
 

 

 

 

 
 

   

หนังสือฉบบัน้ีมอบให้แก่____________________________ และบริษทัแม่  บริษทัในเครอื รวมถึงกลุ่มธรุกิจการเงินของบุคคลข้างต้น  (ไม่วา่

แต่ละรายหรอืรวมกนั  ในหนังสือฉบบัน้ีรวมเรียกวา่ “ผูร้บั”) เพื่อประโยชน์ของผูร้บั และบุคคลท่ีสามตามท่ีกล่าวถึงในส่วนท่ี 4 ของ

หนังสือฉบบัน้ี  โดยให้ถือวา่บคุคลดงักล่าวทัง้หมดเป็นผูร้บัหนังสือฉบบัน้ีเช่นกนั 

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 / คาํยืนยนั / และข้อตกลงของลูกค้า Customer’s  Information / representation / and agreements 

วนัท่ี/Date  

โปรดเลือกทาํเคร่ืองหมายในช่องท่ีสอดคล้องกบัสถานะของท่าน 

Please check the appropriate boxes corresponding to your status 
 

 

(หากทา่นตอบวา่ “ใช”่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงวา่ ทา่นเป็นบุคคล

เมรกิา ตามกฎหมาย FATCA   โปรดกรอกแบบฟอรม์ 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) 

 
โปรดตอบ “ใช”่ หากทา่นเป็นพลเมอืงอเมรกินั แมว้า่จะอาศยัอยูน่อกสหรฐัอเมรกิา 

โปรดตอบ “ใช”่ หากทา่นมสีถานะเป็นพลเมอืงของหลายประเทศ และหน่ึงในนัน้คอืเป็นพลเมอืงอเมรกินั 

โปรดตอบ “ใช ่หากทา่นเกดิในสหรฐัอเมรกิา (หรอืดนิแดนทีเ่ป็นของสหรฐัอเมรกิา) และยงัไมไ่ดส้ละความเป็นพลเมอืงอเมรกินัอยา่งสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

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. 
 

 

❷ 

โปรดตอบ “ใช่” หากสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกบตัรประจําตวัผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายในสหรฐัอเมรกิาใหแ้ก่ท่าน ไม่ว่าบตัรดงักล่าว

ของทา่นจะหมดอายุแลว้หรอืไม ่ณ วนัทีท่า่นกรอกและลงลายมอืชื่อในแบบฟอรม์น้ี 

ควรตอบ “ไมใ่ช”่ หากบตัรดงักล่าวของทา่นไดถู้กสละ ยกเลกิ หรอืถอดถอนอย่างเป็นทางการแลว้ ณ วนัที ่ทา่นกรอกและลงลายมอืชื่อในแบบฟอรม์น้ี 

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. 
 

 ผูข้อเปิดบญัชี/ลูกค้า  Applicant’s Name/Name of Customer 

 

(คาํนําหน้า/ช่ือ/นามสกลุ) _______________________________ 

 

สญัชาติ 

Nationality(ies) 
โปรดระบุทุกสญัชาตทิีท่่านถอื /Please specify all nationalities that 

you hold. 

บตัรประชาชนเลขท่ี (สาํหรบัคนไทย)  

Thai Citizen ID Card No.   

หนังสือเดินทาง เลขท่ี (เฉพาะคนต่างชาติ)  

Passport No. (Non-Thai only) 

 

 

 

 

     

ส่วนท่ี 1 

Part 1 
สถานะของลกูค้า 

Status of Customer 

1.1 คาํถามเพ่ือตรวจสอบสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั / U.S. Person Status cheek 

    1   ท่านเป็นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม่   Are you a U.S. Citizen? ไม่ใช่/No 

ท่านเป็นผู้ถือบตัรประจาํตวัผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ถาวรอย่างถกูต้องตามกฎหมายในสหรฐัอเมริกา กรีนการด์) ใช่ หรือไม่  
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? 
 

ไมใช่/No  

 
For Individual Customer 
(ฉบับจัดทําโดย ทีมงาน FATCA ของอุตสาหกรรม บลจ.) 

(Prepared by FATCA working team of Thai 

Asset Management Industry) 
Modified by TMBAM                          1 JAN 2015 

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน             
Form for Declaration of Status as U.S.  or 
Non-U.S. Person 

*OBJTFATC-FORM* 
 

*OBJTFATC-FORM* 
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ทา่นอาจถูกพจิารณาวา่เป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิาหากเป็นไปตามเกณฑ ์“Substantial Physical Presence Test” เชน่ ในปีปจัจบุนั ทา่นอยูใ่นสหรฐัอเมรกิาอยา่งน้อย 183 วนั เป็นตน้ 

และ 

หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดศกึษาขอ้มลูในเวบ็ไซตข์อง หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (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 คาํถามเพ่ิมเติม / Additional Questions  

(โปรดขา้มคาํถามในส่วนนี้หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมรกินัตามขอ้ 1 – 3 และไดก้รอกแบบฟอรม์ W-9  แลว้) 

(Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1-3 above, but you have to submit W9) 

(หากทา่นตอบวา่ “ใช”่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN พรอ้มทัง้ 

(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 

(1) สาํเนาบตัรประชาชนสาํหรบัคนไทย(หนงัสอืเดนิทางสาํหรบัคนตา่งชาตทิีแ่สดงวา่ไมใ่ช่คนอเมรกินั)  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) สําเนาหนงัสอืรบัรองการเสยีสญัชาตอิเมรกินั - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีทีต่อบ”ใช”่  ในขอ้ ❹ ขา้งสา่งน้ี  

A   copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes”  in question ❹ below 
 

 
 

ท่านเกิดในสหรฐัอเมริกา (หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรฐัอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกนัอย่างสมบรูณ์ตามกฎหมายแล้ว 

Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 

 

ใช่/Yes  
 

ไม่ใช่/No 

 
 

ท่านมีท่ีอยู่อาศยัในปัจจบุนั หรือท่ีอยู่เพ่ือการติดต่อในสหรฐัอเมริกา สาํหรบับญัชีท่ีเปิดไว้กบั/ผ่านผู้รบัใช่หรือไม่  
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through the Receiver? 

 

ใช่/Yes  
 

ไม่ใช่/No 

 
 

ท่านมีหมายเลขโทรศพัทใ์นสหรฐัอเมริกา เพ่ือการติดต่อท่านหรือบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีท่ีเปิดไว้กบั/ผ่าน /หรือมีอยู่กบัผู้รบั

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 

 
 

ท่านมีคาํสัง่ทาํรายการโอนเงินเป็นประจาํโดยอตัโนมติัจากบญัชีท่ีเปิดไว้กบั/ผ่าน/ หรือมีอยู่กบัผู้รบั ไปยงับญัชี ในสหรฐัอเมริกา 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 

 
 

ท่านมีการมอบอาํนาจหรือให้อาํนาจการลงลายมือช่ือแก่บคุคลท่ีมีท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา เพ่ือการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีท่ีเปิดไว้กบั/

ผ่าน/หรือมีอยู่กบัผู้รบัใช่หรือไม่ 

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? 

 

ใช่/Yes  
 

ไม่ใช่/No 

 

 

ส่วนท่ี 2 

Part 2 

การยนืยนัและการเปลีย่นแปลงสถานะ 

Confirmation and Change of Status 
1. ทา่นยนืยนัวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิ ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 

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

2. ทา่นรบัทราบและตกลงวา่ หากทา่นมสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินั แตข่อ้มลูทีใ่หต้ามแบบฟอรม์น้ี หรอืตามแบบฟอรม์ W-9 เป็นขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบูรณ์ ผูร้บั

มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ตามทีผู่ร้บัเหน็สมควร 

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. ทา่นตกลงทีจ่ะแจง้ใหผู้ร้บั ไดท้ราบและนําสง่เอกสารประกอบใหแ้ก่ผูร้บั ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัทาํใหข้อ้มลูของทา่นทีร่ะบุในแบบฟอร์มน้ีไม่ถูกตอ้ง และใน

กรณทีีผู่ร้บัมกีารรอ้งขอเอกสาร/ขอ้มลู/คาํยนิยอมเพิม่เตมิ ทา่นตกลงทีจ่ะดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีผู่ร้บักําหนด 

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. ทา่นรบัทราบและตกลงวา่ ในกรณทีีท่า่นไมไ่ดด้าํเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรอืมกีารนําสง่ขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบูรณ์ เกีย่วกบัสถานะของทา่น ผูร้บัมสีทิธใิช้

ดุลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ตามทีผู่ร้บัเหน็สมควร 

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. 

 

 

     
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

4 

55 

5 6 

7 

 8 
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ส่วนท่ี 3 

Part 3 

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหกับญัชี 

Authorization for information disclosure and account withholding 

 

 

ทา่นตกลงใหค้วามยนิยอม ทีไ่มอ่าจยกเลกิเพกิถอนแก่ผูร้บัในการดาํเนินการดงัตอ่ไปน้ี 

You hereby irrevocably authorize to the Receiver to: 

1. เปิดเผยขอ้มลูตา่ง ๆ ของทา่นใหแ้ก่บรษิทัในกลุม่ของผูร้บั (ในการปฏบิตัติาม FATCA หรอืกฎหมายใดๆ) หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากร และหน่วยงานราชการใดๆ ทัง้ในประเทศ และ/

หรอื ตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มลูดงักลา่วรวมถงึ ชื่อลูกคา้ ทีอ่ยู ่เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ีหมายเลข

บญัช ีสถานะตามหลกัเกณฑเ์รือ่ง FATCA (คอื เป็นผูป้ฏบิตัติาม หรอืผูไ้มใ่หค้วามรว่มมอื) จาํนวนเงนิหรอืมลูคา่คงเหลอืในบญัช ีการจา่ยเงนิเขา้-ออกจากบญัช ีรายการเคลือ่นไหวทาง

บญัช ีจาํนวนเงนิ ประเภทและมลูคา่ของผลติภณัฑท์างการเงนิ และ/หรอื ทรพัยส์นิอื่น ๆ ทีม่อียูก่บัผูร้บั และ/หรอืเปิดบญัชผีา่นผูร้บั ตลอดจนจาํนวนรายได ้และขอ้มูลอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกบั

ความสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธรุกจิทีอ่าจถูกรอ้งขอโดยบรษิทัในกลุม่ของผูร้บั หน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ดว้ย 

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. หกัเงนิจากบญัชขีองทา่นทีม่กีบัผูร้บัหรอืเปิดผา่นผูร้บั รวมถงึเงนิไดท้ีท่า่นไดร้บัจากบญัชดีงักลา่วในจาํนวนทีก่ําหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศ ซึง่

รวมถงึ IRS ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑต์า่งๆ รวมถงึขอ้ตกลงใด ๆ ระหวา่งผูร้บักบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรดงักลา่ว 

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.  หากท่านไม่ใหข้อ้มูลทีจ่ําเป็นต่อการพจิารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมรกินั (U.S. person) หรอืขอ้มูลทีจ่ําเป็นตอ้งรายงานใหแ้ก่ผูร้บั หรอืไมใ่หค้ํายนิยอมใหผู้ร้บัดําเนินการอื่นใด

รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูและการหกั ณ ทีจ่า่ย ตามทีร่ะบุในหนงัสอืฉบบัน้ี   ผูร้บัมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกจิกบัท่าน ไม่วา่ทัง้หมด

หรอืบางสว่น ตามทีผู่ร้บัเหน็สมควร 

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. 
 

ส่วนท่ี 4 

Part 4 

การอนุญาตให้บคุคลท่ีสามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารน้ี 

Customer’s authorization for the third parties to use  this form ,information disclosure, consent and agreement in this form  

 เพื่อความสะดวกของท่าน (ลูกค้า/ผู้ขอใช้บรกิาร) และเป็นการลดภาระความซํ้าซอ้นของท่านในการนําส่งเอกสาร/ขอ้มูล/คํายนิยอมใหก้บับรษิัทและสถาบนัการเงนิต่างๆ ทีเ่ป็นเจ้าของ

ผลติภณัฑท์ีผู่ร้บัเป็นตวัแทนขาย(หรอืเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย) เป็นรายๆ ไป  รวมทัง้กรณทีีท่า่นเปิดบญัชกีบับรษิทั/สถาบนัการเงนิใดๆ ผ่านผูร้บั  โดยหนังสอืฉบบัน้ี ท่านรบัทราบและยนิยอมให้

บุคคลดงัต่อไปน้ีทัง้หมด(อนัไดแ้ก่ 1.บรษิทัจดัการ/กองทุน/สถาบนัการเงนิใดๆ ทีท่่านทําธุรกรรมทางการเงนิผ่าน หรอืเปิดบญัชเีงนิฝาก หรอื บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ หรอืใช้บรกิารทาง

การเงนิอื่นใดทัง้โดยตรงหรอืผา่นผูร้บั 2. ผูส้นบัสนุนการขายฯ รายอื่น และผูเ้กีย่วขอ้งกบับรษิทัจดัการ /กองทุน/สถาบนัการเงนิดงักลา่วขา้งตน้,  และ 3. สมาชกิของกลุม่ธุรกจิทางการเงนิของ

ผูร้บั,  4.ตวัแทน หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบรษิทัในเครอื ของบุคคลดงักลา่วขา้งตน้ทัง้หมด) ทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต    มสีทิธใิชเ้อกสารขอ้มลู คาํยนืยนัและคาํยนิยอมใด ๆ เกี่ยวกบัการแสดง

ตนและการเปิดเผยขอ้มูล หรอืหกั ณ ทีจ่่าย ตามเอกสารฉบบัน้ีและเอกสาร/ขอ้มูลทีอ่้างถงึ (ซึง่ต่อไปน้ีจะรวมเรยีกว่า “เอกสารและขอ้มูล”) ตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ 

(รวมถงึกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย) เสมอืนหน่ีงว่า ท่านไดม้อบเอกสารและขอ้มูลนัน้ และไดใ้ห้

คาํยนืยนั/คาํยนิยอมกบับุคคลดงักลา่วขา้งตน้ทุกราย   และใหบุ้คคลดงักลา่วขา้งตน้และหน่วยงานราชการทัง้ในและต่างประเทศและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทุกรายสามารถนําส่ง / ใช้เอกสารและ

ขอ้มลูใดๆของทา่นระหวา่งกนัได ้ไมว่า่จะอยูใ่นรปูสาํเนาหรอืเอกสารฉบบัจรงิ กใ็หม้ผีลผกูพนักบัทา่นทุกประการ  
 

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.  
 

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงปฎบิตัติามขอ้กาํหนด ขอ้ตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบบันี้ซึง่รวมถงึตกลงยนิยอมใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู การหกับญัช ีและการยุตคิวามสมัพนัธ์

ทางการเงนิ/ทางธรุกจิกบัขา้พเจา้ เพื่อเป็นหลกัฐานแหง่การน้ี จงึไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นสําคญั  

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. 

ลายมือช่ือผูข้อเปิดบญัชี ………………………………………………………………. วนัท่ี 

Signature of Applicant / Customer (....................................................) Date  
 

ลายมือช่ือเจ้าหน้าท่ีผูร้บัเอกสาร ………………………………………………………………… วนัท่ี 

Signature of Officer  (....................................................) Date 

who receives the document 
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