แบบแจ้งสถานะความเป็ นบุคคลอเมริ กนั /ไม่เป็ นบุคคลอเมริ กนั สําหรับลูกค้านิ ติ บคุ คล
Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S. Person for Entity/Juristic Person

ชื:อองค์กร/นิ ติบุคคล/บริ ษทั ผู้ขอเปิ ดบัญชี
Name of Organization/Entity/Company of Applicant

สําหรับสถาบันการเงิ นภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA ที: มี GIIN
For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN
หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN
กรณี ลกู ค้าเป็ นนิ ติบคุ คลที:ได้รบั การสนับสนุน (Sponsored Entity)
โปรดระบุชอ7ื และหมายเลข GIIN ของนิตบิ ุคคลทีส7 นับสนุ น (Sponsoring Entity) / If the
customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity
ชือ7 นิตบิ ุคคลทีส7 นับสนุ น / Name on Sponsoring Entity
………………………………………………………………………………………………..
หมายเลข GIIN ของผูส้ นับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity

(“ลูกค้า”)
(The “Customer”)

ประเทศที: จดทะเบียน หรือ จัดตังJ / Country of Incorporation

/Registration or Organization

เลขทะเบียนนิ ติ บคุ คล / Entity Registration Number
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี ไทย / Thai Tax ID
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี ในประเทศอื:น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี)
Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any)
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...

ส่วนที: 1 สถานะของลูกค้า
Part 1 Status of Customer
โปรดเลือกทําเครื:องหมายในช่องที:สอดคล้องกับสถานะของท่ าน
Please check the appropriate boxes corresponding to your status

นิ ติ บคุ คลอเมริ กนั / US Person status
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสินสุดคําถาม
(If you check ‘Yes’, please complete Form W-9. If you check ‘No’, please complete the next section.)
1

ท่านเป็ นนิ ติบุคคลอเมริกนั (นิ ติบุคคลที: จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริ กา) ใช่หรือไม่
Are you a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)?

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

สถาบันการเงิ น / นิ ติบคุ คลที: มีรายได้หลักมาจากการลงทุน
Foreign Financial Institution / Passive Non-Financial Foreign Entity ( Passive NFFE)
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อใดข้อหนึงA โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และสินสุดคําถาม
(If you check ‘Yes’ in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)
2

3

ท่านเป็ นสถาบันการเงิ น ภายใต้ขอ้ กําหนดของ FATCA ใช่หรือไม่
Are you a financial institution under the definition of FATCA?

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ท่านเป็ นนิ ติบุคคลที:มีรายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ตงั J แต่รอ้ ยละ 50 ขึJนไป
ของรายได้รวม หรือ มีสินทรัพย์ที:สามารถนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตงั J แต่ร้อยละ 50 ขึJนไป
ของสิ นทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

Are you a Passive NFFE of which at least 50% or more of the gross income for the preceding fiscal calendar year is a passive income or at least 50%
or more of its assets are assets that produce or are held for the production of passive income?
ควรตอบ “ไม่ใช่” หากท่านเป็นนิตบิ คุ คลตามข้อ 3.1–3.2
You should answer ‘No’ if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.
3.1 องค์กร/หน่วยงานของรัฐบาลทีไ7 ด้รบั การยกเว้นภายใต้ FATCA เช่น หน่ วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารกลาง เป็ นต้น
An Exempt Beneficial Owner under FATCA e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.
3.2 นิตบิ ุคคลที7ได้รบั การยกเว้น ภายใต้ FATCA เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นิตบิ ุคคลที7ไม่แสวงหากําไร สมาคม มูลนิธิ นิติบคุ คลใหม่ทเ7ี ริม7
จัดตังl ไม่เกิน 24 เดือน เป็ นต้น
An entity that is Excepted Non Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity, a non-profit organization, association,
foundation, or an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months
เพือ7 วัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนีl “กลุ่มธุรกิ จการเงิ นเกียรติ นาคิ นภัท ร” ให้หมายความรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) บริษทั ทุนภัทร จํากัด (มหาชน) บริษทั หลักทรัพย์ภทั ร จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ภัทร จํากัด และ กองทุนทังl ทีม7 อี ยู่ในปจั จุบนั และจะมีในอนาคตทีบ7 ริหารจัดการโดย บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ภัทร จํากัด
For this purpose, “Kiatnakin Phatra Financial Group” shall include The Kiatnakin Bank Public Company Limited, Phatra Capital Public Company Limited, Phatra Securities Public Company Limited,
Phatra Asset Management Company Limited and Funds that managed or will be managed by Phatra Asset Management Company Limited.

ส่วนที: 2
Part 2
1.
2.

3.

4.

การยืนยันและการเปลี:ยนแปลงสถานะ
Confirmation and Change of Status

ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
ท่านรับทราบและตกลงว่าหากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกนั แต่ขอ้ มูลทีใ7 ห้ตามแบบฟอร์มนีl หรือตามแบบฟอร์มW-9 เป็ นข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจ
การเงินเกียรตินาคิน ภัทร มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝา่ ยเดียวทีจ7 ะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุ รกิจกับท่าน ไม่ว่าทังl หมดหรือบางส่วน ตามที7กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
เห็นสมควร
You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, Kiatnakin Phatra
Financial Group shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as Kiatnakin Phatra
Financial Group may deem appropriate.
ท่านตกลงทีจ7 ะแจ้งให้กลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ทราบและนําส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลีย7 นแปลงอันทํา
ให้ขอ้ มูลของท่านทีร7 ะบุในแบบฟอร์มนีlไม่ถูกต้อง
You agree to notify and provide relevant documents to Kiatnakin Phatra Financial Group within 30 days after any change in circumstances that causes the information
provided in this form to be incorrect.
ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีท7ที ่านไม่ได้ดําเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนําส่งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกีย7 วกับสถานะของท่าน กลุ่มธุรกิจการเงิน
เกียรตินาคินภัทรมีสทิ ธิใช้ดุลยพินจิ แต่เพียงฝา่ ยเดียวทีจ7 ะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าทังl หมดหรือบางส่วนตามทีก7 ลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเห็นสมควร
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 Kiatnakin Phatra
Financial Group to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as Kiatnakin Phatra Financial Group may deem
appropriate.

ส่วนที: 3
Part 3

การยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและการหักบัญชี
Authorization for information disclosure and account withholding

ท่านตกลงให้ความยินยอม ทีไ7 ม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่กลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ในการดําเนินการดังต่อไปนีl
You hereby consent to/irrevocably authorize Kiatnakin Phatra Financial Group to:
1. เปิ ดข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่นิตบิ ุคคลภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และ/หรือ บริษทั ตัวแทน และ/หรือ สถาบันการเงินอื7น เพื7อประโยชน์ในการทําธุรกรรมทางการเงิน
ของข้าพเจ้า เพื7อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ าม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึง7 รวมถึง หน่ วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ อเมริกา (Internal
Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื7อลูกค้า ที7อยู่ เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื7อง FATCA (คือ เป็ นผูป้ ฏิบตั ติ าม หรือผูไ้ ม่ให้ความร่วม
มือ) จํานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลือ7 นไหวทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สนิ อื7น ๆ
ทีม7 อี ยู่กบั กลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ตลอดจนจํานวนรายได้ และข้อมูลอื7น ๆ ทีเ7 กีย7 วกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจทีอ7 าจถูกร้องขอโดยนิตบิ ุคคลภายในกลุ่มธุรกิจการเงิน
เกียรตินาคินภัทร และ/หรือ ตัวแทน และ/หรือ สถาบันการเงินอื7น และ/หรือ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึง7 รวมถึง IRS ด้วย
disclose to the entities under Kiatnakin Phatra Financial Group and/or agents and/or other financial institutions for benefits of my financial transactions (for the benefit of
FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS) and/or , your name, address, taxpayer identification number,
account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the
amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with Kiatnakin Phatra Financial Group, 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 the entities under Kiatnakin Phatra Financial Group and/or
agents and/or other financial institutions, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS;
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที7ท่า นได้รบั จากหรือผ่า นกลุ่มธุร กิจการเงินเกีย รตินาคินภัทร ในจํา นวนที7กํ าหนดโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ ซึง7 รวมถึง IRS ภายใต้บงั คับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างกลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
withhold from your account and/or the income derived from or though Kiatnakin Phatra Financial Group in the amount as required by the domestic and/or foreign tax
authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between Kiatnakin Phatra Financial Group and such tax authorities; and
3. ให้บริษทั จัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ) ทีแ7 ต่งตังl ให้บริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเกียรตินาคินภัทรเป็ นผู้สนับสนุ น/ตัวแทน ในการขาย/รับ
ซืlอ/แลกเปลีย7 นหน่ วยลงทุน และผูเ้ กี7ยวข้องหรือตัวแทนของบริษทั จัดการ/กองทุนดังกล่าว มีสทิ ธิใช้เอกสาร ข้อมูล คํายืนยัน และคํายิน ยอมใดๆเกีย7 วกับการแสดงตนและการเปิ ดเผย
ข้อมูล/หัก ณ ทีจ7 ่าย (รวมถึงเอกสารฉบับนีlและเอกสารทีอ7 า้ งถึง) (ซึง7 ต่อไปนีlจะรวมเรียกว่า“เอกสารและข้อมูล”) ตามกฎหมายทีเ7 กี7ยวข้องทังl ในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA
และกฎหมายฟอกเงิน) เสมือนหนึ7งว่า ข้าพเจ้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนันl กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนําส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนันl ได้
asset management companies (including all funds that managed by such asset management companies) who appoints any of the company in Kaitnakin Phatra Financial
Group as distributor/agent for subscribing/redeeming/switching the investment unit(s) and any of related person or agent of the asset management companies or funds, to
use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure/withholding (including this document and reference document) (hereinafter
referred to as “Document and Information”) in accordance with any applicable laws (FATCA and AML) as if I have provided such Documents and Information to each of
those aforesaid person(s) myself and authorize those person(s) to use/provide/share such Document and Information.
หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลทีจ7 ําเป็นต่อการพิจารณาสถานะบัญชีทต7ี ้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลที7จําเป็ นต้องรายงานให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร หรือไม่สามารถ
จะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที7ห้ามการรายงานข้อมูลได้ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝา่ ยเดียวทีจ7 ะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน
ไม่วา่ ทังl หมดหรือบางส่วน ตามทีก7 ลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เห็นสมควร
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. Reportable Account, or to provide the information required to be reported to Kiatnakin Phatra
Financial Group, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, Kiatnakin Phatra Financial Group shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the
entire banking/business relationship with you or part of such relationship as Kiatnakin Phatra Financial Group may deem appropriate.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฎิบตั ติ ามข้อกําหนดและเงื7อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนีlซง7ึ รวมถึงตกลงยินยอมให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/
ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื7อเป็นหลักฐานแห่งการนีl จึงได้ลงลายมือชือ7 ไว้เป็ นสําคัญ
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information,
account withholding and termination of banking/business relationship.
ลายมือชื:อผู้ขอเปิ ดบัญชี
Signature of Applicant

วันที:
Date

