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ท ำท่ี บรษัิทหลักทรพัย์บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) 

วันท่ี........................................................... 

ข้ำพเจ้ำ ...............................................................................................(“ลูกค้ำ”) บัญชีซื้อขำยหลักทรพัย์ต่ำงประเทศเลขท่ี.................................................. มีควำมประสงค์

จะขอใช้บรกิำรยื่นข้อมูลเกี่ยวกับกำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำยของเงินจ ำนวนใดๆ ท่ีลูกค้ำได้รบัจำกกำรลงทุนในหลักทรพัย์ท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์สหรฐัอเมรกิำ 

เช่น NYSE หรอื NASDAQ เป็นต้น ตำม Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรฐัอเมรกิำ (“บรกิำรยื่นข้อมูลภำษี”) ต่อบรษัิทหลักทรพัย์

บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) (“บรษัิท”) ซึ่งลูกค้ำได้ซื้อหลักทรพัย์น้ันผ่ำนบัญชีซื้อขำยหลักทรพัย์ต่ำงประเทศท่ีเปิดกับบรษัิทเท่ำน้ัน และลูกค้ำตกลงยินยอมผูกพัน

และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขในกำรขอใช้บรกิำรดังน้ี 

1. ลูกค้ำตกลงแต่งต้ังและมอบอ ำนำจให้บรษัิทเป็นผู้ย่ืนข้อมูลเกี่ยวกับกำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำยของเงินจ ำนวนใด ๆ ท่ีลูกค้ำได้รบัจำกกำรลงทุนในหลักทรพัย์ท่ีจด

ทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์สหรฐัอเมรกิำ เช่น NASDAQ หรอื NYSE เป็นต้น ตำม Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรฐัอเมรกิำ ท้ังน้ี 

ลูกค้ำขอรบัรองว่ำ ตลอดระยะเวลำท่ีกำรใช้บรกิำรยื่นข้อมูลภำษีน้ียังคงมีผลใช้บังคับ ลูกค้ำจะจัดท ำหนังสือมอบอ ำนำจ หรอืเอกสำรอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องให้แก่บรษัิท

ตำมท่ีบรษัิทรอ้งขอ โดยลูกค้ำจะด ำเนินกำรตำมท่ีบรษัิทก ำหนดทุกประกำร  

2. ลูกค้ำตกลงและรบัทรำบว่ำ บรษัิทมีสิทธิมอบหมำยให้ผู้ให้บรกิำรในต่ำงประเทศ หรอืบุคคลอ่ืนใด ท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ประสำนงำน หรอืด ำเนินกำรยื่นข้อมูล หรอื

เอกสำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำยของเงินจ ำนวนใด ๆ ตำมใบค ำขอใช้บรกิำรน้ีของลูกค้ำได้ตำมท่ีบรษัิทเห็นสมควร  

3. ลูกค้ำมีหน้ำท่ีให้ น ำส่ง เปิดเผย กรอกข้อมูล หรอืเอกสำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำยของเงินจ ำนวนใด ๆ ตำมใบค ำขอน้ีให้แก่บรษัิท รวมท้ังลงนำมใน

เอกสำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตำมท่ีบรษัิทก ำหนด ตลอดจนด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมท่ีบรษัิทรอ้งขอ  

4. เพ่ือประโยชน์ในกำรให้บรกิำรยื่นข้อมูลภำษีตำมค ำขอน้ี บรษัิทอำจมีกำรเปิดเผย หรอืส่งข้อมูลของลูกค้ำ หรอืของบุคคลอ่ืนท่ีลูกค้ำได้ให้ข้อมูลไว้แก่บรษัิท ให้แก่ 

ผู้ให้บรกิำรในต่ำงประเทศ หรอืบุคคลอ่ืนใดได้ตำมท่ีบรษัิทเห็นสมควร (“ผู้ให้บรกิำรอ่ืน”)  

5. ลูกค้ำขอรบัรองว่ำ ข้อมูล หรอืเอกสำรต่ำง ๆ ท่ีลูกค้ำได้ให้ไว้กับบรษัิท (ไม่ว่ำในปัจจุบันหรอือนำคต) เป็นข้อมูลท่ีถูกต้องแท้จรงิ และครบถ้วนทุกประกำร  

หำกข้อมูล หรอืเอกสำรดังกล่ำวมีกำรเปลี่ยนแปลงไม่ว่ำด้วยเหตุใด ลูกค้ำมีหน้ำท่ีต้องแจ้งให้บริษัททรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรโดยทันที และลูกค้ำตกลงว่ำ  

กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรอืเอกสำรดังกล่ำว บรษัิทอำจเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำบรกิำร หรอืค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมจำกลูกค้ำได้ตำมอัตรำ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี

บรษัิทก ำหนด  

6. ลูกค้ำตกลงรบัผิดชอบควำมเสียหำยใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นต่อบรษัิท ผู้ให้บรกิำรอ่ืน หรอืบุคคลภำยนอกท่ีเกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงควำมเสียหำยใด ๆ  

ท่ีบรษัิทจะต้องรบัผิดชอบต่อหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรของสหรฐัอเมรกิำ (Internal Revenue Service: IRS)) อันเน่ืองมำจำกค ำรบัรองของลูกค้ำไม่ถูกต้อง

ครบถ้วนหรอืเป็นเท็จ หรอืลูกค้ำฝ่ำฝืนข้อก ำหนด และเง่ือนไขกำรขอใช้บรกิำรตำมใบค ำขอใช้บรกิำรน้ี นอกจำกน้ี ลูกค้ำตกลงว่ำ บรษัิทไม่มีควำมรบัผิดใด ๆ ต่อ

ลูกค้ำอันเน่ืองมำจำกกำรให้บรกิำรยื่นข้อมูลภำษีตำมใบค ำขอใช้บรกิำรน้ี  

7. บรษัิทมีสิทธิเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำบรกิำร หรอืค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกับกำรให้บรกิำรตำมใบค ำขอใช้บรกิำรน้ีได้ตำมอัตรำ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีบรษัิท

ก ำหนด ท้ังน้ี กรณีท่ีกำรให้บรกิำรยื่นข้อมูลภำษีตำมใบค ำขอใช้บรกิำรน้ีสิ้นสุดลงไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม ลูกค้ำไม่มีสิทธิได้รบัค่ำธรรมเนียม ค่ำบรกิำร หรอืค่ำใช้จ่ำย

ดังกล่ำวท่ีช ำระแล้วคืนจำกบรษัิท  

8. ลูกค้ำจะให้ควำมรว่มมือกับบรษัิทอย่ำงเต็มควำมสำมำรถตำมท่ีบรษัิทก ำหนด หรอืรอ้งขอ  

9. บรษัิทมีสิทธิยกเลิกกำรให้บรกิำรยื่นข้อมูลภำษีตำมใบค ำขอใช้บรกิำรน้ีเมื่อใดก็ได้ตำมท่ีบรษัิทเห็นสมควร  

10. ในกำรใช้บรกิำรกับบรษัิท บรษัิทจะมีกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำ หรอืของบุคคลอ่ืนท่ีลูกค้ำได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัท เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในกำรให้บรกิำรตำมใบค ำขอใช้บรกิำรน้ี หรอืวัตถุประสงค์ตำมท่ีระบุในนโยบำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบรษัิท โดยลูกค้ำสำมำรถ

อ่ำนข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือเข้ำใจถึงวิธีกำรท่ีบรษัิทเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลท่ีบรษัิทประกำศ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบรษัิทท่ี https://www.bualuang.co.th/th/personal-data-protection-policy หรอืช่องทำงอ่ืนใดท่ีบรษัิท

ก ำหนด หรอืตำมท่ีบรษัิทจะแจ้งเปลี่ยนแปลงในภำยหน้ำ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีลูกค้ำได้มีกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืน ลูกค้ำมีหน้ำท่ีแจ้งให้บุคคลดังกล่ำวทรำบ

ถึงรำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิตำมนโยบำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวด้วย 

11. ในกรณีลูกค้ำเป็นนิติบุคคล ลูกค้ำยินยอมให้บรษัิทเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลใด ๆ (ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลภำยใต้กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ของ

ลูกค้ำท่ีให้ไว้แก่บรษัิท หรอืท่ีบรษัิทได้รบั หรอืเข้ำถึงได้จำกแหล่งอ่ืน เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหรอืกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ท่ีใช้บังคับกับ

บรษัิท  

 

ใบค ำขอใชบ้รกิำรยื่นขอ้มูลเก่ียวกับกำรหักภำษี ณ ท่ีจำ่ย ของเงนิท่ีได้รบั 

จำกกำรลงทุนในหลักทรพัยท่ี์จดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยส์หรฐัอเมรกิำ 

https://www.bualuang.co.th/th/personal-data-protection-policy
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นอกจำกน้ี ลูกค้ำยินยอมให้บรษัิทเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นให้แก่ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำย เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหรอืกฎระเบียบของ

ประเทศใด ๆ ท่ีใช้บังคับกับบรษัิท หรอืให้แก่นิติบุคคลหรอืบุคคลใด ๆ ท่ีบรษัิทเป็นคู่สัญญำหรอืมีควำมสัมพันธ์ด้วย เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรสนับสนุนกำรให้บรกิำร

ของบรษัิทแก่ลูกค้ำ  

12. ลูกค้ำตกลงและรบัทรำบว่ำ วันท่ีมีผลในกำรเริม่ให้บรกิำรย่ืนข้อมูลภำษีตำมใบค ำขอใช้บรกิำรน้ี คือ วันท่ีผู้ให้บรกิำรอ่ืน ด ำเนินกำรลงทะเบียนบรกิำรยื่นข้อมูล

ภำษีให้แก่ลูกค้ำเรยีบรอ้ยแล้ว มิใช่วันท่ีลูกค้ำยื่นใบค ำขอใช้บรกิำรกับบรษัิท 

13. บริษัทอำจมีกำรบันทึกบทสนทนำระหว่ำงลูกค้ำกับบริษัท หรืออำจจัดเก็บ บันทึก หรือประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำ รำยกำรกำรใช้บริกำร หรือกำร

ด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้บรกิำรของลูกค้ำ เพ่ือประโยชน์ในกำรปรบัปรุงและกำรให้บรกิำรของบรษัิท และเพ่ือเป็นหลักฐำนกำรบรกิำรและรำยกำรใช้

บรกิำร โดยลูกค้ำตกลงและจะไม่โต้แย้งกำรใช้บันทึกกำรสนทนำ หรอืข้อมูลดังกล่ำวเพ่ือเป็นพยำนหลักฐำนอ้ำงอิงต่อลูกค้ำตำมกฎหมำย  

14. ลูกค้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรขอใช้บรกิำรตำมใบค ำขอใช้บรกิำรน้ีเป็นอย่ำงดีแล้ว และลูกค้ำตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตำมข้อก ำหนด

และเง่ือนไขดังกล่ำวทุกประกำร รวมท้ังท่ีจะได้มีกำรก ำหนดขึ้นใหม่ หรอืท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมภำยหน้ำตำมท่ีบรษัิทเห็นสมควร  

 

เพ่ือเป็นหลักฐำนแห่งกำรน้ี ลูกค้ำจึงได้ลงลำยมือช่ือพรอ้มประทับตรำส ำคัญ (ถ้ำมี) ไว้เป็นหลักฐำน ณ วันเดือนปีท่ีระบุไว้ข้ำงต้น 

 

หมำยเหตุ: โปรดอ่ำนนโยบำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบรษัิทอย่ำงละเอียด เพ่ือเข้ำใจถึงวิธีกำรท่ีบรษัิทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลของท่ำน และสิทธิของท่ำนท่ีเว็บไซต์ https://www.bualuang.co.th/th/personal-data-protection-policy 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................................................................ลูกค้ำ  

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

 

(โปรดลงนามตามลายมือช่ือท่ีได้ให้ไว้กับบรษัิท) 

 

 

ใบค ำขอใชบ้รกิำรยื่นขอ้มูลเก่ียวกับกำรหักภำษี ณ ท่ีจำ่ย ของเงนิท่ีได้รบั 

จำกกำรลงทุนในหลักทรพัยท่ี์จดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยส์หรฐัอเมรกิำ 
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