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หนังสือฉบับนี้ มอบให้แก่____________________________ และบริษทั แม่ บริษทั ในเครือ รวมถึงกลุม่ ธุรกิ จการเงิ นของบุคคลข้างต้น (ไม่วา่
แต่ละรายหรือรวมกัน ในหนังสือฉบับนี้ รวมเรียกว่า “ผูร้ บั ”) เพื่อประโยชน์ของผูร้ บั และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของ
หนังสือฉบับนี้ โดยให้ถอื ว่าบุคคลดังกล่าวทัง้ หมดเป็ นผูร้ บั หนังสือฉบับนี้ เช่นกัน
This form is provided to
and it’s parent company and affiliated companies including their financial business group
(individually or collectively shall be hereinafter referred as the “Receiver”) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this

form and it’s shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.

ข้อมูล / คํายืนยัน / และข้อตกลงของลูกค้า Customer’s Information / representation / and agreements
วันที่/Date
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ ลู ก ค้ า Applicant’s Name/Name of Customer
(คํานําหน้ า/ชื่อ/นามสกุล) _______________________________
บัตรประชาชนเลขที่ (สําหรับคนไทย)
Thai Citizen ID Card No.

สัญชาติ
Nationality(ies)
โปรดระบุทุกสัญชาติทที ่ ่านถือ /Please specify all nationalities that
you hold.

หนังสือเดิ นทาง เลขที่ (เฉพาะคนต่างชาติ )
Passport No. (Non-Thai only)

ส่วนที่ 1
Part 1

สถานะของลูกค้า
Status of Customer
โปรดเลือกทําเครือ่ งหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน
Please check the appropriate boxes corresponding to your status

1.1 คําถามเพื่อตรวจสอบสถานะความเป็ นบุคคลอเมริ กนั / U.S. Person Status cheek
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึง่ แสดงว่า ท่านเป็นบุคคล
เมริกา ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)
(If you check “yes” in any one box, you are deemed to be
US Person by FATCA Regulation. Please complete Form
W-9)

1 ท่านเป็ นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen?
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็ นพลเมืองอเมริกนั แม้วา่ จะอาศัยอยูน่ อกสหรัฐอเมริกา
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็ นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนัน้ คือเป็ นพลเมืองอเมริกนั
โปรดตอบ “ใช่ หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนทีเ่ ป็ นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็ นพลเมืองอเมริกนั อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย
You must answer “Yes” if you are a 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.

ไม่ใช่/No

กรีนการ์ด) ใช่ หรือไม่
❷ ท่านเป็ นผู้ถือบัตรประจําตัวผูม้ ีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา
ไมใช่/No
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?
โปรดตอบ “ใช่” หากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจําตัวผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าว
ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันทีท่ า่ นกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็ นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card
has expired on the date you complete and sign this form.
You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.
FATCA_FORM_20150119
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Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?
ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็ นผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยูใ่ นสหรัฐอเมริกาหากเป็ นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปจั จุบนั ท่านอยูใ่ นสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็ นต้น
และ
หากต้องการรายละเอียดเพิม่ เติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service:
IRShttp://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test
You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”, 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.

1.2 คําถามเพิ่ มเติ ม / Additional Questions
(โปรดข้ามคําถามในส่วนนี้หากท่านแสดงตนว่าเป็ นคนอเมริกนั ตามข้อ 1 – 3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว)
(Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1-3 above, but you have to submit W9)
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึง่ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทัง้
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))
(1) สําเนาบัตรประชาชนสําหรับคนไทย(หนังสือเดินทางสําหรับคนต่างชาติทแี ่ สดงว่าไม่ใช่คนอเมริกนั ) และ
A copy of Thai Citizen ID card ( or passport in case you are not a Thai citizen which indicate that you are not a US Person) and
(2) สําเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกนั - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีทตี ่ อบ”ใช่” ในข้อ ❹ ข้างส่างนี้
A copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes” in question ❹ below
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ท่านเกิ ดในสหรัฐอเมริกา (หรือดิ นแดนที่เป็ นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็ นพลเมืองอเมริ กนั อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?

ใช่/Yes

ไม่ใช่ /No

55

ท่านมีที่อยู่อาศัยในปั จจุบนั หรือที่อยู่เพื่อการติ ดต่อในสหรัฐอเมริกา สําหรับบัญชีที่เปิ ดไว้กบั /ผ่านผู้รบั ใช่หรือไม่

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

65

ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริ กา เพื่อการติ ดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิ ดไว้กบั /ผ่าน /หรือมีอยู่กบั ผู้รบั
หรือไม่
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or through or
maintained with the Receiver ?

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No
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ท่านมีคาํ สังทํ
่ ารายการโอนเงิ นเป็ นประจําโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิ ดไว้กบั /ผ่าน/ หรือมีอยู่กบั ผู้รบั ไปยังบัญชี ในสหรัฐอเมริ กา ใช่
หรือไม่
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver to an
account maintained in the U.S.?

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No
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Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through the Receiver?

ท่านมีการมอบอํานาจหรือให้อาํ นาจการลงลายมือชื่อแก่บคุ คลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิ ดไว้กบั /
ผ่าน/หรือมีอยู่กบั ผู้รบั ใช่หรือไม่
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with the Receiver
granted to person with U.S. address?

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลีย่ นแปลงสถานะ
Confirmation and Change of Status
Part 2
1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็ นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็ นบุคคลอเมริกนั แต่ขอ้ มูลทีใ่ ห้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผูร้ บั
มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวทีจ่ ะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ตามทีผ่ รู้ บั เห็นสมควร
You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, the Receiver shall be
entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver.
3. ท่านตกลงทีจ่ ะแจ้งให้ผรู้ บั ได้ทราบและนําส่งเอกสารประกอบให้แก่ผรู้ บั ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลีย่ นแปลงอันทําให้ขอ้ มูลของท่านทีร่ ะบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และใน
กรณีทผ่ี รู้ บั มีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คํายินยอมเพิม่ เติม ท่านตกลงทีจ่ ะดําเนินการให้แล้วเสร็จตามทีไ่ ด้รบั การร้องขอภายในเวลาทีผ่ รู้ บั กําหนด
You agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form
to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent.
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีทท่ี า่ นไม่ได้ดาํ เนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนําส่งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกีย่ วกับสถานะของท่าน ผูร้ บั มีสทิ ธิใช้
ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวทีจ่ ะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ตามทีผ่ รู้ บั เห็นสมควร
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle
to the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by to the Receiver.

FATCA_FORM_20150119
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ส่วนที่ 3 การยิ นยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและการหักบัญชี
Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding
ท่านตกลงให้ความยินยอม ทีไ่ ม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผรู้ บั ในการดําเนินการดังต่อไปนี้
You hereby irrevocably authorize to the Receiver to:
1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษทั ในกลุม่ ของผูร้ บั (ในการปฏิบตั ติ าม FATCA หรือกฎหมายใดๆ) หน่ วยงานจัดเก็บภาษีอากร และหน่ วยงานราชการใดๆ ทัง้ ในประเทศ และ/
หรือ ต่างประเทศ ซึง่ รวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ทีอ่ ยู่ เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี หมายเลข
บัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรือ่ ง FATCA (คือ เป็ นผูป้ ฏิบตั ติ าม หรือผูไ้ ม่ให้ความร่วมมือ) จํานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลือ่ นไหวทาง
บัญชี จํานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สนิ อื่น ๆ ทีม่ อี ยูก่ บั ผูร้ บั และ/หรือเปิดบัญชีผา่ นผูร้ บั ตลอดจนจํานวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจทีอ่ าจถูกร้องขอโดยบริษทั ในกลุม่ ของผูร้ บั หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึง่ รวมถึง IRS ด้วย
disclose to the group companies of the Receiver (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any other local and foreign government
authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant
or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial
products and/or other assets held with or account opened through the Receiver, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the
banking/business relationship which may be requested or required by the group companies of the Receiver, domestic and/or foreign tax authorities or any other
authorities, including the IRS; and
2. หักเงินจากบัญชีของท่านทีม่ กี บั ผูร้ บั หรือเปิดผ่านผูร้ บั รวมถึงเงินได้ทท่ี า่ นได้รบั จากบัญชีดงั กล่าวในจํานวนทีก่ ําหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึง่
รวมถึง IRS ภายใต้บงั คับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ตา่ งๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างผูร้ บั กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
withhold from your account opened with/through the Receiver and/or the income derived from such account in the amount as required by the local and/or foreign tax
authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the Receiver and such tax authorities.
3. หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลทีจ่ ําเป็ นต่อการพิจารณาสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั (U.S. person) หรือข้อมูลทีจ่ ําเป็ นต้องรายงานให้แก่ผูร้ บั หรือไม่ให้คํายินยอมให้ผรู้ บั ดําเนินการอื่นใด
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการหัก ณ ทีจ่ า่ ย ตามทีร่ ะบุในหนังสือฉบับนี้ ผูร้ บั มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวทีจ่ ะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทัง้ หมด
หรือบางส่วน ตามทีผ่ รู้ บั เห็นสมควร
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to the Receiver, or if you
fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business
relationship with you as may be deemed appropriate by the Receiver.
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การอนุญาตให้บคุ คลที่สามใช้ประโยชน์ และข้อตกลงในเอกสารนี้
Customer’s authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form

เพื่อความสะดวกของท่าน (ลูกค้า/ผู้ขอใช้บริการ) และเป็ นการลดภาระความซํ้าซ้อนของท่านในการนํ าส่งเอกสาร/ข้อมูล/คํายินยอมให้กบั บริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ทีเ่ ป็ นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ทผ่ี รู้ บั เป็ นตัวแทนขาย(หรือเป็ นผูจ้ ดั จําหน่าย) เป็ นรายๆ ไป รวมทัง้ กรณีทท่ี า่ นเปิดบัญชีกบั บริษทั /สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผูร้ บั โดยหนังสือฉบับนี้ ท่านรับทราบและยินยอมให้
บุคคลดังต่อไปนี้ทงั ้ หมด(อันได้แก่ 1.บริษทั จัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ทีท่ ่านทําธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิ ดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทาง
การเงินอื่นใดทัง้ โดยตรงหรือผ่านผูร้ บั 2. ผูส้ นับสนุ นการขายฯ รายอื่น และผูเ้ กีย่ วข้องกับบริษทั จัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของ
ผูร้ บั , 4.ตัวแทน หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง หรือบริษทั ในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทัง้ หมด) ทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต มีสทิ ธิใช้เอกสารข้อมูล คํายืนยันและคํายินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดง
ตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ทีจ่ ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลทีอ่ ้างถึง (ซึง่ ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ ในและต่างประเทศ
(รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนี่งว่า ท่านได้มอบเอกสารและข้อมูลนัน้ และได้ให้
คํายืนยัน/คํายินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่ วยงานราชการทัง้ ในและต่างประเทศและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทุกรายสามารถนํ าส่ง / ใช้เอกสารและ
ข้อมูลใดๆของท่านระหว่างกันได้ ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปสําเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มผี ลผูกพันกับท่านทุกประการ
In consideration of your (customer’s or’ applicant’s) convenience and to reduce your burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent
to each and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; You hereby acknowledge and agree that any of following
person(s) (i.e., 1. any asset management company/fund/ any financial institution with whom you open deposit account or securities trading account or using any financial
service directly with or through the Receiver 2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial
institution, 3 any member of Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present
or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document
(hereinafter referred to as the “Document and Information”) in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if you have provided such Documents and
Information to each of those aforesaid person (s) yourself .You further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among
themselves.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฎิบตั ติ ามข้อกําหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ซง่ึ รวมถึงตกลงยินยอมให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุตคิ วามสัมพันธ์
ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, including the permitting the disclosure of information,
account withholding and termination of banking/business relationship.

ลายมือชื่อผูข้ อเปิ ดบัญชี
……………………………………………………………….
Signature of Applicant / Customer
(....................................................)

วันที่
Date

ลายมือชื่อเจ้าหน้ าที่ผรู้ บั เอกสาร
Signature of Officer
who receives the document

วันที่
Date

FATCA_FORM_20150119

…………………………………………………………………
(....................................................)
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