คารับรองสถานะนิติบุคคลและคายินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลตาม FATCA
คารับรองสถานะ
ข้ าพเจ้ า (ชื่อนิติบคุ คล) ___________________________________________________________________
โดย __________________________________________ ตาแหน่ง __________________________________________
และ __________________________________________ ตาแหน่ง __________________________________________
ขอรับรองว่าข้ าพเจ้ ามีสถานะดังต่อไปนี ้
ส่ วนที่หนึ่ง: สถานที่จดทะเบียนจัดตัง้
คารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ ุคคลตาม
FATCA

[]

1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิติบคุ คล ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

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

[]

1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิติบคุ คล โดยสานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________
ในกรณีที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W-9 ไว้ แล้ ว
(หากเป็ นนิติบคุ คล หรือสาขาของนิติบคุ คลทีม่ ิได้ จดั ตังขึ
้ ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนที่สอง
นอกเหนือจากนันการให้
้
คารับรองถือว่าเสร็จสิ ้น)

ส่ วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

[]

คารับรองสถานะ

สถานะของนิตบิ ุคคลตาม
FATCA

2.1 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI

PFFI

โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี ้ _________________________
[]

2.2 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท Registered Deemed-Compliant FFI

RDCFFI

โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี ้ _________________________
[]

2.3 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินที่ไม่เข้ าร่วม FATCA

NPFFI

[]

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

CDCFFI

[]

2.5 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริษัทที่จดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็ นบริษัทในเครือของบริษัทที่จด
ทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์

Excepted NFFE

และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริษัทซึง่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็ นบริษัทในเครือของบริษัทที่จด
ทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นสาเนางบการเงินที่ได้ แนบมากับเอกสารคาขอชุดนี ้
หน้ า 1 ของ 4

[]

2.6 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์ที่จะซื ้อขาย หรือ โอนย้ ายนี ้
และไม่ได้ ประกอบกิจการทางการค้ าในลักษณะเดียวกับบริษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์

[]

2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบคุ คลภายใต้ ประมวลรัษฎากรไทย

[]

2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนที่มิใช่สถาบันการเงินซึง่ มิได้ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

Non-Profit Organization
(NPO)
Active NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิติบคุ คลที่มิได้ จดั ตังขึ
้ ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ ไม่ เกินกึ่ง
หนึ่งในงบการเงินปี ล่าสุดที่มาจากแหล่งใด ๆ ใน 4 กลุม่ ต่อไปนี ้ และ
มีมูลค่ าทรัพย์ สินในงบการเงินล่ าสุดไม่ เกินกึ่งหนึ่ง ที่สามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ใน 4 กลุม่ ต่อไปนี ้
กลุม่ ที่ 1 เงินปั นผลและดอกเบี ้ย
กลุม่ ที่ 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ์
กลุม่ ที่ 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
 รายได้ จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที่ 1 และ กลุม่ ที่ 2
 รายได้ จากสัญญาซื ้อขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
 รายได้ จากอัตราแลกเปลี่ยน
 รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที่ 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบานาญ
 รายได้ ที่ได้ จากเงินสารองหากเป็ นบริ ษัทประกัน
 เงินได้ จากสัญญาบานาญ
 เงินได้ จากสัญญาประกัน

หน้ า 2 ของ 4

[]

2.9 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนที่มิใช่สถาบันการเงินซึง่ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Passive NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิติบคุ คลที่มิได้ จดั ตังขึ
้ ้นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็ นสถาบันการเงิน หรือ นิติบคุ คลใด ๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น และมี เงินได้ เกินกึ่งหนึ่งในงบการเงินปี ล่าสุดที่มาจากแหล่งใด ๆ ใน 4 กลุม่ ข้ างต้ น หรือ
มีมูลค่ าทรัพย์ สินในงบการเงินล่ าสุดเกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ใน 4 กลุม่ ข้ างต้ นดังที่ได้ กล่าวไปแล้ ว
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่าง ดังต่อไปนี ้
[ ] ข้ าพเจ้ าไม่ มผี ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ที่เป็ นบุคคลสหรัฐฯ
[ ] ข้ าพเจ้ ามีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ที่เป็ นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax
Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของ ที่เป็ นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี ้
ชื่อ

[]

ที่อยู่

2.10 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิติบคุ คลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้ น

เลข U.S. TIN

Others

ทังนี
้ ้ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W-8BEN-E ซึง่ แสดงสถานะ________________________ไว้ ณ ที่นี ้แล้ ว

คายินยอมเปิ ดเผยข้ อมูล
ข้ าพเจ้ ารับทราบและยอมรับว่า บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“บริษัทฯ”) มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อตกลง ข้ อบังคับ คาสัง่ คาแนะนา คา
ร้ องขอ หรือสัญญาที่ได้ เข้ าทาหรือผูกพันภายใต้ หลักกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) รวมถึงข้ อกาหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง (“ข้ อกาหนดที่
เกี่ยวข้ อง”) กับองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ สรรพากร หรือหน่วยงานกากับดูแลอื่นๆ (“หน่ วยงานที่รับผิดชอบ ”) ของต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องของ
ประเทศไทย ตามที่ประกาศ และ/หรือ ที่ได้ มีการแก้ ไข หรือเพิ่มเติมเป็ นครัง้ คราว
ในการนี ้ ข้ าพเจ้ ายินยอมและตกลงให้ บริษัท ฯ สามารถดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทังหมดตามที
้
่เห็นสมควร ดังต่อไปนี ้ เพื่อปฏิบตั ิตาม ข้ อกาหนดที่
เกี่ยวข้ อง
(1) การเปิ ดเผยและส่ งข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าตกลง ยินยอมให้ บริษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ ของข้ าพเจ้ าที่บริษัทฯ มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยและ/หรือนาส่งข้ อมูลหรือรายงานใด ๆ ตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง
หรือตามที่สานักงานใหญ่หรือบริษัทที่เกี่ยวข้ องของบริษัทฯ ต้ องเปิ ดเผย และ/หรือนาส่งให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และข้ าพเจ้ าตกลงจะให้ ข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมตามที่
บริษัทฯ ร้ องขอ เพื่อเปิ ดเผยต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากบริษัทฯ
ข้ าพเจ้ าจะให้ ความร่วมมือกับบริษัทฯ เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ เกี่ยวกับข้ อมูลของข้ าพเจ้ า หรือหลักทรัพย์ของข้ าพเจ้ าที่ทาไว้
กับบริษัทฯ ทังนี
้ ้ รายละเอียดและ/หรือขันตอนที
้
่เกี่ยวข้ องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่บริษัทฯ จะได้ กาหนดและแจ้ งให้ ทราบเป็ นครัง้ คราวไป
(2) การเปลี่ยนแปลงสถานะข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าตกลงและรับว่าจะแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลของข้ าพเจ้ าซึง่ ได้ แจ้ งให้ บริษัท ฯ ทราบก่อนหน้ านี ้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ ที่อยูซ่ งึ่ ได้ จดทะเบียนไว้ การถือสัญชาติอื่น ที่อยูข่ องสถานที่ประกอบการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้รับประโยชน์ตามกฏหมายหรือผู้มีอานาจ
หน้ า 3 ของ 4

ควบคุมนิติบคุ คล (ผู้ซงึ่ ถือหุ้น หรือมีสิทธิออกเสียงในนิติบคุ คลมากกว่าร้ อยละ 10 ของหุ้นทังหมด
้
หรือของสิทธิความเป็ นเจ้ าของ หรือสิทธิออกเสียง) สถานะทางภาษี หรือ
ในกรณีที่นิติบคุ คลนันกลายเป็
้
นผู้มีถิ่นที่อยูท่ างภาษี มากกว่า หนึ่ง ประเทศ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้ าพเจ้ าตกลงส่งมอบข้ อมูลรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติมดังกล่าวแก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และจะรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการ จัดส่งเอกสารเอง รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ ถ้ อยแถลงหรือ แบบฟอร์ มแสดงสถานะ FATCA เช่น W-8Ben และ
W-8Ben-E พร้ อมทังรั้ บรองเอกสารนันด้
้ วย
(3) การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่สง่ ข้ อมูลรายละเอียด หรือเอกสารให้ แก่บริษัท ฯ ตามที่ร้องขอ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากบริษัทฯ หรือ ข้ อมูล
รายละเอียดหรือเอกสารที่ให้ ไว้ แก่บริษัทฯ และ /หรือที่ สง่ มอบเพิ่มเติม ให้ นนไม่
ั ้ เป็ นปั จจุบนั ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือยกเลิกการให้ ความยินยอมในหนังสือ
ฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ บริษัทฯสามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัท ฯ สามารถดาเนินการตามขันตอนหนึ
้
่งขันตอนใด
้
หรือทังหมดตามที
้
่เห็นสมควร เพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาหรือข้ อตกลงการซื ้อขาย โอนย้ าย หลักทรัพย์นี ้ และการให้ บริการอื่น และ /หรือข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง หรือเพื่อปกป้อง
สิทธิประโยชน์ทางกฎหมายหรือในทางการค้ าของบริษัท ฯ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ การปฏิเสธการให้ บริการ ซื ้อขาย โอนย้ าย หลักทรัพย์นี ้ และบริการอื่น การระงับการ
จ่ายจานวนเงินใด ๆ ที่ข้าพเจ้ ามีสิทธิได้ รับภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ดงั กล่าวนี ้ และการส่งมอบจานวนเงิน ดังกล่าวต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ
คืนให้ แก่ข้าพเจ้ าตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุข้างต้ น ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริษัทยกเลิกการให้ บริการ ซื ้อขาย โอนย้ าย หลักทรัพย์นี ้ และบริการอื่นและ /หรือบอกเลิกสัญญา
หรือข้ อตกลงในการใช้ บริการดังกล่าวตามที่ ข้ าพเจ้ า ทาไว้ กบั บริษัทฯ โดยให้ ถือว่าเอกสารฉบับนี ้ เ ป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือข้ อตกลง การซื ้อขาย โอนย้ าย หลักทรัพย์นี ้
และการให้ บริการอื่น ๆ ด้ วย
ภายใต้ กฎหมายสหรัฐอเมริกาว่าด้ วยการให้ ความเท็จ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบข้ อมูลที่กรอกในแบบฟอร์ มนี ้อย่างละเอียดตามความรู้และความ
เข้ าใจของข้ าพเจ้ าอย่างดีที่สดุ แล้ วว่า ข้ อมูลดังกล่าวเป็ นความจริง ถูกต้ อง และครบถ้ วนสมบูรณ์ทกุ ประการ

ลายมือชื่อ __________________________________________ ผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
(__________________________________________)
ลายมือชื่อ __________________________________________ ผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
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ตราประทับ (ถ้ ามี)

วันที่_____________________________
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