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แบบฟอร์ม FATCA ส ำหรับลูกค้ำประเภทบุคคลธรรมดำ 

ชื่อ-นำมสกุล (ค ำน ำหน้ำ/ชื่อ/นำมสกุล) 

……………………………………….......................................................……….............................. 

สัญชำติ…………………………..…………....…...... โปรดระบุทุกสัญชาติที่ทา่นถือ 

………………………………………………………………………………................. 

 

เลขที่บัตรประชำชน…………………………………………………………...................................... 
หนังสือเดินทำงเลขที่ …………..……………………………….........….…………. 

ออกโดยประเทศ ................................................................................................ 

ส่วนท่ี 1 สถำนะควำมเป็นบุคคลสหรัฐของลูกค้ำ 
โปรดเลือกท าเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน 

1.1 ค ำถำมเพ่ือตรวจสอบสถำนะควำมเป็นบุคคลสหรัฐ / U.S. Person 
*หากท่านท าเครื่องหมายในช่อง “ใช่” ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 พร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และ โปรดข้ามค าถามเพิ่มเติมในส่วนที ่1.2 ด้านล่าง 
**หากท่านตอบ “ไม่ใช่” ในทุกข้อในส่วนที่ 1.1 นี้ โปรดตอบค าถามเพิ่มเติมในส่วนที ่1.2 ด้านล่างต่อไป 

1.1.1 ท่ำนเป็นพลเมืองสหรัฐใช่หรือไม่ 
• โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองสหรัฐ แม้ว่าท่านอาศัยอยู่นอกสหรัฐ 
• โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองสหรัฐ 
• โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐ (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองของสหรัฐอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

1.1.2 ท่ำนเป็นผู้ถือบัตรประจ ำตัวผู้มีถิ่นท่ีอยู่ถำวรอย่ำงถูกกฎหมำยในสหรัฐอเมริกำ (กรีนกำร์ด) ใช่หรือไม่ 
• โปรดตอบ “ใช่” หากส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐได้ออกบัตรประจ าตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถ่ินที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตาม

กฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ให้แก่ท่าน 
• โปรดตอบ “ใช่” ไม่ว่าบัตรประจ าตัวคนตา่งดา้วที่ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถ่ินที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือยัง

ไม่หมดอายุ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ 
• โปรดตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรประจ าตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถ่ินที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก 

หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอก และลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

1.1.3 ท่ำนมีสถำนะเป็นผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเก็บภำษีอำกรของสหรัฐใช่หรือไม่ 
• ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐ ตามเกณฑ์พิจารณา “Substantial Presence Test” หากในช่วงปีปฏิทินปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอย่าง

น้อย 31 วัน และเมื่อรวมกับ 2 ปีปฏิทินก่อนหน้าท่านอยู่ในสหรัฐ รวมแล้วอย่างน้อย 183 วัน ทั้งนี้ ขอให้ท่านโปรดศึกษารายละเอียดการค านวณเพิ่มเติมจาก
เว็บไซต์ของ IRS:  http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

1.2 ค ำถำมเพ่ิมเติม (โปรดข้ำมค ำถำมในส่วนนีห้ำกท่ำนได้ ตอบ “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่งข้ำงต้น และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9) 
*หากท่านตอบ “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนที ่1.2 นี้  โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมแนบ ส าเนาบัตรประชาชนส าหรับคนไทย หรือหนังสอืเดินทางที่ไม่ได้ออกโดยสหรัฐส าหรบัคน
ต่างชาติ 
**หากตอบใช่ ในข้อ 1.2.1 กรุณาแนบส าเนาเอกสารที่แสดงถึงการสละความเป็นพลเมืองสหรัฐ (เช่น หนังสือรับรองการสละสัญชาติสหรัฐ: Certificate of Loss of Nationality of the United 
States of America) เพิ่มเติม   

1.2.1 ท่านเกิดในสหรัฐ (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐ) แต่ท่านได้สละความเป็นพลเมืองของสหรัฐอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว □ ใช่ □ ไม่ใช่ 

1.2.2 ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอ านาจหรือให้อ านาจการลงลายมือชือ่แก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐ เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทฯ 

ใช่หรือไม่ 
□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

1.2.3 ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่ในสหรัฐส าหรับรับไปรษณีย์แทน (hold mail address) หรือที่อยู่ในสหรัฐส าหรับการส่งต่อในสหรัฐ (in care of address) 
เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทฯ แต่เพียงที่อยู่เดียว ใช่หรือไม่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

1.2.4 ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน (current residence address) หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อ (mailing address) ในสหรัฐ ส าหรับบัญชีที่
เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทฯ ใช่หรือไม่  

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

1.2.5 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐ เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทฯ ใช่หรือไม่ □ ใช่ □ ไม่ใช่ 

1.2.6 ท่านมีค าส่ังท ารายการโอนเงินเป็นประจ าโดยอัตโนมัติ ไปยังบัญชีในสหรัฐใช่หรือไม่ 
 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

CODE 

http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test
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ส่วนท่ี 2 กำรยืนยันและกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะ 

2.1 ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.2 ในกรณีที่ท่านไม่ใช่บุคคลสหรัฐ ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที หากมีการเปล่ียนแปลงสถานะของท่านเป็นบุคคลสหรัฐ ภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ 

2.3 ท่านรับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี ้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 หรือตามฟอร์ม W-8BEN เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน / ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วน 

2.4 ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบในทันทีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็นบุคคลสหรัฐของทา่น หรือการน าส่งข้อมูลอนั

เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เก่ียวกับสถานะความไม่เป็นบุคคลสหรัฐของท่าน บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน / ทาง

ธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 

ส่วนท่ี 3 กำรยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและกำรหักบัญชี 

โดยที่บริษัทฯ มีหน้าที่จะต้องปฎิบัติตามกฎหมาย FATCA ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทฯ และหน่วยงานภาษีอากรในประเทศ 

และ/หรือ ต่างประเทศ ดังนัน้ ในกรณีที่ท่านมีสถานะความเป็นบุคคลสหรัฐหรือมีส่ิงบ่งชีว้่าเป็นบุคคลสหรัฐ ท่านตกลงให้ความยินยอม และตกลงที่จะไม่เพิกถอนการให้ความ

ยินยอมดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในการด าเนินการดังต่อไปนี ้

3.1 เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA ค าส่ังของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บ

ภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี จ านวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การ

ฝากถอนเงินในบัญชีในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมา รายการเคล่ือนไหวทางบัญชี จ านวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับบริษัทฯ 

ตลอดจนจ านวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน / ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทฯ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่ง

รวมถึง IRS ด้วย 

3.2 หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัทฯ ในจ านวนที่ก าหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่ง

รวมถึง IRS ด้วย ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทฯ และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว 

หากบริษัทฯ ไม่สามารถหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัทฯ ตามข้อ 3.2 ข้างต้น หรือในกรณีที่ท่านไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือ

ชื่อในแบบฟอร์มนี ้ ไม่แจ้งเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนี ้ หรือในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี ้ บริษัทฯ

จ าเป็นต้องยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน / ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัทฯ  

 

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี ้และที่บริษัทฯ อาจเปล่ียนแปลงหรือก าหนดเพิ่มเตมิในอนาคต ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มี

การเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน / ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี ้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 

 

 

X________________________________________ 

 

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

*สหรัฐ หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงมลรัฐต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ไม่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นีก้ ารอ้างอิงถึง “มลรัฐ” ของประเทศสหรัฐอเมริกาให้รวมถงึ 

District of Columbia ด้วย 

**บุคคลสหรัฐ หมายถึง บุคคลผู้มีสัญชาติสหรัฐ หรือบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมรกิา ห้างหุ้นส่วนที่จดัตัง้ขึน้ในสหรัฐหรือจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของสหรัฐ หรือรัฐใดของสหรัฐ ทรัสต์จะถอื

เป็นนิติบุคคลสหรัฐ ถ้า (1) ศาลในสหรัฐมีอ านาจภายใต้กฎหมายในการบังคับตามค าส่ังศาลหรือตัดสินในประเด็นต่างๆ ที่เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการของทรัสต์  และ (2) บุคคล

สัญชาติสหรัฐหนึ่งหรือหลายคนมีอ านาจในการตัดสินใจส าคัญต่างๆ ในทรัสต์ หรือทรัพย์ของผู้ตายซึ่งเป็นบุคคลสหรัฐ หรือผู้มีถิ่ นที่อยู่ในสหรัฐ โดยเป็นไปตามประมวลรัษฎากรสหรัฐ 

ลายมือชื่อลกูค้า     


