แบบแจ้งสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั /ไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั
Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person
สาหรับลูกค้าประเภทนิ ติบคุ คล
For Entity / Juristic Customer
หนังสือฉบับนี้ มอบให้แก่__________________________________________ และบริ ษทั แม่ บริ ษทั ในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิ จการเงิ นของบุคคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละราย
หรือรวมกัน ในหนังสือฉบับนี้ รวมเรียกว่า “ผู้รบั ”) เพื่อประโยชน์ของผู้รบั และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าว
ทัง้ 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 agreement

วันที่
Date…………/………………/…………..

เลขที่ บญ
ั ชี ……………………………………………………………………
Account No.

ชื่อองค์กร/นิ ติบคุ คล/บริ ษทั ผู้ขอเปิ ดบัญชี และผู้ใช้บริ การทางการเงิ น
Name of Organization/Entity/Company of Applicant / Entity User of financial service

สาหรับสถาบันการเงิ นภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA ที่มี GIIN
For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN
หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN

(“ลูกค้า”)
(The “Customer”)

ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตัง้ / Country of Incorporation

/Registration or Organization

เลขทะเบียนนิ ติบคุ คล / Entity Registration Number

กรณี ลูกค้าเป็ นนิ ติบคุ คลที่ได้รบั 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

เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ไทย / Thai Tax ID
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 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 สถานะของผูข้ อเปิ ดบัญชี Status of Applicant
Part 1
โปรดเลือกทาเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะผูข้ อเปิ 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.)
ค้าเป็ นนิ ติ บคุ คลอเมริ กนั (นิ ติบคุ คลที่ จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริ กา) ใช่หรือไม่
1 ลูIsกthe
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.)
ใช่/Yes
ไม่ใช่/No
2 ลูกค้าเป็ นสถาบันการเงิ น ภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA ใช่หรือไม่
Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?
ใช่/Yes
ไม่ใช่/No
3 ลูกค้าเป็ นนิ ติ บุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (เช่น รายได้จากการลงทุน
ในหลักทรัพย์ และเงิ นฝาก เป็ นต้น โปรดดูนิยามในส่วนของ “คาศัพท์ที่สาคัญ”) ตัง้ แต่ร้อยละ 50
ขึน้ ไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิ ดรายได้ดงั กล่าวได้ตงั ้ แต่ร้อยละ 50 ขึน้ ไปของสิ 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 ติบคุ คลตามข้อ 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
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ส่วนที่ 2
Part 2

1.
2.

3.

4.

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)

ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลทีล่ ูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็ นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete.
ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็ นบุคคลอเมริกนั แต่ขอ้ มูลทีใ่ ห้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ผูร้ บั มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝา่ ยเดียวทีจ่ 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.
ลูกค้าตกลงทีจ่ ะแจ้งให้ผรู้ บั ได้ทราบและนาส่งเอกสารประกอบให้แก่ผรู้ บั ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทาให้ขอ้ มูลของลูกค้าทีร่ ะบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง
และในกรณีทผ่ี รู้ บั มีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คายินยอมเพิม่ เติม ลูกค้าตกลงทีจ่ ะดาเนินการให้แล้วเสร็จตามทีไ่ ด้รบั การร้องขอภายในเวลาทีผ่ 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.
ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีทล่ี ูกค้าไม่ได้ดาเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนาส่งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกีย่ วกับสถานะของลูกค้า ผูร้ บั มี
สิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝา่ ยเดียวทีจ่ ะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนตามทีผ่ รู้ 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
Part 3

การยิ นยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและการหักบัญชี (Authorization for information disclosure and account withholding)

ส่วนที่ 4
Part 4

การอนุญาตให้บคุ คลที่สามใช้ประโยชน์ และข้อตกลงในเอกสารนี้
Customer’s authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form

ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมทีไ่ ม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผรู้ บั ในการดาเนินการดังต่อไปนี้
The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to:
1. เปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าให้แก่หน่ วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่ วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue
Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ทีอ่ ยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็ นผูป้ ฏิบตั ติ าม หรือผูไ้ ม่ให้ความร่วมมือ)
จานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สนิ อื่นๆ ที่
มีอยู่กบั ผูร้ บั หรือเปิ ดบัญชีผา่ นผูร้ บั ตลอดจนจานวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจทีอ่ าจถูกร้องขอโดยหน่ วยงานทางภาษีอากรในประเทศ 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 หรือเปิ ดผ่านผูร้ บั และ/หรือ เงินได้ทล่ี ูกค้าได้รบั จากหรือผ่านผูร้ บั ในจานวนทีก่ าหนดโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ ซึง่ รวมถึง IRS ภายใต้บงั คับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างผูร้ บั กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
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. หากลูกค้าไม่ให้ขอ้ มูลทีจ่ าเป็ นต่อการพิจารณาสถานะบัญชีทต่ี ้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลทีจ่ าเป็ นต้องรายงานให้แก่ผรู้ บั หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการ
บังคับใช้กฎหมายทีห่ า้ มการรายงานข้อมูลได้ หรือให้ขอ้ มูลโดยระบุสถานะเป็ น Non-Participating FFI ผูร้ บั มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝา่ 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.
เพื่อความสะดวกของลูกค้า และเป็ นการลดภาระความซ้าซ้อนของลูกค้าในการนาส่งเอกสาร/ข้อมูล/คายินยอมให้กบั บริษทั และสถาบันการเงินต่างๆ ทีเ่ ป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทผ่ี รู้ บั เป็ น
ตัวแทนขาย(หรือเป็ นผูจ้ ดั จาหน่าย) เป็ นรายๆ ไป รวมทัง้ กรณีทล่ี ูกค้าเปิ ดบัญชีกบั บริษทั /สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผูร้ บั โดยหนังสือฉบับนี้ ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บุคคล(รวมนิติ
บุคคล)ดังต่อไปนี้ทงั ้ หมด(อันได้แก่ 1.บริษทั จัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ทีล่ ูกค้าทาธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิ ดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการ
ทางการเงินอื่นใดทัง้ โดยตรงหรือผ่านผูร้ บั 2. ผูส้ นับสนุนการขายฯ รายอื่น และผูเ้ กีย่ วข้องกับบริษทั จัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของผูร้ บั , 4.ตัวแทน หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง หรือบริษทั ในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทัง้ หมด) ทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต มีสทิ ธิใช้เอกสารข้อมูล คายืนยันและคายินยอมใด ๆ
เกีย่ วกับการแสดงตนและการเปิ ดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ทีจ่ า่ ย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลทีอ่ า้ งถึง (ซึง่ ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องทัง้
ในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนี่งว่า ลูกค้าได้มอบเอกสารและ
ข้อมูลนัน้ และได้ให้คายืนยัน/คายินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทัง้ ในและต่างประเทศและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องทุ กรายสามารถ
นาส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆของลูกค้าระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสาเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มผี ลผูกพันกับลูกค้าทุกประการ
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.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยิ นยอมให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล การหักบัญชี และ
การยุติความสัมพันธ์ทางการเงิ 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 / Applicant’s Signature
(
)
……………..…..….
ส่วนนี้ สาหรับเจ้าหน้ าทีของ ผูร้ บั 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
2/4
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คาศัพท์ที่สาคัญ (Glossary of key terms)
เอกสารฉบับนี้เป็ นสรุปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูลเท่านัน้ และเป็ นข้อมูลในลักษณะทัวไป
่ ทัง้ นี้ ไม่ถอื เป็ นการให้คาปรึกษาทางภาษีหรือกฎหมาย ผูร้ บั เอกสาร FATCA Form (ตามนิยามที่ปรากฏ
ใน FATCA Form) ไม่รบั ประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ หรือไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการยึดถื อตามข้อมูลนี้ หากท่านมีขอ้ สงสัยใดๆ เกี่ยวกับ
สถานะของนิตบิ ุคคลของท่านหรือแบบฟอร์มของสรรพากรสหรัฐ (U.S. IRS) โปรดขอความเห็นหรือคาปรึกษาจากผูท้ ส่ี ามารถให้คาปรึกษาเกีย่ วกับกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา
นิ ติบุคคล (Entity) - หมายถึง บุคคลตามกฎหมายหรือการจัดตัง้ ตามกฎหมาย ซึง่ ไม่ใช่บุคคลธรรมดา
บุคคลอเมริ กนั (U.S. Person) - เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี นิตบิ ุคคลจะถือว่าเป็ นบุคคลอเมริกนั ในกรณีทเ่ี ป็ น
• ห้างหุน้ ส่วนหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในสหรัฐอเมริกา หรือจัดตัง้ ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือรัฐใดของสหรัฐอเมริก า
• ทรัสต์จะถือเป็ นบุคคลสหรัฐถ้า - (i) ศาลในสหรัฐอเมริกามีอานาจภายใต้กฎหมายในการบังคับตามคาสังศาล
่
หรือตัดสินในประเด็นต่างๆทีเ่ ป็ นสาระสาคัญเกีย่ วกับการบริหารจัดการของทรัสต์ และ
(ii) บุคคลสัญชาติอเมริกนั หนึ่งหรือหลายคนทีม่ อี านาจในการควบคุมการตัดสินใจเรื่องสาคัญต่างๆในทรัสต์
• ทรัพย์ของผูต้ ายซึง่ เป็ นบุคคลอเมริกนั หรือผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกา
FATCA
FATCA เป็ นคาย่อของ Foreign Account Tax Compliance Act ซึง่ เป็ นกฎหมายทางภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ทีม่ ุ่งหาบุคคลอเมริกนั ทีม่ ที รัพย์สนิ ทางการเงินนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นที่
คาดว่ารัฐบาลไทยจะได้ลงนามในข้อตกลงกับประเทศสหรัฐอเมริกาอันเกีย่ วเนื่องกับกฎหมาย FATCA เพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูลเกีย่ วกับ
• บุคคลอเมริกนั ทีม่ ที รัพย์สนิ ทางการเงินในประเทศไทย และ
• ชาวไทยทีม่ ที รัพย์สนิ ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา
สถาบันการเงิ น (Foreign Financial Institution) - หมายถึง สถาบันผูร้ บั ฝากหลักทรัพย์ สถาบันทีร่ บั ฝากเงิน นิตบิ ุคคลทีด่ าเนินธุรกิจเกีย่ วกับการลงทุน หรือบริษทั ประกันทีก่ าหนด ตามที่ นิยาม
โดยกฎหมาย FATCA
รายได้จาการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (Passive Income) - โดยทัวไปหมายถึ
่
งส่วนของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายทีป่ ระกอบด้วย
• เงินปนั ผล และเงินจ่ายเงินทดแทนเงินปนั ผล (รายได้ทเ่ี ทียบเท่าเงินปนั ผล)
• ดอกเบี้ย และรายได้ทเ่ี ทียบเท่าดอกเบี้ย
• ค่าเช่า และค่าลิขสิทธิ ์ (Royalties) ทีน่ อกเหนือจากค่าเช่าและค่าลิขสิทธิท่ไี ด้จากการประกอบการค้าหรือการทาธุรกิจ อย่างน้อยบ้างส่วน โดยลูกจ้างของนิตบิ ุคคล
• เงินรายปี (Annuities)
• รายได้จากสัญญา Swap
• รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ หากรายได้ดงั กล่าวสามารถได้รบั โดยต้องมีการดาเนินการเพียงเล็กน้อยจนถึงไม่ตอ้ งดาเนินการใดๆ
NFFE - เป็ นคาย่อสาหรับ Non-Financial Foreign Entity ซึง่ หมายถึงนิตบิ ุคคลที่ มิได้เป็ นสถาบันการเงินตามนิยามของกฎหมาย FATCA
นิ ติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการประกอบกิ จการที่ไม่ใช่การลงทุน (Active Non-Financial Foreign Entity) - หมายถึง นิตบิ ุคคลที่ไม่เป็ นนิตบิ ุคคลอเมริกนั และไม่เป็ นสถาบันการเงิน ที่เข้ า
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) มีทงั ้ รายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (passive income) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย ในปี ปฏิทนิ ก่อนหน้าหรือในระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม และมีสนิ ทรัพย์
ทีเ่ ป็ นสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดหรือเป็ นสินทรัพย์ทถ่ี อื ไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทงั ้ หมดที่นิตบิ ุคคลดังกล่าวมีอยู่ในปี ปฏิทนิ ก่อนหน้าหรือ
ระยะเวลาการรายงานอื่นทีเ่ หมาะสม
(2) หุน้ ของนิตบิ ุคคลดังกล่าวเป็ นหุน้ ทีม่ กี ารซือ้ ขายเป็ นการทัวไปในตลาดหลั
่
กทรัพย์ทม่ี กี ารจัดตัง้ อย่างเป็ นทางการ หรือนิตบิ ุคคลดังกล่าวเป็ นนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับนิตบิ ุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็ น
การทัวไปในตลาดหลั
่
กทรัพย์ทม่ี กี ารจัดตัง้ อย่างเป็ นทางการ
(3) เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในดินแดนของสหรัฐ (U.S. Territory) และผูร้ บั ประโยชน์ของนิตบิ ุคคลดังกล่าวทัง้ หมดเป็ นผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในดินแดนของสหรัฐ
(4) เป็ นหน่วยงานรัฐบาล (รัฐบาลอื่นใดนอกเหนือจากรัฐบาลสหรัฐ) องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ (ซึ่งมีความหมายรวมถึงรัฐ จังหวัด อาเภอ หรือเทศบาล) หรือหน่ วยงานสาธารณะที่ทาหน้าที่ของรัฐบาลหรือ
องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ ธนาคารกลางทีไ่ ม่ใช่ธนาคารกลางของสหรัฐ หรือหน่วยทีม่ หี น่วยงานดังกล่าวข้างต้นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าเป็ นเจ้าของ
(5) ธุรกิจหลักของนิตบิ ุคคลดังกล่าว ประกอบด้วยการถือหุน้ (ทัง้ หมดหรือบางส่วน) หรือให้สนิ เชื่อและบริการทางการเงินอื่นๆ แก่บริษทั ลูกหนึ่งหรือหลายแห่งที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าหรือธุรกิจ
อื่นทีไ่ ม่ใช่ธุรกิจทางการเงิน ยกเว้นในกรณีทน่ี ิตบิ ุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ (หรือทาหน้าที่เสมือน) เป็ นกองทุนเพื่อการลงทุน อาทิ กองทุนเพื่อการลงทุนในหุ้นนอกตลาด กองทุนร่ วมลงทุน กองทุนเพื่อ
การซือ้ กิจการ หรือเครื่องมือการลงทุนอื่นใดทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการซือ้ หรือให้เงินทุนในฐานะผูถ้ อื สินทรัพย์ทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในบริษทั ใดๆ นิตบิ ุคคลดังกล่าวจะไม่มคี ุณสมบัตติ ามข้อนี้
(6) เป็ นนิตบิ ุคคลที่จดั ตัง้ ขัน้ โดยที่ยงั ไม่ได้เ ริม่ ดาเนินธุรกิจและไม่มปี ระวัตกิ ารดาเนินธุรกิจมาก่อน แต่ได้ทาการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจใดๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจสถาบัน
การเงิน ทัง้ นี้ นิตบิ ุคคลดังกล่าวจะไม่เข้าข่ายมีคุณสมบัตติ ามข้อนี้ หลังจากครบ 24 เดือนนับจากวันทีไ่ ด้มกี ารจัดตัง้ นิตบิ ุคคลขึน้
(7) เป็ นนิติบุคคลที่กาลังอยู่ในขัน้ ตอนการขายสินทรัพย์เพื่อการชาระบัญชี หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างโดยมีความตัง้ ใจที่จะดาเนินกิ จการเดิมต่อไป หรือเริม่ ดาเนินการใหม่ในธุรกิจอื่น
นอกเหนือจากการเป็ นสถาบันการเงิน ทัง้ นี้ นิตบิ ุคคลดังกล่าวต้องไม่เคยเป็ นสถาบันการเงินในระยะเวลา 5 ปี ก่อนหน้านี้
(8) เป็ นนิตบิ ุคคลทีป่ ระกอบธุรกิจในการให้สนิ เชือ่ หรือการทาธุรกรรมเพื่อกระจายความเสีย่ ง (hedging) แก่หรือเพื่อนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ มใช่สถาบันการเงิน และไม่มกี ารให้สนิ เชื่อหรือทาธุรกรรม
เพื่อกระจายความเสีย่ งแก่นิตบิ ุคคลอื่นใดทีไ่ ม่ใช่นิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ กลุ่มของนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในกลุ่มต้องเป็ นนิตบิ ุคคลทีป่ ระกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็ นสถาบันการเงิน
(9) เป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงินทีไ่ ด้รบั การยกเว้น ตามทีก่ าหนดในหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง หรือ
(10) เป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ คี ุณสมบัตติ ามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(10.1) เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตัง้ และประกอบธุรกิจในประเทศที่เป็ นถิน่ ที่อยู่ของนิตบิ ุ คคลดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการศาสนา การกุศล วิ ทยาศาสตร์ ศิลปะ วันนธรรม การกีาา หรือ
การศึกษา หรือเป็ นนิตบิ ุคคลที่จดั ตัง้ และดาเนินการในประเทศที่เป็ นถิน่ ที่อยู่ของตนโดยมีลกั ษณะเป็ นหน่ วยงานทางวิชาชีพ กลุ่มของธุรกิ จ หอการค้า หน่ วยแรงงาน หน่ วยงานทาง
การเกษตร หรือเป็ นนิตบิ ุคคลทีด่ าเนินการในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมเป็ นการเฉพาะ
(10.2) เป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศถิน่ ทีอ่ ยู่
(10.3) เป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือสมาชิกทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์จากการเป็ นเจ้าของหรือผลประโยขน์ตอบแทนจากรายได้หรือทรัพย์สนิ ของนิติบุคคลนัน้
(10.4) กฎหมายที่บังคับใช้ใ นประเทศถิ่นที่อยู่ของนิ ติบุคคลดังกล่าวหรือข้อ กาหนดตามเอกสารการจัดตัง้ ไม่อนุ ญาตให้มีการแจกจ่ายเงินได้หรือสินทรัพย์ของนิติบุคคลดัง กล่าวให้เป็ น
ผลประโยชน์ของบุคคลทีเ่ ป็ นเอกชนหรือนิตบิ ุคคลทีไ่ ม่ใช่เพื่อการกุศลนอกเหนือจากทีเ่ ป็ นการประกอบกิจการการกุศลของนิตบิ ุคคลดังกล่าว หรือการจ่ายเงินทีเ่ ป็ นค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
ในการทางาน หรือการจ่ายเงินเป็ นค่าอสังหาริมทรัพย์ทน่ี ิตบิ ุคคลดังกล่าวได้ซอ้ื ไว้ตามมูลค่ายุตธิ รรมของตลาด และ
(10.5) กฏหมายทีบ่ งั คับใช้ในประเทศถิน่ ทีอ่ ยู่ของนิตบิ ุคคลดังกล่าวหรือข้อกาหนดตามเอกสารการจัดตัง้ ต้องมีขอ้ กาหนดว่าในการเลิกกิจการหรือการยุบเลิกนิตบิ ุคคลดังกล่าว สินทรัพย์ทงั ้ หมด
จะต้องถูกโอนให้กบั หน่วยของรัฐบาลหรือหน่วยทีไ่ ม่แสวงหากาไรอื่น หรือให้สนิ ทรัพย์ทเ่ี หลืออยู่ตกเป็ นของแผ่นดิน
นิ ติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Related Entity) - นิตบิ ุคคลทีเ่ ป็ น “นิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง” กับนิตบิ ุคคลอื่นถ้านิตบิ ุคคลหนึ่งใดมีอานาจควบคุมอีกนิตบิ ุคคลหนึ่ง หรือนิตบิ ุคคลสองแห่งทีอ่ ยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อนี้ การควบคุมรวมถึงความเป็ นเจ้าของทัง้ ทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 50 ของอานาจในการออกเสียงหรือมูลค่าของนิตบิ ุคคลนัน้ และต่อไปนี้ให้ถอื ว่า ประเทศไทยอาจถือว่านิติ
บุคคลไม่เป็ นนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับนิตบิ ุคคลอื่น ถ้านิตบิ ุคคลทัง้ สองแห่งนัน้ ไม่ได้เป็ นสมาชิกของเครือบริษทั เดียวกันตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 1471(e)(2) ของประมวลรัษฎากรของสหรัฐ
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Glossary of key terms
This document is a summary for information purposes only and general in nature. It should not be considered as tax or legal advice. TMB makes no guarantee of its accuracy and
completeness and is not responsible for any errors, nor shall TMB be liable for any loss that results from reliance upon this information. If you have any questions regarding your
organization’s status or U.S. IRS Forms, please seek advice from qualified U.S. tax advisor.
Entity - means a legal person or a legal arrangement, which is not a natural person.
U.S. Person - For federal tax purposes, an entity is considered a U.S. Person if it is:
• A partnership or corporation incorporated or organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof,
• A trust if - (i) a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of
the trust, and (ii) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, or
• An estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States
FATCA
FATCA is an abbreviation of Foreign Account Tax Compliance Act. This United States tax legislation is aimed at identifying U.S. Persons that have financial assets outside of the
United States. By December 31, 2014, the government of the Thailand is expected to have concluded an agreement with the government of the United States related to FATCA with
respect to the exchange of information regarding:
• U.S. Persons who have financial assets in the Thailand, and
• Thai taxpayers who have financial assets in the United States.
Financial Institution - means a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity, or a Specified Insurance Company as defined under FATCA.
Passive Income - refers generally to the portion of gross income that consists of:
• Dividends and dividend substitute payments (income equivalent to dividend);
• Interest and income equivalent to interest
• Rents and royalties, other than rents and royalties derived in the active conduct of a trade or business conducted, at least in part, by employees of the NFFE;
• Annuities;
• Income from swap-contracts;
• Rental income of real estate property provided that this income can be obtained by performing little to no activity.
NFFE - is an abbreviation of Non-Financial Foreign Entity, i.e., the entity which is non-financial institution by the definition of FATCA
Active Non-Financial Foreign Entity (Active NFFE) - means any NFFE that meets any of the following criteria:
(1) Less than 50 percent of the NFFE’s gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50 percent of the assets
held by the NFFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;
(2) The stock of the NFFE is regularly traded on an established securities market or the NFFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is traded on an established securities market;
(3) The NFFE is organized in a U.S. Territory and all of the owners of the payee are bona fide residents of that U.S. Territory;
(4) The NFFE is a non-U.S. government, a political subdivision of such government (includes a state, province, country, or municipality), or a public body performing a function of
such government or a political subdivision thereof, a government of a U.S. Territory, an international organization, a non-U.S. central bank of issue, or an Entity wholly owned by
one or more of the foregoing;
(5) Substantially all of the activities of the NFFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that
engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an NFFE shall not qualify for this status if the NFFE functions (or holds itself out) as
an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then
hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;
(6) The NFFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial
Institution, provided that the NFFE shall not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organization of the NFFE;
(7) The NFFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence
operations in a business other than that of a Financial Institution;
(8) The NFFE primarily engages in financing and hedging transactions with or for Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging
services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution;
(9) The NFFE is an “excepted NFFE” as described in relevant U.S. Treasury Regulation; or
(10) The NFFE meets all of the following requirements:
(10.1) It is established and operated in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established
and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organization, business league, chamber of commerce, labor organization, agricultural or horticultural
organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare;
(10.2) It is exempt from income tax in its country of residence;
(10.3) It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
(10.4) The applicable laws of the NFFE’s country of residence or the NFFE’s formation documents do not permit any income or assets of the NFFE to be distributed to, or
applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFFE’s charitable activities, or as payment of reasonable
compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFFE has purchased; and
(10.5) The applicable laws of the NFFE’s country of residence or the NFFE’s formation documents require that, upon the NFFE’s liquidation or dissolution, all of its assets be
distributed to a governmental entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the NFFE’s country of residence or any political subdivision thereof.
Related Entity - An entity is a “Related Entity” of another entity if either entity controls the other entity, or two entities are under common control. For this purpose control includes
direct or indirect ownership of more than 50 per cent of the vote or value in an entity. Notwithstanding the foregoing, Thailand may treat an entity as not a Related Entity of another
entity if the two entities are not members of the same expanded affiliated group.
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