
แบบ FATCA สําหรับลูกคาประเภทบุคคลธรรมดา  

 แบบ FATCA สําหรับลูกคาประเภทบุคคลธรรมดา  ภาษาไทย 

ผูเปดบัญชี (คํานําหนา/ช่ือ/นามสกุล) 
 

สัญชาติ      ไทย 
            ………………………….. 

เลขที่บัตรประชาชน 
 

หนังสือเดินทาง เลขที่ 

สวนท่ี 1 ความสัมพันธทางธุรกิจท่ีทานมีกับบริษัท (กรุณาตอบคําถามทุกขอ) 

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person 
หากทานทําเครื่องหมายในชอง “ใช” ชองใดชองหน่ึง โปรดขามคําถามในสวนของผูท่ีไมใชบุคคลอเมริกันขางทายน้ี และกรอกแบบฟอรม W-9 

1. ทานเปนบุคคลอเมริกันใชหรือไม  / Are you a U.S. Citizen? ใช  ไมใช  

-โปรดตอบ “ใช” หากทานเปนพลเมืองอเมริกัน แมวาทานอาศัยอยูนอกสหรัฐ 

-โปรดตอบ “ใช” หากทานมีสถานะเปนพลเมืองของหลายประเทศ และหน่ึงในน้ันคือเปนพลเมืองอเมริกัน 

-โปรดตอบ “ใช” หากทานเกิดในสหรัฐ (หรือดินแดนที่เปนของสหรัฐ) และยังไมไดสละความเปนพลเมืองของสหรัฐตามกฎหมาย 

2. ทานเปนผูถือบัตรประจําตัวผูมีถ่ินท่ีอยูถาวรอยางถูกกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการด) ใชหรือไม ใช  ไมใช  

-โปรดตอบ “ใช” หากสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและสัญชาติของสหรัฐไดออกบัตรประจําตัวคนตางดาวที่ไดข้ึนทะเบียนเปนผูมีถิ่นที่อยูถาวรอยางถูกตองตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการด) ใหแกทาน 

-โปรดตอบ “ใช” ไมวาบัตรประจําตัวคนตางดาวที่ไดข้ึนทะเบียนเปนผูมีถิ่นทีอ่ยูถาวรอยางถูกตองตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการด) ของทานจะหมดอายุแลวหรือยังไมหมดอายุ ณ วันที่ทานกรอกและลงลายมือช่ือในแบบฟอรมน้ี 

-โปรดตอบ “ไมใช” หากบตัรประจําตัวคนตางดาวที่ไดข้ึนทะเบียนเปนผูมีถิ่นที่อยูถาวรอยางถกูตองตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการด) ของทานไดถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอยางเปนทางการแลว ณ วันที่ทานกรอกและลง

ลายมือช่ือในแบบฟอรมน้ี 

3. ทานมีสถานะเปนผูมีถ่ินท่ีอยูในสหรัฐเพ่ือวัตถุประสงคในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐใชหรือไม ใช  ไมใช  

ทานอาจถูกพิจารณาวาเปนผูมีถิ่นที่อยูในสหรัฐหากเปนไปตามเกณฑ “Substantial Physical Presence Test” ตัวอยางที่ทานจะถือวาเปนไปตามเกณฑนี้ ในปปจจุบัน ทานอยูในสหรัฐอยางนอย 183 วัน 

เปนตน และหากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดศึกษาขอมูลใน website ของหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ ดังนี้ http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-

Presence-Test 

 

ไมเปนบุคคลอเมริกัน / Non-U.S. Person 

หากทานทําเครื่องหมาย “ใช” ชองใดชองหน่ึง โปรดกรอกแบบฟอรม W-8BEN พรอมท้ังสงเอกสารประกอบ 
1. ทานมี (หรือจะมี) การมอบอํานาจหรือใหอาํนาจการลงลายมือช่ือแกบุคคลท่ีมีท่ีอยูในสหรัฐ เพ่ือการใดๆ ท่ีเก่ียวของกับบัญชีท่ีเปดไวหรือมีอยูกับบริษัท ใชหรือไม ใช  ไมใช  

2. ทานมี (หรือจะมี) ท่ีอยูในสหรัฐสําหรับรับไปรษณียแทน หรือท่ีอยูในสหรัฐสําหรับการสงเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับบัญชีท่ีเปดไวหรือมีอยูกับบริษัทแตเพียงท่ีอยูเดียว 

ใชหรือไม 

ใช  ไมใช  

3. ทานมี (หรือจะมี) ท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน หรือท่ีอยูเพ่ือการติดตอสําหรับบัญชีท่ีเปดไวหรือมีอยูกับบริษัทในสหรัฐ ใชหรือไม ใช  ไมใช  

4. ทานมีหมายเลขโทรศัพทในสหรัฐ เพ่ือการติดตอทานหรือบุคคลอื่นท่ีเก่ียวของกับบัญชีท่ีเปดไวหรือมีอยูกับบริษัทหรือไม ใช  ไมใช  

สวนท่ี 2 การยืนยันและการเปล่ียนแปลงสถานะของผูท่ีไมมีสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน 

1. ทานยืนยันวา ขอความขางตนเปนความจริง และครบถวนสมบูรณ 

2. ในกรณีท่ีทานไมใชบุคคลอเมริกัน ทานตกลงท่ีจะแจงใหบริษัททราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของทานเปนบุคคลอเมริกัน ภายใตกฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ 

3. ทานรับทราบและตกลงวา ในกรณีท่ีทานมิไดแจงใหบริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงใดๆ ในสถานะความไมเปนบุคคลอเมริกันของทาน หรือการนําสงขอมูลอันเปนเท็จ 

ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ เกี่ยวกับสถานะความไมเปนบุคคลอเมริกันของทาน จะไมมีผลใหบริษัทมีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับ

ทาน ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน 

4. ทานรับทราบและตกลงวา หากทานมีสถานะเปนบุคคลอเมริกัน แตขอมูลท่ีใหตามแบบฟอรมน้ี หรือตามแบบฟอรม W-9 เปนขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ 

บริษัทมีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับทาน ไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวน 

สวนท่ี 3 การยินยอมใหเปดเผยขอมูลและการหักบัญชี 

ภายใตขอบเขตของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และ/หรือ ขอตกลงใดๆ ระหวางบริษัทและหนวยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ทานตกลงใหความยินยอม และตกลงท่ีจะไมเพิก

ถอนการใหความยินยอมดังกลาวแกบริษัท ในการดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. เปดเผยขอมูลตางๆ ของทานเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตาม FATCA หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ 

(Internal Revenue Service: IRS) ขอมูลดังกลาว ไดแก ช่ือ ท่ีอยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี หมายเลขบัญชี จํานวนเงินหรือมูลคาคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชีในระหวางป

ปฏิทินท่ีผานมา รายการเคล่ือนไหวทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภทและมูลคาของผลิตภัณฑทางการเงิน และ/หรือ ทรัพยสินอ่ืนๆ ท่ีมีอยูกับบริษัท ตลอดจนจํานวนรายได และขอมูลอ่ืนๆ 

ท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธทางธุรกิจท่ีอาจถูกรองขอโดยบริษัท หนวยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ดวย 

2. หักเงินจากบัญชีของทาน และ/หรือ เงินท่ีทานอาจมีหรือมีสิทธิไดรับจากบริษัท ในจํานวนท่ีกําหนดโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ดวย 

ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑตางๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหวางบริษัท และหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกลาว 

หากไมมีการดําเนินการหักเงินจากบัญชีของทาน และ/หรือ เงินไดท่ีทานอาจมีหรือมีสิทธิไดรับจากบริษัท ตามขอ 2 ขางตน บริษัทจําเปนตองยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับทาน ไมวาท้ังหมด

หรือบางสวน ตามท่ีบริษัทเห็นสมควร โดยเปนดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวของบริษัท ในกรณีท่ีทานไมกรอกขอมูลและลงลายมือช่ือในแบบฟอรมน้ี ไมแจงเพ่ือปรับปรุงขอมูลตามท่ีไดใหไวตาม

แบบฟอรมน้ี หรือในกรณีท่ีทานใหขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณในแบบฟอรมน้ี 

ลายมือช่ือของลูกคาผูเปดบัญชี 

 
วันท่ี 

 

สําหรับบริษัท  

(ผูมีอํานาจลงนาม) 

วันท่ี 

 



แบบ FATCA สําหรับลูกคาประเภทบุคคลธรรมดา  

 Customer FATCA Form for Individual English 

Applicant Name (Title/Name/Last name) 
 

Nationality 

ID Card No. 
 

Passport No. 

Part 1 Business relationship with the company (Please answer every question) 
U.S. Person 

If you check “Yes” in any one box, please skip the Non-U.S. Person questionnaire below and complete IRS Form W-9 
1. Are you a U.S. Citizen? Yes  No  

• 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. Are you a U.S. Green Card Holder? Yes  No  

• 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. Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? Yes  No  

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 

 

Non-U.S. Person 

If you check “Yes” in any one box, please complete IRS Form W-8BEN and provide supporting document(s) 
1. Do you have (or will you have) a power of attorney or signatory authority for the account granted to person with U.S. address? Yes  No  

2. Do you have (or will you have) a U.S. hold mail or in care of U.S. address as the sole address for the account? Yes  No  

3. Do you have (or will you have) a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account? Yes  No  

4. Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account? Yes  No  

Part 2 Confirmations and Change of Non-U.S. Person Status 

1. You confirm that the above information is true, accurate and complete 

2. 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. 

3. 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.  

4. 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. 

Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding 

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. 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; 

2. 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; 

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. 
Signature of Applicant 

 

Date 

For the Company 

(Authorized Person) 

Date 

 














