
แบบฟอร์ม 

W-8BEN-E
ใบรับรองสถานะเจ้าของผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ส�าหรับการหักภาษี  

ณ ที่จ่ายและการรายงานภาษีในสหรัฐอเมริกา (นิติบุคคล)
u ส�าหรบันิตบุิคคล บุคคลต้องใช้แบบฟอร์ม W-8BEN u ส่วนท่ีอ้างอิงไปยังประมวลรัษฎากรสหรฐัอเมรกิา  

u ไปท่ี www.irs.gov/FormW8BENE ส�าหรบัค�าแนะน�าและข้อมลูล่าสดุ
u แสดงแบบฟอร์มน้ีต่อเจ้าหน้าท่ีการหักภาษ ีณ ท่ีจ่ายหรอืผู้ช�าระ กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร

OMB No. 1545-1621(ฉบับแก้ไข กรกฎาคม 2017)

กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร

อย่าใช้แบบฟอร์มนี้ส�าหรับ: ให้ใช้แบบฟอร์มนี้แทน:
• นิติบุคคลในสหรัฐอเมริกาหรือพลเมืองหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   W-9

• คนต่างด้าว  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . W-8BEN (บุคคลทั่วไป) หรือแบบฟอร์ม 8233

•  คนต่างด้าวหรือนิตบุิคคลท่ีอ้างว่ารายได้มส่ีวนเกีย่วข้องอย่างมผีลกบัการท�าการค้าหรอืธุรกจิในสหรฐัอเมรกิา (เว้นแต่จะอ้างสทิธิประโยชน์ตามสนธิสญัญา) .    .    . W-8ECI

•  หุ้นส่วนที่เป็นต่างชาติ การจัดการทรัพย์สินทั่วไปในต่างประเทศ (Simple Trust) หรือการจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศแบบมีผู้ให ้(Grantor Trust) (นอกจากจะได้รับ
สิทธิประโยชน์จากสนธิสัญญา) (ดูค�าแนะน�าส�าหรับข้อยกเว้น) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  W-8IMY

•  รัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ธนาคารกลางในต่างประเทศที่ออก องค์กรยกเว้นภาษีต่างประเทศ สถาบันเอกชนต่างประเทศ หรือรัฐบาลของดินแดนที่สหรัฐ 
อเมริกาครอบครองที่อ้างว่ารายได้มีความเชื่อมโยงกับรายได้ในสหรัฐอเมริกา หรือที่อ้างอิงการบังคับใช้มาตรา 115(2), 501(c), 892, 895 หรือ 1443(b) (นอกจากจะได้รับ
สิทธิประโยชน์จากสนธิสัญญา) (ดูค�าแนะน�าส�าหรับการยกเว้นอื่นๆ)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . W-8ECI หรือ W-8EXP

• บุคคลใดๆ ที่ด�าเนินการเป็นคนกลาง (รวมทั้งคนกลางที่มีคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งด�าเนินการในฐานะผู้ค้าอนุพันธ์ที่มีคุณสมบัติ)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  W-8IMY

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเจ้าของผู้ได้รับผลประโยชน์
1 ชื่อองค์กรที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ 2 ประเทศที่บริษัทหรือองค์กรประกอบธุรกิจ

3 ชื่อของนิติบุคคลที่ยกเว้น ซึ่งได้รับการช�าระเงิน (หากมี โปรดดูค�าแนะน�า)

4 บทที่ 3 สถานะ (ประเภทนิติบุคคล) (ท�าเครื่องหมายในช่องเดียวเท่านั้น):  องค์กร   นิติบุคคลที่ยกเว้น  หุ้นส่วน
 �การจัดการทรัพย์สินทั่วไป 
(Simple Trust)

 �การจัดการทรัพย์สินแบบมีผู้ให ้
(Grantor Trust)

 �การจัดการทรัพย์สินแบบ
ซับซ้อน (Complex trust)

 อสังหาริมทรัพย์  รัฐบาล

 ธนาคารกลางที่ออก  องค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษี  มูลนิธิเอกชน   องค์กรระหว่างประเทศ

ถ้าคุณกรอกนิติบุคคลที่ยกเว้น หุ้นส่วน การจัดการทรัพย์สินทั่วไป (Simple Trust) หรือ การจัดการทรัพย์สินแบบมีผู้ให้ (Grantor Trust) 
ข้างต้น นิติบุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลแบบผสม (Hybrid) ที่ท�าการอ้างภาษีสนธิสัญญาหรือไม่ ถ้าตอบ "ใช่" ให้กรอกส่วนที่ 3  ใช่  ไม่

5 สถานะในบทที่ 4 (สถานะ FATCA) (ดูค�าแนะน�าส�าหรับรายละเอียดต่างๆ และกรอกใบรับรองด้านล่างส�าหรับสถานะที่เหมาะสมของนิติบุคคล)

  FFI ที่ไม่ได้เข้าร่วม (รวมทั้ง FFI ที่เกี่ยวข้องกับ FFI ตาม IGA ที่ต้อง
รายงาน นอกเหนือจาก FFI ที่พิจารณาแล้วว่าจ�าเป็นต้องปฏิบัติตาม FFI ที่
เข้าร่วม หรือผู้รับผลประโยชน์ที่ได้รับการยกเว้น)
  FFI ที่เข้าร่วม
  FFI ตามแบบจ�าลองการรายงานที่ 1
  FFI ตามแบบจ�าลองการรายงานที่ 2
  FFI ที่ถือว่ามีการลงทะเบียน (FFI ตามแบบจ�าลองการรายงานที่ 1, FFI ที่ได้
รับการสนับสนุน หรือ FFI ที่ไม่ต้องรายงานซึ่งอยู่ใน IGA ซึ่งครอบคลุมใน
ส่วนที่ 12) ดูค�าแนะน�า
  FFI ที่ได้รับการสนับสนุน กรอกส่วนที่ 4
  ธนาคารในท้องถิ่นที่ไม่ได้จดทะเบียนและถือว่ารับรองแล้ว กรอกส่วนที่ 5
  FFI ที่ถือว่าได้รับการรับรองแล้วที่มีบัญชีมูลค่าต�่าเท่านั้น กรอกส่วนที่ 6
  สื่อการลงทุนแบบไม่เปิดเผยที่ถือว่าได้รับการรับรองแล้ว กรอกส่วนที่ 7
  นิติบุคคลการลงทุนหนี้ชีวิตจ�ากัดที่ถือว่าได้รับการรับรองแล้ว กรอกส่วนที่ 8
  นิติบุคคลการลงทุนบางรายที่ไม่คงไว้ซึ่งบัญชีการเงิน กรอกส่วนที่ 9
  FFI ที่ได้รับการบันทึกโดยเจ้าของ กรอกส่วนที่ 10
  ผู้จัดจ�าหน่ายที่จ�ากัด กรอกส่วนที่ 11
  FFI ที่ไม่ต้องรายงานซึ่งอยู่ใน IGA กรอกส่วนที่ 12
  รัฐบาลต่างประเทศ รัฐบาลของดินแดนที่สหรัฐอเมริกาครอบครอง หรือ
ธนาคารกลางที่ออกในต่างประเทศ กรอกส่วนที่ 13

  องค์กรระหว่างประเทศ กรอกส่วนที่ 14
  นิติบุคคลท่ีผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีได้รบัการยกเว้นเป็นเจ้าของท้ังหมด กรอก
ส่วนท่ี 16
  สถาบันการเงินในอาณาเขต กรอกส่วนที่ 17
  นิติบุคคลกลุ่มที่ไม่หวังผลทางการค้าที่ได้รับการยกเว้น กรอกส่วนที่ 18
  บริษัทเพิ่งเริ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและได้รับการยกเว้น กรอกส่วน
ที่ 19
  นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ได้รับการยกเว้น และก�าลังช�าระหนี้หรือการ
ล้มละลาย กรอกส่วนที่ 20
  องค์กรในมาตรา 501(c) กรอกส่วนที่ 21
  องค์กรไม่หวังผลก�าไร กรอกส่วนที่ 22
  NFFE ที่จดทะเบียนต่อสาธารณะหรือบริษัทในเครือ NFFE ขององค์กรที่จด
ทะเบียนต่อสาธารณะ กรอกส่วนที่ 23
  NFFE ในอาณาเขตที่ได้รับการยกเว้น กรอกส่วนที่ 24
  NFFE ที่ด�าเนินงานอยู่ กรอกส่วนที่ 25
  NFFE ที่ไม่ได้ด�าเนินงาน กรอกส่วนที่ 26
  ยกเว้น FFI ระหว่างบริษัทในเครือ ให้กรอกส่วนที่ 27
 NFFE ที่ต้องรายงานโดยตรง
  NFFE ที่ต้องรายงานโดยตรงและได้รับการสนับสนุน กรอกส่วนที่ 28
  บัญชีที่ไม่ใช่บัญชีการเงิน

6 ท่ีอยู่ถาวร (ถนน อพาร์ทเม้นท์ หรอืหมายเลขห้องสวทีหรอืเส้นทาง) ห้ามใช้ตูไ้ปรษณย์ีหรอืท่ีอยู่คนกลาง (นอกเหนือจากท่ีอยู่ท่ีมกีารลงทะเบียน)

เมือง รัฐ หรือจังหวัด ใส่รหัสไปรษณีย์ ถ้ามี ประเทศ

7 ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (หากต่างจากที่อยู่ด้านบน)

เมือง รัฐ หรือจังหวัด ใส่รหัสไปรษณีย์ ถ้ามี ประเทศ

8 หมายเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี (TIN) หากจ�าเป็น 9ก GIIN ข TIN ต่างประเทศ

10 หมายเลขอ้างอิง (ดูค�าแนะน�า)

หมายเหต:ุ โปรดกรอกแบบฟอร์มที่ส่วนเหลือแล้วลงชื่อในแบบฟอร์มส่วนที ่30

ส�าหรับใบประกาศกฎหมายว่าด้วยการลดการจัดเตรียมเอกสาร โปรดดูค�าแนะน�าแยกต่างหาก Cat. No. 59689N แบบฟอร์ม W-8BEN-E (ฉบับ 7-2017)



แบบฟอร์ม W-8BEN-E (ฉบับ 7-2017) หน้า 2

ส่วนที่ 2 นิติบุคคลที่ยกเว้นหรือสาขาที่ได้รับการช�าระเงิน (กรอกเฉพาะเมื่อเป็นนิติบุคคลที่ยกเว้นพร้อม GIIN หรือ�สาขาของ 
FFI ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่พ�านักอาศัยของ FFI ดูค�าแนะน�า)

11 บทที่ 4 สถานะ (สถานะ FATCA) ของนิติบุคคลที่ยกเว้นหรือสาขาที่ได้รับการช�าระเงิน 

 สาขาที่ถือว่าเป็น FFI ที่ไม่เข้าร่วม
 FFI ที่เข้าร่วม

 FFI ตามแบบจ�าลองการรายงานที่ 1
 FFI ตามแบบจ�าลองการรายงานที่ 2

 สหรัฐอเมริกา สาขา

12 ที่อยู่ของนิติบุคคลที่ยกเว้นหรือสาขา (ถนน อพาร์ทเม้นท ์หรือหมายเลขห้องสวีท หรือเส้นทาง) ห้ามใช้ตู้ไปรษณีย์หรือที่อยู่คนกลาง (นอกเหนือจากที่อยู่ที่มีการ
ลงทะเบียน)

เมือง รัฐ หรือจังหวัด ใส่รหัสไปรษณีย์ ถ้ามี

ประเทศ

13 GIIN (ถ้ามี) _____________________________________________________________________________________________________________________

ส่วนที่ 3 การอ้างสิทธิประโยชน์จากสนธิสัญญาภาษี (ถ้ามี) (ส�าหรับบทที่ 3 เท่านั้น)

14 ข้าพเจ้ารับรองว่า (โปรดเลือกทุกข้อที่เกี่ยวข้อง):
ก 

ข

   ผู้รับผลประโยชน์เป็นผู้พ�านักอยู่ในประเทศ� __________________________________________________ ตามความหมายของอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและประเทศดังกล่าว

   เจ้าของสิทธิประโยชน์ได้รับรายการเงินได้ซึ่งมีการขอใช้สิทธิประโยชน์ตามสนธิสัญญา และเป็นไปตามข้อก�าหนดเงื่อนไขของสนธิสัญญาซึ่งเกี่ยวกับการ
จ�ากัดสิทธิประโยชน์ต่างๆ หากมี ต่อไปนี้คือเงื่อนไขการจ�ากัดสิทธิประโยชน์ประเภทต่างๆ ซึ่งอาจรวมไว้ในสนธิสัญญาภาษีที่เหมาะสม (เลือกเพียงหนึ่งข้อ 
โปรดดูค�าแนะน�า)

  รัฐบาล
   การจัดการทรัพย์สินบ�านาญ (Pension Trust) หรือ

กองทุนบ�านาญ ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
  องค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีอื่นๆ
  องค์กรที่จดทะเบียนต่อสาธารณะ
   บริษัทสาขาขององค์กรที่จดทะเบียนต่อสาธารณะ

 �บรษิทัท่ีเป็นไปตามความเป็นเจ้าของ และผ่านการทดสอบการกดัเซาะฐานภาษ ี(Base Erosion Test)
 บริษัทที่ผ่านการทดสอบสิทธิประโยชน์อนุพันธ์
 บริษัทที่มีรายการรายได้ซึ่งผ่านการทดสอบการท�าการค้าหรือธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 ได้รับการก�าหนดโดยชอบด้วยความสุขุมรอบคอบ จากหน่วยงานที่มีอ�านาจของสหรัฐอเมริกา
 อื่นๆ (ระบุมาตราและย่อหน้า): _____________________________________________________

ค    ผู้รับผลประโยชน์ก�าลังอ้างสิทธิประโยชน์จากสนธิสัญญาส�าหรับเงินปันผลท่ีได้รับจากองค์กรต่างประเทศหรือดอกเบ้ียจากการท�าการค้าในสหรัฐหรือธุรกิจ
ขององค์กรต่างชาติ และตรงตามข้อก�าหนดสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ที่มีคุณสมบัติ (ดูค�าแนะน�า)

15 อัตราและเงื่อนไขพิเศษ (หากมี—โปรดดูค�าแนะน�า):
เจ้าของสิทธิประโยชน์อ้างเงื่อนไขของมาตรและย่อหน้า ______________________________________ ของสนธิสัญญาที่ระบุไว้ในบรรทัดที่ 14ก ข้างต้นเพื่ออ้าง 
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา______________________ % ในประเภท (ระบุประเภทรายได้): ________________________________________________________
อธิบายเงื่อนไขเพิ่มเติมในมาตราที่เจ้าของสนธิสัญญาเป็นไปตามเงื่อนไข เพื่อมีสิทธิ์ส�าหรับอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย: _____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ส่วนที่ 4 FFI ที่ได้รับการสนับสนุน
16 ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน: ___________________________________________________________________________________________________________

17 ท�าเครื่องหมายทุกช่องที่ถูกต้อง

   ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ 1: 
•  เป็นนิติบุคคลการลงทุน
• ไม่ใช ่QI, WP (ยกเว้นถึงขอบเขตที่ได้รับอนุญาตในข้อตกลงห้างหุ้นส่วนต่างชาติที่หักภาษี ณ ที่จ่าย) หรือ WT และ
• ยินยอมตามนิติบุคคลที่ระบุข้างต้น (ที่ไม่ใช่ FFI ที่ไม่ได้เข้าร่วม) ที่จะด�าเนินการในฐานะนิติบุคคลที่สนับสนุนส�าหรับนิติบุคคลนี้

  ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ 1:
• เป็นองค์กรต่างประเทศที่มีการควบคุมดังระบุไว้ในหัวข้อ 957(ก)
• ไม่ใช ่QI, WP หรือ WT
• มีสถาบันทางการเงินในสหรัฐอเมริกาที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเจ้าของทั้งหมด ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และยินยอมที่จะด�าเนินการในฐานะนิติบุคคลที่สนับสนุนส�าหรับ 
นิติบุคคลนี ้และ 
• ใช้ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันกับนิติบุคคลที่สนับสนุน (ระบุไว้ข้างต้น) ที่อนุญาตให้นิติบุคคลที่สนับสนุนสามารถระบุเจ้าของบัญชีและผู้รับเงินทั้งหมด รวม
ทั้งให้เข้าถึงบัญชีและข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่เก็บรักษาไว้โดยนิติบุคคลได้ รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงข้อมูลประจ�าตัวลูกค้า เอกสารเกี่ยวกับลูกค้า ยอดบัญชี และการ
ช�าระเงินทั้งหมดที่ช�าระให้กับเจ้าของบัญชีหรือผู้รับเงิน
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ส่วนที่ 5 ธนาคารในท้องถิ่นที่ถือว่าไม่ได้จดทะเบียนและรับรองแล้ว
18    ข้าพเจ้ารับรองว่า FFI ที่อยู่ในส่วนที่ 1:

• ด�าเนินงานและได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการธนาคารหรือเครดิตยูเนียนเท่านั้น (หรือองค์กรสหกรณ์เครดิตคล้ายกันที่ประกอบการโดยไม่มีผลก�าไร) ในประเทศ 
ของบริษัทหรือองค์กร
• ด�าเนินธุรกิจหลักที่เกี่ยวกับการรับเงินฝากและปล่อยเงินกู้ที่เกี่ยวกับธนาคารแก่ลูกค้าปลีกที่ไม่เกี่ยวกับธนาคารดังกล่าว และที่เกี่ยวกับเครดิตยูเนียนหรือองค์กร
สหกรณ์เครดิตที่คล้ายกัน แก่สมาชิกในกรณีที่ไม่มีสมาชิกคนใดที่ได้ดอกเบี้ยมากกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ในเครดิตยูเนียนหรือองค์กรสหกรณ์เครดิตดังกล่าว
• ไม่ติดต่อเจ้าของบัญชีนอกประเทศที่องค์กรประกอบการ
• ไม่มีสถานประกอบการธุรกิจที่แน่นอนนอกประเทศดังกล่าว (ด้วยเหตุผลนี้ สถานประกอบการธุรกิจที่แน่นอนจึงไม่มีสถานที่ที่ไม่ได้โฆษณาต่อสาธารณะ และเป็น
สถานที่ซึ่ง FFI ด�าเนินงานธุรการจากสถานที่ดังกล่าวเท่านั้น)

• มีสินทรัพย์ไม่เกิน 175 ล้านดอลลาร์ในงบดุล และหากเป็นสมาชิกของกลุ่มขยายในเครือ กลุ่มจะต้องมีสินทรัพย์ทั้งหมดไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์ในงบดุลรวม และ
• ไม่มีสมาชิกของกลุ่มขยายในเครือที่เป็นสถาบันทางการเงินต่างประเทศ นอกจากสถาบันทางการเงินต่างประเทศที่รวมกลุ่มหรือมีการด�าเนินงานในประเทศเดียว 
กันกับ FFI ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 และตรงตามข้อก�าหนดที่ก�าหนดไว้ในส่วนที่ 4 นี้

ส่วนที่ 6 FFI ที่ถือว่าได้รับการรับรองแล้วและมีบัญชีมูลค่าต�่าเท่านั้น
19    ข้าพเจ้ารับรองว่า FFI ที่อยู่ในส่วนที่ 1:

• ไม่ได้ด�าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุน การลงทุนใหม่ หรือการซื้อขายหลักทรัพย ์ รายได้หุ้นส่วน โภคภัณฑ์ สัญญาหลักตามประมาณ การประกันภัย หรือ
สัญญารายปี หรือดอกเบี้ย (รวมทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสัญญาที่ตามมา หรือตราสารสิทธิ) ในหลักทรัพย ์ ดอกเบี้ยหุ้นส่วน โภคภัณฑ์ สัญญาหลักตาม
ประมาณ สัญญาประกันภัย หรือสัญญารายปี
• บัญชีการเงินที่เก็บรักษาโดย FFI หรือสมาชิกของกลุ่มขยายในเครือ (ถ้ามี) ไม่มียอดหรือมูลค่าเงินเกิน 50,000 ดอลลาร์ (ตามที่ก�าหนดไว้หลังจากบังคับใช้กฎ
รวมบัญชี) และ
• ทั้ง FFI และกลุ่มขยายในเครือทั้งหมด (ถ้ามี) ของ FFI ต้องมีสินทรัพย์ไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์ในงบดุลรวมนับจากสิ้นปีบัญชีล่าสุด

ส่วนที่ 7 สื่อการลงทุนแบบไม่เปิดเผยที่ถือว่าได้รับการรับรองแล้ว
20 ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน:  ___________________________________________________________________________________________________________

21    ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ 1:

• เป็น FFI เท่านั้นเนื่องจากเป็นนิติบุคคลการลงทุนที่ระบุไว้ใน 1.1471-5(e)(4)

• ไม่ใช ่QI, WP หรือ WT

• จะต้องมอบความรับผิดชอบด้านการสอบทานธุรกิจ การหักภาษี ณ ที่จ่าย และการรายงานทั้งหมด (ก�าหนดเหมือนกับว่า FFI นั้นเป็น FFI ที่เข้าร่วม) ให้มีการ
ปฏิบัติโดยนิติบุคคลที่สนับสนุนซึ่งระบุไว้ในบรรทัดที่ 20 และ
• มีบุคคลไม่เกินยี่สิบคนเป็นเจ้าของหนี้และดอกเบี้ยตราสารทุนในนิติบุคคล (ไม่รวมดอกเบี้ยหนี้ที่มีสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา FFI ที่เข้าร่วม FFI ที่ถือว่ามีการ
ลงทะเบียน FFI ที่ถือว่าได้รับการรับรองแล้วเป็นเจ้าของ และดอกเบี้ยตราสารทุนที่มีนิติบุคคลเป็นเจ้าของ หากนิติบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของดอกเบี้ยตราสารทุนใน 
FFI 100 เปอร์เซ็นต ์และเป็น FFI ที่ได้รับการสนับสนุน)

ส่วนที่ 8 นิติบุคคลการลงทุนหนี้ชีวิตที่ถือว่าได้รับการรับรองแล้ว
22    ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ 1:

• เริ่มก่อตั้งนับจากวันที่ 17 มกราคม 2013

• ออกหนี้หรือดอกเบี้ยตราสารทุนทุกระดับให้ผู้ลงทุนภายในวันที ่17 มกราคม 2013 ตามหนังสือสัญญาการจัดการทรัพย์สินหรือข้อตกลงที่คล้ายกัน และ
• ได้รบัการรับรองแล้วซึง่ผ่านการพิจารณาแล้วว่าจ�าเป็นต้องปฏบัิตติาม เน่ืองจากปฏบัิตติามข้อก�าหนดเพ่ือจดัการในฐานะนิตบุิคคลการลงทุนหน้ีชวีติ (เช่น ข้อจ�ากดั 
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและข้อก�าหนดอื่นๆ ภายใต้ข้อบังคับมาตรา 1.1471-5(f)(2)(iv))

ส่วนที่ 9 นิติบุคคลการลงทุนบางรายที่ไม่คงไว้ซึ่งบัญชีการเงิน
23    ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ 1:

• เป็นสถาบันทางการเงินเท่านั้นเนื่องจากเป็นนิติบุคคลการลงทุนที่ระบุไว้ในข้อบังคับมาตรา 1.1471-5(e)(4)(i)(A) และ
• ไม่มีบัญชีการเงิน

ส่วนที่ 10 FFI ที่ได้รับการบันทึกโดยเจ้าของ
หมายเหต:ุ สถานะนี้จะน�ามาใช้เฉพาะเมื่อสถาบันการเงินสหรัฐอเมริกา FFI ที่เข้าร่วม หรือ FFI ตามแบบจ�าลองการรายงานที่ 1 ซึ่งได้รับมอบแบบฟอร์มนี้ ตกลงว่าจะจัดการ 
FFI ในฐานะ FFI ที่ได้รับการบันทึกโดยเจ้าของ (ดูค�าแนะน�าส�าหรับข้อก�าหนดการมีสิทธิ์) นอกจากนี้ FFI ยังต้องท�าการรับรองด้านล่าง

24ก    (FFI ที่ได้รับการบันทึกโดยเจ้าของทั้งหมดท�าเครื่องหมายที่นี่) ข้าพเจ้ารับรองว่า FFI ที่อยู่ในส่วนที่ 1:

• ไม่ท�าหน้าที่เป็นคนกลาง
• ไม่ยอมรับเงินฝากตามการฝากเงินในธนาคารหรือธุรกิจที่คล้ายกันตามปกติ
• ไม่ได้ครอบครองสินทรัพย์ทางการเงินของธุรกิจส�าหรับบัญชีผู้อื่นเป็นจ�านวนมากในธุรกิจของบริษัทเอง
• ไม่ได้เป็นบริษัทประกันภัย (หรือบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทประกันภัย) ที่ออกหรือมีพันธะในการช�าระเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทางการเงิน
• ไม่ได้เป็นของหรอือยู่ในกลุ่มขยายในเครือของนิตบุิคคลเดยีวกนักบันิตบุิคคลท่ียอมรับเงนิฝากตามการฝากเงนิในธนาคารหรือธรุกจิท่ีคล้ายกนัตามปกต ิครอบครอง 
สินทรัพย์ทางการเงินของธุรกิจจ�านวนมากแทนบัญชีของผู้อื่น หรือเป็นบริษัทประกันภัย (หรือบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทประกันภัย) ที่ออกหรือมีพันธะในการ
ช�าระเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทางการเงิน
• ไม่มีบัญชีการเงินส�าหรับ FFI ที่ไม่ได้เข้าร่วมใดๆ�และ
• ไม่มีบุคคลชาวสหรัฐอเมริกาที่ระบุใดๆ ซึ่งเป็นเจ้าของดอกเบี้ยตราสารทุนหรือดอกเบี้ยหนี้ (นอกเหนือจากดอกเบี้ยหนี้ที่ไม่ใช่บัญชีการเงิน หรือที่มียอดหรือมูลค่า
ไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์) ใน FFI อื่นซึ่งไม่ใช่ที่ระบุในเอกสารรายงานของเจ้าของ FFI
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ส่วนที่ 10 FFI ที่ได้รับการบันทึกโดยเจ้าของ (ต่อ)
ช่อง 24ข หรือ 24ค แล้วแต่ความเหมาะสม

ข    ข้าพเจ้ารับรองว่า FFI ที่อยู่ในส่วนที่ 1:

• ได้แสดง หรือจะแสดงเอกสารรายงานต่อ FFI โดยมีข้อมูลต่อไปนี้
(i) ชื่อที่อยู่ TIN (หากมี) สถานะตามบทที่ 4 และประเภทของเอกสารที่ให้ (หากจ�าเป็น) ของบุคคลทั่วไปทุกคน และบุคคลสหรัฐอเมริกาที่ระบ ุซึ่งเป็นเจ้าของ

ดอกเบี้ยตราสารทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมใน FFI ที่บันทึกโดยเจ้าของ (ผ่านรายได้ไปยังนิติบุคคลทั้งหมดที่ไม่ใช่บุคคลสหรัฐอเมริกาที่ระบุ)
(ii) ชื่อ ที่อยู่ TIN (หากมี) และสถานะตามบทที่ 4 ของบุคคลทั่วไปทุกคนและบุคคลสหรัฐอเมริกาที่ระบ ุซึ่งเป็นเจ้าของดอกเบี้ยหนี้ใน FFI ที่บันทึกโดยเจ้าของ 

(รวมทั้งดอกเบี้ยตราสารทุนโดยอ้อมใดๆ ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยหนี้ในนิติบุคคลใดๆ ที่เป็นของผู้รับเงินโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือดอกเบี้ยตราสารทุนโดยตรง
หรือโดยอ้อมใดๆ ในเจ้าของหนี้ของผู้รับเงิน) ซึ่งสร้างบัญชีการเงินที่เกิน 50,000 ดอลลาร์ (ไม่รวมดอกเบี้ยหนี้เช่นนั้นทั้งหมดที่เป็นของ FFI ที่เข้าร่วม 
FFI ที่ถูกพิจารณาว่าจดทะเบียน FFI ที่ถือว่าได้รับการรับรองแล้ว NFFE ที่ได้รับการยกเว้น เจ้าของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่ได้รับการยกเว้น หรือบุคคล
สหรัฐอเมริกาอื่นๆ ที่ไม่ใช่บุคคลสหรัฐอเมริกาที่ระบุ) และ

(iii) ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีร้องขอตามพันธะที่นิติบุคคลต้องด�าเนินการ
• ได้แสดงหรือจะแสดงเอกสารที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดของข้อบังคับมาตรา1.1471-3(d)(6)(iii) ส�าหรับแต่ละบุคคลที่ระบุในเอกสารรายงานความเป็นเจ้า 
ของ FFI

ค    ข้าพเจ้ารับรองว่า FFI ที่ระบุอยู่ในส่วนที่ 1 ได้แสดง หรือจะแสดงหนังสือจากผู้ตรวจสอบบัญชีที่ลงชื่อภายใน 4 ปีนับจากวันที่ช�าระเงินจากบริษัทบัญชีอิสระ
หรือตัวแทนด้านกฎหมายที่มีสถานที่ประกอบการในสหรัฐอเมริกาโดยระบุว่าบริษัทหรือตัวแทนดังกล่าวได้ตรวจสอบเอกสารของ FFI ที่เกี่ยวกับเจ้าของและเจ้า
หนี้ทั้งหมดที่ระบุอยู่ในข้อบังคับมาตรา 1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2) และระบุว่า FFI ด�าเนินการตามข้อก�าหนดทั้งหมดในการเป็น FFI ที่เจ้าของบันทึกไว้ FFI ที่
อยู่ในส่วนที่ 1 ได้แสดง หรือจะแสดงเอกสารรายงานของเจ้าของที่เป็นบุคคลในสหรัฐอเมริกาที่ระบุ และแบบฟอร์ม W-9 พร้อมข้อความสละสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องต่อ 
FFI

ท�าเครื่องหมายช่อง 24ค หากเกี่ยวข้อง (ตัวเลือก ดูค�าแนะน�า)

ง    ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในบรรทัดที่ 1 เป็นทรัสต์ที่ไม่มีผู้ได้รับผลประโยชน์ชั่วคราว หรือเป็นคลาสที่ได้รับการก�าหนดให้มีผู้ได้รับผลประโยชน์ที่ไม่มี
การระบุไว้

ส่วนที่ 11 ผู้จัดจ�าหน่ายที่จ�ากัด
25ก    (ผู้จัดจ�าหน่ายที่จ�ากัดทั้งหมดท�าเครื่องหมายที่นี่) ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที ่1:

• ปฏิบัติงานในฐานะผู้จัดจ�าหน่ายที่เกี่ยวกับหนี้หรือดอกเบี้ยตราสารทุนของกองทุนที่จ�ากัดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนในแบบฟอร์มนี้
• ให้บริการการลงทุนแก่ลูกค้าอย่างน้อย 30 รายโดยไม่มีความเกี่ยวข้องกัน และลูกค้าไม่เกินครึ่งมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน
• ต้องท�าขั้นตอนการสอบทานธุรกิจด้านการป้องกันการฟอกเงินภายใต้กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินของประเทศขององค์กร (ซึ่งอยู่ในเขตการปกครอง
ที่ปฏิบัติตาม FATF)

• ปฏิบัติงานในประเทศของบริษัทหรือองค์กร ไม่มีสถานประกอบการธุรกิจที่แน่นอนนอกประเทศดังกล่าว และอยู่ในประเทศที่บริษัทหรือองค์กรตั้งอยู่เช่นเดียวกับ
สมาชิกทั้งหมดของกลุ่มในเครือ ถ้ามี
• จะไม่ติดต่อลูกค้านอกประเทศที่บริษัทหรือองค์กรประกอบการ
• มีสินทรัพย์ไม่เกิน 175 ล้านดอลลาร์ภายใต้การบริหารในงบดุล และมีรายได้รวมไม่เกิน 7 ล้านดอลลาร์ในงบก�าไรขาดทุนในปีปิดบัญชีล่าสุด
• ไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มขยายในเครือที่มีสินทรัพย์ไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์ภายใต้การบริหารหรือมีรายได้รวมไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์ในปีปิดบัญชีล่าสุดในงบ
ก�าไรขาดทุนรวม และ
• ไม่แจกจ่ายหนี้หรือหลักทรัพย์ของกองทุนที่จ�ากัดไปยังบุคคลในสหรัฐอเมริกาที่ระบุ NFFE ที่ไม่ได้ด�าเนินงานที่มีเจ้าของที่ส�าคัญในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อยหนึ่ง
คน หรือ FFI ที่ไม่ได้เข้าร่วม

ท�าเครื่องหมายในช่อง 25ข หรือ 25ค แล้วแต่ความเหมาะสม

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังรับรองอีกว่า ว่าด้วยการขายหนี้หรือดอกเบี้ยตราสารทุนของกองทุนที่จ�ากัดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนในแบบฟอร์มนี้ด�าเนินการหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 
2011 ตราสารทุนที่ระบุในส่วนที่ 1:

ข    มีข้อผูกพันตามข้อตกลงการจัดจ�าหน่ายท่ีอยู่ในข้อห้ามท่ัวไปในการขายหน้ีหรือหลักทรัพย์ให้กับนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกาและบุคคลผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และขณะนี้มีข้อผูกพันตามข้อตกลงการจัดจ�าหน่ายที่ประกอบด้วยข้อห้ามในการขายหนี้หรือหลักทรัพย์ให้กับนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกาที่ระบ ุ
NFFE ที่ไม่ได้ด�าเนินงานที่มีเจ้าของที่ส�าคัญในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อยหนึ่งคนหรือ FFI ที่ไม่ได้เข้าร่วม

ค    ขณะนี้มีข้อผูกพันตามข้อตกลงการจัดจ�าหน่ายที่ประกอบไปด้วยข้อห้ามในการขายหนี้หรือหลักทรัพย์ให้กับนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกาที่ระบ ุ NFFE ที่ไม่ได้
ด�าเนินงานที่มีเจ้าของที่ส�าคัญอย่างน้อยหนึ่งคนหรือ FFI ที่ไม่ได้เข้าร่วม และส�าหรับการขายที่ด�าเนินการก่อนเวลาที่มีการก�าหนดข้อจ�ากัดดังกล่าวไว้ในข้อ
ตกลงการจัดจ�าหน่าย ได้ตรวจสอบบัญชีทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องกับการขายดังข่าวตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน 1.1471-4(c) ที่บังคับใช้กับบัญชีที่มีอยู่ก่อนนี้ 
และได้มีการแลกหรือถอน หรือท�าให้กองทุนที่จ�ากัดต้องถ่ายโอนหลักทรัพย์ไปยังผู้จัดจ�าหน่ายที่เป็น FFI ที่เข้าร่วมหรือหลักทรัพย ์FFI รูปแบบการรายงานที่ 1 
ที่ถูกจ�าหน่ายไปยังบุคคลในสหรัฐอเมริกาที่ระบุ NFFE ที่ไม่ได้ด�าเนินงานที่มีเจ้าของในสหรัฐอเมริกาที่ส�าคัญอย่างน้อยหนึ่งคนหรือ FFI ที่ไม่ได้เข้าร่วม

แบบฟอร์ม W-8BEN-E (ฉบับ 7-2017)
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ส่วนที่ 12 FFI ที่ไม่ต้องรายงาน IGA

26    ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ 1:

• เป็นไปตามข้อก�าหนดเพื่อพิจารณาว่าเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ต้องรายงานที่อ้างตาม IGA ที่เกี่ยวข้องระห่างสหรัฐอเมริกาและ____________________________ 
IGA ที่ใช้บังคับคือ  IGA รูปแบบที ่1 หรือ  IGA รูปแบบที ่2 และถือว่าเป็น____________________________ ภายใต้ข้อก�าหนดของระเบียบ IGA ที่บังคับใช้
หรือระเบียบการจัดการทรัพย์สิน (หากมี ดูค�าแนะน�า)

• ถ้าคุณเป็นผู้จัดการทรัพย์สินแบบมีการบันทึก หรือนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน โปรดระบุชื่อผู้จัดการทรัพย์สินหรือผู้สนับสนุน__________________________ 
ผู้จัดการทรัพย์สินคือ:  สหรัฐอเมริกา   ชาวต่างชาติ

ส่วนที่ 13 รัฐบาลต่างประเทศ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือธนาคารกลางที่ออกในต่างประเทศ
27    ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่ระบุในส่วนที่ 1 เป็นเจ้าของสิทธิประโยชน์ของการช�าระเงิน และไม่ได้ด�าเนินกิจกรรมการเงินและการค้าในประเภทที่ด�าเนินโดย

บริษัทประกันภัย สถาบันดูแลทรัพย์สิน หรือสถาบันรับฝากที่เกี่ยวข้องกับการช�าระเงิน บัญชี หรือพันธะต่างๆ ซึ่งแบบฟอร์มนี้ส่งเพื่อ (ยกเว้นได้รับอนุญาตใน
ข้อบังคับมาตรา 1.1471-6(h)(2))

ส่วนที่ 14 องค์กรระหว่างประเทศ
ท�าเครื่องหมายในช่อง 28ก หรือ 28ข แล้วแต่ความเหมาะสม

28ก    ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ 1 เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7701(ก)(18)

ข    ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ 1:

• ประกอบด้วยรัฐบาลในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
• ถือว่าเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลหรือองค์กรเหนือชาติภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่คล้ายกับกฎหมายคุ้มกันองค์กรระหว่างประเทศ หรือที่มีผลข้อตกลงส�านักงาน
ใหญ่กับรัฐบาลต่างประเทศ
• สิทธิประโยชน์ของรายได้ของนิติบุคคลนั้นจะไม่มีผลต่อบุคคลใดๆ และ
• เป็นเจ้าของสิทธิประโยชน์ของการช�าระเงิน และไม่ได้ด�าเนินกิจกรรมการเงินและการค้าในประเภทที่ด�าเนินโดยบริษัทประกันภัย สถาบันดูแลทรัพย์สิน หรือ
สถาบันรับฝากที่เกี่ยวข้องกับการช�าระเงิน บัญชี หรือพันธะต่างๆ ซึ่งแบบฟอร์มนี้ส่งเพื่อ (ยกเว้นได้รับอนุญาตในข้อบังคับมาตรา 1.1471-6(h)(2))

ส่วนที่ 15 แผนการเกษียณอายุที่ได้รับการยกเว้น
ท�าเครื่องหมายในช่อง 29ก, ข, ค, ง, จ หรือ ฉ แล้วแต่ความเหมาะสม

29ก    ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ 1:

• ได้รับการจัดตั้งในประเทศที่สหรัฐอเมริกามีการบังคับใช้สนธิสัญญาภาษีรายได้ (ดูส่วนที่ 3 หากประสงค์ที่จะอ้างสิทธิประโยชน์จากสนธิสัญญา)

• ด�าเนินการเพื่อการบริหารจัดการหรือเพื่อให้สิทธิประโยชน์จากการเกษียณอายุหรือเงินบ�านาญเป็นหลัก และ
• มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์จากสนธิสัญญาจากรายได้ที่เป็นกองทุนจากแหล่งในสหรัฐอเมริกา (หรืออาจมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์หากท�าให้เกิดรายได้ใดๆ ดัง
กล่าว) ในฐานะผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอื่นซึ่งตรงตามข้อจ�ากัดที่บังคับใช้เกี่ยวกับข้อก�าหนดของสิทธิประโยชน์

ข    ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ 1:

• มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากการเกษียณอายุ ความทุพพลภาพ หรือการตาย (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดรวมกัน) แก่ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่
เป็นพนักงานเก่าของผู้ว่าจ้างอย่างน้อยหนึ่งรายที่ก�าลังได้รับการพิจารณาได้รับบริการ
• ไม่มีผู้ได้รับผลประโยชน์คนใดคนหนึ่งที่จะมีสิทธิได้รับทรัพย์สินของ FFI เกิน 5%

• อยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลและต้องแสดงข้อมูลรายงานเกี่ยวกับผู้ได้รับผลประโยชน์ต่อเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภาษีท่ีเกี่ยวข้องในประเทศท่ีมีการสร้าง
เงินทุนหรือมีการด�าเนินงาน และ

(i) โดยท่ัวไปแล้วจะได้รับการยกเว้นจากภาษีรายได้จากการลงทุนภายใต้กฎหมายของประเทศท่ีมีการจัดตั้งหรือหรือด�าเนินงานเน่ืองจากสถานะแผนการ
เกษียณอายุหรือเงินบ�านาญ

(ii) ได้รับอย่างน้อย 50% ของการสมทบเงินทุนทั้งหมดจากพนักงานที่สนับสนุน (ไม่รวมการโอนทรัพย์สินจากแผนการอื่นที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ บัญชีการ
เกษียณอายุและเงินบ�านาญที่อธิบายไว้ใน IGA รูปแบบที ่1 หรือ IGA รูปแบบที ่2 ที่เกี่ยวข้อง กองทุนการเกษียณอายุอื่นๆ ที่อธิบายไว้ใน IGA รูปแบบที ่1 
หรือ IGA รูปแบบที ่2 ที่เกี่ยวข้อง หรือบัญชีต่างๆ ที่อธิบายไว้ในข้อบังคับมาตรา�1.1471-5(b)(2)(i)(A))

(iii) ไม่อนญุาตหรอืปรบัสนิไหมการแจกจ่ายหรอืการเงนิถอนทีท่�าก่อนเกดิเหตกุารณ์ท่ีระบไุว้ท่ีเกีย่วกบัการเกษยีณอายุ ความทุพพลภาพ หรอืการตาย (ยกเว้น
เงนิท่ีโอนไปยังบัญชท่ีีระบุไว้ในข้อบังคับมาตรา 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (บัญชกีารเกษยีณอายุหรือเงนิบ�านาญ) เกีย่วกบับัญชกีารเกษยีณอายุหรอืเงนิบ�านาญ
ท่ีระบุไว้ใน IGA รปูแบบท่ี 1 หรือรูปแบบท่ี 2 หรอืเงนิทุนเกษยีณอายุอืน่ๆ ท่ีระบุไว้ในส่วนน้ีหรอืใน IGA รปูแบบที ่1 หรือรปูแบบท่ี 2 ทีบั่งคับใช้) หรอื

(iv) จ�ากัดการสบทบเงินทุนของพนักงานโดยการอ้างอิงรายได้ของพนักงานหรือไม่สามารถเกิน 50,000 ดอลลาร์ต่อปี

ค    ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ 1:

• มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากการเกษียณอายุ ความทุพพลภาพ หรือการตาย (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดรวมกัน) แก่ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่
เป็นพนักงานเก่าของผู้ว่าจ้างอย่างน้อยหนึ่งรายที่ก�าลังได้รับการพิจารณาได้รับบริการ
• มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน
• ได้รับการรับรองจากผู้ว่าจ้างอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งแต่ละคนไม่ใช่นิติบุคคลเพื่อการลงทุนหรือ NFFE ที่ไม่ได้ด�าเนินงาน
• การสมทบเงินทุนของพนักงานและนายจ้างเข้ากับกองทุน (ไม่รวมการโอนทรัพย์สินจากแผนอื่นๆ ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ บัญชีการเกษียณอายุและเงินบ�านาญที่
อธิบายไว้ใน IGA รูปแบบที่ 1 หรือ IGA รูปแบบที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง หรือบัญชีต่างๆ ที่อธิบายไว้ในข้อบังคับมาตรา 1.1471-5(b)(2)(i)(A)) ถูกจ�ากัดโดยการอ้างอิงจาก
รายได้และค่าตอบแทนของพนักงานคนนั้นตามล�าดับ
• ผู้เข้าร่วมที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีการสร้างเงินทุนหรือมีการด�าเนินงานไม่มีสิทธิ์ได้รับสินทรัพย์ของกองทุนเกิน 20 เปอร์เซ็นต ์และ
• อยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลและต้องแสดงข้อมูลรายงานเกี่ยวกับผู้ได้รับผลประโยชน์ต่อเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภาษีท่ีเกี่ยวข้องในประเทศท่ีมีการสร้าง
เงินทุนหรือมีการด�าเนินงาน

แบบฟอร์ม W-8BEN-E (ฉบับ 7-2017)
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ส่วนที่ 15 แผนการเกษียณอายุที่ได้รับการยกเว้น (ต่อ)
ง    ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ 1 ได้รับการจัดตั้งตามแผนเงินบ�านาญที่อาจมีคุณสมบัติตรงตามข้อก�าหนดของหัวข้อ 401(ก) นอกเหนือจากข้อก�า 

หนดที่ว่าแผนจะต้องมีเงินทุนจากทรัสต์ที่สร้างหรือจัดการในสหรัฐอเมริกา

จ    ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ 1 มีการจัดตั้งเป็นการเฉพาะเพื่อการสร้างรายได้ส�าหรับสิทธิประโยชน์ของเงินทุนเกษียณอายุที่ระบุไว้ในส่วนนี้หรือ
ใน IGA รูปแบบที ่1 หรือรูปแบบที ่2 ที่บังคับใช้ หรือบัญชีที่ระบุไว้ในข้อบังคับมาตรา 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (บัญชีการเกษียณอายุหรือเงินบ�านาญ) หรือบัญชี
การเกษียณอายุหรือเงินบ�านาญที่ระบุไว้ใน IGA รูปแบบที่ 1 หรือรูปแบบที ่2 ที่บังคับใช้

ฉ    ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ 1:

• ได้รับการจัดตั้งและรับรองโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ธนาคารกลางในต่างประเทศที่ออก หรือดินแดนที่สหรัฐอเมริกาครอบครอง (แต่ละส่วน
ก�าหนดไว้ในข้อบังคับมาตรา 1.1471-6) หรือเจ้าของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่ได้รับการยกเว้นที่ระบุไว้ใน IGA รูปแบบที ่1 หรือรูปแบบที ่2 เพื่อการจัดการเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์จากการเกษียณอายุ ความทุพพลภาพ หรือการตายหรือผู้เข้าร่วมท่ีเป็นพนักงานปัจจุบันหรือพนักงานเก่าของผู้รับรอง (หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
โดยพนักงาน) หรือ
• ได้รับการจัดตั้งและรับรองโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ธนาคารกลางในต่างประเทศที่ออก หรือดินแดนที่สหรัฐอเมริกาครอบครอง (แต่ละส่วน
ก�าหนดไว้ในข้อบังคับมาตรา 1.1471-6) หรือเจ้าของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่ได้รับการยกเว้นที่ระบุไว้ใน IGA รูปแบบที ่1 หรือรูปแบบที ่2 เพื่อการจัดการเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์จากการเกษียณอายุ ความทุพพลภาพ หรือการตายหรือผู้เข้าร่วมที่เป็นพนักงานปัจจุบันหรือพนักงานเก่าของผู้รับรองดังกล่าว แต่ได้รับการพิจารณา 
ว่ามีการให้บริการส่วนบุคคลแก่ผู้รับรอง

ส่วนที่ 16 นิติบุคคลที่ทั้งหมดมีเจ้าของเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่ได้รับการยกเว้น
30    ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ 1:

• เป็น FFI เท่านั้นเนื่องจากเป็นนิติบุคคลการลงทุน
• เจ้าของโดยตรงแต่ละคนของดอกเบี้ยตราสารทุนจากตราสารทุนการลงทุนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่ได้รับการยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อบังคับมาตรา 1.1471-6 หรือ
ใน IGA รูปแบบที ่1 หรือรูปแบบที ่2
• เจ้าของโดยตรงแต่ละคนของดอกเบี้ยหนี้จากตราสารทุนการลงทุนเป็นสถาบันรับฝากเงิน (เกี่ยวกับเงินกู้ที่ให้กับนิติบุคคลดังกล่าว) หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่ได้
รับการยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อบังคับมาตรา 1.1471-6 หรือใน IGA รูปแบบที ่1 หรือรูปแบบที ่2
• ได้แสดงเอกสารรายงานของเจ้าของที่มีชื่อ ที่อยู่ TIN (ถ้ามี) สถานะในบทที่ 4 และค�าอธิบายประเภทเอกสารที่แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีส�าหรับบุคคลที่เป็น
เจ้าของดอกเบี้ยหนี้ที่สร้างบัญชีการเงินหรือดอกเบี้ยตราสารทุนทางตรงในตราสารทุน และ
• ได้แสดงเอกสารที่ระบุว่าเจ้าของตราสารทุนทุกคนเป็นนิติบุคคลในข้อบังคับมาตรา 1.1471-6(b), (c), (d), (e), (f) และ/หรือ (g) โดยไม่เกี่ยวว่าเจ้าของดังกล่าวเป็น
ผู้รับผลประโยชน์หรือไม่

ส่วนที่ 17 สถาบันทางการเงินในอาณาเขต
31    ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ 1 เป็นสถาบันทางการเงิน (นอกจากนิติบุคคลการลงทุน) ที่รวมกลุ่มหรือมีการด�าเนินงานภายใต้กฎหมายของดินแดน

ที่สหรัฐอเมริกาครอบครอง

ส่วนที่ 18 นิติบุคคลกลุ่มที่ไม่หวังผลทางการค้าที่ได้รับการยกเว้น
32    ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ 1:

• เป็นบริษัทที่ถือหุ้นใหญ ่ศูนย์บริหารเงิน หรือบริษัทการเงินในอาณัติ และกิจกรรมของนิติบุคคลทั้งหมดอยู่ในสายงานที่ระบุไว้ในข้อบังคับมาตรา 1.1471-5(e)(5)
(i)(C) ถึง (E)
• เป็นสมาชิกของกลุ่มที่ไม่หวังผลทางการค้าที่ระบุไว้ในข้อบังคับมาตรา 1.1471-5(e)(5)(i)(B)
• ไม่ใช่สถาบันรับฝากเงินหรือสถาบันดูแลทรัพย์สิน (นอกจากสมาชิกของกลุ่มขยายในเครือของนิติบุคคล) และ
• ไม่ได้ท�างานในลักษณะ (หรือมีลักษณะเป็น) เงินทุนในการลงทุน เช่น กองทุนนอกตลาด กองทุนร่วมลงทุน กองทุนที่กู้มาซื้อกิจการ หรือสื่อการลงทุนที่มีกลยุทธ์
การลงทุนเพื่อการซื้อกิจการหรือเป็นกองทุนส�าหรับบริษัท จากนั้นถือดอกเบี้ยในบริษัทเหล่านั้นเพื่อใช้เป็นสินทรัพย์ประเภททุนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการลงทุน

ส่วนที่ 19 บริษัทเพิ่งเริ่มกิจการที่ไม่ใช่ด้านการเงินและได้รับการยกเว้น
33    ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ 1:

• ก่อตั้งขึ้น (หรือในกรณีที่เป็นธุรกิจสายงานใหม่ วันที่ที่คณะกรรมการได้ท�าการอนุมัติธุรกิจสายงานใหม่) _________________ (วันที่ต้องน้อยกว่า 24 เดือนก่อน
วันที่ช�าระเงิน)
• ยังไม่ได้ด�าเนินธุรกิจและไม่มีประวัติการด�าเนินธุรกิจ หรือมีการลงทุนในทรัพย์สินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการด�าเนินสายธุรกิจใหม่นอกเหนือจากสถาบันทางการ
เงินหรือ NFFE ที่ไม่ได้ด�าเนินงาน
• ก�าลังลงทุนในทรัพย์สินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการด�าเนินสายธุรกิจใหม่นอกเหนือจากสถาบันทางการเงิน�และ
• ไม่ได้ท�างานในลักษณะ (หรือมีลักษณะเป็น) เงินทุนในการลงทุนเช่น กองทุนนอกตลาด กองทุนร่วมลงทุน กองทุนที่กู้มาซื้อกิจการ หรือสื่อการลงทุนโดยมี
วัตถุประสงค์ในการซื้อกิจการหรือเป็นกองทุนส�าหรับบริษัท จากนั้นถือดอกเบี้ยในบริษัทเหล่านั้นเพื่อใช้เป็นสินทรัพย์ประเภททุนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการลงทุน

ส่วนที่ 20 นิติบุคคลที่ไม่ด�าเนินการด้านการเงินและได้รับการยกเว้นเกี่ยวกับการช�าระบัญชีหรือการล้มละลาย
34    ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ 1:

• ยื่นแผนการช�าระบัญชี ยื่นแผนการจัดระเบียบใหม ่หรือยื่นเรื่องล้มละลายเมื่อ ________________________________________________________________
• ไม่ได้ด�าเนินธุรกิจในฐานะสถาบันทางการเงินหรือ NFFE ที่ไม่ได้ด�าเนินงานในช่วง 5 ที่ผ่านมา
• ก�าลังท�าการช�าระบัญชีหรือด�าเนินงานต่อหลังการจัดระเบียบใหม่หรือการล้มละลายโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปฏิบัติงานต่อหรือเริ่มปฏิบัติงานใหม่ในฐานะนิติบุคคล
ที่ไม่หวังผลทางการค้า และ
• มีหลักฐาน หรือจะแสดงหลักฐาน เช่น เอกสารการยื่นล้มละลายหรือเอกสารเปิดเผยต่อสาธารณะอื่นๆ ที่ประกอบค�าอ้างสิทธิหากยังอยู่ในสถานะล้มละลายหรือ
การช�าระบัญชีเกินสามปี
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ส่วนที่ 21 องค์กรในมาตรา 501(c)

35    ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ 1 เป็นองค์กรในมาตรา 501(c):

• ได้รับหนังสือก�าหนดสถานภาพจาก IRS ที่มีผลบังคับใช้และสรุปว่าผู้รับเงินนั้นเป็นองค์กรในมาตรา 501(c) ลงวันที่ ___________________________ หรือ
• ได้แสดงส�าเนาความเห็นจากทนายความในสหรัฐอเมริการับรองว่าผู้รับเงินนั้นเป็นองค์กรในมาตรา 501(c) (ไม่ว่าผู้รับนั้นจะเป็นสถาบันเอกชนต่างประเทศหรือ
ไม่ก็ตาม)

ส่วนที่22 องค์กรไม่หวังผลก�าไร
36    ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ 1 องค์กรไม่หวังผลก�าไรที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อก�าหนดต่อไปนี้

• นิติบุคคลดังกล่าวก่อตั้งและด�าเนินงานในประเทศที่พักอาศัยเพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม หรือการศึกษาโดยเฉพาะ
• นิติบุคคลดังกล่าวได้รับการยกเว้นจากการเสียภาษีเงินได้ในประเทศที่พ�านักอยู่
• นิติบุคคลดังกล่าวไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสมาชิกที่มีผลประโยชน์จากการมีกรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์จากรายได้หรือสินทรัพย์
• กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่พักอาศัยของนิติบุคคลและเอกสารการก่อตั้งนิติบุคคลไม่อนุญาตให้แจกจ่าย หรือให้ผลประโยชน์กับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคค 
ลที่ไม่ได้ด�าเนินการเพื่อการกุศล นอกจากการด�าเนินกิจกรรมทางการกุศลของนิติบุคคล หรือใช้เป็นการช�าระเงินตอบแทนบริการที่ได้รับ หรือการช�าระเงินที่มีค่า
ทางตลาดที่เป็นธรรมของทรัพย์สินที่นิติบุคคลซื้อ และ
• เมื่อมีการช�าระบัญชีหรือการเลิกกิจการ กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่พักอาศัยของนิติบุคคลหรือเอกสารการก่อตั้งนิติบุคคลก�าหนดให้แจกจ่ายสินทรัพย์ทั้ง 
หมดของนิติบุคคลแก่นิติบุคคลที่เป็นรัฐบาลต่างประเทศ ส่วนส�าคัญของรัฐบาลต่างประเทศ นิติบุคคลของรัฐบาลต่างประเทศที่มีการควบคุม หรือองค์กรอื่นที่ระบุไว้
ในส่วนนี้ หรือให้ทรัพย์สินตกเป็นของรัฐบาลของประเทศที่พักอาศัยของนิติบุคคลหรือหน่วยงานย่อยทางการเมืองของรัฐบาล

ส่วนที่ 23 NFFE ที่จดทะเบียนต่อสาธารณะ หรือบริษัทในเครือ NFFE ขององค์กรที่จดทะเบียนต่อสาธารณะ
ท�าเครื่องหมายในช่อง 37ก หรือ 37ข แล้วแต่ความเหมาะสม

37ก    ข้าพเจ้ารับรองว่า:

• ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที ่1 เป็นองค์กรต่างประเทศที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน�และ
• หุ้นขององค์กรดังกล่าวมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายอย่างสม�่าเสมอในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับหนึ่งแห่งหรือมากกว่า รวมถึง ___________________________ 
(ชื่อตลาดหลักทรัพย์หนึ่งแห่งที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายอย่างสม�่าเสมอ)

ข    ข้าพเจ้ารับรองว่า:

• ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที ่1 เป็นองค์กรต่างประเทศที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน
• นิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที ่1 เป็นสมาชิกของกลุ่มขยายในเครือของนิติบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคลที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายหุ้นอย่างสม�า่เสมอในตลาดหลักทรัพย์ที่
เป็นที่ยอมรับ
• ชื่อของนิติบุคคลที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายหุ้นอย่างสม�่าเสมอในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับคือ�____________________________________________ และ
• ชื่อตลาดหลักทรัพย์หนึ่งแห่งที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายอย่างสม�่าเสมอคือ�____________________________________________________________________

ส่วนที่ 24 NFFE ในอาณาเขตที่ได้รับการยกเว้น
38    ข้าพเจ้ารับรองว่า:

• ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที ่1 เป็นนิติบุคคลที่มีการด�าเนินงานในดินแดนที่สหรัฐอเมริกาครอบครอง
• นิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที ่1:

(i) ไม่ยอมรับเงินฝากตามการฝากเงินในธนาคารหรือธุรกิจที่คล้ายกันตามปกติ
(ii) ไม่ได้ครอบครองสินทรัพย์ทางการเงินของธุรกิจจ�านวนมากแทนบัญชีของผู้อื่น หรือ
(iii) ไม่ได้เป็นบริษัทประกันภัย (หรือบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทประกันภัย) ที่ออกหรือมีพันธะในการช�าระเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทางการเงิน�และ

• เจ้าของนิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที ่1 เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในดินแดนที่สหรัฐอเมริกาครอบครองที ่NFFE มีการด�าเนินงานหรือรวมกลุ่มอย่างแท้จริง

ส่วนที่ 25 NFFE ที่ด�าเนินงานอยู่
39    ข้าพเจ้ารับรองว่า:

• ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที ่1 เป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน
• รายได้รวมของนิติบุคคลดังกล่าวไม่เกิน 50% ในปีที่ผ่านมาเป็นรายได้แบบได้เปล่า และ
• สินทรัพย์ไม่เกิน 50% ที่นิติบุคคลเป็นเจ้าของเป็นสินทรัพย์ที่สร้างหรือเก็บไว้เพื่อการสร้างรายได้แบบได้เปล่า (ค�านวณเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน�า้หนักเป็นเปอร์เซ็นต์
ของสินทรัพย์แบบได้เปล่าที่มีการวัดทุกไตรมาส) (ดูค�าแนะน�าส�าหรับค�านิยามของรายได้แบบได้เปล่า)

ส่วนที่ 26 NFFE ที่ไม่ได้ด�าเนินงาน
40ก    ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ 1 เป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน (นอกจากนิติบุคคลการลงทุนที่มีการด�าเนินงานในดินแดนที่

สหรัฐอเมริกาครอบครอง) และไม่ได้รับรองสถานะตนเองว่าเป็น NFFE (หรือบริษัทในเครือ) ที่มีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ NFFE ในอาณาเขตที่ได้รับการ
ยกเว้น NFFE ที่ด�าเนินงานอยู่ NFFE ที่ต้องรายงานโดยตรงหรือ NFFE ที่ต้องรายงานโดยตรงที่ได้รับการสนับสนุน

ท�าเครื่องหมายในช่อง 40ข หรือ 40ค แล้วแต่ความเหมาะสม

ข    ข้าพเจ้ายังรับรองอีกว่านิติบุคคลที่ระบุในส่วนที่ 1 ไม่มีเจ้าของที่ส�าคัญในสหรัฐอเมริกา (หรือหากมี ก็ไม่ได้ควบคุมบุคคลสหรัฐอเมริกา) หรือ

ค    ข้าพเจ้ายังรับรองอีกว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ 1 ได้แสดงชื่อ ที่อยู่ TIN ของเจ้าของ (หรือ หากมี บุคคลสหรัฐอเมริกาที่ควบคุม) NFFE ที่ส�าคัญใน
สหรัฐอเมริกาแต่ละราย ในส่วนที่ 29



แบบฟอร์ม W-8BEN-E (ฉบับ 7-2017) หน้า 8

แบบฟอร์ม W-8BEN-E (ฉบับ 7-2017)

ส่วนที่ 27 FFI ในเครือที่ได้รับการยกเว้น
41    ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ 1:

• เป็นสมาชิกของกลุ่มขยายในเครือ
• ไม่มีบัญชีการเงิน (นอกจากบัญชีของสมาชิกของกลุ่มขยายในเครือของนิติบุคคล)

• ไม่ท�าการช�าระเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายแก่บุคคลใดๆ นอกเหนือจากสมาชิกของกลุ่มขยายในเครือ
• ไม่มีบัญช ี (นอกจากบัญชีเงินฝากในประเทศที่นิติบุคคลด�าเนินงานเพื่อการช�าระค่าใช้จ่าย) กับ หรือรับเงินจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีนอกจากสมาชิกของกลุ่ม
ขยายในเครือ และ
• ยังไม่ยินยอมที่จะรายงานภายใต้ข้อบังคับมาตรา 1.1471-4(d)(2)(ii)(C) หรือท�าหน้าที่เป็นตัวแทนส�าหรับวัตถุประสงค์ในบทที ่ 4 ในนามของสถาบันทางการเงิน 
รวมทั้งสมาชิกของกลุ่มขยายในเครือ

ส่วนที่ 28 NFFE ที่ต้องรายงานโดยตรงที่ได้รับการสนับสนุน (ดูค�าแนะน�าส�าหรับกรณีที่อนุญาต)

42 ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน:  ____________________________________________________________________________________________________________

43    ข้าพเจ้ารับรองว่านิติบุคคลที่อยู่ในส่วนที่ 1 เป็น NFFE ที่ต้องรายงานโดยตรงและได้รับการรับรองโดยนิติบุคคลที่อยู่ในบรรทัดที ่42

ส่วนที่ 29 ที่ส�าคัญในสหรัฐอเมริกา ของ NFEE ที่ไม่ได้ด�าเนินงาน
ระบุชื่อ ที่อยู่ TIN ของ ได้แสดงชื่อ ที่อยู่ TIN ของเจ้าของ NFFE ที่ส�าคัญในสหรัฐอเมริกาแต่ละราย โปรดูค�าแนะน�าเกี่ยวกับค�าจ�ากัดความของเจ้าของที่ส�าคัญใน
สหรัฐอเมริกา หากให้แบบฟอร์มแก่ FFI จัดการเป็น FFI ตามแบบจ�าลองการรายงานที่ 1 หรือ FFI ตามแบบจ�าลองการรายงานที่ 2 NFFE ยังอาจใช้ส่วนนี้ส�าหรับการ
รายงานบุคคลสหรัฐอเมริกาที่ควบคุม ภายใต้ IGA ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ ที่อยู่ TIN

ส่วนที่ 30 การรับรอง
ภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จ ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์มน้ี และรับรองว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง แม่นย�า และสมบูรณ์ตามที่ทราบ ข้าพเจ้ายังรับรองด้วยว่าภายใต้บท
ลงโทษการให้การเท็จ:

• นิติบุคคลที่อยู่ในบรรทัดที่ 1 ของแบบฟอร์มน้ีเป็นเจ้าของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่ได้รับรายได้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับแบบฟอร์มนี้ ใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อรับรองสถานะของวัตถุประสงค์ของบทที่ 4 
หรือเป็นผู้ค้าที่ประสงค์จะส่งแบบฟอร์มนี้ของหัวข้อ 6050W
• นิติบุคคลที่อยู่ในบรรทัดที ่1 ของแบบฟอร์มนี้เป็นบุคคลสหรัฐอเมริกา
• รายได้ที่เกี่ยวกับแบบฟอร์มนี:้ (ก) ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าหรือธุรกิจในสหรัฐอเมริกาอย่างสม�่าเสมอ (ข) มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีผลแต่ไม่จ�าเป็นต้องเสียภาษีตามสนธิสัญญาภาษีเงิน 
ได้ หรือ (ค) ส่วนแบ่งรายได้ของหุ้นส่วน และ
• ส�าหรับธุรกรรมนายหน้าหรือการแลกเปลี่ยนสินค้า เจ้าของผู้ได้รับผลประโยชน์คือบุคคลต่างประเทศที่ได้รับการยกเว้นตามที่ระบุในค�าแนะน�า

นอกจากนี ้ข้าพเจ้ายังอนุญาตให้น�าเสนอแบบฟอร์มนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีที่สามารถควบคุม รับ หรือดูแลรายได้ที่นิติบุคคลที่บรรทัดที ่1 เป็นเจ้าของผู้ได้รับผลประโยชน์ หรือท�าการช�าระ
เงินส�าหรับรายได้ที่นิติบุคคลในบรรทัดที ่1 เจ้าของผู้ได้รับผลประโยชน์

ข้าพเจ้ายินยอมที่จะส่งแบบฟอร์มใหม่ภายใน 30 นาทีหากใบรับรองในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง

ลงชื่อที่นี่ _____________________________________________________________ __________________________________________ ____________________________

ลายมือชื่อของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ลงชื่อแทนเจ้าของผู้ได้รับผลประโยชน์ ชื่อตัวบรรจง วันที่ (ดด-วว-ปปปป)

   ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้ามีความสามารถในการลงชื่อแทนนิติบุคคลที่อยู่ในบรรทัดที ่1
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