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ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัแบบฟอรม์ Citi 
สําหรับการรับรองตนเองของนติบิคุคลตาม FATCA/CRS  
สําคญั: โปรดอา่นหนา้นีใ้หค้รบถว้นกอ่นดําเนนิการตอ่ไป โปรดทราบวา่แบบฟอรม์นีใ้ชสํ้าหรบั FATCA หรอื CRS (ตามความเหมาะสม) หรอืสําหรบัท ัง้ 
FATCA และ CRS 

คณุสามารถใชแ้บบฟอรม์นีไ้ด ้หากคณุเป็น Active NFFE, NFFE ทีม่หีุน้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรอืบรษัิทในเครอืของ NFFE ทีม่หีุน้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย ์ 
ซึง่มเีฉพาะบญัชเีงนิฝากอยูน่อกสหรัฐอเมรกิา ซึง่รวมถงึประเทศแบบที ่1 และแบบที ่2 ทัง้หมดและประเทศทีไ่มเ่ขา้รว่มขอ้ตกลงระหวา่งรัฐบาล (IGA) โปรดดคํูานยิาม 
ทีส่ว่นลา่งของหนา้นี ้

คณุไมส่ามารถใชแ้บบฟอรม์นีไ้ด ้
• หากคณุเป็นนติบิคุคลซึง่ไมถ่อืวา่เป็นนติบิคุคลตามกฎหมายภาษีสหรัฐฯ หา้งหุน้สว่น หรอืนติบิคุคลประเภท Fiscally Transparent อืน่ๆ 

เพือ่จดุประสงคท์างภาษีของสหรัฐฯ 
• หากคณุมสีถานภาพทางภาษีตาม FATCA ดงัตอ่ไปนี ้Active NFFE ทีม่บีญัชสีําหรับเก็บรกัษาหลกัทรัพย,์ Passive NFFE, FFI ทีไ่มเ่ขา้รว่ม, FFI ทีเ่ขา้รว่ม, FFI แบบที ่1 

ประเภทตอ้งรายงาน หรอืนติบิคุคลในสหรัฐฯ หรอื 
• หากบญัชขีองคณุอยูใ่นสหรัฐฯ 
หากคณุไมม่สีทิธิก์รอกแบบฟอรม์นี ้โปรดใชเ้ครือ่งมอืออนไลนต์อ่ไปนีเ้พือ่ชว่ยคณุในการกรอกแบบฟอรม์ภาษี IRS และ/หรอืเอกสารเกีย่วกบั CRS ใหส้มบรูณ์  

 

FATCA: https://ew802.fatcacompliance.com/EW8LiteCiti1 
และใชร้หสัลงทะเบยีน: UD9$5K 

CRS: https://ew802.fatcacompliance.com/ECRSLiteTTS/ 
และใชร้หสัลงทะเบยีน: crs2484 

 
คํานยิาม 

NFFE นติบิคุคลตา่งชาตทิีไ่มใ่ชส่ถาบนัการเงนิ ซึง่เป็นนติบิคุคลทีไ่มใ่ชส่ญัชาตอิเมรกินั และไมใ่ชส่ถาบนัการเงนิ 

Active NFFE 

สามารถ 
ใชแ้บบ 

ฟอรม์นีไ้ด ้

NFFE ทีม่ถี ิน่ทีต่ัง้อยูใ่นประเทศทีม่กีารทําขอ้ตกลงระหวา่งรัฐบาลกบัสหรัฐอเมรกิา 
รวมถงึนติบิคุคลทีต่รงตามเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้
มรีายไดร้วมของ NFFE ทีเ่ป็นรายไดจ้ากการลงทนุนอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 
ในปีปฏทินิกอ่นหนา้หรอืในระยะเวลาการรายงานอืน่ทีเ่หมาะสม 
และมสีนิทรัพยท์ีก่อ่ใหเ้กดิหรอืถอืครองเพือ่กอ่ใหเ้กดิรายไดจ้ากการลงทนุนอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของสนิทรัพยท์ี ่
NFFE ดงักลา่วถอืครองในระหวา่งปีปฏทินิกอ่นหนา้หรอืในระยะเวลาการรายงานอืน่ทีเ่หมาะสม 

NFFE 
ทีม่หีุน้ซือ้ขายในตลาดหลกัท
รัพยห์รอืบรษัิทในเครอืของ 
NFFE 
ทีม่หีุน้ซือ้ขายในตลาดหลกัท
รัพย ์

นติบิคุคลทีไ่มใ่ชบ่รษัิทสญัชาตอิเมรกินัและไมเ่ป็นสถาบนัการเงนิ และ 

• มกีารซือ้ขายหุน้ของบรษัิทดงักลา่วอยา่งสมํา่เสมอในตลาดหลกัทรัพยท์ีม่กีารจัดตัง้อยา่งเป็นทางการอยา่งนอ้ยห
นึง่แหง่ หรอื 

• นติบิคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง (กลา่วคอื สมาชกิในเครอืบรษัิทเดยีวกนั) 
กบันติบิคุคลทีม่หีุน้ซือ้ขายอยา่งสมํา่เสมอในตลาดหลกัทรัพยท์ีม่กีารจัดตัง้อยา่งเป็นทางการ 

Passive NFFE 

ไมส่ามารถ 
ใชแ้บบ 

ฟอรม์นีไ้ด ้

นติบิคุคลทีไ่มใ่ชบ่รษัิทสญัชาตอิเมรกินัและไมเ่ป็นสถาบนัการเงนิ และไมถ่อืวา่เป็น Active NFFE 

FFI สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย ์สถาบนัรับฝากเงนิ นติบิคุคลทีดํ่าเนนิธรุกจิเกีย่วกบัการลงทนุ 
บรษัิทประกนัภัยเฉพาะดา้น บรษัิทโฮลดิง้ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบรษัิทจัดการลงทนุ 

FFI ทีไ่มเ่ขา้รว่ม สถาบนัการเงนิตา่งชาตทิีไ่มใ่ช ่FFI ทีเ่ขา้รว่ม, FFI แบบที ่1 ประเภทตอ้งรายงาน, FFI แบบที ่2 ประเภทตอ้งรายงาน, 
FFI ทีถ่อืไดว้า่ปฏบิตัติาม หรอืผูร้ับประโยชนท์ีไ่ดร้ับการยกเวน้ (Exempt Beneficial Owner) 

 

อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.citibank.com/tts/sa/taxinitiatives/docs/FATCA-CRS-Self-certification-Guidelines.pdf 
 

 

 

http://www.citibank.com/tts/sa/taxinitiatives/docs/FATCA-CRS-Self-certification-Guidelines.pdf
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แบบฟอรม์รับรองตนเองของนติบิคุคลตาม FATCA/CRS 
สําหรบัใชง้านโดย Active NFFE, NFFE ทีม่หีุน้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์หรอื NFFE ทีเ่ป็นบรษิทัในเครอืของนติบิคุคลทีม่หีุน้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์
ซึง่มเีฉพาะบญัชเีงนิฝากอยูน่อกสหรฐัอเมรกิา 

สําหรบับญัชที ีเ่ปิดในประเทศแบบที ่1 และแบบที ่2 ท ัง้หมดและประเทศทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่ม IGA 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดการรายงานขอ้มลูภาษีของหน่วยงานรัฐ เชน่ กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และมาตรฐานการรายงานรว่ม 
(“CRS”) Citi ตอ้งไดร้ับขอ้มลูทีเ่จาะจงเกีย่วกบัถิน่ทีอ่ยูแ่ละสถานะการกําหนดประเภทภาษีของเจา้ของบญัช ีในบางสถานการณ์ Citi 
อาจตอ้งแบง่ปันขอ้มลูนีก้บัหน่วยงานดา้นภาษีทีเ่กีย่วขอ้ง 
เมือ่กรอกและลงลายมอืชือ่ในแบบฟอรม์นีแ้ลว้แสดงวา่คณุไดร้ับรองวา่นติบิคุคลดงักลา่วคอืนติบิคุคลตา่งชาตทิีม่รีายไดห้ลกัมาจากการประกอบกจิการทีไ่มใ่ชก่ารลงทนุ 
(Active NFFE) เนือ่งจากรายได/้สนิทรพัย,์ NFFE ทีม่หีุน้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรอื NFFE ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิททีม่หีุน้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย ์
และมเีฉพาะบญัชเีงนิฝากอยูน่อกสหรัฐอเมรกิา หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืในการกําหนดสถานะตาม FATCA ของนติบิคุคลหรอืในการกรอกแบบฟอรม์นี ้
โปรดตดิตอ่ทีป่รกึษาทางภาษีหรอืทีป่รกึษากฎหมายของคณุ 

สว่นที ่1 – รายละเอยีดเกีย่วกบันติบิคุคล/องคก์ร 

1. ชือ่ของนติบิคุคลหรอืองคก์ร  

2. ประเทศทีจ่ดทะเบยีนหรอืจัดตัง้  

3. เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีของสหรัฐอเมรกิา (TIN) 
(หรอื TIN ตา่งชาตหิากไมม่ ีTIN ของสหรัฐฯ)  

4.  ถิน่ทีอ่ยูถ่าวร (หา้มใชตู้ไ้ปรษณีย ์หรอืทีอ่ยูต่วัแทนรับจดหมาย (นอกเหนอืจากทีอ่ยูท่ ีล่งทะเบยีนไว)้) 

 

5. ประเทศ  6. รหสัไปรษณีย ์  

7. ทีอ่ยูท่างไปรษณีย ์(หากแตกตา่งจากขา้งตน้) 

 

8. ประเทศ  9. รหสัไปรษณีย ์  

10. ประเทศทีเ่ป็นถิน่ทีอ่ยูแ่ละเลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเลขประจําตวัทีเ่ทยีบเทา่ 

 

กรณุากรอกขอ้มลูในตารางตอ่ไปนีเ้พือ่ระบปุระเทศถิน่ทีอ่ยูแ่หง่เดยีวหรอืหลายแหง่ของเจา้ของบญัช ี(กลา่วคอื 
ประเทศทีน่ติบิคุคลดงักลา่วถอืเป็นผูม้ถี ิน่พํานักเพือ่จดุประสงคด์า้นภาษีเงนิไดข้องประเทศ) และเลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีของเจา้ของบญัช ี(หากม)ี 
สําหรับแตล่ะประเทศทีร่ะบ ุหากเจา้ของบญัชเีป็นผูม้ถี ิน่พํานักในประเทศมากกวา่สามประเทศ โปรดใชเ้อกสารแยกตา่งหาก 
หากเจา้ของบญัชไีมใ่ชผู่ม้ถี ิน่พํานักในประเทศใดๆ เลย (เชน่ เนือ่งจากเป็นนติบิคุคลประเภท Fiscally Transparent) 
โปรดใชเ้ครือ่งมอืออนไลนต์อ่ไปนีเ้พือ่ชว่ยคณุในการกรอกเอกสาร IRS และ/หรอื CRS ทีก่ําหนด 

 

FATCA: https://ew802.fatcacompliance.com/EW8LiteCiti1 
และใชร้หสัลงทะเบยีน: UD9$5K 

CRS: https://ew802.fatcacompliance.com/ECRSLiteTTS/ 
และใชร้หสัลงทะเบยีน: crs2484 

 

หากไมม่เีลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี โปรดระบเุหตผุล ก, ข หรอื ค ทีเ่หมาะสมตามทีก่ําหนดดา้นลา่ง 
เหตผุล ก — ประเทศทีเ่จา้ของบญัชมีหีนา้ทีต่อ้งจา่ยภาษีไมม่กีารออกเลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีใหก้บัผูม้ถี ิน่พํานักในประเทศนัน้ 
เหตผุล ข — เจา้ของบญัชไีมส่ามารถไดม้าซึง่เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีหรอืเลขประจําตวัอืน่ทีเ่ทยีบเทา่ (กรณีทีเ่ลอืกเหตผุลขอ้นี ้
กรณุาระบเุหตผุลทีเ่จา้ของบญัชไีมส่ามารถไดม้าซึง่เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีในตารางดา้นลา่ง) 
เหตผุล ค — เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีไมจํ่าเป็น เนือ่งจากประเทศถิน่ทีอ่ยูท่ ีอ่อกเลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีไมก่ําหนดใหส้ถาบนัการเงนิเก็บรวบรวมและรายงานเลขประจําตวั 
ผูเ้สยีภาษี 

 

ประเทศถิน่ทีอ่ยู ่ เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี หากไมม่เีลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี เลอืกเหตผุล ก, ข หรอื ค 

1    ☐ เหตุผล ก ☐ เหตผุล ข ☐ เหตุผล ค 

2    ☐ เหตุผล ก ☐ เหตผุล ข ☐ เหตุผล ค 

3    ☐ เหตุผล ก ☐ เหตผุล ข ☐ เหตุผล ค 
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แบบฟอรม์รับรองตนเองของนติบิคุคลตาม FATCA/CRS 
 

 
 

หากคณุเลอืกเหตผุล ข ขา้งตน้ กรณุาอธบิายเหตผุลทีเ่จา้ของบญัชไีมส่ามารถไดม้าซึง่เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีในชอ่งตอ่ไปนี ้
  

1 

2 

3 

สว่นที ่2A - สถานะตาม FATCA 
โปรดระบสุถานะนติบิคุคลของคณุตาม FATCA ดว้ยการทําเครือ่งหมายสถานะทีเ่กีย่วขอ้งดา้นลา่ง 

หากนติบิคุคลมสีถานะตาม FATCA ทีน่อกเหนอืจาก Active NFFE หรอื NFFE ทีม่หีุน้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์หรอื NFFE ทีเ่ป็นบรษิทัในเครอืของ 
นติบิคุคลทีม่หีุน้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์คณุไมค่วรกรอกแบบฟอรม์นี ้คณุควรกรอกแบบฟอรม์ IRS W-8 หรอืแบบฟอรม์ W-9 
(หากเป็นนติบิคุคลสญัชาตอิเมรกินั) และแบบฟอรม์รบัรองตนเองตาม CRS 

 

สามารถใชแ้บบฟอรม์นีไ้ด ้ ไมส่ามารถใชแ้บบฟอรม์นีไ้ด ้— 
ตอ้งกรอกแบบฟอรม์ภาษีทีเ่หมาะสมของสหรัฐอเมรกิาและแบบฟอรม์รับรองตนเองตาม CRS 

☐ Active NFFE (กรอกสว่นที ่3) ☐ Active NFFE ทีม่บีญัชสีําหรับเก็บรักษาหลกัทรัพย ์

☐ Passive NFFE 

☐ FFI ทีไ่มเ่ขา้รว่ม 

☐ FFI ทีเ่ขา้รว่ม 

☐ FFI แบบที ่1 ประเภทตอ้งรายงาน 

☐ นติบิคุคลสญัชาตอิเมรกินั 
 

☐ NFFE ทีม่หีุน้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย ์
หรอื NFFE ทีเ่ป็นบรษัิทในเครอืของของ 
นติบิคุคลทีม่หีุน้ซือ้ขายในตลาด 
หลกัทรัพย ์(กรอกสว่นที ่4) 

 

 โปรดใชเ้ครือ่งมอืออนไลนต์อ่ไปนีเ้พือ่ชว่ยคณุในการกรอกเอกสาร IRS และ/หรอื CRS ทีก่ําหนด: 

 แบบฟอรม์ภาษี IRS https://ew802.fatcacompliance.com/EW8LiteCiti1 
และใชร้หสัลงทะเบยีน: UD9$5K 

 คํารับรองตนเองตาม CRS https://ew802.fatcacompliance.com/ECRSLiteTTS/ 
และใชร้หสัลงทะเบยีน: crs2484 

 
สว่นที ่2B - สถานะของผูร้บัประโยชน ์
โปรดระบสุถานะการกําหนดประเภทภาษีในสหรัฐฯ สําหรับนติบิคุคลของคณุ ดว้ยการทําเครือ่งหมายสถานะทีเ่กีย่วขอ้งดา้นลา่ง 
☐ บรษัิท ☐ กองมรดก ☐ ธนาคารกลาง ☐ มลูนธิขิองเอกชน 

☐ ทรัสตป์ระเภทพเิศษ ☐ รัฐบาล ☐ องคก์รทีไ่ดร้ับยกเวน้ภาษี 

สว่นที ่3 – Active NFFE  

การรบัรอง 

☐ ขา้พเจา้ขอรับรองวา่: 
• นติบิคุคลทีร่ะบใุนสว่นที ่1 เป็นนติบิคุคลทีไ่มใ่ชส่ญัชาตอิเมรกินัและไมเ่ป็นสถาบนัการเงนิ และ 
• ในปีปฏทินิกอ่นหนา้ นติบิคุคลดงักลา่วมรีายไดร้วมทีเ่ป็นรายไดจ้ากการลงทนุนอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 และ 
• ในระหวา่งปีปฏทินิกอ่นหนา้ สนิทรัพยท์ีถ่อืครองโดยนติบิคุคลดงักลา่วนอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 เป็นสนิทรัพยท์ีก่อ่ใหเ้กดิหรอืถอืครองเพือ่กอ่ใหเ้กดิรายไดจ้ากการลงทนุ  

(ดแูนวปฏบิตัเิพือ่อา่นคําอธบิายเกีย่วกบัรายไดจ้ากการลงทนุ) 
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แบบฟอรม์รับรองตนเองของนติบิคุคลตาม FATCA/CRS 
สว่นที ่4 - NFFE ทีม่หีุน้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์หรอื NFFE ทีเ่ป็นบรษิทัในเครอืของนติบิคุคลทีม่หีุน้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์ 
การรบัรอง 

A. ☐ ขา้พเจา้ขอรับรองวา่: 
• นติบิคุคลทีร่ะบใุนสว่นที ่1 เป็นบรษัิททีไ่มใ่ชส่ญัชาตอิเมรกินัและไมเ่ป็นสถาบนัการเงนิ และ 
• มกีารซือ้ขายหุน้ของบรษัิทดงักลา่วอยา่งสมํา่เสมอในตลาดหลกัทรัพยท์ีม่กีารจัดตัง้อยา่งเป็นทางการอยา่งนอ้ยหนึง่แหง่ รวมถงึ 

   ____________________________________________________________________  (ระบชุือ่ตลาดหลกัทรัพยท์ีม่กีารซือ้ขายหุน้อยา่งสมํา่เสมอมาหนึง่ชือ่) 

B. ☐ ขา้พเจา้ขอรับรองวา่: 
• นติบิคุคลทีร่ะบใุนสว่นที ่1 เป็นบรษัิททีไ่มใ่ชส่ญัชาตอิเมรกินัและไมเ่ป็นสถาบนัการเงนิ 

• นติบิคุคลทีร่ะบใุนสว่นที ่1 เป็นนติบิคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบันติบิคุคลทีม่หีุน้ซือ้ขายอยา่งสมํา่เสมอในตลาดหลกัทรัพยท์ีม่กีารจัดตัง้อยา่งเป็นทางการ 
• ชือ่ของนติบิคุคลดงักลา่ว ซึง่มหีุน้ซือ้ขายอยา่งสมํา่เสมอในตลาดหลกัทรัพยท์ีม่กีารจัดตัง้อยา่งเป็นทางการคอื    และ 
• ชือ่ของตลาดหลกัทรัพยท์ีม่กีารซือ้ขายหุน้ดงักลา่วอยา่งสมํา่เสมอคอื     ____________________________________________________________________  
 
สว่นที ่5 - คํายนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูและเอกสาร 
ขา้พเจา้อนุญาตให ้Citi มอบสําเนาแบบฟอรม์นีใ้หแ้กห่น่วยงานภาษีทีเ่กีย่วขอ้งหรอืหน่วยงานรัฐอืน่ๆ ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม และอนุญาตให ้Citi เปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิ 
ใดๆ แกห่น่วยงานดงักลา่ว ซึง่เป็นขอ้มลูที ่Citi อาจมใีนครอบครอง ซึง่เกีย่วขอ้งกบัคํากลา่วอา้งของนติบิคุคลดงักลา่วในแบบฟอรม์นี ้
ขา้พเจา้ยอมรับและเห็นดว้ยวา่ อาจมกีารรายงานขอ้มลูทีอ่ยูใ่นแบบฟอรม์นีแ้ละขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายไดท้ีช่าํระหรอืใหเ้ครดติแกห่รอืเพือ่ประโยชนข์องบญัชทีีแ่บบฟอรม์นี ้
มคีวามเกีย่วขอ้ง แกห่น่วยงานภาษีหรอืหน่วยงานรัฐอืน่ๆ และหน่วยงานดงักลา่วอาจใหข้อ้มลูดงักลา่วแกป่ระเทศทีน่ติบิคุคลดงักลา่วมถีิน่พํานักเพือ่วตัถปุระสงคท์างภาษี 
ภายใตบ้ทลงโทษการเบกิความเท็จ ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้มลูในคํารบัรองตนเองฉบบันีแ้ลว้ และขอ้มลูดงักลา่วเป็นความจรงิ ถกูตอ้ง 
และครบถว้นสมบรูณ์ทกุประการ นอกจากนี ้ขา้พเจา้ขอรบัรองภายใตบ้ทลงโทษการเบกิความเท็จวา่ 
a. นติบิคุคลทีร่ะบใุนบรรทดัที ่1 ของคํารบัรองตนเองฉบบันีเ้ป็นบคุคลทีไ่ดร้บัประโยชนจ์ากรายไดท้ ัง้หมดทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัแบบฟอรม์นี ้

และจะใชแ้บบฟอรม์นีเ้พือ่รบัรองสถานะของนติบิคุคลดงักลา่วตามจดุประสงคข์องบทที ่4 
b. นติบิคุคลทีร่ะบใุนบรรทดัที ่1 ของคํารบัรองตนเองฉบบันีไ้มใ่ชบ่คุคลสญัชาตอิเมรกินั 
c. ขา้พเจา้ไดร้บัอนุญาตใหล้งลายมอืชือ่สําหรบันติบิคุคลทีร่ะบใุนบรรทดัที ่1 

ขา้พเจา้ยนิยอมใหน้ติบิคุคลทีร่ะบใุนบรรทดัที ่1 ของคํารบัรองตนเองฉบบันีส้ง่คํารบัรองตนเองฉบบัใหมภ่ายใน 30 วนั หากคํารบัรองใดๆ ในแบบฟอรม์นี ้
ไมถ่กูตง้ 

ลายมอืชือ่:*  __________________________________________________________  
 

ชือ่ตวับรรจง:  _________________________________________________________  
 

วนัที:่  _______________________________________________________________  (วว/ดด/ปปปป) 

หมายเหต:ุ กรณุาระบตํุาแหนง่ของคณุขณะทีล่งลายมอืชือ่ในแบบฟอรม์ หากลงลายมอืชือ่โดยไดร้บัมอบอํานาจ 
โปรดแนบสําเนาหนงัสอืมอบอํานาจทีร่บัรองสําเนาถกูตอ้งดว้ย 
ตําแหนง่:*  ____________________________________________________________  
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การเปิดเผยขอ้มลูตาม IRS Circular 230: Citigroup Inc. และบรษัิทในเครอืมไิดใ้หคํ้าแนะนําดา้นภาษีหรอืกฎหมาย การหารอืใดๆ วา่ดว้ยเรือ่งภาษีในเอกสารเหลา่นี้ (1) 
มไิดม้จีดุมุง่หมายหรอืเขยีนขึน้เพือ่ใหคุ้ณใชง้าน และคณุไมส่ามารถใชห้รอืพึง่พาเพือ่จดุประสงคใ์นการหลกีเลีย่งบทลงโทษทางภาษี (2) อาจเขยีนขึน้เพือ่ “การสง่เสรมิการขายหรอืการตลาด” 
ใหก้ับธรุกรรมทีดํ่าเนนิการตาม 
คํารับรองฉบับนี ้(“ธรุกรรม”) ดังนัน้ คุณควรขอคําแนะนําจากผูใ้หคํ้าปรกึษาอสิระดา้นภาษีตามสถานการณ์เฉพาะของตนเอง 
ขอ้มลูและเอกสารทีอ่ยูใ่นคํารับรองเหลา่นี ้และขอ้กําหนด เงือ่นไข และคําอธบิายทีป่รากฎสามารถเปลีย่นแปลงได ้ผลติภัณฑแ์ละบรกิารบางอยา่งมใีหบ้รกิารในบางพืน้ที ่
คณุสมบัตขิองคณุในการรับผลติภัณฑห์รอืบรกิารเฉพาะขึน้อยูก่ับการตัดสนิใจขัน้สดุทา้ยของ Citi และ/หรอืบรษัิทในเครอื การใชง้าน ทําซํ้า 
หรอืเปิดเผยโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นขอ้หา้มตามกฎหมายและอาจสง่ผลใหถ้กูดําเนนิคด ีCitibank, N.A. จัดตัง้ขึน้ในลักษณะบรษัิทจํากัดภายใตก้ฎหมายธนาคารแหง่ชาตสิหรัฐฯ 
และมสํีานักงานใหญต่ัง้อยูท่ี ่399 Park Avenue, New York, NY 10043, U.S.A. 
© 2019 Citibank, N.A. สงวนลขิสทิธิ ์Citi และ Citi and Arc Design เป็นเครือ่งหมายการคา้และเครือ่งหมายบรกิารของ Citigroup Inc. หรอืบรษัิทในเครอื 
และเป็นเครือ่งหมายทีใ่ชแ้ละจดทะเบยีนทั่วโลก 
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