แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิตบิ ุคคล)
เฉพาะผูป้ ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ ( Issuer Account )
วันที.่ ................………….…….…..
ข้าพเจ้า ........................................................................................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่ .................................................................................................
สำหรับบุคคลธรรมดำ
1. เกิดในสหรัฐอเมริกา
2. เป็ นพลเมืองอเมริกนั หรือมีสญ
ั ชาติท่ี 2 เป็ นอเมริกนั
3. มีถนิ่ ทีอ่ ยูถ่ าวรในประเทศสหรัฐอเมริกา

 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็ นบุคคลสัญชาติ อเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ
สงวนสิ ทธิ ไ์ ม่รบั ฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ดังนัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิ ธีรบั หลักทรัพย์โดยวิ ธีอืน่ แทน

สำหรับนิ ติบุคคล
1. เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
2. เป็ นสถาบันการเงิน ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA
หาก“ใช่”โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท

3. เป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ รี ายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของรายได้รวม

 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่
PFFI, RDCFFI
 ใช่*  ไม่ใช่

หรือมีทรัพย์สนิ ทีก่ ่อให้เกิดรายได้ดงั กล่าวตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อ 1 และ/หรือข้อ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็ นนิ ติบคุ คลสัญชาติ อเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA
TSD ขอสงวนสิ ทธิ ไ์ ม่รบั ฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริ ษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิ ธีรบั หลักทรัพย์โดย
วิ ธีอืน่ แทน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์กอ่ ให้เกิดความ
เสียหายใด ๆ ขึน้ แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์อาจเปิ ดเผยข้อมูลทีป่ รากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นทีม่ อี านาจตาม
กฎหมายหรือมีขอ้ ตกลงกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้
ลงชือ่ .............................................................................. ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ …..............................................

แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล
ส่ วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบียนจัดตัง*
คํารั บรองสถานะ

[]

1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คล ซึงจัดตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

[]

1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิตบิ คุ คล โดยสํานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึ
 นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

U.S. Person / Non-U.S.
Entity

ในกรณีทีจดั ตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W-9 ไว้ แล้ ว
(หากเป็ นนิตบิ คุ คล หรื อสาขาของนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริ กา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนทีสอง
นอกเหนือจากนั นการให้ คาํ รับรองถือว่าเสร็ จสิ น)
ส่ วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

[]

2.1 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรื อ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี 
_________________________

PFFI, RDCFFI

[]

2.2 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินทีไม่เข้ าร่ วม FATCA

NPFFI

[]

2.3 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้ แนบ W-8BEN-E ซึง แสดงสถานะ
ดังกล่าวไว้ แล้ ว

CDCFFI

[]

2.4 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์นั น

Excepted NFFE

และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริ ษัทซึง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึง ปรากฏอยู่ในสําเนางบการเงินทีได้ แนบมากับเอกสารคําขอชุดนี 
[]

2.5 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรื อ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์ทีจะซื อขาย หรื อ โอนย้ ายนี 
และไม่ได้ ประกอบกิจการทางการค้ าในลักษณะเดียวกับบริ ษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรื อ ธนาคารพาณิชย์

[]

2.6 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลภายใต้ ประมวลรัษฎากรไทย

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

Non-Profit Organization
(NPO)
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แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล (ต่ อ)

[]

คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มิได้ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Active NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และ ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ ไม่ เกินกึ$ง
หนึ$งในงบการเงินปี ลา่ สุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ต่อไปนี  และ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดไม่ เกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มต่อไปนี 
กลุม่ ที 1 เงินปั นผลและดอกเบี ย
กลุม่ ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิp
กลุม่ ที 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
• รายได้ จากการขายสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที 1 และ กลุม่ ที 2
• รายได้ จากสัญญาซื อขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
• รายได้ จากอัตราแลกเปลียน
• รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบํานาญ
• รายได้ ทีได้ จากเงินสํารองหากเป็ นบริษัทประกัน
• เงินได้ จากสัญญาบํานาญ
• เงินได้ จากสัญญาประกัน

[]

2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Passive NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และไม่เป็ นสถาบันการเงิน หรื อ นิตบิ คุ คลใดๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น และมี เงินได้ เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปี ล่าสุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ข้ างต้ น หรื อ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดเกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มข้ างต้ นดังทีได้ กล่าวไปแล้ ว
พร้ อมกันนี  ข้ าพเจ้ าได้ ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่าง ดังต่อไปนี 
[ ] ข้ าพเจ้ าไม่ มีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ หรื อ
[ ] ข้ าพเจ้ ามีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา (U.S. Tax
Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี 
ชื$อ

[]

ที$อยู่

2.9 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิตบิ คุ คลสถานะใดๆ ตามทีระบุข้างต้ น

เลข U.S. TIN

Others
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