แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิตบิ ุคคล)
เฉพาะผูป้ ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ ( Issuer Account )
วันที.่ ................………….…….…..
ข้าพเจ้า ........................................................................................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่ .................................................................................................
สำหรับบุคคลธรรมดำ
1. เกิดในสหรัฐอเมริกา
2. เป็ นพลเมืองอเมริกนั หรือมีสญ
ั ชาติท่ี 2 เป็ นอเมริกนั
3. มีถนิ่ ทีอ่ ยูถ่ าวรในประเทศสหรัฐอเมริกา

 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็ นบุคคลสัญชาติ อเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ
สงวนสิ ทธิ ไ์ ม่รบั ฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ดังนัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิ ธีรบั หลักทรัพย์โดยวิ ธีอืน่ แทน

สำหรับนิ ติบุคคล
1. เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
2. เป็ นสถาบันการเงิน ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA
หาก“ใช่”โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท

3. เป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ รี ายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของรายได้รวม

 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่
PFFI, RDCFFI
 ใช่*  ไม่ใช่

หรือมีทรัพย์สนิ ทีก่ ่อให้เกิดรายได้ดงั กล่าวตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อ 1 และ/หรือข้อ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็ นนิ ติบคุ คลสัญชาติ อเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA
TSD ขอสงวนสิ ทธิ ไ์ ม่รบั ฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริ ษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิ ธีรบั หลักทรัพย์โดย
วิ ธีอืน่ แทน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์กอ่ ให้เกิดความ
เสียหายใด ๆ ขึน้ แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์อาจเปิ ดเผยข้อมูลทีป่ รากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นทีม่ อี านาจตาม
กฎหมายหรือมีขอ้ ตกลงกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้
ลงชือ่ .............................................................................. ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ …..............................................

U.S. Indicia Checklist (Individual & Juristic Person)
Only for shareholder wishing to deposit securities into the Issuer Account
Date…………………………….
I / We…………………………………………………………………………………………………………………
ID Card / Passport / Juristic Person Registration No…………………………………………………………

For Individual
1. I was born in the United States of America (U.S.A.)
2. I am a U.S. citizen or I have the second nationality as the U.S.
3. I have permanent residence in U.S.A.

Yes*
Yes*
Yes*

No
No
No

If your answer(s) is/are “Yes” in any of the above answers, you are defined as “the U.S. Indicia”
under FATCA. TSD therefore reserves the rights not to deposit your securities into the Issuer
Account. Please select other methods of securities holding.

For Juristic person
1. Registered in U.S.A.

Yes *

2. Is a financial institution under FATCA

Yes *

3

No
No

If "Yes", please enter GIIN No. ... and specify type

PFFI RDCFFI

Is an entity with investment income / indirect income of 50% or more of total income,
or having income-generating properties gaining 50% or more of total assets
in the latest accounting period.

No

Yes *

If your answer(s) is/are “Yes” in #1 and/or #3, you are defined as “the U.S. Indicia” under FATCA.
TSD therefore reserves the rights not to deposit your securities into the Issuer Account.
Please select other methods of securities holding.
I hereby certify that the above statement is true. If depositing securities into the Issuer Account causes any damage to Thailand
Securities Depository Co., Ltd. (TSD) in any way whatsoever. I accept the responsibility and indemnity to Thailand Securities
Depository Co., Ltd.
In addition, I acknowledge that TSD may disclose the information contained in this document to the Revenue Department, or
other agencies having legal authorities, or having an agreement with TSD to obtain such information.

Sign………………………………………………………. shareholder
(………………………………………………………) Tel. …………………………………………………

