CODE
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

วันที.......................................................

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบฟอร์ม FATCA สําหรับลูกค้าประเภทองค์กร / นิ ติบคุ คล
ประเทศที)จดทะเบียนจัดตัง.

ผูเ้ ปิ ดบัญชี (คํานํ าหน้า/ชื)อ)
ประเภทองค์กร
ห้างหุน้ ส่วน
บริษทั จํากัด

บริษทั มหาชนจํากัด
อื)นๆ / Other ………………………………………………………

หมายเลขทะเบียน

ส่วนที) 1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที)ทา่ นมีกบั บริษทั ฯ

บุคคลอเมริกนั / U.S. Person
หากท่านทําเครืองหมายในช่อง “ใช่” ช่องใดช่องหนึง โปรดข้ามคําถามในส่วนของผูท้ ีไม่ใช่บคุ คลอเมริกนั ข้างท้ายนี& และกรอกแบบฟอร์ม W-9
1. ลูกค้าเป็ นคอร์ปอเรชัน) หรือห้างหุน้ ส่วนอเมริกนั ใช่หรือไม่
•

•

โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าเป็ นคอร์ปอเรชัน/ห้างหุน้ ส่วน หรื อนิติบุคคลอืนๆ ทีจัดตัง& ภายใต้กฎหมายสหรัฐ กฎหมาย
ของมลรัฐในสหรัฐ หรือ District of Columbia หรือได้รบั การปฏิบตั ิเช่นนิติบุคคลท้องถินของสหรัฐภายใต้บทบัญญัติ
ใช่
อืนใดของกฎหมายภาษีอากรสหรัฐ
เพือวัตถุประสงค์ของคําถามนี& โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าถูกจัดตัง& ขึ&นในมากกว่าหนึงประเทศ หรือหนึงในนัน& คือสหรัฐ
อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย

ไม่ใช่

2. ลูกค้าเป็ นกองมรดกที)มีรายได้ซ)ึงอยู่ภายใต้การจัดเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ โดยไม่คํานึ งถึงแหล่งที)มาของ
รายได้ ใช่หรือไม่
หมายเหตุ – สถานะของกองมรดกทีเป็ นบุคคลอเมริกนั หรือไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั ขึ&นอยู่กบั ข้อเท็จจริงและสภาวะแวดล้อม
ทีเกียวข้องทัง& หมด ซึงรวมถึงการแต่งตัง& ผูจ้ ดั การกองมรดกหรือตัวแทนจัดการกองมรดกทีเป็ นพลเมืองอเมริกนั หรือผูม้ ถี นิ
ทีอยู่ในสหรัฐ ตลอดจนขอบเขตอํานาจและกําหนดเวลาในการเป็ นตัวแทนจัดการกองมรดกในสหรัฐ

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั / Non-U.S. Person
หากท่านทําเครืองหมาย “ใช่” ช่องใดช่องหนึง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทังส่งเอกสารประกอบ
1. ลูกค้าเป็ นองค์กร/นิ ติบุคคลที)มีบุคคลอเมริกนั มีสดั ส่วนความเป็ นเจ้าของอย่างมีนยั ยะสําคัญ ใช่หรือไม่
•

•

•

โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าเป็ นคอร์ปอเรชันทีมีบุคคลอเมริกนั รายหนึงหรือหลายราย ซึงแต่ละรายเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในคอร์ปอเรชันนัน&
ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุน้ ทัง& หมด ไม่วา่ ในแง่ของสิทธิออกเสียงหรือมูลค่าหุน้ การถือหุน้ ไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อม จะถูกพิจารณาว่าเป็ นการถือหุน้ ตามสัดส่วนโดยผูถ้ ือหุน้ หุน้ ส่วน ผูก้ ่อตัง& ทรัสต์ หรือบุคคลอืนทีได้รบั การปฏิบตั ิ
เสมือนเจ้าของของคอร์ปอเรชัน หรือกองทรัสต์
โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าเป็ นห้างหุน้ ส่วนทีมีบุคคลอเมริกนั รายหนึงหรือหลายรายเป็ นผูล้ งทุนหรือมีสว่ นแบ่งกําไรในห้างหุน้ ส่วน
นัน& ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนหรือกําไรทัง& หมด ทัง& นี& หากคอร์ปอเรชัน ห้างหุน้ ส่วน หรือกองทรัสต์
เป็ นผูล้ งทุนหรือมีสว่ นแบ่งกําไรในห้างหุน้ ส่วน ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม จะถูกพิจารณาว่าเป็ นการมีหรือถือตามสัดส่วนโดยผูถ้ อื
หุน้ หุน้ ส่วน ผูก้ ่อตัง& ทรัสต์ หรือบุคคลอืนทีได้รบั การปฏิบตั ิเสมือนเจ้าของคอร์ปอเรชัน ห้างหุน้ ส่วน หรือกองทรัสต์นนั&
โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าเป็ นกองทรัสต์ และมีบุคคลอเมริกนั รายหนึงได้รบั การปฏิบตั ิเสมือนเจ้าของในส่วนใดส่วนหนึงของ
กองทรัสต์นนั& เพือวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ หรือมีบุคคลอเมริกนั รายหนึงหรือหลายรายมีสว่ นได้
ผลประโยชน์ ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของผลประโยชน์ทงั& หมดของกองทรัสต์นนั& ทัง& นี& ผูร้ บั ผลประโยชน์
จากกองทรัสต์ทีกําหนดให้ทรัสต์มดี ลุ ยพินิจในการตัดสินใจ จะถูกพิจารณาว่ามีสดั ส่วนการรับผลประโยชน์เกินกว่าร้อยละ 10
ของผลประโยชน์ทงั& หมดของกองทรัสต์ หากมูลค่าของสกุลเงินหรือทรัพย์สนิ อืนๆ ทีได้จดั สรรให้แก่ผูร้ บั ประโยชน์จากกองทรัสต์
ซึงทรัสตีมดี ลุ ยพินิจในการตัดสินใจ ในระหว่างปี ปฏิทินทีผ่านมามีจาํ นวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าการจัดสรรผลประโยชน์
ทัง& หมดในปี นนั& ๆ และหากคอร์ปอเรชัน ห้างหุน้ ส่วน หรือกองทรัสต์เป็ นผูม้ กี รรมสิทธิหQ รือได้รบั ผลประโยชน์ในกองทรัสต์ ไม่วา่
โดยตรงหรือโดยอ้อมจะถูกพิจารณาว่าเป็ นการมีหรือถือตามสัดส่วนโดยผูถ้ อื หุน้ หุน้ ส่วน ผูก้ ่อนตัง& ทรัสต์ หรือบุคคลใดทีได้รบั
การปฏิบตั ิเสมือนเจ้าของในคอร์ปอเรชัน หรือกองทรัสต์นนั&
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ส่วนที) 2 การยืนยันและการเปลี)ยนแปลงสถานะของผูท้ )ไี ม่มีสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั
1.
2.

3.

4.

ลูกค้ายืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็ นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์
ในกรณี ทลูี กค้าไม่ใช่บุคคลอเมริกนั ลูกค้าตกลงทีจะแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบทันที หาก (ก) มีการเปลียนแปลงสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั ของ
ลูกค้าภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ (ข) มีการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ (ไม่ว่าในแง่สทิ ธิออกเสียงหรือมูลค่า) และ/หรือ สัดส่วนของ
ทุน/ผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) หรือสัดส่วนผลประโยชน์ของบุคคลอเมริกนั ในลูกค้า ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม
ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การไม่แจ้งให้บริษทั ฯ ทราบในทันทีเกียวกับการเปลียนแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั ของลูกค้า หรือ
การนําส่งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกียวกับสถานะความไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั ของลูกค้า หรือการไม่แจ้งให้บริษทั ฯ
ทราบในทันทีเกียวกับการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ (ไม่ว่าในแง่สทิ ธิออกเสียงหรือมูลค่า) และ/หรือ สัดส่วนของทุน/ผลประโยชน์ (แล้วแต่
กรณี ) หรือสัดส่วนผลประโยชน์ของบุคคลอเมริกนั ในลูกค้า ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จะมีผลให้บริษทั ฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวทีจะใช้
สิทธิบอกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่วา่ ทังJ หมดหรือบางส่วน
ลุกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็ นบุคคลอเมริกนั และข้อมูลทีให้ตามแบบฟอร์มนีJ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข้อมูลอันเป็ นเท็จ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบู รณ์ บริษทั ฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวทีจะใช้สิทธิบอกเลิกความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับลูกค้า ไม่ว่า
ทังJ หมดหรือแต่บางส่วน

ส่วนที) 3 การยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและการหักบัญชีของผูท้ )มี ีสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั
โดยทีบริษทั ฯ มีหน้าทีจะต้องปฎิบตั ิตามกฎหมาย FATCA ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายทีเกียวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษทั ฯ และหน่ วยงาน
ภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ดังนันJ ในกรณี ทท่ี านมีสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั หรือมีสงบ่
ิ งชีJว่าเป็ นบุคคลอเมริกนั ลูกค้าตกลงให้ความ
ยินยอม และตกลงทีจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษทั ฯ ในการดําเนินการดังต่อไปนีJ
1.

เปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของลุกค้าเพือประโยชน์ในการปฏิบตั ติ าม FATCA หน่ วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึงรวมถึง
หน่ วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชือลูกค้า ทีอยู่ เลขประจําตัวผู เ้ สียภาษี เลขที
บัญชี จํานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชีในระหว่างปี ปฏิทนิ ทีผ่านมา รายการเคลือนไหวทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภท
และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สนิ อืนๆ ทีมีอยู่กบั บริษทั ฯ รวมทังJ จํานวนรายได้ และข้อมูลอืนๆ ทีเกียวกับความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจทีอาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึงรวมถึง IRS ด้วย

2.

หักเงินจากบัญชีของลูกค้า และ/หรือ เงินทีลูกค้าอาจมีหรือมีสทิ ธิได้รบั จากบริษทั ฯ ในจํานวนทีกําหนดโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ
และ/หรือ ต่างประเทศ ซึงรวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษทั ฯ และ
หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าวนันJ

หากบริษทั ฯ ไม่สามารถหักเงินจากบัญชี และ/หรือ เงินทีลูกค้าอาจมีหรือมีสทิ ธิได้รบั จากบริษทั ฯ ตามข้อ 2 ข้างต้น บริษทั ฯ จําเป็ นต้องยุติความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับลุกค้า ไม่วา่ ทังJ หมดหรือแต่บางส่วนตามทีบริษทั ฯ เห็นสมควรโดยเป็ นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวของบริษทั ฯ ในกรณี ทลูี กค้าไม่กรอกข้อมูลและลง
ลายมือชือในแบบฟอร์มนีJ ไม่แจ้งเพือปรับปรุงข้อมูลตามทีได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนีJ หรือในกรณีทลุี กค้าให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ในแบบฟอร์มนีJ

ลายมือชื)อของลูกค้า(ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)
ผูข้ อเปิ ดบัญชี

วันที)

ชือ-นามสกุล
ตําแหน่ง
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