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(กรกฎาคม 2556)
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากรสหรัฐฯ

หนังสือรับรองสถานะของผู้รับประโยชน์ ท แี ท้ จริงเพือการหักภาษี ณ ทีจ่ายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและการรายงาน (นิตบิ ุคคล)

หมายเลข OMB 1545-1621

 แบบแสดงรายการฉบับนีใช้ สาํ หรับนิตบิ คุ คลเท่านัน ในกรณีที+เป็ นบุคคลธรรมดาให้ ใช้ แบบแสดงรายการ W-8BEN
 ท่านสามารถหาข้ อมูลเกี+ยวกับแบบแสดงรายการ W-8BEN-E และคําแนะนําในการกรอกแบบแสดงรายการดังกล่าวได้ ที+
www.irs.gov/formw8ben

 ให้ ยื+นแบบแสดงรายการนีแก่ตวั แทนหักภาษี ณ ที+จ่าย หรื อ ผู้จ่ายภาษี ณ ที+จ่าย ไม่ต้องยื+นแบบแสดงรายการนีแก่
กรมสรรพากรสหรัฐฯ

แต่ ให้ ใช้ แบบแสดรายการดังนีแ1 ทน

มิให้ ใช้ แบบแสดงรายการฉบับนีแ1 ก่ บุคคลดังนี 1 :
• นิตบิ คุ คลสหรัฐฯ หรื อบุคคลธรรมดาสหรัฐฯ หรื อผู้มีถิ+นที+อยู่ในสหรัฐฯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• บุคคลธรรมดาต่างชาติ……………………………………………………………………………………………….
• บุคคลธรรมดาต่างชาติหรื อนิตบิ คุ คลซึง+ อ้ างว่ามีเงินได้ นนอั
ั นเกิดจากการประกอบกิจการทางการค้ าหรื อธุรกิจในประเทศสหรัฐฯ
(เว้ นแต่จะมีการอ้ างสิทธิประโยชน์ตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• ห้ างหุ้นส่วนต่างชาติ หรื อทรัสต์ตา่ งชาติ หรื อ ทรัสต์ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ (grantor trust) (ดูคําแนะนําเรื+ องข้ อยกเว้ น)
• รัฐบาลต่างชาติ องค์กรระหว่างประเทศ ธนาคารกลางต่างชาติ องค์กรต่างชาติที+ได้ รับยกเว้ นทางภาษี มูลนิธิตา่ งชาติ
หรื อ รัฐบาลภายใต้ การปกครองของสหรัฐฯ ซึง+ ได้ รับเงินได้ จากสหรัฐฯ หรื ออ้ างการบังคับใช้ มาตรา 115(2), 501(c),
892, 895 หรื อ 1443(b) (เว้ นแต่จะมีการอ้ างสิทธิประโยชน์ตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน) (ดูคําแนะนํา)
• บุคคลใดๆ ที+ทําหน้ าที+เป็ นตัวกลาง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ส่ วนที 1
การระบุผ้ ูรับประโยชน์ ท แี ท้ จริง (ดูคําแนะนํา)
1 ชื+อนิตบิ คุ คลซึง+ เป็ นผู้รับประโยชน์ที+แท้ จริ ง

W-9
W-8BEN (individual)
W-8ECI
W-8IMY
W-8ECI หรื อ W-8EP

W-8IMY

2 ประเทศซึง+ นิตบิ คุ คลหรื อองค์กรจัดตัง (ห้ ามใช้ คําย่อ)

3 ชื+อนิตบิ คุ คลซึง+ ไม่ถือว่าเป็ นนิตบิ คุ คลตามกฎหมายภาษี สหรัฐฯ (disregarded entity) หรื อสาขาที+ได้ รับชําระ (หากมี)
4 สถานะตามบทที+ 3 (ประเภทของนิตบิ คุ คล)
(ให้ กาเครื+ องหมายช่องเดียว)

บริ ษัท

นิติบคุ คลซึง+ ไม่ถือว่าเป็ นนิติบุคคลตาม

ห้ างหุ้นส่วน

กฏหมายภาษีสหรัฐฯ
(disregarded entity)

ทรัสต์ประเภททัว+ ไป

ทรัสต์ผ้ รู ับผลประโยชน์

ทรัสต์ประเภทพิเศษ

(simple trust)

(grantor trust)

(complex trust)

ธนาคารกลาง

องค์กรที+ได้ รับยกเว้ นภาษี

มูลนิธิของเอกชน

หากท่านเป็ นนิติบุคคลซึง+ ไม่ถือว่าเป็ นนิติบคุ คลตามกฎหมายภาษีสหรัฐฯ (disregarded entity) ห้ างหุ้นส่วน ทรัสต์ประเภททัว+ ไป
หรื อทรัสต์ผ้ รู ับประโยชน์ตามที+ได้ กล่าวข้ างต้ น ท่านเป็ นนิติบคุ คลแบบผสมตามอนุสญ
ั ญาภาษีซ้อนหรือไม่ ให้ ท่านกรอกส่วนที+ 3

กองมรดก (estate)

ใช่

รัฐบาล

ไม่ใช่

5 บทที+ 4 สถานะ (สถานะตาม FATCA) (ให้ กาเครื+ องหมายช่องเดียวเท่านัน เว้ นแต่จะระบุเป็ นอย่างอื+น) (โปรดดูคําแนะนําสําหรับรายละเอียดและทําการรับรองสถานะของ
นิตบิ คุ คลข้ างท้ ายนี)
สถาบันการเงินต่างชาติที+ไม่เข้ าร่ วม (รวมถึง FFI ที+มขี ้ อจํากัดในการปฏิบตั ิ หรื อ Limited
Branch)

องค์กรระหว่างประเทศ (International Organization) กรอกในส่วนที+ 13

สถาบันการเงินที+เข้ าร่ วม (Participating FFI)

กองทุนเพื+อการเกษียณอายุที+ได้ รับยกเว้ น (Exempt Retirement Funds)
กรอกส่วนที+ 14
นิติบคุ คลซึง+ ถือโดยผู้รับประโยชน์ที+ได้ รับยกเว้ นทังหมด (Entity wholly owned by Exempt
Beneficial Owners) กรอกส่วนที+ 15
สถาบันการเงินที+ตงอยู
ั ่ในประเทศซึ+งอยู่ภายใต้ การปกครองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Territory
Financial Institution) กรอกส่วนที+ 16
นิติบคุ คลทีไ+ ม่ใช่สถาบันการเงินซึง+ ได้ รับยกเว้ น
(Excepted nonfinancial group entity) กรอกส่วนที+ 17
นิติบคุ คลที+ไม่ใช่สถาบันการเงินซึง+ เริ+ มจัดตังและได้ รับการยกเว้ น (Excepted nonfinancial startup company) กรอกส่วนที+ 18
นิตบิ คุ คลที+ไม่ใช่สถาบันการเงินซึง+ อยู่ในระหว่างการชําระบัญชี หรือล้ มละลายและได้ รับการยกเว้ น
(Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy) กรอกส่วนที+ 19
องค์กรตามมาตรา 501 (c) (501 (c) organization) กรอกส่วนที+ 20

FFI ที+ต้องรายงานตาม Model 1 (Reporting Model 1 FFI)
FFI ที+เข้ าร่ วมและอยู่ในประเทศที+ทําข้ อตกลงระหว่างรัฐบาลแบบที+ 2
(Participating FFI in a Model 2 IGA jurisdiction)
FFI ซึง+ ถือว่าได้ ปฏิบตั ิตาม FATCA แบบจดทะเบียน (Registered Deemed-Compliant)
(ประเภทอื+น)
FFI ที+ได้ รับการสนับสนุน (sponsored FFI) และยังไม่ได้ รับ GIIN (สําหรับการจ่ายเงินที+
เกิดขึนก่อนวันที+ 1 มกราคม 2016 เท่านัน) กรอกส่วนที+ 4
FFI ซึง+ ถือว่าได้ ปฏิบตั ิตาม FATCA แบบมีการรับรอง ประเภทธนาคารท้ องถิ+นที+ไม่ได้ จด
ทะเบียน (Certified-Compliant, Non-registering Local Bank) กรอกส่วนที+ 5
FFI ซึง+ ถือว่าได้ ปฏิบตั ิตาม FATCA แบบมีการรับรอง ประเภทบัญชีที+มีมลู ค่าตํ+า (Certified
Deemed-Compliant FFI with only low-value-account) กรอกส่วนที+ 6
FFI ซึง+ ถือว่าได้ ปฏิบตั ิตาม FATCA แบบมีการรับรอง ประเภทนิติบุคคลเพื+อการลงทุนที+ถือ
โดยตรงอย่างใกล้ ชิด (Certified Deemed-Compliant sponsored, closely held
investment vehicle) กรอกส่วนที+ 7

องค์กรไม่แสวงหากําไร (Nonprofit organization) กรอกส่วนที+ 21
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FFI ซึง+ ถือว่าได้ ปฏิบตั ิตาม FATCA แบบมีการรับรอง ประเภท limited life debt investment
company (Certified Deemed-Compliant limited life debt investment company)
(เฉพาะการจ่ายเงินที+เกิดก่อนวันที+ 1 มกราคม 2017) กรอกส่วนที+ 8
สถาบันการเงินต่างชาติผ้ ถู ือเอกสาร (Owner-documented FFI) กรอกส่วนที+ 9
ผู้จดั จําหน่ายแบบจํากัดผู้ถือหน่วย (Restricted Distributor) กรอกส่วนที+ 10
FFI ที+ไม่ต้องรายงานซึง+ อยู่ในประเทศ IGA (non-reporting IGA FFI) กรอกส่วนที+ 11
รัฐบาลต่างชาติ รัฐบาลที+อยู่ภายใต้ การปกครองของสหรัฐฯ หรื อธนาคารกลางต่างชาติ
(Foreign government, Government of a U.S. Possessing, or foreign central bank of
issue) กรอกส่วนที+ 12

นิติบคุ คลที+ไม่ใช่สถาบันการเงินซึง+ หุ้นของนิติบคุ คลนันมีการซือขายในตลาดหลักทรัพย์หรื อบริ ษัท
ในเครื อ (NFFE that is publicly traded or affiliate of a publicly traded NFFE)
กรอกส่วนที+ 22
นิติบคุ คลต่างชาติที+ไม่ใช่สถาบันการเงินที+ตงอยู
ั ่ในประเทศซึง+ อยู่ภายใต้ การปกครองของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาซึง+ ได้ รับยกเว้ น (Excepted territory NFFE กรอกส่วนที+ 23
นิติบคุ คลที+ไม่ใช่สถาบันการเงินซึง+ มีรายได้ หลักจากการประกอบธุรกิจ (Active NFFE)
กรอกส่วนที+ 24
นิติบคุ คลที+ไม่ใช่สถาบันการเงินซึง+ มีรายได้ หลักจากการลงทุน (Passive NFFE)
กรอกส่วนที+ 25
ไม่ได้ รับเงินจ่ายที+เข้ าข่ายต้ องถูกหัก ณ ที+จ่าย (withholdable payment) หรื อ Passthru Payment
ต้ องใส่รหัส:
.

6 ถิ+นที+อยู่ถาวร (ถนน อาคารชุด เลขที+ห้องชุด) ห้ ามใช้ ท อี ยู่ตามตู้ไปรษณีย์ หรื อ ทีอยู่เพือรั บเอกสารทางไปรษณีย์เท่ านัน1
เมือง รัฐ หรื อ จังหวัด รวมถึงรหัสไปรษณีย์ (หากมี)

ประเทศ (ห้ ามใช้ ตวั ย่อ)

7 ที+อยู่ทางไปรษณีย์ (หากแตกต่างไปจากที+ระบุข้างต้ น)
เมือง รัฐ หรื อ จังหวัด รวมถึงรหัสไปรษณีย์ (หากมี)
8 เลขประจําตัวผู้เสียภาษี สหรัฐฯ (EIN) หากจําเป็ น
(ดูคําแนะนํา)
10 เลขอ้ างอิง (ดูคําแนะนํา)

ประเทศ (ห้ ามใช้ ตวั ย่อ)
9

เลขประจําตัวของ FFI (GIIN)

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ตา่ งชาติ
(ดูคําแนะนํา)

หมายเหตุ : ต้ องกรอกข้ อมูลที+เหลือในแบบแสดงรายการนีรวมทังลงลายมือชื+อในส่วนที+ 26

นิติบุคคลซึงไม่ ถือว่ าเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายภาษีสหรัฐฯ (disregarded entity) หรือสาขาทีได้ รับการจ่ ายเงิน (ให้ กรอกก็
ต่อเมื+อนิติบคุ คลซึง+ ไม่ถือว่าเป็ นนิติบคุ คลตามกฎหมายภาษีสหรัฐฯ (disregarded entity) หรือสาขาของสถาบันการเงินต่างชาติที+ไม่
เข้ าร่วม สถาบันการเงินที+เข้ าร่วม หรือ FFI ที+ถือว่าปฏิบตั ิตามแบบจดทะเบียนในประเทศที+ไม่ได้ ประเทศซึง+ FFI มีถิ+นที+อยู)่

ส่ วนที 2

11 สถานะตามบทที+ 4 (สถานะของ FATCA) ของนิตบิ คุ คลซึง+ ไม่ถือว่าเป็ นนิตบิ คุ คลตามกฎหมายภาษี สหรัฐฯ (disregarded entity) หรื อ สาขาที+ได้ รับการจ่ายเงิน
FFI ที+ไม่เข้ าร่วม (Nonparticipating FFI)
FFI ที+ต้องรายงานภายใต้ IGA แบบ 1 (Reporting Model 1 FFI
FFI ที+เข้ าร่ วม (participating FFI)
FFI ที+เข้ าร่ วมและตังอยูใ่ นประเทศที+ทําข้ อตกลงระหว่างรัฐบาลแบบที+ 1
(Participating FFI in a Model 2 IGA jurisdiction)
12 ที+อยู่ของนิตบิ คุ คลซึง+ ไม่ถือว่าเป็ นนิตบิ คุ คลตามกฎหมายภาษี สหรัฐฯ (disregarded entity) หรื อสาขาที+ระบุในบรรทัดที+ 3 (ถนน อาคารชุด หรื อเลขที+ห้องชุด) ห้ ามใช้ ท อี ยู่
ตามตู้ไปรษณีย์ หรื อ ทีอยู่เพือรั บเอกสารทางไปรษณีย์เท่ านัน1
เมือง รัฐ หรื อ จังหวัด รวมถึงรหัสไปรษณีย์ (หากมี)
ประเทศ (ห้ ามใช้ ตวั ย่อ)
13 เลขที+ประจําตัวของ FFI (GIIN) (ถ้ ามี)

ส่ วนที 3

การอ้ างสิทธิประโยชน์ ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน (ถ้ ามี) (เพื+อวัตถุประสงค์ตามบทที+ 3 เท่านัน)

14 ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า (ให้ ทําเครื+ องหมายทุกข้ อที+เกี+ยวข้ อง) :
a
ผู้รับประโยชน์ที+แท้ จริงเป็ นผู้มีถิ+นที+อยู่ในประเทศ
ตามความหมายของอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศดังกล่าว
b
ผู้รับประโยชน์ที+แท้ จริ งได้ รับเงินได้ ตามที+ได้ อ้างสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน และ หากมีเงินได้ นนเข้
ั าเงื+อนไขตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนใน
เรื+ องข้ อจํากัดในการใช้ สทิ ธิประโยชน์ (ดูคําแนะนํา)
c
ผู้รับประโยชน์ที+แท้ จริงอ้ างสิทธิประโยชน์ตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนในเงินปั นผลที+ได้ รับจากนิตบิ คุ คลต่างประเทศหรื อดอกเบียอันเกิดจากการค้ าหรื อธุรกิจของ
นิตบิ คุ คลต่างประเทศในประเทศสหรัฐฯ และผู้รับประโยชน์นนเข้
ั าเงื+อนไขการเป็ นผู้มีถิ+นที+อยู่ (ดูคําแนะนํา)

2

15 อัตราภาษีพเิ ศษ และเงือนไขพิเศษ (หากมี-ดูคําแนะนําการกรอกข้ อมูล) : ผู้รับประโยชน์อ้างสิทธิประโยชน์ตามข้ อ
ข้ อ14a เพื+อที+จะเสียภาษี ในอัตราร้ อยละ
ของเงินได้ ประเภท
โปรดระบุสาเหตุที+ทําให้ ผ้ รู ับประโยชน์เข้ าเงื+อนไขตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน

ส่ วนที 4

ของอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนฉบับที+อ้างไว้ ใน
.
.

FFI ทีได้ รับการสนับสนุน (sponsored FFI) แต่ ยังไม่ ได้ รับเลขประจําตัว FFI (GIIN)

16 ชื+อของนิตบิ คุ คลที+ให้ การสนับสนุน
.
17 ทําเครื องหมายทุกช่ องทีเกียวข้ อง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่านิตบิ คุ คลที+ระบุในส่วนที+ 1
•
เป็ น FFI เพราะเป็ นนิตบิ คุ คลเพื+อการลงทุน
•
ไม่เป็ น QI, WP, หรื อ WT และ
•
ได้ ตกลงกับนิตบิ คุ คลข้ างต้ นว่าจะเป็ นนิตบิ คุ คลให้ การสนับสนุนเพื+อนิตบิ คุ คลนัน
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่านิตบิ คุ คลที+ระบุในส่วนที+ 1 นัน
•
เป็ นบริ ษัทที+ถกู ควบคุมโดยบริ ษัทต่างชาติตามที+นิยามไว้ ในมาตรา 957(a)
•
ไม่เป็ น QI, WP, หรื อ WT
•
มีสถาบันการเงินสหรัฐฯตามที+ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นเป็ นเจ้ าของทังหมด ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม และสถาบันการเงินสหรัฐฯ นันตกลงที+จะทําหน้ าที+เป็ นนิติ
บุคคลที+ให้ การสนับสนุนนิตบิ คุ คลนันๆ และ
•
มีการใช้ ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันกับนิตบิ คุ คลที+ให้ การสนับสนุน (ตามที+ได้ ระบุข้างต้ น) เพื+อทําให้ นิติบุคคลที+ให้ การสนับสนุนสามารถระบุผ้ ถู ื อบัญชีและ
ผู้รับเงินของนิตบิ คุ คล และสามารถเข้ าถึงบัญชีและข้ อมุลของลูกค้ าทังหมดที+นิตบิ คุ คลนันมีอยู่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดแค่การระบุข้อมูลลูกค้ า เอกสารของลูกค้ า ยอด
บัญชีคงเหลือ และการจ่ายเงินทังหมดให้ แก่ผ้ ถู ือบัญชีหรื อผู้รับเงิน

ส่ วนที 5
18

FFI ซึงถือว่ าได้ ปฏิบัติตาม FATCA แบบมีการรับรอง ประเภทธนาคารท้ องถินทีไม่ ได้ ต้องจดทะเบียน (ดูคําแนะนํา)

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า FFI ที+ระบุในส่วนที+ 1 นัน :
•
•
•

•
•

•

ประกอบกิจการและได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นธนาคารหรื อเครดิตยูเนี+ยนในประเทศที+นิตบิ คุ คลนันถูกจัดตังหรื อก่อตัง
ประกอบกิจการการให้ ก้ ยู ืมและรับฝากเงินจากลูกค้ าที+ไม่เกี+ยวข้ องกันเป็ นหลัก
ไม่มีสถานประกอบการถาวรอยู่นอกประเทศที+จดั ตังหรื อก่อตัง (เพื+อการนี สถานประกอบการถาวรไม่รวมถึง สถานที+ซงึ+ ไม่มีการโฆษณาต่อสาธารณชนและ FFI ใช้
สถานที+นนเพื
ั +อการจัดการทัว+ ไปเท่านัน)
ไม่มีการเรี ยกลูกค้ าให้ เปิ ดบัญชีนอกประเทศที+มีการจัดตัง
มีสนิ ทรัพย์ไม่เกินกว่า 175 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐฯ ในบัญชีงบดุล และหากเป็ นสมาชิกของบริ ษัทในกลุ่ม กลุ่มบริ ษัทนันจะมีสินทรัพย์ไม่เกินกว่า 500 ล้ านดอลล่าร์
สหรัฐฯ ในงบดุลรวม และ
ต้ องไม่มีสมาชิกในกลุม่ บริ ษัทซึง+ เป็ นสถาบันการเงินต่างชาติ นอกเหนือไปจากสถาบันการเงินต่างชาติที+จดั ตังหรื อก่อตังในประเทศเดียวกับธนาคารตามที+ระบุใน
ส่วนที+ 1 และสมาชิกดังกล่าวจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามที+กล่าวไว้ ในส่วนที+ 5 นี

ส่ วนที 6
19

สถาบันการเงินต่ างชาติซ งึ ถือว่ าได้ ปฏิบัติตาม FATCA แบบมีการรับรอง ประเภทบัญชีทมี ีมูลค่ าบัญชีตาํ (ดูคาํ แนะนํา)

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า สถาบันการเงินต่างชาติ ที+ระบุในส่วนที+ 1 นัน :
•

•
•

ไม่ได้ ประกอบกิจการการลงทุน ลงทุนใหม่ หรื อทําการค้ าหลักทรัพย์ ผลประโยชน์ในห้ างหุ้นส่วน โภคภัณฑ์ (commodities) สัญญาที+อิงมูลค่าประมาณการ
(notional principal contracts) สัญญาประกันหรื อสัญญาบํานาญ หรื อผลประโยชน์ใดๆในหลักทรัพย์ (รวมถึงสัญญาซือขายล่วงหน้ าแบบมาตรฐาน (futures)
สัญญาซือขายล่วงหน้ าแบบไม่มาตรฐาน (forward) ตราสารแสดงสิทธิ (option) ผลประโยชน์ในห้ างหุ้นส่วน โภคภัณฑ์ สัญญาที+อิงมูลค่าประมาณการ (NPC)
สัญญาประกันหรื อสัญญาบํานาญ
สถาบันการเงินต่างชาตินนั หรื อบริ ษัทในเครื อ (ถ้ ามี) ไม่มีบญ
ั ชีที+มีมลู ค่าเกิน 50,000 เหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ (หลังจากใช้ กฎการรวมมูลค่าบัญชีแล้ ว) และ
สถาบันการเงิตต่างชาติ หรื อบริ ษัทในเครื อ (ถ้ ามี) ของสถาบันการเงินต่างชาติ มีสนิ ทรัพย์ที+ปรากฎในงบการเงินรวมหรื อบัญชีรวมไม่เกิน 50 ล้ านเหรี ยญดอลล่าร์
สหรัฐ ณ วันสินปี ของบัญชีลา่ สุด

3

ส่ วนที 7

FFI ซึงถือว่ าได้ ปฏิบัติตาม FATCA แบบมีการรับรอง ประเภทนิติบุคคลเพือการลงทุนทีถือโดยตรงอย่ างใกล้ ชิด (sponsored
closely held investment vehicle

20 ชื+อของนิตบิ คุ คลที+ให้ การสนับสนุน
.
21
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่านิตบิ คุ คลที+ระบุในส่วนที+ 1 นัน :
•
เป็ นสถาบันการเงินต่างชาติ เนื+องจากเป็ นนิตบิ คุ คลเพื+อการลงทุนตามที+ระบุในมาตรา §1.1471-5(e)(4)
•
ไม่ใช่ QI, WP หรื อ WT
•
มีข้อผูกพันตามสัญญากับนิตบิ คุ คลที+ให้ การสนับสนุนตามที+ระบุข้างต้ น โดยนิติบุคคลที+ให้ การสนับสนุนตกลงจะปฏิบตั ิหน้ าที+ในการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
การหัก ณ ที+จ่าย และการรายงาน ของสถาบันการเงินต่างชาติที+เข้ าร่ วมในนามของนิตบิ คุ คลนัน
•
ไม่กระทําการใดๆ เสมือนเป็ นเครื+ องมือในการลงทุนให้ กบั คูบ่ คุ คลอื+นที+ไม่เกี+ยวข้ อง และ
•
มีบคุ คลธรรมดาซึง+ เป็ นเจ้ าของผลประโยชน์ในหนีและหุ้นทังหมดของนิตบิ คุ คลเท่ากับ หรื อน้ อยกว่า 20 คน

ส่ วนที 8
22
•

•
•

•

•

FFI ซึงถือว่ าได้ ปฏิบัติตาม FATCA แบบมีการรับรอง ประเภท Limited Life Debt Investment Vehicle (LLDIV)(ก่อนวันที+ 1
มกราคม พ.ศ. 2560)

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่านิตบิ คุ คลที+ระบุในส่วนที+ 1 นัน :
เป็ นนิติบุคคลที+ใช้ เพื+อการลงทุนรวม ซึง+ มีสถานะเป็ นสถาบันการเงินต่างชาติ เนื+องจากเป็ นนิติบุคคลเพื+อการลงทุนซึง+ เสนอผลประโยชน์หลักให้ แก่ผ้ ลู งทุนที+ไม่
เกี+ยวข้ อง (unrelated investor) ซึง+ มีการจัดตังและการดําเนินงานซึง+ เข้ าเงื+อนไขของมาตรา §1.1471-5(f)(2)(iv) (รวมถึงเงื+อนไขใดๆ ที+เกี+ ยวกับการแก้ ไขเพิ+มเติม
หรื อการชําระบัญชี)
ก่อตังเพื+อวัตถุประสงค์ในการซือขาย (และได้ ซอขายจริ
ื
ง) และถือหนีซึง+ มีลกั ษณะเฉพาะ
ทําการจ่ายเงินให้ แก่ผ้ ลู งทุนในนิตบิ คุ คลที+ทําการเคลียร์ ริ+งผ่านองค์กรที+ทําหน้ าที+เคลียร์ ริ+งซึง+ เป็ นสถาบันการเงินต่างชาติที+เข้ าร่ วม FFI ที+ต้องรายงานภายใต้ IGA
แบบ 1 หรื อสถาบันการเงินสหรัฐฯ หรื อทําการจ่ายเงินผ่านทรัสตี ซึง+ เป็ น สถาบันการเงินต่างชาติที+เข้ าร่ วม FFI ที+ต้องรายงานภายใต้ IGA แบบ 1 หรื อสถาบัน
การเงินสหรัฐฯ
หนังสือสัญญาทรัสต์ของนิตบิ ุคคล หรื อข้ อตกลงเกี+ ยวกับผู้ดแู ลผลประโยชน์นนั ให้ อํานาจแก่ทรัสตี หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ในดําเนินการใดๆ เฉพาะที+ระบุไว้ ใน
หนังสือสัญญาทรัสต์ โดยทรัสตี หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ไม่มีอํานาจในการปฏิบตั ติ ามหน้ าที+ของสถาบันการเงินต่างชาติที+เข้ าร่ วมภายใต้ ข้อตกลงสถาบันการเงิน
ต่างชาติ และ
ไม่มีบคุ คลอื+นใดที+มีอํานาจในการปฏิบตั หิ น้ าที+ตามที+กําหนดของสถาบันการเงินต่างชาติที+เข้ าร่ วมสัญญาในนามของนิตบิ คุ คลดังกล่าว

ส่ วนที 9

สถาบันการเงินต่ างชาติผ้ ถู ือเอกสาร (Owner-documented FFI) (ดูคําแนะนํา)

หมายเหตุ สถานะนีใช้ ในกรณีที+สถาบันการเงินสหรัฐฯ หรื อสถาบันการเงินต่างชาติที+เข้ าร่ วมตกลงที+จะถือว่าสถาบันการเงินต่างชาตินนเป็
ั นสถาบันการเงินต่างชาติผ้ ถู ือ
เอกสาร (ดูคําแนะนําในส่วนข้ อกําหนด) นอกจากนี สถาบันการเงินต่างชาติต้องทําการรับรองดังต่อไปนี
23a (สถาบันการเงินต่างชาติผ้ ถู ือเอกสารให้ เลือกช่องนี) ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าสถาบันการเงินต่างชาติที+ระบุในส่วนที+ 1 นัน :
•
•
•
•
•

•

ไม่ได้ ทําหน้ าที+เป็ นตัวกลาง
ไม่ได้ รับเงินฝากในการดําเนินธุรกิจทัว+ ไปเยี+ยงธนาคารหรื อธุรกิจอื+นๆ ที+คล้ ายคลึงกัน
ในการประกอบธุรกิจหลักของสถาบันการเงินนัน สถาบันการเงินไม่ได้ ถือสินทรัพย์ทางการเงินเป็ นจํานวนมากเพื+อบัญชีของบุคคลอื+น
ไม่เป็ นบริ ษัทประกัน (หรื อบริ ษัทซึง+ ถือหุ้นในบริ ษัทประกัน) ซึง+ ออกหรื อมีหน้ าที+ในการจ่ายเงินที+เกี+ยวกับบัญชีทางการเงิน
ไม่ได้ เป็ นบริ ษัทในเครื อกับนิตบิ คุ คลที+ประกอบธุรกิจรับเงินฝากเยี+ยงธนาคารหรื อธุรกิจอื+นๆ ที+คล้ ายคลึงกัน หรื อนิตบิ คุ คลซึง+ ถือสินทรัพย์ทางการเงินเพื+อบัญชีของ
บุคคลอื+น หรื อไม่ได้ เป็ นบริ ษัทประกัน (หรื อบริ ษัทซึง+ ถือหุ้นในบริ ษัทประกัน) ซึง+ ออกหรื อมีหน้ าที+ในการจ่ายเงินที+เกี+ยวกับบัญชีทางการเงิน และ
ไม่ได้ ถือบัญชีแทนสถาบันการเงินต่างชาติที+ไม่ได้ เข้ าร่ วม

4

ส่ วนที 9

สถาบันการเงินต่ างชาติผ้ ถู ือเอกสาร (Owner-documented FFI) (ดูคําแนะนํา) (ต่อ)

เลือกช่อง 23b หรื อ 23c แล้ วแต่กรณี
23b ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าสถาบันการเงินต่างชาติที+ระบุในส่วนที+ 1 นัน :
ได้ ให้ หรื อจะให้ เอกสารที+ยังมี ผลบังคับใช้ (รวมถึงเอกสารการสละสิทธิ ) ตามที+กําหนด ในส่วนที+เกี+ ยวกับแต่ละบุคคล บุคคลสหรัฐฯ จําเพาะ สถาบันการเงิน
ต่างชาติผ้ ถู ื อเอกสาร ผู้รับประโยชน์ที+ได้ รับยกเว้ น หรื อ นิติบุคคลต่างชาติที+ไม่ใช่สถาบันการเงินซึง+ ถื อผลประโยชน์ ในสถาบันการเงินต่างชาติที+ระบุในส่วนที+ 1
ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อม
•
ได้ ให้ หรื อจะให้ คําแถลงการรายงานซึง+ มีเนือหาดังต่อไปนี แก่สถาบันการเงินต่างชาติผ้ ถู ือเอกสาร
• ชื+ อ ที+ อ ยู่ เลขประจํ า ตัว ผู้เ สี ย ภาษี (ถ้ า มี ) สถานะตามบทที+ 4 และประเภทของเอกสารที+ ใ ห้ (หากมี ) ของบุค คลและบุค คลสหรั ฐ ฯ จํ า เพาะทุก คน ซึ+ง ถื อ
ผลประโยชน์ประเภททุนในสถาบันการเงินที+ถือเอกสาร ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อม (ดูนิตบิ คุ คลทังหมดที+นอกเหนือจากบุคคลสหรัฐฯ จําเพาะ)
• ชื+ อ ที+ อ ยู่ เลขประจํ า ตัว ผู้เ สี ย ภาษี (ถ้ า มี ) สถานะตามบทที+ 4 และประเภทของเอกสารที+ ใ ห้ (หากมี ) ของบุค คลและบุค คลสหรั ฐ ฯ จํ า เพาะทุก คน ซึ+ง ถื อ
ผลประโยชน์ประเภทหนี (ซึง+ รวมถึงผลประโยชน์โดยตรงในหนี ซึง+ รวมถึงผลประโยชน์ประเภทหนีในนิติบุคคลซึง+ เป็ นเจ้ าของผู้รับเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม หรื อเป็ นเจ้ าของผลประโยชน์ประเภททุนของผู้เป็ นเจ้ าหนีของผู้รับโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม) ในสถาบันการเงินที+ถือเอกสารที+เป็ นบัญชีที+มีมูลค่าเกิน
50,000 เหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ (ไม่รวมถึงผลประโยชน์ประเภทหนีทังหมดที+ถือโดยสถาบันการเงินต่างชาติที+เข้ าร่ วม หรื อ FFI ซึง+ ถื อว่าได้ ปฏิบตั ิตาม FATCA
แบบจดทะเบียน หรื อ FFI ซึง+ ถือว่าได้ ปฏิบตั ติ าม FATCA แบบมีการรับรอง หรื อ นิตบิ คุ คลที+ไม่ใช่สถาบันการเงินซึง+ ได้ รับยกเว้ น หรื อ EBO หรื อบุคคลสหรัฐฯ
ที+ไม่ใช่บคุ คลสหรัฐจําเพาะ) และ
• ข้ อมูลเพิ+มเติมใดๆ ที+ผ้ ท
ู ําการหัก ณ ที+จ่ายร้ องขอ เพื+อปฏิบตั ติ ามหน้ าที+ในส่วนที+เกี+ยวกับนิตบิ คุ คล
23c ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าสถาบันการเงินต่างชาติที+ระบุในส่วนที+ 1 ได้ ให้ หรื อจะให้ จดหมายจากผู้ตรวจสอบจากบริ ษัทบัญชีที+เป็ นอิสระหรื อตัวแทนกฎหมายซึง+ มีที+อยู่
ในสหรัฐฯ ซึง+ ได้ ลงลายมือชื+อภายในสี+ปีนับแต่วนั ที+มีการจ่ายเงิน โดยบริ ษัทหรื อตัวแทนดังกล่าวได้ ตรวจสอบเอกสารของสถาบันการเงินต่างชาติในส่วนที+เกี+ ยวกับ
เจ้ าของและผู้ถือสิทธิในหนีตามที+ระบุใน §1.1471-3(d)(iv)(A)(2) และพบว่าสถาบันการเงินต่างชาติดงั กล่าวเข้ าเงื+อนไขการเป็ นสถาบันการเงินต่างชาติผ้ ถู ื อ
เอกสารทุกประการ และไม่มีเจ้ าของซึง+ ถื อผลประโยชน์ในตัวผู้รับเงินนัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมที+เป็ นสถาบันการเงินต่างชาติที+ไม่เข้ าร่ วมบุคคลสหรัฐฯ
จําเพาะ หรื อ นิตบิ คุ คลต่างชาติที+ไม่ใช่สถาบันการเงินที+มีเงินได้ จากการลงทุนซึง+ มีผ้ ถู ื อหุ้นที+มีนยั สําคัญเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (passive NFFE with substantial U.S.
owners)
เลือกช่ อง 23d หากใช้ ได้
23d ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่านิตบิ คุ คลตามที+ระบุไว้ ในส่วนที+ 1 นันเป็ นทรัสต์ซงึ+ ไม่มีผ้ รู ับผลประโยชน์แบบมีเงื+อนไข (contingent beneficiaries) หรื อเป็ นผู้รับผลประโยชน์
ซึง+ อยู่ในประเภทที+ระบุไม่ได้
•

ส่ วนที 10
24a

ผู้จาํ หน่ ายหลักทรัพย์ แบบจํากัดผู้ถือหน่ วย (Restricted Distributor) (ดูคําแนะนํา)

(ให้ ผ้ จู ําหน่ายหลักทรัพย์แบบจํากัดการจําหน่ายเลือกช่องนี) ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่านิตบิ คุ คลที+ระบุในส่วนที+ 1 นัน :

ดําเนินการเป็ นผู้แทนจําหน่ายผลประโยชน์ประเภทหนีหรื อทุนในกองทุนแบบจํากัดผู้ถือหน่วยที+ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการนี
ให้ บริ การด้ านการลงทุนแก่ลกู ค้ าที+ไม่เกี+ยวข้ องอย่างน้ อย 30 ราย และไม่มีลกู ค้ าที+เป็ นบุคคลที+เกี+ยวข้ องเกินกว่าครึ+งหนึง+
•
ต้ องดําเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะตามการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภายใต้ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศที+จดั ตังขึน
(ซึง+ เป็ นประเทศที+ปฏิบตั ติ าม FATF)
•
ประกอบกิจการในประเทศที+ก่อตังหรื อจัดตังเท่านัน ไม่มีสถานประกอบการถาวรนอกประเทศ และจะต้ องจัดตังและดําเนินการในประเทศเดียวกับบริ ษัทในเครื อ
ของตน หากมี
•
ไม่ชกั ชวนลูกค้ าจากนอกประเทศที+ก่อตังหรื อจัดตัง
•
มีสนิ ทรัพย์ทงหมดที
ั
+อยู่ภายใตการบริ หารไม่เกิน 175 ล้ านเหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ และมีรายได้ รวมไม่เกิน 7 ล้ านเหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ ในงบกํ าไรขาดทุนของปี
บัญชีลา่ สุด
•
ไม่เป็ นสมาชิกของ EAG ซึง+ มีมลู ค่าสินทรัพย์รวมภายใต้ การบริ หารเกินกว่า 500 ล้ านเหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ หรื อมีรายได้ รวมเกิน 20 ล้ านเหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ ใน
งบกําไรขาดทุนรวมของปี บัญชีลา่ สุด และ
•
จะต้ องไม่จําหน่ายหนีหรื อหลักทรัพย์ใดๆ ในกองทุนแบบจํากัดผู้ถือหน่วยแก่บุคคลสหรัฐฯ จําเพาะ นิติบุคคลต่างชาติที+ไม่ใช่สถาบันการเงินซึง+ มีเงินได้ จากการ
ลงทุนที+มีผ้ ถู ือหุ้นที+มีนยั สําคัญเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (passive NFFE with substantial U.S. owners) หรื อสถาบันการเงินต่างชาติที+ไม่เข้ าร่ วม
เลือกช่ อง 24b หรื อ 24c แล้ วแต่ กรณี
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ในส่วนที+เกี+ยวกับการขายผลประโยชน์ประเภทหนีหรื อทุนในกองทุนแบบจํากัดผู้ถือหน่วยซึง+ ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการนี ได้ ทําหลังวันที+ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554 นัน นิตบิ คุ คลที+ระบุในส่วนที+ 1 นัน
24b ผูกพันภายใต้ สญ
ั ญาตัวแทนจําหน่าย ซึง+ มีข้อห้ ามทัว+ ไปในการขายหนีหรื อหลักทรัพย์แก่นิติบุคคลสหรัฐฯ และบุคคลที+มีถิ+นที+อยู่ในสหรัฐฯ และยังผูกพันภายใต้
สัญญาตัวแทนจําหน่ายซึง+ มีข้อห้ ามในการขายหนีหรื อหลักทรัพย์แก่บคุ คลสหรัฐฯ เพาะใดๆ นิตบิ คุ คลต่างชาติที+ไม่ใช่สถาบันการเงินที+มีเงินได้ จากการลงทุนซึง+ มีผ้ ู
ถือหุ้นที+มีนยั สําคัญเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (passive NFFE with substantial U.S. owners) หรื อสถาบันการเงินต่างชาติที+ไม่ได้ เข้ าร่ วม
•
•

5

24c

ผูกพันภายใต้ สญ
ั ญาตัวแทนจําหน่ายซึง+ มีข้อห้ ามในการขายหนีหรื อหลักทรัพย์ให้ แก่บคุ คลสหรัฐฯ จําเพาะ นิตบิ คุ คลต่างชาติซงึ+ ไม่ใช่สถาบันการเงินที+มีเงินได้ จาก
การลงทุนที+มีผ้ ถู ือหุ้นที+มีนยั สําคัญเป็ นบุคคลสหรัฐฯ หรื อสถาบันการเงินต่างชาติที+ไม่ได้ เข้ าร่ วม และสําหรับการขายที+ได้ กระทําไปก่อนหน้ าที+จะมีข้อจํากัดดังกล่าว
ในสัญญาตัวแทนจําหน่าย ได้ ทําการตรวจสอบเอกสารทังหมดที+เกี+ยวกับการขายตามขันตอนที+ระบุใน §1.471-4(c) ซึง+ ใช้ บงั คับกับบัญชีลกู ค้ าเก่า และได้ ทําการ
ซือคืนหรื อไถ่ ถอน หรื อโอนหลักทรัพย์ในกองทุนแบบจํากัดผู้ถือหน่วยไปให้ แก่ ตวั แทนจําหน่ายที+เป็ นสถาบันการเงินต่างชาติที+เข้ าร่ วม หรื อ FFI ที+ต้องรายงาน
ภายใต้ IGA แบบ 1 (reporting model 1 FFI) ซึง+ เป็ นหลักทรัพย์ที+ขายให้ แก่บุคคลสหรัฐฯ จําเพาะ นิติบุคคลต่างชาติที+ไม่ใช่สถาบันการเงินที+มีเงินได้ จากการ
ลงทุนซึง+ มีผ้ ถู ือหุ้นที+มีนยั สําคัญเป็ นบุคคลสหรัฐฯ หรื อสถาบันการเงินต่างชาติที+ไม่ได้ เข้ าร่ วม

ส่ วนที 11
25
•
•

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่านิตบิ คุ คลที+ระบุในส่วนที+ 1 นัน :
เข้ าเงื+อนไขการเป็ นสถาบันการเงินที+ไม่ต้องรายงานภายใต้ IGA ระหว่างสหรัฐอเมริ กา กับ
ถือว่ามีสถานะเป็ น
ภายใต้ ข้อกําหนดของ IGA (ดูคําแนะนํา)

ส่ วนที 12
26

สถาบันการเงินต่ างชาติทไี ม่ ต้องรายงานภายใต้ IGA (non-reporting IGA FFI)
และ

รัฐบาลต่ างชาติ รัฐบาลของประเทศทีขนึ 1 ต่ อสหรัฐฯ หรือธนาคารกลางของต่ างชาติ

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่านิตบิ คุ คลที+ระบุในส่วนที+ 1 เป็ นผู้รับประโยชน์จากการจ่ายเงินนันและมิได้ ประกอบกิจการทางการเงินซึง+ เป็ นประเภทเดียวกับบริ ษัทประกัน
สถาบันการเงินซึง+ ให้ บริ การถือสินทรัพย์แทน หรื อสถาบันการเงินที+รับฝากเงินอันเกี+ยวกับการจ่ายเงิน บัญชี หรื อภาระหนีอื+นที+ระบุในแบบแสดงรายการนี (ยกเว้ น
ในกรณีที+ได้ รับอนุญาตตามมาตรา §1.1471-6(h)(2))

ส่ วนที 13

องค์ กรระหว่ างประเทศ

กรุ ณาทําเครื องหมายในข้ อ 27a หรื อ 27b แล้ วแต่ กรณี
27a ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่านิตบิ คุ คลที+ระบุในส่วนที+ 1 เป็ นองค์กรระหว่างประเทศตามที+ระบุไว้ ในมาตรา 7701(a)(18)
27b ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่านิตบิ คุ คลที+ระบุในส่วนที+ 1 นัน
• ประกอบไปด้ วยรัฐบาลต่างชาติเป็ นหลัก;
• เป็ นที+ร้ ู จก
ั ในฐานะองค์กรร่ วมกันระหว่างรัฐบาลหรื อองค์กรระหว่างประเทศภายใต้ กฎหมายต่างประเทศซึง+ คล้ ายคลึงกับพระราชบัญญัติความคุ้มครององค์กร
ระหว่างประเทศ (the International Organizations Immunities Act);
• ผละประโยชน์ซง
ึ+ เป็ นเงินได้ ของนิตบิ คุ คลนันมิได้ ทําขึนเพื+อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึง+ เป็ นการส่วนตัว;
• เป็ นเจ้ าของผลประโยชน์จากการจ่ายเงินนันและมิได้ ประกอบกิจการทางการเงินซึง
+ เป็ นประเภทเดียวกับบริ ษัทประกัน สถาบันการเงินซึง+ ให้ บริ การถือสินทรัพย์แทน
หรื อ สถาบันการเงิ นที+รั บ ฝากเงินอันเกี+ ย วกับ การจ่ ายเงิน บัญชี หรื อ ภาระหนี อื+ นที+ร ะบุใ นแบบแสดงรายการนี (ยกเว้ นในกรณี ที+ไ ด้ รับ อนุญ าตตามมาตรา
§1.1471-6(h)(2))

ส่ วนที 14

กองทุนเพือการเกษียณอายุทไี ด้ รับยกเว้ น

กรุ ณาทําเครื องหมายในข้ อ 28a หรื อ 28b 28c 28d 28e หรื อ 28f แล้ วแต่ กรณี
28a ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่านิตบิ คุ คลที+ระบุในส่วนที+ 1 นัน :
• จัดตังขึนในประเทศที+มีอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนกับประเทศสหรัฐฯ ซึง+ ยังมีผลบังคับใช้ ;
• ประกอบกิจการหลักในการบริ หารจัดการ หรื อจัดให้ มีผลประโยชน์จากการเกษี ยณอายุหรื อเงินบํานาญ; และ
• มีสท
ิ ธิได้ รับประโยชน์ภายใต้ อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนในส่วนของรายได้ ที+กองทุนได้ รับจากแหล่งเงินได้ ในประเทศสหรัฐฯ (หรื อจะมีสทิ ธิได้ รับประโยชน์ดงั กล่าวหากนิติ
บุคคลนันได้ รับเงินได้ เช่นว่านัน) ในฐานะเป็ นผู้มีถิ+นที+อยู่ในประเทศนัน ซึง+ เข้ าอื+นที+ทําตามข้ อกําหนดเรื+ องผลประโยชน์นนั
28b ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่านิตบิ คุ คลที+ระบุในส่วนที+ 1 นัน :
• จัดตังขึนเพื+อจัดให้ มีผลประโยชน์อน
ั เกี+ยวกับการเกษี ยณอายุ ความทุพลลภาพ หรื อประโยชน์จากการตาย (หรื อหลายกรณี รวมกัน) แก่ผ้ รู ับประโยชน์ซงึ+ เป็ นอดีต
ลูกจ้ างของนายจ้ างรายหนึง+ หรื อมากกว่าเพื+อเป็ นค่าตอบแทนจากการจ้ างแรงงานนัน;
• ไม่มีผ้ ร
ู ับประโยชน์คนใดซึง+ มีสทิ ธิในสินทรัพย์ของ FFI มากกว่า 5%;
• ต้ องทําตามกฎระเบียบของรั ฐบาลและต้ องรายงานข้ อมูลของผู้รับประโยชน์ ต่อหน่วยงานซึง
+ รับผิดชอบการจัดเก็บภาษี ของรัฐในประเทศที+กองทุนนันจัดตังหรื อ
ดําเนินการอยู่ทกุ ปี ; และ
• โดยปกติแล้ ว จะได้ รับยกเว้ นภาษี จากรายได้ ที+เกิดจากการลงทุนภายใต้ กฎหมายของประเทศที+จด
ั ตังขึนหรื อดําเนินการ เนื+องจากมีสถานะเป็ นแผนเกษี ยณอายุ
หรื อเงินบํานาญ;
• ได้ รั บเงิน สมทบอย่ างน้ อ ยร้ อยละ 50 ของเงิน สมทบทังหมดจากนายจ้ าง (ไม่ รวมถึ งการโอนทรั พ ย์ สินจากแผนอื+ นที+ ระบุไ ว้ ใ นส่วนนี หรื อจากบัญ ชี ต ามมาตรา
§1.1471-5(b)(2)(i)(A));
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•

•

28c
•

•
•

•

•
•

28d
28e
28f
•

•

ห้ ามมิให้ หรื อปรับให้ มีการลงโทษในกรณีที+มีการแจกผลประโยชน์หรื อการถอนผลประโยชน์ใดๆ ก่อนเหตุการณ์อนั เกี+ยวข้ องกับการเกษี ยณอายุ ความทุพพลภาพ
หรื อ การตายที+ระบุไว้ จะเกิดขึน; หรื อ
มีการจํากัดการส่งเงินสมทบให้ แก่กองทุนของลูกจ้ างโดยอ้ างอิงกับเงินได้ ของลูกจ้ างหามาได้ หรื อไม่เกิน 50,000 เหรี ยญสหรัฐฯ ในแต่ละปี
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่านิตบิ คุ คลที+ระบุในส่วนที+ 1 นัน :
จัดตังขึนเพื+อจัดให้ มีผลประโยชน์อนั เกี+ ยวกับการเกษี ยณอายุ ความทุพพลภาพ หรื อผลประโยชน์จากการตาย (หรื อหลายกรณี รวมกัน) แก่ผ้ รู ับประโยชน์ที+เป็ น
อดีตลูกจ้ างของนายจ้ างรายหนึง+ หรื อมากกว่าเพื+อเป็ นค่าตอบแทนจากการจ้ างแรงงานนัน;
มีผ้ เู ข้ าร่ วมน้ อยกว่า 50 คน;
ได้ รับการสนับสนุนจากนายจ้ างหนึง+ รายหรื อมากกว่าซึง+ มิได้ เป็ นนิตบิ คุ คลเพื+อการลงทุนหรื อเป็ นนิติบุคคลต่างชาติที+ไม่ใช่สถาบันการเงินที+มีเงินได้ จากการลงทุน
(passive NFFEs);
การส่งเงินสมทบของลูกจ้ างและนายจ้ างให้ แก่กองทุน (ไม่รวมถึงการโอนทรัพย์สนิ จากแผนอื+นที+ระบุไว้ ในส่วนนีหรื อจากบัญชีตามมาตรา §1.1471-5(b)(2)(i)(A))
ถูกจํากัดโดยอ้ างอิงกับเงินได้ ที+หามาได้ และค่าตอบแทนของลูกจ้ าง ตามลําดับ;
ผู้เข้ าร่ วมซึง+ ไม่ใช่ผ้ มู ีถิ+นที+อยู่ในประเทศที+กองทุนนันจัดตังขึนหรื อดําเนินการมีสทิ ธิได้ รับทรัพย์สนิ ของกองทุนไม่เกินร้ อยละ 20; และ
ต้ องทําตามกฎระเบียบของรัฐบาลและต้ องรายงานข้ อมูลของผู้รับประโยชน์ต่อหน่วยงานซึง+ รับผิดชอบการจัดเก็บภาษี ของรับในประเทศที+กองทุนนันจัดตังหรื อ
ดําเนินการอยู่ทกุ ปี
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่านิตบิ คุ คลที+ระบุในส่วนที+ 1 จัดตังขึนตามแผนเงินบํานาญตามที+กําหนดในมาตรา 401(a) นอกเหนือจากข้ อกํ าหนดที+ระบุว่าแผนนันต้ องได้ รับ
เงินสนับสนุนจากทรัสต์ที+จดั ตังขึนหรื อดําเนินการในประเทศสหรัฐฯ
ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่านิติบุคคลที+ระบุไว้ ในส่วนที+ 1 จัดตังขึนเพื+อหาเงินได้ เพื+อประโยชน์ของกองทุนเกษี ยณอายุหนึ+งกองทุนหรื อมากกว่าซึ+งได้ ระบุไว้ ในส่วนนี
โดยเฉพาะ หรื อเพื+อบัญชีเกษี ยณอายุและเงินบํานาญตามมาตรา §1.1471-5(b)(2)(i)(A)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่านิตบิ คุ คลที+ระบุไว้ ในส่วนที+ 1 :
จัดตังขึนและสนับสนุนโดยรั ฐบาลต่า งชาติ องค์ กรระหว่ างประเทศ ธนาคารกลาง หรื อรั ฐบาลของประเทศที+ ขึนต่อ สหรั ฐ ฯ (ตามคํา นิย ามที+ร ะบุในมาตรา
§1.1471-6) เพื+อจัดให้ มีผลประโยชน์อนั เกี+ยวกับการเกษี ยณอายุ ความทุพลลภาพ หรื อผลประโยชน์จากการตาย (หรื อหลายกรณีรวมกัน) แก่ผ้ รู ับประโยชน์ หรื อ
ผู้เข้ าร่ วมที+เป็ นลูกจ้ างปั จจุบนั หรื ออดีตลูกจ้ างของผู้สนับสนุน (หรื อบุคคลที+ระบุโดยลูกจ้ างดังกล่าว); หรื อ
จัดตังขึนและสนับสนุนโดยรัฐบาลต่างชาติ องค์กรระหว่างประเทศ ธนาคารกลาง หรื อรัฐบาล หรื อรัฐบาลของประเทศที+ขนต่
ึ อสหรัฐฯ (ตามคํานิยามที+ระบุใน
มาตรา §1.1471-6) เพื+ อจัดให้ มีผลประโยชน์อันเกี+ ยวกับการเกษี ยณอายุ ความทุพลลภาพ หรื อผลประโยชน์จากการตาย (หรื อหลายกรณี รวมกัน) แก่ ผ้ ูรับ
ประโยชน์ หรื อผู้เข้ าร่ วมที+มิใช่ลกู จ้ างปั จจุบนั หรื ออดีตลูกจ้ างของผู้สนับสนุนดังกล่าว แต่เพื+อเป็ นค่าตอบแทนแรงงานที+บคุ คลนันได้ ทํางานให้ แก่ผ้ สู นับสนุน

ส่ วนที 15
29
•

•
•
•

•

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่านิตบิ คุ คลที+ระบุในส่วนที+ 1 นัน :
ดําเนินธุรกิจหลักซึง+ เกี+ยวข้ องกับการลงทุน ลงทุนต่อ หรื อการซือขายหลักทรัพย์ ผลประโยชน์ในห้ างหุ้นส่วน สินค้ า notional principal contracts สัญญาประกัน
หรื อสัญญาบํานาญ หรื อผลประโยชน์ใดๆ ในหลักทรัพย์ ผลประโยชน์ ในห้ างหุ้นส่วน สินค้ า notional principal contractsสัญญาประกันหรื อสัญญาบํานาญ
ดังกล่าว;
เป็ นผู้รับประโยชน์ของการจ่ายเงินนัน;
ผู้ถือประโยชน์โดยตรงแต่ละรายในนิตบิ คุ คลซึง+ เป็ นนิตบิ คุ คลตามมาตรา §1.1471-6(b),(c),(d),(e),(f) และ/หรื อ (g);
ได้ จดั ทํารายงานให้ แก่เจ้ าของซึง+ ได้ ระบุชื+อ ที+อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี (ถ้ ามี) สถานะตามบทที+ 4 และรายละเอียดชนิดของเอกสารที+สง่ มอบให้ แก่ตวั แทน หัก ณ
ที+จ่ายของบุคคลทุกคนซึง+ เป็ นผู้รับประโยชน์ประเภทหนีซึง+ เป็ นบัญชีที+เกี+ยวกับการเงิน หรื อผลประโยชน์ประเภททุนในนิตบิ คุ คลนันโดยตรง; และ
ได้ จดั เตรี ยมเอกสารซึง+ เกี+ยวกับเจ้ าของทุกรายในนิตบิ คุ คลนัน เพื+อแสดงว่าเจ้ าของทุกรายของนิตบิ คุ คลนันเป็ นนิตบิ คุ คลตามมาตรา §1.1471-6(b),(c),(d),(e),(f)
และ/หรื อ (g) โดยมิต้องคํานึงถึงว่าเจ้ าของรายนันจะเป็ นผู้รับประโยชน์หรื อไม่

ส่ วนที 16
30

นิติบุคคลซึงถือโดยผู้รับผลประโยชน์ ทไี ด้ รับยกเว้ นทัง1 หมด

สถาบันการเงินทีตงั 1 อยู่ในประเทศซึงอยู่ภายใต้ การปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา (ดูคําแนะนํา)

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่านิตบิ คุ คลที+ระบุในส่วนที+ 1 เป็ นสถาบันการเงิน (นอกจากนิตบิ คุ คลเพื+อการลงทุน) ที+จดั ตังขึนภายใต้ กฎหมายของประเทศที+ขนต่
ึ อสหรัฐฯ
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ส่ วนที 17
31
•

•
•
•

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่านิตบิ คุ คลที+ระบุในส่วนที+ 1 นัน :
เป็ นบริ ษัทซึง+ ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้ จากการถือหุ้นในบริ ษัทอื+นเป็ นหลัก ศูนย์บริ หารเงิน (treasury center) หรื อ captive finance company และนิตบิ คุ คลนัน
ประกอบกิจการหลักตามทีร+ ะบุไว้ ในมาตรา §1.1471-5(e)(5)(i)(C) ถึง (E);
เป็ นสมาชิกของกลุม่ ที+มิได้ เป็ นสถาบันการเงินที+ระบุไว้ ในมาตรา §1.1471-5(e)(5)(i)(B);
ไม่ได้ เป็ นสถาบันรับฝากเงินหรื อสถาบันที+ถือสินทรัพย์แทน (นอกเหนือจากเป็ นสมาชิกในกลุม่ บริ ษัทตาม FATCA); และ
ไม่ได้ ทําหน้ าที+ (หรื อกระทําการเสมือน) เป็ นกองทุนเพื+อการลงทุน ตัวอย่างเช่น กองทุนเงินร่ วมทุน (Private Equity Fund) กองทุนที+เข้ าร่ วมลงทุนในกิจการ
ระยะแรก (Venture Capital Fund) กองทุนที+ซือกิจการที+จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และขอเพิกถอนมาอยู่นอกตลาด (Leveraged Buyout Fund) หรื อ
เครื+ องมื อการลงทุนอื+ นๆ ที+มีแผนการลงทุนที+จะซือหรื อให้ เงินสนับสนุนบริ ษัทต่างๆ และถื อผลประโยชน์ ในบริ ษัทเหล่านันในฐานะที+เป็ นสินทรัพย์ ประเภททุน
(Capital Assets) ที+ถือไว้ เพื+อการลงทุน

ส่ วนที 18
32
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

องค์ กรตามมาตรา 501(c)

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่านิตบิ คุ คลที+ระบุในส่วนที+ 1 เป็ นองค์กรตามมาตรา 501(c) ซึง+ :
ได้ รับหนังสือซึง+ ระบุว่าผู้รับการจ่ายเงินเป็ นองค์กรตามมาตรา 501(c) ลงวันที+
ซึง+ ออกโดยกรมสรรพากรสหรัฐฯ (IRS) และยังมีผลใช้ บงั คับหรื อ
ได้ ยื+นสําเนาความเห็นจากทนายชาวสหรัฐฯ ซึง+ ให้ คํารับรองว่าผู้รับการจ่ายเงินเป็ นองค์กรตามมาตรา 501(c) (โดยมิต้องคํานึงว่าผู้รับการจ่ายเงินเป็ นสมาคมของ
เอกชนต่างชาติหรื อไม่)

ส่ วนที 21
35

นิติบุคคลทีไม่ ใช่ สถาบันการเงินซึงอยู่ระหว่ างการชําระบัญชีหรืออยู่ในสถานะล้ มละลายซึงได้ รับยกเว้ น (ดูคําแนะนํา)

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่านิตบิ คุ คลที+ระบุในส่วนที+ 1 :
ได้ ทําการยื+นแผนการชําระบัญชี แผนการปรับองค์กรใหม่ หรื อยื+นล้ มละลายเมื+อวันที+
;
ในระยะเวลา 5 ปี ที+ผ่านมา ไม่เคยประกอบกิจการเป็ นสถาบันทางการเงินหรื อเป็ น passive NFFE;
ภายหลังจากการชําระบัญชี หรื อปรั บองค์กรใหม่หรื อพ้ นจากการล้ มละลาย มี จุดประสงค์ที+จะดําเนินการหรื อดําเนินกิจการใหม่ในฐานะที+มิใช่นิติบุคคลทาง
การเงิน; และ
ได้ ให้ หรื อจะให้ หลักฐานทางเอกสาร ตัวอย่างเช่น เอกสารการยื+นล้ มละลายหรื อเอกสารที+เปิ ดเผยได้ ที+ยืนยันสถานะว่านิติบุคคลนันอยู่ในสถานะล้ มละลายหรื อ
อยู่ระหว่างการชําระบัญชีมากกว่า 3 ปี

ส่ วนที 20
34

นิติบุคคลทีไม่ ใช่ สถาบันการเงินซึงเริมจัดตัง1 และซึงได้ รับยกเว้ น (Excepted Nonfinancial Start-up Company) (ดูคําแนะนํา)

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่านิตบิ คุ คลที+ระบุในส่วนที+ 1 :
จัดตังขึนเมื+อ (หรื อ ในกรณีประกอบธุรกิจประเภทใหม่ คือวันที+มีมติที+ประชุมอนุมตั ใิ ห้ ประกอบธุรกิจประเภทใหม่) (ต้ องน้ อยกว่า 24 เดือนก่อนวันที+มีการจ่ายเงิน;
ยังไม่ได้ ดําเนินการประกอบธุรกิจและไม่เคยมีประวัติการประกอบธุรกิจ หรื อ ลงทุนในสินทรัพย์โดยมีจุดประสงค์ที+จะประกอบธุรกิจใหม่ ซึง+ ไม่ใช่ธุรกิจประเภท
เดียวกับสถาบันการเงิน หรื อ Passive NFFE;
ลงทุนในสินทรัพย์โดยมีจดุ ประสงค์ที+จะประกอบธุรกิจ นอกเหนือจากธุรกิจของสถาบันการเงิน; และ
ไม่ได้ ทําหน้ าที+ (หรื อกระทําการเสมือน) เป็ นกองทุนเพื+อการลงทุน ตัวอย่างเช่น กองทุนเงินร่ วมลงทุน (Private Equity Fund) กองทุนที+เข้ าร่ วมลงทุนในกิจกรรม
ระยะแรก (Venture Capital Fund) กองทุนที+ซือกิจการที+จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และขอเพิกถอนมาอยู่นอกตลาด (Leveraged Buyout Fund) หรื อ
เครื+ องมื อการลงทุนอื+ นๆ ที+มีแผนการลงทุนที+จะซือหรื อให้ เงินสนับสนุนบริ ษัทต่างๆ และถื อผลประโยชน์ ในบริ ษัทเหล่านันในฐานะที+เป็ นสินทรัพย์ ประเภททุน
(Capital Assets) ที+ถือไว้ เพื+อการลงทุน

ส่ วนที 19
33

นิติบุคคลทีไม่ ใช่ สถาบันการเงินซึงได้ รับยกเว้ น (Excepted Nonfinancial Group Entity)

องค์ กรไม่ แสวงหาผลกําไร (ดูคําแนะนํา)

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่านิตบิ คุ คลที+ระบุในส่วนที+ 1 เป็ นองค์กรที+ไม่มีวตั ถุประสงค์ในการแสวงหาผลกําไรซึง+ เข้ าเงื+อนไขดังต่อไปนี :
นิติบุคคลจัดตังขึนและดํารงอยู่ในประเทศที+นิติบุคคลนันมี ถิ+นที+อยู่เพื+อวัตถุประสงค์ทางศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม หรื อเพื+ อการศึกษา
โดยเฉพาะ;
นิตบิ คุ คลนันได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ จากประเทศที+นิตบิ คุ คลนันมีถิ+นที+อยู;่
นิตบิ คุ คลนันไม่มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อสมาชิกที+มีผลประโยชน์หรื อเป็ นเจ้ าของประโยชน์ในเงินได้ หรื อทรัพย์สนิ ของนิตบิ คุ คล;
ไม่มีกฎหมายที+บงั คับใช้ ในประเทศที+นิตบิ คุ คลนันมีถิ+นที+อยู่หรื อเอกสารจัดตังนิตบิ คุ คลอนุญาตให้ มีการแจก หรื อใช้ ประโยชน์จากเงินได้ ใดๆ หรื อทรัพย์สินของนิติ
บุคคล เพื+อบุคคลใดบุคคลหนึง+ เป็ นการส่วนตัวหรื อเพื+อนิตบิ คุ คลที+มิได้ เป็ นองค์กรการกุศล นอกเหนือไปจากเพื+อกิจกรรมการกุศลของนิตบิ ุคคล หรื อเพื+อเป็ นการ
จ่ายค่าตอบแทนการให้ บริ การ หรื อการจ่ายเงินนันมีมลู ค่าเท่ากับราคาตลาดของทรัพย์สนิ ที+นิตบิ คุ คลได้ ซอไว้
ื ; และ
ในขณะที+มีการชําระบัญชีหรื อการเลิกนิตบิ คุ คล มีกฎหมายที+บงั คับใช้ ในประเทศที+นิตบิ คุ คลนันมีถิ+นที+อยู่หรื อเอกสารจัดตังนิตบิ คุ คลกําหนดให้ มีการมอบทรัพย์สิน
ทังหมดของนิตบิ คุ คลให้ แก่นิตบิ คุ คลที+เป็ นรัฐบาลต่างชาติหน่วยงานส่นหนึง+ ของรัฐบาลต่างชาติ นิตบิ คุ คลที+ควบคุมโดยรัฐบาลต่างชาติ หรื อองค์กรอื+นที+ระบุไว้ ใน
ส่วนที+ 21 นี หรื อมอบทรัพย์สนิ ให้ แก่รัฐบาลของประเทศที+นิตบิ คุ คลนันมีถิ+นที+อยู่หรื อหน่วยงานย่อยทางการเมืองอื+นที+มีลกั ษณะเช่นเดียวกัน
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ส่ วนที 22

นิติบุคคลทีไม่ ใช่ สถาบันการเงิน (NFFE) ซึงหุ้นของนิติบุคคลนัน1 มีการซือ1 ขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริ ษัทในเครือ
(ดูคําแนะนํา)

เลือกช่อง 36a หรื อ 36b ตามสมควร
36a ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า :
• นิตบ
ิ คุ คลตามที+ได้ ระบุไว้ ในส่วนที+ 1 เป็ นนิตบิ คุ คลต่างชาติที+มิใช่สถาบันการเงิน และ
• หลักทรัพย์ของนิตบ
ิ คุ คลข้ างต้ นมีการซือขายเป็ นปกติในตลาดหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี
(ระบุชื+อตลาดหลักทรัพย์ที+หลักทรัพย์นีมีการซือขายเป็ นปกติ)
36b ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า :
• นิตบ
ิ คุ คลตามที+ได้ ระบุไว้ ในส่วนที+ 1 เป็ นนิตบิ คุ คลต่างชาติที+มิใช่สถาบันการเงิน
• นิตบ
ิ คุ คลตามที+ได้ ระบุไว้ ในส่วนที+ 1 เป็ นบริ ษัทในเครื อของนิตบิ คุ คลซึง+ หลักทรัพย์มีการซือขายเป็ นปกติในตลาดหลักทรัพย์
• ชื+อของบริ ษัทในเครื อซึง
+ หลักทรัพย์มีการซือขายเป็ นปกติในตลาดหลักทรัพย์คือ
• ชื+อของตลาดหลักทรัพย์ที+หลักทรัพย์ข้างต้ นซือขายเป็ นปกติคือ

ส่ วนที 23
37
•
•

•

•
•
•

นิติบุคคลต่ างชาติทไี ม่ ใช่ สถาบันการเงินทีตงั 1 อยู่ในประเทศซึงอยู่ภายใต้ การปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกาซึงได้ รับ
ยกเว้ น (Excepted territory NFFE) (ดูคําแนะนํา)

นิติบุคคลทีมิใช่ สถาบันการเงิน (NFFE) ซึงมีรายได้ หลังจากการประกอบธุรกิจ (ดูคําแนะนํา)

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า :
นิตบิ คุ คลตามที+ได้ ระบุไว้ ในส่วนที+ 1 เป็ นนิตบิ คุ คลต่างชาติที+มิใช่สถาบันการเงิน
มีเงินได้ ขนต้
ั นในรอบปี ก่อนหน้ าจากการลงทุนน้ อยกว่าร้ อยละ 50
มีสนิ ทรัพย์ซงึ+ นิตบิ คุ คลนันถือไว้ และก่อให้ เกิดรายได้ จากการลงทุนในรอบปี ก่อนหน้ าน้ อยกว่าร้ อยละ 50 (ดูนิยามของเงินได้ จากการลงทุนในคําแนะนํา)

ส่ วนที 25
39a

และ
.

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า :
นิตบิ คุ คลตามที+ได้ ระบุไว้ ในส่วนที+ 1 เป็ นนิตบิ คุ คลที+จดทะเบียนในประเทศซึง+ อยู่ภายใต้ การปกครองของประเทศสหรัฐอเมริ กา
นิตบิ คุ คลตามที+ได้ ระบุไว้ ในส่วนที+ 1 :
• ไม่รับฝากเงินเยี+ยงธุรกิจปกติของธนาคารหรื อธุรกิจที+คล้ ายคลึงกัน
• ไม่ถือสินทรัพย์ทางการเงินแทนบุคคลอื+นในการประกอบธุรกิจหลัก หรื อ
• ไม่เป็ นบริ ษัทประกัน (หรื อบริ ษัทที+ถือหุ้นในบริ ษัทประกัน) ที+จ่ายหรื อมีภาระที+จะต้ องจ่ายเงินให้ แก่บญ
ั ชีทางการเงิน และ
เจ้ าของนิตบิ คุ คลตามที+ได้ ระบุไว้ ในส่วนที+ 1 ทังหมดเป็ นผู้มีถิ+นที+อยู่ในประเทศที+ NFFE นันได้ จดั ตังหรื อดําเนินการ

ส่ วนที 24
38

.

นิติบุคคลทีมิใช่ สถาบันการเงิน (NFFE) ซึงมีรายได้ หลังจากการลงทุน (ดูคําแนะนํา)

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่านิติบุคคลตามที+ได้ ระบุไว้ ในส่วนที+ 1 เป็ นนิติบุคคลต่างชาติที+มิใช่สถาบันการเงิน (นอกเหนือไปจากนิติบุคคลเพื+อการลงทุนซึง+ จัดตังขึนใน
ประเทศซึง+ อยู่ประเทศซึง+ อยู่ภายใต้ การปกครองของประเทศสหรัฐอเมริ กา) และไม่ใช่นิตบิ คุ คลซึง+ มีสถานะเป็ นนิตบิ คุ คลที+มิใช่สถาบันการเงิน (NFFE) ที+ซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์หรื อบริ ษัทในเครื อ นิตบิ คุ คลที+มิใช่สถาบันการเงิน (NFFE) ที+ได้ รับยกเว้ นเพราะอยู่ในประเทศซึง+ อยู่ภายใต้ การปกครองของประเทศสหรัฐอเมริ กา
(ดูคําแนะนํา) หรื อนิตบิ คุ คลที+มิใช่สถาบันการเงิน (NFFE) ที+ไม่ มีเงินได้ จากการลงทุน

เลือกช่อง 39b หรื อ 39c ตามสมควร
39b

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่านิตบิ คุ คลตามที+ได้ ระบุไว้ ในส่วนที+ 1 ไม่มีบคุ คลสหรัฐฯ ซึง+ เป็ นเจ้ าของที+มีนยั สําคัญ หรื อ

39c

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่านิตบิ คุ คลตามที+ได้ ระบุไว้ ในส่วนที+ 1 ได้ ระบุชื+อ ที+อยู่ และเลขประจําตัวของผู้เสียภาษี ของเจ้ าของที+เป็ นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละรายไว้ ในส่วนที+ 27
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ส่ วนที 26

คํารับรอง

ภายใต้ บทลงโทษฐานการให้ ความเท็จ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบข้ อมูลที+ปรากฎในแบบแสดงรายการนี และตราบเท่าที+ข้าพเจ้ ารับรู้ อย่างดีที+สดุ ข้ อมูลที+
ข้ าพเจ้ าได้ แสดงในแบบแสดงรายการนีนันถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นความจริ งทังหมด ข้ าพเจ้ าขอรับรองภายใต้ บทลงโทษฐานการให้ ความเท็จว่า :
1. บุคคลที+ได้ ระบุในบรรทัดที+ 1 ของแบบแสดงรายการนีเป็ นผู้รับประโยชน์ของเงินได้ ที+ระบุในแบบแสดงรายการนี เพื+อรับรองสถานะเจ้ าของสถาบันการเงินต่างชาติ หรื อ
เป็ นผู้ค้าที+สง่ แบบฟอร์ มนีตามมาตรา 6050W แห่งกฎหมายสหรัฐฯ
2. บุคคลที+ได้ ระบุในบรรทัดที+ 1 ของแบบฟอร์ มนีมิใช่บคุ คลสหรัฐฯ
3. เงินได้ ที+เกี+ยวข้ องกับแบบแสดงรายการนีมีลกั ษณะดังต่อไปนี
(ก) ไม่เป็ นเงินได้ ที+ถือว่าเกี+ยวข้ องกับการประกอบกิจการทางการค้ าหรื อธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริ กา
(ข) เป็ นเงินได้ ที+เกี+ยวข้ องกับการประกอบกิจการทางการค้ าหรื อธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริ กา แต่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องเสียภาษี ตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที+เกี+ยวข้ อง หรื อ
(ค) เป็ นเงินได้ ของผู้เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนซึง+ มีเงินได้ ที+ถือว่าเกี+ยวข้ องกับการประกอบกิจการทางการค้ าหรื อธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริ กา
4. ในกรณีซงึ+ เป็ นธุรกรรมของนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ หรื อการแลกเปลี+ยนหลักทรัพย์ ให้ ผ้ รู ับประโยชน์หมายถึงบุคคลต่างชาติซงึ+ ได้ รับการยกเว้ นตามที+กําหนดไว้ ใน
คําแนะนําการกรอกข้ อมูล
นอกจากนี ข้ าพเจ้ าอนุญาตให้ ยื+นแบบแสดงรายการนีแก่ตวั แทนหักภาษี ณ ที+จ่ายซึง+ เป็ นผู้ควบคุม เก็บรักษา หรื อรับชําระเงินได้ ซงึ+ ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับประโยชน์และอนุญาต
ให้ ตวั แทนหักภาษี ณ ที+จ่าย ชําระเงินโดยหักเงินได้ ซงึ+ ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับประโยชน์
ในกรณีท พ
ี บว่ ามีการรั บรองใดๆ ทีปรากฎในแบบแสดงรายการนีไ1 ม่ ถกู ต้ อง ข้ าพเจ้ าตกลงจะยืนแบบแสดงรายการฉบับใหม่ ภายใน 30 วัน

ลงลายมือชือ

.

.

ลายมือชือของบุคคลธรรมดาทีมีอาํ นาจลงนาม
พิมพ์ ช ือ
ให้ เจ้ าของผลประโยชน์
ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่ าข้ าพเจ้ ามีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลในบรรทัดที 1 ของแบบฟอร์ มนี 1

ส่ วนที 27

.
วันที (ดด-วว-ปปปป)

เจ้ าของสหรัฐฯใน NFFE ซึงมีรายได้ หลักจากการลงทุน

ตามความในส่วนที+ 25 ได้ กรอก ชื+อ ที+อยู่ และเลข TIN ของเจ้ าของโดยนัยสําคัญของ NFFE ที+เป็ นคนสหรัฐฯ ดังนี โปรดดูคําแนะนําสําหรับนิยามของ เจ้ าของสหรัฐฯ โดย
นัยสําคัญ
ชื+อ

ที+อยู่

เลข TIN
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