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แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกนั/ไม่เป็นบุคคลอเมริกนั 

 Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person 
 

สาํหรบัลูกค้าประเภทนิติบุคคล 
for Entity/Juristic Person  

                                                                                                                                             
  วนัที<     CIF No.                                 เลขที<บญัชี 
  Date                                                                                                                                                       Account No.     

ชื<อองคก์ร/นิติบคุคล/บริษทั ผู้ขอเปิดบญัชี                                                                                                                                                                   (“ลูกคา้”) 
Name of Organization/Entity/Company of Applicant                                                                                                                             (The “Customer”) 
 

 
 
      

     หมายเลข GIIN ของลกูคา้ / Customer GIIN    
    
 
 
 
 

      กรณีลูกค้าเป็นนิติบคุคลที<ได้รบัการสนับสนุน (Sponsored Entity)  
     โปรดระบุชื>อและหมายเลข GIIN ของนิตบิคุคลที>สนบัสนุน(Sponsoring Entity) / If the      
     customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity   

  

          ชื>อนิตบิุคคลที>สนบัสนุน / Name on Sponsoring Entity 
 

    ……………………………………………………………………………………………….. 
          หมายเลข GIIN ของผูส้นบัสนุน / GIIN of Sponsoring Entity  

 ประเทศที<จดทะเบียน หรือ จดัตั Oง / Country of  Incorporation 
 /Registration or Organization 

 เลขทะเบียนนิติบคุคล / Entity Registration Number   
 

 เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีไทย / Thai Tax ID 
 

 เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีในประเทศอื<น  (โปรดระบุทุกประเทศ ถา้ม)ี  
 Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) 

 
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………... 
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………... 

 

ส่วนที<  1 
Part 1 สถานะของผูข้อเปิดบญัชี Status of Applicant 

โปรดเลือกทาํเครื<องหมายในช่องที<สอดคล้องกบัสถานะผู้ขอเปิดบญัชี  Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

นิติบุคคลอเมริกนั / US Person status 
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-9 และสิ�นสุดคาํถาม   
(If you check ‘Yes’, please complete Form W-9.  If you check ‘No’, please complete the next section.) 

 

ลกูค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกนั (นิติบุคคลที<จดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมริกา) ใช่หรือไม่                                        ใช่/Yes         ไม่ใช่/No        
Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)? 

สถาบนัการเงิน / นิติบุคคลที<มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 
Foreign Financial Institution / Passive Non-Financial Foreign Entity ( Passive NFFE) 

หากท่านตอบว่า ‘ใช’่ ในขอ้ใดขอ้หนึ Aง โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN-E  และสิ�นสดุคาํถาม    
(If you check ‘Yes’ in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)  

 
       ลูกค้าเป็นสถาบนัการเงิน ภายใต้ข้อกาํหนดของ FATCA  ใช่หรือไม่                                                                               ใช่/Yes         ไม่ใช่/No       

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

 

       ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที<มีรายได้จากการลงทุนในหลกัทรพัยต์ั Oงแต่ร้อยละ 50 ขึOนไปของรายได้รวมหรือมีสินทรพัย ์       ใช่/Yes         ไม่ใช่/No       
        ที<สามารถนําไปลงทุนในหลกัทรพัยไ์ด้ตั Oงแต่ร้อยละ 50 ขึOนไปของสินทรพัยร์วม ในรอบบญัชีปีล่าสุด 
 

         Is the customer a Passive NFFE of which at least 50% or more of the gross income for the preceding fiscal calendar year is a passive    
          income or at least 50% or more of its assets are assets that produce or are held for the production of passive income?  
 

          ควรตอบ “ไมใ่ช่” หากท่านเป็นนิตบุิคคลตามขอ้ 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  องคก์ร/หน่วยงานของรฐับาลที>ไดร้บัการยกเวน้ภายใต ้ FATCA   เชน่ หน่วยงานราชการ องคก์รระหว่างประเทศ หรอื ธนาคารกลาง เป็นตน้                               
              An Exempt Beneficial Owner under FATCA e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.   
        3.2  นิตบิุคคลที>ไดร้บัการยกเวน้ ภายใต ้FATCA  เชน่  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์  นิตบิคุคลที>ไมแ่สวงหากําไร  สมาคม มลูนิธ ิ นิตบิคุคลใหมท่ี>เริ>ม 
              จดัตั nงไมเ่กนิ 24 เดอืน  เป็นตน้                                                                    
              An entity that is Excepted Non Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity,  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 
 
 

2 

3  

สาํหรบัสถาบนัการเงินภายใต้ข้อกาํหนดของ FATCA ที<มี GIIN 
 For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN 

…………………………………………….. …………/………………/………….. …………………………………………….. 
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ส่วนที< 2 
Part 2 การยืนยนัและการเปลี<ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)  

1. ลกูคา้ยนืยนัวา่ ขอ้มลูที>ลกูคา้ใหใ้นแบบฟอรม์นีnเป็นความจรงิ ถกูตอ้ง และครบถ้วนสมบูรณ์ 
       The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete. 
2. ลกูคา้รบัทราบและตกลงวา่ หากลกูคา้มสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินั แต่ขอ้มูลที>ใหต้ามแบบฟอรม์นีn หรอืตามแบบฟอรม์ W-9 เป็นขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ครบถว้นสมบูรณ์ กลุ่มทสิโก้* 

มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝา่ยเดยีวที>จะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลกูคา้  ไม่วา่ทั nงหมดหรอืบางส่วน ตามที>กลุ่มทสิโกเ้หน็สมควร 
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, TISCO 
Group* shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as TISCO Group may deem 
appropriate. 

3. ลกูคา้ตกลงที>จะแจง้ใหก้ลุ่มทสิโกท้ราบและนําส่งเอกสารประกอบใหแ้ก่กลุ่มทสิโกภ้ายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลี>ยนแปลงอนัทําใหข้อ้มลูของลกูคา้ที>ระบุในแบบฟอรม์นีnไม่ถูกตอ้ง 
The Customer agrees to notify and provide relevant documents to TISCO Group within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this 
form to be incorrect. 

4. ลกูคา้รบัทราบและตกลงวา่ ในกรณีที>ลกูคา้ไม่ไดด้าํเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรอืมกีารนําส่งขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ครบถว้นสมบูรณ์เกี>ยวกบัสถานะของลกูคา้ กลุ่มทสิโก้ มสีทิธใิช้
ดุลยพนิิจแต่เพยีงฝา่ยเดยีวที>จะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลกูคา้ ไม่วา่ทั nงหมดหรอืบางส่วนตามที>กลุ่มทสิโกเ้หน็สมควร 
The Customer acknowledges 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 TISCO Group to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as TISCO Group may deem 
appropriate. 

 
      * เพื>อวตัถุประสงคข์องแบบฟอรม์นีn “กลุ่มทสิโก้” ใหห้มายความรวมถงึ บรษิทั ทสิโก ้ไฟแนนเชยีล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ธนาคารทสิโก ้จาํกดั (มหาชน)  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทสิโก ้   
         จาํกดั  บรษิทั หลกัทรพัย์ ทสิโก้ จาํกดั  

 For the purpose of this form, “TISCO Group” shall include TISCO Financial Group Public Company Limited, TISCO Bank Public Company Limited, TISCO Asset Management   
 Company Limited, TISCO Securities Company Limited.  

ส่วนที< 3 
Part 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหกับญัชี (Authorization for information disclosure and account withholding)  

ลกูคา้ตกลงใหค้วามยนิยอมที>ไม่อาจยกเลกิเพกิถอนแก่กลุ่มทสิโกใ้นการดาํเนินการดงัต่อไปนีn  
The Customer hereby irrevocably authorizes TISCO Group to: 
1. เปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ของลกูคา้ใหแ้ก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึ>งรวมถงึ หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีอากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS) 

ขอ้มลูดงักล่าวรวมถงึ ชื>อลกูคา้ ที>อยู่ เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษี หมายเลขบญัช ีสถานะตามหลกัเกณฑเ์รื>อง FATCA (คอื เป็นผูป้ฏบิตัติาม หรอืผูไ้ม่ใหค้วามร่วมมอื) จาํนวนเงนิหรอืมูลค่าคงเหลอืใน
บญัช ี การจ่ายเงนิเขา้-ออกจากบญัช ี รายการเคลื>อนไหวทางบญัช ี จาํนวนเงนิ ประเภทและมลูค่าของผลติภณัฑท์างการเงนิ และ/หรอื ทรพัยส์นิอื>นๆ ที>มอียู่กบักลุ่มทสิโก้ตลอดจนจาํนวนรายได ้
และขอ้มลูอื>นๆที>เกี>ยวกบัความสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิที>อาจถกูรอ้งขอโดยหน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึ>งรวมถงึ IRS ดว้ย 
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 TISCO Group, 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. หกัเงนิจากบญัชขีองลกูคา้ และ/หรอื เงนิไดท้ี>ลกูคา้ไดร้บัจากหรอืผา่นกลุ่มทสิโกใ้นจาํนวนที>กาํหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ซึ>งรวมถงึ IRS ภายใตบ้งัคบั
ของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑต่์างๆ รวมถงึขอ้ตกลงใดๆ ระหวา่งกลุ่มทสิโกก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรดงักล่าว 
withhold from the customer’s account and/or the income derived from or through TISCO Group 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 TISCO Group and such tax authorities, 

 

หากลกูคา้ไม่ใหข้อ้มลูที>จาํเป็นต่อการพจิารณาสถานะบญัชทีี>ตอ้งรายงาน (U.S. Reportable Account) หรอืขอ้มลูที>จาํเป็นตอ้งรายงานใหแ้ก่กลุ่มทสิโก้ หรอืไม่สามารถจะขอใหย้กเวน้การบงัคบัใช้
กฎหมายที>หา้มการรายงานขอ้มลูได้  หรอืใหข้อ้มลูโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI  กลุ่มทสิโก้ มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝา่ยเดยีวที>จะยุตคิวามสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลกูคา้ ไม่
วา่ทั nงหมดหรอืบางส่วน ตามที>กลุ่มทสิโก้ เหน็สมควร 
If the customer fail 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 TISCO 
Group, 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, TISCO Group shall be entitled to 
terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as TISCO Group may deem appropriate. 
 
 
         เพื>อความสะดวกของลกูคา้และเป็นการลดภาระความซํnาซอ้นของลกูคา้ในการนําส่งเอกสาร/ขอ้มลู/คาํยนิยอมใหก้บับรษิทัและสถาบนัการเงนิต่างๆที>เป็นเจา้ของผลติภณัฑท์ี>ผูร้บัเป็นตวัแทนขาย
(หรอืเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย)เป็นรายๆไปรวมทั nงกรณีที>ลกูคา้เปิดบญัชกีบับรษิทั/สถาบนัการเงนิใดๆผา่นผูร้บัโดยหนงัสอืฉบบันีnลกูคา้รบัทราบและยนิยอมใหบุ้คคล(รวมนิตบุิคคล)ดงัต่อไปนีnทั nงหมด(อนัไดแ้ก่ 
1.บรษิทัจดัการ/กองทุน/สถาบนัการเงนิใดๆ ที>ลกูคา้ทาํธุรกรรมทางการเงนิผา่น หรอืเปิดบญัชเีงนิฝาก หรอื บญัชซีืnอขายหลกัทรพัย์ หรอืใชบ้รกิารทางการเงนิอื>นใดทั nงโดยตรงหรอืผา่นผูร้บั              
2.ผูส้นบัสนุนการขายฯ รายอื>น และผูเ้กี>ยวขอ้งกบับรษิทัจดัการ /กองทุน/สถาบนัการเงนิดงักล่าวขา้งตน้, และ 3.สมาชกิของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของผูร้บั, 4.ตวัแทน หรอืผูท้ี>เกี>ยวขอ้ง หรอืบรษิทัใน
เครอืของบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทั nงหมด) ทั nงในปจัจุบนัและอนาคต มสีทิธใิชเ้อกสารขอ้มลู คาํยนืยนัและคาํยนิยอมใด ๆ เกี>ยวกบัการแสดงตนและการเปิดเผยขอ้มลู หรอืหกั ณ ที>จ่าย ตามเอกสารฉบบันีn
และเอกสาร/ขอ้มลูที>อา้งถงึ (ซึ>งต่อไปนีnจะรวมเรยีกวา่ “เอกสารและขอ้มลู”) ตามกฎหมายที>เกี>ยวขอ้งทั nงในและต่างประเทศ (รวมถงึกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
และการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย) เสมอืนหนี>งวา่ลกูคา้ไดม้อบเอกสารและขอ้มลูนั nน และไดใ้หค้าํยนืยนั/คาํยนิยอมกบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทุกราย และใหบุ้คคลดงักล่าวขา้งตน้และ
หน่วยงานราชการทั nงในและต่างประเทศและบุคคลที>เกี>ยวขอ้งทุกรายสามารถนําส่ง / ใชเ้อกสารและขอ้มลูใดๆของลกูคา้ระหวา่งกนัได ้ ไม่วา่จะอยู่ในรปูสาํเนาหรอืเอกสารฉบบัจรงิ กใ็หม้ผีลผกูพนักบั
ลกูคา้ทุกประการ 
          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. 

 

ข้าพเจ้ารบัทราบและตกลงปฏิบติัตามข้อกาํหนดและเงื<อนไขต่างๆในเอกสารฉบบันีO  ซึ<งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมลู การหกับญัชี และการยุติ
ความสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธรุกิจกบัข้าพเจ้า เพื<อเป็นหลกัฐานแห่งการนีO จึงได้ลงลายมือชื<อไว้เป็นสาํคญั 
 
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. 
 
 
ลายมือชื<อผู้ขอเปิดบญัชี                                                                         วนัที< 
Signature of Applicant ___________________________________________________________Date__________________________________ 

 

ส่วนที< l 
Part 4 

การอนุญาตให้บคุคลที<สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนีO  
Customer’s authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form 


