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แบบฟอร์ม FATCA ส ำหรับบุคคลธรรมดำ 

แบบฟอรม์ FATCA ส ำหรับบุคคลธรรมดำ 

 

หนังสือฉบบันีม้อบให้แก่ บล.เคทบีี (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินของบคุคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกัน ในหนังสือ

ฉบับนี้รวมเรียกว่า “ผู้รับ”) เพื่อประโยชน์ของผู้รับ และบุคคลที่สามตามที่กลา่วถึงในส่วนที่ ④ ของ หนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้รับหนังสือ
ฉบับนี้เช่นกนั  

ข้อมูล / ค ายนืยัน / และข้อตกลงของลกูค้า   

วันที ่_____ / _____ / ______ 

  ผู้ขอเปิดบัญชี/ลูกค้ำ  

(ค าน าหน้า/ชือ่/นามสกุล) _____________________________________________ 

สัญชำต ิ(โปรดระบุทุกสัญชาติท่ีท่านถือ) 

บัตรประชำชนเลขท่ี (ส ำหรับคนไทย)    
⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕ 

หนังสือเดินทำง เลขที่ (เฉพำะคนต่ำงชำติ) 

_______________________________________________________ 
 

ส่วนที่ 1 สถำนะของลูกค้ำ 

โปรดเลือกท ำเคร่ืองหมำยในช่องที่สอดคล้องกับสถำนะของท่ำน 

1.1 ค ำถำมเพื่อตรวจสอบสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status cheek 

 (หากท่านตอบว่า“ใช”่ ในข้อใดข้อหนึ่งแสดงว่า ท่านเป็นบุคคลอเมริกา ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9) 

1) ท่ำนเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen? 
 โปรดตอบ “ใช”่ หากท่านเป็นพลเมอืงอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา 
 โปรดตอบ “ใช”่ หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนัน้คือเป็นพลเมอืงอเมริกัน 
 โปรดตอบ “ใช่ หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมือง

อเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

ใช ่ ไม่ใช่  

2) ท่ำนเป็นผู้ถือบัตรประจ ำตัวผู้มีถ่ินที่อยู่ถำวรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยในสหรัฐอเมริกำ (กรีนกำร์ด)ใช่หรือไม่ 
 โปรดตอบ “ใช”่ หากส านักงานตรวจคนเข้าเมอืงและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจ าตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร

อย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าว ของทา่นจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วนัทีท่่าน
กรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้  

 ควรตอบ “ไม่ใช”่ หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วนัที่ ท่านกรอกและ
ลงลายมือชือ่ในแบบฟอร์มนี ้

ใช ่ ไม่ใช่  

3)  ท่ำนมีสถำนะเป็นผู้มีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเก็บภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ ใช่หรือไม่ 
 ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเปน็ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” 

เช่น ในปปีัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษา
ข้อมูลในเวบ็ไซต์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS 
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test  

ใช ่ ไม่ใช่  
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1.2 ค ำถำมเพิ่มเติม 
(โปรดข้ามค าถามในสว่นนี้หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมริกันตามข้อ 1 – 3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว) 

หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้ง 
(1)  ส าเนาบัตรประชาชนส าหรับคนไทย (หนังสือเดินทางส าหรับคนต่างชาติที่แสดงว่าไม่ใช่คนอเมริกัน) และ 

(2)  ส าเนาหนังสอืรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีที่ตอบ ”ใช”่ ในข้อ ④ ข้างล่างนี้ 

4)  ท่ำนเกิดในสหรัฐอเมริกำ(หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรัฐอเมริกำ) แต่ได้สละควำมเป็นพลเมืองอเมริกันอย่ำงสมบูรณ์ตำม   
     กฎหมำยแล้ว ใช ่ ไม่ใช่  

5)  ท่ำนมีท่ีอยู่อำศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อกำรติดต่อในสหรัฐอเมริกำส ำหรับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่ำนผู้รับ ใช่หรือไม่ ใช ่ ไม่ใช่  

6)   ท่ำนมีหมำยเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกำ เพื่อกำรติดต่อท่ำนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่ำน /หรือ 
      มีอยู่กับผู้รับ หรือไม่     

ใช ่ ไม่ใช่  

7) ท่ำนมีค ำสั่งท ำรำยกำรโอนเงินเป็นประจ ำโดยอัตโนมัติจำกบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่ำน/ หรือมีอยู่กับผู้รับ ไปยังบัญชีใน 
    สหรัฐอเมริกำใช่ หรือไม่ 

ใช ่ ไม่ใช่  

8) ท่ำนมีกำรมอบอ ำนำจหรือให้อ ำนำจกำรลงลำยมือชื่อแก่บุคคลท่ีมีท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกำเพื่อกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี 
     ที่เปิดไว้กับ/ ผ่ำน/ หรือมีอยู่กับผู้รับ ใช่หรือไม่ 

ใช ่ ไม่ใช่  

ส่วนที่ 2 กำรยืนยันและกำรเปล่ียนแปลงสถำนะ 

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์  
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง 

หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับ
เห็นสมควร  

3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับ ได้ทราบและน าส่งเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันท าให้ข้อมูลของท่านที่ระบุใน
แบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/ค ายินยอมเพิ่มเติม ท่านตกลงที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายใน
เวลาที่ผู้รับก าหนด  

4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ด าเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการน าส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับ
สถานะของท่าน ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วน ตามที่ผู้รับ
เห็นสมควร  

  

ส่วนท่ี 3 กำรยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและกำรหักบัญชี 

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับในการด าเนินการดังต่อไปนี้  

1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้รับ (ในการปฏิบัติตาม FATCA หรือกฎหมายใดๆ) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร และหน่วยงานราชการใดๆ 
ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ( Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อ
ลูกค้า ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เร่ือง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จ านวนเงินหรือมูลค่า
คงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จ านวนเงิน ประเภทและมูลค่าของ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่น ๆ 
ที่มีอยู่กับผู้รับ และ/หรือเปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจ านวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัท
ในกลุ่มของผู้รับ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึง IRS ด้วย  

2. หักเงินจากบัญชีของท่านที่มีกับผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับ รวมถึงเงินได้ที่ท่านได้รับจากบัญชีดังกล่าวในจ านวนที่ก าหนดโดยหน่วยงานจั ดเก็บภาษีอากรใน
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 ประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี
อากรดังกล่าว 

3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จ าเป็นต้องรายงานให้แก่ผู้รับ หรือไม่ให้ค ายินยอมให้
ผู้รับด าเนินการอื่นใดรวมถึงการ เปิดเผยข้อมูลและการหัก ณ ที่จ่าย ตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์
ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร  

  

ส่วนท่ี 4 กำรอนุญำตให้บุคคลท่ีสำมใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสำรน้ี 

            เพื่อความสะดวกของท่าน (ลูกค้า/ผู้ขอใช้บริการ) และเป็นการลดภาระความซ ้าซ้อนของท่านในการน าส่งเอกสาร/ข้อมูล/ค ายนิยอมให้กับบริษัทและสถาบัน
การเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย(หรือเป็นผู้จัดจ าหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ท่านเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบนัการเงินใด ๆ ผ่าน
ผู้รับ โดยหนังสือฉบบันี ้ ท่านรับทราบและยินยอมให้บุคคลดังต่อไปนี้ทั้งหมด (อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใด ๆ ที่ท่านท าธุรกรรมทางการเงิน
ผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2. ผู้สนับสนนุการขายฯ รายอื่น และผู้เกี่ยวข้อง
กับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4.ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ ของ
บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปจัจุบันและอนาคต มีสทิธิใช้เอกสารข้อมลู ค ายืนยนัและค ายินยอมใด ๆ เกี่ยวกบัการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ 
ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลทีอ่้างถึง (ซ่ึงต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย 
FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนีง่ว่า ท่านได้มอบเอกสารและข้อมูลนัน้ และได้ให้
ค ายืนยัน/ค ายนิยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถ
น าส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆของท่านระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปส าเนาหรือเอกสารฉบบัจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับท่านทุกประการ 

             ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฎิบัติตามข้อก าหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ซ่ึงรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี 
และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ            

 

                                            ลายมือช่ือผู้ขอเปิดบัญชี  _____________________________________                  

                                                                                       ( _____________________________________ ) Date : __________________________ 

 

 

                                    ลายมือช่ือเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร _____________________________________                  

                                                                                       ( _____________________________________ ) Date : _________________________ 


