
ใบค ำขอใชบ้รกิำรยืน่ขอ้มลูเกีย่วกบักำรหกัภำษี ณ ทีจ่ำ่ย ของเงนิทีไ่ดร้บั 
จำกกำรลงทนุในหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยส์หรฐัอเมรกิำ 

 
ท ำที ่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) 

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

 

ข้ำพเจ้ำ............................................................................("ลูกค้ำ") บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศเลขที่......................มี
ควำมประสงค์ จะขอใช้บริกำรยื่นข้อมูลเกี่ยวกับกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยของเงินจ ำนวนใด ๆ ที่ลูกค้ำได้รับจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกำเช่น NYSE หรือ NASDAQ เป็นต้น ตำม Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกำ ("
บริกำรยืน่ข้อมูลภำษ"ี) ต่อบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) ("บริษัท") ซึ่งลูกค้ำได้ซื้อหลักทรัพย์นั้นผ่ำนบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศที่เปิดกับบริษัทเท่ำนั้น และลูกค้ำตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขในกำรขอใช้บริกำรดังนี้  

1. ลูกค้ำตกลงแต่งตั้งและมอบอ ำนำจให้บริษัทเป็นผู้ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับกำรหักภำษี  ณ ที่จ่ำยของเงินจ ำนวนใด ๆ ที่ลูกค้ำได้รับจำกกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกำ เช่น NASDAQ หรือ NYSE เป็นต้น ตำม Foreign Account Tax Compliance Act 
ของประเทศสหรัฐอเมริกำ ทั้งนี้ ลูกค้ำขอรับรองว่ำตลอดระยะเวลำที่กำรใช้บริกำรยื่นข้อมูลภำษีนี้ยังคงมีผลใช้บังคับ ลูกค้ำจะจัดท ำหนังสือมอบ
อ ำนำจ หรือเอกสำรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทตำมที่บริษัทร้องขอ โดยลูกค้ำจะด ำเนินกำรตำมที่บริษัทก ำหนดทุกประกำร 

2. ลูกค้ำตกลงและรับทรำบว่ำ บริษัทมีสิทธิมอบหมำยให้ผู้ให้บริกำรในต่ำงประเทศ หรือบุคคลอ่ืนใดท ำหนำ้ที่เป็นผู้ประสำนงำน หรือด ำเนินกำรยื่น
ข้อมูล หรือ เอกสำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยของเงินจ ำนวนใด ๆ ตำมใบค ำขอใช้บริกำรนี้ของลูกค้ำได้ตำมที่บริษัทเห็นสมควร  

3. ลูกค้ำมีหน้ำที่ให้ น ำส่ง เปิดเผย กรอกข้อมูล หรือเอกสำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยของเงินจ ำนวนใด ๆ ตำมใบค ำขอนี้ให้แก่บรษิัท 
รวมทั้งลงนำมในเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่บริษัทก ำหนต ตลอดจนด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมที่บริษัทร้องขอ 

4. เพื่อประโยชน์ในกำรให้บริกำรยื่นข้อมูลภำษีตำมค ำขอนี้ บริษัทอำจมีกำรเปิดเผย หรือส่งข้อมูลของลูกค้ำ หรือของบุคคลอ่ืนที่ลูกค้ำได้ให้ข้อมูล
ไว้แก่บริษัท ให้แก่ผู้ให้บริกำรในต่ำงประเทศ หรือบุคคลอ่ืนใดได้ตำมที่บริษัทเห็นสมควร ("ผู้ให้บริกำรอื่น") 

5. ลูกค้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูล หรือเอกสำรต่ำง ๆ ที่ลูกค้ำได้ให้ไว้กับบริษัท (ไม่ว่ำในปัจจุบันหรืออนำคต) เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง และครบถ้วนทุก
ประกำร หำกข้อมูล หรือเอกสำรดังกล่ำวมีกำรเปลี่ยนแปลงไม่ว่ำด้วยเหตุใด ลูกค้ำมีหน้ำที่ต้องแจ้งให้บริษัททรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรโดยทันที 
และลูกค้ำตกลงว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือเอกสำรดังกล่ำว บริษัทอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร หรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมจำกลูกค้ำได้
ตำมอัตรำ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีบริษัทก ำหนด  

6. ลูกค้ำตกลงรับผิดชอบควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัท ผู้ให้บริกำรอ่ืน หรือบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงควำม
เสียหำยใด ๆ ที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ (Internal Revenue Service: IRS) อันเนื่องมำจำกค ำ
รับรองของลูกค้ำไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือเป็นเท็จ หรือลูกค้ำฝ่ำฝืนข้อก ำหนด และเงื่อนไขกำรขอใช้บริกำรตำมใบค ำขอใช้บริกำรนี้  นอกจำกนี้ 
ลูกค้ำตกลงว่ำ บริษัทไม่มีควำมรับผิดใด ๆ ต่อลูกค้ำอันเนื่องมำจำกกำรให้บริกำรยื่นข้อมูลภำษีตำมใบค ำขอใช้บริกำรนี้ 

7. บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรตำมใบค ำขอใช้บริกำรนี้ได้ตำมอัตรำ  วิธีกำร 
และเงื่อนไขที่บริษัทก ำหนด ทั้งนี้ กรณีที่กำรให้บริกำรยื่นข้อมูลภำษีตำมใบค ำขอใช้บริกำรนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม ลูกค้ำไม่มีสิทธิไดร้ับ
ค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร หรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวที่ช ำระแล้วคืนจำกบริษัท 

8. ลูกค้ำจะให้ควำมร่วมมือกับบริษัทอย่ำงเต็มควำมสำมำรถตำมที่บริษัทก ำหนด หรือร้องขอ 

9. บริษัทมีสิทธิยกเลิกกำรให้บริกำรยื่นข้อมูลภำษีตำมใบค ำขอใช้บริกำรนี้เมื่อใดก็ได้ตำมที่บริษัทเห็นสมควร  

 



10. ในกำรใช้บริกำรกับบริษัท บริษัทจะมีกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำ หรือของบุคคลอื่นที่ลูกค้ำได้ให้ข้อมูลไว้แก่
บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรให้บริกำรตำมใบค ำขอใช้บริกำรนี้ หรือวัตถุประสงค์ตำมที่ระบุในนโยบำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัท โดยลูกค้ำสำมำรถอ่ำนข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเข้ำใจถึงวิธีกำรที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคลตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประกำศ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทที ่https://www.fnsyrus.com/mc03/contact-
us/policy.aspx หรือช่องทำงอื่นใดที่บริษัทก ำหนด หรือตำมที่บริษัทจะแจ้งเปลี่ยนแปลงในภำยหน้ำ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้ำได้มีกำรให้ข้อมูลส่วน
บุคคลของบุคคลอื่น ลูกค้ำมีหน้ำที่แจ้งให้บุคคลดังกล่ำวทรำบถึงรำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิตำม
นโยบำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวด้วย 

11. ในกรณีลูกค้ำเป็นนิติบุคคล ลูกค้ำยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลใด ๆ (ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลภำยใต้กฎหมำยคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล) ของลูกค้ำที่ให้ไว้แก่บริษัท หรือที่บริษัทได้รับ หรือเข้ำถึงได้จำกแหล่งอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบ
ของประเทศใด ๆ ที่ใช้บังคับกับบริษัท  

นอกจำกนี้ ลูกค้ำยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นให้แก่ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำย เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือ
กฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้บังคับกับบริษัท หรือให้แก่นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญำหรือมีควำมสัมพันธ์ด้วย เพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำกับลูกค้ำ 

12. ลูกค้ำตกลงและรับทรำบว่ำ วันที่มีผลในกำรเริ่มให้บริกำรยื่นข้อมูลภำษีตำมใบค ำขอใช้บริกำรนี้ คือวันที่ผู้ให้บริกำรอ่ืนด ำเนินกำรลงทะเบียน
บริกำรยื่นข้อมูลภำษีให้แก่ลูกค้ำเรียบร้อยแล้ว มิใช่วันที่ลูกค้ำยื่นใบค ำขอใช้บริกำรกับบริษัท 

13. บริษัทอำจมีกำรบันทึกบทสนทนำระหว่ำงลูกค้ำกับบริษัท หรอือำจจัดเก็บ บันทึก หรือประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำ รำยกำรกำรใช้บริกำร 
หรือกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้บริกำรของลูกค้ำ เพื่อเป็นหลักฐำนกำรบริกำรและรำยกำรใช้บริกำร โดยลูกค้ำตกลงและจะไม่โต้แย้ง
กำรใช้บันทึกกำรสนทนำ หรือข้อมูลดังกล่ำวเพื่อเป็นพยำนหลักฐำนอ้ำงอิงต่อลูกค้ำตำมกฎหมำย 

14. ลูกค้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรขอใช้บริกำรตำมใบค ำขอใช้บริกำรนี้เป็นอย่ำงดีแล้ว และลูกค้ำตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติ
ตำมข้อก ำหนด และเง่ือนไขดังกล่ำวทุกประกำร รวมทั้งที่จะได้มีกำรก ำหนดข้ึนใหม ่หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมภำยหน้ำตำมที่บริษัทเห็นสมควร 

15. บริษัทจะมีกำรแจ้งผลกำรสมัครบริกำรยื่นข้อมูลภำษี พร้อมเก็บค่ำธรรมเนียมผ่ำนช่องทำงบริกำรตัดเงินอัตโนมัติ (ATS) หรือ Bill Payment 
ภำยใน 14 วันท ำกำรนับต้ังแต่วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ (Validation Date) 

 

เพื่อเป็นหลักฐำนแห่งกำรนี ้ลูกค้ำจึงได้ลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำส ำคัญ (ถ้ำมี) ไว้เป็นหลักฐำน ณ วันเดือนปีที่ระบุไว้ข้ำงต้น 

 
 
หมำยเหตุ: โปรดอ่ำนนโยบำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่ำงละเอียด  เพื่อเข้ำใจถึงวิธีกำรที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และสิทธิของท่ำนที่เว็บไซต์ https://www.fnsyrus.com/mc03/contact-us/policy.aspx 

 
 

ลงชื่อ............................................................................ลูกค้ำ 

(...........................................................................................) 
 

https://www.fnsyrus.com/mc03/contact-us/policy.aspx
https://www.fnsyrus.com/mc03/contact-us/policy.aspx
https://www.fnsyrus.com/mc03/contact-us/policy.aspx


 
(โปรดลงนำมตำมลำยมือชื่อที่ได้ให้ไว้กับบริษัท)  


