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แบบฟอร�ม FATCA สําหรับลูกค�าประเภทนิติบุคคล 

 

หนังสือฉบับน้ีมอบให�แก� บริษัทหลักทรัพย� เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทแม� บริษัทในเครือ รวมถึงกลุ�มธุรกิจการเงินของบุคคลข�างต�น (ไม�ว�า

แต�ละรายหรือรวมกัน ในหนังสือฉบับน้ีรวมเรียกว�า “ผู�รับ”) เพื่อประโยชน�ของผู�รับ และบุคคลท่ีสามตามท่ีกล�าวถึงในส�วนท่ี ④ ของ หนังสือฉบับน้ี โดยให�ถือว�าบุคคล

ดังกล�าวท้ังหมดเป�นผู�รับหนังสือฉบับน้ีเช�นกัน  

ข�อมูล / คํายืนยัน / และข�อตกลงของลูกค�า   

วันท่ี _____ / _____ / ______ 

ช่ือองค�กร/นิติบุคคล/บริษทัผู�ขอเป�ดบัญชี และผู�ใช�บริการทางการเงิน (“ลูกค�า”) 

 

สําหรับสถาบันการเงินภายใต�ข�อกําหนดของ FATCA ทีม่ี GIIN ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดต้ัง 

หมายเลข GIIN ของลูกค�า     

⎕⎕⎕⎕⎕⎕•⎕⎕⎕⎕⎕•⎕⎕•⎕⎕⎕ 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 

_______________________________________________________ 

 กรณีลูกค�าเป�นนิติบุคคลที่ได�รับการสนับสนนุ 

โปรดระบุช่ือและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลท่ีสนับสนุน 

ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน  

________________________________________________________________ 

				⎕⎕⎕⎕⎕⎕•⎕⎕⎕⎕⎕•⎕⎕•⎕⎕⎕ 

Thai Tax ID 

_______________________________________________________ 

เลขประจําตัวผู�เสียภาษีในประเทศอ่ืน  

 

หมายเลข________________________________________________ 

ประเทศ _________________________________________________ 

หมายเลข________________________________________________ 

ประเทศ _________________________________________________ 

หมายเลข________________________________________________ 

ประเทศ _________________________________________________ 

ส�วนที่ 1 สถานะของผู�ขอเป�ดบัญชี/ ลูกค�า 

โปรดเลือกทําเคร่ืองหมายในช�องที่สอดคล�องกบัสถานะของท�าน 

นิติบุคคลอเมริกัน 

 หากท�านตอบว�า ‘ใช�’ โปรดกรอกแบบฟอร�ม W-9 และหากตอบว�า ‘ไม�ใช�’ ให�ท�านกรอกข�อมูลต�อในส�วนถัดไป 

1.	ลูกค�าเป�นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช�หรือไม� ใช� � ไม�ใช� � 

สถาบันการเงิน / นิติบุคคลที่มีรายได�หลักมาจากการลงทุน 

 หากท�านตอบว�า ‘ใช�’ ในข�อใดข�อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร�ม W-8BEN-E และส้ินสุดคําถาม 

2. ลูกค�าเป�นสถาบันการเงิน ภายใต�ข�อกําหนดของ FATCA ใช�หรือไม� ใช� � ไม�ใช� � 
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3. ลูกค�าเป�นนิติบุคคลท่ีมีรายได�จากการลงทุน/รายได�ทางอ�อม (เช�น รายได�จากการลงทุนในหลักทรัพย�และเงินฝาก เป�นต�น 
     โปรดดูนิยามในส�วนของ “คําศัพท�ท่ีสําคัญ”) ต้ังแต�ร�อยละ 50 ข้ึนไป ของรายได�รวม หรือมีทรัพย�สินท่ีก�อให�เกิดรายได�ดังกล�าว 
     ได�ต้ังแต�ร�อยละ 50 ข้ึนไป ของสินทรัพย�รวมในรอบบัญชีป�ล�าสุด 

*ใช� � ไม�ใช� � 

* ควรตอบ “ไม�ใช�” หากท�านเป�นนิติบุคคลตามข�อ 3.1–3.2  

   3.1 องค�กร/หน�วยงานของรัฐบาลที่ได�รับการยกเว�นภายใต� FATCA เช�น หน�วยงานราชการ องค�กรระหว�างประเทศ หรือ ธนาคารกลาง เป�นต�น 

   3.2 นิติบุคคลที่ได�รับการยกเว�น ภายใต� FATCA เช�น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�และบริษัทในเครือนิติบุคคลที่ไม�แสวงหากําไร สมาคม มูลนิธินิติบุคคล

ใหม�ที่เริ่มจัดตั้ง ไม�เกิน 24 เดือน เป�นต�น 

 ส�วนที ่2 การยืนยันและการเปล่ียนแปลงสถานะ 

1. ลูกค�ายืนยันว�า ข�อมูลท่ีลูกค�าให�ในแบบฟอร�มน้ีเป�นความจริง ถูกต�อง และครบถ�วนสมบูรณ� 

2. ลูกค�ารับทราบและตกลงว�า หากลูกค�ามีสถานะเป�นบุคคลอเมริกัน แต�ข�อมูลที่ให�ตามแบบฟอร�มนี้ หรือตามแบบฟอร�ม W-9 เป�นข�อมูลอันเป�นเท็จ ไม�ถูกต�อง 

หรือไม�ครบถ�วนสมบูรณ� ผู�รับ   มีสิทธิใช�ดุลยพินิจแต�เพียงฝ�ายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธ�ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค�า ไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วน ตามท่ีผู�รับ

เห็นสมควร 

3. ลูกค�าตกลงที่จะแจ�งให�ผู�รับได�ทราบและนําส�งเอกสารประกอบให�แก�ผู�รับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ�เปลี่ยนแปลงอันทําให�ข�อมูลของลูกค�าที่ระบุใน 

แบบฟอร�มน้ีไม�ถูกต�อง และในกรณีท่ีผู�รับมีการร�องขอเอกสาร/ข�อมูล/คํายินยอมเพิ่มเติม ลูกค�าตกลงท่ีจะดําเนินการให�แล�วเสร็จตามท่ีได�รับการร�องขอ ภายในเวลา

ท่ีผู�รับกําหนด 

4. ลูกค�ารับทราบและตกลงว�า ในกรณีที่ลูกค�าไม�ได�ดําเนินการตามข�อ 3 ข�างต�น หรือมีการนําส�งข�อมูลอันเป�นเท็จ ไม�ถูกต�อง หรือไม�ครบถ�วนสมบูรณ�เกี่ยวกับ 

สถานะของลูกค�า ผู�รับมีสิทธิใช�ดุลยพินิจแต�เพียงฝ�ายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธ�ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค�า ไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วนตามท่ีผู�รับเห็นสมควร 

ส�วนที่ 3 การยินยอมให�เป�ดเผยข�อมูลและการหักบัญชี 

ลูกค�าตกลงให�ความยินยอมท่ีไม�อาจยกเลิกเพิกถอนแก�ผู�รับ ในการดําเนินการดังต�อไปน้ี 

1. เป�ดเผยข�อมูลต�างๆ ของลูกค�าให�แก�หน�วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต�างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน�วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา 

(Internal Revenue Service: IRS) ข�อมูลดังกล�าวรวมถึง ช่ือลูกค�า ท่ีอยู� เลขประจําตัวผู�เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ�เร่ือง FATCA (คือ เป�นผู�

ปฏิบัติตาม หรือผู�ไม�ให�ความร�วมมือ) จํานวนเงินหรือมูลค�าคงเหลือในบัญชีการจ�ายเงินเข�า-ออกจากบัญชีรายการเคล่ือนไหวทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภทและ

มูลค�าของผลิตภัณฑ�ทางการเงิน และ/หรือทรัพย�สินอ่ืนๆ ท่ีมีอยู�กับผู�รับหรือเป�ดบัญชีฝากผู�รับ ตลอดจนจํานวนรายได�และข�อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับ ความสัมพันธ�ทาง

การเงิน/ทางธุรกิจท่ีอาจถูกร�องขอโดยหน�วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต�างประเทศ ซ่ึงรวมถึง IRS ด�วย   

2. หักเงินจากบัญชีของลูกค�าท่ีมีกับผู�รับหรือเป�ดผ�านผู�รับ และ/หรือเงินได�ท่ีลูกค�าได�รับจากหรือผ�านผู�รับ ในจํานวนท่ีกําหนดโดยหน�วยงานจัดเก็บภาษีอากรใน

ประเทศ และ/หรือต�างประเทศ ซ่ึงรวมถึง IRS ภายใต�บังคับของกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ�ต�างๆ รวมถึงข�อตกลงใดๆ ระหว�างผู�รับกับหน�วยงานจัดเก็บ ภาษีอากร

ดังกล�าว 

3. หากลูกค�าไม�ให�ข�อมูลที่จําเป�นต�อการพิจารณาสถานะบัญชีที่ต�องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข�อมูลที่จําเป�นต�องรายงานให�แก�ผู�รับ หรือไม�

สามารถจะขอให�ยกเว�นการบังคับใช�กฎหมายท่ีห�ามการรายงานข�อมูลได� หรือให�ข�อมูลโดยระบุสถานะเป�น Non-Participating FFI ผู�รับมีสิทธิใช�ดุลยพินิจ แต�เพียง

ฝ�ายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธ�ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค�า  ไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วน ตามท่ีผู�รับเห็นสมควร 
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ส�วนที่ 4 การอนุญาตให�บุคคลที่สามใช�ประโยชน�และข�อตกลงในเอกสารนี ้

เพื่อความสะดวกของลูกค�า และเป�นการลดภาระความซ้ําซ�อนของลูกค�าในการนําส�งเอกสาร/ข�อมูล/คํายินยอมให�กับบริษัทและสถาบันการเงินต�างๆ ท่ีเป�น เจ�าของ

ผลิตภัณฑ�ท่ีผู�รับเป�นตัวแทนขาย (หรือเป�นผู�จัดจําหน�าย) เป�นรายๆ ไป รวมท้ังกรณีท่ีลูกค�าเป�ดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผ�านผู�รับ โดยหนังสือฉบับน้ี 

ลูกค�ารับทราบและยินยอมให�บุคคล (รวมนิติบุคคล) ดังต�อไปน้ีท้ังหมด (อันได�แก� 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ท่ีลูกค�าทําธุรกรรมทางการเงินผ�าน 

หรือเป�ดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย� หรือใช�บริการทางการเงินอ่ืนใดท้ังโดยตรงหรือผ�านผู�รับ 2. ผู�สนับสนุนการขายฯ รายอ่ืน และผู�เก่ียวข�องกับ

บริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล�าวข�างต�น, และ 3. สมาชิกของกลุ�มธุรกิจทางการเงินของผู�รับ, 4.ตัวแทน หรือผู�ท่ีเก่ียวข�อง หรือบริษัทในเครือ ของบุคคล

ดังกล�าวข�างต�นท้ังหมด) ท้ังในป�จจุบันและอนาคต มีสิทธิใช�เอกสารข�อมูล คํายืนยันและคํายินยอมใด ๆ เก่ียวกับการแสดงตน และการเป�ดเผยข�อมูล หรือหัก ณ ท่ีจ�าย 

ตามเอกสารฉบับน้ี และเอกสาร/ข�อมูลท่ีอ�างถึง (ซ่ึงต�อไปน้ีจะรวมเรียกว�า “เอกสารและข�อมูล”) ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องท้ังในและต�างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย 

FATCA และกฎหมายป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร�าย) เสมือนหน่ีงว�า ลูกค�าได�มอบเอกสารและข�อมูลน้ัน และได�ให�

คํายืนยัน/คํายินยอมกับบุคคลดังกล�าวข�างต�นทุกราย และให�บุคคลดังกล�าวข�างต�น และหน�วยงานราชการท้ังในและต�างประเทศและบุคคลท่ีเก่ียวข�องทุกรายสามารถ

นําส�ง / ใช�เอกสารและข�อมูลใดๆ ของลูกค�าระหว�างกันได�ไม�ว�าจะอยู�ในรูปสําเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให�มีผลผูกพันกับลูกค�าทุกประการ 

ข�าพเจ�ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข�อกําหนด และเง่ือนไขต�างๆ ในเอกสารฉบับน้ี ซ่ึงรวมถึงตกลงยินยอมให�มีการเป�ดเผยข�อมูลการหักบัญชีและการยุติ

ความสัมพันธ�ทางการเงิน/ทางธรุกิจกับข�าพเจ�า เพื่อเป�นหลักฐานแห�งการน้ีจึงได�ลงลายมือช่ือไว�เป�นสําคัญ  

           ประทับตราสําคัญ (ถ�ามี) 

 

 

 O                                              ผู�ขอเป�ดบัญชี /ลูกค�า 

                                                                  (                                        ) 

ส�วนนี้สําหรับเจ�าหน�าที่ของผู�รับเท�านั้น 

เอกสารประกอบ (ถ�ามี)  

⎕  W-9 

⎕  W-8BEN-E  

 

 

 

                                                                                                                               

ผู�มีอํานาจลงนาม 


