บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
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หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) (ในหนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่า “ผู้รบั ”) เพื่อประโยชน์ของผู้รับ และบุคคลที่สามตามที่
กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผูร้ ับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน

ข้อมูล / คายืนยัน / และข้อตกลงของลูกค้า
ชื่อลูกค้า:____________________________________________________________________________________________________

สาหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA ที่มี GIIN
 หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN ___| ___| ___| ___| ___| ___|  ___| ___| ___| ___| ___|  ___| ___|.___| ___| ___|
 กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน(Sponsored Entity) โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน (Sponsoring Entity)

ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน_____________________________________________________________________________________
 หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน GIIN ___| ___| ___| ___| ___| ___|  ___| ___| ___| ___| ___|  ___| ___|.___| ___| ___|
 ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง__________________________
 เลขทะเบียนนิติบุคคล __________________________________
 เลขประจาตัวผู้เสียภาษีไทย_______________________________
 เลขประจาตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี) หมายเลข_____________________ ประเทศ________________

หมายเลข_____________________ ประเทศ________________
หมายเลข_____________________ ประเทศ________________

ส่วนที่ 1: สถานะของลูกค้า
โปรดเลือกทาเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน

นิติบุคคลอเมริกัน
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดคาถาม
 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่?

 ใช่

 ไม่ใช่

 ใช่
 ใช่

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

สถาบันการเงิน / นิติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการลงทุน
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และสิ้นสุดคาถาม
 ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA ใช่หรือไม่?
 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (เช่น รายได้จากการลงทุน ในหลักทรัพย์ และเงินฝาก เป็นต้น โปรดดูนิยาม
ในส่วนของ “คาศัพท์ที่สาคัญ”) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ของสินทรัพย์รวมในรอบบัญชีปีลา่ สุด?

ควรตอบ “ไม่ใช่” หากท่านเป็นนิติบุคคลตามข้อ 3.1–3.2
3.1 องค์กร/หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้รับการยกเว้นภายใต้ FATCA เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารกลาง เป็นต้น
3.2 นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ภายใต้ FATCA เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและบริษัทในเครือ นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากาไร สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลใหม่ที่
เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน เป็นต้น

ส่วนที่ 2: การยืนยันและการเปลีย่ นแปลงสถานะ
1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับ มีสิทธิใช้ดุลยพินจิ แต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร
3. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับได้ทราบและนาส่งเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทาให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุใน
แบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คายินยอมเพิ่มเติม ลูกค้าตกลงที่จะดาเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่
ผู้รับกาหนด
4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดาเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนาส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะ
ของลูกค้า ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับ เห็นสมควร

บริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)

ฝ่ายทะเบียนกองทุน
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ส่วนที่ 3: การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี
ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับในการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษทั ในกลุ่มของผู้รับ (ในการปฏิบัติตาม FATCA หรือกฎหมายใดๆ) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร และหน่วยงานราชการใดๆ ทั้งใน
ประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การ
จ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลือ่ นไหวทางบัญชี จานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มอี ยูก่ ับผู้รับ และ/หรือ
เปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจานวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกีย่ วกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทในกลุ่มของผู้รับ หน่วยงานทาง
ภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
2. หักเงินจากบัญชีของท่านที่มีกับผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับ รวมถึงเงินได้ที่ท่านได้รับจากบัญชีดังกล่าวในจานวนที่กาหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/
หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
3. หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลที่จาเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จาเป็นต้องรายงานให้แก่ผู้รับ หรือไม่ให้คายินยอมให้ผู้รับ
ดาเนินการอื่นใดรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการหัก ณ ที่จา่ ย ตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินจิ แต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/
ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร

ส่วนที่ 4: การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้
เพื่อความสะดวกของท่าน (ลูกค้า/ผู้ขอใช้บริการ) และเป็นการลดภาระความซ้าซ้อนของท่านในการนาส่งเอกสาร/ข้อมูล/คายินยอม ให้กับบริษัทและสถาบันการเงิน
ต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย (หรือเป็นผู้จัดจาหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ท่านเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผู้รบั โดย
หนังสือฉบับนี้ ท่านรับทราบและยินยอมให้บุคคลดังต่อไปนี้ทั้งหมด (อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ท่านทาธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิด
บัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2. ผู้สนับสนุนการขายฯ รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /
กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4.ตัวแทน หรือผู้ที่เกีย่ วข้อง หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คายืนยันและคายินยอมใด ๆ เกีย่ วกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหั ก ณ ทีจ่ ่าย ตามเอกสาร
ฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่อา้ งถึง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และ
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่า ท่านได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คายืนยัน/คา
ยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนาส่ง / ใช้
เอกสารและข้อมูลใดๆของท่านระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสาเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับท่านทุกประการ
ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฎิบัติตามข้อกาหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ใน
เอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และ
การยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการ
นี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

__________________________________________________
ผู้ถือหน่วย/ผู้มีอานาจลงนาม
วันที_่ ____/_____/_____________

ผู้ตรวจสอบลายเซ็น

ผู้บันทึกข้อมูล

ผู้ตรวจสอบ

______________________

____________________________

____________________________

(_____________________________)
_____/_____/___________

(_____________________________)
_____/_____/___________

(_____________________________)
_____/_____/___________

บริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)

ฝ่ายทะเบียนกองทุน

เอกสารแนบประกอบ (ถ้ามี)
 ฟอร์ม W-9
 ฟอร์ม W-8BEN
และเอกสารประกอบ (โปรดระบุ)

________________________
________________________
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