.S. Territory; 

(4)  The NFFE is a non-U.S. government, a political subdivision of such government 
(includes a state, province, country, or municipality), or a public body performing a 
function of such government or a political subdivision thereof, a government of a U.S. 
Territory, an international organization, a non-U.S. central bank of issue, or an Entity 
wholly owned by one or more of the foregoing; 

(5) Substantially all of the activities of the NFFE consist of holding (in whole or in part) the 
outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries 
that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, 
except that an NFFE shall not qualify for this status if the NFFE functions (or holds itself 
out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, 
leveraged buyout fund or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund 
companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment 
purposes; 

(6)  The NFFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is 
investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a 
Financial Institution, provided that the NFFE shall not qualify for this exception after the 
date that is 24 months after the date of the initial organization of the NFFE; 

(7)  The NFFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of 
liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence 
operations in a business other than that of a Financial Institution; 

(8)  The NFFE primarily engages in financing and hedging transactions with or for Related 
Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging 
services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such 
Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial 
Institution; 

(9) The NFFE is an “excepted NFFE” as described in relevant U.S. Treasury Regulation; or 
(10) The NFFE meets all of the following requirements: 

(10.1) It is established and operated in its country of residence exclusively for religious, 
charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is 
established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional 
organization, business league, chamber of commerce, labor organization, 
agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated 
exclusively for the promotion of social welfare; 

(10.2)  It is exempt from income tax in its country of residence; 
(10.3)  It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest 

in its income or assets; 
(10.4)  The applicable laws of the NFFE’s country of residence or the NFFE’s formation 

documents do not permit any income or assets of the NFFE to be distributed to, 
or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than 
pursuant to the conduct of the NFFE’s charitable activities, or as payment of 
reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the 
fair market value of property which the NFFE has purchased; and 

(10.5)  The applicable laws of the NFFE’s country of residence or the NFFE’s formation 
documents require that, upon the NFFE’s liquidation or dissolution, all of its assets 
be distributed to a governmental entity or other non-profit organization, or escheat 
to the government of the NFFE’s country of residence or any political subdivision 
thereof. 

Related Entity - An entity is a “Related Entity” of another entity if either entity controls the 
other entity, or two entities are under common control. For this purpose control includes direct 
or indirect ownership of more than 50 per cent of the vote or value in an entity. 
Notwithstanding the foregoing, Thailand may treat an entity as not a Related Entity of another 
entity if the two entities are not members of the same expanded affiliated group.
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