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แบบฟอร์ม FATCA สําหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
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สัญชาติ

เลขที(บตั รประชาชน

หนังสือเดินทาง เลขที(

ส่วนที( 1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที(ทา่ นมีกบั บริษทั ฯ

บุคคลอเมริกนั / U.S. Person
หากท่านทําเครืองหมายในช่อง “ใช่” ช่องใดช่องหนึง โปรดข้ามคําถามในส่วนของผูท้ ีไม่ใช่บคุ คลอเมริกนั ข้างท้ายนี& และกรอกแบบฟอร์ม W-9
1. ท่านเป็ นบุคคลอเมริกนั ใช่หรือไม่
•
•
•

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็ นพลเมืองอเมริกนั แม้วา่ ท่านอาศัยอยู่นอกสหรัฐ
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็ นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึงในนัน& คือเป็ นพลเมืองอเมริกนั
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐ (หรือดินแดนทีเป็ นของสหรัฐ) และยังไม่ได้สละความเป็ นพลเมืองของสหรัฐตาม
กฎหมาย

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

2. ท่านเป็ นผูถ้ อื บัตรประจําตัวผูม้ ีถ(นิ ที(อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่
•
•
•

โปรดตอบ “ใช่” หากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐได้ออกบัตรประจําตัวคนต่างด้าวทีได้ข&นึ ทะเบียน
เป็ นผูม้ ถี นที
ิ อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ให้แก่ท่าน
โปรดตอบ “ใช่” ไม่วา่ บัตรประจําตัวคนต่างด้าวทีได้ข&นึ ทะเบียนเป็ นผูม้ ถี นที
ิ อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ
(กรีนการ์ด) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ ณ วันทีท่านกรอกและลงลายมือชือในแบบฟอร์มนี&
โปรดตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรประจําตัวคนต่างด้าวทีได้ข&นึ ทะเบียนเป็ นผูม้ ถี นที
ิ อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายใน
สหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็ นทางการแล้ว ณ วันทีท่านกรอกและลงลายมือชือ
ในแบบฟอร์มนี&

3. ท่านมีสถานะเป็ นผูม้ ีถ(ินที(อยู่ในสหรัฐเพือ( วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐใช่หรือไม่

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็ นผู ม้ ถี "นิ ที"อยู่ในสหรัฐหากเป็ นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” ตัวอย่างที"ท่านจะถือว่าเป็ นไปตามเกณฑ์นJ ี ในปี
ปัจจุบนั ท่านอยู่ในสหรัฐอย่างน้อย 183 วัน เป็ นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ"มเติม โปรดศึกษาข้อมูลใน website ของหน่ วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ
ดังนีJ http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test

ไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั / Non-U.S. Person
หากท่านทําเครืองหมาย “ใช่” ช่องใดช่องหนึง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทังส่งเอกสารประกอบ
1. ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอํานาจหรือให้อาํ นาจการลงลายมือชื(อแก่บคุ คลที(มที (อี ยู่ในสหรัฐ เพือ( การใดๆ ที(เกี(ยวข้องกับ
ใช่
บัญชีท(เี ปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริษทั ฯ ใช่หรือไม่
2. ท่านมี (หรือจะมี) ที(อยู่ในสหรัฐสําหรับรับไปรษณี ยแ์ ทนหรือที(อยู่ในสหรัฐสําหรับการส่งเพือ( ดําเนินการเกี(ยวกับบัญชีท(ี
เปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริษทั ฯ แต่เพียงที(อยู่เดียว ใช่หรือไม่
3. ท่านมี (หรือจะมี) ที(อยู่อาศัยในปัจจุบนั หรือที(อยู่เพือ( การติดต่อสําหรับบัญชีท(เี ปิ ดไว้หรือมีอยูก่ บั บริษทั ในสหรัฐ ใช่
หรือไม่
4. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐ เพือ( การติดต่อท่านหรือบุคคลอืน( ที(เกี(ยวข้องกับบัญชีท(เี ปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริษทั ฯ
หรือไม่
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ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่
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ส่วนที( 2 การยืนยันและการเปลี(ยนแปลงสถานะของผูท้ (ไี ม่มีสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั
ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็ นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์
ในกรณีท"ที ่านไม่ใช่บุคคลอเมริกนั ท่านตกลงที"จะแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบทันที หากมีการเปลีย" นแปลงสถานะของท่านเป็ นบุคคลอเมริกนั
ภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ
3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณี ท"ีท่านมิได้แจ้งให้บริษทั ฯ ทราบในทันทีเกี"ยวกับการเปลีย" นแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็ นบุคคล
อเมริกนั ของท่าน หรือการนําส่งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี"ยวกับสถานะความไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั ของ
ท่าน จะไม่มผี ลให้บริษทั ฯ มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวที"จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทังJ หมดหรือบางส่วน
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็ นบุคคลอเมริกนั แต่ขอ้ มูลที"ให้ตามแบบฟอร์มนีJ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข้อมูลอัน
เป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษทั ฯ มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวที"จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่า
ทังJ หมดหรือแต่บางส่วน
1.
2.

ส่วนที( 3 การยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและการหักบัญชีของผูท้ (มี ีสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั
โดยที"บริษทั ฯ มีหน้าที"จะต้องปฎิบตั ิตามกฎหมาย FATCA ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที"เกี"ยวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษทั ฯ และ
หน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ดังนันJ ในกรณี ท"ีท่านมีสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั หรือมีส"งิ บ่งชีJว่าเป็ นบุคคลอเมริกนั
ท่านตกลงให้ความยินยอม และตกลงที"จะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษทั ฯ ในการดําเนินการดังต่อไปนีJ
1. เปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านเพื"อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ
ซึ"งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื"อ ที"อยู่ เลขประจําตัวผู ้
เสียภาษี หมายเลขบัญชี จํานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชีในระหว่างปี ปฏิทินที"ผ่านมา รายการเคลือ" นไหว
ทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สนิ อื"นๆ ที"มอี ยู่กบั บริษทั ฯ ตลอดจนจํานวนรายได้
และข้อ มูล อื"น ๆ ที"เ กี" ยวกับ ความสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิ จ ที"อาจถูก ร้อ งขอโดยบริ ษทั ฯ หน่ ว ยงานทางภาษีอ ากรในประเทศ และ/หรื อ
ต่างประเทศ ซึ"งรวมถึง IRS ด้วย
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินที"ท่านอาจมีหรือมีสทิ ธิได้รบั จากบริษทั ฯ ในจํานวนที"กาํ หนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรใน
ประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ"งรวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ
ระหว่างบริษทั ฯ และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
หากบริษทั ฯ ไม่สามารถหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ท"ที ่านอาจมีหรือมีสทิ ธิได้รบั จากบริษทั ฯ ตามข้อ 2 ข้างต้น บริษทั ฯจําเป็ นต้องยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทังJ หมดหรือบางส่วน ตามที"บริษทั ฯเห็นสมควร โดยเป็ นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวของบริษทั ฯ ในกรณีท"ีท่าน
ไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื"อในแบบฟอร์มนีJ ไม่แจ้งเพือ" ปรับปรุงข้อมูลตามที"ได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนีJ หรือในกรณีท"ีท่านให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ ไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนีJ

ลายมือชื(อของลูกค้าผูเ้ ปิ ดบัญชี
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