
1 
 

แบบฟอร์ม  W-8BEN-E  

(กรกฎาคม 2556) 
กระทรวงการคลงั  
กรมสรรพากรสหรัฐฯ  

หนังสือรับรองสถานะของผู้รับประโยชน์ที�แท้จริงเพื�อการหกัภาษี ณ ที�จ่ายใน 
ประเทศสหรัฐอเมริกาและการรายงาน (นิตบุิคคล) 

� แบบแสดงรายการฉบบันี  ใช้สาํหรับนิติบคุคลเท่านั  น ในกรณีที+เป็นบคุคลธรรมดาให้ใช้แบบแสดงรายการ W-8BEN 

� ท่านสามารถหาข้อมลูเกี+ยวกบัแบบแสดงรายการ W-8BEN-E และคําแนะนําในการกรอกแบบแสดงรายการดงักลา่วได้ที+   
www.irs.gov/formw8ben  

� ให้ยื+นแบบแสดงรายการนี  แก่ตวัแทนหกัภาษี ณ ที+จ่าย หรือ ผู้จ่ายภาษี ณ ที+จ่าย ไม่ต้องยื+นแบบแสดงรายการนี  แก่
กรมสรรพากรสหรัฐฯ 

หมายเลข OMB 1545-1621 
  

มใิห้ใช้แบบแสดงรายการฉบับนี 1แก่บุคคลดังนี 1 :  แต่ให้ใช้แบบแสดรายการดังนี 1แทน  

• นิตบิคุคลสหรัฐฯ หรือบคุคลธรรมดาสหรัฐฯ หรือผู้ มีถิ+นที+อยู่ในสหรัฐฯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W-9  
• บคุคลธรรมดาตา่งชาต…ิ…………………………………………………………………………………………….  W-8BEN (individual)  
• บคุคลธรรมดาตา่งชาตหิรือนิตบิคุคลซึ+งอ้างว่ามีเงินได้นั  นอนัเกิดจากการประกอบกิจการทางการค้าหรือธรุกิจในประเทศสหรัฐฯ 
(เว้นแตจ่ะมีการอ้างสทิธิประโยชน์ตามอนสุญัญาภาษีซ้อน) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  
W-8ECI 

• ห้างหุ้นสว่นตา่งชาต ิหรือทรัสต์ตา่งชาต ิหรือ ทรัสต์ผู้ดแูลผลประโยชน์ (grantor trust) (ดคํูาแนะนําเรื+องข้อยกเว้น)   W-8IMY  
• รัฐบาลตา่งชาต ิองค์กรระหว่างประเทศ ธนาคารกลางตา่งชาต ิองค์กรตา่งชาตทีิ+ได้รับยกเว้นทางภาษี มลูนิธิตา่งชาต ิ
หรือ รัฐบาลภายใต้การปกครองของสหรัฐฯ ซึ+งได้รับเงินได้จากสหรัฐฯ หรืออ้างการบงัคบัใช้มาตรา 115(2), 501(c), 
892, 895 หรือ 1443(b) (เว้นแตจ่ะมีการอ้างสทิธิประโยชน์ตามอนสุญัญาภาษีซ้อน) (ดคํูาแนะนํา)  

W-8ECI หรือ W-8EP  

• บคุคลใดๆ ที+ทําหน้าที+เป็นตวักลาง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W-8IMY 
 

ส่วนที� 1 การระบุผู้รับประโยชน์ที�แท้จริง (ดคํูาแนะนํา) 
1   ชื+อนิตบิคุคลซึ+งเป็นผู้ รับประโยชน์ที+แท้จริง 
 

2   ประเทศซึ+งนิตบิคุคลหรือองค์กรจดัตั  ง (ห้ามใช้คํายอ่) 
 

3   ชื+อนิตบิคุคลซึ+งไม่ถือวา่เป็นนิตบิคุคลตามกฎหมายภาษีสหรัฐฯ (disregarded entity) หรือสาขาที+ได้รับชําระ (หากมี) 
 

4   สถานะตามบทที+ 3 (ประเภทของนิตบิคุคล)  
     (ให้กาเครื+องหมายช่องเดียว) 

บริษัท นิติบคุคลซึ+งไม่ถือว่าเป็นนิติบุคคลตาม

กฏหมายภาษีสหรัฐฯ  

(disregarded entity) 

ห้างหุ้นสว่น 

ทรัสต์ประเภททั+วไป 

(simple trust) 

ทรัสต์ผู้ รับผลประโยชน์ 

(grantor trust) 

ทรัสต์ประเภทพิเศษ 

(complex trust) 

กองมรดก (estate) รัฐบาล 

ธนาคารกลาง องค์กรที+ได้รับยกเว้นภาษี มลูนิธิของเอกชน   

หากท่านเป็นนิติบุคคลซึ+งไม่ถือว่าเป็นนิติบคุคลตามกฎหมายภาษีสหรัฐฯ (disregarded entity) ห้างหุ้นสว่น ทรัสต์ประเภททั+วไป 
หรือทรัสต์ผู้ รับประโยชน์ตามที+ได้กลา่วข้างต้น ท่านเป็นนิติบคุคลแบบผสมตามอนสุญัญาภาษีซ้อนหรือไม ่ให้ท่านกรอกสว่นที+ 3                              ใช่                          ไม่ใช ่

5   บทที+ 4 สถานะ (สถานะตาม FATCA) (ให้กาเครื+องหมายช่องเดียวเทา่นั  น เว้นแตจ่ะระบเุป็นอย่างอื+น) (โปรดดคํูาแนะนําสําหรับรายละเอียดและทําการรับรองสถานะของ
นิตบิคุคลข้างท้ายนี  ) 

สถาบนัการเงินต่างชาติที+ไม่เข้าร่วม (รวมถงึ FFI ที+มข้ีอจํากดัในการปฏิบติั หรือ Limited 
Branch) 
 

องค์กรระหว่างประเทศ (International Organization) กรอกในสว่นที+ 13 
 

สถาบนัการเงินที+เข้าร่วม (Participating FFI) 
 

กองทนุเพื+อการเกษียณอายทีุ+ได้รับยกเว้น (Exempt Retirement Funds) 
กรอกสว่นที+ 14 

FFI ที+ต้องรายงานตาม Model 1 (Reporting Model 1 FFI) 
 

นิติบคุคลซึ+งถือโดยผู้ รับประโยชน์ที+ได้รับยกเว้นทั  งหมด (Entity wholly owned by Exempt 
Beneficial Owners) กรอกสว่นที+ 15 

FFI ที+เข้าร่วมและอยู่ในประเทศที+ทําข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแบบที+ 2 
(Participating FFI in a Model 2 IGA jurisdiction) 

สถาบนัการเงินที+ตั  งอยู่ในประเทศซึ+งอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา (Territory 
Financial Institution) กรอกสว่นที+ 16 

FFI ซึ+งถือว่าได้ปฏิบติัตาม FATCA แบบจดทะเบยีน (Registered Deemed-Compliant)  
(ประเภทอื+น) 

นิติบคุคลที+ไม่ใช่สถาบนัการเงินซึ+งได้รับยกเว้น 
(Excepted nonfinancial group entity) กรอกสว่นที+ 17 

FFI ที+ได้รับการสนบัสนนุ (sponsored FFI) และยงัไม่ได้รับ GIIN (สาํหรับการจ่ายเงินที+
เกิดขึ  นก่อนวนัที+ 1 มกราคม 2016 เท่านั  น) กรอกสว่นที+ 4 

นิติบคุคลที+ไม่ใช่สถาบนัการเงินซึ+งเริ+มจดัตั  งและได้รับการยกเว้น (Excepted nonfinancial start-
up company) กรอกสว่นที+ 18 

FFI ซึ+งถือว่าได้ปฏิบติัตาม FATCA แบบมีการรับรอง ประเภทธนาคารท้องถิ+นที+ไม่ได้จด
ทะเบยีน (Certified-Compliant, Non-registering Local Bank) กรอกสว่นที+ 5 

นิติบคุคลที+ไม่ใช่สถาบนัการเงินซึ+งอยู่ในระหว่างการชําระบญัชี หรือล้มละลายและได้รับการยกเว้น 
(Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy) กรอกสว่นที+ 19 

FFI ซึ+งถือว่าได้ปฏิบติัตาม FATCA แบบมีการรับรอง ประเภทบญัชีที+มีมลูค่าตํ+า (Certified 
Deemed-Compliant FFI with only low-value-account) กรอกสว่นที+ 6 

องค์กรตามมาตรา 501 (c) (501 (c) organization) กรอกสว่นที+ 20 
 

FFI ซึ+งถือว่าได้ปฏิบติัตาม FATCA แบบมีการรับรอง ประเภทนิติบุคคลเพื+อการลงทนุที+ถือ
โดยตรงอย่างใกล้ชิด (Certified Deemed-Compliant sponsored, closely held 
investment vehicle) กรอกสว่นที+ 7 
 
 

องค์กรไม่แสวงหากําไร (Nonprofit organization) กรอกสว่นที+ 21 
 
 



2 
 

 

FFI ซึ+งถือว่าได้ปฏิบติัตาม FATCA แบบมีการรับรอง ประเภท limited life debt investment 
company (Certified Deemed-Compliant limited life debt investment company) 
(เฉพาะการจ่ายเงินที+เกิดก่อนวนัที+ 1 มกราคม 2017) กรอกสว่นที+ 8 

นิติบคุคลที+ไม่ใช่สถาบนัการเงินซึ+งหุ้นของนิติบคุคลนั  นมีการซื  อขายในตลาดหลกัทรัพย์หรือบริษัท
ในเครือ (NFFE that is publicly traded or affiliate of a publicly traded NFFE)  
กรอกสว่นที+ 22 

สถาบนัการเงินต่างชาติผู้ถือเอกสาร (Owner-documented FFI) กรอกสว่นที+ 9 
 

นิติบคุคลต่างชาติที+ไม่ใช่สถาบนัการเงินที+ตั  งอยู่ในประเทศซึ+งอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ+งได้รับยกเว้น (Excepted territory NFFE กรอกสว่นที+ 23 

ผู้จดัจําหน่ายแบบจํากดัผู้ถือหน่วย (Restricted Distributor) กรอกสว่นที+ 10 
 

นิติบคุคลที+ไม่ใช่สถาบนัการเงินซึ+งมีรายได้หลกัจากการประกอบธุรกิจ (Active NFFE)  
กรอกสว่นที+ 24 

FFI ที+ไม่ต้องรายงานซึ+งอยู่ในประเทศ IGA (non-reporting IGA FFI) กรอกสว่นที+ 11 
 

นิติบคุคลที+ไม่ใช่สถาบนัการเงินซึ+งมีรายได้หลกัจากการลงทนุ (Passive NFFE)  
กรอกสว่นที+ 25 

รัฐบาลต่างชาติ รัฐบาลที+อยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐฯ หรือธนาคารกลางต่างชาติ 
(Foreign government, Government of a U.S. Possessing, or foreign central bank of 
issue) กรอกสว่นที+ 12 

ไม่ได้รับเงินจ่ายที+เข้าข่ายต้องถกูหกั ณ ที+จ่าย (withholdable payment) หรือ Passthru Payment 
ต้องใสร่หสั:                                               . 

6   ถิ+นที+อยู่ถาวร (ถนน อาคารชดุ เลขที+ห้องชดุ) ห้ามใช้ที�อยู่ตามตู้ไปรษณีย์ หรือ ที�อยู่เพื�อรับเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั1น 
 
     เมือง รัฐ หรือ จงัหวดั รวมถึงรหสัไปรษณีย์ (หากมี) 
 

ประเทศ (ห้ามใช้ตวัย่อ) 
 

7   ที+อยู่ทางไปรษณีย์ (หากแตกตา่งไปจากที+ระบขุ้างต้น) 
 
     เมือง รัฐ หรือ จงัหวดั รวมถึงรหสัไปรษณีย์ (หากมี) 
 

ประเทศ (ห้ามใช้ตวัย่อ) 
 

8   เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีสหรัฐฯ (EIN) หากจําเป็น 
     (ดคํูาแนะนํา) 

9          เลขประจําตวัของ FFI (GIIN) 
 

      เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีตา่งชาต ิ
      (ดคํูาแนะนํา) 

10  เลขอ้างอิง (ดคํูาแนะนํา) 
 
หมายเหตุ : ต้องกรอกข้อมลูที+เหลือในแบบแสดงรายการนี  รวมทั  งลงลายมือชื+อในสว่นที+ 26 

ส่วนที� 2 

นิติบุคคลซึ�งไม่ถือว่าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายภาษีสหรัฐฯ (disregarded entity) หรือสาขาที�ได้รับการจ่ายเงนิ (ให้กรอกก็
ตอ่เมื+อนิติบคุคลซึ+งไมถื่อวา่เป็นนิติบคุคลตามกฎหมายภาษีสหรัฐฯ (disregarded entity) หรือสาขาของสถาบนัการเงินตา่งชาติที+ไม่
เข้าร่วม สถาบนัการเงินที+เข้าร่วม หรือ FFI ที+ถือวา่ปฏิบตัิตามแบบจดทะเบียนในประเทศที+ไมไ่ด้ประเทศซึ+ง FFI มีถิ+นที+อยู)่ 

11  สถานะตามบทที+ 4 (สถานะของ FATCA) ของนิตบิคุคลซึ+งไมถื่อว่าเป็นนิตบิคุคลตามกฎหมายภาษีสหรัฐฯ (disregarded entity) หรือ สาขาที+ได้รับการจ่ายเงิน 
FFI ที+ไม่เข้าร่วม (Nonparticipating FFI) FFI ที+ต้องรายงานภายใต้ IGA แบบ 1 (Reporting Model 1 FFI 
FFI ที+เข้าร่วม (participating FFI) FFI ที+เข้าร่วมและตั  งอยูใ่นประเทศที+ทําข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแบบที+ 1  

(Participating FFI in a Model 2 IGA jurisdiction) 

12  ที+อยู่ของนิตบิคุคลซึ+งไมถื่อว่าเป็นนิตบิคุคลตามกฎหมายภาษีสหรัฐฯ (disregarded entity) หรือสาขาที+ระบใุนบรรทดัที+ 3 (ถนน อาคารชดุ หรือเลขที+ห้องชดุ) ห้ามใช้ที�อยู่

ตามตู้ไปรษณีย์ หรือ ที�อยู่เพื�อรับเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั1น 

 

 เมือง รัฐ หรือ จงัหวดั รวมถงึรหสัไปรษณีย์ (หากมี) 

 ประเทศ (ห้ามใช้ตวัย่อ) 

13  เลขที+ประจําตวัของ FFI (GIIN) (ถ้ามี) 

 

ส่วนที� 3 การอ้างสิทธิประโยชน์ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน (ถ้ามี) (เพื+อวตัถปุระสงค์ตามบทที+ 3 เทา่นั  น) 

14  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ (ให้ทําเครื+องหมายทกุข้อที+เกี+ยวข้อง) : 
a            ผู้ รับประโยชน์ที+แท้จริงเป็นผู้ มีถิ+นที+อยู่ในประเทศ                            ตามความหมายของอนสุญัญาภาษีซ้อนระหวา่งสหรัฐอเมริกาและประเทศดงักลา่ว 
b            ผู้ รับประโยชน์ที+แท้จริงได้รับเงินได้ตามที+ได้อ้างสทิธิประโยชน์ทางภาษีจากอนสุญัญาภาษีซ้อน และ หากมีเงินได้นั  นเข้าเงื+อนไขตามอนสุญัญาภาษีซ้อนใน

เรื+องข้อจํากดัในการใช้สทิธิประโยชน์ (ดคํูาแนะนํา) 
c            ผู้ รับประโยชน์ที+แท้จริงอ้างสทิธิประโยชน์ตามอนสุญัญาภาษีซ้อนในเงินปันผลที+ได้รับจากนิตบิคุคลตา่งประเทศหรือดอกเบี  ยอนัเกิดจากการค้าหรือธุรกิจของ

นิตบิคุคลตา่งประเทศในประเทศสหรัฐฯ และผู้ รับประโยชน์นั  นเข้าเงื+อนไขการเป็นผู้ มีถิ+นที+อยู่ (ดคํูาแนะนํา) 
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15  อัตราภาษีพเิศษ และเงื�อนไขพเิศษ (หากมี-ดคํูาแนะนําการกรอกข้อมลู) : ผู้ รับประโยชน์อ้างสทิธิประโยชน์ตามข้อ         ของอนสุญัญาภาษีซ้อนฉบบัที+อ้างไว้ใน

ข้อ14a เพื+อที+จะเสียภาษีในอตัราร้อยละ         ของเงินได้ประเภท                                                                                                                                           .
โปรดระบสุาเหตทีุ+ทําให้ผู้ รับประโยชน์เข้าเงื+อนไขตามอนสุญัญาภาษีซ้อน                                                                                                                              . 

 

ส่วนที� 4 FFI ที�ได้รับการสนับสนุน (sponsored FFI) แต่ยังไม่ได้รับเลขประจาํตัว FFI (GIIN) 

16  ชื+อของนิตบิคุคลที+ให้การสนบัสนนุ                                                                                                                                                                            . 
17  ทาํเครื�องหมายทุกช่องที�เกี�ยวข้อง 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิตบิคุคลที+ระบใุนสว่นที+ 1 
• เป็น FFI เพราะเป็นนิตบิคุคลเพื+อการลงทนุ 
• ไม่เป็น QI, WP, หรือ WT และ 
• ได้ตกลงกบันิตบิคุคลข้างต้นว่าจะเป็นนิตบิคุคลให้การสนบัสนนุเพื+อนิตบิคุคลนั  น 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิตบิคุคลที+ระบใุนสว่นที+ 1 นั  น 
• เป็นบริษัทที+ถกูควบคมุโดยบริษัทตา่งชาตติามที+นิยามไว้ในมาตรา 957(a) 
• ไม่เป็น QI, WP, หรือ WT 
• มีสถาบนัการเงินสหรัฐฯตามที+ได้กล่าวไว้ข้างต้นเป็นเจ้าของทั  งหมด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และสถาบันการเงินสหรัฐฯ นั  นตกลงที+จะทําหน้าที+เป็นนิติ

บคุคลที+ให้การสนบัสนนุนิตบิคุคลนั  นๆ และ 
• มีการใช้ระบบบญัชีอิเลก็ทรอนิกส์ร่วมกนักบันิตบิคุคลที+ให้การสนบัสนนุ (ตามที+ได้ระบุข้างต้น) เพื+อทําให้นิติบุคคลที+ให้การสนบัสนนุสามารถระบุผู้ ถือบญัชีและ

ผู้ รับเงินของนิตบิคุคล และสามารถเข้าถึงบญัชีและข้อมลุของลกูค้าทั  งหมดที+นิตบิคุคลนั  นมีอยู่ รวมถึงแตไ่ม่จํากดัแคก่ารระบุข้อมูลลกูค้า เอกสารของลกูค้า ยอด
บญัชีคงเหลือ และการจ่ายเงินทั  งหมดให้แก่ผู้ ถือบญัชีหรือผู้ รับเงิน 

ส่วนที� 5 FFI ซึ�งถือว่าได้ปฏิบัติตาม FATCA แบบมีการรับรอง ประเภทธนาคารท้องถิ�นที�ไม่ได้ต้องจดทะเบียน (ดคูําแนะนํา) 
18          ข้าพเจ้าขอรับรองว่า FFI ที+ระบใุนสว่นที+ 1 นั  น : 

• ประกอบกิจการและได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจเป็นธนาคารหรือเครดติยเูนี+ยนในประเทศที+นิตบิคุคลนั  นถกูจดัตั  งหรือก่อตั  ง 
• ประกอบกิจการการให้กู้ ยืมและรับฝากเงินจากลกูค้าที+ไม่เกี+ยวข้องกนัเป็นหลกั 
• ไมมี่สถานประกอบการถาวรอยู่นอกประเทศที+จดัตั  งหรือก่อตั  ง (เพื+อการนี   สถานประกอบการถาวรไม่รวมถึง สถานที+ซึ+งไม่มีการโฆษณาตอ่สาธารณชนและ FFI ใช้

สถานที+นั  นเพื+อการจดัการทั+วไปเทา่นั  น) 
• ไม่มีการเรียกลกูค้าให้เปิดบญัชีนอกประเทศที+มีการจดัตั  ง 
• มีสนิทรัพย์ไม่เกินกว่า 175 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐฯ ในบญัชีงบดลุ และหากเป็นสมาชิกของบริษัทในกลุ่ม กลุ่มบริษัทนั  นจะมีสินทรัพย์ไม่เกินกว่า 500 ล้านดอลล่าร์

สหรัฐฯ ในงบดลุรวม และ 
• ต้องไม่มีสมาชิกในกลุม่บริษัทซึ+งเป็นสถาบนัการเงินตา่งชาต ินอกเหนือไปจากสถาบนัการเงินตา่งชาติที+จดัตั  งหรือก่อตั  งในประเทศเดียวกับธนาคารตามที+ระบุใน

สว่นที+ 1 และสมาชิกดงักลา่วจะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามที+กลา่วไว้ในสว่นที+ 5 นี   
 

ส่วนที� 6 สถาบันการเงนิต่างชาติซึ�งถือว่าได้ปฏิบัติตาม FATCA แบบมีการรับรอง ประเภทบัญชีที�มีมูลค่าบัญชีตํ�า (ดคูาํแนะนํา) 
19          ข้าพเจ้าขอรับรองว่า สถาบนัการเงินตา่งชาต ิที+ระบใุนสว่นที+ 1 นั  น : 

• ไม่ได้ประกอบกิจการการลงทุน ลงทนุใหม่ หรือทําการค้าหลกัทรัพย์ ผลประโยชน์ในห้างหุ้นส่วน โภคภณัฑ์ (commodities) สญัญาที+อิงมูลค่าประมาณการ 
(notional principal contracts) สญัญาประกนัหรือสญัญาบํานาญ หรือผลประโยชน์ใดๆในหลกัทรัพย์ (รวมถึงสญัญาซื  อขายล่วงหน้าแบบมาตรฐาน (futures) 
สญัญาซื  อขายลว่งหน้าแบบไม่มาตรฐาน (forward) ตราสารแสดงสิทธิ (option) ผลประโยชน์ในห้างหุ้นส่วน โภคภณัฑ์ สญัญาที+อิงมูลค่าประมาณการ (NPC) 
สญัญาประกนัหรือสญัญาบํานาญ 

• สถาบนัการเงินตา่งชาตนิั  น หรือบริษัทในเครือ (ถ้ามี) ไม่มีบญัชีที+มีมลูคา่เกิน 50,000 เหรียญดอลลา่ร์สหรัฐ (หลงัจากใช้กฎการรวมมลูคา่บญัชีแล้ว) และ 
• สถาบนัการเงิตตา่งชาต ิหรือบริษัทในเครือ (ถ้ามี) ของสถาบนัการเงินตา่งชาต ิมีสนิทรัพย์ที+ปรากฎในงบการเงินรวมหรือบญัชีรวมไมเ่กิน 50 ล้านเหรียญดอลล่าร์

สหรัฐ ณ วนัสิ  นปีของบญัชีลา่สดุ 
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ส่วนที� 7 
FFI ซึ�งถือว่าได้ปฏิบัติตาม FATCA แบบมีการรับรอง ประเภทนิติบุคคลเพื�อการลงทุนที�ถือโดยตรงอย่างใกล้ชิด (sponsored 
closely held investment vehicle 

20  ชื+อของนิตบิคุคลที+ให้การสนบัสนนุ                                                                                                                 . 
21          ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิตบิคุคลที+ระบใุนสว่นที+ 1 นั  น : 

• เป็นสถาบนัการเงินตา่งชาต ิเนื+องจากเป็นนิตบิคุคลเพื+อการลงทนุตามที+ระบใุนมาตรา §1.1471-5(e)(4) 
• ไม่ใช่ QI, WP หรือ WT 
• มีข้อผกูพนัตามสญัญากบันิตบิคุคลที+ให้การสนบัสนนุตามที+ระบุข้างต้น โดยนิติบุคคลที+ให้การสนบัสนนุตกลงจะปฏิบตัิหน้าที+ในการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ 

การหกั ณ ที+จ่าย และการรายงาน ของสถาบนัการเงินตา่งชาตทีิ+เข้าร่วมในนามของนิตบิคุคลนั  น 
• ไม่กระทําการใดๆ เสมือนเป็นเครื+องมือในการลงทนุให้กบัคูบ่คุคลอื+นที+ไม่เกี+ยวข้อง และ 
• มีบคุคลธรรมดาซึ+งเป็นเจ้าของผลประโยชน์ในหนี  และหุ้นทั  งหมดของนิตบิคุคลเทา่กบั หรือน้อยกว่า 20 คน 

 

ส่วนที� 8 
FFI ซึ�งถือว่าได้ปฏิบัติตาม FATCA แบบมีการรับรอง ประเภท Limited Life Debt Investment Vehicle (LLDIV)(ก่อนวนัที+ 1 
มกราคม พ.ศ. 2560) 

22          ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิตบิคุคลที+ระบใุนสว่นที+ 1 นั  น : 
• เป็นนิติบุคคลที+ใช้เพื+อการลงทนุรวม ซึ+งมีสถานะเป็นสถาบนัการเงินต่างชาติ เนื+องจากเป็นนิติบุคคลเพื+อการลงทุนซึ+งเสนอผลประโยชน์หลกัให้แก่ผู้ลงทนุที+ไม่

เกี+ยวข้อง (unrelated investor) ซึ+งมีการจดัตั  งและการดําเนินงานซึ+งเข้าเงื+อนไขของมาตรา §1.1471-5(f)(2)(iv) (รวมถึงเงื+อนไขใดๆ ที+เกี+ยวกับการแก้ไขเพิ+มเติม 
หรือการชําระบญัชี) 

• ก่อตั  งเพื+อวตัถปุระสงค์ในการซื  อขาย (และได้ซื  อขายจริง) และถือหนี  ซึ+งมีลกัษณะเฉพาะ 
• ทําการจ่ายเงินให้แก่ผู้ลงทนุในนิตบิคุคลที+ทําการเคลียร์ริ+งผ่านองค์กรที+ทําหน้าที+เคลียร์ริ+งซึ+งเป็นสถาบนัการเงินต่างชาติที+เข้าร่วม FFI ที+ต้องรายงานภายใต้ IGA 

แบบ 1 หรือสถาบนัการเงินสหรัฐฯ หรือทําการจ่ายเงินผ่านทรัสตี ซึ+งเป็น สถาบนัการเงินต่างชาติที+เข้าร่วม FFI ที+ต้องรายงานภายใต้ IGA แบบ 1 หรือสถาบนั
การเงินสหรัฐฯ 

• หนงัสือสญัญาทรัสต์ของนิตบิุคคล หรือข้อตกลงเกี+ยวกับผู้ดแูลผลประโยชน์นั  น ให้อํานาจแก่ทรัสตี หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ในดําเนินการใดๆ เฉพาะที+ระบุไว้ใน
หนงัสือสญัญาทรัสต์ โดยทรัสตี หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่มีอํานาจในการปฏิบตัติามหน้าที+ของสถาบนัการเงินต่างชาติที+เข้าร่วมภายใต้ข้อตกลงสถาบนัการเงิน
ตา่งชาต ิและ 

• ไม่มีบคุคลอื+นใดที+มีอํานาจในการปฏิบตัหิน้าที+ตามที+กําหนดของสถาบนัการเงินตา่งชาตทีิ+เข้าร่วมสญัญาในนามของนิตบิคุคลดงักลา่ว 
 

ส่วนที� 9 สถาบันการเงนิต่างชาติผู้ถือเอกสาร (Owner-documented FFI) (ดคูําแนะนํา) 

หมายเหตุ สถานะนี  ใช้ในกรณีที+สถาบนัการเงินสหรัฐฯ หรือสถาบนัการเงินตา่งชาตทีิ+เข้าร่วมตกลงที+จะถือว่าสถาบนัการเงินตา่งชาตนิั  นเป็นสถาบนัการเงินตา่งชาตผิู้ ถือ
เอกสาร (ดคํูาแนะนําในสว่นข้อกําหนด) นอกจากนี   สถาบนัการเงินตา่งชาตต้ิองทําการรับรองดงัตอ่ไปนี   
23a        (สถาบนัการเงินตา่งชาตผิู้ ถือเอกสารให้เลือกช่องนี  ) ข้าพเจ้าขอรับรองวา่สถาบนัการเงินตา่งชาตทีิ+ระบใุนสว่นที+ 1 นั  น : 

• ไม่ได้ทําหน้าที+เป็นตวักลาง 
• ไม่ได้รับเงินฝากในการดําเนินธุรกิจทั+วไปเยี+ยงธนาคารหรือธุรกิจอื+นๆ ที+คล้ายคลงึกนั 
• ในการประกอบธุรกิจหลกัของสถาบนัการเงินนั  น สถาบนัการเงินไม่ได้ถือสนิทรัพย์ทางการเงินเป็นจํานวนมากเพื+อบญัชีของบคุคลอื+น 
• ไม่เป็นบริษัทประกนั (หรือบริษัทซึ+งถือหุ้นในบริษัทประกนั) ซึ+งออกหรือมีหน้าที+ในการจ่ายเงินที+เกี+ยวกบับญัชีทางการเงิน 
• ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือกบันิตบิคุคลที+ประกอบธุรกิจรับเงินฝากเยี+ยงธนาคารหรือธุรกิจอื+นๆ ที+คล้ายคลงึกนั หรือนิตบิคุคลซึ+งถือสนิทรัพย์ทางการเงินเพื+อบญัชีของ

บคุคลอื+น หรือไม่ได้เป็นบริษัทประกนั (หรือบริษัทซึ+งถือหุ้นในบริษัทประกนั) ซึ+งออกหรือมีหน้าที+ในการจ่ายเงินที+เกี+ยวกบับญัชีทางการเงิน และ 
• ไม่ได้ถือบญัชีแทนสถาบนัการเงินตา่งชาตทีิ+ไม่ได้เข้าร่วม 
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ส่วนที� 9 สถาบันการเงนิต่างชาติผู้ถือเอกสาร (Owner-documented FFI) (ดคูําแนะนํา) (ตอ่) 

เลือกช่อง 23b หรือ 23c แล้วแตก่รณี 
23b        ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสถาบนัการเงินตา่งชาตทีิ+ระบใุนสว่นที+ 1 นั  น : 

• ได้ให้ หรือจะให้เอกสารที+ยังมีผลบงัคบัใช้ (รวมถึงเอกสารการสละสิทธิ) ตามที+กําหนด ในส่วนที+เกี+ยวกับแต่ละบุคคล บุคคลสหรัฐฯ จําเพาะ สถาบนัการเงิน
ต่างชาตผิู้ ถือเอกสาร ผู้ รับประโยชน์ที+ได้รับยกเว้น หรือ นิติบุคคลต่างชาติที+ไม่ใช่สถาบันการเงินซึ+งถือผลประโยชน์ในสถาบนัการเงินต่างชาติที+ระบุในส่วนที+ 1      
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

• ได้ให้ หรือจะให้คําแถลงการรายงานซึ+งมีเนื  อหาดงัตอ่ไปนี   แก่สถาบนัการเงินตา่งชาตผิู้ ถือเอกสาร 
• ชื+อ ที+อยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี (ถ้ามี) สถานะตามบทที+ 4 และประเภทของเอกสารที+ให้ (หากมี) ของบุคคลและบุคคลสหรัฐฯ จําเพาะทุกคน ซึ+งถือ
ผลประโยชน์ประเภททนุในสถาบนัการเงินที+ถือเอกสาร ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ดนิูตบิคุคลทั  งหมดที+นอกเหนือจากบคุคลสหรัฐฯ จําเพาะ) 

• ชื+อ ที+อยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี (ถ้ามี) สถานะตามบทที+ 4 และประเภทของเอกสารที+ให้ (หากมี) ของบุคคลและบุคคลสหรัฐฯ จําเพาะทุกคน ซึ+งถือ
ผลประโยชน์ประเภทหนี   (ซึ+งรวมถึงผลประโยชน์โดยตรงในหนี   ซึ+งรวมถึงผลประโยชน์ประเภทหนี  ในนิติบุคคลซึ+งเป็นเจ้าของผู้ รับเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม หรือเป็นเจ้าของผลประโยชน์ประเภททนุของผู้ เป็นเจ้าหนี  ของผู้ รับโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ในสถาบนัการเงินที+ถือเอกสารที+เป็นบญัชีที+มีมูลค่าเกิน 
50,000 เหรียญดอลลา่ร์สหรัฐ (ไม่รวมถึงผลประโยชน์ประเภทหนี  ทั  งหมดที+ถือโดยสถาบนัการเงินต่างชาติที+เข้าร่วม หรือ FFI ซึ+งถือว่าได้ปฏิบตัิตาม FATCA 
แบบจดทะเบียน หรือ FFI ซึ+งถือว่าได้ปฏิบตัติาม FATCA แบบมีการรับรอง หรือ นิตบิคุคลที+ไม่ใช่สถาบนัการเงินซึ+งได้รับยกเว้น หรือ EBO หรือบุคคลสหรัฐฯ 
ที+ไม่ใช่บคุคลสหรัฐจําเพาะ) และ 

• ข้อมลูเพิ+มเตมิใดๆ ที+ผู้ ทําการหกั ณ ที+จ่ายร้องขอ เพื+อปฏิบตัติามหน้าที+ในสว่นที+เกี+ยวกบันิตบิคุคล 
23c        ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสถาบนัการเงินตา่งชาตทีิ+ระบใุนสว่นที+ 1 ได้ให้ หรือจะให้ จดหมายจากผู้ตรวจสอบจากบริษัทบญัชีที+เป็นอิสระหรือตวัแทนกฎหมายซึ+งมีที+อยู่

ในสหรัฐฯ ซึ+งได้ลงลายมือชื+อภายในสี+ปีนบัแตว่นัที+มีการจ่ายเงิน โดยบริษัทหรือตวัแทนดงักลา่วได้ตรวจสอบเอกสารของสถาบนัการเงินต่างชาตใินส่วนที+เกี+ยวกับ
เจ้าของและผู้ ถือสิทธิในหนี  ตามที+ระบุใน §1.1471-3(d)(iv)(A)(2) และพบว่าสถาบันการเงินต่างชาติดงักล่าวเข้าเงื+อนไขการเป็นสถาบนัการเงินต่างชาติผู้ ถือ
เอกสารทกุประการ และไม่มีเจ้าของซึ+งถือผลประโยชน์ในตวัผู้ รับเงินนั  น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที+เป็นสถาบนัการเงินต่างชาติที+ไม่เข้าร่วมบุคคลสหรัฐฯ 
จําเพาะ หรือ นิตบิคุคลตา่งชาตทีิ+ไม่ใช่สถาบนัการเงินที+มีเงินได้จากการลงทนุซึ+งมีผู้ ถือหุ้นที+มีนยัสําคญัเป็นบุคคลสหรัฐฯ (passive NFFE with substantial U.S. 
owners) 

เลือกช่อง 23d หากใช้ได้ 

23d        ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิตบิคุคลตามที+ระบไุว้ในสว่นที+ 1 นั  นเป็นทรัสต์ซึ+งไม่มีผู้ รับผลประโยชน์แบบมีเงื+อนไข (contingent beneficiaries) หรือเป็นผู้ รับผลประโยชน์
ซึ+งอยู่ในประเภทที+ระบไุม่ได้ 

 

ส่วนที� 10 ผู้จาํหน่ายหลักทรัพย์แบบจาํกัดผู้ถือหน่วย (Restricted Distributor) (ดคูําแนะนํา) 
24a        (ให้ผู้ จําหน่ายหลกัทรัพย์แบบจํากดัการจําหน่ายเลือกช่องนี  ) ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิตบิคุคลที+ระบใุนสว่นที+ 1 นั  น : 

• ดําเนินการเป็นผู้แทนจําหน่ายผลประโยชน์ประเภทหนี  หรือทนุในกองทนุแบบจํากดัผู้ ถือหน่วยที+ระบไุว้ในแบบแสดงรายการนี   
• ให้บริการด้านการลงทนุแก่ลกูค้าที+ไม่เกี+ยวข้องอย่างน้อย 30 ราย และไม่มีลกูค้าที+เป็นบคุคลที+เกี+ยวข้องเกินกว่าครึ+งหนึ+ง 
• ต้องดําเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะตามการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินภายใต้กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศที+จดัตั  งขึ  น 

(ซึ+งเป็นประเทศที+ปฏิบตัติาม FATF) 
• ประกอบกิจการในประเทศที+ก่อตั  งหรือจดัตั  งเทา่นั  น ไม่มีสถานประกอบการถาวรนอกประเทศ และจะต้องจดัตั  งและดําเนินการในประเทศเดียวกับบริษัทในเครือ

ของตน หากมี 
• ไม่ชกัชวนลกูค้าจากนอกประเทศที+ก่อตั  งหรือจดัตั  ง 
• มีสนิทรัพย์ทั  งหมดที+อยู่ภายใตการบริหารไม่เกิน 175 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ และมีรายได้รวมไม่เกิน 7 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ในงบกําไรขาดทนุของปี

บญัชีลา่สดุ 
• ไมเ่ป็นสมาชิกของ EAG ซึ+งมีมลูคา่สนิทรัพย์รวมภายใต้การบริหารเกินกว่า 500 ล้านเหรียญดอลลา่ร์สหรัฐ หรือมีรายได้รวมเกิน 20 ล้านเหรียญดอลลา่ร์สหรัฐ ใน

งบกําไรขาดทนุรวมของปีบญัชีลา่สดุ และ 
• จะต้องไม่จําหน่ายหนี  หรือหลกัทรัพย์ใดๆ ในกองทนุแบบจํากัดผู้ ถือหน่วยแก่บุคคลสหรัฐฯ จําเพาะ นิติบุคคลต่างชาติที+ไม่ใช่สถาบนัการเงินซึ+งมีเงินได้จากการ

ลงทนุที+มีผู้ ถือหุ้นที+มีนยัสําคญัเป็นบคุคลสหรัฐฯ (passive NFFE with substantial U.S. owners) หรือสถาบนัการเงินตา่งชาตทีิ+ไม่เข้าร่วม 
เลือกช่อง 24b หรือ 24c แล้วแต่กรณี 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ในสว่นที+เกี+ยวกบัการขายผลประโยชน์ประเภทหนี  หรือทนุในกองทนุแบบจํากดัผู้ ถือหน่วยซึ+งระบไุว้ในแบบแสดงรายการนี   ได้ทําหลงัวนัที+ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2554 นั  น นิตบิคุคลที+ระบใุนสว่นที+ 1 นั  น 
24b        ผกูพนัภายใต้สญัญาตวัแทนจําหน่าย ซึ+งมีข้อห้ามทั+วไปในการขายหนี  หรือหลกัทรัพย์แก่นิติบุคคลสหรัฐฯ และบุคคลที+มีถิ+นที+อยู่ในสหรัฐฯ และยงัผูกพนัภายใต้

สญัญาตวัแทนจําหน่ายซึ+งมีข้อห้ามในการขายหนี  หรือหลกัทรัพย์แก่บคุคลสหรัฐฯ เพาะใดๆ นิตบิคุคลตา่งชาตทีิ+ไม่ใช่สถาบนัการเงินที+มีเงินได้จากการลงทนุซึ+งมีผู้
ถือหุ้นที+มีนยัสําคญัเป็นบคุคลสหรัฐฯ (passive NFFE with substantial U.S. owners) หรือสถาบนัการเงินตา่งชาตทีิ+ไม่ได้เข้าร่วม 
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24c        ผกูพนัภายใต้สญัญาตวัแทนจําหน่ายซึ+งมีข้อห้ามในการขายหนี  หรือหลกัทรัพย์ให้แก่บคุคลสหรัฐฯ จําเพาะ นิตบิคุคลตา่งชาตซิึ+งไม่ใช่สถาบนัการเงินที+มีเงินได้จาก

การลงทนุที+มีผู้ ถือหุ้นที+มีนยัสําคญัเป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือสถาบนัการเงินตา่งชาตทีิ+ไม่ได้เข้าร่วม และสําหรับการขายที+ได้กระทําไปก่อนหน้าที+จะมีข้อจํากดัดงักลา่ว

ในสญัญาตวัแทนจําหน่าย ได้ทําการตรวจสอบเอกสารทั  งหมดที+เกี+ยวกบัการขายตามขั  นตอนที+ระบใุน §1.471-4(c) ซึ+งใช้บงัคบักับบญัชีลกูค้าเก่า และได้ทําการ

ซื  อคืนหรือไถ่ถอน หรือโอนหลกัทรัพย์ในกองทนุแบบจํากัดผู้ ถือหน่วยไปให้แก่ตวัแทนจําหน่ายที+เป็นสถาบนัการเงินต่างชาติที+เข้าร่วม หรือ FFI ที+ต้องรายงาน

ภายใต้ IGA แบบ 1 (reporting model 1 FFI) ซึ+งเป็นหลกัทรัพย์ที+ขายให้แก่บุคคลสหรัฐฯ จําเพาะ นิติบุคคลต่างชาติที+ไม่ใช่สถาบนัการเงินที+มีเงินได้จากการ

ลงทนุซึ+งมีผู้ ถือหุ้นที+มีนยัสําคญัเป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือสถาบนัการเงินตา่งชาตทีิ+ไม่ได้เข้าร่วม 

ส่วนที� 11 สถาบันการเงนิต่างชาติที�ไม่ต้องรายงานภายใต้ IGA (non-reporting IGA FFI) 

25          ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิตบิคุคลที+ระบใุนสว่นที+ 1 นั  น : 
• เข้าเงื+อนไขการเป็นสถาบนัการเงินที+ไม่ต้องรายงานภายใต้ IGA ระหว่างสหรัฐอเมริกา กบั                                                  และ 
• ถือว่ามีสถานะเป็น                            ภายใต้ข้อกําหนดของ IGA (ดคํูาแนะนํา) 

ส่วนที� 12 รัฐบาลต่างชาติ รัฐบาลของประเทศที�ขึ 1นต่อสหรัฐฯ หรือธนาคารกลางของต่างชาติ 

26          ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิตบิคุคลที+ระบใุนสว่นที+ 1 เป็นผู้ รับประโยชน์จากการจ่ายเงินนั  นและมิได้ประกอบกิจการทางการเงินซึ+งเป็นประเภทเดียวกับบริษัทประกัน 
สถาบนัการเงินซึ+งให้บริการถือสนิทรัพย์แทน หรือสถาบนัการเงินที+รับฝากเงินอนัเกี+ยวกบัการจ่ายเงิน บญัชี หรือภาระหนี  อื+นที+ระบใุนแบบแสดงรายการนี   (ยกเว้น
ในกรณีที+ได้รับอนญุาตตามมาตรา §1.1471-6(h)(2)) 

ส่วนที� 13 องค์กรระหว่างประเทศ 
กรุณาทาํเครื�องหมายในข้อ 27a หรือ 27b แล้วแต่กรณี 
27a        ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิตบิคุคลที+ระบใุนสว่นที+ 1 เป็นองค์กรระหว่างประเทศตามที+ระบไุว้ในมาตรา 7701(a)(18) 
27b        ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิตบิคุคลที+ระบใุนสว่นที+ 1 นั  น 

• ประกอบไปด้วยรัฐบาลตา่งชาตเิป็นหลกั; 
• เป็นที+รู้จกัในฐานะองค์กรร่วมกันระหว่างรัฐบาลหรือองค์กรระหว่างประเทศภายใต้กฎหมายต่างประเทศซึ+งคล้ายคลงึกับพระราชบญัญัติความคุ้มครององค์กร

ระหว่างประเทศ (the International Organizations Immunities Act); 
• ผละประโยชน์ซึ+งเป็นเงินได้ของนิตบิคุคลนั  นมิได้ทําขึ  นเพื+อประโยชน์ของบคุคลใดบคุคลหนึ+งเป็นการสว่นตวั; 
• เป็นเจ้าของผลประโยชน์จากการจ่ายเงินนั  นและมิได้ประกอบกิจการทางการเงินซึ+งเป็นประเภทเดียวกบับริษัทประกนั สถาบนัการเงินซึ+งให้บริการถือสนิทรัพย์แทน 

หรือสถาบันการเงินที+รับฝากเงินอันเกี+ยวกับการจ่ายเงิน บัญชี หรือภาระหนี  อื+นที+ระบุในแบบแสดงรายการนี   (ยกเว้นในกรณีที+ได้รับอนุญาตตามมาตรา     
§1.1471-6(h)(2)) 

 

ส่วนที� 14 กองทุนเพื�อการเกษียณอายุที�ได้รับยกเว้น 
กรุณาทาํเครื�องหมายในข้อ 28a หรือ 28b 28c 28d 28e หรือ 28f แล้วแต่กรณี 
28a        ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิตบิคุคลที+ระบใุนสว่นที+ 1 นั  น : 

• จดัตั  งขึ  นในประเทศที+มีอนสุญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศสหรัฐฯ ซึ+งยงัมีผลบงัคบัใช้; 
• ประกอบกิจการหลกัในการบริหารจดัการ หรือจดัให้มีผลประโยชน์จากการเกษียณอายหุรือเงินบํานาญ; และ 
• มีสทิธิได้รับประโยชน์ภายใต้อนสุญัญาภาษีซ้อนในสว่นของรายได้ที+กองทนุได้รับจากแหลง่เงินได้ในประเทศสหรัฐฯ (หรือจะมีสทิธิได้รับประโยชน์ดงักล่าวหากนิติ

บคุคลนั  นได้รับเงินได้เช่นว่านั  น) ในฐานะเป็นผู้ มีถิ+นที+อยู่ในประเทศนั  น ซึ+งเข้าอื+นที+ทําตามข้อกําหนดเรื+องผลประโยชน์นั  น 
28b        ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิตบิคุคลที+ระบใุนสว่นที+ 1 นั  น : 

• จดัตั  งขึ  นเพื+อจดัให้มีผลประโยชน์อนัเกี+ยวกบัการเกษียณอาย ุความทพุลลภาพ หรือประโยชน์จากการตาย (หรือหลายกรณีรวมกัน) แก่ผู้ รับประโยชน์ซึ+งเป็นอดีต
ลกูจ้างของนายจ้างรายหนึ+งหรือมากกว่าเพื+อเป็นคา่ตอบแทนจากการจ้างแรงงานนั  น; 

• ไมมี่ผู้ รับประโยชน์คนใดซึ+งมีสทิธิในสนิทรัพย์ของ FFI มากกว่า 5%; 
• ต้องทําตามกฎระเบียบของรัฐบาลและต้องรายงานข้อมูลของผู้ รับประโยชน์ต่อหน่วยงานซึ+งรับผิดชอบการจดัเก็บภาษีของรัฐในประเทศที+กองทนุนั  นจดัตั  งหรือ

ดําเนินการอยู่ทกุปี; และ 
• โดยปกตแิล้ว จะได้รับยกเว้นภาษีจากรายได้ที+เกิดจากการลงทนุภายใต้กฎหมายของประเทศที+จดัตั  งขึ  นหรือดําเนินการ เนื+องจากมีสถานะเป็นแผนเกษียณอายุ

หรือเงินบํานาญ; 
• ได้รับเงินสมทบอย่างน้อยร้อยละ 50 ของเงินสมทบทั  งหมดจากนายจ้าง (ไม่รวมถึงการโอนทรัพย์สินจากแผนอื+นที+ระบุไว้ในส่วนนี   หรือจากบญัชีตามมาตรา 

§1.1471-5(b)(2)(i)(A)); 
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• ห้ามมิให้ หรือปรับให้มีการลงโทษในกรณีที+มีการแจกผลประโยชน์หรือการถอนผลประโยชน์ใดๆ ก่อนเหตกุารณ์อนัเกี+ยวข้องกบัการเกษียณอาย ุความทพุพลภาพ 
หรือ การตายที+ระบไุว้จะเกิดขึ  น; หรือ 

• มีการจํากดัการสง่เงินสมทบให้แก่กองทนุของลกูจ้างโดยอ้างอิงกบัเงินได้ของลกูจ้างหามาได้หรือไม่เกิน 50,000 เหรียญสหรัฐฯ ในแตล่ะปี 
28c        ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิตบิคุคลที+ระบใุนสว่นที+ 1 นั  น : 

• จดัตั  งขึ  นเพื+อจดัให้มีผลประโยชน์อนัเกี+ยวกับการเกษียณอายุ ความทพุพลภาพ หรือผลประโยชน์จากการตาย (หรือหลายกรณีรวมกัน) แก่ผู้ รับประโยชน์ที+เป็น
อดีตลกูจ้างของนายจ้างรายหนึ+งหรือมากกว่าเพื+อเป็นคา่ตอบแทนจากการจ้างแรงงานนั  น; 

• มีผู้ เข้าร่วมน้อยกว่า 50 คน; 
• ได้รับการสนบัสนนุจากนายจ้างหนึ+งรายหรือมากกว่าซึ+งมิได้เป็นนิตบิคุคลเพื+อการลงทนุหรือเป็นนิติบุคคลต่างชาติที+ไม่ใช่สถาบนัการเงินที+มีเงินได้จากการลงทนุ 

(passive NFFEs);  
• การสง่เงินสมทบของลกูจ้างและนายจ้างให้แก่กองทนุ (ไม่รวมถึงการโอนทรัพย์สนิจากแผนอื+นที+ระบไุว้ในสว่นนี  หรือจากบญัชีตามมาตรา §1.1471-5(b)(2)(i)(A)) 

ถกูจํากดัโดยอ้างอิงกบัเงินได้ที+หามาได้และคา่ตอบแทนของลกูจ้าง ตามลําดบั; 
• ผู้ เข้าร่วมซึ+งไม่ใช่ผู้ มีถิ+นที+อยู่ในประเทศที+กองทนุนั  นจดัตั  งขึ  นหรือดําเนินการมีสทิธิได้รับทรัพย์สนิของกองทนุไม่เกินร้อยละ 20; และ 
• ต้องทําตามกฎระเบียบของรัฐบาลและต้องรายงานข้อมูลของผู้ รับประโยชน์ต่อหน่วยงานซึ+งรับผิดชอบการจดัเก็บภาษีของรับในประเทศที+กองทนุนั  นจดัตั  งหรือ

ดําเนินการอยู่ทกุปี 
28d        ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิตบิคุคลที+ระบใุนสว่นที+ 1 จดัตั  งขึ  นตามแผนเงินบํานาญตามที+กําหนดในมาตรา 401(a) นอกเหนือจากข้อกําหนดที+ระบุว่าแผนนั  นต้องได้รับ

เงินสนบัสนนุจากทรัสต์ที+จดัตั  งขึ  นหรือดําเนินการในประเทศสหรัฐฯ 
28e        ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิติบุคคลที+ระบุไว้ในส่วนที+ 1 จดัตั  งขึ  นเพื+อหาเงินได้เพื+อประโยชน์ของกองทนุเกษียณอายุหนึ+งกองทนุหรือมากกว่าซึ+งได้ระบุไว้ในส่วนนี   

โดยเฉพาะ หรือเพื+อบญัชีเกษียณอายแุละเงินบํานาญตามมาตรา §1.1471-5(b)(2)(i)(A) 
28f         ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิตบิคุคลที+ระบไุว้ในสว่นที+ 1 : 

• จัดตั  งขึ  นและสนับสนุนโดยรัฐบาลต่างชาติ องค์กรระหว่างประเทศ ธนาคารกลาง หรือรัฐบาลของประเทศที+ขึ  นต่อสหรัฐฯ (ตามคํานิยามที+ระบุในมาตรา    
§1.1471-6) เพื+อจดัให้มีผลประโยชน์อนัเกี+ยวกบัการเกษียณอาย ุความทพุลลภาพ หรือผลประโยชน์จากการตาย (หรือหลายกรณีรวมกัน) แก่ผู้ รับประโยชน์ หรือ
ผู้ เข้าร่วมที+เป็นลกูจ้างปัจจบุนัหรืออดีตลกูจ้างของผู้สนบัสนนุ (หรือบคุคลที+ระบโุดยลกูจ้างดงักลา่ว); หรือ 

• จดัตั  งขึ  นและสนับสนุนโดยรัฐบาลต่างชาติ องค์กรระหว่างประเทศ ธนาคารกลาง หรือรัฐบาล หรือรัฐบาลของประเทศที+ขึ  นต่อสหรัฐฯ (ตามคํานิยามที+ระบุใน
มาตรา §1.1471-6) เพื+อจัดให้มีผลประโยชน์อันเกี+ยวกับการเกษียณอายุ ความทุพลลภาพ หรือผลประโยชน์จากการตาย (หรือหลายกรณีรวมกัน) แก่ผู้ รับ
ประโยชน์ หรือผู้ เข้าร่วมที+มิใช่ลกูจ้างปัจจบุนัหรืออดีตลกูจ้างของผู้สนบัสนนุดงักลา่ว แตเ่พื+อเป็นคา่ตอบแทนแรงงานที+บคุคลนั  นได้ทํางานให้แก่ผู้สนบัสนนุ 

ส่วนที� 15 นิติบุคคลซึ�งถือโดยผู้ รับผลประโยชน์ที�ได้รับยกเว้นทั 1งหมด 
29          ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิตบิคุคลที+ระบใุนสว่นที+ 1 นั  น : 

• ดําเนินธุรกิจหลกัซึ+งเกี+ยวข้องกบัการลงทนุ ลงทนุตอ่ หรือการซื  อขายหลกัทรัพย์ ผลประโยชน์ในห้างหุ้นส่วน สินค้า notional principal contracts สญัญาประกัน 
หรือสญัญาบํานาญ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในหลกัทรัพย์ ผลประโยชน์ในห้างหุ้นส่วน สินค้า notional principal contractsสญัญาประกันหรือสญัญาบํานาญ
ดงักลา่ว; 

• เป็นผู้ รับประโยชน์ของการจ่ายเงินนั  น; 
• ผู้ ถือประโยชน์โดยตรงแตล่ะรายในนิตบิคุคลซึ+งเป็นนิตบิคุคลตามมาตรา §1.1471-6(b),(c),(d),(e),(f) และ/หรือ (g); 
• ได้จดัทํารายงานให้แก่เจ้าของซึ+งได้ระบชืุ+อ ที+อยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี (ถ้ามี) สถานะตามบทที+ 4 และรายละเอียดชนิดของเอกสารที+สง่มอบให้แก่ตวัแทน หกั ณ 

ที+จ่ายของบคุคลทกุคนซึ+งเป็นผู้ รับประโยชน์ประเภทหนี  ซึ+งเป็นบญัชีที+เกี+ยวกบัการเงิน หรือผลประโยชน์ประเภททนุในนิตบิคุคลนั  นโดยตรง; และ 
• ได้จดัเตรียมเอกสารซึ+งเกี+ยวกบัเจ้าของทกุรายในนิตบิคุคลนั  น เพื+อแสดงว่าเจ้าของทกุรายของนิตบิคุคลนั  นเป็นนิตบิคุคลตามมาตรา §1.1471-6(b),(c),(d),(e),(f) 

และ/หรือ (g) โดยมิต้องคํานงึถึงว่าเจ้าของรายนั  นจะเป็นผู้ รับประโยชน์หรือไม ่
 

ส่วนที� 16 สถาบันการเงนิที�ตั 1งอยู่ในประเทศซึ�งอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา (ดคูําแนะนํา) 

30          ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิตบิคุคลที+ระบใุนสว่นที+ 1 เป็นสถาบนัการเงิน (นอกจากนิตบิคุคลเพื+อการลงทนุ) ที+จดัตั  งขึ  นภายใต้กฎหมายของประเทศที+ขึ  นตอ่สหรัฐฯ 
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ส่วนที� 17 นิติบุคคลที�ไม่ใช่สถาบันการเงนิซึ�งได้รับยกเว้น (Excepted Nonfinancial Group Entity) 
31          ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิตบิคุคลที+ระบใุนสว่นที+ 1 นั  น : 

• เป็นบริษัทซึ+งประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื+นเป็นหลกั ศนูย์บริหารเงิน (treasury center) หรือ captive finance company และนิตบิคุคลนั  น
ประกอบกิจการหลกัตามที+ระบไุว้ในมาตรา §1.1471-5(e)(5)(i)(C) ถึง (E); 

• เป็นสมาชิกของกลุม่ที+มิได้เป็นสถาบนัการเงินที+ระบไุว้ในมาตรา §1.1471-5(e)(5)(i)(B); 
• ไม่ได้เป็นสถาบนัรับฝากเงินหรือสถาบนัที+ถือสนิทรัพย์แทน (นอกเหนือจากเป็นสมาชิกในกลุม่บริษัทตาม FATCA); และ 
• ไม่ได้ทําหน้าที+ (หรือกระทําการเสมือน) เป็นกองทนุเพื+อการลงทนุ ตวัอย่างเช่น กองทนุเงินร่วมทนุ (Private Equity Fund) กองทนุที+เข้าร่วมลงทนุในกิจการ

ระยะแรก (Venture Capital Fund) กองทนุที+ซื  อกิจการที+จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และขอเพิกถอนมาอยู่นอกตลาด (Leveraged Buyout Fund) หรือ 
เครื+องมือการลงทุนอื+นๆ ที+มีแผนการลงทุนที+จะซื  อหรือให้เงินสนบัสนุนบริษัทต่างๆ และถือผลประโยชน์ในบริษัทเหล่านั  นในฐานะที+เป็นสินทรัพย์ประเภททุน 
(Capital Assets) ที+ถือไว้เพื+อการลงทนุ 

 

ส่วนที� 18 นิติบุคคลที�ไม่ใช่สถาบันการเงนิซึ�งเริ�มจัดตั 1งและซึ�งได้รับยกเว้น (Excepted Nonfinancial Start-up Company) (ดคูําแนะนํา) 

32          ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิตบิคุคลที+ระบใุนสว่นที+ 1 : 
• จดัตั  งขึ  นเมื+อ (หรือ ในกรณีประกอบธุรกิจประเภทใหม่ คือวนัที+มีมตทีิ+ประชมุอนมุตัใิห้ประกอบธุรกิจประเภทใหม)่ (ต้องน้อยกว่า 24 เดือนก่อนวนัที+มีการจ่ายเงิน; 
• ยงัไม่ได้ดําเนินการประกอบธุรกิจและไม่เคยมีประวตัิการประกอบธุรกิจ หรือ ลงทนุในสินทรัพย์โดยมีจุดประสงค์ที+จะประกอบธุรกิจใหม่ ซึ+งไม่ใช่ธุรกิจประเภท

เดียวกบัสถาบนัการเงิน หรือ Passive NFFE; 
• ลงทนุในสนิทรัพย์โดยมีจดุประสงค์ที+จะประกอบธรุกิจ นอกเหนือจากธุรกิจของสถาบนัการเงิน; และ 
• ไม่ได้ทําหน้าที+ (หรือกระทําการเสมือน) เป็นกองทนุเพื+อการลงทนุ ตวัอย่างเช่น กองทนุเงินร่วมลงทนุ (Private Equity Fund) กองทนุที+เข้าร่วมลงทนุในกิจกรรม

ระยะแรก (Venture Capital Fund) กองทนุที+ซื  อกิจการที+จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และขอเพิกถอนมาอยู่นอกตลาด (Leveraged Buyout Fund) หรือ 
เครื+องมือการลงทุนอื+นๆ ที+มีแผนการลงทุนที+จะซื  อหรือให้เงินสนบัสนุนบริษัทต่างๆ และถือผลประโยชน์ในบริษัทเหล่านั  นในฐานะที+เป็นสินทรัพย์ประเภททุน 
(Capital Assets) ที+ถือไว้เพื+อการลงทนุ 

 

ส่วนที� 19 นิติบุคคลที�ไม่ใช่สถาบันการเงนิซึ�งอยู่ระหว่างการชําระบัญชีหรืออยู่ในสถานะล้มละลายซึ�งได้รับยกเว้น (ดคูําแนะนํา) 

33          ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิตบิคุคลที+ระบใุนสว่นที+ 1 : 
• ได้ทําการยื+นแผนการชําระบญัชี แผนการปรับองค์กรใหม่ หรือยื+นล้มละลายเมื+อวนัที+                                                 ; 
• ในระยะเวลา 5 ปีที+ผ่านมา ไม่เคยประกอบกิจการเป็นสถาบนัทางการเงินหรือเป็น passive NFFE; 
• ภายหลงัจากการชําระบญัชีหรือปรับองค์กรใหม่หรือพ้นจากการล้มละลาย มีจุดประสงค์ที+จะดําเนินการหรือดําเนินกิจการใหม่ในฐานะที+มิใช่นิติบุคคลทาง

การเงิน; และ 
• ได้ให้ หรือจะให้หลกัฐานทางเอกสาร ตวัอย่างเช่น เอกสารการยื+นล้มละลายหรือเอกสารที+เปิดเผยได้ ที+ยืนยนัสถานะว่านิติบุคคลนั  นอยู่ในสถานะล้มละลายหรือ

อยู่ระหว่างการชําระบญัชีมากกว่า 3 ปี 
 

ส่วนที� 20 องค์กรตามมาตรา 501(c) 
34          ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิตบิคุคลที+ระบใุนสว่นที+ 1 เป็นองค์กรตามมาตรา 501(c) ซึ+ง : 

• ได้รับหนงัสือซึ+งระบวุ่าผู้ รับการจ่ายเงินเป็นองค์กรตามมาตรา 501(c) ลงวนัที+                              ซึ+งออกโดยกรมสรรพากรสหรัฐฯ (IRS) และยงัมีผลใช้บงัคบัหรือ 
• ได้ยื+นสําเนาความเหน็จากทนายชาวสหรัฐฯ ซึ+งให้คํารับรองว่าผู้ รับการจ่ายเงินเป็นองค์กรตามมาตรา 501(c) (โดยมิต้องคํานึงว่าผู้ รับการจ่ายเงินเป็นสมาคมของ

เอกชนตา่งชาตหิรือไม)่ 
 

ส่วนที� 21 องค์กรไม่แสวงหาผลกาํไร (ดคูําแนะนํา) 

35          ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิตบิคุคลที+ระบใุนสว่นที+ 1 เป็นองค์กรที+ไม่มีวตัถปุระสงค์ในการแสวงหาผลกําไรซึ+งเข้าเงื+อนไขดงัตอ่ไปนี   : 
• นิติบุคคลจัดตั  งขึ  นและดํารงอยู่ในประเทศที+นิติบุคคลนั  นมีถิ+นที+อยู่เพื+อวัตถุประสงค์ทางศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม หรือเพื+อการศกึษา 

โดยเฉพาะ; 
• นิตบิคุคลนั  นได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากประเทศที+นิตบิคุคลนั  นมีถิ+นที+อยู;่ 
• นิตบิคุคลนั  นไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือสมาชิกที+มีผลประโยชน์หรือเป็นเจ้าของประโยชน์ในเงินได้หรือทรัพย์สนิของนิตบิคุคล; 
• ไม่มีกฎหมายที+บงัคบัใช้ในประเทศที+นิตบิคุคลนั  นมีถิ+นที+อยู่หรือเอกสารจดัตั  งนิตบิคุคลอนญุาตให้มีการแจก หรือใช้ประโยชน์จากเงินได้ใดๆ หรือทรัพย์สินของนิติ

บคุคล เพื+อบคุคลใดบคุคลหนึ+งเป็นการสว่นตวัหรือเพื+อนิตบิคุคลที+มิได้เป็นองค์กรการกุศล นอกเหนือไปจากเพื+อกิจกรรมการกุศลของนิตบิุคคล หรือเพื+อเป็นการ
จ่ายคา่ตอบแทนการให้บริการ หรือการจ่ายเงินนั  นมีมลูคา่เทา่กบัราคาตลาดของทรัพย์สนิที+นิตบิคุคลได้ซื  อไว้; และ 

• ในขณะที+มีการชําระบญัชีหรือการเลกินิตบิคุคล มีกฎหมายที+บงัคบัใช้ในประเทศที+นิตบิคุคลนั  นมีถิ+นที+อยู่หรือเอกสารจดัตั  งนิตบิคุคลกําหนดให้มีการมอบทรัพย์สิน
ทั  งหมดของนิตบิคุคลให้แก่นิตบิคุคลที+เป็นรัฐบาลตา่งชาตหิน่วยงานสน่หนึ+งของรัฐบาลตา่งชาต ินิตบิคุคลที+ควบคมุโดยรัฐบาลต่างชาติ หรือองค์กรอื+นที+ระบุไว้ใน
สว่นที+ 21 นี   หรือมอบทรัพย์สนิให้แก่รัฐบาลของประเทศที+นิตบิคุคลนั  นมีถิ+นที+อยู่หรือหน่วยงานย่อยทางการเมืองอื+นที+มีลกัษณะเช่นเดียวกนั 
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ส่วนที� 22 
นิติบุคคลที�ไม่ใช่สถาบันการเงนิ (NFFE) ซึ�งหุ้นของนิติบุคคลนั1นมีการซื 1อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทในเครือ          
(ดคูําแนะนํา) 

เลือกช่อง 36a หรือ 36b ตามสมควร 
36a        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า : 

• นิตบิคุคลตามที+ได้ระบไุว้ในสว่นที+ 1 เป็นนิตบิคุคลตา่งชาตทีิ+มิใช่สถาบนัการเงิน และ 
• หลกัทรัพย์ของนิตบิคุคลข้างต้นมีการซื  อขายเป็นปกตใินตลาดหลกัทรัพย์ดงัตอ่ไปนี                                                                                                                   . 

(ระบชืุ+อตลาดหลกัทรัพย์ที+หลกัทรัพย์นี  มีการซื  อขายเป็นปกต)ิ 
36b        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า : 

• นิตบิคุคลตามที+ได้ระบไุว้ในสว่นที+ 1 เป็นนิตบิคุคลตา่งชาตทีิ+มิใช่สถาบนัการเงิน 
• นิตบิคุคลตามที+ได้ระบไุว้ในสว่นที+ 1 เป็นบริษัทในเครือของนิตบิคุคลซึ+งหลกัทรัพย์มีการซื  อขายเป็นปกตใินตลาดหลกัทรัพย์ 
• ชื+อของบริษัทในเครือซึ+งหลกัทรัพย์มีการซื  อขายเป็นปกตใินตลาดหลกัทรัพย์คือ                                                                                                           และ 
• ชื+อของตลาดหลกัทรัพย์ที+หลกัทรัพย์ข้างต้นซื  อขายเป็นปกตคืิอ                                                                                                                                        . 

 

ส่วนที� 23 
นิติบุคคลต่างชาตทิี�ไม่ใช่สถาบันการเงนิที�ตั 1งอยู่ในประเทศซึ�งอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ�งได้รับ
ยกเว้น (Excepted territory NFFE) (ดคูําแนะนํา) 

37          ข้าพเจ้าขอรับรองว่า : 
• นิตบิคุคลตามที+ได้ระบไุว้ในสว่นที+ 1 เป็นนิตบิคุคลที+จดทะเบียนในประเทศซึ+งอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา 
• นิตบิคุคลตามที+ได้ระบไุว้ในสว่นที+ 1 : 

• ไม่รับฝากเงินเยี+ยงธุรกิจปกตขิองธนาคารหรือธุรกิจที+คล้ายคลงึกนั 
• ไม่ถือสนิทรัพย์ทางการเงินแทนบคุคลอื+นในการประกอบธุรกิจหลกั หรือ 
• ไม่เป็นบริษัทประกนั (หรือบริษัทที+ถือหุ้นในบริษัทประกนั) ที+จ่ายหรือมีภาระที+จะต้องจ่ายเงินให้แก่บญัชีทางการเงิน และ 

• เจ้าของนิตบิคุคลตามที+ได้ระบไุว้ในสว่นที+ 1 ทั  งหมดเป็นผู้ มีถิ+นที+อยู่ในประเทศที+ NFFE นั  นได้จดัตั  งหรือดําเนินการ 
 

ส่วนที� 24 นิติบุคคลที�มิใช่สถาบันการเงนิ (NFFE) ซึ�งมีรายได้หลังจากการประกอบธุรกิจ (ดคูําแนะนํา) 

38          ข้าพเจ้าขอรับรองว่า : 
• นิตบิคุคลตามที+ได้ระบไุว้ในสว่นที+ 1 เป็นนิตบิคุคลตา่งชาตทีิ+มิใช่สถาบนัการเงิน 
• มีเงินได้ขั  นต้นในรอบปีก่อนหน้าจากการลงทนุน้อยกว่าร้อยละ 50 
• มีสนิทรัพย์ซึ+งนิตบิคุคลนั  นถือไว้และก่อให้เกิดรายได้จากการลงทนุในรอบปีก่อนหน้าน้อยกว่าร้อยละ 50 (ดนิูยามของเงินได้จากการลงทนุในคําแนะนํา) 

 

ส่วนที� 25 นิติบุคคลที�มิใช่สถาบันการเงนิ (NFFE) ซึ�งมีรายได้หลังจากการลงทุน (ดคูําแนะนํา) 

39a        ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิติบุคคลตามที+ได้ระบุไว้ในส่วนที+ 1 เป็นนิติบุคคลต่างชาติที+มิใช่สถาบนัการเงิน (นอกเหนือไปจากนิติบุคคลเพื+อการลงทนุซึ+งจดัตั  งขึ  นใน
ประเทศซึ+งอยู่ประเทศซึ+งอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา) และไม่ใช่นิตบิคุคลซึ+งมีสถานะเป็นนิตบิคุคลที+มิใช่สถาบนัการเงิน (NFFE) ที+ซื  อขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์หรือบริษัทในเครือ นิตบิคุคลที+มิใช่สถาบนัการเงิน (NFFE) ที+ได้รับยกเว้นเพราะอยู่ในประเทศซึ+งอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(ดคํูาแนะนํา) หรือนิตบิคุคลที+มิใช่สถาบนัการเงิน (NFFE) ที+ไม่มีเงินได้จากการลงทนุ 

เลือกช่อง 39b หรือ 39c ตามสมควร 

39b       ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิตบิคุคลตามที+ได้ระบไุว้ในสว่นที+ 1 ไม่มีบคุคลสหรัฐฯ ซึ+งเป็นเจ้าของที+มีนยัสําคญั หรือ 

39c       ข้าพเจ้าขอรับรองว่านิตบิคุคลตามที+ได้ระบไุว้ในสว่นที+ 1 ได้ระบชืุ+อ ที+อยู่ และเลขประจําตวัของผู้ เสียภาษีของเจ้าของที+เป็นบคุคลสหรัฐฯ แตล่ะรายไว้ในสว่นที+ 27 
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ส่วนที� 26 คาํรับรอง 
ภายใต้บทลงโทษฐานการให้ความเทจ็ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมลูที+ปรากฎในแบบแสดงรายการนี   และตราบเทา่ที+ข้าพเจ้ารับรู้อย่างดีที+สดุ ข้อมลูที+
ข้าพเจ้าได้แสดงในแบบแสดงรายการนี  นั  นถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทั  งหมด ข้าพเจ้าขอรับรองภายใต้บทลงโทษฐานการให้ความเทจ็ว่า : 

1. บคุคลที+ได้ระบใุนบรรทดัที+ 1 ของแบบแสดงรายการนี  เป็นผู้ รับประโยชน์ของเงินได้ที+ระบใุนแบบแสดงรายการนี   เพื+อรับรองสถานะเจ้าของสถาบนัการเงินต่างชาติ หรือ
เป็นผู้ ค้าที+สง่แบบฟอร์มนี  ตามมาตรา 6050W แหง่กฎหมายสหรัฐฯ 

2. บคุคลที+ได้ระบใุนบรรทดัที+ 1 ของแบบฟอร์มนี  มิใช่บคุคลสหรัฐฯ 

3. เงินได้ที+เกี+ยวข้องกบัแบบแสดงรายการนี  มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี   

(ก) ไม่เป็นเงินได้ที+ถือว่าเกี+ยวข้องกบัการประกอบกิจการทางการค้าหรือธรุกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา 

(ข) เป็นเงินได้ที+เกี+ยวข้องกบัการประกอบกิจการทางการค้าหรือธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา แตไ่ด้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีตามอนสุญัญาภาษีซ้อนที+เกี+ยวข้อง หรือ 

(ค) เป็นเงินได้ของผู้เป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นซึ+งมีเงินได้ที+ถือว่าเกี+ยวข้องกบัการประกอบกิจการทางการค้าหรือธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา 

4. ในกรณีซึ+งเป็นธุรกรรมของนายหน้าซื  อขายหลกัทรัพย์ หรือการแลกเปลี+ยนหลกัทรัพย์ ให้ผู้ รับประโยชน์หมายถึงบุคคลต่างชาติซึ+งได้รับการยกเว้นตามที+กําหนดไว้ใน
คําแนะนําการกรอกข้อมลู  

 

นอกจากนี   ข้าพเจ้าอนญุาตให้ยื+นแบบแสดงรายการนี  แก่ตวัแทนหกัภาษี ณ ที+จ่ายซึ+งเป็นผู้ควบคมุ เก็บรักษา หรือรับชําระเงินได้ซึ+งข้าพเจ้าเป็นผู้ รับประโยชน์และอนญุาต

ให้ตวัแทนหกัภาษี ณ ที+จ่าย ชําระเงินโดยหกัเงินได้ซึ+งข้าพเจ้าเป็นผู้ รับประโยชน์ 

ในกรณีที�พบว่ามีการรับรองใดๆ ที�ปรากฎในแบบแสดงรายการนี 1ไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้าตกลงจะยื�นแบบแสดงรายการฉบับใหม่ภายใน 30 วัน 

 

 

 

 

ลงลายมือชื�อ                                                                          .                                                        .                                    . 

 ลายมือชื�อของบุคคลธรรมดาที�มีอาํนาจลงนาม พมิพ์ชื�อ วันที� (ดด-วว-ปปปป) 

 ให้เจ้าของผลประโยชน์ 

                              ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลในบรรทัดที� 1 ของแบบฟอร์มนี 1 

 

ส่วนที� 27 เจ้าของสหรัฐฯใน NFFE ซึ�งมีรายได้หลักจากการลงทุน 
ตามความในสว่นที+ 25 ได้กรอก ชื+อ ที+อยู่ และเลข TIN ของเจ้าของโดยนยัสําคญัของ NFFE ที+เป็นคนสหรัฐฯ ดงันี   โปรดดคํูาแนะนําสําหรับนิยามของ เจ้าของสหรัฐฯ โดย 

นยัสําคญั 

ชื+อ ที+อยู ่ เลข TIN 

   

   

   

   

   

    

   

   

 


