แบบแจ้ งสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกัน/ไม่ เป็ นบุคคลอเมริกัน
Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S. Person
สาหรั บลูกค้ าประเภทบุคคลธรรมดา
for Individual Customer
ชื่อผู้ขอเปิ ดบัญชี (คำนำหน้ ำ/ชื่อ/นำมสกุล) ......................................................................................
Account No.
Applicant Name (Title/Name/Surname)
สัญชำติ (โปรดระบุทกุ สัญชำติที่ท่ำนถือ) .............................................................. บัตรประชำชน/หนังสือเดินทำง เลขที่ ..............................................................
Nationality (ies) (Please specify nationalities that you hold)
ID Card/Passport No.
ส่ วนที่ 1 สถานะของลูกค้ า
Part 1
Status of Customer
โปรดเลือกทำเครื่ องหมำยในช่องที่สอดคล้ องกับสถำนะของท่ำน
Please check the appropriate boxes corresponding to your status
บุคคลอเมริกนั / U.S. Person
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ ม W-9)
(If you check “yes” in any one box. Please complete Form W-9)
ท่ำนเป็ นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม่ / Are you a U.S. Citizen?
ใช่/Yes
ไม่ใช่/No
โปรดตอบ “ใช่” หำกท่ำนเป็ นพลเมืองอเมริกนั แม้ ว่ำจะอำศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกำ
โปรดตอบ “ใช่” หำกท่ำนมีสถำนะเป็ นพลเมืองของหลำยประเทศ และหนึง่ ในนันคื
้ อเป็ นพลเมืองอเมริกนั
โปรดตอบ “ใช่ หำกท่ำนเกิดในสหรัฐอเมริกำ (หรือดินแดนที่เป็ นของสหรัฐอเมริกำ) และยังไม่ได้ สละควำมเป็ นพลเมืองอเมริกนั อย่ำงสมบูรณ์ตำมกฎหมำย
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.

ท่ำนเป็ นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถำวรอย่ำงถูกต้ องตำมกฎหมำยในสหรัฐอเมริกำ กรีนกำร์ ด) ใช่ หรือไม่

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ท่ำนมีสถำนะเป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเก็บภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ ใช่ หรือไม่

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ท่ำนเกิดในสหรัฐอเมริกำ (หรือดินแดนที่เป็ นของสหรัฐอเมริกำ) แต่ได้ สละควำมเป็ นพลเมืองอเมริกนั อย่ำงสมบูรณ์ตำมกฎหมำยแล้ ว

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ท่ำนมีที่อยู่อำศัยในปั จจุบนั หรือที่อยู่เพื่อกำรติดต่อในสหรัฐอเมริกำ สำหรับบัญชีที่เปิ ดไว้ กบั /ผ่ำนบริษัทจัดกำรใช่หรือไม่

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?
ท่ำนเป็ นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถำวรอย่ำงถูกต้ องตำมกฎหมำยในสหรัฐอเมริกำ กรีนกำร์ ด) ใช่ หรือไม่
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?
โปรดตอบ “ใช่” หำกสำนักงำนตรวจคนเข้ ำเมืองและสัญชำติของสหรัฐอเมริกำได้ ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถำวรอย่ำงถูกต้ องตำมกฎหมำยในสหรัฐอเมริกำให้ แก่ท่ำน ไม่ว่ำบัตร
ดังกล่ำวของท่ำนจะหมดอำยุแล้ วหรือไม่ ณ วันที่ท่ำนกรอกและลงลำยมือชื่อในแบบฟอร์ มนี ้
ควรตอบ “ไม่ใช่” หำกบัตรดังกล่ำวของท่ำนได้ ถกู สละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่ำงเป็ นทำงกำรแล้ ว ณ วันที่ ท่ำนกรอกและลงลำยมือชื่อในแบบฟอร์ มนี ้
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.

Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?
ท่ำนอำจถูกพิจำรณำว่ำเป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำหำกเป็ นไปตำมเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปี ปัจจุบนั ท่ำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำอย่ำงน้ อย 183 วัน
เป็ นต้ น และหำกต้ องกำรรำยละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษำข้ อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ (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.
คาถามเพิ่มเติม / Additional Questions
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ ม W-8BEN พร้อมทัง้ ส่งเอกกสารประกอบ
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?

Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through Management Company?

ท่ำนมีหมำยเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกำ เพื่อกำรติดต่อท่ำนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับบัญชีที่เปิ ดไว้ กบั /ผ่ำน/หรือมีอยู่กบั บริษัทจัดกำรหรือไม่

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?

ท่ำนมีคำสัง่ ทำรำยกำรโอนเงินเป็ นประจำโดยอัตโนมัติจำกบัญชีที่เปิ ดไว้ กบั /ผ่ำน/ หรือมีอยู่กบั บริษัทจัดกำร ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกำ 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.?

ท่ำนมีกำรมอบอำนำจหรือให้ อำนำจกำรลงลำยมือชื่อแก่บคุ คลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำเพื่อกำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบัญชีที่เปิ ดไว้ กบั /ผ่ำน/

ใช่/Yes
ไม่ใช่/No
หรื อ มี อ ยู่ กั บ บริ ษั ท จั ด กำรใช่ ห รื อ ไม่ / 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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ส่ วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Part 2
Confirmation and Change of Status
1. ท่ำนยืนยันว่ำ ข้ อควำมข้ ำงต้ นเป็ นควำมจริง ถูกต้ อง และครบถ้ วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
2. ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ หำกท่ำนมีสถำนะเป็ นบุคคลอเมริ กนั แต่ข้อมูลที่ให้ ตำมแบบฟอร์ มนี ้ หรื อตำมแบบฟอร์ ม W-9 เป็ นข้ อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์
บริ ษัทจัดกำรมีสิทธิใช้ ดลุ ยพินิจแต่เพียงฝ่ ำยเดียวที่จะยุติควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อบำงส่วน ตำมทีบ่ ริษัทจัดกำรเห็นสมควร
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. ท่ำนตกลงที่จะแจ้ งให้ บริ ษัทจัดกำรได้ ทรำบและนำส่งเอกสำรประกอบให้ แก่บริษัทจัดกำรภำยใน 30 วัน หลังจำกมีเหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ ข้อมูลของท่ำนที่ระบุในแบบฟอร์ มนี ้
ไม่ถกู ต้ อง และในกรณีทบี่ ริ ษัทจัดกำรมีกำรร้ องขอเอกสำร/ข้ อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ท่ำนตกลงที่จะดำเนินกำรให้ แล้ วเสร็จตำมที่ได้ รับกำรร้ องขอภำยในเวลำที่บริษัทจัดกำรกำหนด
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 ในกรณีที่ท่ำนไม่ได้ ดำเนินกำรตำมข้ อ 3 ข้ ำงต้ น หรื อมีกำรนำส่งข้ อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถำนะของท่ำน บริ ษัท
จัดกำรมีสิทธิใช้ ดลุ ยพินิจแต่เพียงฝ่ ำยเดียวที่จะยุติควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อบำงส่วน ตำมทีบ่ ริษัทจัดกำรเห็นสมควร
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.
ส่ วนที่ 3 การยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูลและการหักบัญชี
Part 3
Authorization for information disclosure and account withholding
ท่ำนตกลงให้ ควำมยินยอม ที่ไม่อำจยกเลิกเพิกถอนแก่บริษัทจัดกำรในกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
You hereby irrevocably authorize to Management Company to:
1. เปิ ดเผยข้ อมูลต่ำง ๆ ของท่ำนให้ แก่หน่วยงำนจัดเก็บ ภำษี อำกร และหน่วยงำนรำชกำรใดๆ ทัง้ ในประเทศ และ/หรื อ ต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงำนจัดเก็บ ภำษี อำกรของ
สหรัฐอเมริกำ (Internal Revenue Service: IRS) ข้ อมูลดังกล่ำวรวมถึง ชื่อลูกค้ ำ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี หมำยเลขบัญชี สถำนะตำมหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็ นผู้ปฏิบตั ิ
ตำม หรื อผู้ไม่ให้ ควำมร่ วมมือ) จำนวนเงินหรื อมูลค่ำคงเหลือในบัญชี กำรจ่ำยเงินเข้ ำ-ออกจำกบัญชี รำยกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ทำง
กำรเงิน และ/หรื อ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กบั บริษัทจัดกำร และ/หรือเปิ ดบัญชีผ่ำนบริษัทจัดกำร ตลอดจนจำนวนรำยได้ และข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจที่
อำจถูกร้ องขอโดยหน่วยงำนทำงภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ ซึง่ รวมถึง IRS ด้ วย
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. หักเงินจำกบัญชีของท่ำนที่มีกบั บริษัทจัดกำรหรื อเปิ ดผ่ำนบริ ษัทจัดกำร รวมถึงเงินได้ ที่ท่ำนได้ รับจำกบัญชีดงั กล่ำวในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรในประเทศ
และ/หรือต่ำงประเทศ ซึง่ รวมถึง IRS ภำยใต้ บงั คับของกฎหมำย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่ำงๆ รวมถึงข้ อตกลงใด ๆ ระหว่ำงบริษัทจัดกำรกับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรดังกล่ำว
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.
หำกท่ำนไม่ให้ ข้อมูลที่จำเป็ นต่อกำรพิจำรณำสถำนะควำมเป็ นบุคคลอเมริ กนั (U.S. person) หรือข้ อมูลที่จำเป็ นต้ องรำยงำนให้ แก่บริษัทจัดกำร หรือไม่ให้ คำยินยอมให้ บริษัทจัดกำร
ดำเนินกำรอื่นใดรวมถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลและกำรหัก ณ ที่จ่ำย ตำมที่ระบุในหนังสือฉบับนี ้ บริ ษัทจัดกำรมีสิทธิใช้ ดลุ ยพินิจแต่เพียงฝ่ ำยเดียวที่จะยุติควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน /ทำง
ธุรกิจกับท่ำน ไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อบำงส่วน ตำมทีบ่ ริษัทจัดกำรเห็นสมควร
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.
ข้ ำพเจ้ ำรับทรำบและตกลงปฎิบตั ิตำมข้ อกำหนด ข้ อตกลง และเงื่อนไขต่ำง ๆ ในเอกสำรฉบับนี ้ซึง่ รวมถึงตกลงยินยอมให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูล กำรหักบัญชี และกำรยุติควำมสัมพันธ์
ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับข้ ำพเจ้ ำ เพื่อเป็ นหลักฐำนแห่งกำรนี ้ จึงได้ ลงลำยมือชื่อไว้ เป็ 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.
สาหรับเจ้าหน้ าที่
เอกสำรประกอบ (ถ้ ำมี)
W-9
W-8BEN
ลำยมือชื่อผู้ขอเปิ ดบัญชี .......................................................................................
ลำยมือชื่อเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ รู ับเอกสำร ……………...................................……

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

Signature of Officer
(..........................................................)
who receives the document
วันที่ /Date....................................
หน้า 2

TL021-08/2017

