
แบบสอบถามเพื�อหาขอ้บ่งชี�การเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบุิคคล) 
เฉพาะผูป้ระสงคนํ์าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account )

 วนัที!.................………….…….…..

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................
บตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบุิคคล เลขที! .................................................................................................

สาํหรบับุคคลธรรมดา

1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา £ ใช่* £ ไมใ่ช่
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี! " เป็นอเมรกินั £ ใช่* £ ไมใ่ช่
3. มถีิ!นที!อยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา £ ใช่* £ ไมใ่ช่

สาํหรบันิติบุคคล

1. เป็นนิตบุิคคลที!จดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา £ ใช่* £ ไมใ่ช่
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA £ ใช่* £ ไมใ่ช่

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ££££££.£££££.££.£££ และระบุประเภท  PFFI, RDCFFI 

3. เป็นนิตบุิคคลที!มรีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตั #งแต่รอ้ยละ 50 ขึ#นไปของรายไดร้วม £ ใช่* £ ไมใ่ช่
หรอืมทีรพัยส์นิที!ก่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตั #งแต่รอ้ยละ 50 ขึ#นไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามที!ระบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขึ#นแก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี# ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูที!ปรากฎในเอกสารนี#ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื!นที!มอีํานาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้ 

ลงชื!อ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์
 (.............................................................................)  โทรศพัท ์…..............................................

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึ !ง แสดงว่าท่านมีข้อบง่ชี! ว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิ"ไม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันั !น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอื "นแทน

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ ! และ/หรอืขอ้ " แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี! ว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA

TSD ขอสงวนสิทธิ#ไม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันั !น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอื "นแทน
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