
 

 

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

เลขท่ีบญัชี/Account No. 

 

 ผูข้อเปิดบญัชี (ค าน าหน้า/ช่ือ/นามสกลุ          สญัชาติ 
 Applicant Name (Title/Name/Surname)                      Nationality (ies) 
                                                                                                                                                                                                                                                            โปรดระบทุุกสญัชาติท่ีท่านถือ/ Please specify all nationalities that you hold 
 
 บตัรประชาชนเลขท่ี          หนังสือเดินทาง เลขท่ี 
 ID Card No.                                 Passport No. 
 
 

โปรดเลือกท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีสอดคล้องกบัสถานะของท่านPlease check the appropriate boxes corresponding to your status 
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อใดข้อหนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-9 และส้ินสุดค าถาม 
If you check ‘Yes’ in any one box, please complete Form W-9 and no further question is required. 
1.ท่านเป็นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม่    Are you a U.S. Citizen?                                  ใช่/Yes          ไม่ใช่/No 
2.ท่านเป็นผู้ถือบตัรประจ าตวัผู้มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรอย่างถกู ต้องตามกฎหมายในสหรฐัอเมริกา (เช่น กรีนการด์) ใช่ หรือไม่           ใช่/Yes  ไม่ใช่/No 
Are you aholder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?  
3.ท่านเป็นผู้มีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกาและมีหน้าท่ีต้องเสียภาษีให้กบัสหรฐัอเมริกาใช่หรือไม่                                 ใช่/Yes           ไม่ใช่/No  
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?       
 
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN พร้อมแนบเอกสารสละสญัชาติอเมริกนั และส้ินสุดค าถาม 
If you check ‘Yes’, please complete Form W-8BENwith a copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States and no further question is required. 
4.ท่านเกิดในสหรฐัอเมริกา (หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรฐัอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกนัอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว                   ใช่/Yes                    ไม่ใช่/No 
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. Citizenship? 
 
 
1. ท่านยนืยนัวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิ ถกูตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 
 You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.  
2. ท่านรบัทราบและตกลงวา่ หากท่านมสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินั แต่ขอ้มลูทีใ่หต้ามแบบฟอรม์นี้ หรอืตามแบบฟอรม์ W-9 เป็นขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ครบถว้นสมบูรณ์ กลุ่มธุรกจิ ทางการเงนิ

ธนาคารกสกิรไทยมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝา่ยเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ /ทางธุรกจิกบัท่าน ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางส่วน ตามทีบ่รษิทัเหน็สมควร 
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, KASIKORNBANK FINANCIAL 

CONGLOMERATEshall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as KASIKORNBANK FINANCIAL 

CONGLOMERATEmay deem appropriate. 
3. ท่านตกลงทีจ่ะแจง้ใหก้ลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยทราบและน าส่งเอกสารประกอบใหแ้ก่กลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยภายใน 30 วนัหลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัท าใหข้อ้มลู

ของท่านทีร่ะบุในแบบฟอรม์นี้ไม่ถกูตอ้ง 
You agree to notify and provide relevant documents to KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATEwithin 30 days after any change in circumstances that causes the information provided 
in this form to be incorrect.  

4. ท่านรบัทราบและตกลงวา่ ในกรณีทีท่่าน ไม่ไดด้ าเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรอืมกีารน าส่งขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ครบถว้นสมบูรณ์ เกีย่วกบัสถานะของท่าน กลุ่มธุรกจิ ทางการเงนิธนาคาร
กสกิรไทยมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝา่ยเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ /ทางธุรกจิกบัท่าน ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางส่วนตามทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยเหน็สมควร 

 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 KASIKORNBANK 

FINANCIAL CONGLOMERATE to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as KASIKORNBANK FINANCIAL 

CONGLOMERATEmay deem appropriate. 
 
 

ท่านตกลงใหค้วามยนิยอม ทีไ่ม่อาจยกเลกิเพกิถอนแก่กลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยในการด าเนินการดงัต่อไปนี้  
You hereby irrevocably authorize KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATEto:  

1. เปิดเผยขอ้มลูต่าง ๆ ของท่านใหแ้ก่บรษิทัภายในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยเพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัติาม FATCA หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึง่รวมถงึ 
หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS)  ขอ้มลูดงักล่าวรวมถงึ ชือ่ลกูคา้ ทีอ่ยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ีหมายเลขบญัชี  สถานะตามหลกัเกณฑเ์รื่อง FATCA(คอื 
เป็นผูป้ฏบิตัติาม หรอืผูไ้ม่ใหค้วามร่วมมอื) จ านวนเงนิหรอืมลูค่าคงเหลอืในบญัช ีการจ่ายเงนิเขา้ -ออกจากบญัช ีรายการเคลื่อนไหวทางบญัช ีจ านวนเงนิ ประเภทและมลูค่าของผลติภณัฑท์างการเงนิ 
และ/หรอื ทรพัยส์นิอื่น ๆ ทีม่อียู่กบักลุ่มธุรกจิ ทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยตลอดจนจ านวนรายได ้และขอ้มลูอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธท์างการเงนิ /ทางธุรกจิทีอ่าจถกูรอ้งขอโดยบรษิทัภายในกลุ่ม
ธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยหน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ดว้ย 
disclose to the companies underKASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE (for the benefit of FATCA compliance), 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 (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 KASIKORNBANK FINANCIAL 

CONGLOMERATE, 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 
companies under KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and 

2. หกัเงนิจากบญัชขีองท่าน และ/หรอื เงนิไดท้ีท่่านไดร้บัหรอืผา่นจากกลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยในจ านวนทีก่ าหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ /หรอืต่างประเทศ ซึง่รวมถงึ 
IRS ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑต่์าง ๆ รวมถงึขอ้ตกลงใด ๆ ระหวา่งกลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยกบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรดงักล่าว 
withhold from your account and/or the income derived from or though KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE 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 KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATEand such tax authorities.  

หากท่านไม่ใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการพจิารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมรกินั ( U.S. person) หรอืขอ้มลูทีจ่ าเป็นตอ้งรายงานใหแ้ก่กลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยหรอืไม่สามารถจะขอใหย้กเวน้การ
บงัคบัใชก้ฎหมายทีห่า้มการรายงานขอ้มลูไดก้ลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทย มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝา่ยเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ /ทางธุรกจิกบัท่าน ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางส่วน ตามที่
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยเหน็สมควร 
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 toKASIKORNBANK FINANCIAL 
CONGLOMERATE, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATEshall be entitled to terminate, at its sole discretion, 
the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATEmay deem appropriate. 
หมายเหตุเพือ่วตัถุประสงคข์องแบบฟอรม์นี้ “กลุม่ธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทย” ใหห้มายความรวมถงึ บรษิทัทีเ่ขา้ขา่ยตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย FATCA ประกอบดว้ย (1) บมจ.ธนาคารกสกิรไทย (2) บลจ.กสกิรไทย (3) บล.
กสกิรไทย (4) บมจ.เมอืงไทยประกนัชวีติ และบรษิทัอืน่ๆทีจ่ะเขา้รว่มเป็นหนึง่ในกลุม่ธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยในอนาคต  
Remark:For this purpose, ”KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE” shall include any companies subject to FATCA which consist of (1) KASIKORNBANK PCL (2) KASIKORN ASSET MANAGEMENT 
CO.,LTD (3) KASIKORN SECURITIES PCL (4) Muang Thai Life Assurance PCL and other company which is to be established under KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE in the future. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบบันี้ซึง่รวมถงึตกลงยนิยอมใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู การหกับญัช ีและการยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ /ทางธุรกจิกบัขา้พเจา้ เพื่อ
เป็นหลกัฐานแห่งการนี้ จงึไดล้งลายมอืชือ่ไวเ้ป็นส าคญั 
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. 
 
ลายมือช่ือผูข้อเปิดบญัชี        วนัท่ี 
Signature of Applicant        Date 

สถานะของลูกค้าStatus of Customer ส่วนท่ี 1 Part 1 

การยืนยนัและการเปล่ียนแปลงสถานะConfirmation and Change of Status 

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหกับญัชีAuthorization for information disclosure and account withholding 

ส่วนท่ี 2 Part 2 

ส่วนท่ี 3 Part 3 

W-9 

W-8BEN 
 


