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แบบฟอรม FATCA สำหรับลูกคาประเภทบุคคลธรรมดา 
FATCA Form for Individual Clients

สวนที่ 1: ขอมูลลูกคา

Part 1: Customer Information

ชื่อผูเปดบัญชี:

Applicant Name:

สัญชาติ:
Nationality:

หมายเลขบัตรประชาชน:

ID Card No.: 

หมายเลขหนังสือเดินทาง:

Passport No.: 

หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษีสหรัฐ (U.S. Tax Identification Number)
U.S. Social Security Number:
U.S. Employer Identification Number: 

สวนที่ 2: สถานะของลูกคา
Part 2: Status of Customer

1.1    A. คำถามเพื่อตรวจสอบสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status check
(หากทานตอบวา “ใช” ในขอใดขอหนึ�ง (ขอ 1 – 3) โปรดกรอกแบบฟอรม W-9) (If you check “yes” in any one box (No. 1 – 3), please complete Form W-9)

1. ทานมีสัญชาติอเมริกันใชหรือไม/ Are you a U.S. citizen?
โปรดตอบ “ใช” หากทานเปนพลเมืองประเทศสหรัฐอเมริกา แมวาทานจะพำนักอยูนอกประเทศสหรัฐอเมริกา/ You must answer

“Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S
       โปรดตอบ “ใช” หากทานมีหลายสัญชาติ โดยหนึ�งในนั้นรวมสัญชาติอเมริกันดวย/ You must answer “Yes” if you hold multiple 
citizenships, one of which is U.S. citizenship.
       โปรดตอบ “ใช” หากทานเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เปนของสหรัฐอเมริกา) และยังไมไดสละความเปนพลเมือง
อเมริกันอยางสมบูรณตามกฎหมาย/ You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally 
surrendered U.S. citizenship.

ใช / Yes

2. ทานถือ Green Card หรือไม/ Are you a U.S. Green Card Holder?
โปรดตอบ “ใช” หากทานครอบครอง Green Card โดยอนุญาตใหเขามาอยูอาศัย รวมถึงทำงานอยางถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา

และสามารถเขาออกประเทศสหรัฐอเมริกาไดโดยไมตองขอวีซา ซึ�งออกโดยสำนักงานตรวจคนเขาเมืองและสัญชาติอเมริกัน 
(U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS))/ You must answer “Yes” if you are in possession of a U.S. alien registration 
card as a lawful permanent resident issued by the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS).
       โปรดตอบ “ใช” แมวา Green Card ของทานจะหมดอายุแลว ณ วันที่ทานกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอรมน�้/ You must 
answer “Yes” irrespective of your Green Card’s expiration date.
       โปรดตอบ “ไมใช” หากบัตรดังกลาวของทานไดถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอยางเปนทางการแลว ณ วันที่ ทานกรอกและลง
ลายมือช่ือในแบบฟอรมน�/้ You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the 
date you sign and complete this form. 

2. ทานมีสถานะเปนผูมีถิ�นที่อยูในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงคในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใชหรือไม/
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?
ทานอาจถูกพิจารณาวาเปนคนท่ีมีถิ�นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเกณฑ “Substantial Physical Presence Test” หากในป

ปจจุบันทานไดอาศัยอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา อยางนอย 183 วัน ทั้งน�้ ทานสามารถตรวจสอบวาทานเขาเงื่อนไขดังกลาวหรือไมไดที่ 
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”. You will meet this test if, for instances, 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. 

4. ทานเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนท่ีเปนของสหรัฐอเมริกา) แตทานไดสละความเปนพลเมืองอเมริกันอยางสมบูรณตาม
กฎหมายแลว/ Were you born in the U.S. (or a U.S. Territory) but you have legally surrendered U.S. citizenship?

B. คำถามเพิ�มเติม / Additional Questions (โปรดขามคำถามในสวนน�้หากทานแสดงตนวาเปนคนอเมริกันตามขอ 1 – 3 และไดกรอกแบบฟอรม W-9 แลว/ Please skip 
this part if you answer “yes” in one of the above questions and provide Form W-9.)
(หากทานตอบวา“ใช” ในขอใดขอหนึ�ง (ขอ 4 – 10) โปรดกรอกแบบฟอรม W-8 BEN พรอมทั้งแนบ (1) สำเนาบัตรประชาชนสำหรับคนไทย (หนังสือเดินทางสำหรับคน
ตางชาติที่แสดงวาไมใชคนอเมริกัน) (2) สำเนาหนังสือรับรองการสละสัญชาติอเมริกัน / (If you check “yes” in any one box (No. 4 – 10), please complete Form W-8 
BEN and provide (1) a copy of Identification Number Card for Thai citizen (a copy of Passport for foreigner) (2) Certificate of Loss of Nationality of the United States.

5. ทานมีคำสั�งทำรายการโอนเงินเปนประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปดไวไปยังบัญชีที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม / Do you
have standing instructions to transfer funds to a U.S. account?

6. ทานมอบอำนาจหรือใหอำนาจการลงลายมือชื่อแกบุคคลที่มีที่อยูในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวของกับบัญชีทานหรือไม/
Do you have a power of attorney or signatory authority granted to person with U.S. address?

7. ทานมีที่อยู Hold Mail หรือ Care of Address ในประเทศสหรัฐอเมริกา อยางเดียวหรือไม/ Do you have hold mail or care of
address as the sole address?

8. ทานมีหมายเลขโทรศัพทที่ใชติดตอในประเทศสหรัฐอเมริกา เพียงอยางเดียวใชหรือไม/ Do you have only a U.S. telephone
number?

ไมใช / No

ใช / Yes ไมใช / No

ใช / Yes ไมใช / No

ใช / Yes ไมใช / No

ใช / Yes ไมใช / No

ใช / Yes ไมใช / No

ใช / Yes ไมใช / No

ใช / Yes ไมใช / No



สวนที่ 3: การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Part 3: Confirmation and Change of Status
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9. ทานมีหมายเลขโทรศัพทท่ีใชติดตอท้ังในประเทศสหรัฐอเมริกา และนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ใชหรือไม/ Do you have a U.S.
telephone number and a non U.S. telephone number?

1.
2.

3.

4.

ขาพเจายืนยันวาขอมูลเบื้องตนถูกตองครบถวนสมบูรณ/ I confirm that the above information is true, correct, accurate and complete. 
ในกรณ�ท่ีขาพเจาไมใชชาวสหรัฐอเมริกา แตสถานะของขาพเจามีการเปล่ียนแปลงภายใตกฎหมายเก่ียวกับภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ขาพเจาตกลงท่ีจะแจงตอบริษัท
หลักทรัพยเมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในทันที/ In case that I am a Non-U.S. Person, I agree to promptly notify Maybank Kim Eng 
Securities (Thailand) PLC. should there be any change in my status as a Non-U.S. Person under U.S. tax law. 
ขาพเจายอมรับและเห็นดวยวาไมวากรณ�ใดๆ หากขาพเจาไมแจงใหบริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสถานะการไมเปนชาวสหรัฐอเมริกา ของขาพเจาในทันที บริษัทมี
สิทธิยุติการมีบัญชีกับขาพเจาโดยไมตองแจงใหขาพเจาทราบแตอยางใด/ I acknowledge and agree that failure to promptly notify Maybank Kim Eng Securities 
(Thailand) PLC. of any change in my status as a Non-U.S. Person, or provision of any wrong information as to my status as a Non-U.S. Person shall 
entitle Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PLC. to terminate, at its sole discretion, the entire any relationship with me.
ในกรณ�ที่ขาพเจาไมใหขอมูล ใหขอมูลเท็จ หรือ ไมแจงการเปลี่ยนแปลงสถานะตามที่แถลงไวในแบบฟอรมน�้ ภายใน 30 วัน นับแตมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล ขาพเจา
ยินยอมและใหสิทธิบริษัทในการปฏิเสธการใหบริการ หรือ หักภาษี ณ ที่จาย จากจำนวนเงินใดๆ ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับในบัญชีหลักทรัพยที่เกี่ยวของกับแบบฟอรม 
FATCA น�้ ตามที่มีคำสั�งหรือคำรองขอจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ตามกฎหมาย FATCA/ In the event that I fail to provide the information, give false 
statement, or fail to notify change of status as declared in this form within 30 days from the date of such change, I consent and agree to allow the Company 
to refuse service provision or withhold tax from any sum I am entitled to receive in the securities trading account related to this FATCA form, as instructed 
or requested by relevant government authorities under FATCA law.

10. ทานมีถิ�นที่อยูถาวรหรือที่อยูเพื่อการติดตอในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวม P.O. Box) หรือไม/ Do you have U.S. residence
address or U.S. mailing address (including a U.S. post office box)

สวนที่ 4: การอนุญาตใหเปดเผยขอมูลและหักภาษี
Part 4: Authorization for information disclosure and account withholding

ตามขอบเขตอำนาจของกฎหมายรวมถึงขอตกลงระหวางบริษัทและหนวยงานทางการทั้งภายในและนอกประเทศเกี่ยวกับภาษี ทานยินยอมใหบริษัท/ To the extent required by 
applicable laws and any agreements between Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PLC. and domestic and/or foreign tax authorities, you authorize Maybank 
Kim Eng Securities (Thailand) PLC. to:
1.

2.

เปดเผยใหหนวยงานทางการทั้งภายในและนอกประเทศ ซึ�งรวมถึงกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) ทราบถึงขอมูล เชน ผูรับผลประโยชน รายงานบัญชี จำนวนเงิน
และสินทรัพยที่มีกับบริษัท จำนวนกำไรและรายได และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเงิน/การบัญชี ซึ�งถูกรองขอใหเปดเผยโดยหนวยงานทางการ และ/ disclose to the 
domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS) your information, beneficial ownership information, account 
statements, the amount of money and all assets held with Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PLC., the amount of revenue and income and any other 
information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the 
IRS; and 
หักเงินจากบัญชีของทานตามจำนวน ซึ�งถูกรองขอโดยหนวยงานทางการทั้งภายในและนอกประเทศ ซึ�งรวมถึงกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) ตามที่บริษัทมีสัญชาติ
ระหวางหนวยงานราชการดังกลาว/ withhold from the your account in the amount as required by the domestic and/or overseas tax authorities, including the 
IRS, pursuant to the laws, regulations, including any agreements between Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PLC. and such tax authorities.

สำหรับบริษัทใช/ For Office Use
หมวด A/ Section A
การประเมินลูกคาตามประเภทของ FATCA: ลูกคาเปน/ ICs assessment of customer(s)’ FATCA classification: Customer is:
    ชาวสหรัฐฯ/ U.S. (กรณ�ลูกคาตอบใช ในขอ 1- 3)
    ไมเปนชาวสหรัฐฯ/ Non U.S. (กรณ�ลูกคาตอบใช ในขอ 4 – 10 โดยลูกคามีการแสดงเอกสารการสละสัญชาติในขอ 4)
    ลูกคาที่ไมใหความรวมมือแตมีสิ�งบงชี้ความเปนชาวสหรัฐฯ/ Recalcitrant customer with U.S. indicia (กรณ�ลูกคาตอบใช ในขอ 5-10 โดยไมใหเอกสารเพิ�มเติม)
    ลูกคาที่ไมใหความรวมมือและไมมีสิ�งบงชี้ความเปนชาวสหรัฐฯ/ Recalcitrant customer without U.S. indicia
    ลูกคาที่ไมใหความรวมมือโดยเปนชาวสหรัฐฯ/ Recalcitrant customer that is U.S. person (กรณ�ลูกคาตอบใช ในขอ 1- 3 โดยไมใหเอกสารเพิ�มเติม)
    ลูกคาที่ไมใหความรวมมือเน��องจากบัญชีไมเคลื่อนไหวระยะหนึ�ง (1 ป)/ Recalcitrant customer that is dormant account
หมวด B/ Section B
การยืนยันและยอมรับ/ Declaration and acknowledgement
ขาพเจายืนยันวาขาพเจาไดทำการตรวจสอบและขอขอมูลที่จำเปนของลูกคาผูเปดบัญชีดานบนตาม checklist แลว และขอยืนยันวาขอมูลและเอกสารตางๆ ถูกตองครบ
ถวนสมบูรณและเปนปจจุบันที่สุด/ I declare that the required account opening checks have been performed for the customer(s) listed above; and that the 
information provided is true, correct and updated.

Maybank Kim Eng employee name and employee ID:       Maybank Kim Eng employee signature:           Date:

ยืนยันความถูกตองโดย/ Verified by
Maybank Kim Eng employee name and employee ID:       Maybank Kim Eng employee signature:           Date:

ใช / Yes ไมใช / No

ใช / Yes ไมใช / No


