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

 

 
 

 
 

หนังสือฉบบัน้ีมอบให้แก่____________________________ และบริษทัแม่  บริษทัในเครือ รวมถึงกลุ่มธรุกิจการเงินของ
บุคคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกนั  ในหนังสือฉบบัน้ีรวมเรียกว่า “ผู้รบั”) เพ่ือประโยชน์ของผู้รบั และบุคคลท่ี
สามตามท่ีกล่าวถึงในส่วนท่ี 4 ของหนังสือฉบบัน้ี  โดยให้ถือว่าบุคคลดงักล่าวทัง้หมดเป็นผู้รบัหนังสือฉบบัน้ีเช่นกนั 

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.  
 

 
ข้อมลู/ค ายืนยนั/และข้อตกลงของลกูค้า Customer’s  Information / representation / and agreement 

  วนัท่ี                                     
  Date                                                                                                                                                          

ช่ือองคก์ร/นิติบคุคล/บริษทั ผู้ขอเปิดบญัชี และผู้ใช้บริการทางการเงิน   (“ลูกคา้”) 
Name of Organization/Entity/Company of Applicant / Entity User of financial service (The “Customer”) 
 

 
 
      

     หมายเลข GIIN ของลกูคา้ / Customer GIIN    
    
 
 
 
 

      กรณีลูกค้าเป็นนิติบคุคลท่ีได้รบัการสนับสนุน(Sponsored Entity)  
     โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิตบิคุคลทีส่นบัสนุน(Sponsoring Entity) / If the      
     customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity   

  

          ชื่อนิตบิุคคลทีส่นบัสนุน / Name on Sponsoring Entity 
 

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

 ประเทศท่ีจดทะเบียน หรือ จดัตัง้ / Country of  Incorporation 
 /Registration or Organization 

 เลขทะเบียนนิติบคุคล / Entity Registration Number   
 

 เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีไทย / Thai Tax ID 
 

 เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีในประเทศอ่ืน  (โปรดระบุทุกประเทศ ถา้ม)ี  
 Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) 

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

 

ส่วนท่ี  1 
Part 1 

สถานะของผูข้อเปิดบญัชี Status of Applicant 

โปรดเลือกท าเครื่องหมายในช่องท่ีสอดคล้องกบัสถานะผู้ขอเปิดบญัชี  Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

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

 
ลกูค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกนั (นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมริกา) 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 / นิติบุคคลท่ีมีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 
Foreign Financial Institution / Passive Non-Financial Foreign Entity ( Passive NFFE) 

หากท่านตอบว่า ‘ใช’่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN-E  และสิ้นสดุค าถาม    
(If you check ‘Yes’ in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)  

 
       ลูกค้าเป็นสถาบนัการเงิน ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA  ใช่หรือไม่                                                                               ใช่/Yes         ไม่ใช่/No       

         Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?                                                                                                  
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ส าหรบัสถาบนัการเงินภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA ท่ีมี GIIN 
 For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN 

…………/………………/………….. 

ส าหรบัลูกค้าประเภทนิติบคุคล 
For Entity Customer 
(ฉบบัจดัท าโดย ทีมงาน FATCA ของอตุสาหกรรม บลจ.) 
(Prepared by FATCA working team of Thai Asset 
Management Industry) 

18DEC2014 



 

ลกูค้าเป็นนิติบุคคลท่ีมีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม  (เช่น รายได้จากการลงทุน                                               ใช่/Yes       ไม่ใช่/No 
ในหลกัทรพัย ์และเงินฝาก เป็นต้น  โปรดดนิูยามในส่วนของ “ค าศพัท์ท่ีส าคญั”) ตัง้แต่ร้อยละ 50 
ขึน้ไปของรายได้รวม  หรือมีทรพัยสิ์นท่ีก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวไดต้ัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไปของสินทรพัยร์วม ในรอบบญัชีปีล่าสดุ 
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 “ไมใ่ช่” หากท่านเป็นนิตบิุคคลตามขอ้ 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/หน่วยงานของรฐับาลทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภายใต ้ FATCA   เช่น หน่วยงานราชการ องคก์รระหว่างประเทศ หรอื ธนาคารกลาง เป็นตน้                               

An Exempt Beneficial Owner under FATCA, e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.  
3.2    นิตบิุคคลทีไ่ดร้บัการยกเวน้ ภายใต ้FATCA  เช่น  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยและบรษิทัในเครอื นิตบิุคคลทีไ่มแ่สวงหาก าไร สมาคม 

มลูนิธ ินิตบิุคคลใหมท่ีเ่ริม่จดัตัง้ไมเ่กนิ 24 เดอืน  เป็นตน้                                                                    
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 

ส่วนท่ี 2 
Part 2 

การยืนยนัและการเปล่ียนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)  

1. ลกูคา้ยนืยนัว่า ขอ้มลูทีล่กูคา้ใหใ้นแบบฟอรม์นี้เป็นความจรงิ ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบรูณ์ 
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete. 

2. ลูกค้ารบัทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินั แต่ขอ้มูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรอืตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นขอ้มูลอนัเป็นเท็จ ไม่
ถูกต้อง หรอืไมค่รบถว้นสมบรูณ์ ผูร้บั มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลกูคา้ ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วน 
ตามทีผู่ร้บัเหน็สมควร 
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. ลกูคา้ตกลงทีจ่ะแจง้ใหผู้ร้บัไดท้ราบและน าส่งเอกสารประกอบใหแ้ก่ผูร้บั ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัท าใหข้อ้มลูของลกูคา้ทีร่ะบุใน
แบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผูร้บัมกีารร้องขอเอกสาร /ขอ้มลู/ค ายนิยอมเพิม่เติม ลูกค้าตกลงทีจ่ะด าเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รบัการรอ้งขอ
ภายในเวลาทีผู่ร้บัก าหนด 
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. ลูกคา้รบัทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ด าเนินการตามขอ้ 3 ขา้งต้น หรอืมกีารน าส่งขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกบั
สถานะของลูกค้า ผู้รบัมสีิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสมัพันธ์ทางการเงนิ /ทางธุรกิจกบัลูกค้า ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รบั 
เหน็สมควร 
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. 

ส่วนท่ี 3 
Part 3 

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูและการหกับญัชี (Authorization for information disclosure and account withholding)  

ลกูคา้ตกลงใหค้วามยนิยอมทีไ่มอ่าจยกเลกิเพกิถอนแก่ผูร้บั ในการด าเนินการดงัต่อไปนี้  
The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to: 
1. เปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ของลูกคา้ใหแ้ก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีอากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึ่งรวมถงึ หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีอากรของสหรฐัอเมรกิา 

(Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มลูดงักล่าวรวมถึง ชื่อลูกคา้ ทีอ่ยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี หมายเลขบญัช ีสถานะตามหลกัเกณฑ์เรื่อง FATCA (คอื 
เป็นผูป้ฏบิตัติาม หรอืผูไ้ม่ให้ความร่วมมอื) จ านวนเงนิหรอืมลูค่าคงเหลอืในบญัชี การจ่ายเงนิเขา้-ออกจากบญัช ีรายการเคลื่อนไหวทางบญัชี จ านวนเงนิ 
ประเภทและมลูค่าของผลติภณัฑท์างการเงนิ และ/หรอื ทรพัยส์นิอื่นๆ ทีม่อียู่กบัผูร้บัหรอืเปิดบญัชผี่านผูร้บั ตลอดจนจ านวนรายได ้และขอ้มลูอื่นๆทีเ่กีย่วกบั
ความสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิทีอ่าจถูกรอ้งขอโดยหน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึง่รวมถงึ 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 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. หกัเงนิจากบญัชขีองลกูคา้ทีม่กีบัผูร้บัหรอืเปิดผ่านผูร้บั และ/หรอื เงนิไดท้ีล่กูคา้ไดร้บัจากหรอืผ่านผูร้บั ในจ านวนทีก่ าหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรใน
ประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ซึ่งรวมถงึ IRS ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถงึขอ้ตกลงใดๆ ระหว่างผูร้บักบัหน่วยงานจดัเกบ็
ภาษอีากรดงักล่าว 

3   



 

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. หากลูกคา้ไม่ใหข้อ้มูลที่จ าเป็นต่อการพจิารณาสถานะบญัชทีีต่้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรอืขอ้มูลที่จ าเป็นต้องรายงานใหแ้ก่ผู้รบั  หรอืไม่
สามารถจะขอใหย้กเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมายทีห่า้มการรายงานขอ้มลูได้  หรอืใหข้อ้มลูโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI  ผูร้บัมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจ
แต่เพยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลกูคา้ ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ตามทีผู่ร้บัเหน็สมควร 
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. 

ส่วนท่ี 4 
Part 4 

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

เพื่อความสะดวกของลูกคา้ และเป็นการลดภาระความซ ้าซ้อนของลูกค้าในการน าส่งเอกสาร/ขอ้มูล/ค ายนิยอมให้กบับรษิัทและสถาบนัการเงนิต่างๆ ที่เป็น
เจ้าของผลติภณัฑ์ที่ผูร้บัเป็นตวัแทนขาย(หรอืเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย) เป็นรายๆ ไป  รวมทัง้กรณีที่ลูกคา้เปิดบญัชกีบับรษิัท/สถาบนัการเงนิใดๆ ผ่านผู้รบั  โดย
หนังสอืฉบบันี้ ลูกคา้รบัทราบและยนิยอมใหบุ้คคล(รวมนิตบิุคคล)ดงัต่อไปนี้ทัง้หมด(อนัไดแ้ก่ 1.บรษิทัจดัการ/กองทุน/สถาบนัการเงนิใดๆ ทีลู่กคา้ท าธุรกรรม
ทางการเงนิผ่าน หรอืเปิดบญัชเีงนิฝาก หรอื บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์หรอืใชบ้รกิารทางการเงนิอื่นใดทัง้โดยตรงหรอืผ่านผูร้บั  2. ผูส้นับสนุนการขายฯ รายอื่น 
และผู้เกีย่วขอ้งกบับรษิัทจดัการ /กองทุน/สถาบนัการเงนิดงักล่าวขา้งต้น,  และ 3. สมาชกิของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของผู้รบั,  4.ตวัแทน หรอืผูท้ี่เกีย่วขอ้ง 
หรอืบรษิทัในเครอื ของบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทัง้หมด) ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต    มสีทิธใิชเ้อกสารขอ้มลู ค ายืนยนัและค ายนิยอมใด ๆ เกีย่วกบัการแสดงตน
และการเปิดเผยขอ้มูล หรอืหกั ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบบันี้และเอกสาร /ข้อมูลที่อ้างถึง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรยีกว่า “เอกสารและขอ้มูล”) ตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ (รวมถงึกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย) 
เสมอืนหนี่งว่า ลูกคา้ไดม้อบเอกสารและขอ้มลูนัน้ และไดใ้หค้ ายนืยนั/ค ายนิยอมกบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทุกราย   และใหบุ้คคลดงักล่าวข้างตน้และหน่วยงาน
ราชการทัง้ในและต่างประเทศและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทุกรายสามารถน าส่ง / ใชเ้อกสารและขอ้มลูใดๆของลกูคา้ระหว่างกนัได้ ไมว่่าจะอยู่ในรปูส าเนาหรอืเอกสาร
ฉบบัจรงิ กใ็หม้ผีลผกูพนักบัลกูคา้ทุกประการ  
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.  

 
ข้าพเจ้ารบัทราบและตกลงปฏิบติัตามข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆในเอกสารฉบบัน้ี ซ่ึงรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมลู การหกับญัชี และ
การยติุความสมัพนัธ์ทางการเงิน/ทางธรุกิจกบัข้าพเจ้า เพ่ือเป็นหลกัฐานแห่งการน้ี จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั  
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. 
 
 
                                                                                                                                                                        ผูข้อเปิดบญัช ี             
(                                                                                                                                                                     ) Applicant’s Signature 

ส่วนน้ีส าหรบัเจ้าหน้าทีของ ผูร้บั เท่านัน้ / This part is  for officer of the Receiver’s use only 
 
เอกสารประกอบ (ถา้ม)ี / Attachment (if any)      
              
            W-9                 

            W-8BEN-E   

 

 
       ผูม้อี านาจลงนาม 
     Authorized Person 

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



 

ค าศพัทท่ี์ส าคญั (Glossary of key terms) 

เอกสารฉบบันี้เป็นสรุปเพื่อวตัถุประสงคใ์นการให้ขอ้มูลเท่านัน้และเป็นขอ้มลูในลกัษณะทัว่ไป ทัง้นี้ ไม่ถอืเป็นการใหค้ าปรกึษาทางภาษีหรอืกฎหมาย ผูร้บัเอกสาร FATCA Form (ตามนิยามทีป่รากฏ
ใน FATCA Form)  ไม่รบัประกนัความถกูตอ้ง ครบถ้วน และไม่รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดใดๆ หรอืไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิจากการยดึถอืตามขอ้มลูนี้ หากท่านมขีอ้สงสยัใดๆ เกีย่วกบั
สถานะของนิตบุิคคลของท่านหรอืแบบฟอรม์ของสรรพากรสหรฐั (U.S. IRS) โปรดขอความเหน็หรอืค าปรกึษาจากผูท้ีส่ามารถใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบักฎหมายภาษขีองสหรฐัอเมรกิา 

นิติบุคคล (Entity) - หมายถงึ บุคคลตามกฎหมายหรอืการจดัตัง้ตามกฎหมาย ซึง่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา 

บุคคลอเมริกนั (U.S. Person) - เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็ภาษ ีนิตบุิคคลจะถอืวา่เป็นบุคคลอเมรกินั ในกรณีทีเ่ป็น 
• หา้งหุน้ส่วนหรอืนิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในสหรฐัอเมรกิา หรอืจดัตัง้ภายใตก้ฎหมายของสหรฐัอเมรกิาหรอืรฐัใดของสหรฐัอเมรกิา 
• ทรสัตจ์ะถอืเป็นบุคคลสหรฐัถา้ - (i) ศาลในสหรฐัอเมรกิามอี านาจภายใตก้ฎหมายในการบงัคบัตามค าสัง่ศาล หรอืตดัสนิในประเดน็ต่างๆทีเ่ป็นสาระส าคญัเกีย่วกบัการบรหิารจดัการของทรสัต์ และ 

(ii) บุคคลสญัชาตอิเมรกินัหนึ่งหรอืหลายคนทีม่อี านาจในการควบคุมการตดัสนิใจเรื่องส าคญัต่างๆในทรสัต์ 
• ทรพัยข์องผูต้ายซึง่เป็นบุคคลอเมรกินัหรอืผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา 
FATCA 
FATCA เป็นค าย่อของ Foreign Account Tax Compliance Act ซึง่เป็นกฎหมายทางภาษีของประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีมุ่่งหาบุคคลอเมรกินัทีม่ทีรพัยส์นิทางการเงนินอกประเทศสหรฐัอเมรกิา   เป็นที่
คาดวา่รฐับาลไทยจะได้ลงนามในขอ้ตกลงกบัประเทศสหรฐัอเมรกิาอนัเกีย่วเนื่องกบักฎหมาย FATCA เพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูเกีย่วกบั 
• บุคคลอเมรกินัทีม่ทีรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศไทย และ 
• ชาวไทยทีม่ทีรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

สถาบนัการเงิน (Foreign Financial Institution) - หมายถงึ สถาบนัผูร้บัฝากหลกัทรพัย ์สถาบนัทีร่บัฝากเงนิ นิตบุิคคลทีด่ าเนินธุรกจิเกีย่วกบัการลงทุน หรอืบรษิทัประกนัทีก่ าหนด ตามที่นิยาม
โดยกฎหมาย FATCA 

รายได้จาการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (Passive Income) - โดยทัว่ไปหมายถงึส่วนของรายไดร้วมก่อนหกัค่าใชจ้่ายทีป่ระกอบดว้ย 
• เงนิปันผล และเงนิจ่ายเงนิทดแทนเงนิปันผล (รายไดท้ีเ่ทยีบเท่าเงนิปันผล) 
• ดอกเบี้ย และรายไดท้ีเ่ทยีบเท่าดอกเบี้ย 
• ค่าเชา่ และค่าลขิสทิธิ ์(Royalties) ทีน่อกเหนือจากค่าเชา่และค่าลขิสทิธทิี่ไดจ้ากการประกอบการคา้หรอืการท าธุรกจิ อย่างน้อยบ้างส่วน โดยลกูจา้งของนิตบุิคคล 
• เงนิรายปี (Annuities) 
• รายไดจ้ากสญัญา Swap 
• รายไดค้่าเชา่อสงัหารมิทรพัย ์หากรายไดด้งักล่าวสามารถไดร้บัโดยตอ้งมกีารด าเนินการเพยีงเลก็น้อยจนถงึไม่ตอ้งด าเนินการใดๆ  
NFFE   - เป็นค าย่อส าหรบั Non-Financial Foreign Entity ซึง่หมายถงึนิตบุิคคลที่ มไิดเ้ป็นสถาบนัการเงนิตามนิยามของกฎหมาย FATCA  

นิติบุคคลท่ีมีรายได้หลกัมาจากการประกอบกิจการท่ีไม่ใช่การลงทุน (Active Non-Financial Foreign Entity) - หมายถงึ นิตบุิคคลทีไ่ม่เป็นนิตบุิคคลอเมรกินัและไม่เป็นสถาบนัการเงนิ ที่เขา้
เงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ 
(1)  มทีัง้รายไดจ้ากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (passive income) น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของรายไดร้วมก่อนหกัค่าใชจ้่าย ในปีปฏทินิก่อนหน้าหรอืในระยะเวลาการรายงานอื่นทีเ่หมาะสม และมสีนิทรพัย์

ทีเ่ป็นสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิหรอืเป็นสนิทรพัยท์ี่ถอืไวเ้พื่อก่อให้เกดิรายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้ม น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของสินทรพัย์ทัง้หมดทีน่ิตบุิคคลดงักล่าวมอียู่ในปีปฏทินิก่อนหน้าหรอื
ระยะเวลาการรายงานอื่นทีเ่หมาะสม 

(2)  หุน้ของนิตบุิคคลดงักล่าวเป็นหุน้ทีม่กีารซือ้ขายเป็นการทัว่ไปในตลาดหลกัทรพัยท์ีม่กีารจดัตัง้อย่างเป็นทางการ หรอืนิตบุิคคลดงักล่าวเป็นนิตบุิคคลทีเ่กี่ยวข้องกบันิตบุิคคลทีหุ่น้มกีารซือ้ขายเป็น
การทัว่ไปในตลาดหลกัทรพัยท์ีม่กีารจดัตัง้อย่างเป็นทางการ 

(3)  เป็นนิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในดนิแดนของสหรฐั (U.S. Territory) และผูร้บัประโยชน์ของนิตบุิคคลดงักล่าวทัง้หมดเป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในดนิแดนของสหรฐั 
(4)  เป็นหน่วยงานรฐับาล (รฐับาลอื่นใดนอกเหนือจากรฐับาลสหรฐั) องค์การบรหิารส่วนท้องถิน่ (ซึ่งมคีวามหมายรวมถงึรฐั จงัหวดั อ าเภอ หรอืเทศบาล) หรอืหน่วยงานสาธารณะที่ท าหน้าที่ของรฐับาลหรอื

องคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่ หน่วยงานของรฐับาลสหรฐั องคก์รระหวา่งประเทศ ธนาคารกลางทีไ่ม่ใชธ่นาคารกลางของสหรฐั หรอืหน่วยทีม่หีน่วยงานดงักล่าวขา้งตน้แห่งหนึ่งหรอืมากกวา่เป็นเจ้าของ 
(5)  ธุรกจิหลกัของนิตบุิคคลดงักล่าว ประกอบด้วยการถอืหุ้น (ทัง้หมดหรอืบางส่วน) หรอืให้สนิเชื่อและบรกิารทางการเงนิอื่นๆ แก่บรษิทัลูกหนึ่งหรอืหลายแห่งที่ประกอบธุรกจิเกี่ยวกับการค้าหรอืธุรกจิ

อื่นที่ไม่ใช่ธุรกจิทางการเงนิ ยกเวน้ในกรณีที่นิตบุิคคลดงักล่าวมหีน้าที ่(หรอืท าหน้าที่เสมอืน) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุน อาท ิกองทุนเพื่อการลงทุนในหุ้นนอกตลาด กองทุนร่วมลงทุน กองทุนเพื่อ
การซือ้กจิการ หรอืเครื่องมอืการลงทุนอื่นใดทีม่วีตัถุประสงคใ์นการซือ้หรอืใหเ้งนิทุนในฐานะผูถ้อืสนิทรพัยท์ุนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในบรษิทัใดๆ นิตบุิคคลดงักล่าวจะไม่มคีุณสมบตัติามขอ้นี้ 

(6)  เป็นนิตบุิคคลที่จดัตัง้ข ัน้โดยที่ยงัไม่ได้เริม่ด าเนินธุรกิจและไม่มีประวตัิการด าเนินธุรกจิมาก่อน  แต่ได้ท าการลงทุนในสนิทรพัย์ด้วยวตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจใดๆ ที่ไม่ใช่ธุรกจิสถาบัน
การเงนิ ทัง้นี้ นิตบุิคคลดงักล่าวจะไม่เขา้ขา่ยมคีุณสมบตัติามขอ้นี้ หลงัจากครบ 24 เดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้กีารจดัตัง้นิตบุิคคลขึน้ 

(7)   เป็นนิติบุคคลที่ก าลงัอยู่ในขัน้ตอนการขายสินทรพัย์เพื่อการช าระบัญช ีหรืออยู่ระหว่างการปรบัโครงสร้างโดยมีความตัง้ใจที่จะด า เนินกิจการเดมิต่อไป หรือเริ่มด าเนินการใหม่ในธุรกจิอื่น 
นอกเหนือจากการเป็นสถาบนัการเงนิ ทัง้นี้ นิตบุิคคลดงักล่าวตอ้งไม่เคยเป็นสถาบนัการเงนิในระยะเวลา 5 ปีก่อนหน้านี้ 

(8)   เป็นนิตบุิคคลทีป่ระกอบธุรกจิในการใหส้นิเชือ่หรอืการท าธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง (hedging) แก่หรอืเพื่อนิตบุิคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่มใชส่ถาบนัการเงนิ และไม่มีการใหส้นิเชือ่หรอืท าธุรกรรม
เพื่อกระจายความเสีย่งแก่นิตบุิคคลอื่นใดทีไ่ม่ใชน่ิตบุิคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ กลุ่มของนิตบุิคคลทีเ่กีย่วขอ้งในกลุ่มตอ้งเป็นนิตบุิคคลทีป่ระกอบธุรกจิอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบนัการเงนิ 

(9)   เป็นนิตบุิคคลทีไ่ม่ใชส่ถาบนัการเงนิที่ไดร้บัการยกเวน้ ตามทีก่ าหนดในหลกัเกณฑข์องกระทรวงการคลงัสหรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื 
(10) เป็นนิตบุิคคลทีม่คีุณสมบตัติามเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 

(10.1)  เป็นนิติบุคคลที่จดัตัง้และประกอบธุรกิจในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดงักล่าว โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการศาสนา การกุศล วทิยาศาสตร์ ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา หรือ
การศึกษา หรือเป็นนิติบุคคลที่จดัตัง้และด าเนินการในประเทศที่เป็นถิน่ที่อยู่ของตนโดยมีลกัษณะเป็นหน่วยงานทางวชิาชพี กลุ่มของธุรกิ จ หอการค้า หน่วยแรงงาน หน่วยงานทาง
การเกษตร หรอืเป็นนิตบุิคคลทีด่ าเนินการในการส่งเสรมิสวสัดกิารสงัคมเป็นการเฉพาะ 

(10.2)  เป็นนิตบุิคคลทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดใ้นประเทศถิน่ทีอ่ยู่ 
(10.3)  เป็นนิตบุิคคลทีไ่ม่มผีูถ้อืหุน้หรอืสมาชกิทีไ่ดร้บัผลประโยชน์จากการเป็นเจา้ของหรอืผลประโยขน์ตอบแทนจากรายไดห้รอืทรพัยส์นิของนิติบุคคลนัน้ 
(10.4)  กฎหมายที่บังคบัใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อก าหนดตามเอกสารการจดัตัง้ไม่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายเงินได้หรือสินทรัพย์ของนิติบุคคลดงักล่าวให้เป็น

ผลประโยชน์ของบุคคลทีเ่ป็นเอกชนหรอืนิตบุิคคลทีไ่ม่ใชเ่พื่อการกุศลนอกเหนือจากทีเ่ป็นการประกอบกจิการการกุศลของนิตบุิคคลดงักล่าว หรอืการจ่ายเงนิทีเ่ป็นค่าจา้งหรอืค่าตอบแทน
ในการท างาน หรอืการจ่ายเงนิเป็นค่าอสงัหารมิทรพัยท์ีน่ิตบุิคคลดงักล่าวไดซ้ือ้ไวต้ามมลูค่ายุตธิรรมของตลาด และ 

(10.5)  กฏหมายทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศถิน่ทีอ่ยู่ของนิตบุิคคลดงักล่าวหรอืขอ้ก าหนดตามเอกสารการจดัตัง้ ต้องมขีอ้ก าหนดวา่ในการเลกิกจิการหรอืการยุบเลกินิตบุิคคลดงักล่าว สนิทรพัยท์ัง้หมด
จะตอ้งถกูโอนใหก้บัหน่วยของรฐับาลหรอืหน่วยทีไ่ม่แสวงหาก าไรอื่น หรอืใหส้นิทรพัยท์ีเ่หลอือยู่ตกเป็นของแผน่ดนิ 

นิติบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (Related Entity) - นิตบุิคคลทีเ่ป็น “นิตบุิคคลทีเ่กีย่วขอ้ง” กบันิตบุิคคลอื่นถา้นิตบุิคคลหนึ่งใดมอี านาจควบคุมอกีนิตบุิคคลหนึ่ง หรอืนิตบุิคคลสองแห่งทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
เพื่อวตัถุประสงค์ตามขอ้นี้ การควบคุมรวมถงึความเป็นเจา้ของทัง้ทางตรงและทางออ้มมากกว่ารอ้ยละ 50 ของอ านาจในการออกเสยีงหรอืมูลค่าของนิตบุิคคลนัน้ และต่อไปนี้ให้ถอืวา่ ประเทศไทยอาจถอืวา่นิติ
บุคคลไม่เป็นนิตบุิคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบันิตบุิคคลอื่น ถา้นิตบุิคคลทัง้สองแห่งนัน้ไม่ไดเ้ป็นสมาชกิของเครอืบรษิทัเดยีวกนัตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 1471(e)(2) ของประมวลรษัฎากรของสหรฐั 



 

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.  




