แบบฟอร์ม FATCA สาหรับลูกค้าใหม่ ประเภทบุคคลธรรมดา
New Customer FATCA Form For Individual

สหรัฐอเมริกา
เลขที่บญ
ั ชี/Account No. _____________________________________________
สัญชาติ /Nationality

ผู้เปิ ดบัญชี (คานาหน้ า/ชื่อ/นามสกุล)
Applicant Name (Title/Name/Surname)
เลขที่บตั รประชาชน/หนังสือเดิ นทาง

หนังสือเดิ นทาง เลขที่

ID Card No. /Passport No.

Passport No.

ส่วนที่ 1

ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จที่ท่านมีกบั บริ ษทั

Part 1

Business relationship with the company

โปรดเลือกเครื่องหมายทีส่ อดคล้องกับการเงินและทางธุรกิจทีท่ ่านมีต่อบริษทั
Please check the appropriate boxes with regard to your banking/business relationship with company

บุคคลอเมริ กนั / U.S. Person
หากท่านทาเครือ่ งหมายในช่อง “ใช่” ช่องใดช่องหนึง่ โปรดข้ามคาถามในส่วนของผูท้ ไี ่ ม่ใช่บุคคลอเมริกนั ข้างท้ายนี้ และกรอกแบบฟอร์ม W-9
If you check “Yes” in any one box, please skip the Non-U.S. Person questionnaire below and complete IRS Form W-9
1. ท่านเป็ นบุคคลอเมริ กนั ใช่หรือไม่ / Are you a U.S. Citizen?

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็ นพลเมืองอเมริกนั แม้วา่ ท่านอาศัยอยู่นอกสหรัฐ
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็ นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึง่ ในนัน้ คือเป็ นพลเมืองอเมริกนั
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐ (หรือดินแดนทีเป็
่ นของสหรัฐ ) และยังไม่ได้สละความเป็ นพลเมืองของสหรัฐตามกฎหมาย
You must answer “Yes” if you are U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.
You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship.
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. ท่านเป็ นผู้ถือบัตรประจาตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Green Card Holder?

โปรดตอบ “ใช่” หากสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐได้ออกบัตรประจาตัวคนต่างด้าวทีได้
่ ขน้ึ ทะเบียนเป็ นผูม้ ถี นิ ่ ทีอยู
่ ่ถาวรอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด ) ให้แก่ทา่ น
โปรดตอบ “ใช่” ไม่วา่ บัตรประจาตัวคนต่างด้าวทีได้
่ ขน้ึ ทะเบียนเป็ นผูม้ ถี นิ ่ ทีอยู
่ ่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด ) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ ณ วันทีท่่ านกรอกและลงลายมือชือ่
ในแบบฟอร์มนี้
โปรดตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรประจาตัวคนต่างด้าวทีได้
่ ขน้ึ ทะเบียนเป็ นผูม้ ถี นิ ่ ทีอยู
่ ่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด ) ของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็ นทางการแล้ว ณ วันทีท่่ าน
กรอกและลงลายมือชือในแบบฟอร์
่
มนี้
You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued you a U.S. alien registration card as a lawful permanent resident of the U.S.
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.
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.

ท่านมีสถานะเป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี อากรของสหรัฐใช่หรือไม่
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็ นผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในสหรัฐหากเป็ นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” ตัวอย่างทีท่ า่ นจะถือว่าเป็ นไปตามเกณฑ์น้ี ในปีปจั จุบนั ท่านอยู่ในสหรัฐอย่างน้อย 183 วัน เป็ นต้น
และหากต้องการรายละเอียดเพิม่ เติม โปรดศึกษาข้อมูลใน website ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ ดังนี้ http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test
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-Presence-Test

ไม่เป็ นบุคคลอเมริ กนั / Non-U.S. Person
หากท่านทาเครือ่ งหมาย “ใช่” ช่องใดช่องหนึง่ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทัง้ ส่งเอกสารประกอบ
If you check “Yes” in any one box, please complete IRS Form W-8BEN and provide supporting document(s)
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1.

ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอานาจหรือให้อานาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐ เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
ที่เปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริ ษทั ใช่หรือไม่
Do you have (or will you have) a power of attorney or signatory authority for the account granted to person with U.S.
address?

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

2.

ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่สาหรับรับไปรษณี ยแ์ ทนหรือที่อยู่สาหรับการส่งเพื่อดาเนิ นการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริ ษทั
แต่เพียงที่อยู่เดียว ใช่หรือไม่
Do you have (or will you have) a hold mail or in care of address as the sole address for the account?

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

3.

ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่อาศัยในปัจจุบนั หรือที่อยู่เพื่อการติ ดต่อสาหรับบัญชีที่เปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริ ษทั ในสหรัฐ ใช่หรือไม่
Do you have (or will you have) a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account?

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

4.

ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐ เพื่อการติ ดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริ ษทั หรือไม่
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account?

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ส่วนที่ 2

การยืนยันและการเปลีย่ นสถานะของผูท้ ไ่ี ม่มสี ถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั

Part 2

Confirmations and Change of Non U.S. Person Status

1.
2.

3.

4.

ส่วนที่ 3
Part 3

ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็ นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, accurate and complete
ในกรณีทท่ี ่านไม่ใช่บุคคลอเมริกนั ท่านตกลงทีจ่ ะแจ้งให้บริษทั ทราบทันที หากมีการเปลีย่ นแปลงสถานะของท่านเป็ นบุคคลอเมริกนั ภายใต้ก ฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ
In case that you are 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.
ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีทท่ี ่านมิได้แจ้งให้บริษทั ทราบในทันทีเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั ของท่าน หรือการนาส่งข้อมูลอันเป็ นเท็จ
ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกีย่ วกับสถานะความไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั ของท่าน จะไม่มผี ลให้บริษทั มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวทีจ่ ะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกั บ
ท่าน ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน
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 the 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.
ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็ นบุคคลอเมริกนั แต่ขอ้ มูลทีใ่ ห้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
บริษทั มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝา่ ยเดียวทีจ่ ะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน
You acknowledge and agree that if you are U.S. Person 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.
การยิ นยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและการหักบัญชี
Authorization for information disclosure and account withholding

ภายใต้ของเขตของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษทั และหน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ /หรือ ต่างประเทศ ท่านตกลงให้ความยินยอม และตกลงทีจ่ ะไม่เพิกถอน
การให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษทั ในการดาเนินการดังต่อไปนี้
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.

2.

เปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ าม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ /หรือ ต่างประเทศ ซึง่ รวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของ
สหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชือ่ ทีอ่ ยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี หมายเลขบัญชี จานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชี ใน
ระหว่างปี ปฏิทนิ ทีผ่ า่ นมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ /หรือ ทรัพย์สนิ อื่ นๆ ทีม่ อี ยู่กบั บริษทั ตลอดจนจานวนรายได้
และข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีอ่ าจถูกร้องขอโดยบริษทั หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึง่ รวมถึง IRS ด้วย
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 deposit/withdraw money made with respect to the account during the
calendar year, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held by the company, as well as the amount of
revenue and income and any other information regarding the business relationship which may be requested or required by the domestic and/or foreign tax
authorities, including the IRS;
หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินทีท่ ่านอาจมีหรือมีสทิ ธิได้รบั จากบริษทั ในจานวนทีก่ าหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ /หรือ ต่างประเทศ ซึง่ รวมถึง IRS
ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษทั และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
Withhold from your account and/or the income you may have or may be entitled to get paid from the company in the amount 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;

หากท่านไม่ให้มกี ารดาเนินการหักเงินจากบัญชีของท่าน และ /หรือ เงินได้ทท่ี ่านอาจมีหรือมีสทิ ธิได้รบั จากบริษั ท ตามข้อ 2 ข้างต้น บริษทั จาเป็ นต้องยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่
ทัง้ หมดหรือบางส่วน ตามทีบ่ ริษทั เห็นสมควร โดยเป็ นดุลยพินิจแต่เพียงฝา่ ยเดียวของบริษทั ในกรณีทท่ี ่านไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือชือ่ ในแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามทีไ่ ด้ให้
ไว้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือในกรณีทท่ี ่านให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี้
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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.
ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ซง่ึ รวมถึงตกลงยินยอมให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับ
ข้าพเจ้า เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชือ่ ไว้เป็ นสาคัญ
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which in clued permitting the disclosure of information, account
withholding and termination of banking/business relationship.
วันที่ /Date :

ลายมือชื่อลูกค้าที่ขอเปิ ดบัญชี / Signature of Applicant
:
------------------------------------------------------ --------------------------------

----------------------------------- ----------------------------

สำหรับบริ ษทั / For the Company
เอกสารประกอบ (ถ้ามี)/Attachment (if any)

ผูม้ ีอานาจลงนาม / Authorized Person :
-------------------------------------------------------------

W-9
W-8BEN และเอกสารประกอบ/Supporting Document (ระบุ/Specify)…………………………………………
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