แบบ FATCA สําหรับลูกคาประเภทองคกร / นิติบุคคล
ผูเปดบัญชี (คํานําหนา/ชื่อ)
ประเภทองคกร
หางหุนสวน
บริษัทจํากัด

ภาษาไทย

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง
หมายเลขทะเบียน
บริษัทมหาชนจํากัด
อื่นๆ / Other …………………………………………………..

สวนที่ 1 ความสัมพันธทางธุรกิจที่ทานมีกับบริษัท

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person
หากทานทําเครื่องหมายในชอง “ใช” ชองใดชองหนึ่ง โปรดขามคําถามในสวนของผูที่ไมใชบุคคลอเมริกันขางทายนี้ และกรอกแบบฟอรม W-9
1. ลูกคาเปนคอรปอเรชั่นหรือหางหุนสวนอเมริกันใชหรือไม
•
•

2.

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

โปรดตอบ “ใช” หากลูกคาเปนคอรปอเรชั่น/หางหุนสวน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่จัดตั้งภายใตกฎหมายสหรัฐ กฎหมายของมลรัฐในสหรัฐ หรือ District of
Columbia หรือไดรับการปฏิบัติเชนนิตบิ ุคคลทองถิ่นของสหรัฐภายใตบทบัญญัติอื่นใดของกฎหมายภาษีอากรสหรัฐ
เพื่อวัตถุประสงคของคําถามนี้ โปรดตอบ “ใช” หากลูกคาถูกจัดตั้งขึ้นในมากกวาหนึ่งประเทศ หรือหนึง่ ในนั้นคือสหรัฐอยางสมบูรณตามกฎหมาย

ลูกคาเปนกองมรดกที่มีรายไดซึ่งอยูภายใตการจัดเก็บภาษีเงินไดของรัฐบาลสหรัฐ โดยไมคํานึงถึงแหลงที่มาของรายได ใชหรือไม
หมายเหตุ – สถานะของกองมรดกที่เปนบุคคลอเมริกันหรือไมเปนบุคคลอเมริกัน ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงและสภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการ
แตงตั้งผูจัดการกองมรดกหรือตัวแทนจัดการกองมรดกที่เปนพลเมืองอเมริกันหรือผูมีถิ่นที่อยูในสหรัฐ ตลอดจนขอบเขตอํานาจและกําหนดเวลาในการเปน
ตัวแทนจัดการกองมรดกในสหรัฐ

3.

ลูกคาเปนกองทรัสตที่มีลักษณะดังตอไปนี้หรือไม
(ก)(1) ศาลในสหรัฐมีเขตอํานาจในการกํากับดูแลการบริหารจัดการของกองทรัสตในเบื้องตน และ
(2) บุคคลที่เปนบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายรายมีอํานาจในการควบคุมการตัดสินใจทั้งหมดในเรื่องสําคัญของกองทรัสต หรือ
(ข) เปนกองทรัสตที่ไดเลือกที่จะใหไดรับการปฏิบัติเชนบุคคลอเมริกันเพื่อวัตถุประสงคในการจัดเก็บภาษีเงินไดของรัฐบาลสหรัฐ

ไมเปนบุคคลอเมริกัน / Non-U.S. Person
หากทานทําเครื่องหมาย “ใช” ชองใดชองหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอรม W-8BEN พรอมทั้งสงเอกสารประกอบ
1. ลูกคาเปนองคกร/นิติบุคคลที่มีบุคคลอเมริกันมีสัดสวนความเปนเจาของอยางมีนัยยะสําคัญ ใชหรือไม
•

•

•

โปรดตอบ “ใช” หากลูกคาเปนคอรปอเรชั่นที่มีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายราย ซึ่งแตละรายเปนผูถือหุนในคอรปอเรชั่นนั้น ไมวาโดยตรงหรือโดย
ออมเกินกวารอยละ 10 ของหุนทั้งหมด ไมวาในแงของสิทธิออกเสียงหรือมูลคาหุน การถือหุนไมวาโดยตรงหรือโดยออม จะถูกพิจารณาวาเปนการถือหุน
ตามสัดสวนโดยผูถือหุน หุนสวน ผูกอตั้งทรัสต หรือบุคคลอื่นที่ไดรับการปฏิบัติเสมือนเจาของของคอรปอเรชั่น หรือกองทรัสต
โปรดตอบ “ใช” หากลูกคาเปนหางหุนสวนที่มีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายรายเปนผูลงทุนหรือมีสวนแบงกําไรในหางหุนสวนนั้น ไมวาโดยตรงหรือ
โดยออมเกินกวารอยละ 10 ของทุนหรือกําไรทั้งหมด ทั้งนี้ หากคอรปอเรชั่น หางหุนสวน หรือกองทรัสตเปนผูลงทุนหรือมีสวนแบงกําไรในหางหุนสวน ไม
วาโดยตรงหรือโดยออม จะถูกพิจารณาวาเปนการมีหรือถือตามสัดสวนโดยผูถือหุน หุนสวน ผูกอตั้งทรัสต หรือบุคคลอื่นที่ไดรับการปฏิบัติเสมือนเจาของ
คอรปอเรชั่น หางหุนสวน หรือกองทรัสตนั้น
โปรดตอบ “ใช” หากลูกคาเปนกองทรัสต และมีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งไดรับการปฏิบัติเสมือนเจาของในสวนใดสวนหนึ่งของกองทรัสตนั้น เพื่อ
วัตถุประสงคในการเก็บภาษีเงินไดของรัฐบาลสหรัฐ หรือมีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายรายมีสวนไดผลประโยชน ไมวาโดยตรงหรือโดยออมเกินกวา
รอยละ 10 ของผลประโยชนทั้งหมดของกองทรัสตนั้น ทั้งนี้ ผูรับผลประโยชนจากกองทรัสตที่กําหนดใหทรัสตมีดุลยพินิจในการตัดสินใจ จะถูกพิจารณา
วามีสัดสวนการรับผลประโยชนเกินกวารอยละ 10 ของผลประโยชนทั้งหมดของกองทรัสต หากมูลคาของสกุลเงินหรือทรัพยสินอื่นๆ ที่ไดจัดสรรใหแก
ผูรับประโยชนจากกองทรัสตซึ่งทรัสตีมีดุลยพินิจในการตัดสินใจ ในระหวางปปฏิทินที่ผานมามีจํานวนเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาการจัดสรร
ผลประโยชนทั้งหมดในปนั้นๆ และหากคอรปอเรชั่น หางหุนสวน หรือกองทรัสตเปนผูมีกรรมสิทธิ์หรือไดรับผลประโยชนในกองทรัสต ไมวาโดยตรงหรือ
โดยออมจะถูกพิจารณาวาเปนการมีหรือถือตามสัดสวนโดยผูถือหุน หุนสวน ผูกอตั้งทรัสต หรือบุคคลใดที่ไดรับการปฏิบัติเสมือนเจาของในคอรปอเรชั่น
หรือกองทรัสตนั้น

แบบ FATCA สําหรับลูกคาประเภทองคกร/นิติบุคคล

สวนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผูที่ไมมีสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน

1. ลูกคายืนยันวา ขอความขางตนเปนความจริง และครบถวนสมบูรณ
2. ในกรณีที่ลูกคาไมใชบุคคลอเมริกัน ลูกคาตกลงที่จะแจงใหบริษัททราบทันที หาก
(ก) มีการเปลี่ยนแปลงสถานะความเปนบุคคลอเมริกันของลูกคาภายใตกฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ
(ข) มีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุน (ไมวาในแงสิทธิออกเสียงหรือมูลคา) และ/หรือ สัดสวนของทุน/ผลประโยชน (แลวแตกรณี) หรือสัดสวนผลประโยชนของบุคคลอเมริกัน
ในลูกคา ไมวาโดยตรงหรือโดยออม

3. ลูกคารับทราบและตกลงวา การไมแจงใหบริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานะความไมเปนบุคคลอเมริกันของลูกคา หรือการนําสงขอมูลอันเปนเท็จ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ เกี่ยวกับสถานะความไมเปนบุคคลอเมริกันของลูกคา หรือการไมแจงใหบริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุน
(ไมวาในแงสิทธิออกเสียงหรือมูลคา) และ/หรือ สัดสวนของทุน/ผลประโยชน (แลวแตกรณี) หรือสัดสวนผลประโยชนของบุคคลอเมริกันในลูกคา ไมวาโดยตรงหรือโดยออม
จะมีผลใหบริษัทมีดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะใชสิทธิบอกเลิกความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน

4. ลูกคารับทราบและตกลงวา หากลูกคามีสถานะเปนบุคคลอเมริกัน และขอมูลที่ใหตามแบบฟอรมนี้ หรือตามแบบฟอรม W-9 เปนขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวน
สมบูรณ บริษัทมีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะใชสิทธิบอกเลิกความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน

สวนที่ 3 การยินยอมใหเปดเผยขอมูลและการหักบัญชี
ภายใตขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวของ และ/หรือ ขอตกลงใดๆ ระหวางบริษัทและหนวยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ลูกคาตกลงใหความยินยอม และตกลงที่
จะไมเพิกถอนการใหความยินยอมดังกลาวแกบริษัท ในการดําเนินการดังตอไปนี้
1.

เปดเผยขอมูลตางๆ ของลูกคาเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตาม FATCA หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง หนวยงานจัดเก็บภาษีอากร
ของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ขอมูลดังกลาว ไดแก ชื่อลูกคา ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี เลขที่บัญชี จํานวนเงินหรือมูลคาคงเหลือในบัญชี การฝากถอน
เงินในบัญชีในระหวางปปฏิทินที่ผานมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภทและมูลคาของผลิตภัณฑทางการเงิน และ/หรือ ทรัพยสินอื่นๆ ที่มีอยูกับบริษัท
รวมทั้งจํานวนรายได และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธทางธุรกิจที่อาจถูกรองขอโดยหนวยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ดวย

2.

หักเงินจากบัญชีของลูกคา และ/หรือ เงินที่ลูกคาอาจมีหรือมีสิทธิไดรับจากบริษัท ในจํานวนที่กําหนดโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่ง
รวมถึง IRS ดวย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑตางๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหวางบริษัท และหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกลาวนั้น

หากไมมีการดําเนินการหักเงินจากบัญชี และ/หรือ เงินที่ลูกคาอาจมีหรือมีสิทธิไดรับจากบริษัท ตามขอ 2 ขางตน บริษัทจําเปนตองยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา ไมวาทั้งหมด
หรือแตบางสวนตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยเปนดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวของบริษัท ในกรณีที่ลูกคาไมกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอรมนี้ ไมแจงเพื่อปรับปรุงขอมูล
ตามที่ไดใหไวตามแบบฟอรมนี้ หรือในกรณีที่ลูกคาใหขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณในแบบฟอรมนี้

ลายมือชื่อของลูกคาผูขอเปดบัญชี

วันที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
สําหรับบริษัท
(ผูมีอํานาจลงนาม)

แบบ FATCA สําหรับลูกคาประเภทองคกร/นิติบุคคล

วันที่

Customer FATCA Form for Entity

Applicant Name (Title/Name)
Type of Entity
Partnership
Private Limited Company

English

Country of Incorporation or Organization
Registration Number
Public Limited Company
Other …………………………………………………..

Part 1 Business relationship with the company

U.S. Person
If you check “Yes” in any one box, please skip the Non-U.S. Person questionnaire below and complete IRS Form W-9
1. Is the Customer a U.S. Corporation/Partnership?
•

•
2.

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

You must answer “Yes” if the Customer is a corporation/partnership or other entity incorporated or organized in or under the
laws of the U.S., a U.S. state, or the District of Columbia or is treated as a U.S. domestic entity under any other provision of U.S.
federal income law.
For purposes of this question, you must answer “Yes” if the Customer was created, incorporated or organized in more than one
jurisdiction, one of which is the U.S.

Is the Customer an estate the Income of which is subject to U.S. federal income taxation regardless of source?
Remark – The status of an estate as a U.S. Person or Non-U.S. Person depends on all the facts and circumstances involved, including
the appointment of an executor or ancillary administrator who is a citizen or resident of the U.S. and the extent and duration of the
activities of the ancillary administrator in the U.S.

3.

Is the Customer a trust that
(a)(1) a court within the U.S. is able to exercise primary supervision over its administration; and
(2) one or more U.S. Persons have the authority to control all of the substantial decisions of the trust; or
(b) has a valid election in effect to be treated as a U.S. Person for U.S. federal income tax purposes?

Non-U.S. Person
If you check “Yes” in any one box, please complete IRS Form W-8BEN and provide supporting document(s)
1. Is the Customer an entity with substantial U.S. ownership?
•

•

•

You must answer “Yes” if the Customer is a corporation having one or more U.S. persons that each own directly or indirectly
more than 10% of the corporation’s stock by vote or value. Stock owned directly or indirectly by an entity that is a corporation,
partnership or trust is considered owned proportionately by its shareholders, partners, grantors or other persons treated as
owners.
You must answer “Yes” if the Customer is a partnership having one or more U.S. persons that each own directly or indirectly
more than 10% of the partnership’s capital or profits interests. A capital or profits interest in a partnership owned or held directly
by an entity that is a corporation, partnership or trust is considered as being owned or held proportionately by its shareholders,
partners, grantors or other persons treated as owners.
You must answer “Yes” if the Customer is a trust and a U.S. person is treated as an owner of any portion of the trust for U.S.
federal income tax purposes, or a one or more U.S. persons each hold, directly or indirectly more than 10% of the beneficial
interests of the trust. A discretionary beneficiary owns more than 10% of the beneficial interests in a trust if the value of the
currency or other property distributed to the discretionary during the prior calendar year exceeds 10% of the value of all
distributions made by the trust during that year. An ownership or beneficial interest in a trust owned or held directly or
indirectly by an entity is a corporation, partnership or trust is considered as being owned or held proportionately by its
shareholders, partners, grantors or other persons treated as owners.

แบบ FATCA สําหรับลูกคาประเภทองคกร/นิติบุคคล

Part 2 Confirmations and Change of Non-U.S. Person Status
1.

The Customer confirms that the above information is true, accurate and complete

2.

In case that the Customer is a Non-U.S. Person, the Customer agrees to promptly notify the company should there be
(i) any change in the Customer’s status as a Non-U.S. Person under U.S. tax law; or
(ii) any change in shareholding (regardless of by vote or value) and/or capital/interests ratio (as the case may be) or trust beneficial
interests of U.S. Persons in the Customer, whether held directly or indirectly.

3.

The Customer acknowledges and agrees that failure to promptly notify the company of any change in the Customer’s status as a Non-U.S.
Person, or provision of any false, incorrect, inaccurate or incomplete information as to the Customer’s status as a Non-U.S. Person or failure
to promptly notify the company of any change in shareholding (regardless of by vote or value) and/or capital/interest ratio (as the case may
be) or trust beneficial interests of U.S. Persons in the Customer, whether held directly or indirectly, shall entitle the company to terminate,
at its sole discretion, the entire business relationship with the Customer or part of such relationship as the company may determine in its
sole discretion.

4.

The Customer acknowledges and agrees that if the Customer is a U.S. Person and the information provided on this form or IRS Form W-9 is
false, incorrect, inaccurate or incomplete, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship
with the Customer or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion.

Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding
To the extent required by applicable laws and/or any agreements between company and domestic and/or foreign tax authorities, the Customer hereby
irrevocably authorize company to:
1.

Disclose to the company (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue
Service (IRS) the Customer’s name, address, taxpayer identification number, account number, account balance or value, the
deposit/withdraw money made with respect to the account during the calendar year, account statements, the amount of money, the type
and value of financial products and/or other assets held with the company, as well as the amount of revenue and income and any
information regarding the business relationship which may be requested or required by the domestic and/or foreign tax authorities,
including the IRS;

2.

Withhold from the Customer’s account and/or the income that the Customer may have or may be entitled to get paid from the company in
the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including
any agreements between the company and such tax authorities;

If no account or income withholding is made pursuant to clause 2 above, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire
business relationship with the Customer or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion in the event of a failure to
sign and complete this form, a failure to update information as provided in this form, or in the event that the Customer provides information that is
false, incorrect, incomplete or inaccurate on this form.

Signature of Authorized Person(s) of the Customer

Date

Name
Position
For the company
(Authorized Person)
แบบ FATCA สําหรับลูกคาประเภทองคกร/นิติบุคคล

Date

