FATCA FORM
ชือสกุลลูกค้ า / Customer Name ………………………………………………………………………...
สัญชาติ / Nationality ……………………………………………………………………………….........
เลขทีบัตรประชาชน / ID Card No. ………………………………………………………………………
หนังสือเดินทางเลขที / Passport No (Foreigner)…...…………………………………………………...
ส่ วนที 1 ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจทีท่ านมีกับบริษัท
Part 1 Business relationship with the company
บุคคลอเมริกัน / U.S. Citizen
หากท่านทําเครื องหมายในช่อง “ใช่” ช่องใดช่องหนึงโปรดข้ามคําถามในส่วนของผูไ้ ม่ใช่บคุ คล
อเมริ กนั ข้างท้ายนีแ( ละกรอกแบบฟอร์ ม W-9
If you check “Yes” in any one box, Please skip the Non-U.S. Citizen questionnaire below and
complete IRS Form W-9

1. ท่ านเป็ นบุคคลอเมริกันใช่ หรือไม่
Are you a U.S. Citizen?

- โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็ นพลเมื องอเมริ กนั แม้ว่าท่านอาศัยอยู่นอกสหรัฐ
You must answer “Yes” if you are U.S. citizen even though you reside outside
of the U.S.
- โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมี สถานะเป็ นพลเมื องของหลายประเทศ และหนึงในนัน( คื อเป็ น
พลเมื องอเมริ กนั
You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S.
citizenship.
- โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิ ดในสหรัฐ (หรื อดิ นแดนที เป็ นของสหรัฐ) และยังไม่ได้สละ
ความเป็ นพลเมื องของสหรัฐตามกฎหมาย
You must answer “Yes” if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and
have not legally surrendered U.S. citizenship

2. ท่ านเป็ นผู้ถือบัตรประจําตัวผู้มีถินทีอยู่ถาวรอย่ างถูกกฎหมายในสหรั ฐ
(กรีนการ์ ด) ใช่ หรือไม่
Are you a U.S. Green Card Holder?

ใช่ /Yes
ไม่ ใช่ /No

ท่านอาจถูกพิ จารณาว่าเป็ นผูม้ ีถินที อยูใ่ นสหรัฐหากเป็ นไปตามเกณฑ์ “Substantial
Physical Presence Test” ตัวอย่างที ท่านจะถื อว่าเป็ นไปตามเกณฑ์ นี( ในปี ปัจจุบนั
ท่านอยู่ในสหรัฐอย่างน้อย 183 วัน เป็ นต้น และหากต้องการรายละเอี ยดเพิ มเติ ม โปรด
ศึกษาข้อมูลใน website ของหน่วยงานจัดเก็บภาษี อากรของสหรัฐ ดังนี(
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-PresenceTest
You may considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical
Presence Test”. You will meet this test if, for instance, during the current year,
you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please
refer to the information on the IRS website
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-PresenceTest

1. ท่ านมี (หรื อจะมี) การมอบอํานาจหรื อให้ อํานาจการลงลายมือชือแก่ บุคคล
ทีมีทีอยู่ในสหรั ฐ เพือการใดๆ ทีเกียวข้ องกับบัญชีทีเปิ ดไว้ หรื อมีอยู่กบั
บริษัท ใช่ หรื อไม่
Do you have (or will you have) a power of attorney or signatory authority
for the account granted to person with U.S. address?
2. ท่ านมี (หรื อจะมี) ทีอยู่สําหรั บรั บไปรษณีย์แทนหรื อทีอยู่สําหรับการส่ งเพือ
ดําเนินการเกียวกับบัญชีทีเปิ ดไว้ หรื อมีอยู่กับบริษัทในสหรั ฐ ใช่ หรื อไม่
Do you have (or will you have) a hold mail or in care of address in U.S.
for the account?
3. ท่ านมี (หรื อจะมี) ทีอยู่อาศัยในปั จจุบัน หรื อทีอยู่เพือการติดต่ อสําหรั บ
บัญชีทีเปิ ดไว้ หรื อมีอยู่กบั บริษัทในสหรั ฐ ใช่ หรื อไม่
Do you have (or will you have) a current U.S. residence address or U.S.
mailing address for the account?
4. ท่ านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรั ฐ เพือการติดต่ อท่ านหรื อบุคคลอืนที
เกียวข้ องกับบัญชีทีเปิ ดไว้ หรื อมีอยู่กับบริษัทหรื อไม่
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person
in relation to the account?
5. ท่ านมี (หรื อจะมี) การสังทํารายการโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีทีเปิ ดไว้ ไปยัง
บัญชีในสหรั ฐ ใช่ หรื อไม่
Do you have (or will you have) standing instructions to transfer funds
from the account to a U.S. Account?

ใช่ /Yes
ไม่ ใช่ /No

ใช่ /Yes
ไม่ ใช่ /No
ใช่ /Yes
ไม่ ใช่ /No
ใช่ /Yes
ไม่ ใช่ /No
ใช่ /Yes
ไม่ ใช่ /No

ส่ วนที 2 การยืนยันและการเปลียนแปลงสถานะของผู้ทไม่
ี มีสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกัน
Part 2 Confirmation and Change of Non-U.S. Person Status
ใช่ /Yes
ไม่ ใช่ /No

- โปรดตอบ “ใช่” หากสํานักงานตรวจคนเข้าเมื องและสัญชาติ ของสหรัฐได้ออกบัตร
ประจํ าตัวคนต่างด้าวที ได้ขึ(นทะเบียนเป็ นผูม้ ีถินที อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายใน
สหรัฐ (กรี นการ์ ด) ให้แก่ท่าน
You must answer “Yes” if the Citizenship and Immigration Service (USCIS)
has issued you a U.S. alien registration card as a lawful permanent resident
of the U.S.
- โปรดตอบ “ใช่” ไม่ว่าบัตรประจํ าตัวคนต่างด้าวที ได้ขึ(นทะเบี ยนเป็ นผูม้ ี ถินที อยู่ถาวร
อย่างถูกต้องตามกฎหมายไทยในสหรัฐ (กรี นการ์ ด) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรื อยังไม่
หมดอายุ ณ วันทีท่านกรอกและลงลายมื อชื อในแบบฟอร์ มนี(
You must answer “Yes” irrespective of your Green Card’s expiration date and
irrespective of whether such expiration date has passed as of the date you
sign and complete the form.
- โปรดตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรประจํ าตัวคนต่างด้าวที ได้ขึ(นทะเบียนเป็ นผูม้ ีถินที อยูถ่ าวร
อย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรี นการ์ ด) ของท่านได้ถูกสละยกเลิ ก หรื อถอด
ถอนอย่างเป็ นทางการแล้ว ณ วันที ท่านกรอกและลงลายมื อชื อในแบบฟอร์ มนี(
You should answer “No” if your Green Card has been officially abandoned,
revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

3. ท่ านมีสถานะเป็ นผู้มีถินทีอยู่ในสหรัฐเพือวัตถุประสงค์ ในการเก็บภาษี
อากรของสหรัฐใช่ หรือไม่
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?

ไม่ เป็ นบุคคลอเมริกัน / Non-U.S. Citizen
หากท่านทําเครื องหมาย “ใช่” ช่องใดช่องหนึง โปรดกรอกแบบฟอร์ ม W-8BEN พร้อมเอกสาร
ประกอบ
If you check “Yes” in any one box, please complete IRS Form W-8BEN and provide
supporting document(s)

ใช่ /Yes
ไม่ ใช่ /No

1. ท่านยืนยันว่า ข้ อความข้ างต้ นเป็ นความจริง และครบถ้ วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, accurate and complete
2. ในกรณีทีท่านไม่ใช่บคุ คลอเมริกนั ท่านตกลงทีจะแจ้ งให้ บริษัทรับทราบทันที หากมีการเปลียนแปลงสถานะ
ของท่านเป็ นบุคคลอเมริกนั ภายใต้ กฎหมายภาษี อากรของสหรัฐ
In case that you a Non-U.S. Person, you agree to promptly notify the company should there be
any change in your status to become a U.S. Person under U.S. tax law.
3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีทีท่านมิได้ แจ้ งให้ บริษัททราบในทันทีเกียวกับการเปลียนแปลงใดๆ ใน
สถานะความไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั ของท่าน หรื อการนําส่งข้ อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วน
สมบูรณ์ เกียวกับสถานความไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั ของท่าน จะไม่มีผลให้ บริษัทมีสิทธิใช้ ดลุ ยพินจิ แต่เพียง
ฝ่ ายเดียวทีจะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทังหมดหรื
]
อบางส่วน
You acknowledge and agree that failure to promptly notify the company of any change in your
status as a Non-U.S. Person, or provision of any false, incorrect, inaccurate or incomplete
information as to your status as a Non-U.S. Person shall entitle company to terminate, at its sole
discretion, the entire business relationship with you or part of such relationship as the company
may determine in its sole discretion.
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็ นบุคคลอเมริกนั แต่ข้อมูลทีให้ ตามแบบฟอร์ มนี ] หรื อตาม
แบบฟอร์ ม W-9 เป็ นข้ อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิcใช้ ดลุ ยพินจิ แต่เพียง
ฝ่ ายเดียวทีจะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทังหมดหรื
]
อแต่บางส่วน

You acknowledge and agree that if you a but the information provided on this form or IRS Form
W-9 is false, incorrect, inaccurate or incomplete, the company shall be entitled to terminate, at
its sole discretion the entire business relationship with you or part of such relationship as the
company may determine in its sole discretion.

ส่ วนที 3 การยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูลและการหักบัญชี
Part 3 Authorization for Information disclosure and account withholding

ภายใต้ ของเขตของกฎหมายทีเกียวข้ อง และ/หรื อ ข้ อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทและหน่วยงานภาษี อากรใน
ประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ท่านตกลงให้ ความยินยอม และตกลงทีจะไม่เพิกถอนการให้ ความยินยอม
ดังกล่าวแก่บริษัท ในการดําเนินการดังต่อไปนี ]
To the extent required by applicable laws and/or any agreements between company and
domestic and/or foreign tax authorities, you hereby irrevocably authorize company to:
1. เปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของท่านให้ แก่บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินของบริษัท เพือประโยชน์ในการ
ปฏิบตั ติ าม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษี อากรในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ซึงรวมถึง
หน่วยงานจัดเก็บภาษี อากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service : IRS) ข้ อมูลดังกล่าว ได้ แก่ ชือ,
ทีอยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี จํานวนเงินหรื อมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้ า
ออกในบัญชีระหว่างปี ปฏิทนิ ทีผ่านมา รายการเคลือนไหวทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภทและมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรื อ ทรัพย์สินอืนๆ ทีมีอยูก่ บั บริษัท ตลอดจนจํานวนรายได้ และ
ข้ อมูลอืนๆ ทีเกียวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีอาจถูกร้ องขอโดยบริษัทหน่วยงานทางภาษี อากรใน
ประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ซึงรวมถึง IRS ด้ วย
Disclose to the company (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign
tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS) your name, address,
taxpayer identification number, account number, account balance or value, the payment
made with respect to the account during the calendar year, account statements, the
amount of the money, the type and value of financial products and/or other assets held by
the company, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS;
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรื อ เงินทีท่านอาจมีหรื อมีสิทธิได้ รับจากบริษัท ในจํานวนทีกําหนดโดย
หน่วยงานจัดเก็บภาษี อากรในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ซึงรวมถึง IRS ด้ วย ภายในบังคับของ
กฎหมาย และ/หรื อ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษัท และหน่วยงานจัดเก็บภาษี
อากรดังกล่าว
Withhold from your account and/or the income you may have or may be entitled to get paid
from the company in the account as required by the domestic and/or foreign tax authorities,
including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements
between the company and such tax authorities;
หากไม่มีการดําเนินการหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรื อ เงินได้ ทีท่านอาจมีหรื อมีสิทธิได้ รับจากบริษัท
ตามข้ อ 2 ข้ างต้ น บริษัทจําเป็ นต้ องยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทังหมดหรื
]
อบางส่วน ตามที
บริษัทเห็นสมควร โดยเป็ นดุลยพินจิ แต่เพียงฝ่ ายเดียวของบริษัท ในกรณีทีท่านไม่กรอกข้ อมูลและลง
ลายมือชือในแบบฟอร์ มนี ] ไม่แจ้ งเพือปรับปรุงข้ อมูลตามทีได้ ให้ ไว้ ตามแบบฟอร์ มนี ] หรื อในกรณีทีท่านให้
ข้ อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์ มนี ]
If no account or income withholding is made pursuant to clause 2 above, the company shall be
entitled to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with you or part of
such relationship as the company may determine in its sole discretion in the event of a failure to
sign and complete this form, a failure to update information as provided in this form, or in the
event that you provide information that is false, incorrect, incomplete or inaccurate on this form.

ลงชือ ………………………………………………… ลูกค้ า (…...../........./.........)
Sign (
) Client
ลงชือ ………………………………………………… เจ้ าหน้ าทีการตลาด (…...../........./.........)
Sign (
) Marketing Officer

