FATCA FORM

สําหร ับบุคคลธรรมดา
แบบแจ้งสถานะความเป็ นบุคคลอเมริ กนั / ไม่เป็ นบุคคลอเมริ กนั
Form for Declaration of Status of Individual Customer as U.S. Person or Non-U.S. Person

ผูเ้ ปิ ดบัญชี (คํานําหน้ า/ชื?อ/นามสกุล)
Applicant Name (Title/Name/Surname)

สัญชาติ
Nationalities

บัตรประชาชนเลขที?/หนังสือเดิ นทาง เลขที? (ID Card No.)

Passport No. .............................................................................................................................
ประเทศที?เกิ ด / Country of Birth ...............................................................................................
วันที?เกิ ด / Date of Birth ............................................................................................................
ส่วนที 1

สถานะของลูกค้า

Part 1

Status of Customer


เพื? อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนีl “บริ ษัทจัดการ” ให้ หมายความถึง บลจ. กรุงไทย จํากัด
(มหาชน) และให้รวมถึงผู้สนับสนุนการขายฯ และผู้เกี?ยวข้องกับกองทุน / 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.

โปรดเลือกทําเครื?องหมายในช่องที?สอดคล้องกับสถานะของท่าน / Please check the appropriate boxes corresponding to your status

สว่ นที
• หากท่านตอบ "ใช่"

ข้อใดข้อหนึ? ง ในส่วนนี โปรดข้ามคําถามในส่วนที 1.2 ข้างท้ายนี และกรอกแบบฟอร์ม W-9 (If you check “Yes” in any one box, please complete IRS Form W-9)

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

ข้อ1) ท่านเป็ นบุคคลอเมริ กนั ใช่หรือไม่? / Are you a U.S. Citizen?

ใช่/Yes 

ไม่ใช่/No 

• โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกนั แม้วา่ จะอาศัยอยูน่ อกสหรัฐอเมริกา (You must answer "Yes" if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.)
• โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึงในนัน คือเป็นพลเมืองอเมริกนั (You must answer "Yes" if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. Citizenship.)
• โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนทีเป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกนั อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย (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) ท่านเป็ นผูถ้ ือบัตรประจําตัวผูม้ ีถิ?นที? อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริ กา (กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่? / Are you a U.S. Green Card Holder?

ใช่/Yes 

ไม่ใช่/No 

โปรดตอบ "ใช่" หากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจําตัวผูม้ ถี นิ ทีอยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ให้แก่ทา่ น ไม่วา่ บัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที
ท่านกรอกและลงลายมือชือในแบบฟอร์มนี (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 "ไม่ใช่" หากบัตรประจําตัวผูม้ ถี นิ ทีอยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ของท่านได้ถกู สละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันทีท า่ นกรอกและลงลายมือชือในแบบฟอร์มนี (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) ท่านมีสถานะเป็ นผูม้ ีถิ?นที?อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กาเพื?อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริ กา ใช่หรือไม่?
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?

ใช่/Yes 

ไม่ใช่/No 

ถ้า ท่านไม่ได้มถี นิ ทีอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา โปรดระบุประเทศถิน ทีอยูข่ องท่านและเลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี (ถ้ามี) / 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.................................................................

เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี (ถ้ามี) / Tax ID Number (if any)

...................................................................

(2) ประเทศ / Country.................................................................

เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี (ถ้ามี) / Tax ID Number (if any)

...................................................................

(3) ประเทศ / Country.................................................................

เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี (ถ้ามี) / Tax ID Number (if any)

...................................................................

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

ข้อ4) ท่านเกิ ดในสหรัฐอเมริ กา? (หรือดิ นแดนที?เป็ นของสหรัฐอเมริ กา) / Were you born in the U.S. (or U.S. Territory)?

ใช่/Yes  ไม่ใช่/No 

ข้อ5) ท่านมี (หรือจะมี) ที?อยูอ่ าศัยในปัจจุบนั หรือที? อยู่เพื?อการติ ดต่อในสหรัฐอเมริ กา สําหรับบัญชี ที?เปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริ ษทั จัดการใช่หรือไม่? / 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  ไม่ใช่/No 

ข้อ6) ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริ กา เพือ? การติ ดต่ อท่านหรือบุคคลอื?นที?เกี?ยวข้องกับบัญชีที?เปิ ดไว้หรือมีอยูก่ บั บริ ษทั จัดการหรือไม่? / 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  ไม่ใช่/No 

ข้อ7) ท่านมี (หรือจะมี) ที?อยู่ซึ?งเป็ นที?อยูส่ าํ หรับรับไปรษณี ยแ์ ทนหรือที?อยู่สาํ หรับการส่งต่อเพื?อการดําเนิ นการเกี?ยวกับบัญชีที?เปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริ ษัทจัดการ
แต่เพียงที?อยูเ่ ดียว ใช่หรือไม่? / 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  ไม่ใช่/No 

ข้อ8) ท่านมี (หรือจะมี) การสั ?งทํารายการโอนเงิ นเป็ นประจําอัติโนมัติ (standing instruction) จากบัญชีที?เปิ ดไว้หรือที? มีอยู่กบั บริ ษทั จัดการไปยังบัญชีใน
สหรัฐอเมริ กา ใช่หรือไม่? / 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  ไม่ใช่/No 

ข้อ9) ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอํานาจหรือให้อาํ นาจในการลงลายมือชื?อแก่บคุ คลที?มีที?อยู่ในสหรัฐอเมริ กา เพื?อการใดๆ ที? เกี?ยวข้องกับบัญชีที?เปิ ดไว้หรือมีอยู่
กับบริ ษทั จัดการ ใช่หรือไม่? / 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  ไม่ใช่/No 

FATCA FORM

สําหร ับบุคคลธรรมดา
แบบแจ้งสถานะความเป็ นบุคคลอเมริ กนั / ไม่เป็ นบุคคลอเมริ กนั
Form for Declaration of Status of Individual Customer as U.S. Person or Non-U.S. Person

ส่วนที 2
Part 2

การยืนย ันและการเปลีย
 นแปลงสถานะ
Confirmations and Change of Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ / You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกนั แต่ขอ้ มูลทีให้ตามแบบฟอร์มนี หรือตามแบบฟอร์ม W-9 หรือตามแบบฟอร์ม W-8BEN เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษทั จัดการมีสทิ ธิ
ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝา่ ยเดียวทีจะยุตคิ วามสัมพันธ์ท างการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่า ทัง หมดหรือบางส่ว น ซึงรวมถึงการปิ ดบัญชี ตามทีบริษทั จัดการเห็นสมควร / 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. ท่า นตกลงทีจะแจ้งให้บริษทั จัดการทราบและนํ าส่ง เอกสารประกอบให้แ ก่บริษทั จัดการ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลียนแปลงอันทําให้ขอ้ มูลของท่านทีระบุในแบบฟอร์ม นีไม่ถูกต้อง / 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. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีทที ่านไม่ได้ดาํ เนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนําส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกียวกับสถานะของท่าน บริษทั จัดการมีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝา่ ยเดียวทีจะยุติ
ความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทัง หมดหรือบางส่วน ซึงรวมถึงการปิดบัญชี ตามทีบ ริษทั จัดการเห็นสมควร / 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.
ส่วนที 3

การยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและการห ักบ ัญชี

Part 3

Authorization for information disclosure and account withholding

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายทีเกียวข้อง และ/หรือข้อตกลงใดๆ ระหว่า งบริษทั จัดการ และหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ท่านตกลงให้ความยินยอมและตกลงทีจะไม่ยกเลิกเพิก ถอนการให้
ความยินยอมดัง กล่าวแก่บริษัทจัดการในการดําเนิ นการดัง ต่อไปนี / 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. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึงรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว รวมถึง ชือ
ลูกค้า ทีอยู่ เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เรือง FATCA จํานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่า ยเงินเข้า-ออกจากบัญชีในระหว่างปีปฏิทนิ ทีผ่านมา รายการเคลือนไหวทางบัญชี
จํานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สนิ อืนๆ ทีมอี ยูก่ บั บริษทั จัดการ ตลอดจนจํานวนรายได้ และข้อมูลอืนๆ ทีเกียวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ ทางธุรกิจทีอาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทาง
ภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่า งประเทศ ซึงรวมถึง IRS ด้ว ย / 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. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือเงินได้ทที ่านอาจมีหรือ มีสทิ ธิได้รบั จากบริษทั จัดการ ในจํา นวนทีกําหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึงรวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของ
กฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษทั จัดการและหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว / 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.
หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลทีจาํ เป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั (U.S. person) หรือข้อมูลทีจาํ เป็นต้องรายงานให้แก่บริษทั จัดการ หรือไม่สละสิทธิในการบังคับใช้กฎหมายทีห า้ มการรายงานข้อมูล บริษทั
จัดการมีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝา่ ยเดียวทีจะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทัง หมดหรือบางส่วน ซึงรวมถึงการปิ ดบัญชี ตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร / 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.
ข้า พเจ้าได้รบั ทราบถึงข้อกําหนดและเงือนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนีเป็ นอย่างดีแล้ว และตกลงยินยอมให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล การหักเงิน และการยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้าตามข้อกําหนดและ
เงือ นไขในเอกสารฉบับนี เพือ เป็น หลักฐานแห่ง การนีจ ึงได้ล งลายมือ ชือ ไว้เ ป็ น สํา คัญ / 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.

ลายมือชื?อของลูกค้าผูข้ อเปิ ดบัญชี
Signature of Applicant

วันที?
Date

ลายมือชื?อเจ้าหน้ าที?ตรวจสอบ
Signature of Certified internal auditor

วันที?
Date
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