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                                                             แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกนั/ไม่เป็นบุคคลอเมริกนั สาํหรบัลกูค้าประเภทบคุคลธรรมดา 
                                                              Form for Declaration of Status of Individual Customer as U.S. Person or Non-U.S. Person 

FATCA FORM 

                                     
ผู้เปิดบญัชี (คํานําหน้า/ชืJอ/นามสกลุ)  
Applicant Name (Title/Name/Surname)  

สญัชาติ 
Nationalities 

 

 

 Passport No. ............................................................................................................................. 

ประเทศทีJเกิด / Country of Birth ............................................................................................... 

วนัทีJเกิด  / Date of Birth  ............................................................................................................ 
 

สว่นที� 1 

Part 1 

สถานะของลูกคา้ 
Status of Customer 

 

โปรดเลือกทาํเครืJองหมายในชอ่งทีJสอดคล้องกบัสถานะของท่าน  /  Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

 สว่นที�  

• หากท่านตอบ   "ใช่"       ข้อใดข้อหนึJง  ในส่วนนี�    โปรดข้ามคาํถามในส่วนที� 1.2 ขา้งท้ายนี� และกรอกแบบฟอรม์ W-9  (If you check “Yes” in any one box, please complete IRS Form W-9) 

• หากท่านตอบ   "ไมใ่ช"่   ในทุกๆ ข้อ     ในส่วนนี�     โปรดตอบคําถามในส่วนที� 1.2 ขา้งท้ายนี�   (If you check "No"  in  every box,  Please answer the questions in section 1.2 below.) 
 

ข้อ1) ท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ใช่หรือไม่?  /  Are you a U.S. Citizen?                                                                                                                                              ใช่/Yes  ����          ไม่ใช่/No ���� 

• โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมอืงอเมรกินั แมว่้าจะอาศยัอยูน่อกสหรฐัอเมรกิา  (You must answer "Yes" if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.) 

• โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมสีถานะเป็นพลเมอืงของหลายประเทศ และหนึ�งในนั �นคอืเป็นพลเมอืงอเมรกินั  (You must answer "Yes" if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. Citizenship.) 

• โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกดิในสหรฐัอเมรกิา (หรอืดนิแดนที�เป็นของสหรฐัอเมริกา) และยงัไม่ไดส้ละความเป็นพลเมอืงอเมรกินัอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย  (You must answer "Yes" if you were born in                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. Citizenship.) 

ข้อ2) ท่านเป็นผู้ถือบตัรประจําตวัผู้มีถิJนทีJอยู่ถาวรอย่างถกูกฎหมายในสหรฐัอเมริกา (กรีนการด์) ใช่หรอืไม่?  /  Are you a U.S. Green Card Holder?                  ใช่/Yes  ����          ไม่ใช่/No ���� 

โปรดตอบ "ใช่" หากสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาติของสหรฐัอเมริกาไดอ้อกบตัรประจําตวัผูม้ถีิ�นที�อยู่ถาวรอยา่งถูกกฎหมายในสหรฐัอเมรกิา (กรนีการด์) ใหแ้กท่่าน ไม่ว่าบตัรดงักลา่วของท่านจะหมดอายแุลว้หรอืไม่ ณ วนัที�
ท่านกรอกและลงลายมอืชื�อในแบบฟอรม์นี� (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.) 

ควรตอบ "ไมใ่ช่" หากบตัรประจําตวัผู้มถีิ�นที�อยู่ถาวรอยา่งถูกกฎหมายในสหรฐัอเมรกิา (กรีนการด์) ของท่านไดถู้กสละ ยกเลกิ หรอืถอดถอนอยา่งเป็นทางการแล้ว ณ วนัที�ท่านกรอกและลงลายมอืชื�อในแบบฟอรม์นี� (You should 
answer  "No'' if your Green Card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form) 

 

ข้อ3) ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิJนทีJอยู่ในสหรฐัอเมริกาเพืJอวตัถปุระสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรฐัอเมริกา ใช่หรอืไม่?                                        ใช่/Yes  ����         ไม่ใช่/No ���� 
        Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

ถา้ท่านไมไ่ดม้ถีิ�นที�อยู่ในสหรฐัอเมริกา โปรดระบุประเทศถิ�นที�อยูข่องท่านและเลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถา้ม)ี  / If you do not have residence in the U.S., please indicate all of your country of residence and indicate tax ID 
number for these countries. 

(1) ประเทศ / Country.................................................................               เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถา้ม)ี / Tax ID Number (if any)      ................................................................... 
                                                             

(2) ประเทศ / Country.................................................................               เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถ้าม)ี / Tax ID Number (if any)      ................................................................... 
      

(3) ประเทศ / Country.................................................................               เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถ้าม)ี / Tax ID Number (if any)      ................................................................... 
 

สว่นที�  

• หากท่านตอบ   "ใช่"     ข้อใดข้อหนึJงในส่วนนี�    โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN และ/หรอื ส่งเอกสารประกอบ) (If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and/or provide supporting document(s))  

ข้อ4) ท่านเกิดในสหรฐัอเมริกา? (หรอืดินแดนทีJเป็นของสหรฐัอเมริกา)    /   Were you born in the U.S. (or U.S. Territory)? ใช่/Yes  ����     ไมใ่ช่/No ���� 

ข้อ5) ท่านมี (หรอืจะมี) ทีJอยูอ่าศยัในปัจจบุนั หรอืทีJอยู่เพืJอการติดต่อในสหรฐัอเมริกา สาํหรบับญัชีทีJเปิดไว้หรอืมอียู่กบับริษทัจดัการใช่หรอืไม่?     /   Do you 
have (or will you have) a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with the AMC? ใช่/Yes  ����     ไมใ่ช่/No ���� 

ข้อ6) ท่านมีหมายเลขโทรศพัท์ในสหรฐัอเมริกา เพืJอการติดต่อท่านหรือบุคคลอืJนทีJเกีJยวข้องกบับญัชีทีJเปิดไว้หรอืมีอยู่กบับรษิทัจดัการหรือไม่?    /   Do you 
have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with the AMC? ใช่/Yes  ����     ไมใ่ช่/No ���� 

  ข้อ7) ท่านมี (หรือจะมี) ทีJอยู่ซึJงเป็นทีJอยู่สาํหรบัรบัไปรษณียแ์ทนหรอืทีJอยู่สําหรบัการส่งต่อเพืJอการดาํเนินการเกีJยวกบับญัชีทีJเปิดไว้หรือมีอยู่กบับริษทัจดัการ  
แต่เพียงทีJอยู่เดียว ใช่หรอืไม่?   /    Do you have (or will you have) a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held 
with the AMC? 

ใช่/Yes  ����     ไมใ่ช่/No ���� 

  ข้อ8) ท่านมี (หรอืจะมี) การสั Jงทํารายการโอนเงินเป็นประจาํอติัโนมติั (standing instruction) จากบญัชีทีJเปิดไว้หรอืทีJมีอยูก่บับริษทัจดัการไปยงับญัชีใน
สหรฐัอเมริกา ใช่หรอืไม่?   /   Do you (or will you have) a standing instruction to transfer money from the account opened with the AMC or any of its 
affiliates to any accounts in the US? 

ใช่/Yes  ����     ไมใ่ช่/No ���� 

ข้อ9)  ท่านมี (หรอืจะมี) การมอบอํานาจหรอืให้อํานาจในการลงลายมือชืJอแก่บุคคลทีJมทีีJอยู่ในสหรฐัอเมริกา เพืJอการใด  ๆทีJเกีJยวข้องกับบญัชีทีJเปิดไว้หรอืมอียู่
กบับริษทัจดัการ  ใช่หรอืไม่?  /   Do you (or will you) empower or authorize signing rights for this account to a person with a US residential address for 
transactions related to this account or any accounts opened or held with the AMC? 

ใช่/Yes  ����     ไมใ่ช่/No ���� 

 

เพืJอวตัถปุระสงค์ของแบบฟอร์มนีr  “บริษัทจดัการ” ให้หมายความถึง บลจ. กรุงไทย จาํกดั 
(มหาชน) และให้รวมถึงผูส้นับสนุนการขายฯ และผูเ้กีJยวข้องกบักองทุน / For this purpose, 
the “AMC” means Krungthai Asset Management Public Company Limited and includes 
selling agents and any parties which are related to the fund. 

บตัรประชาชนเลขทีJ/หนังสอืเดินทาง เลขทีJ (ID Card No.)    
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                                                             แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกนั/ไม่เป็นบุคคลอเมริกนั สาํหรบัลกูค้าประเภทบุคคลธรรมดา 
                                                              Form for Declaration of Status of Individual Customer as U.S. Person or Non-U.S. Person 

FATCA FORM 

สว่นที� 2 
Part 2 

การยนืยนัและการเปลี�ยนแปลงสถานะ 
Confirmations and Change of Status 

 
1. ท่านยนืยนัว่า ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิ ถูกตอ้ง และครบถ้วนสมบูรณ์   /  You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete. 
2. ท่านรบัทราบและตกลงว่า หากท่านมสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินั แต่ข้อมูลที�ใหต้ามแบบฟอรม์นี� หรือตามแบบฟอรม์ W-9 หรือตามแบบฟอรม์ W-8BEN เป็นขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่ครบถว้นสมบูรณ์ บริษทัจดัการมสีทิธ ิ

ใช้ดุลยพนิิจแต่เพยีงฝา่ยเดียวที�จะยตุิความสมัพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกจิกบัท่าน ไม่ว่าทั �งหมดหรอืบางส่วน ซึ�งรวมถงึการปิดบญัช ีตามที�บรษิทัจดัการเห็นสมควร   /    You acknowledge and agree that if you are a U.S. 
Person but the information provided on this form or Form W-9 or Form W-8BEN is false, inaccurate or incomplete, the AMC shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business 
relationship with you or part of such relationship including but not limited to closing an account as the AMC may deem appropriate. 

3. ท่านตกลงที�จะแจ้งใหบ้รษิทัจดัการทราบและนําส่งเอกสารประกอบให้แกบ่รษิทัจดัการ ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลี�ยนแปลงอนัทําใหข้อ้มูลของท่านที�ระบุในแบบฟอร์มนี�ไม่ถูกต้อง   /    You agree to notify and 
provide relevant documents to the AMC within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect.  

4. ท่านรบัทราบและตกลงว่า ในกรณีที�ท่านไม่ไดด้าํเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรอืมกีารนําส่งขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่ครบถว้นสมบูรณ์ เกี�ยวกบัสถานะของท่าน บรษิทัจดัการมสีทิธิใชดุ้ลยพนิิจแต่เพียงฝา่ยเดยีวที�จะยตุิ
ความสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกจิกบัท่าน ไม่ว่าทั �งหมดหรอืบางส่วน ซึ�งรวมถงึการปิดบญัช ีตามที�บริษทัจดัการเหน็สมควร   /    You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any 
false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle the AMC to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship including but not 
limited to closing an account as the AMC may deem appropriate. 

  

สว่นที� 3 

Part 3 

การยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลและการหกับญัช ี

Authorization for information disclosure and account withholding 

 
ภายใตข้อบเขตของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และ/หรอืขอ้ตกลงใดๆ ระหว่างบรษิทัจดัการ และหน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ท่านตกลงใหค้วามยนิยอมและตกลงที�จะไม่ยกเลกิเพกิถอนการให้

ความยินยอมดงักล่าวแก่บริษทัจดัการในการดําเนินการดงัต่อไปนี�  /   To the extent required by applicable laws and/or any agreements between the AMC and domestic and/or foreign tax authorities, you hereby 
irrevocably authorize the AMC to: 

 
1. เปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของท่านใหแ้ก่หน่วยงานจดัเก็บภาษอีากรในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ซึ�งรวมถงึหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มูลดงักล่าว รวมถงึ ชื�อ

ลูกคา้ ที�อยู่ เลขประจําตวัผูเ้สียภาษ ีหมายเลขบญัช ีสถานะการปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์รื�อง FATCA จํานวนเงนิหรอืมูลค่าคงเหลอืในบญัช ีการจ่ายเงนิเขา้-ออกจากบญัชใีนระหว่างปีปฏทิินที�ผ่านมา รายการเคลื�อนไหวทางบญัช ี
จํานวนเงนิ ประเภทและมลูค่าของผลติภณัฑ์ทางการเงนิ และ/หรอืทรพัยส์นิอื�นๆ ที�มอียู่กบับรษิทัจดัการ ตลอดจนจํานวนรายได ้และขอ้มูลอื�นๆ ที�เกี�ยวกบัความสมัพนัธท์างการเงนิ/ ทางธุรกจิที�อาจถูกรอ้งขอโดยหน่วยงานทาง
ภาษีอากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึ�งรวมถงึ IRS ด้วย  /  Disclose information to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS) your name, address, taxpayer 
identification number, account number, FATCA compliance status, account balance or value, the payments made with respect to the account during the calendar year. Account statements. The amount of money. 
the type and value of financial products and/or other assets held with the AMC, 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, including the IRS; and 

 
2. หกัเง ินจากบญัชขีองท่าน และ/หรอืเงนิไดท้ี�ท่านอาจมหีรอืมสีทิธไิดร้บัจากบรษิทัจดัการ ในจํานวนที�กําหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ซึ�งรวมถงึ IRS ดว้ย ภายในบงัคบัของ

กฎหมาย และ/หรอืกฎเกณฑต่์างๆ รวมถงึความตกลงใดๆ ระหว่างบรษิทัจดัการและหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรดงักล่าว    /    Withhold from your account and/or the income you may have or may be entitled to get paid 
from the AMC in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the AMC and such tax 
authorities. 

 
หากท่านไม่ใหข้อ้มูลที�จําเป็นต่อการพจิารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมรกินั (U.S. person) หรอืขอ้มูลที�จําเป็นตอ้งรายงานให้แกบ่รษิทัจดัการ หรอืไม่สละสทิธใินการบงัคบัใชก้ฎหมายที�หา้มการรายงานขอ้มูล บริษทั

จดัการมสีทิธ ิใชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝา่ยเดียวที�จะยุติความสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธุรกจิกบัท่าน ไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วน ซึ�งรวมถงึการปิดบญัช ีตามที�บรษิัทจดัการเห็นสมควร   /    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 AMC, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the AMC shall be 
entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship including but not limited to closing an account as the AMC may deem appropriate. 

 
ขา้พเจา้ไดร้บัทราบถงึขอ้กําหนดและเงื�อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบบันี�เป็นอย่างดแีล้ว และตกลงยนิยอมให้มีการเปิดเผยขอ้มลู การหกัเงนิ และการยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธุรกจิกบัขา้พเจา้ตามขอ้กําหนดและ

เงื�อนไขในเอกสารฉบบันี� เพื�อเป็นหลกัฐานแห่งการนี�จึงได้ลงลายมอืชื�อไว ้เป็นสําคญั   /    By placing the signature below, I hereby acknowledge the terms and conditions specified herein, and agree to allow the 
disclosure of information, withholding and termination of banking/ business relationship subject to the terms and conditions as described above in all respects. 

 
 
 
 

 

ลายมอืชืJอของลกูค้าผูข้อเปิดบญัช ี
Signature of Applicant 

 

วนัทีJ 
Date 

 

ลายมอืชืJอเจา้หน้าทีJตรวจสอบ 
Signature of Certified internal auditor 

 

วนัทีJ 
Date 

 


