สิงทีส่งมาด้ วย 
เฉพาะผู้ทีประสงค์นาํ หลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน$
ข้ าพเจ้ า ..........................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบคุ คล เลขที ......................................................................................
กรณีผ้ ถู อื หลักทรัพย์ เป็ นบุคคลธรรมดา
1. สถานทีเกิด ………...............................................................ประเทศ........................................................................
2. สัญชาติที 2..............................................................................................................................................................
3. ทีอยูถ่ าวร.................................................................................................................................................................
จังหวัด/State/Region…………………………ประเทศ.........................................รหัสไปรษณีย์/ Postal……………….
กรณีผ้ ถู อื หลักทรัพย์ เป็ นนิติบุคคล
1. ประเทศทีจดทะเบียนจัดตังบริ
$ ษัท ……………………………………………………………………………………………
2. สถานะของนิติบคุ คลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………..
(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี $ เพือนําข้ อมูลมากรอกในช่องนี $)
- กรณีสถานะของนิติบคุ คลตาม FATCA เป็ น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวสหรัฐ..................
- กรณีสถานะของนิติบคุ คลตาม FATCA เป็ น PFFI หรื อ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN……………………………….
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ฝากหลักทรัพย์ เข้ าไว้ ในบัญชี บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความตามทีระบุไว้
ข้ างต้ นเป็ นความจริ ง หากการฝากหลักทรัพย์เข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้ เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ $นแก่บริ ษัท ศูนย์รับ
ฝากฯ ไม่ว่าด้ วยประการใด ๆ ข้ าพเจ้ ายอมรับผิดและชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ บริ ษัท ศูนย์ รับฝากฯ จนครบถ้ วน นอกจากนี $
ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าบริ ษัท ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิ ดเผยข้ อมูลทีปรากฎในเอกสารนี $ให้ แก่กรมสรรพากรหรื อหน่วยงานอืนทีมี
อํานาจตามกฎหมายรวมทังหน่
$ วยงานทีมีข้อตกลงกับบริ ษัท ศูนย์รับฝากฯ ในการขอเรี ยกดูข้อมูลดังกล่าวได้
ลงชือ .............................................................................. ผู้ถือหลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ ……..............................................
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แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
ส่ วนที+หนึ+ง: สถานที+จดทะเบียนจัดตัง.
คํารับรองสถานะ

สถานะของบุคคล
ตาม FATCA

[ ] 1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิติบคุ คล ซึงจัดตังขึ
$ $นตามกฎหมายของประเทศ:_________________________ U.S. Person/Non-U.S.
Entity
[ ] 1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิติบคุ คล โดยสํานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึ
$ $นตามกฎหมายของ
ประเทศ:__________________________________________________________________
ในกรณีทีจัดตังขึ
$ $นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W-9 ไว้ แล้ ว
(หากเป็ นนิติบคุ คล หรื อสาขาของนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตังขึ
$ $นในประเทศสหรัฐอเมริ กา กรุณาตอบ
แบบสอบถามในส่วนทีสอง นอกเหนือจากนันการให้
$
คํารับรองถือว่าเสร็ จสิ $น)
ส่ วนที+สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
คํารับรองสถานะ

สถานะของบุคคล
ตาม FATCA

[ ] 2.1 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรื อ Registered Deemed-Compliant
FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี $ ___________________________________
[ ] 2.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสถาบันการเงินทีไม่เข้ าร่วม FATCA

PFFI, RDCFFI

[ ] 2.3 ข้ าพเจ้ าเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certificated Deemed-Compliant FFI และได้ แนบ
W-8BEN-E ซึงแสดงสถานะดังกล่าวไว้ แล้ ว
[ ] 2.4 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนซื $อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อเป็ น
บริ ษัทในเครื อของบริษัททีจดทะเบียนซื $อขายในตลาดหลักทรัพย์นนั $
และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริษัทซึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อเป็ น
บริ ษัทในเครื อของบริษัททีจดทะเบียนซื $อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึงปรากฎอยูใ่ นสําเนางบ
การเงินทีได้ แนบมากับเอกสารคําขอชุดนี $
[ ] 2.5 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรื อ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์จากการจ่ายเงินใดๆทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์
ทีจะซื $อขาย หรื อ โอนย้ ายนี $ และไม่ได้ ประกอบกิจการทางการค้ า ในลักษณะเดียวกับบริษัท
ประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรื อ ธนาคารพาณิชย์
[ ] 2.6 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรทีไม่แสวงหากําไร
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบคุ คลภายใต้ ประมวลรัษฎากรไทย

CDCFFI

NPFFI

Expected NFFE

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

Non-Profit
Organization (NPO)
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แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ต่ อ)
คํารับรองสถานะ

สถานะของบุคคล
ตาม FATCA
Active NFFE

[ ] 2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมิใช่สถาบันการเงินซึงมิได้ มีรายได้ หลักมาจากการ
ลงทุน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตังขึ
$ $นในสหรัฐอเมริ กา และไม่เป็ น
สถาบันการเงิน และมีเงินได้ ไม่ เกินกึ+งหนึ+งในงบการเงินปี ลา่ สุดทีมาจากแหล่งใดๆในสีกลุม่
ต่อไปนี $ และ มีมูลค่ าทรัพย์ สนิ ในงบการเงินล่ าสุดไม่ เกินกึ+งหนึ+งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ใน
สีกลุม่ ต่อไปนี $
กลุม่ ที 1 เงินปั นผลและดอกเบี $ย
กลุม่ ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิb
กลุม่ ที 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
x รายได้ จากการขายสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที 1 และ กลุม่ ที 2
x รายได้ จากสัญญาซื $อขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
x รายได้ จากอัตราแลกเปลียน
x รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบํานาญ
x รายได้ ทีได้ จากเงินสํารองหากเป็ นบริ ษัทประกัน
x เงินได้ จากสัญญาบํานาญ
x เงินได้ จากสัญญาประกัน
[ ] 2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมิใช่สถาบันการเงินซึงมีรายได้ หลักมาจากการลงทุน Passive NFFE
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตังขึ
$ $นในสหรัฐอเมริ กา และไม่เป็ นสถาบัน
การเงิน หรื อ นิติบคุ คลใดๆดังกล่าวข้ างต้ น และมีเงินได้ เกินกึ+งหนึ+งในงบการเงินปี ลา่ สุดทีมา
จากแหล่งใดๆในสีกลุม่ ข้ างต้ น หรื อ มีมูลค่ าทรัพย์ สนิ ในงบการเงินล่ าสุดเกินกึ+งหนึ+งที
สามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีกลุม่ ดังกล่าวข้ างต้ นทีได้ กล่าวไปแล้ ว พร้ อมกันนี $ ข้ าพเจ้ าได้ ระบุ
ข้ อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่างดังต่อไปนี $
[ ] ข้ าพเจ้ าไม่ มผี ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่าง ดังต่อไปนี $
[ ] ข้ าพเจ้ ามีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ โดยมีชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯแต่
ละราย ดังต่อไปนี $
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ชื+อ

ที+อยู่

[ ] 2.9 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิติบคุ คลสถานะใดๆ ตามทีระบุข้างต้ น

เลข U.S. TIN

Others

--------------------------------
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