สิ่งที่สงมาดวย 4

แบบสอบถามเพื่อหาขอบงชี้การเปนบุคคลสหรัฐฯ ( บุคคลและนิติบุคคล )
เฉพาะผูประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีผูออกหลักทรัพย ( Issuer Account )
วันที่ .........................................................
ขาพเจา..............................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ..........................................................................................
สําหรับบุคคลธรรมดา
1. เกิดในสหรัฐอเมริกา
2. เปนพลเมืองอเมริกันหรือมีสัญชาติที่ 2 เปนอเมริกัน
3. มีถิ่นอยูถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา

 ใช*  ไมใช
 ใช*  ไมใช
 ใช*  ไมใช

*หากทานตอบวา “ใช” ในขอใดขอหนึ่ง แสดงว่ าท่ านมีข้อบ่ งชี้อาจเป็ นบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่ รับฝากหลักทรั พย์ ของท่ านเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรั พย์ ดังนั้น ขอให้ ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรั พย์ โดยวิธีอ่ืนแทน

สําหรับนิติบุคคล
1. เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
2. เปนสถาบันการเงิน ภายใตขอกําหนดของ FATCA

 ใช*  ไมใช
 ใช*  ไมใช

หาก “ใช่” โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI

3. เปนนิติบุคคลที่มีรายไดจากการลงทุน/รายไดทางออมตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไปของรายไดรวม  ใช*  ไมใช
หรือมีทรัพยสินที่กอใหเกิดรายไดดังกลาวรอยละ50 ขึ้นไปของสินทรัพยรวม ในรอบบัญชีปลาสุด
*หากทานตอบวา “ใช” ในขอ 1 และ/หรือขอ 3 แสดงว่ าท่ านมีข้อบ่ งชี้ว่าอาจเป็ นนิติบุคคลสัญชาติอเมริ กันตามกฎหมาย FATCA
TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับฝากหลักทรั พย์ ของท่ านเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรั พย์ ดังนั้น ขอให้ ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรั พย์ โดย
วิธีอ่ืนแทน
ข า พเจาขอรับรองวาขอความตามที่ระบุไวขางตนเปนความจริง หากการฝากหลักทรัพ ยเ ขาบัญชีบริษัทผูอ อกหลักทรัพ ย กอใหเกิดความ
เสียหายใด ๆ ขึ้นแกศูนยรับฝากหลักทรัพยไมวาดวยประการใด ๆ ขาพเจายอมรับผิดและชดใชคาเสียหายใหแกศูนยรับฝากหลักทรัพยจนครบถวน
นอกจากนี้ ขาพเจารับทราบวาศูนยรับฝากหลักทรัพยอาจเปดเผยขอมูลที่ปรากฏในเอกสารใหแกกรมสรรพากรหรือหนวยงานอื่นที่มีอํานาจตาม
กฎหมายหรือศูนยรับฝากหลักทรัพยในการขอเรียกดูขอมูลดังกลาวได
ลงชื่อ ................................................................. ผูถือหลักทรัพย
(.................................................................) โทรศัพท ................................................
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แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
สวนที่หนึ่ง: สถานที่จดทะเบียนจัดตั้ง

[ ]
[ ]

คํารับรองสถานะ

สถานะของนิติบุคคลตาม
FATCA

1.1 ขาพเจาเปนนิติบุคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ:_____________
1.2 ขาพเจาเปนสาขาของนิติบุคคล โดยสํานักงานใหญของสาขาโดยจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ:__________

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

ในกรณีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ขาพเจาไดแนบ W-9 ไวแลว
(หากเปนนิติบุคคล หรือสาขาของนิติบุคคลที่มิไดจัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสวนที่สอง
นอกเหนือจากนั้นการใหคํารับรองถือวาเสร็จสิ้น)
สวนที่สอง: สถานะของนิติบุคคล FATCA

คํารับรองสถานะ
[ ]

2.1 ขาพเจามีสถานะเปนสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังตอไปนี้
_______________________________

สถานะของนิติบุคคลตาม
FATCA
PFFI,RDCFFI

[ ]

2.2 ขาพเจามีสถานะเปนสถาบันการเงินที่ไมเขารวม FATCA

NPFFI

[ ]

2.3 ขาพเจามีสถานะเปนสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และไดแนบ W-8BEN-E ซึ่งแสดงสถานะ
ดังกลาวไว

CDCFFI

[ ]

2.4 ขาพเจามิใชสถาบันการเงิน และเปนบริษัทจดทะเบียนในการซื้อขายหลักทรัพย หรือ เปนบริษัทในเครือของบริษัทที่จด
ทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยนั้น

Excepted NFFE

และขาพเจาไดแสดงหลักฐานการมีสถานะปนบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือเปนบริษัทในเครือของบริษัทที่
จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ซึ่งปรากฏอยูในสําเนางบ การเงินที่ไดแนบมากับเอกสารคําขอชุดนี้
[ ]

2.5 ขาพเจาเปนองคกรของรัฐบาล องคกรระหวางประเทศ หรือธนาคารแหงประเทศไทย
ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูรับผลประโยชนของการจายเงินใดๆที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยที่จะซื้อขาย หรือ โอนยายนี้
และไมไดประกอบกิจการทางการคาในลักษณะเดียวกับบริษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย หรือ ธนาคารพาณิชย

[ ]

2.6 ขาพเจาเปนองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร
ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลภายใตประมวลรัษฎากรไทย

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

Non-Profit Organization
(NPO)
หนา 1 ของ 2
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แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ตอ)

[ ]

คํารับรองสถานะ

สถานะของนิติบุคคลตาม
FATCA

2.7 ขาพเจาเปนบริษทหรือหางหุนสวนที่มิใชสถาบันการเงินซึ่งมิไดมีรายไดหลักมาจากการลงทุน

Active NFFE

ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนนิติบุคคลที่มิไดจัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไมเปนสถาบันการเงิน และมีเงินไดไมเกินกึ่ง
หนึ่งในงบการเงินปลาสุดที่มาจากแหลงใดๆ ในสี่กลุมตอไปนี้ และ
มีมูลคาทรัพยสินในงบการเงินลาสุดไมเกินกึ่งหนึ่งที่สามารถกอใหเกิดเงินไดในสี่กลุมตอไปนี้
กลุมที่ 1 เงินปนผลและดอกเบี้ย
กลุมที่ 2 เงินคาเชาและคาสิทธิ์
กลุมที่ 3 สวนรายไดจากธุรกรรมบางประเภท
 รายไดจากการขายสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินไดในกลุมที่1 และกลุมที่2
 รายไดจากสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธสินคาโภคภัณฑ
 รายไดจากอัตราแลกเปลี่ยน
 รายไดจากสัญญาประเภท SWAP
กลุมที่ 4 รายไดจากสัญญาประกันและสัญญาบํานาญ
 รายไดจากเงินสํารองหากเปนบริษัทประกัน
 เงินไดจากสัญญาบํานาญ
 เงินไดจากสัญญาประกัน
[ ]

2.8 ขาพเจาเปนบริษัทหรือหางหุนสวนที่มิใชสถาบันการเงินซึ่งมีรายไดหลักมาจาการลงทุน

Passive NFFE

ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนนิติบุคคลมิไดจัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และไมเปนสถาบัน การเงิน หรือ นิติบุคคลใดๆ
ดังกลาวขางตน และมี เงินไดเกินกึ่งหนึ่ง ในงบการเงินปลาสุดที่มาจากแหงใด ๆ ในสี่กลุมขางตน หรือ
มีมูลคาทรัพยสินในงบการเงินลาสุดเกินกึ่งหนึ่งที่สามารถกอใหเกิดเงินไดในสี่กลุมขางตนดังที่ไดกลาวไปแลว
พรอมกันนี้ ขาพเจาไดระบุขอมูลของผูถือหุน/เจาของตามรายละเอียดดานลาง ดังตอไปนี้
[ ] ขาพเจาไมมีผูถือหุน/เจาของ ที่เปนบุคคลสหรัฐอเมริกา หรือ
[ ] ขาพเจามีผูถือหุน/เจาของ ที่เปนบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู และ เลขประจําตัวผูเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax
Identification Number: TIN) ของผูถือหุน/เจาของ ที่เปนบุคคลสหรัฐฯ แตละราย ดังตอไปนี้
ชื่อ

[ ]

ที่อยู

2.9 ขาพเจาไมเขาขายเปนนิติบุคคลสถานะใดๆตามที่ระบุขางตน

เลข U.S TIN

Others
หนา 2 ของ 2
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