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ค ารับรองสถานะนิติบุคคลและค ายินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA 

ค ารับรองสถานะ 

ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบคุคล)   ___________________________________________________________________ 

โดย __________________________________________ ต าแหน่ง __________________________________________ 

และ __________________________________________ ต าแหน่ง __________________________________________ 

ขอรับรองวา่ข้าพเจ้ามีสถานะดงัตอ่ไปนี ้

ส่วนที่หน่ึง: สถานที่จดทะเบียนจัดตัง้ 

 
ค ารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบุิคคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิติบคุคล ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบคุคล โดยส านกังานใหญ่ของสาขาจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที่จดัตัง้ขึน้ตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิติบคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลทีม่ิได้จดัตัง้ขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที่สอง 
นอกเหนือจากนัน้การให้ค ารับรองถือวา่เสร็จสิน้) 

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

ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
ค ารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบุิคคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI  

โดยมีเลข GIIN ดงัตอ่ไปนี ้_________________________ 

PFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท Registered Deemed-Compliant FFI  

โดยมีเลข GIIN ดงัตอ่ไปนี ้_________________________ 

RDCFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที่ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึง่แสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้ามิใชส่ถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จด
ทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จด
ทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ปรากฏอยูใ่นส าเนางบการเงินที่ได้แนบมากบัเอกสารค าขอชดุนี ้

Excepted NFFE 
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[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหวา่งประเทศ หรือ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจา่ยเงินใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ที่จะซือ้ขาย หรือ โอนย้ายนี ้
และไมไ่ด้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดียวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที่ไมแ่สวงหาผลก าไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นที่มิใชส่ถาบนัการเงินซึง่มิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นนิติบคุคลที่มิได้จดัตัง้ขึน้ในสหรัฐอเมริกา และ ไมเ่ป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงนิได้ไม่เกินกึ่ง
หน่ึงในงบการเงินปีลา่สดุที่มาจากแหลง่ใด ๆ ใน 4 กลุม่ตอ่ไปนี ้และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินก่ึงหน่ึงที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ใน 4 กลุม่ตอ่ไปนี ้

กลุม่ท่ี 1 เงินปันผลและดอกเบีย้ 

กลุม่ท่ี 2 เงินคา่เช่าและคา่สทิธ์ิ 

กลุม่ท่ี 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

 รายได้จากการขายสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินได้ในกลุม่ท่ี 1 และ กลุม่ท่ี 2 

 รายได้จากสญัญาซือ้ขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

 รายได้จากอตัราแลกเปล่ียน 

 รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ท่ี 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบ านาญ 

 รายได้ท่ีได้จากเงินส ารองหากเป็นบริษัทประกนั 

 เงินได้จากสญัญาบ านาญ 

 เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 
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[  ] 2.9  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นที่มิใชส่ถาบนัการเงินซึง่มีรายได้หลักมาจากการลงทุน 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นนิติบคุคลที่มิได้จดัตัง้ขึน้ในสหรัฐอเมริกา และไมเ่ป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิติบคุคลใด ๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และมี เงนิได้เกินกึ่งหน่ึงในงบการเงินปีลา่สดุที่มาจากแหลง่ใด ๆ ใน 4 กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ่งหน่ึงที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ใน 4 กลุม่ข้างต้นดงัที่ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มผีู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบคุคลสหรัฐฯ  

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู ่และ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบคุคลสหรัฐฯ แตล่ะราย ดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือ ที่อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.10  ข้าพเจ้าไมเ่ข้าข่ายเป็นนิติบคุคลสถานะใดๆ ตามที่ระบขุ้างต้น  

ทัง้นีข้้าพเจ้าได้แนบ W-8BEN-E ซึง่แสดงสถานะ________________________ไว้ ณ ที่นีแ้ล้ว 

Others 

 

ค ายินยอมเปิดเผยข้อมูล 

ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับวา่ บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษัทฯ”) มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามข้อตกลง ข้อบงัคบั ค าสัง่ ค าแนะน า ค า
ร้องขอ หรือสญัญาที่ได้เข้าท าหรือผกูพนัภายใต้หลกักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) รวมถึงข้อก าหนดอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง (“ข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้อง”) กับองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือสรรพากร หรือหน่วยงานก ากบัดแูลอ่ืนๆ (“หน่วยงานที่รับผิดชอบ ”) ของตา่งประเทศและหน่วยงานที่เก่ียวข้องของ
ประเทศไทย ตามที่ประกาศ และ/หรือ ทีไ่ด้มีการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมเป็นครัง้คราว  

ในการนี ้ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษัท ฯ สามารถด าเนินการอยา่งหนึ่งอยา่งใด หรือทัง้หมดตามที่เห็นสมควร ดงัตอ่ไปนี ้เพื่อปฏิบตัิตาม ข้อก าหนดที่
เก่ียวข้อง  

(1) การเปิดเผยและส่งข้อมูล 

ข้าพเจ้าตกลง ยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูใดๆ ของข้าพเจ้าที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยและ/หรือน าสง่ข้อมลูหรือรายงานใด ๆ ตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
หรือตามที่ส านกังานใหญ่หรือบริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ ต้องเปิดเผย และ/หรือน าสง่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ และข้าพเจ้าตกลงจะให้ข้อมลู และเอกสาร เพ่ิมเติมตามที่
บริษัทฯ ร้องขอ เพ่ือเปิดเผยตอ่หน่วยงานที่รับผิดชอบภายใน 90 วนั นบัแตว่นัที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ  

ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกบับริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ซึง่เก่ียวกบัข้อมลูของข้าพเจ้า หรือหลกัทรัพย์ของข้าพเจ้าที่ท าไว้
กบับริษัทฯ ทัง้นี ้รายละเอียดและ/หรือขัน้ตอนที่เก่ียวข้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯ จะได้ก าหนดและแจ้งให้ทราบเป็นครัง้คราวไป                   

(2) การเปล่ียนแปลงสถานะข้อมูล 

ข้าพเจ้าตกลงและรับวา่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูของข้าพเจ้าซึง่ได้ แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนหน้านี ้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบั ที่อยูซ่ึง่ได้จดทะเบียนไว้ การถือสญัชาติอื่น ที่อยูข่องสถานที่ประกอบการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ รับประโยชน์ตามกฏหมายหรือผู้ มีอ านาจ
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ควบคมุนิติบคุคล (ผู้ซึง่ถือหุ้น หรือมีสิทธิออกเสียงในนิติบคุคลมากกวา่ร้อยละ 10 ของหุ้นทัง้หมด หรือของสิทธิความเป็นเจ้าของ หรือสิทธิออกเสียง) สถานะทางภาษี หรือ
ในกรณีที่นิติบคุคลนัน้กลายเป็นผู้ มีถ่ินที่อยูท่างภาษี มากกวา่ หนึ่ง ประเทศ                                                                               

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว ข้าพเจ้าตกลงสง่มอบข้อมลูรายละเอียดและเอกสารที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมดงักลา่วแก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลา 30 วนันบัแต่
วนัที่มีการเปลี่ยนแปลง และจะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการ จดัสง่เอกสารเอง  รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ ถ้อยแถลงหรือ แบบฟอร์มแสดงสถานะ FATCA เชน่ W-8Ben และ 
W-8Ben-E พร้อมทัง้รับรองเอกสารนัน้ด้วย 

(3) การบอกเลิกสัญญา 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมส่ง่ข้อมลูรายละเอียด หรือเอกสารให้แก่บริษัท ฯ ตามที่ร้องขอ ภายในระยะเวลา 90 วนั นบัแตว่นัที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ  หรือ ข้อมลู
รายละเอียดหรือเอกสารที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ และ /หรือที่สง่มอบเพ่ิมเติมให้นัน้ไมเ่ป็นปัจจบุนั ไมถ่กูต้องครบถ้วน หรือไมส่มบรูณ์  หรือยกเลิกการให้ความยินยอมในหนงัสือ
ฉบบันี ้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯสามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ ตราบเทา่ที่กฎหมายอนญุาต โดยบริษัทฯ สามารถด าเนินการตามขัน้ตอนหนึ่งขัน้ตอนใด
หรือทัง้หมดตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบตัิตามสญัญาหรือข้อตกลงการซือ้ขาย โอนย้าย หลกัทรัพย์นี  ้และการให้บริการอ่ืน และ /หรือข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง หรือเพ่ือปกป้อง
สิทธิประโยชน์ทางกฎหมายหรือในทางการค้าของบริษัท ฯ รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ การปฏิเสธการให้บริการ ซือ้ขาย โอนย้าย หลกัทรัพย์นี ้  และบริการอ่ืน  การระงบัการ
จา่ยจ านวนเงินใด ๆ ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหลกัทรัพย์ดงักลา่วนี ้ และการสง่มอบจ านวนเงิน ดงักลา่วตอ่ไปยงัหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ
คืนให้แก่ข้าพเจ้าตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง  

 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ตามที่ระบขุ้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทยกเลิกการให้บริการ ซือ้ขาย โอนย้าย หลกัทรัพย์นี ้ และบริการอ่ืนและ /หรือบอกเลิกสญัญา
หรือข้อตกลงในการใช้บริการดงักลา่วตามที่ ข้าพเจ้าท าไว้กบับริษัทฯ  โดยให้ถือวา่เอกสารฉบบันี ้เ ป็นสว่นหนึ่งของสญัญาหรือข้อตกลง การซือ้ขาย โอนย้าย หลกัทรัพย์นี ้  
และการให้บริการอ่ืน ๆ ด้วย 

ภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกาวา่ด้วยการให้ความเท็จ ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมลูที่กรอกในแบบฟอร์มนีอ้ยา่งละเอียดตามความรู้และความ
เข้าใจของข้าพเจ้าอยา่งดีที่สดุแล้ววา่ ข้อมลูดงักลา่วเป็นความจริง ถกูต้อง และครบถ้วนสมบรูณ์ทกุประการ 

 

  ลายมือชื่อ  __________________________________________   ผู้ มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

   (__________________________________________) 

  ลายมือชื่อ  __________________________________________   ผู้ มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

   (__________________________________________) 

 

          ตราประทบั (ถ้าม)ี 

    

        วนัที่_____________________________ 
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