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

ส าหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา 
for Individual Customer 

ช่ือผู้ขอเปิดบญัชี (ค ำน ำหน้ำ/ช่ือ/นำมสกลุ) ...................................................................................... Account No. 
Applicant Name (Title/Name/Surname) 

สญัชำติ (โปรดระบทุกุสญัชำติที่ท่ำนถือ) .............................................................. บตัรประชำชน/หนงัสือเดินทำง เลขที่ .............................................................. 
Nationality (ies) (Please specify nationalities that you hold) ID Card/Passport No. 

ส่วนที่ 1 สถานะของลูกค้า 
Part 1 Status of Customer 

โปรดเลือกท ำเคร่ืองหมำยในช่องที่สอดคล้องกบัสถำนะของท่ำน   
Please check the appropriate boxes corresponding to your status   

บุคคลอเมริกนั / U.S. Person 
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหน่ึง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9) 
(If you check “yes” in any one box. Please complete Form W-9) 

ท่ำนเป็นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม ่/ Are you a U.S. Citizen? ใช่/Yes ไม่ใช่/No 

โปรดตอบ “ใช่” หำกท่ำนเป็นพลเมืองอเมริกนั แม้ว่ำจะอำศยัอยู่นอกสหรัฐอเมริกำ   
โปรดตอบ “ใช่” หำกท่ำนมีสถำนะเป็นพลเมืองของหลำยประเทศ และหนึง่ในนัน้คือเป็นพลเมืองอเมริกนั  
โปรดตอบ “ใช่ หำกท่ำนเกิดในสหรัฐอเมริกำ (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกำ) และยงัไม่ได้สละควำมเป็นพลเมืองอเมริกนัอย่ำงสมบรูณ์ตำมกฎหมำย 
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.  

ท่ำนเป็นผู้ ถือบตัรประจ ำตวัผู้มีถ่ินท่ีอยู่ถำวรอย่ำงถกูต้องตำมกฎหมำยในสหรัฐอเมริกำ กรีนกำร์ด) ใช่ หรือไม ่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No 
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? 

ท่ำนเป็นผู้ ถือบตัรประจ ำตวัผู้มีถ่ินท่ีอยู่ถำวรอย่ำงถกูต้องตำมกฎหมำยในสหรัฐอเมริกำ กรีนกำร์ด) ใช่ หรือไม ่
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? 
โปรดตอบ “ใช่” หำกส ำนกังำนตรวจคนเข้ำเมืองและสญัชำติของสหรัฐอเมริกำได้ออกบตัรประจ ำตวัผู้มีถ่ินท่ีอยู่ถำวรอย่ำงถกูต้องตำมกฎหมำยในสหรัฐอเมริกำให้แก่ท่ำน ไม่ว่ำบตัร
ดงักล่ำวของท่ำนจะหมดอำยแุล้วหรือไม่ ณ วนัท่ีท่ำนกรอกและลงลำยมือช่ือในแบบฟอร์มนี ้
ควรตอบ “ไม่ใช่” หำกบตัรดงักล่ำวของท่ำนได้ถกูสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว ณ วนัท่ี ท่ำนกรอกและลงลำยมือช่ือในแบบฟอร์มนี ้
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. 

ท่ำนมีสถำนะเป็นผู้มีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำเพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรเก็บภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ ใช่ หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No 
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

ท่ำนอำจถกูพิจำรณำว่ำเป็นผู้มีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกำหำกเป็นไปตำมเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจบุนั ท่ำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำอย่ำงน้อย 183 วนั 
เป็นต้น และหำกต้องกำรรำยละเอียดเพ่ิมเติม โปรดศกึษำข้อมลูในเว็บไซต์ของหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ (Internal Revenue Service: IRS) 
http://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. 

ค าถามเพิ่มเติม / Additional Questions 
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหน่ึง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทัง้ส่งเอกกสารประกอบ  
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 

ท่ำนเกิดในสหรัฐอเมริกำ (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกำ) แต่ได้สละควำมเป็นพลเมืองอเมริกนัอย่ำงสมบรูณ์ตำมกฎหมำยแล้ว ใช่/Yes ไม่ใช่/No 
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 

ท่ำนมีที่อยู่อำศยัในปัจจบุนั หรือที่อยู่เพ่ือกำรติดต่อในสหรัฐอเมริกำ ส ำหรับบญัชีที่เปิดไว้กบั/ผ่ำนบริษัทจดักำรใช่หรือไม ่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No 
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through Management Company? 

ท่ำนมีหมำยเลขโทรศพัท์ในสหรัฐอเมริกำ เพ่ือกำรติดต่อท่ำนหรือบคุคลอื่นที่เก่ียวข้องกบับญัชีที่เปิดไว้กบั/ผ่ำน/หรือมีอยู่กบับริษัทจดักำรหรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No 
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 Management Company? 

ท่ำนมีค ำสัง่ท ำรำยกำรโอนเงินเป็นประจ ำโดยอตัโนมตัิจำกบญัชีที่เปิดไว้กบั/ผ่ำน/ หรือมีอยู่กบับริษัทจดักำร ไปยงับญัชีในสหรัฐอเมริกำ ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No 
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with Management Company to an account maintained in the U.S.? 

ท่ำนมีกำรมอบอ ำนำจหรือให้อ ำนำจกำรลงลำยมือช่ือแก่บคุคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำเพ่ือกำรใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบับญัชีที่เปิดไว้กบั/ผ่ำน/ ใช่/Yes ไม่ใช่/No 
หรือมีอยู่กับบริษัทจัดกำรใช่หรือไม่  / Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with Management 
Company granted to person with U.S. address? 
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ส่วนที่ 2 การยนืยนัและการเปลี่ยนแปลงสถานะ 
Part 2 Confirmation and Change of Status 

1. ท่ำนยืนยนัว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริง ถกูต้อง และครบถ้วนสมบรูณ์ 
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete. 
2. ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ หำกท่ำนมีสถำนะเป็นบคุคลอเมริกนั แต่ข้อมลูที่ให้ตำมแบบฟอร์มนี ้หรือตำมแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมลูอนัเป็นเท็จ ไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ 
บริษัทจดักำรมีสิทธิใช้ดลุยพินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวที่จะยตุิควำมสมัพนัธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธรุกิจกบัท่ำน ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน ตำมทีบ่ริษัทจดักำรเห็นสมควร 
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, Management Company 
shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by Management Company. 
3. ท่ำนตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดกำรได้ทรำบและน ำส่งเอกสำรประกอบให้แก่บริษัทจดักำรภำยใน 30 วนั หลงัจำกมีเหตกุำรณ์เปลี่ยนแปลงอนัท ำให้ข้อมลูของท่ำนท่ีระบใุนแบบฟอร์มนี ้
ไม่ถกูต้อง และในกรณีทีบ่ริษัทจดักำรมีกำรร้องขอเอกสำร/ข้อมลู/ค ำยินยอมเพ่ิมเติม ท่ำนตกลงที่จะด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมที่ได้รับกำรร้องขอภำยในเวลำท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด 
You agree to notify and provide relevant documents to Management Company within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided 
in this form to be incorrect, or after the date that Management Company has requested for additional document/ information/ consent. 
4. ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ ในกรณีที่ท่ำนไม่ได้ด ำเนินกำรตำมข้อ 3 ข้ำงต้น หรือมีกำรน ำส่งข้อมลูอนัเป็นเท็จ ไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ เก่ียวกบัสถำนะของท่ำน บริษัท
จดักำรมีสิทธิใช้ดลุยพินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวที่จะยตุิควำมสมัพนัธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธรุกิจกบัท่ำน ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน ตำมทีบ่ริษัทจดักำรเห็นสมควร 
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 
Management Company to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by to Management Company. 

ส่วนที่ 3 การยนิยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหกับัญชี 
Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding 

ท่ำนตกลงให้ควำมยินยอม ที่ไม่อำจยกเลิกเพิกถอนแก่บริษัทจดักำรในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้
You hereby irrevocably authorize to Management Company to: 
1. เปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของท่ำนให้แก่หน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกร และหน่วยงำนรำชกำรใดๆ ทัง้ในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรของ
สหรัฐอเมริกำ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมลูดงักล่ำวรวมถงึ ช่ือลกูค้ำ ที่อยู่ เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษี หมำยเลขบญัชี สถำนะตำมหลกัเกณฑ์เร่ือง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบตัิ
ตำม หรือผู้ ไม่ให้ควำมร่วมมือ) จ ำนวนเงินหรือมลูค่ำคงเหลือในบญัชี กำรจ่ำยเงินเข้ำ-ออกจำกบญัชี รำยกำรเคลื่อนไหวทำงบญัชี จ ำนวนเงิน ประเภทและมลูค่ำของผลิตภณัฑ์ทำง
กำรเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กบับริษัทจดักำร และ/หรือเปิดบญัชีผ่ำนบริษัทจดักำร ตลอดจนจ ำนวนรำยได้ และข้อมลูอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจที่
อำจถกูร้องขอโดยหน่วยงำนทำงภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ด้วย  
disclose information to 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 Management 
Company, 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 domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities, including the IRS; and  
2. หกัเงินจำกบญัชีของท่ำนที่มีกบับริษัทจัดกำรหรือเปิดผ่ำนบริษัทจดักำร รวมถึงเงินได้ที่ท่ำนได้รับจำกบญัชีดงักล่ำวในจ ำนวนที่ก ำหนดโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรในประเทศ  
และ/หรือต่ำงประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ภำยใต้บงัคบัของกฎหมำย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่ำงๆ รวมถงึข้อตกลงใด ๆ ระหว่ำงบริษัทจดักำรกบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีอำกรดงักล่ำว  
withhold from your account opened with/through Management Company 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 Management Company and such tax authorities. 
 
หำกท่ำนไม่ให้ข้อมลูที่จ ำเป็นต่อกำรพิจำรณำสถำนะควำมเป็นบคุคลอเมริกนั (U.S. person) หรือข้อมลูที่จ ำเป็นต้องรำยงำนให้แก่บริษัทจดักำร หรือไม่ให้ค ำยินยอมให้บริษัทจัดกำร
ด ำเนินกำรอื่นใดรวมถึงกำรเปิดเผยข้อมลูและกำรหกั ณ ที่จ่ำย ตำมที่ระบใุนหนงัสือฉบบันี ้บริษัทจัดกำรมีสิทธิใช้ดลุยพินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวที่จะยตุิควำมสมัพนัธ์ทำงกำรเงิน /ทำง
ธรุกิจกบัท่ำน ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน ตำมทีบ่ริษัทจดักำรเห็นสมควร  
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 Management 
Company, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Management Company 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 Management Company. 
 
ข้ำพเจ้ำรับทรำบและตกลงปฎิบตัิตำมข้อก ำหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขต่ำง ๆ ในเอกสำรฉบบันีซ้ึง่รวมถึงตกลงยินยอมให้มีกำรเปิดเผยข้อมลู กำรหกับญัชี และกำรยตุิควำมสมัพนัธ์
ทำงกำรเงิน/ทำงธรุกิจกบัข้ำพเจ้ำ เพ่ือเป็นหลกัฐำนแห่งกำรนี ้จึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคญั  
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. 
 
ลำยมือช่ือผู้ขอเปิดบญัชี ....................................................................................... 
 
Signature of Applicant / Customer (..................................................................) 
วนัท่ี/Date .................................... 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เอกสำรประกอบ (ถ้ำมี)   W-9  W-8BEN 
 
ลำยมือช่ือเจ้ำหน้ำที่ผู้ รับเอกสำร ……………...................................……  
 
Signature of Officer  (..........................................................)  
who receives the document วนัท่ี /Date.................................... 
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