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สําหรับลูกค้าประเภทนิ ติบุคคล
For Entity Customer
(ฉบับจัดทำโดย ทีมงำน FATCA ของอุตสำหกรรม บลจ.)

*OBJTFATC-FORM*
*OBJTFATC-FORM*
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หนังสือฉบับนี้ มอบให้แก่____________________________ และบริ ษัทแม่ บริ ษัทในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิ จการเงิ นของ
บุคคลข้างต้ น (ไม่ว่าแต่ ละรายหรือรวมกัน ในหนังสือฉบับนี้ รวมเรียกว่า “ผู้รบั ”) เพื่ อประโยชน์ ของผู้รบั และบุคคลที่
สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทัง้ หมดเป็ นผู้รบั หนังสือฉบับนี้ เช่นกัน
This form is provided to
and it’s parent company and affiliated companies
including their financial business group (individually or collectively shall be hereinafter referred as the
“Receiver”) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this form and it’s shall
be deemed that all of them are also the Receiver of this form.
ข้อมูล/คายืนยัน/และข้อตกลงของลูกค้า Customer’s Information / representation / and agreements
วันที่
Date …………/………………/…………..
ชื่อองค์กร/นิ ติบุคคล/บริ ษทั ผู้ขอเปิ ดบัญชี และผู้ใช้บริการทางการเงิน (“ลูกค้า”)
Name of Organization/Entity/Company of Applicant / Entity User of financial service (The “Customer”)

สาหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA ที่มี GIIN
For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN

หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN

ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตัง้ / Country of Incorporation

/Registration or Organization

เลขทะเบียนนิ ติบุคคล / Entity Registration Number

กรณี ลูกค้าเป็ นนิ ติบุคคลที่ได้รบั การสนับสนุน (Sponsored Entity)
โปรดระบุช่อื และหมายเลข GIIN ของนิตบิ คุ คลทีส่ นับสนุน (Sponsoring Entity) / If the
customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity
ชื่อนิตบิ ุคคลทีส่ นับสนุน / Name on Sponsoring Entity
………………………………………………………………………………………………..
หมายเลข GIIN ของผูส้ นับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี)
Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any)
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...

ส่วนที่ 1 สถานะของผู้ขอเปิ ดบัญชี / ลูกค้า Status of Applicant / Customer
Part 1
โปรดเลือกทาเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะผู้ขอเปิ ดบัญชี Please check the appropriate boxes corresponding to your status

นิ ติบุคคลอเมริกนั / US Person status
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิน้ สุดคาถาม
(If you check ‘Yes’, please complete Form W-9. If you check ‘No’, please complete the next section.)
1 ลูกค้าเป็ นนิ ติบุคคลอเมริ กนั (นิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่
Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)?

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

สถาบันการเงิ น / นิ ติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการลงทุน
Foreign Financial Institution / Passive Non-Financial Foreign Entity ( Passive NFFE)

หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อใดข้อหนึง่ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และสิ้นสุดคาถาม
(If you check ‘Yes’ in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)

2 ลูกค้าเป็ นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA ใช่หรือไม่

Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No
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3 ลูกค้าเป็ นนิ ติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (เช่น รายได้จากการลงทุน

*

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ในหลักทรัพย์ และเงินฝาก เป็ นต้น โปรดดูนิยามในส่วนของ “คาศัพท์ที่สาคัญ”) ตัง้ แต่ร้อยละ 50
ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิ ดรายได้ดงั กล่าวได้ตงั ้ แต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสิ นทรัพย์รวม ในรอบบัญชี ปีล่าสุด
Is the customer a Passive NFFE , i.e, an entity who either, has earned passive income (income from holding financial
Securities and deposits, and etc. Please see the definition in “Glossary of key terms”) equal to or more than 50% of total gross income, or
held asset that generate passive income equal to or more than 50% of total asset, in the preceding fiscal calendar year ?

* ควรตอบ “ไม่ใช่” หากท่านเป็ นนิ ติบุคคลตามข้อ 3.1–3.2
You should answer ‘No’ if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.
3.1 องค์กร/หน่วยงานของรัฐบาลทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภายใต้ FATCA เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารกลาง เป็นต้น
An Exempt Beneficial Owner under FATCA, e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.
3.2 นิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั การยกเว้น ภายใต้ FATCA เช่น บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและบริษทั ในเครือ นิตบิ ุคคลทีไ่ ม่แสวงหากาไร สมาคม
มูลนิธิ นิตบิ ุคคลใหม่ทเ่ี ริม่ จัดตัง้ ไม่เกิน 24 เดือน เป็นต้น
An entity that is Excepted Non-Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity and its affiliates, a non-profit
organization, association, foundation, or an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months
ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)
Part 2
1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลทีล่ ูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete.
2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็ นบุคคลอเมริกนั แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผูร้ บั มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวทีจ่ ะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน
ตามทีผ่ รู้ บั เห็นสมควร
The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false,
incorrect, or incomplete, The Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking / business relationship
with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate.
3. ลูกค้าตกลงทีจ่ ะแจ้งให้ผรู้ บั ได้ทราบและนาส่งเอกสารประกอบให้แ ก่ผรู้ บั ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทาให้ขอ้ มูลของลูกค้าทีร่ ะบุใน
แบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีท่ผี รู้ บั มีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คายินยอมเพิม่ เติม ลูกค้าตกลงที่จะดาเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รบั การร้องขอ
ภายในเวลาทีผ่ รู้ บั กาหนด
The Customer agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes
the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document / information /
consent.
4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีท่ลี ูกค้าไม่ได้ดาเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนาส่งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับ
สถานะของลู กค้า ผู้ร บั มีส ิทธิใช้ดุลยพินิ จแต่ เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุ ติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลู กค้า ไม่ ว่าทัง้ หมดหรือบางส่ วนตามที่ผู้ร บั
เห็นสมควร
The Customer acknowledge and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to
the customer’s status, shall entitle the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire banking / business relationship with the customer or part
of such relationship as the Receiver may deem appropriate.
ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและการหักบัญชี (Authorization for information disclosure and account withholding)
Part 3
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ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมทีไ่ ม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผรู้ บั ในการดาเนินการดังต่อไปนี้
The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to:
1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา
(Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ
เป็ นผูป้ ฏิบตั ติ าม หรือผูไ้ ม่ให้ความร่วมมือ ) จานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จานวนเงิน
ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สนิ อื่นๆ ทีม่ อี ยู่กบั ผูร้ บั หรือเปิดบัญชีผ่านผูร้ บั ตลอดจนจานวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆทีเ่ กีย่ วกับ
ความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจทีอ่ าจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึง่ รวมถึง IRS ด้วย
disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer’s name, address, taxpayer
identification number, account number, FATCA compliance status (i.e., compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made
into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with the
Receiver or account opened through, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/ business
relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and
2. หักเงินจากบัญชีของลูกค้าทีม่ กี บั ผูร้ บั หรือเปิดผ่านผูร้ บั และ/หรือ เงินได้ทล่ี ูกค้าได้รบั จากหรือผ่านผูร้ บั ในจานวนทีก่ าหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรใน
ประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บงั คับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างผูร้ บั กับหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีอากรดังกล่าว
withhold from the customer’s account and/or the income derived from or through the Receiver in the amount as required by the domestic and/or
foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between the Receiver and such tax
authorities,
3. หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการพิจารณาสถานะบัญชีท่ตี ้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลที่จาเป็ นต้องรายงานให้แก่ผู้รบั หรือไม่
สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่หา้ มการรายงานข้อมูลได้ หรือให้ขอ้ มูลโดยระบุสถานะเป็ น Non-Participating FFI ผูร้ บั มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจ
แต่เพียงฝา่ ยเดียวทีจ่ ะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ตามทีผ่ รู้ บั เห็นสมควร
If the customer fails to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the
information required to be reported to the Receiver, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the
customer provide the status as a Non-Participating FFI, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking /
business relationship, or part of such relationship with the customer, as the Receiver may deem appropriate.
ส่วนที่ 4 การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้
Part 4 Customer’s authorization for the third parties to use this form, information disclosure, consent and agreement in this form
เพื่อความสะดวกของลูกค้า และเป็ นการลดภาระความซ้าซ้อนของลูกค้าในการนาส่งเอกสาร/ข้อมูล/คายินยอมให้กบั บริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็ น
เจ้าของผลิตภัณฑ์ท่ผี รู้ บั เป็ นตัวแทนขาย (หรือเป็ นผูจ้ ดั จาหน่าย) เป็ นรายๆ ไป รวมทัง้ กรณีท่ลี ูกค้าเปิดบัญชีกบั บริษทั /สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผู้รบั โดย
หนังสือฉบับนี้ ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บุคคล (รวมนิตบิ ุคคล) ดังต่อไปนี้ทงั ้ หมด (อันได้แก่ 1.บริษทั จัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ทีล่ ูกค้าทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่าน หรือ เปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทัง้ โดยตรง หรือผ่านผูร้ บั 2. ผูส้ นับสนุนการขายฯ รายอื่น
และผูเ้ กีย่ วข้องกับบริษทั จัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผูร้ บั 4.ตัวแทน หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้อง หรือ
บริษทั ในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทัง้ หมด) ทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต มีสทิ ธิใช้เอกสารข้อมูล คายืนยันและคายินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและ
การเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ทีจ่ ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลทีอ่ า้ งถึง (ซึง่ ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องทัง้
ในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนี่งว่า
ลูกค้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนัน้ และได้ให้คายืนยัน/คายินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทัง้ ใน
และต่างประเทศและบุคคลที่เกีย่ วข้องทุกรายสามารถนาส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆ ของลูกค้าระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสาเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้
มีผลผูกพันกับลูกค้าทุกประการ
In consideration of the customer’s convenience and to reduce the customer’s burden of having to repetitively submit this same type of document/
information/consent to each and every company and financial institution that the customer open account / with through the Receiver; the customer
hereby acknowledge and agree that any of following persons (including entity person) (i.e., 1. any asset management company / fund / any
financial institution with whom the customer open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or
through the Receiver 2. the distributors / agents / and other person(s) related to the aforesaid funds /asset management company / financial
institution 3. any member of Financial Business Group of the Receiver and 4. the agents or related persons or affiliated company of the all the
aforesaid persons) at present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or
withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the “Document and Information”) in accordance with any
applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if the customer have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person(s)
by the customer’s self. The customer further hereby authorize those person(s) to use / provide / share such Document and Information among
themselves.
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ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยิ นยอมให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล การหักบัญชี
และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิ น/ทางธุรกิ จกับข้าพเจ้า เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the
disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.
ผูข้ อเปิดบัญชี /ลูกค้า
Applicant’s Signature / Customer’s Signature
)

…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………..…..….

(

ส่วนนี้ สาหรับเจ้าหน้ าทีของผู้รบั เท่านัน้ / This part is for officer of the Receiver’s use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)
W-9
W-8BEN-E

ผูม้ อี านาจลงนาม
Authorized Person

FATCA_ENTITY_20220711

