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เฉพาะผู้ที�ประสงค์นาํหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นั $น 

ข้าพเจ้า ..........................................................................................................................................................................  

บตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง/ทะเบียนนิติบคุคล เลขที� ...................................................................................... 

กรณีผู้ถอืหลกัทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา 

1. สถานที�เกิด ………...............................................................ประเทศ........................................................................ 

2. สญัชาติที� 2.............................................................................................................................................................. 

3. ที�อยูถ่าวร................................................................................................................................................................. 

      จงัหวดั/State/Region…………………………ประเทศ.........................................รหสัไปรษณีย์/ Postal………………. 

กรณีผู้ถอืหลกัทรัพย์เป็นนิติบุคคล 

1. ประเทศที�จดทะเบียนจดัตั $งบริษัท …………………………………………………………………………………………… 

2. สถานะของนิติบคุคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………..                          

       (*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี $ เพื�อนําข้อมลูมากรอกในช่องนี $) 

       - กรณีสถานะของนิติบคุคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE โปรดระบ ุ% การถือครองของผู้ ถือหุ้นชาวสหรัฐ.................. 

 - กรณีสถานะของนิติบคุคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบหุมายเลข GIIN………………………………. 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลกัทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที�ระบุไว้

ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลกัทรัพย์เข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ก่อให้เกิดความเสยีหายใด ๆ  ขึ $นแก่บริษัท ศนูย์รับ

ฝากฯ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี $ 

ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัท ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที�ปรากฎในเอกสารนี $ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื�นที�มี

อํานาจตามกฎหมายรวมทั $งหนว่ยงานที�มีข้อตกลงกบับริษัท ศนูย์รับฝากฯ ในการขอเรียกดขู้อมลูดงักลา่วได้         

ลงชื�อ ..............................................................................  ผู้ ถือหลกัทรัพย์           

        (.............................................................................)  โทรศพัท์ …….............................................. 

 

 

สิ�งที�สง่มาด้วย � 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล 

ส่วนที+หนึ+ง: สถานที+จดทะเบียนจัดตั .ง 

ส่วนที+สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของบุคคล

ตาม FATCA 

[   ] 1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิติบคุคล ซึ�งจดัตั $งขึ $นตามกฎหมายของประเทศ:_________________________ U.S. Person/Non-U.S. 

Entity 

[   ] 1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั $งขึ $นตามกฎหมายของ

ประเทศ:__________________________________________________________________ 

ในกรณีที�จดัตั $งขึ $นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิติบคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั $งขึ $นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบ

แบบสอบถามในสว่นที�สอง นอกเหนือจากนั $นการให้คํารับรองถือวา่เสร็จสิ $น) 

 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของบุคคล

ตาม FATCA 

[   ] 2.1 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant 

FFI โดยมีเลข GIIN ดงัตอ่ไปนี $ ___________________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[   ] 2.2 ข้าพเจ้าเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[   ] 2.3 ข้าพเจ้าเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certificated Deemed-Compliant FFI และได้แนบ  

W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[   ] 2.4 ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื $อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็น

บริษัทในเครือของบริษัทที�จดทะเบียนซื $อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั $น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็น

บริษัทในเครือของบริษัทที�จดทะเบียนซื $อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฎอยูใ่นสาํเนางบ

การเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี $ 

Expected NFFE 

[   ] 2.5 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหวา่งประเทศ หรือ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์จากการจ่ายเงินใดๆที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์

ที�จะซื $อขาย หรือ โอนย้ายนี $ และไมไ่ด้ประกอบกิจการทางการค้า ในลกัษณะเดียวกบับริษัท

ประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 

Owner (EBO) 

[   ] 2.6 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไมแ่สวงหากําไร 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit 

Organization (NPO) 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของบุคคล

ตาม FATCA 

[   ] 2.7 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นที�มิใช่สถาบนัการเงินซึ�งมไิด้มีรายได้หลกัมาจากการ

ลงทนุ ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นนิติบคุคลที�มิได้จดัตั $งขึ $นในสหรัฐอเมริกา และไมเ่ป็น

สถาบนัการเงิน และมีเงนิได้ไม่เกินกึ+งหนึ+งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆในสี�กลุม่

ตอ่ไปนี $ และ มีมูลค่าทรัพย์สนิในงบการเงนิล่าสุดไม่เกนิกึ+งหนึ+งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ใน

สี�กลุม่ตอ่ไปนี $ 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี $ย 

กลุม่ที� 2 เงินคา่เช่าและคา่สทิธิb 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

� รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

� รายได้จากสญัญาซื $อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

� รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

� รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

� รายได้ที�ได้จากเงินสาํรองหากเป็นบริษัทประกนั 

� เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

� เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[   ] 2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นที�มิใช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลกัมาจากการลงทุน 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นนิติบคุคลที�มิได้จดัตั $งขึ $นในสหรัฐอเมริกา และไมเ่ป็นสถาบนั

การเงิน หรือ นิติบคุคลใดๆดงักลา่วข้างต้น และมีเงนิได้เกนิกึ+งหนึ+งในงบการเงินปีลา่สดุที�มา

จากแหลง่ใดๆในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ มีมูลค่าทรัพย์สนิในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ+งหนึ+งที�

สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุม่ดงักลา่วข้างต้นที�ได้กลา่วไปแล้ว พร้อมกนันี $ ข้าพเจ้าได้ระบุ

ข้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอยีดด้านลา่งดงัตอ่ไปนี $ 

[  ] ข้าพเจ้าไม่มผีู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัตอ่ไปนี $ 

[  ] ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมีชื�อ ที�อยู ่และ เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี

ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯแต่

ละราย ดงัตอ่ไปนี $ 

 

 

 

Passive NFFE 
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-------------------------------- 

ชื+อ ที+อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   

 

[   ] 2.9 ข้าพเจ้าไมเ่ข้าขา่ยเป็นนิติบคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น Others 


