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

 

ส าหรบัลูกค้าประเภทนิติบุคคล 
for Entity/Juristic Person  

   เลขท่ีข้อมูลลูกค้า/CIF No.  
เลขท่ีบญัชี/Account No. 

วนัท่ี/Date    
ช่ือองคก์ร/นิติบคุคล/บริษทั ผู้ขอเปิดบญัชี                                                                                                                                                                   (“ลูกคา้”) 
Name of Organization/Entity/Company of Applicant                                                                                                                             (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 าเคร่ืองหมายในช่องท่ีสอดคล้องกบัสถานะผู้ขอเปิดบญัชี  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.) 

 

ลูกค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกนั (นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมริกา) ใช่หรอืไม ่              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  ใช่หรอืไม่                                                  ใช่/Yes       ไม่ใช่/No       
         Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?                                                                                                  

 

       ลูกค้าเป็นนิติบุคคลท่ีมีรายได้จากการลงทุนในหลกัทรพัยต์ัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไป                             ใช่/Yes       ไมใ่ช่/No       
       ของรายได้รวม  หรอืมีสินทรพัยท่ี์สามารถน าไปลงทุนในหลกัทรพัยไ์ดต้ัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไป 
       ของสินทรพัยร์วม ในรอบบญัชีปีลา่สุด 
 

         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” 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   เชน่ 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  เชน่  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์  นิตบิคุคลทีไ่มแ่สวงหาก าไร  สมาคม มลูนิธ ิ นิตบิคุคลใหมท่ีเ่ริม่ 
              จดัตัง้ไมเ่กนิ 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 month 

2 

3   

ส าหรบัสถาบนัการเงินภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA ท่ีมี GIIN 
 For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN 
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ส่วนท่ี 2 
Part 2 การยืนยนัและการเปล่ียนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)  

1. ลกูคา้ยนืยนัวา่ ขอ้มลูทีล่กูคา้ใหใ้นแบบฟอรม์นี้เป็นความจรงิ ถกูตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete. 

2. ลกูคา้รบัทราบและตกลงวา่ หากลกูคา้มสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินั แต่ขอ้มลูทีใ่หต้ามแบบฟอรม์นี้ หรอืตามแบบฟอรม์ W-9 เป็นขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่ม
ธุรกจิการเงนิของ LHFG*  มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝา่ยเดยีวที่จะยุตคิวามสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลูกค้า  ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกจิการเงนิของ LHFG 
เหน็สมควร 
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, 
Financial Business Group of LHFG* shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such 
relationship as Financial Business Group of LHFG may deem appropriate. 

3. ลกูคา้ตกลงทีจ่ะแจง้ใหก้ลุ่มธุรกจิการเงนิของ LHFG ทราบและน าส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุ่มธุรกจิการเงนิของ LHFG ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอนัท าให้ขอ้มูล
ของลกูคา้ทีร่ะบุในแบบฟอรม์นี้ไม่ถกูตอ้ง 
The Customer agree to notify and provide relevant documents to Financial Business Group of LHFG within 30 days after any change in circumstances that causes the 
information provided in this form to be incorrect. 

4. ลูกค้ารบัทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ด าเนินการตามขอ้ 3 ขา้งต้น หรอืมกีารน าส่งขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกบัสถานะของลูกค้า กลุ่มการเงนิของ 
LHFG มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝา่ยเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลกูคา้ ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางส่วนตามทีก่ลุ่มธุรกจิการเงนิของ LHFG 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 
Financial Business Group of LHFG to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as Financial Business 
Group of LHFG may deem appropriate. 
 
 

       * เพือ่วตัถุประสงคข์องแบบฟอร์มนี้ “กลุ่มธุรกิจการเงินของ LHFG” ใหห้มายความรวมถงึ บรษิทั แอล เอช ไฟแนนซเ์ชยีล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) , ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) , บรษิทั  
              หลกัทรพัย์จดัการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั , บรษิทัหลกัทรพัย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
              For the purpose of this form, “Financial Business Group of LHFG” shall include The Financial Business Group of LHFG” shall include LH Financial Group Public Company Limited, Land  
              and Houses Bank Public Company Limited , Land and Houses Fund Management Company Limited , Land and Houses Securities Public Company Limited 
 

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

ลกูคา้ตกลงใหค้วามยนิยอมทีไ่ม่อาจยกเลกิเพกิถอนแก่กลุ่มธุรกจิการเงนิของ LHFG ในการด าเนินการดงัต่อไปนี้  
The Customer hereby irrevocably authorizes Financial Business Group of LHFG to: 

1. เปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของลูกค้าให้แก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีอากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึ่งรวมถงึ หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีอากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue 
Service: IRS) ขอ้มูลดงักล่าวรวมถงึ ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี หมายเลขบญัช ีสถานะตามหลกัเกณฑเ์รื่อง FATCA (คอื เป็นผูป้ฏิบตัติาม หรอืผูไ้ม่ให้ความร่วมมอื) 
จ านวนเงนิหรอืมลูค่าคงเหลอืในบญัช ีการจ่ายเงนิเขา้-ออกจากบญัช ีรายการเคลื่อนไหวทางบญัช ีจ านวนเงนิ ประเภทและมูลค่าของผลติภณัฑท์างการเงนิ และ/หรอื ทรพัย์สนิอื่นๆ ที่
มอียู่กบักลุ่มธุรกจิการเงนิของ LHFG ตลอดจนจ านวนรายได ้และขอ้มลูอื่นๆทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิทีอ่าจถกูรอ้งขอโดยหน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ 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 Financial Business Group of LHFG, 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 เงนิไดท้ีล่กูคา้ไดร้บัจากหรอืผา่นกลุ่มธุรกจิการเงนิของ LHFG ในจ านวนทีก่ าหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ 
ซึง่รวมถงึ IRS ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑต่์างๆ รวมถงึขอ้ตกลงใดๆ ระหวา่งกลุ่มธุรกจิการเงนิของ LHFG กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรดงักล่าว 

       withhold from the customer’s account and/or the income derived from or through Financial Business Group of LHFG 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 Financial Business Group of LHFG and such tax 
authorities, 

 

หากลูกค้าไม่ให้ขอ้มูลที่จ าเป็นต่อการพจิารณาสถานะบญัชทีี่ต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรอืขอ้มูลที่จ าเป็นต้องรายงานให้แก่กลุ่มธุรกจิการเงนิของ LHFG  หรอืไม่สามารถจะ
ขอใหย้กเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมายทีห่า้มการรายงานขอ้มลูได้  หรอืใหข้อ้มลูโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI  กลุ่มธุรกจิการเงนิของ LHFG  มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝา่ยเดยีวที่จะ
ยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลกูคา้ ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางส่วน ตามทีก่ลุ่มธุรกจิการเงนิของ LHFG  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 
Financial Business Group of LHFG, 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, 
Financial Business Group of LHFG shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as 
Financial Business Group of LHFG may deem appropriate. 
 

ข้าพเจ้ารบัทราบและตกลงปฏิบติัตามข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆในเอกสารฉบบัน้ี ซ่ึงรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมลู การหกับญัชี และการยุติ
ความสมัพนัธท์างการเงิน/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 ี                          วนัที…่…………...................................…… 
(                                                                    ) Applicant’s Signature                Date……………..…..……………………...….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ส าหรบักลุ่มธรุกิจการเงินของ LHFG เท่านัน้ / For Financial Business Group of LHFG’s use only 
เอกสารประกอบ (ถา้ม)ี / Attachment (if any)      
              
             W-9                 
            W-8BEN-E   

 
       ผูม้อี านาจลงนาม 
     Authorized Person 

 

………………………………………………..…… 


