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กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
ส�ำหรับข้อมูลลำ่สุดเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับแบบ
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รำยกำรที่เปลี่ยนแปลงใหม่
FFI ที่จ�ำกัดและสำขำที่จ�ำกัด สถำนภำพ FFI ที่จ�ำกัดและสำขำที่
จ�ำกัดหมดอำยุวันที่ 31 ธันวำคม 2016 และได้ถูกน�ำออกจำกแบบ
ฟอร์มนี้และค�ำแนะน�ำนี้แล้ว
FFI ที่ค�้ำประกันและ NFFE ของผู้ใต้บังคับบัญชำที่ค�้ำประกัน นับ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2017 FFI ที่ค�้ำประกันซึ่งเป็น FFI ที่อนุโลม
ให้ได้รับกำรจดทะเบียน และ NFFE ของผู้ใต้บังคับบัญชำที่ค�้ำ
ประกันต้องได้รับ GIIN ของตน เพื่อระบุในแบบฟอร์มนี ้และไม่
สำมำรถยื่น GIIN ของนิติบุคคลที่ค�้ำประกันอีกต่อไป แบบฟอร์มนี้
ได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดนี้
FFI ท่ีไม่ต้องรำยงำนซึง่อยู่ใน IGA แบบฟอร์มนีแ้ละค�ำแนะน�ำ
เหล่ำน้ีได้รบักำรปรับปรงุแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อก�ำหนด
ส�ำหรบักำรระงบัหน่วยงำนในกำรจดัท�ำเอกสำร FFI ตำม IGA ท่ีไม่
ต้องรำยงำนในระเบียบกำรกำรจดักำรทรัพย์สนิ ค�ำแนะน�ำเหล่ำน้ี
ยังอธบิำยว่ำ FFI ของ IGA ท่ีไม่รำยงำนซึง่เป็นนิติบุคคลค�ำ้ประกนั
ควรย่ืน GIIN ของตนเอง (หำกก�ำหนด) และต้องไม่ย่ืน GIIN ของ
นิติบุคคลท่ีค�ำ้ประกนั โปรดดท่ีูค�ำแนะน�ำส�ำหรับส่วนท่ี 12 นอกจำก
นี ้ค�ำแนะน�ำเหล่ำน้ีระบุว่ำผู้จดักำรทรัพย์สนิของทรสัต์ท่ีมเีอกสำร
แสดงสทิธกิำรเป็นผู้จดักำรทรพัย์สนิซึง่เป็นบุคคลต่ำงชำตคิวรจะ
ยืน่ GIIN ท่ีได้รับเมือ่ลงทะเบียนเป็น FFI ท่ีเข้ำร่วม (รวมถงึ FFI รปู
แบบกำรรำยงำนท่ี 2) หรือ FFI รปูแบบกำรรำยงำนท่ี 1
หมำยเลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษีต่ำงชำติ (TIN) ค�ำแนะน�ำเหลำ่นี้ได้
รับกำรปรับปรุงเพื่อก�ำหนดให้ระบุหมำยเลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษี
ตำ่งประเทศ (TIN) (ยกเว้นในบำงกรณี) บนแบบฟอร์มนี้ส�ำหรับ
ผู้ถือบัญชีกำรเงินชำวต่ำงชำติบำงรำยที่ยังคงเก็บรักษำไว้ที่
ส�ำนักงำนหรือสำขำของสถำบันกำรเงินของสหรัฐฯ ดูค�ำแนะน�ำ
ในบรรทัดที่ 9ข ส�ำหรับข้อยกเว้นของข้อก�ำหนดนี้

เครื่องช่วยจ�ำ
หมำยเหต ุถ้ำคุณเป็นผู้มีถิ่นพ�ำนักในเขตอ�ำนำจศำลของหุ้นส่วน 
FATCA (เช่น เขตอ�ำนำจศำลของ IGA แบบจ�ำลองที่ 1 ที่มีควำม
สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน) อำจมีกำรจัดหำข้อมูลบัญชีภำษีบำงอย่ำง
ให้เขตอ�ำนำจศำลที่คุณมีถิ่นพ�ำนักอำศัย

ค�ำแนะน�ำทั่วไป
ส�ำหรับค�ำจ�ำกัดควำมของค�ำที่ใช้ในค�ำแนะน�ำเหลำ่นี้ โปรดดู ค�ำ
จ�ำกัดควำม ซึ่งอยู่ในส่วนถัดไป

วัตถุประสงค์ของแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มน้ีใช้โดยนิติบคุคลต่ำงประเทศเพ่ือจดัท�ำเอกสำรสถำนะ
ของตนตำมวตัถปุระสงค์ของบทท่ี 3 และบทท่ี 4 รวมท้ังตำม
เงือ่นไขของบทบญัญตัอ่ืินท่ีอธิบำยไว้ในส่วนถดัไปของค�ำแนะ 
น�ำนี้

บุคคลต่ำงชำติจะต้องเสียภำษีให้สหรัฐอเมริกำในอัตรำ 30% 
ของรำยได้ที่ได้รับจำกแหล่งในสหรัฐอเมริกำ ซึ่งประกอบด้วย:
• ดอกเบี้ย (รวมทั้งส่วนลดรำคำที่ต�่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ (OID))
• เงินปันผล
• ค่ำเช่ำ
• ค่ำลิขสิทธิ์
• ค่ำธรรมเนียมพิเศษ
• เงินรำยปี
• ค่ำตอบแทนในกำร หรือที่คำดหวังว่ำจะได้รับบริกำรที่ด�ำเนิน
กำรไป
• กำรช�ำระเงินแทนในกำรท�ำธุรกรรมกู้ยืมหลักทรัพย์
หรือ
• ผลประโยชน์ ผลก�ำไร หรือรำยได้คงที่อื่นๆ หรือที่ซึ่งมีกำรคิด
เป็นรำยป ีหรือตำมก�ำหนดเวลำ

ภำษีนี้จะเรียกเก็บจำกปริมำณกำรช�ำระรวม และโดยทั่วไป จะ
เรียกเก็บโดยกำรหัก ณ ที่จำ่ยภำยใต้มำตรำที่ 1441 หรือ 1442 
ตำมจ�ำนวนดังกล่ำว จะถือวำ่มีกำรช�ำระเงิน ไม่ว่ำจะเป็นกำร
ช�ำระให้กับผู้รับผลประโยชน์โดยตรงหรือบุคคลอื่น เช่น ตัวกลำง 
ตัวแทน หรือหำ้งหุ้นส่วน เพื่อประโยชน์ของเจ้ำของสิทธิประโยชน์

นอกจำกนี้ มำตรำที่ 1446 ยังก�ำหนดให้ห้ำงหุ้นส่วนที่ท�ำกำร
ค้ำหรือธุรกิจในสหรัฐอเมริกำต้องหักภำษี ณ ที่จ่ำยจำกส่วนแบ่ง
ที่จัดสรรของรำยได้ที่ต้องเสียภำษีและเกี่ยวข้องอย่ำงมีผลของหุ้น
ส่วน โดยทั่วไป บุคคลชำวต่ำงชำติที่เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วน
ซึ่งยื่นแบบฟอร์ม W-8 ตำมวัตถุประสงค์ของมำตรำที่ 1441 หรือ 
1442 จะถือว่ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดกำรจัดท�ำเอกสำรภำยใต้
มำตรำที่ 1446 ด้วย อยำ่งไรก็ตำม ในบำงกรณี ข้อก�ำหนดกำร
จัดท�ำเอกสำรของมำตรำ 1441 และ 1442 จะไม่ตรงกับข้อ
ก�ำหนดกำรจัดท�ำเอกสำรของมำตรำ 1446 โปรดดูมำตรำกฎข้อ
บังคับ 1.1446-1 ถึง 1.1446-6

ตัวแทนหรือผู้จ่ำยที่ท�ำหน้ำที่หักภำษ ีณ ที่จ่ำยจำกเงินได้อำจ
อำศัยแบบฟอร์ม W-8BEN-E ที่กรอกอย่ำงถูกต้องครบถ้วนใน
กำรด�ำเนินกำรกับกำรช�ำระเงินที่เกี่ยวข้องแบบฟอร์ม W-8BEN-E 
เป็นกำรช�ำระเงินให้กับชำวต่ำงชำติซึ่งเป็นเจ้ำของผลประโยชน์
ตำมจ�ำนวนที่มีกำรช�ำระเงิน หำกเหมำะสม ตัวแทนที่ท�ำหน้ำที่หัก
ภำษี ณ ที่จ่ำย อำจอำศัยแบบฟอร์ม W-8BEN-E ในกำรคิดอัตรำ
ลดของ หรือกำรยกเว้นจำก กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย หำกคุณได้รับ
รำยได้บำงประเภท คุณจะต้องยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E เพื่อ:
• อ้ำงสิทธิ์ว่ำคุณเป็นเจ้ำของผลประโยชน์ของรำยได้ซึ่งมีกำร
ยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E หรือเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนตำม
มำตรำ 1446 และ
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• หำกเป็นไปได้ ให้อ้ำงวำ่ได้รับอัตรำกำรลดหรือยกเว้นจำกกำร
หัก ณ ที่จ่ำยในฐำนะผู้มีถิ่นที่อยู่ในตำ่งประเทศที่สหรัฐอเมริกำมี
สนธิสัญญำภำษีเงินได้

คุณยังสำมำรถใช้แบบฟอร์ม W-8BEN-E เพื่อระบุรำยได้ 
จำกสัญญำหลักตำมประมำณซึ่งไม่เกี่ยวข้องอย่ำงมีผลกับกำร
ค้ำหรือกำรท�ำธุรกิจในสหรัฐอเมริกำเพื่อระบุข้อยกเว้นจำกกำร
รำยงำนเงินได้ในแบบฟอร์ม 1042-S ดูมำตรำกฎข้อบังคับ  
1.1461-1(c)(2)(ii)(F)

แบบฟอร์ม W-8BEN-E ยังอำจใช้เพื่ออ้ำงกำรยกเว้นจำกกำร
หักภำษี ณ ที่จำ่ย ส�ำหรับดอกเบี้ยพอร์ตฟอลิโอตำมส่วนที่ 881(ค) 
กำรยกเว้นดอกเบี้ยพอร์ตฟอลิโอจะไม่น�ำไปใช้กับกำรช�ำระเงิน
ของดอกเบี้ยซึ่งผู้รับคือผู้ถือหุ้น 10 เปอร์เซ็นต์ของผู้ช�ำระ หรือกับ
กำรช�ำระเงินของดอกเบี้ยที่ได้รับโดยองค์กรต่ำงประเทศที่มีกำร
ควบคุม จำกบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดูส่วนที่ 881(ค)(3) และ 881(ค)(5) 
เวอร์ชันในอนำคตของแบบฟอร์มนี้อำจก�ำหนดว่ำบุคคลที่ได้รับ
กำรช�ำระเงินดอกเบี้ยซึ่งแบบฟอร์มนี้เกี่ยวข้องระบุพันธะใดๆ ตำม
ที่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่ต้องหำ้มเหล่ำนี้

คุณยังอำจต้องยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E เพื่ออำ้งสิทธิ์ข้อ
ยกเว้นจำกกำรรำยงำนข้อมูลในประเทศในแบบฟอร์ม 1099 และ
กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยส�ำรอง (ในอัตรำกำรหักภำษี ณ ที่จำ่ยส�ำรอง
ภำยใต้มำตรำ 3406) ส�ำหรับรำยได้บำงประเภท รำยได้ดังกลำ่ว
ได้แก่:
• ค่ำนำยหน้ำ
• พันธบัตรที่จ�ำหน่ำยครั้งแรกในรำคำที่ต�่ำกว่ำมูลคำ่ที่ตรำไว้
ระยะสั้น (ไม่เกิน 183 วัน) (OID ระยะสั้น)
• ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร
• ดอกเบี้ย เงินปันผล คำ่เช่ำ หรือค่ำลิขสิทธิ์จำกแหล่งเงินได้ต่ำง
ประเทศ

ยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E ให้กับตัวแทนหรือผู้จ่ำยที่ท�ำหน้ำที่
หักภำษี ณ ที่จำ่ยก่อนที่จะรับเงินได้หรือรับเครดิตเงินได้ หำกไม่
สำมำรถยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E เมื่อได้รับกำรร้องขอ อำจน�ำ
ไปสู่กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยที่อัตรำ 30% หรืออัตรำหักภำษี ณ ที่
จ่ำยส�ำรองในบำงกรณีเมื่อคุณได้รับกำรช�ำระเงินซึ่งใช้กำรหัก
ภำษี ณ ที่จำ่ยส�ำรอง

นอกจำกนี้ ข้อก�ำหนดในบทที่ 3 บทที่ 4 ก�ำหนดให้หน่วยงำน
ที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จำ่ยต้องระบุสถำนะของนิติบุคคลตำมบทที่ 4 
โดยเป็นผู้รับเงินที่กำรช�ำระเงินสำมำรถหักภำษี ณ จ่ำยได้ ตัวแทน
ที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จำ่ยสำมำรถขอแบบฟอร์ม W-8BEN-E นี้
เพื่อก�ำหนดสถำนะตำมบทที่ 4 และหลีกเลี่ยงกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย
ในอัตรำ 30% ในกำรช�ำระเงินดังกลำ่วได้

บทที่ 4 ยังก�ำหนดให้ FFI ที่เข้ำร่วมและ FFI บำงสถำบันที่จด
ทะเบียนซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำแล้วว่ำจ�ำเป็นต้องปฏิบัติตำม จะ
ต้องจัดท�ำเอกสำรเจ้ำของบัญชีเพื่อก�ำหนดสถำนะตำมบทที่ 4 ไม่
ว่ำกำรช�ำระเงินไปยังนิติบุคคลนั้นจะต้องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยหรือ
ไม่ก็ตำม ถ้ำคุณเป็นนิติบุคคลที่มีบัญชีกับ FFI แล้ว FFI รำยนั้น
อำจร้องขอให้คุณยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E นี้เพื่อจัดท�ำเอกสำร
สถำนะตำมบทที่ 4 ของคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติม สำมำรถดูข้อมูลและค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมส�ำหรับ
ตัวแทนที่ท�ำหน้ำที่หักภำษี ณ ที่จ่ำยได้ที่ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้
ร้องขอแบบฟอร์ม W-8BEN, W-8BEN-E, W-8ECI, W-8EXP 
และ W-8IMY

ผู้ที่ต้องยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E
คุณต้องยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E ให้กับตัวแทนหรือผู้จ่ำยที่ท�ำ
หน้ำที่หักภำษี ณ ที่จำ่ยหำกคุณเป็นนิติบุคคลตำ่งชำติที่ได้รับกำร

ช�ำระเงินที่สำมำรถหักภำษี ณ ที่จ่ำยได้จำกตัวแทนที่ท�ำกำรหัก
ภำษี ณ ที่จ่ำย ได้รับกำรช�ำระเงินตำมกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยในบท
ที่ 3 หรือหำกคุณเป็นนิติบุคคลที่มีบัญชีกับ FFI ที่ขอแบบฟอร์มนี้

ห้ำมใช้แบบฟอร์ม W-8BEN-E หำก:
• คุณเป็นบุคคลสหรัฐอเมริกำ (รวมทั้งพลเมืองสหรัฐอเมริกำ 
คนต่ำงดำ้วที่เป็นผู้พ�ำนัก และนิติบุคคลที่ถือว่ำเป็นบุคคล
สหรัฐอเมริกำ เช่น องค์กรที่ด�ำเนินธุรกิจภำยใต้กฎหมำยแห่งรัฐ) 
ให้ใช้แบบฟอร์ม Form W-9 ค�ำร้องขอหมำยเลขประจ�ำตัวผู้เสีย
ภำษี และใบรับรองแทน
• คุณเป็นบริษัทประกันต่ำงชำติที่ท�ำกำรเลือกตั้งภำยใต้มำตรำ 
953(d) ที่ถือวำ่เป็นบุคคลสหรัฐอเมริกำ ให้ยื่นแบบฟอร์ม W-9 
ต่อตัวแทนผู้ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยแทน เพื่อรับรองสถำนะใน
สหรัฐอเมริกำแม้ว่ำคุณจะได้รับกำรพิจำรณำว่ำเป็น FFI ภำยใต้
วัตถุประสงค์ของบทที่ 4
• คุณเป็นคนต่ำงด้ำวที่ไม่ได้พ�ำนักในสหรัฐอเมริกำ ให้ใช้แบบ
ฟอร์ม W-8BEN ใบรับรองสถำนะต่ำงประเทศของเจ้ำของสิทธิ
ประโยชน์ส�ำหรับกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยและกำรรำยงำนของ
สหรัฐอเมริกำแทน หรือใช้แบบฟอร์ม 8233 กำรยกเว้นจำกกำร
หักภำษี ณ ที่จ่ำยในค่ำตอบแทนส�ำหรับบริกำรส่วนบุคคลอิสระ 
(และที่ไม่อิสระบำงประเภท) ของบุคคลต่ำงด้ำวที่ไม่ใช่ผู้พ�ำนัก
อำศัย ตำมที่เกี่ยวข้อง
• คุณเป็นนิติบุคคล สำขำ หรือนิติบุคคลที่ท�ำหน้ำที่ผ่ำนรำยได ้ 
ที่ยกเว้นส�ำหรับภำษีของสหรัฐอเมริกำ อย่ำงไรก็ตำม คุณอำจ
ใช้แบบฟอร์มนี้ถ้ำคุณเป็นนิติบุคคลที่ยกเว้นหรือนิติบุคคลที่ท�ำ
หนำ้ที่ผ่ำนรำยได้ซึ่งใช้แบบฟอร์มนี้เฉพำะเพื่อจัดท�ำเอกสำร
สถำนะตำมบทที่ 4 ของคุณ (เนื่องจำกคุณถือบัญชีกับ FFI) หรือ
หำกคุณเป็นนิติบุคคลหรือหุ้นส่วนที่ยกเว้น เพื่ออ้ำงสิทธิประโยชน์
ตำมสนธิสัญญำ เนื่องจำกคุณเป็นนิติบุคคลแบบผสมที่ต้องเสีย
ภำษีในฐำนะผู้พ�ำนักอำศัยส�ำหรับวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญำ 
ด ูค�ำแนะน�ำพิเศษส�ำหรับนิติบุคคลแบบผสม ในส่วนถัดๆ ไป 
นิติบุคคลที่ท�ำหน้ำที่ผ่ำนรำยได้ยังอำจใช้แบบฟอร์มนี้เฉพำะ
ส�ำหรับกำรจัดท�ำเอกสำรของตนเองในฐำนะผู้ช�ำระเงินที่เขำ้
ร่วม ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของส่วนที่ 6050W ถ้ำคุณเป็นนิติบุคคล
ที่ยกเว้นซึ่งมีเจ้ำของหรือสำขำเดียวของ FFI ถ้ำเจ้ำของเดียว
นั้นเป็นบุคคลต่ำงประเทศ ควรจะยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN หรือ
แบบฟอร์ม W-8BEN-E (ตำมที่เหมำะสม) ถ้ำเจ้ำของเดียวนั้น
เป็นบุคคลสหรัฐอเมริกำ ควรจะยื่นแบบฟอร์ม W-9 หำกคุณเป็น
หำ้งหุ้นส่วน ให้ใช้แบบฟอร์ม W-8IMY ใบรับรองคนกลำงต่ำง
ประเทศ นิติบุคคลที่ท�ำหน้ำที่ผ่ำนรำยได้ต่ำงประเทศ หรือสำขำ
สหรัฐอเมริกำ บำงแห่งส�ำหรับกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยและกำร
รำยงำนในสหรัฐอเมริกำ
• คุณก�ำลังด�ำเนินกำรในฐำนะคนกลำง (หมำยถึง ด�ำเนินกำร
ไม่ใช่ส�ำหรับบัญชีของคุณเอง แต่ส�ำหรับบัญชีของผู้อื่นในฐำนะ
ตัวแทน ผู้แทน หรือผู้ปกครอง) คนกลำงที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
(รวมทั้งคนกลำงที่มีคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งด�ำเนินกำรในฐำนะผู้
ค้ำอนุพันธ์ที่มีคุณสมบัติ) หรือผู้ให้กู้ยืมหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัต ิ
(QSL) ให้ยื่นแบบฟอร์ม W-8IMY แทน
• คุณได้รับเงินได้ซึ่งเกี่ยวข้องอย่ำงมีผลกับกำรค้ำหรือกำรท�ำ
ธุรกิจในสหรัฐอเมริกำ ยกเว้นเป็นกำรจัดสรรให้คุณผ่ำนห้ำงหุ้น
ส่วน ให้ยื่นแบบฟอร์ม W-8ECI ใบรับรองกำรอำ้งสิทธิ์ของบุคคล
ชำวต่ำงชำติ ว่ำเงินได้นั้นเกี่ยวข้องอย่ำงมีผลกับกำรท�ำกำรค้ำ
หรือธุรกิจในสหรัฐอเมริกำแทน ถ้ำรำยได้ใดที่คุณยื่นแบบฟอร์ม 
W-8BEN-E กลำยมำเป็นมีกำรเชื่อมต่ออยำ่งมีผล นี่เป็นกำร
เปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ และแบบฟอร์ม W-8BEN-E จะใช้ไม่ได้
อีกต่อไป
• คุณยื่นเอกสำรให้รัฐบำลต่ำงประเทศ องค์กรระหว่ำงประเทศ 
ธนำคำรกลำงในต่ำงประเทศที่ออก องค์กรยกเว้นภำษีต่ำงประเทศ 
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สถำบันเอกชนตำ่งประเทศ หรือรัฐบำลของดินแดนที่สหรัฐอเมริกำ
ครอบครองที่อ้ำงอิงกำรบังคับใช้มำตรำ 115(2), 501(c), 892, 
895 หรือ 1443(b) ให้ยื่นแบบฟอร์ม W-8EXP ใบรับรองของ
รัฐบำลตำ่งชำติหรือองค์กรต่ำงชำติอื่นๆ ในกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย
และกำรรำยงำนในสหรัฐอเมริกำแทน เพื่อรับรองกำรได้รับข้อ
ยกเว้นและระบุสถำนะของคุณตำมบทที่ 4 อยำ่งไรก็ตำม คุณควร
ยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E หำกคุณอ้ำงสิทธิประโยชน์จำกสนธิ
สัญญำ และคุณอำจต้องยื่นแบบฟอร์มนี้หำกคุณอ้ำงเพียงว่ำคุณ
เป็นบุคคลตำ่งชำติที่ได้รับกำรยกเว้นจำกกำรหักภำษีส�ำรองหรือ
กำรท�ำเอกสำรสถำนะของคุณตำมบทที่ 4 ตัวอยำ่งเช่น องค์กรที่
ได้รับกำรยกเว้นภำษีต่ำงประเทศภำยใต้ส่วนที่ 501(ค) ที่ได้รับ
รำยได้จำกคำ่ลิขสิทธิ์ ซึ่งไม่ได้รับกำรยกเว้นเนื่องจำกเสียภำษีใน
ฐำนะรำยได้ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่มีสิทธิส�ำหรับอัตรำลดหย่อน
ของกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ภำยใต้มำตรำเงินคำ่ลิขสิทธิ์ของสนธิ
สัญญำภำษี ควรจะยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E คุณควรใช้แบบ
ฟอร์ม W-8ECI หำกคุณไม่ได้รับรำยได้ที่เชื่อมโยงอย่ำงมีผล 
(ตัวอย่ำงเช่น รำยได้จำกกิจกรรมทำงกำรค้ำที่ไม่ได้รับกำรยกเว้น
ภำยใต้มำตรำในประมวลกฎหมำยที่บังคับใช้)
• คุณเป็นนิติบุคคลแบบผสมแบบผันกลับตำ่งประเทศซึ่งส่ง
เอกสำรที่เจ้ำของดอกเบี้ยของคุณมอบให้ เพื่ออ้ำงสิทธิประโยชน์
ตำมสนธิสัญญำในนำมของพวกเขำ ให้ยื่นแบบฟอร์ม W-8IMY 
แทน นิติบุคคลแบบผสมแบบผันกลับตำ่งประเทศไม่สำมำรถใช้
แบบฟอร์มนี้เพื่อพยำยำมอำ้งสิทธิประโยชน์ตำมสนธิสัญญำใน
นำมของตนเอง โปรดดนูิติบุคคลแบบผสมแบบผันกลับตำ่งประเทศ
ในส่วนถัดๆ ไป
• คุณเป็นหุ้นส่วนที่เป็นต่ำงชำติที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยหรือ
ทรัสต์ต่ำงประเทศที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยภำยในขอบเขตควำม
หมำยของมำตรำ 1441 และ 1442 และข้อบังคับประกอบ ให้ยื่น
แบบฟอร์ม W-8IMY แทน
• คุณเป็นหุ้นส่วนต่ำงชำติหรือทรัสต์ต่ำงประเทศที่ยื่นเอกสำรตำม
วัตถุประสงค์ของมำตรำ 1446 ให้ยื่นแบบฟอร์ม W-8IMY และ
เอกสำรประกอบแทน
• คุณเป็นสำขำตำ่งประเทศของสถำบันกำรเงินสหรัฐอเมริกำที่
เป็น FFI (นอกเหนือจำกสำขำของคนกลำงที่มีคุณสมบัติครบถ้วน) 
ตำม IGA แบบจ�ำลอง 1 ที่บังคับใช้ ตำมวัตถุประสงค์ในกำรระบุ
ตัวตนต่อตัวแทนผู้ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย คุณสำมำรถยื่นแบบ
ฟอร์ม W-9 เพื่อรับรองสถำนะในสหรัฐอเมริกำของคุณได้
กำรยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E ให้กับตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ 
ที่จ่ำย อย่ำส่งแบบฟอร์ม W-8BEN-E ให้ IRS ให้ส่งให้ผู้ที่ร้องขอ
แบบฟอร์มนั้นจำกคุณแทน โดยทั่วไป บุคคลดังกลำ่วจะเป็นผู้ที่
จำ่ยเงินให้คุณ จำ่ยเครดิตเข้ำบัญชีของคุณ หรือห้ำงหุ้นส่วนที่
จัดสรรเงินได้ให้กับคุณ FFI อำจร้องขอแบบฟอร์มนี้จำกคุณด้วย
เพื่อจัดท�ำเอกสำรสถำนะบัญชีของคุณ
เวลำยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E ให้กับตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ 
ที่จ่ำย ยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E ให้กับผู้ที่ร้องขอก่อนที่จะมีกำร
จำ่ยเงินให้คุณ จำ่ยเครดิตเข้ำบัญชีของคุณ หรือจัดสรรเงินได้ให้
คุณ หำกคุณไม่ยื่นแบบฟอร์มนี้ ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย
อำจต้องหักภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำ 30% (ตำมข้อบังคับในบทที่ 3 
และ 4) อัตรำกำรหักภำษี ณ ที่จำ่ยส�ำรอง หรืออัตรำที่ก�ำหนดภำย
ใต้มำตรำที่ 1446 หำกคุณได้รับเงินได้มำกกว่ำหนึ่งประเภทจำก
ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยหนึ่งแห่งซึ่งคุณต้องกำรอ้ำงสิทธิ
ผลประโยชน์อื่น ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยอำจขอให้คุณ
ยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E ตำมเงินได้แต่ละประเภท โดยทั่วไปจะ
ต้องมีกำรยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E ตำ่งหำกให้กับแต่ละหน่วย
งำนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จำ่ย

หมำยเหต ุหำกคุณเป็นเจำ้ของเงินได้ร่วมกับบุคคลอื่นหนึ่ง
คนหรือหลำยคน หน่วยงำนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย จะถือวำ่

เงินได้ดังกล่ำวมีเจ้ำของเป็นบุคคลต่ำงชำติที่เป็นเจ้ำของผู้มี
สิทธิประโยชน์ของกำรช�ำระเงินก็ต่อเมื่อเจ้ำของยื่นแบบฟอร์ม 
W-8BEN หรือ W-8BEN-E (หรือเอกสำรอื่นที่ต้องยื่น) ครบทุก
คนเท่ำนั้น FFI ที่ร้องขอแบบฟอร์มนี้จะถือว่ำบัญชีหนึ่งๆ เป็นบัญชี
สหรัฐอเมริกำตำมวัตถุประสงค์ในบทที่ 4 หำกเจ้ำของบัญชีใดๆ 
เป็นบุคคลสหรัฐอเมริกำหรือนิติบุคคลต่ำงประเทศที่สหรัฐอเมริกำ
เป็นเจ้ำของ (เว้นแต่บัญชีดังกล่ำวจะได้รับกำรยกเว้นจำกสถำนะ
บัญชีในสหรัฐอเมริกำตำมวัตถุประสงค์ในบทที่ 4)
กำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ ถำ้กำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์
ท�ำให้ข้อมูลใดๆ ในแบบฟอร์ม W-8BEN-E ที่คุณยื่นไว้ไม่ถูกต้อง
ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของบทที่ 3 หรือบทที่ 4 คุณต้องแจ้งตัวแทน
กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยหรือสถำบันกำรเงินที่มีบัญชีของคุณภำยใน 
30 วันของกำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ โดยกำรยื่นเอกสำรที่
จ�ำเป็นตำมกฎข้อบังคับมำตรำ 1.1471-3(c)(6)(ii)(E)(2) โปรดดู
กฎข้อบังคับมำตรำ 1.1441-1(e)(4)(ii)(D) ส�ำหรับค�ำจ�ำกัดควำม
ของกำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของบทที่ 3 
และ 1.1471-3(c)(6)(ii)(E) ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของบทที่ 4

! 
ข้อควรระวัง

โดยค�ำนึงถึง FFI ที่อ้ำงสถำนะตำมบทที่ 4 ภำยใต้ IGA  
ที่เกี่ยวข้อง กำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์รวมถึงเมื่อเขต
กำรปกครองซึ่ง FFI มีกำรจัดกำรหรือพ�ำนักอำศัยอยู่ 

(หรือเขตกำรปกครองที่ระบุในส่วนที ่2 ของแบบฟอร์ม) รวมอยู่ใน
รำยชื่อเขตกำรปกครองที่จัดกำรในฐำนะว่ำมีข้อตกลงระหวำ่ง
รัฐบำลซึ่งมีผลอยู่และถูกน�ำออกจำกรำยชื่อ หรือเมื่อสถำนะ 
FATCA ของเขตกำรปกครองเปลี่ยนแปลงไป (เช่น จำกแบบ
จ�ำลอง 2 เป็นแบบจ�ำลอง 1) รำยชื่อของข้อตกลงมีอยู่ที ่ 
www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/
Pages/FATCA-Archive.aspx
กำรหมดอำยุของแบบฟอร์ม W-8BEN-E โดยทั่วไป แบบฟอร์ม 
W-8BEN-E จะยังคงมีผลตำมวัตถุประสงค์ของบทที่ 3 และบทที่ 
4 ภำยในระยะเวลำเริ่มต้นจำกวันที่ลงชื่อในแบบฟอร์ม และสิ้นสุด
ในวันสุดท้ำยของสำมปีปฏิทินถัดไป ยกเว้นจะมีกำรเปลี่ยนแปลง
สถำนกำรณ์ที่ส่งผลให้ข้อมูลใดๆ ในแบบฟอร์มไม่ถูกต้อง ตัวอย่ำง
เช่น แบบฟอร์ม W-8BEN ที่ลงชื่อในวันที่ 30 กันยำยน 2557 จะ
ยังมีผลอยู่จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560

อยำ่งไรก็ตำม ภำยใต้เงื่อนไขบำงประกำร แบบฟอร์ม 
W-8BEN-E จะยังคงมีผลอยู่อย่ำงไม่มีก�ำหนดจนกว่ำจะเกิด 
กำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ขึ้น โปรดดูกฎข้อบังคับมำตรำ 
1.1441-1(e)(4)(ii) และ 1.1471-3(c)(6)(ii) ส�ำหรับระยะเวลำ 
ที่มีผลส�ำหรับวัตถุประสงค์ของบทที่ 3 และบทที่ 4 ตำมล�ำดับ

ค�ำจ�ำกัดควำม
ผู้ถอืบัญช ีโดยท่ัวไป ผู้ถอืบัญชคืีอบุคคลท่ีมรีำยชือ่หรือถกูระบุตัว
ว่ำเป็นผู้ถอืหรอืเจ้ำของบัญชทีำงกำรเงนิ ตวัอย่ำงเช่น หำกห้ำงหุ้น
ส่วนมรีำยชือ่ว่ำเป็นผู้ถอืหรือเจ้ำของบัญชทีำงกำรเงนิ จะถอืว่ำห้ำง
หุ้นส่วนเป็นผู้ถอืบัญช ีแทนหุ้นส่วนของห้ำงหุ้นส่วน อย่ำงไรกต็ำม 
บัญชท่ีีนิตบุิคคลท่ีได้รับกำรยกเว้น (นอกเหนือจำกนิตบุิคคลท่ีได้
รบักำรยกเว้นท่ีถอืว่ำเป็น FFI ตำมวตัถปุระสงค์ของบทท่ี 4) เป็น
เจ้ำของจะถอืว่ำถกูครอบครองโดยผู้ท่ีเป็นเจ้ำของนิติบุคคลเดีย่ว
จ�ำนวนเงินขึ้นอยู่กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมบทที่ 3 โดยทั่วไป 
จ�ำนวนที่ต้องหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมบทที่ 3 จะเป็นจ�ำนวนที่มำจำก
แหล่งเงินได้ภำยในสหรัฐอเมริกำซึ่งเป็นเงินได้คงที่หรือมีกำรคิด
เป็นรำยปีหรือตำมก�ำหนดเวลำ (FDAP) เงินได้ FDAP คือเงิน
ได้ทั้งหมดที่รวมอยู่ในรำยได้ขั้นต้น รวมถึงดอกเบี้ย (และ OID) 
เงินปันผล ค่ำเช่ำ ค่ำลิขสิทธิ์ และผลตอบแทน ปริมำณที่อยู่ภำย
ใต้กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมบทที่ 3 ไม่รวมปริมำณที่ไม่ใช่ FDAP 
เช่นผลประโยชน์ส่วนใหญ่จำกกำรขำยทรัพย์สิน (รวมทั้งส่วนลด

https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx


ค�ำแนะน�ำส�ำหรับแบบฟอร์ม W-8BEN-E (ฉบับ 7-2017)-4-

ตลำดและตัวเลือกพิเศษ) รวมทั้งรำยกำรเฉพำะอื่นๆ ของรำยได้ที่
อธิบำยในกฎข้อบังคับมำตรำ 1.1441-2 (เช่น ดอกเบี้ยเงินฝำก
ธนำคำรและ OID ระยะสั้น)

ภำยใต้วัตถุประสงค์มำตรำ 1446 จ�ำนวนที่ต้องหักภำษี ณ ที่
จำ่ย คือหุ้นของหุ้นส่วนชำวต่ำงชำติที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยำ่งมีผล
กับรำยได้ที่ต้องเสียภำษี
เจ้ำของสิทธิประโยชน์ ส�ำหรับกำรช�ำระเงินอื่นๆ นอกเหนือจำก
กำรช�ำระเงินที่เข้ำขำ่ยอัตรำลด หรือได้รับกำรยกเว้น จะต้อง
ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมสนธิสัญญำภำษีเงินได้ โดยทั่วไป 
เจำ้ของสิทธิประโยชน์ของเงินได้ จะเป็นผู้ที่ต้องรวมกำรช�ำระเงิน
เข้ำในรำยได้ขั้นต้นในกำรคืนภำษี ตำมหลักปฏิบัติด้ำนภำษีของ
สหรัฐอเมริกำ แต่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้ำของสิทธิประโยชน์ของเงินได้
ตำมขอบเขตที่บุคคลดังกลำ่วได้รับเงินได้ในฐำนะผู้แทน ตัวแทน 
หรือผู้ปกครอง หรือตำมขอบเขตที่ผู้เข้ำร่วมกำรท�ำธุรกรรมที่
ได้รับกำรยกเว้น ในกรณีที่จ�ำนวนที่จ่ำยนั้นไม่เกิดเป็นรำยได้ 
เจำ้ของสิทธิประโยชน์จะถูกพิจำรณำเสมือนวำ่กำรช�ำระเงินนั้น
เป็นรำยได้

ห้ำงหุ้นส่วนต่ำงประเทศ ทรัสต์ธรรมดำของต่ำงประเทศ และผู้
อุปถัมภ์ทรัสต์ของต่ำงประเทศ จะไม่ใช่เจ้ำของสิทธิประโยชน์ของ
เงินได้ที่ช�ำระให้กับหำ้งหุ้นส่วนหรือทรัสต์ เจำ้ของสิทธิประโยชน์
ของเงินได้ที่ช�ำระให้หำ้งหุ้นส่วนตำ่งประเทศ โดยทั่วไปแล้วจะ
เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วน หำกหุ้นส่วนดังกล่ำวไม่ใช่ห้ำงหุ้นส่วน
เอง ทรัสต์ธรรมดำหรือผู้อุปถัมภ์ทรัสต์ตำ่งประเทศ ผู้แทน หรือ
ตัวแทนอื่นๆ เจ้ำของสิทธิประโยชน์ของรำยได้ที่จ่ำยให้แก่กำร
จัดกำรทรัพย์สินทั่วไป (Simple Trust) ตำ่งประเทศ (หมำยถึงกำร
จัดกำรทรัพย์สินทั่วไปที่อธิบำยไว้ในส่วนที่ 651(ก)) โดยทั่วไป
แล้วเป็นสิทธิประโยชน์ของกำรจัดกำรทรัพย์สิน ถ้ำกำรจัดกำร
ทรัพย์สินนั้นไม่ใช่หุ้นส่วนตำ่งประเทศ กำรจัดกำรทรัพย์สินทั่วไป
หรือแบบมีผู้ให้ตำ่งประเทศ ผู้แทนหรือตัวแทนอื่นๆ เจำ้ของสิทธิ
ประโยชน์ของรำยได้ที่ช�ำระให้กับผู้อุปถัมภ์ทรัสต์ต่ำงประเทศ  
(ซึ่งก็คือ ทรัสต์ตำ่งประเทศ ภำยใต้ขอบเขตที่เงินได้ทั้งหมดหรือ
บำงส่วนของทรัสต์ จะถือว่ำถูกครอบครองโดยผู้อุปถัมภ์หรือบุคคล
อื่นตำมมำตรำที่ 671 ถึง 679) เป็นบุคคลที่ถูกพิจำรณำวำ่เป็น
เจำ้ของทรัสต์ เจ้ำของสิทธิประโยชน์ของเงินได้ที่จำ่ยให้กับทรัสต์
แบบซับซ้อนของตำ่งประเทศ (ซึ่งก็คือทรัสต์ตำ่งประเทศที่ไม่ใช่
ทรัสต์ธรรมดำ หรือผู้อุปถัมภ์ทรัสต์) คือตัวทรัสต์เอง

ตำมวัตถุประสงค์ของมำตรำ 1446 กฎเจ้ำของสิทธิประโยชน์
เดียวกันนี้จะน�ำมำบังคับใช้ เว้นแต่ว่ำภำยใต้มำตรำ 1446 ทรัสต์
ธรรมดำของต่ำงประเทศซึ่งไม่ใช่ผู้รับประโยชน์จะเป็นผู้ยื่นแบบ
ฟอร์มไปยังห้ำงหุ้นส่วนดังกล่ำว

เจำ้ของสิทธิประโยชน์ของเงินได้ที่จำ่ยให้กับทรัพย์มรดกต่ำง
ประเทศคือตัวทรัพย์มรดกเอง

หมำยเหต ุกำรช�ำระเงินไปยังหำ้งหุ้นส่วนสหรัฐอเมริกำ ทรัสต์
สหรัฐอเมริกำ หรือทรัพย์มรดกสหรัฐอเมริกำ จะถือเป็นกำรช�ำระ
เงินไปยังผู้รับสหรัฐอเมริกำ ซึ่งไม่ต้องถูกหักภำษี ณ ที่จำ่ย 30% 
ตำมวัตถุประสงค์ของบทที่ 3 หรือบทที่ 4 ห้ำงหุ้นส่วน ทรัสต์ หรือ
ทรัพย์มรดกสหรัฐอเมริกำควรยื่นแบบฟอร์ม W-9 ให้ตัวแทน
ที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ตำมวัตถุประสงค์ของมำตรำ 1446 ผู้
อุปถัมภ์ทรัสต์สหรัฐอเมริกำ หรือนิติบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้นจะไม่
ต้องยื่นแบบฟอร์ม W-9 ให้ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำม
สิทธิ์ของตนเอง แต่ผู้อุปถัมภ์หรือเจำ้ของคนอื่นๆ จะต้องยื่นแบบ
ฟอร์มที่เหมำะสมให้ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยแทน
บทที่ 3 บทที่ 3 หมำยถึงบทที่ 3 ของประมวลรัษฎำกร
สหรัฐอเมริกำ (กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยของชำวต่ำงด้ำวที่ไม่ใช่ผู้
พ�ำนักในสหรัฐอเมริกำและบริษัทตำ่งชำติ) บทที่ 3 จะประกอบไป
ด้วยมำตรำที่ 1441 ถึง 1464

บทที่ 4 บทที่ 4 หมำยถึงบทที่ 4 ของประมวลรัษฎำกร
สหรัฐอเมริกำ (ภำษีที่บังคับให้มีกำรรำยงำนส�ำหรับบำงบัญชีตำ่ง
ประเทศ) บทที่ 4 จะประกอบด้วยมำตรำที่ 1471 ถึง 1474
สถำนะในบทที่ 4 ค�ำว่ำสถำนะในบทที่ 4 หมำยถึงสถำนะของ
บุคคลที่เป็นบุคคลสหรัฐอเมริกำ บุคคลในสหรัฐอเมริกำที่ระบุ คน
ต่ำงด้ำว FFI ที่เขำ้ร่วม FFI ที่ถูกพิจำรณำวำ่มีกำรปฏิบัติตำมกฎ
ข้อบังคับ ผู้จัดจ�ำหน่ำยที่จ�ำกัด เจ้ำของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่ได้
รับกำรยกเว้น FFI ที่ไม่ได้เข้ำร่วม สถำบันกำรเงินในอำณำเขต 
NFFE ที่ได้รับกำรยกเว้น หรือ NFFE ที่ไม่ได้ด�ำเนินงำน
FFI ที่ถูกพิจำรณำว่ำมีกำรปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับ ภำยใต้มำตรำ
ที่ 1471(b)(2) FFI บำงแห่งจะถูกพิจำรณำวำ่มีกำรปฏิบัติตำมกฎ
ข้อบังคับในบทที ่4 อยู่แล้ว โดยไม่จ�ำเป็นต้องท�ำข้อตกลง FFI กับ
กรมสรรพำกร อยำ่งไรก็ตำม FFI ที่ถูกพิจำรณำว่ำมีกำรปฏิบัติ
ตำมกฎข้อบังคับบำงแห่งจะต้องลงทะเบียนกับกรมสรรพำกรและ
ขอรับ GIIN FFI เหล่ำนี้เรียกว่ำ FFI ที่ถูกพิจำรณำว่ำจดทะเบียน 
ดูมำตรำกฎข้อบังคับ 1.1471-5(f)(1)
นิติบุคคลที่ยกเว้น นิติบุคคลธุรกิจที่มีเจ้ำของเดียวและไม่ใช่
องค์กรภำยใต้กฎข้อบังคับมำตรำ 301.7701-2(ข) จะยกเว้น
ในฐำนะนิติบุคคลแยกจำกเจ้ำของ โดยทั่วไป นิติบุคคลที่ได้รับ
กำรยกเว้นจะไม่ต้องยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E นี้ไปยังตัวแทน
ที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย เจ้ำของนิติบุคคลดังกล่ำวจะต้องยื่น
เอกสำรที่เหมำะสมแทน (ตัวอย่ำงเช่น แบบฟอร์ม W-8BEN-E 
หำกเจ้ำของนั้นเป็นนิติบุคคลต่ำงประเทศ) อย่ำงไรก็ตำม ถำ้
นิติบุคคลที่ยกเว้นได้รับกำรช�ำระเงินที่หักภำษี ณ ที่จ่ำยได้ เป็น 
FFI ภำยนอกประเทศองค์กรของเจ้ำของเดียวนั้น หรือมี GIIN 
ของตนเอง เจ้ำของต่ำงประเทศของนิติบุคคลนั้นจะต้องกรอกส่วน
ที่ 2 ของแบบฟอร์ม W-8BEN-E เพื่อจัดท�ำเอกสำรสถำนะตำมบท
ที่ 4 ของนิติบุคคลที่ยกเว้นซึ่งได้รับกำรช�ำระเงิน

นิติบุคคลบำงประเภทที่ได้รับกำรยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ดำ้น
ภำษีของสหรัฐอเมริกำอำจถือว่ำเป็นผู้พ�ำนักตำมสนธิสัญญำ
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรอำ้งสิทธิประโยชน์จำกสนธิสัญญำภำย
ใต้สนธิสัญญำภำษีที่เกี่ยวข้องหรืออำจถือว่ำเป็น FFI ภำยใต้ 
IGA ที่เกี่ยวข้อง นิติบุคคลแบบผสมที่อ้ำงสิทธิประโยชน์จำกสนธิ
สัญญำด้วยตนเองจะต้องกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E โปรดดูที่ 
นิติบุคคลแบบผสม ใน ค�ำแนะน�ำพิเศษ ซึ่งอยู่ในส่วนถัดไป

นิตบุิคคลทีไ่ด้รับกำรยกเว้นซึง่มเีจ้ำของอยู่ในสหรฐัอเมรกิำ 
หรอืนิตบุิคคลท่ีได้รับกำรยกเว้นซึง่มเีจ้ำของเป็นชำวต่ำงชำตท่ีิไม่
สำมำรถกรอกส่วนท่ี 2 (เช่น เน่ืองจำกอยู่ในประเทศเดยีวกนักบั
เจ้ำของเดยีวน้ันและไม่ม ีGIIN) อำจย่ืนแบบฟอร์มน้ีต่อ FFI เพ่ือจดุ
ประสงค์ในกำรจดัท�ำเอกสำรของตนเองส�ำหรับบทท่ี 4 โดยเฉพำะ 
ในกรณเีช่นน้ัน นิติบุคคลทีย่กเว้นควรจะกรอกส่วนท่ี 1 เสมอืนกบั
ว่ำเป็นเจ้ำของสทิธิประโยชน์ และไม่ควรกรอกบรรทัดที ่3
บัญชีกำรเงิน บัญชีกำรเงินได้แก่:
• บัญชีเงินฝำกที่อยู่ในกำรดูแลของ FFI
• บัญชีรักษำควำมปลอดภัยที่อยู่ในกำรดูแลของ FFI
• ผลประโยชน์จำกหุ้นทุนหรือหนี้สิน (ยกเว้นผลประโยชน์ที่มี
กำรแลกเปลี่ยนเป็นประจ�ำในตลำดหลักทรัพย์จดทะเบียน) ใน
นิติบุคคลด้ำนกำรลงทุนและบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่บำงแห่ง ศูนย์
บริหำรเงิน หรือสถำบันกำรเงินตำมที่ก�ำหนดไว้ในมำตรำกฎข้อ
บังคับ 1.1471-5(e)
• สัญญำประกันมูลค่ำเงินสดบำงประเภท และ
• สัญญำรำยปี

ตำมวัตถุประสงค์ของบทที่ 4 จะมีข้อยกเว้นบัญชีต่ำงๆ เช่น 
บัญชีเงินฝำกที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีบำงประเภท สัญญำประกัน
ชีวิตแบบก�ำหนดระยะเวลำ บัญชีที่ครอบครองโดยทรัพย์มรดก 
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บัญชีที่ครอบครองโดยคนกลำง และสัญญำรำยปีบำงประเภท ข้อ
ยกเว้นเหลำ่นี้อยู่ภำยใต้เงื่อนไขบำงประกำร ดูมำตรำกฎข้อบังคับ 
1.1471-5(b)(2) บำงบัญชีอำจไม่รวมอยู่ในค�ำจ�ำกัดควำมของ
บัญชีทำงกำรเงินภำยใต้ IGA ที่มีผลบังคับใช้
สถำบันกำรเงิน โดยทั่วไป สถำบันกำรเงินหมำยถึงนิติบุคคลที่เป็น
สถำบันรับฝำก สถำบันรักษำควำมปลอดภัยแบบเปิด นิติบุคคล
ด้ำนกำรลงทุน หรือบริษัทประกัน (หรือบริษัทที่ครอบครองบริษัท
ประกัน) ซึ่งออกประกันมูลค่ำเงินสดหรือสัญญำรำยปี ดูมำตรำกฎ
ข้อบังคับ 1.1471-5(e)

นิติบุคคลกำรลงทุนจะประกอบกำรในเขตที่ไม่เพียงแต่เป็น
สถำบันรับฝำก สถำบันดูแลทรัพย์สิน หรือบริษัทประกันที่ระบุที่
ไม่ได้ถูกปฏิบัติเหมือนเป็นสถำบันกำรเงิน แต่จะเป็น NFFE ใน
อำณำเขต ถ้ำนิติบุคคลดังกล่ำวไม่มีคุณสมบัติเป็น NFFE ที่ยกเว้น
ตำมที่อธิบำยในกฎข้อบังคับมำตรำ 1.1472-1(c)(1) (รวมทั้ง 
NFFE ในอำณำเขตที่ได้รับกำรยกเว้น) จะต้องเปิดเผยเจำ้ของ
ที่ส�ำคัญในสหรัฐอเมริกำโดยใช้ค�ำจ�ำกัดควำมนี้ (ใช้เกณฑ์ 10 
เปอร์เซ็นต)์ ภำยใต้กฎข้อบังคับมำตรำ 1.1473-1(b)(1)
สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศ (FFI) สถำบันกำรเงินตำ่งชำติ (FFI) 
จะหมำยถึงนิติบุคคลตำ่งชำติที่เป็นสถำบันกำรเงิน
นิติบุคคลที่ท�ำหน้ำที่ผ่ำนรำยได้ไปยังหุ้นส่วน นิติบุคคลจะถือวำ่
ท�ำหน้ำที่ผ่ำนรำยได้ไปยังหุ้นส่วนเกี่ยวกับรำยได้ที่มีกำรอำ้งสิทธิ
ประโยชน์จำกสนธิสัญญำโดยที่เจ้ำของผลประโยชน์ในนิติบุคคล
ต้องพิจำรณำถึงส่วนแบ่งรำยได้ของตนที่ช�ำระให้กับนิติบุคคลใน
ปัจจุบันแบบแยกตำ่งหำก ไม่ว่ำจะมีกำรจัดสรรหรือไม่ก็ตำม และ
ต้องก�ำหนดลักษณะของรำยได้เสมือนว่ำเป็นรำยได้จำกแหล่งรำย
ได้ที่นิติบุคคลสรำ้งขึ้นโดยตรง ตัวอยำ่งเช่น หำ้งหุ้นส่วน กองทุน
ทรัสต์สำมัญ ทรัสต์ธรรมดำ หรือผู้อุปถัมภ์ทรัสต์โดยทั่วไปแล้วจะ
ถือวำ่เป็นท�ำหน้ำที่ผ่ำนรำยได้ไปยังหุ้นส่วนเกี่ยวกับรำยไดท้ีไ่ด้รับ
นิติบุคคลที่ท�ำหน้ำที่ผ่ำนรำยได้ไปยังหุ้นส่วน นิติบุคคลที่ท�ำหนำ้ที่
ผ่ำนรำยได้ไปยังหุ้นส่วนเป็นห้ำงหุ้นส่วนต่ำงประเทศ (นอกเหนือ
จำกห้ำงหุ้นส่วนต่ำงประเทศที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จำ่ย) ทรัสต์
ธรรมดำหรือผู้อุปถัมภ์ทรัสต์ตำ่งประเทศ (นอกเหนือจำกทรัสต์
ตำ่งประเทศที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย) หรือส�ำหรับกำรช�ำระเงิน
ที่มีกำรลดหรือยกเว้นอัตรำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยที่มีกำรร้องเรียน
สิทธิประโยชน์ภำยใต้สนธิสัญญำภำษี หรือนิติบุคคลที่ถือวำ่เป็น
นิติบุคคลที่ท�ำหนำ้ที่ผ่ำนรำยได้ไปยังหุ้นส่วน เกี่ยวกับกำรช�ำระ
เงินตำมเขตอ�ำนำจศำลของผู้ถือผลประโยชน์
ชำวต่ำงชำติ ชำวต่ำงชำติรวมถึง องค์กรต่ำงประเทศ หำ้งหุ้น
ส่วนต่ำงประเทศ ทรัสต์ต่ำงประเทศ ทรัพย์มรดกต่ำงประเทศ และ
บุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่บุคคลสหรัฐอเมริกำ และยังรวมไปถึงสำขำ
หรือส�ำนักงำนตำ่งประเทศของสถำบันกำรเงินสหรัฐอเมริกำหรือ
องค์กรหักบัญชีสหรัฐอเมริกำหำกสำขำต่ำงประเทศดังกลำ่วเป็น
คนกลำงที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยทั่วไปแล้ว กำรช�ำระเงินที่
ช�ำระให้กับสำขำสหรัฐอเมริกำของชำวต่ำงชำติจะเป็นกำรช�ำระ
เงินให้กับชำวต่ำงชำติ
GIIN ค�ำวำ่ GIIN (Global Intermediary Identification 
Number) หมำยถึงหมำยเลขประจ�ำตัวคนกลำงนำนำชำติ GIIN 
เป็นหมำยเลขประจ�ำตัวที่ก�ำหนดให้กับนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียน
กับ IRS ตำมวัตถุประสงค์ของบทที่ 4
นิติบุคคลแบบผสม นิติบุคคลแบบผสม คือบุคคลใดๆ (ที่ไม่ใช่
บุคคลธรรมดำ) ที่ถือว่ำเป็นนิติบุคคลที่ที่ท�ำหนำ้ที่ผ่ำนรำยได้ไปยัง
หุ้นส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ของสถำนะภำยใต้หลักจรรยำบรรณ แต่
ไม่ถือว่ำเป็นที่ท�ำหน้ำที่ผ่ำนรำยได้ไปยังหุ้นส่วนโดยในประเทศ
ที่สหรัฐอเมริกำท�ำสนธิสัญญำภำษีเงินได้เอำไว้ สถำนะนิติบุคคล
แบบผสมจะสัมพันธ์กับกำรอ้ำงสิทธิประโยชน์ตำมสนธิสัญญำ 

นิติบุคคลแบบผสมก�ำหนดให้มีกำรแสดงสถำนะตำมบทที่ 4 หำกมี
กำรรับกำรช�ำระเงินที่สำมำรถหักภำษี ณ ที่จ่ำยได้
ข้อตกลงระหวำ่งรัฐบำล (IGA) ข้อตกลงระหว่ำงรัฐบำล (IGA) 
หมำยถึง IGA แบบจ�ำลอง 1 หรือ IGA แบบจ�ำลอง 2 ส�ำหรับรำย
ชื่อเขตกำรปกครองที่จ�ำกัดในฐำนะว่ำมีผล IGA แบบจ�ำลองที่ 
1 หรือแบบจ�ำลองที่ 2 โปรดดูที่ www.treasury.gov/resource-
center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx

IGA แบบจ�ำลอง 1 หมำยถึงข้อตกลงระหวำ่งสหรัฐอเมริกำหรือ
กระทรวงกำรคลัง และรัฐบำลต่ำงประเทศ หรือตัวแทนอย่ำงน้อยห
นึ่งรำย ในกำรปฏิบัติใช้ FATCA ผ่ำนกำรรำยงำนโดย FFI กับ
รัฐบำลต่ำงประเทศหรือตัวแทนของรัฐบำลดังกลำ่ว ตำมด้วยกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่รำยงำนกับ IRS FFI ในเขตกำรปกครองตำม 
IGA แบบจ�ำลอง 1 ซึ่งท�ำกำรรำยงำนบัญชีไปยังรัฐบำลในเขต
กำรปกครองจะถือเป็น กำรรำยงำน FFI ตำมแบบจ�ำลอง 1

IGA แบบจ�ำลองที ่2 หมำยถึงสัญญำหรือข้อตกลงระหว่ำง
สหรัฐอเมริกำหรือกระทรวงกำรคลัง และรัฐบำลต่ำงประเทศหรือ
ตัวแทนอย่ำงน้อยหนึ่งรำยเพื่อน�ำ FATCA ไปใช้ผ่ำนกำรรำยงำน
ของ FFI โดยตรงไปยังกรม IRS ตำมข้อก�ำหนดในสัญญำที่ท�ำกับ
ทำง FFI และเสริมด้วยกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงรัฐบำลหรือ
ตัวแทนของรัฐบำลดังกลำ่วกับ IRS FFI ในเขตกำรปกครองตำม 
IGA แบบจ�ำลอง 2 ซึ่งท�ำข้อตกลงของ FFI เกี่ยวกับสำขำคือ FFI 
ที่เขำ้ร่วม แต่อำจถูกเรียกวำ่เป็น FFI รูปแบบกำรรำยงำนที ่2

ค�ำว่ำ FFI ตำม IGA ที่ต้องรำยงำน หมำยถึงทั้ง FFI รูปแบบ
กำรรำยงำนที่ 1 และ FFI รูปแบบกำรรำยงำนที่ 2
FFI ที่ไม่ได้เข้ำร่วม FFI ที่ไม่ได้เขำ้ร่วมหมำยถึง FFI ที่ไม่ใช่ FFI 
ที่เขำ้ร่วม FFI ที่ถูกพิจำรณำว่ำมีกำรปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับ หรือ
เจำ้ของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่ได้รับกำรยกเว้น
FFI ที่ไม่ต้องรำยงำนซึ่งอยู่ใน IGA FFI ตำม IGA ที่ไม่ต้อง
รำยงำนคือ FFI ที่พ�ำนักอยู่ หรือตั้งอยู่ หรือก่อตั้งอยู่ในเขตกำร
ปกครองตำม IGA รูปแบบที่ 1 หรือรูปแบบที่ 2 ที่ตรงตำมเงื่อนไข:
• สถำบันทำงกำรเงินที่ไม่ต้องรำยงำน อธิบำยไว้ในหมวดหมู่
พิเศษในภำคผนวก 2 ของ IGA แบบจ�ำลอง 1 หรือแบบจ�ำลอง 2
• FFI ท่ีจดทะเบียนซึง่ผ่ำนกำรพิจำรณำแล้วว่ำจ�ำเป็นต้องปฏบัิติ
ตำม อธบิำยไว้ในส่วนของกฎข้อบงัคับมำตรำ 1.1471-5(f)(1)(i)(A) 
ถงึ (F)
• FFI ที่รับรองซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำแล้วว่ำจ�ำเป็นต้องปฏิบัติตำม 
อธิบำยไว้ในกฎข้อบังคับมำตรำ 1.1471-5(f)(2)(i) ถึง (v) หรือ
• เจ้ำของผู้รับผลประโยชน์กำรยกเว้น อธิบำยไว้ในกฎข้อบังคับ
มำตรำ 1.1471-6
FFI ที่เข้ำร่วม FFI ที่เข้ำร่วมเป็น FFI ที่ยอมรับที่จะปฏิบัติตำมข้อ
ก�ำหนดของข้อตกลง FFI ของ FFI ทุกสำขำ นอกเหนือจำกสำขำ
ที่เป็น FFI แบบจ�ำลอง 1 ที่มีกำรรำยงำนหรือสำขำสหรัฐอเมริกำ 
ค�ำว่ำ FFI ที่เข้ำร่วมยังรวมถึง FFI รูปแบบกำรรำยงำนที่ 2 และ
สำขำของ QI ของสถำบันกำรเงินสหรัฐอเมริกำ ยกเว้นในกรณีที่
สำขำดังกล่ำวเป็น FFI รูปแบบกำรรำยงำนที่ 1
ผู้รับเงินที่เข้ำร่วม ผู้รับเงินที่เข้ำร่วมหมำยถึงบุคคลใดๆ ที่ยอมรับ
บัตรช�ำระเงินเพื่อเป็นกำรช�ำระเงิน หรือยอมรับกำรช�ำระเงินจำก
องค์กรช�ำระหนี้บุคคลที่สำมในกำรช�ำระหนี้ของธุรกรรมเครือขำ่ย
ของบุคคลที่สำม เพื่อวัตถุประสงค์ขงส่วนที่ 6050W
ผู้รับเงิน ผู้รับเงินโดยทั่วไปแล้วหมำยถึงบุคคลที่มีกำรจ่ำยเงินให ้
ไม่ว่ำบุคคลดังกล่ำวนั้นจะเป็นเจ้ำของผู้ได้รับผลประโยชน์หรือไม่
ก็ตำม ส�ำหรับกำรช�ำระเงินไปยังบัญชีสถำบันกำรเงิน ผู้รับเงินนั้น
โดยทั่วไปแล้วจะหมำยถึงเจ้ำของบัญชีทำงกำรเงิน โปรดดูกฎข้อ
บังคับมำตรำ 1.1441-1(b)(2) และ 1.1471-3(a)(3)

http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx
http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx
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นิติบุคคลช�ำระหนี้กำรช�ำระเงิน (PSE) นิติบุคคลช�ำระหนี้กำร
ช�ำระเงิน คือนิติบุคคลที่ซื้อผู้ขำยหรือองค์กรช�ำระหนี้บุคคลที่สำม 
ภำยใต้มำตรำ 6050W โดยทั่วไปแล้ว PSE ต้องรำยงำนกำรช�ำระ
เงินที่เป็นกำรช�ำระหนี้กำรท�ำธุรกรรมบัตรช�ำระเงิน หรือกำรท�ำ
ธุรกรรมเครือข่ำยบุคคลที่สำม อยำ่งไรก็ตำม PSE ไม่จ�ำเป็นต้อง
รำยงำนกำรช�ำระเงินที่จ่ำยให้กับเจ้ำของสิทธิประโยชน์ ซึ่งจัดท�ำ
เอกสำรในฐำนะชำวต่ำงชำติด้วยแบบฟอร์ม W-8 ที่เหมำะสม
คนกลำงที่มีคุณสมบัติครบถ้วน (QI) คนกลำงที่มีคุณสมบัติครบ
ถ้วน (QI) เป็นบุคคลที่เป็นคู่สัญญำของข้อตกลงกับ IRS ที่อธิบำย
ไว้ในกฎข้อบังคับมำตรำ 1.1441-1(e)(5)(iii) ผู้คำ้อนุพันธ์ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน (QDD) คือ QI ที่ตกลงส�ำหรับข้อก�ำหนดกำร
รำยงำนและกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยอยำ่งหนึ่ง ตำมกฎข้อบังคับ
มำตรำ 1.1441-1(e)(6)
เจ้ำของบัญชีที่ฝ่ำฝืน ผู้ถือบัญชีที่ฝำ่ฝืนรวมถึงนิติบุคคล (นอก
เหนือจำกนิติบุคคลที่ถือเป็น FFI ที่ไม่เข้ำร่วม) ที่ไม่ปฏิบัติตำมข้อ
ก�ำหนดของ FFI ในกำรรักษำบัญชีส�ำหรับกำรจัดท�ำเอกสำรและ
ข้อมูลส�ำหรับก�ำหนดว่ำบัญชีนั้นเป็นบัญชีสหรัฐอเมริกำหรือไม ่ 
ดูมำตรำกฎข้อบังคับ 1.1471-5(g)
นิติบุคคลแบบผสมแบบผันกลับ นิติบุคคลแบบผสมแบบผันกลับ 
คือบุคคลใดๆ (นอกเหนือจำกบุคคลทั่วไป) ที่ไม่ได้ท�ำหน้ำที่ผ่ำน
รำยได้ภำยใต้หลักกฎหมำยภำษีของสหรัฐอเมริกำ แต่ท�ำหนำ้ที่
ผ่ำนรำยได้ภำยใต้กฎหมำยของเขตกำรปกครองที่สหรัฐอเมริกำมี
สนธิสัญญำภำษีรำยได้ด้วย ดูแบบฟอร์ม W-8IMY และค�ำแนะน�ำ
ประกอบส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลแบบผสมแบบผันกลับ
ที่ท�ำกำรอำ้งสิทธิประโยชน์ตำมสนธิสัญญำในนำมของเจำ้ของ
บุคคลสหรัฐอเมริกำที่ระบุ บุคคลสหรัฐอเมริกำที่ระบ ุเป็นบุคคล
สหรัฐอเมริกำใดๆ นอกเหนือจำกบุคคลที่ระบุไว้ในมำตรำกฎข้อ
บังคับ 1.1473-1(c)
เจ้ำของที่ส�ำคัญในสหรัฐอเมริกำ เจำ้ของที่ส�ำคัญในสหรัฐอเมริกำ 
(ตำมที่ระบุในกฎข้อบังคับมำตรำ 1.1473-1(b)) หมำยถึงบุคคล
สหรัฐอเมริกำที่ระบุใดๆ ที่
• มีหุ้นมำกกว่ำ 10 เปอร์เซ็นต์ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม (ด้วยกำร
ลงคะแนนหรือมูลค่ำ) ในองค์กรต่ำงประเทศ
• มีผลก�ำไรหรือดอกเบี้ยต้นทุนมำกกว่ำ 10 เปอร์เซ็นต์ทั้งทำงตรง
และทำงอ้อมในหำ้งหุ้นส่วนตำ่งประเทศ
• ถูกปฏิบัติเป็นเจ้ำของทรัสต์ตำ่งประเทศส่วนใดส่วนหนึ่งใน
มำตรำ 671 ถึง 679 หรือ
• มีผลก�ำไรจำกผลประโยชน์มำกกว่ำ 10 เปอร์เซ็นต์ทั้งทำงตรง
และทำงอ้อมในทรัสต์
บุคคลสหรัฐอเมริกำ บุคคลสหรัฐอเมริกำมีค�ำนิยำมอยู่ในมำตรำ 
7701(a) (30) รวมถึงห้ำมหุ้นส่วนในประเทศ องค์กร และทรัสต์
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บริษัทประกันต่ำงชำติที่ออกเงินรำยปีหรือสัญญำประกัน
ภัยในมูลคำ่เงินสดที่เลือกที่จะได้รับกำรปฏิบัติเป็นบุคคล
สหรัฐอเมริกำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรช�ำระภำษีแห่งรัฐแต่

ไม่ได้รับอนุญำตให้ท�ำธุรกิจในสหรัฐอเมริกำจะได้รับกำรปฏิบัติ
เป็น FFI ตำมวัตถุประสงค์ของบทที่ 4 อยำ่งไรก็ตำม เพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรยื่นเอกสำรตำมวัตถุประสงค์ของบทที่ 3 และ
บทที ่4 บริษัทประกันดังกล่ำวจะได้รับอนุญำตให้สำมำรถใช้แบบ
ฟอร์ม W-9 เพื่อรับรองสถำนะของบุคคลสหรัฐอเมริกำได ้ใน
ท�ำนองเดียวกัน สำขำต่ำงประเทศของสถำบันกำรเงิน
สหรัฐอเมริกำ (นอกเหนือจำกสำขำที่ด�ำเนินธุรกิจเป็นคนกลำงที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน) ที่ได้รับกำรปฏิบัติเป็น FFI ภำยใต้ IGA ที่
บังคับใช้จะได้รับอนุญำตให้สำมำรถใช้แบบฟอร์ม W-9 เพื่อ
รับรองสถำนะของบุคคลสหรัฐอเมริกำตำมวัตถุประสงค์ของบทที่ 
3 และบทที ่4 ได้

กำรช�ำระเงินที่สำมำรถหักภำษี ณ ที่จ่ำยได้ มีกำรก�ำหนดกำร
ช�ำระเงินที่สำมำรถหักภำษี ณ ที่จ่ำยได้ในกฎข้อบังคับมำตรำ 
1.1473-1(a) ส�ำหรับกำรยกเว้นที่สำมำรถใช้ได้ตำมค�ำจ�ำกัด
ควำมของกำรช�ำระเงินที่สำมำรถหักภำษี ณ ที่จ่ำยได้ โปรดดูที่มำ
ตรำกฎข้อบังคับ 1.1473-1(a)(4) (เช่น กำรยกเว้นกำรช�ำระเงินที่
ไม่ใช่กำรด�ำเนินกำรทำงกำรเงินบำงรำยกำร)
ตัวแทนผู้ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย บุคคลสหรัฐอเมริกำหรือชำว
ต่ำงชำติใดก็ตำมที่ควบคุม ได้รับ เก็บรักษำ จ�ำหน่ำยโอน หรือ
ช�ำระเงินซึ่งมำจำกแหล่งเงินได้ FDAP ของสหรัฐอเมริกำที่ต้องถูก
หักภำษี ณ ที่จ่ำยบทที่ 3 หรือ 4 จะถือเป็นตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี 
ณ ที่จ่ำย ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยอำจเป็นบุคคล บริษัท 
หำ้งหุ้นส่วน ทรัสต์ สมำคมควำมร่วมมือ หรือนิติบุคคลอื่นๆ รวม
ถึง (แต่ไม่จ�ำกัดเพียง) คนกลำงต่ำงชำติ ห้ำงหุ้นส่วนต่ำงชำติ และ
สำขำในสหรัฐอเมริกำของธนำคำรและบริษัทประกันต่ำงชำติบำง
แห่ง

ตำมวัตถุประสงค์ของมำตรำ 1446 ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี 
ณ ที่จ่ำย คือห้ำงหุ้นส่วนที่ท�ำกำรค้ำหรือธุรกิจในสหรัฐอเมริกำ 
ส�ำหรับห้ำงหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย ์ตัวแทน
ที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยอำจเป็นห้ำงหุ้นส่วน ผู้แทนที่ครอบครอง
ผลประโยชน์แทนชำวต่ำงชำติ หรือทั้งสองอย่ำง โปรดดูมำตรำกฎ
ข้อบังคับ 1.1446-1 ถึง 1.1446-6

ค�ำแนะน�ำเฉพำะ
ส่วนที่ 1 – ข้อมูลเจ้ำของผู้ได้รับผลประโยชน์
บรรทัดที่ 1 กรอกชื่อของคุณ หำกคุณเป็นนิติบุคคลหรือสำขำที่
ได้รับกำรยกเว้น ไม่ต้องระบุชื่อธุรกิจของคุณ แต่ให้ป้อนชื่อตำม
กฎหมำยของเจ้ำของของคุณ (หรือ หำกคุณเป็นสำขำ นิติบุคคล
ที่คุณเป็นส่วนหนึ่ง) (ดูนิติบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้นหลำยประกำร
หำกเกี่ยวข้อง) อยำ่งไรก็ตำม หำกคุณคือนิติบุคคลที่ได้รับกำร
ยกเว้นที่เป็นนิติบุคคลแบบผสมที่อ้ำงสิทธิประโยชน์จำกสนธิ
สัญญำ โปรดดู นิติบุคคลแบบผสมในค�ำแนะน�ำเฉพำะซึ่งอยู่ใน
ส่วนถัดไป

เคล็ด
ลับ

หำกผู้ถือบัญชียื่นแบบฟอร์มนี้ให้กับ FFI เพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรจัดท�ำเอกสำรแต่เพียงอย่ำงเดียว คุณ
ในฐำนะผู้ถือบัญชีและคุณไม่ได้รับกำรช�ำระเงินที่

สำมำรถหักภำษี ณ ที่จ่ำยได้ หรือจ�ำนวนที่รำยงำนได ้(ตำมที่
ก�ำหนดในกฎข้อบังคับมำตรำ 1.1441-1(e)(3)(vi)) คุณควรระบุ
ส่วน I โดยแทนที่กำรอ้ำงอิง "เจ้ำของผู้รับผลประโยชน"์ ด้วย "ผู้
ถือบัญชี"
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ผู้ถือบัญชีที่มีชื่อในบัญชีไม่จ�ำเป็นต้องเป็นผู้ถือบัญชีตำม
วัตถุประสงค์ของบทที่ 4 ดูค�ำจ�ำกัดควำมก่อนหน้ำ หรือ 
ส�ำหรับบัญชีที่ FFI มี ซึ่งครอบคลุมโดย IGA แบบจ�ำลอง

ที ่1 หรือแบบจ�ำลองที ่2 โดยค�ำนึงถึงบัญชี ค�ำจ�ำกัดควำมของผู้
ถือบัญชีใน IGA ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�ำหนดวำ่คุณเป็นผู้ถือบัญชีหรือ
ไม่ ถ้ำคุณถือบัญชีกับ FFI และไม่แน่ใจว่ำค�ำจ�ำกัดควำมของ  
"ผู้ถือบัญชี" ภำยใต้ IGA ใช้กับบัญชีของคุณหรือไม่ ให้ปรึกษำ
กับ FFI ที่ร้องขอแบบฟอร์มนี้
บรรทัดที่ 2 หำกคุณเป็นองค์กร ให้กรอกชื่อประเทศขององค์กร
ของคุณ หำกคุณเป็นนิติบุคคลประเภทอื่น ให้กรอกชื่อประเทศที่
คุณสร้ำง จัดกำรหรือก�ำกับดูแลนิติบุคคลของคุณโดยใช้กฎหมำย
ของประเทศนั้น
บรรทัดที่ 3 ถำ้คุณเป็นนิติบุคคลที่ยกเว้นซึ่งได้รับกำรช�ำระเงิน
ที่หักภำษี ณ ที่จ่ำยได้ ให้ใส่ชื่อของคุณในบรรทัดที่ 3 หำกคุณ: 
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1) ได้ลงทะเบียนไว้กับ IRS และได้รับ GIIN ที่สัมพันธ์กับชื่อตำม
กฎหมำยของนิติบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้น 2) เป็น FFI ตำมแบบ
จ�ำลองกำรรำยงำนที่ 1 หรือ FFI ตำมแบบจ�ำลองกำรรำยงำนที่ 
2 และ 3) ไม่ใช่นิติบุคคลแบบผสมที่ใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อใช้สิทธิ
ประโยชน์ตำมสนธิสัญญำ

! 
ข้อควรระวัง

ถ้ำคุณไม่จ�ำเป็นต้องระบุชื่อตำมกฎหมำยของนิติบุคคลที่
ยกเว้น อย่ำงไรก็ตำม คุณอำจต้องกำรแจ้งตัวแทนกำรหัก
ภำษี ณ ที่จ่ำยซึ่งคุณเป็นนิติบุคคลที่ยกเว้นซึ่งได้รับกำร

ช�ำระเงินหรือมีบัญชี โดยระบุชื่อของนิติบุคคลที่ยกเว้นใน บรรทัด
ที ่10 หำกคุณต้องกำรรำยงำนชื่อของนิติบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้น
ที่ถือบัญชีที่ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยขอแบบฟอร์มนี้เพื่อ
วัตถุประสงค์ส�ำหรับเป็นข้อมูลเทำ่นั้น (ซึ่งหมำยควำมว่ำ นิติบุคคล
ที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ได้รำยงำนในบรรทัดที่ 1 หรือในส่วนที ่2 
ของแบบฟอร์มนี)้ คุณอำจต้องป้อนชื่อนิติบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้น
ในบรรทัดที่ 3
บรรทัดที่ 4 ท�ำเครื่องหมำยหนึ่งช่องที่ถูกต้อง กำรท�ำเครื่องหมำย
ในช่อง แสดงว่ำคุณรับรองวำ่คุณมีคุณสมบัติตำมประเภทที่ระบุ 
คุณต้องท�ำเครื่องหมำยในช่องที่ตรงกับประเภทของคุณ (ตัวอย่ำง
เช่น องค์กร หำ้งหุ้นส่วน ทรัสต์ หรือทรัพย์มรดก ฯลฯ) ตำมหลัก
ปฏิบัติด้ำนภำษีของสหรัฐอเมริกำ (ไม่ใช่ตำมกฎหมำยของประเทศ
ตำมสนธิสัญญำ) หำกคุณยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E ให้กับ FFI 
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรจัดท�ำเอกสำรของคุณแต่เพียงอยำ่งเดียว
ตำมวัตถุประสงค์ในบทที่ 4 ในฐำนะผู้ถือบัญชีของบัญชีที่รักษำ
โดย FFI คุณไม่จ�ำเป็นต้องกรอกบรรทัดที่ 4

หำกคุณเป็นห้ำงหุ้นส่วน นิติบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้น ทรัสต์
ธรรมดำ หรือผู้อุปถัมภ์ทรัสต์ที่รับกำรช�ำระเงินที่นิติบุคคลอำ้งสิทธิ
ประโยชน์ตำมสนธิสัญญำ คุณต้องท�ำเครื่องหมำยในช่อง "ห้ำง
หุ้นส่วน" "นิติบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้น" "ทรัสต์ธรรมดำ" หรือ "ผู้
อุปถัมภ์ทรัสต์" ส�ำหรับกรณีดังกล่ำว คุณจะต้องเลือกช่อง "ใช่" 
เพื่อระบุว่ำคุณเป็นนิติบุคคลแบบผสมที่ต้องกำรอ้ำงสิทธิตำมสนธิ
สัญญำ คุณอำจเลือกเฉพำะช่อง "ไม่" หำก (1) คุณเป็นนิติบุคคล
ที่ยกเว้น หุ้นส่วน ทรัสต์ธรรมดำ หรือผู้อุปถัมภ์ทรัสต์ และใช้แบบ
ฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรจัดท�ำเอกสำรของตนเองในฐำนะ
ผู้ถือบัญชีของ FFI เท่ำนั้น และแบบฟอร์มนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกำร
ช�ำระเงินที่หักภำษี ณ ที่จำ่ยได้ หรือจ�ำนวนเงินที่รำยงำนได้ หรือ 
(2) คุณใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรจัดท�ำเอกสำร
สถำนะของคุณในฐำนะผู้รับเงินที่เข้ำร่วมส�ำหรับวัตถุประสงค์
ของส่วนที่ 6050W เท่ำนั้น ในกรณีเช่นนั้น คุณไม่จ�ำเป็นต้อง
กรอกบรรทัดที่ 4 แต่คุณอำจเลือกช่อง "ไม่" ถำ้คุณเลือกที่จะกรอก
บรรทัดที่ 4 คุณยังต้องใช้แบบฟอร์ม W-8IMY เพื่อจัดท�ำเอกสำร
ของตัวคุณเองในฐำนะผู้ถือบัญชีของ FFI

! 
ข้อควรระวัง

เฉพำะนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภำษีภำยใต้ส่วนที ่501(c) 
ที่ควรเลือกช่อง "องค์กรที่ได้รับยกเว้นภำษี" ส�ำหรับ
วัตถุประสงค์ของบรรทัดที่ 4 องค์กรดังกลำ่วควรใช้แบบ

ฟอร์ม W-8BEN-E เฉพำะเมื่ออ้ำงอัตรำลดหย่อนของกำรหักภำษ ี
ณ ที่จ่ำยภำยใต้สนธิสัญญำรำยได้ หรือข้อยกเว้นบทบัญญัติอื่นๆ 
นอกเหนือจำกส่วนที ่501(c) หรือถ้ำใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรจัดท�ำเอกสำรของตนเองในฐำนะผู้ถือบัญชีกับ 
FFI เท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม หำกคุณเป็นมูลนิธิเอกชน คุณควรท�ำ
เครื่องหมำยใน "มูลนิธิเอกชน" แทน "องค์กรที่ยกเว้นภำษี"
บรรทัดที่ 5 เลือกช่องที่ตรงกับสถำนะตำมบทที่ 4 ของคุณ คุณต้อง
ระบุสถำนะตำมบทที่ 4 ในแบบฟอร์มนี้เฉพำะเมื่อคุณเป็นผู้รับเงิน
ของกำรช�ำระเงินที่หักภำษี ณ ที่จ่ำยได้ หรือก�ำลังจัดท�ำเอกสำร
สถำนะของบัญชีทำงกำรเงินที่คุณถือกับ FFI ที่ร้องขอแบบฟอร์ม
นี้ ในกำรเลือกช่องที่อยู่ในบรรทัดนี้ จะถือว่ำคุณรับรองว่ำคุณมี
คุณสมบัติตรงตำมกำรจัดประเภทนี้ในประเทศที่คุณพ�ำนักอยู่

เคล็ด
ลับ

ส�ำหรับสถำนะส่วนใหญ่ของบทที่ 4 คุณจ�ำเป็นต้องกรอก
ส่วนเพิ่มเติมของแบบฟอร์มนี้เพื่อยืนยันว่ำคุณเป็นไปตำม
ข้อก�ำหนดของสถำนะที่ระบุไว้ในบรรทัดที ่5 ตรวจสอบ

ให้แน่ใจว่ำคุณได้กรอกส่วนที่จ�ำเป็นในแบบฟอร์มนี ้ก่อนเซ็นชื่อ
และยื่นให้กับตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษ ีณ ที่จ่ำย โปรดดู นิติบุคคล
ที่ยื่นเอกสำรรับรองภำยใต้ IGA ที่มีผลบังคับใช้ ภำยใต้ค�ำแนะน�ำ
พิเศษ ซึ่งอยู่ในส่วนถัดไป
FFI ที่ครอบคลุมภำยใต้ IGA และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
IGA FFI ที่ท�ำกำรรำยงำนซึ่งตั้งอยู่ใน หรือจัดตั้งขึ้นภำยใต้
กฎหมำยของเขตกำรปกครองที่ครอบคลุมภำยใต้ IGA แบบ
จ�ำลอง 1 ควรเลือก "FFI ตำมแบบจ�ำลองกำรรำยงำน 1" FFI 
ที่ท�ำกำรรำยงำนซึ่งตั้งอยู่ใน หรือจัดตั้งขึ้นภำยใต้กฎหมำยของ
เขตกำรปกครองที่ครอบคลุมภำยใต้ IGA แบบจ�ำลอง 2 ควรเลือก 
"FFI ตำมแบบจ�ำลองกำรรำยงำน 2" ถ้ำคุณได้รับกำรจัดกำรใน
ฐำนะ FFI ที่ถือว่ำมีกำรลงทะเบียนภำยใต้ IGA ที่เกี่ยวข้อง คุณ
ควรเลือก "FFI ที่ไม่ต้องรำยงำนซึ่งอยู่ใน IGA" ไม่ใช่ "FFI ที่
ถือวำ่มีกำรลงทะเบียน" และระบุ GIIN ของคุณ

โดยทั่วไปแล้ว ถ้ำคุณได้รับกำรจัดกำรในฐำนะ FFI ที่ไม่ต้อง
รำยงำนซึ่งอยู่ใน IGA ภำยใต้ IGA ที่เกี่ยวข้อง คุณควรเลือก 
"FFI ที่ไม่ต้องรำยงำนซึ่งอยู่ใน IGA" แม้ว่ำคุณจะเป็นไปตำม
คุณสมบัติส�ำหรับสถำนะที่ถือว่ำมีกำรปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับ หรือ
เป็นเจ้ำของสิทธิประโยชน์ที่ยกเว้น ภำยใต้ข้อบังคับตำมบทที่ 4 
ในกรณีดังกลำ่ว คุณไม่จ�ำเป็นต้องเลือกสถำนะที่เกี่ยวข้องของ
คุณภำยใต้ข้อบังคับนั้น แต่ควรระบุ GIIN ของคุณในบรรทัดที่ 9 
หำกมี หำกคุณเป็น FFI ที่มีเอกสำรสิทธิแสดงควำมเป็นเจำ้ของ 
ซึ่งถือว่ำเป็น FFI ตำม IGA ที่ไม่ต้องรำยงำนภำยใต้ IGA ที่มีผล
บังคับใช้ คุณต้องกำเครื่องหมำย "FFI ที่มีเอกสำรสิทธิแสดงควำม
เป็นเจ้ำของ" และกรอกส่วนที่ 10 ให้สมบูรณ์

FFI ที่เกี่ยวข้องกับ FFI ตำม IGA ที่ต้องรำยงำน และถือว่ำเป็น 
FFI ที่ไม่ได้เข้ำร่วมในประเทศที่พ�ำนักอำศัยของตน ควรเลือก 
"FFI ที่ไม่ได้เขำ้ร่วม" ในบรรทัดที่ 5

ถ้ำคุณเป็น FFI ในเขตกำรปกครองที่ได้รับกำรจัดกำรว่ำมี  
IGA ที่มีผล คุณไม่ควรเลือก "FFI ที่เข้ำร่วม" แต่ควรเลือก  
"FFI ตำมแบบจ�ำลองกำรรำยงำนที่ 1" หรือ "FFI ตำมแบบจ�ำลอง
กำรรำยงำนที่ 2" ตำมที่เหมำะสม โปรดดู www.treasury.gov/
resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCAArchive.
aspxส�ำหรับรำยชื่อเขตกำรปกครองที่มี IGA ที่มีผลบังคับใช้อยู่
องค์กรไม่หวังผลก�ำไรที่ครอบคลุมภำยใต้ IGA
หำกคุณเป็นนิตบุิคคลท่ีไม่แสวงผลก�ำไรท่ีก่อต้ังขึน้และคงสภำพใน
เขตกำรปกครองท่ีถอืว่ำม ีIGA ทีม่ผีลบังคับใช้ และคุณเป็นไปตำม
ข้อก�ำหนดของ "NFFE ท่ีมผีล" ภำยใต้ภำคผนวก I ของ IGA ท่ีมผีล
บังคับใช้ คุณต้องไม่ท�ำเครือ่งหมำยในช่องในบรรทัดท่ี 5 หำกคุณ
ย่ืนแบบฟอร์มน้ีให้กบั FFI เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรจดัท�ำเอกสำร
ของตวัคุณในฐำนะผู้ถอืบัญช ีแต่ให้คุณย่ืนหนังสอืรับรองสถำนะ
ของคณุภำยใต้ IGA โปรดด ูนิตบุิคคลท่ีย่ืนเอกสำรรบัรองภำยใต้ 
IGA ท่ีมผีลบงัคับใช้ ภำยใต้ค�ำแนะน�ำพิเศษ ซึง่อยู่ในส่วนถดัไป
บัญชีที่ไม่ใช่บัญชีกำรเงิน
ถ้ำคุณยื่นแบบฟอร์มนี้เพื่อจัดท�ำเอกสำรบัญชีที่คุณถืออยู่กับ
สถำบันกำรเงินต่ำงชำติ ซึ่งไม่ใช่บัญชีกำรเงินภำยใต้กฎข้อบังคับ
มำตรำ 1.1471-5(b)(2) ให้เลือกช่อง "บัญชีที่ไม่ใช่บัญชีกำรเงิน" 
ในบรรทัดที่ 5
บรรทัดที่ 6 ป้อนที่อยู่ที่พ�ำนักอำศัยถำวรของนิติบุคคลที่ระบุใน
บรรทัดที ่1 ที่อยู่พ�ำนักอำศัยถำวรของคุณคือที่อยู่ในประเทศที่
คุณแจ้งว่ำเป็นถิ่นพ�ำนักอำศัยเพื่อวัตถุประสงค์ทำงภำษีเงินได้ของ

https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx
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ประเทศดังกล่ำว หำกต้องกำรยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E เพื่อขอ
ใช้สิทธิอัตรำลดของ หรือขอรับกำรยกเว้นจำก กำรหักภำษี ณ ที่
จำ่ยภำยใต้สนธิสัญญำภำษีเงินได้ คุณต้องระบุสถำนะกำรเป็นผู้
พ�ำนักอำศัยในลักษณะตำมที่สนธิสัญญำก�ำหนดไว้ อยำ่แสดงที่อยู่
ของสถำบันกำรเงิน (ยกเว้นในกรณีที่คุณเป็นสถำบันกำรเงินซึ่ง
เป็นกำรแจ้งที่อยู่ของคุณเอง) ตู้ไปรษณีย์ หรือที่อยู่ที่ใช้เพื่อกำร
จัดส่งไปรษณีย์เพียงอย่ำงเดียวเทำ่นั้น ยกเว้นกรณีที่เป็นที่อยู่เดียว
ที่คุณใช้ และที่อยู่ดังกล่ำวปรำกฏอยู่ในเอกสำรรำยละเอียดองค์กร
ของคุณ (เช่น ที่อยู่จดทะเบียนของคุณ) หำกคุณไม่มีสถำนะ
พลเมืองผู้เสียภำษีในประเทศใดๆ ที่อยู่พ�ำนักอำศัยถำวรของคุณ
คือสถำนที่ที่คุณมีส�ำนักงำนหลักอยู่
บรรทัดที่ 7 กรอกที่อยู่ส�ำหรับส่งไปรษณีย์ของคุณ เฉพำะในกรณี
ที่ไม่ใช่ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ในบรรทัดที ่6
บรรทัดที่ 8 ป้อนหมำยเลขประจ�ำตัวนำยจ้ำง (EIN) ใน
สหรัฐอเมริกำของคุณ EIN เป็นหมำยเลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษี
สหรัฐอเมริกำ (TIN) ของนิติบุคคล ถำ้คุณไม่มี EIN ให้สมัครเพื่อ
ขอรับด้วยแบบฟอร์ม SS-4 ใบสมัครหมำยเลขประจ�ำตัวพนักงำน 
หำกคุณต้องขอรับ TIN สหรัฐอเมริกำ

หุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนซึ่งท�ำกำรค้ำขำยหรือท�ำธุรกิจใน
สหรัฐอเมริกำ มีแนวโน้มที่จะจัดประเภทว่ำมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
กับรำยได้ที่หักภำษีได้ หุ้นส่วนจ�ำเป็นต้องยื่นคืนภำษีรำยได้
รัฐบำลกลำงสหรัฐอเมริกำ และต้องมี TIN

คุณต้องยื่น TIN สหรัฐอเมริกำ ถำ้คุณ:
• อำ้งกำรยกเว้นจำกกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยภำยใต้ส่วนที่ 871(f) 
ส�ำหรับเงินรำยปีหนึ่งๆ ที่ได้รับภำยใต้แผนกำรที่มีคุณสมบัติครบ
ถ้วน หรือ
• ต้องกำรขอใช้สิทธิภำยใต้สนธิสัญญำภำษีเงินได้ และไม่ได้แจ้ง 
TIN ต่ำงประเทศไว้บนบรรทัดที่ 9ข

อย่ำงไรก็ตำม คุณไม่จ�ำเป็นต้องแสดง TIN เพื่อขอใช้สิทธิ
ประโยชน์ตำมสนธิสัญญำส�ำหรับรำยกำรเงินได้ต่อไปนี้:
• เงินปันผลและดอกเบี้ยจำกหุ้นและภำระหนี้สินซึ่งมีกำรซื้อขำย
แลกเปลี่ยนอยู่อย่ำงต่อเนื่อง
• เงินปันผลจำกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ไถ่ถอนคืนได้ ซึ่งออกโดยบริษัท
กำรลงทุนที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยบริษัทกำรลงทุนมำตรำ 1940 
(กองทุนรวม)
• เงินปันผล ดอกเบี้ย หรือคำ่ลิขสิทธิ์จำกหน่วยงำนผลประโยชน์
ที่ได้ประโยชน์ในทรัสต์กำรลงทุนในหน่วยงำน (Unit Investment 
Trust) ที่มีกำรเสนอขำยต่อสำธำรณชน (หรือเคยเสนอขำยใน
ตอนที่ออก) และจดทะเบียนกับ SEC ภำยใต้กฎหมำยหลักทรัพย์ 
(Securities Act) ปี 1933 และ
• เงินได้ที่เกี่ยวกับสินเชื่อของหลักทรัพย์ใดก็ตำมด้ำนบน

ดูกฎข้อบังคับมำตรำ 1.1441-1(e)(4)(vii) ส�ำหรับกรณีอื่นที่
คุณต้องยื่น TIN สหรัฐอเมริกำ

เคล็ด
ลับ

หำกคุณจ�ำเป็นต้องใช้ EIN คุณควรสมัครเพื่อขอรับ
ผ่ำนทำงออนไลน ์แทนกำรยื่นแบบฟอร์มกระดำษ 
SS-4 ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู IRS.gov/EIN

บรรทัดที่ 9ก ถ้ำคุณเป็น FFI ที่เข้ำร่วม, FFI ที่ถูกพิจำรณำว่ำจด
ทะเบียนที่ต้องปฏิบัติตำม (รวมถึง FFI ที่ได้รับกำรสนับสนุน ที่
อธิบำยในระเบียบกรมคลัง), FFI ตำมแบบจ�ำลองกำรรำยงำน
ที่ 1, FFI ตำมแบบจ�ำลองกำรรำยงำนที่ 2, NFFE ที่ต้องรำยงำน
โดยตรง, ผู้จัดกำรทรัพย์สินแบบมีกำรบันทึกที่เป็นบุคคลต่ำงชำติ 
ซึ่งยื่นแบบฟอร์มนี้ส�ำหรับกำรจัดกำรทรัพย์สินหรือ NFFE ที่ต้อง
รำยงำนโดยตรงที่ได้รับกำรสนับสนุน คุณต้องใส่ GIIN ของคุณ 
(ตำมประเทศที่คุณพ�ำนักอำศัย) ในบรรทัดที่ 9ก หำกคุณเป็นผู้
ดูแลทรัพย์สินของควำมไว้วำงใจดูแลเอกสำรและคุณเป็นคนต่ำง

ประเทศที่คุณควรให ้GIIN ที่คุณได้รับเมื่อคุณลงทะเบียนเป็น FFI 
ที่เข้ำร่วมโครงกำรหรือรำยงำนรุ่น 1 FFI หำกสำขำของคุณเป็น
ฝ่ำยรับกำรช�ำระเงิน และจ�ำเป็นต้องระบุถึงในส่วนที่ 2 คุณจะไม่
จ�ำเป็นต้องแจ้ง GIIN บนบรรทัดที ่9ก นี้ ให้แจ้ง GIIN ของสำขำ
ของคุณ (หำกมี) ในบรรทัดที่ 13 แทน

คุณต้องระบุ GIIN ของคุณในบรรทัดที่ 9 หำกคุณเป็น IGA FFI 
ที่ไม่ต้องรำยงำน ซึ่ง (1) ถือว่ำลงทะเบียนที่ได้รับกำรพิจำรณำ
ให้ปฏิบัติตำมภำยใต้ภำคผนวก II ใน IGA แบบจ�ำลองที่ 2 ที่มีผล
บังคับใช้ หรือ (2) FFI ที่ลงทะเบียนที่ได้รับกำรพิจำรณำให้ปฏิบัติ
ตำมภำยใต้กฎข้อบังคับมำตรำ 1.1471-5(f)(1)

เคล็ด
ลับ

หำกคุณอยู่ในระหว่ำงกระบวนกำรจดทะเบียนกับทำง 
IRS เพื่อเป็น FFI ที่เข้ำร่วม, FFI ที่ถือวำ่มีกำรลงทะเบียน
ให้ปฏิบัติตำม (รวมถึง FFI ที่ได้รับกำรสนับสนุน), FFI 

ตำมแบบจ�ำลองกำรรำยงำน 1, FFI ตำมแบบจ�ำลองกำรรำยงำน 
2, NFFE ที่ต้องรำยงำนโดยตรง หรือ NFFE ที่ต้องรำยงำน
โดยตรงที่ได้รับกำรสนับสนุน หรือ FFI ที่อยู่ใน IGA ที่ไม่ต้อง
รำยงำน แต่ยังไม่ได้รับ GIIN คุณอำจกรอกข้อมูลลงในบรรทัดนี้
โดยเขียนว่ำ "applied for" (ได้ท�ำกำรสมัครไปแล้ว) อย่ำงไร
ก็ตำม ผู้ที่ร้องขอแบบฟอร์มนี้จำกคุณจะต้องได้รับ GIIN ของคุณ
และยืนยันควำมถูกต้องภำยใน 90 วัน
บรรทัดที่ 9ข หำกคุณยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E เพื่อท�ำเอกสำร
ของตัวคุณเองในฐำนะผู้ถือบัญชีของบัญชีทำงกำรเงิน (ตำมที่
ระบุในกฎข้อบังคับมำตรำ 1.1471-5(b)) ที่คุณถือในส�ำนักงำน
สถำบันทำงกำรเงินของสหรัฐอเมริกำ (รวมถึงสำขำ FFI ของ
สหรัฐอเมริกำ) และคุณได้รับรำยได้ที่มำจำกสหรัฐอเมริกำที่
รำยงำนได้บนแบบฟอร์ม 1042-S ที่เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มนี ้คุณ 
ต้อง ระบุ TIN ที่ออกให้กับคุณโดยเขตกำรปกครองที่คุณเป็นผู้
พ�ำนักที่ต้องเสียภำษีตำมที่ระบุในบรรทัดที่ 6 เว้นเสียแต่ว่ำ:
• คุณไม่ได้รับกำรออก TIN (รวมถึงหำกเขตกำรปกครองไม่ออก 
TIN) หรือ
• คุณระบุตัวเองอย่ำงเหมำะสมว่ำเป็นรัฐบำล ธนำคำรกลำงผู้ออก
ธนบัตร หรือองค์กรระหว่ำงประเทศ ในบรรทัดที่ 4 หรือคุณเป็นผู้
พ�ำนักที่มีทรัพย์สินในสหรัฐอเมริกำ

หำกคุณยื่นแบบฟอร์มนี้เพื่อจัดท�ำเอกสำรบัญชีทำงกำรเงิน
ที่อธิบำยขำ้งต้น แต่คุณไม่ได้ป้อน TIN ในบรรทัดที่ 9ข และคุณ
ไม่ใช่รัฐบำล ธนำคำรกลำงผู้ออกธนบัตร หรือองค์กรระหว่ำง
ประเทศ หรือผู้พ�ำนักที่มีทรัพย์สินในสหรัฐอเมริกำ คุณต้องระบุ
ตัวแทนที่ท�ำกำรหักเงินภำษี ณ ที่จ่ำย พร้อมกับค�ำอธิบำยว่ำท�ำ
ไม่คุณจึงไม่ได้รับกำรออก TIN ส�ำหรับวัตถุประสงค์นี้ ค�ำอธิบำย
ที่ระบุว่ำคุณไม่ได้ก�ำหนดตำมกฎหมำยให้รับ TIN ในเขตกำร
ปกครองของผู้พ�ำนักที่ต้องเสียภำษีของคุณ ค�ำอธิบำยนี้อำจเขียน
ลงในบรรทัดที่ 9ข ภำยในกรอบของแบบฟอร์ม หรือข้อควำมแนบ
แยกต่ำงหำกที่ส่งพร้อมกับแบบฟอร์ม หำกคุณเขียนค�ำอธิบำยใน
บรรทัดที่ 9ข คุณต้องย่อให้เป็น "ไม่ได้ก�ำหนดตำมกฎหมำย" ห้ำม
เขียนวำ่ "ไม่มีผลบังคับใช้"

นอกจำกนี้ หำกคุณไม่ใช้แบบฟอร์มนี้ในกำรจัดท�ำเอกสำร
บัญชีทำงกำรเงินที่อธิบำยขำ้งต้น คุณอำจระบุ TIN ที่เขตกำร
ปกครองของผู้พ�ำนักที่ต้องเสียภำษีของคุณออกให้คุณในบรรทัด
ที่ 9ข เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรอ้ำงสิทธิ์ประโยชน์ตำมสนธิสัญญำ 
(แทนกำรระบุ TIN ของสหรัฐอเมริกำในบรรทัดที่ 6ข หำกก�ำหนด)

เคล็ด
ลับ

บรรทัดที ่9ก และ 9ข ควรจะใส่ GIIN หรือ TIN ต่ำง
ประเทศ ตำมที่เหมำะสม คุณอำจต้องใช้ตัวอักษรขนำด
เล็กลงเมื่อกรอกแบบฟอร์ม ถ้ำ GIIN หรือ TIN ต่ำง

ประเทศไม่พอที่จะใส่ในช่องว่ำงที่ให้ไว้ คุณอำจใส่ GIIN หรือ 
TIN ต่ำงประเทศซึ่งระบุไว้ชัดเจนในที่อื่นบนแบบฟอร์ม หรือใน

http://IRS.gov/EIN
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เอกสำรแยกที่แนบไว้ด้วยกัน ตรำบใดที่ GIIN หรือ TIN ต่ำง
ประเทศนั้นมีกำรระบุอยำ่งชัดเจนวำ่เป็นของบรรทัดที ่9ก หรือ 9ข 
ตำมล�ำดับ ตัวอยำ่งเช่น GIIN ที่เขียนด้วยลำยมือ ซึ่งเขียนไว้นอก
บรรทัดที่ 9a พร้อมลูกศร ชี้ไปยังบรรทัดที่ 9a ถือเป็นกำรระบ ุ
GIIN ที่เหมำะสมส�ำหรับวัตถุประสงค์นี้
บรรทัดที่ 10 บรรทัดนี้มีไว้ให้คุณหรือตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี 
ณ ที่จ่ำย หรือ FFI เพิ่มข้อมูลอำ้งอิงใดๆ ที่เป็นประโยชน์กับ
ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ในกำรจัดท�ำเอกสำรผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ ตัวอย่ำงเช่น ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย
ซึ่งจ�ำเป็นต้องเชื่อมโยงแบบฟอร์ม W-8BEN-E กับแบบฟอร์ม 
W-8IMY เฉพำะอำจต้องกำรใช้บรรทัดที่ 10 ในกำรเพิ่มหมำยเลข
หรือรหัสอ้ำงอิง ที่จะท�ำให้กำรเชื่อมโยงนั้นชัดเจน คุณยังอำจ
ต้องกำรใช้บรรทัดที่ 10 ในกำรแจ้งหมำยเลขบัญชีที่คุณท�ำกำร
ยื่นแบบฟอร์ม หำกคุณเป็นเจ้ำของเพียงคนเดียวของนิติบุคคล
ที่ยกเว้นอำจใช้บรรทัดที่ 10 ในกำรแจ้งตัวแทนที่ท�ำกำรหัก
ภำษี ณ ที่จำ่ย ซึ่งบัญชีที่ท�ำกำรช�ำระเงินหรือเครดิตนั้น เป็นชื่อ
ของนิติบุคคลที่ยกเว้น (ยกเว้นในกรณีที่จ�ำเป็นต้องแจ้งชื่อของ
นิติบุคคลที่ยกเว้นในบรรทัดที ่3)

คุณอำจสำมำรถใช้บรรทัดที่ 10 ในกำรระบุรำยได้จำกสัญญำ
หลักตำมประมำณ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอย่ำงมีผลกับกำรท�ำกำรค้ำ
หรือธุรกิจในสหรัฐอเมริกำ

ส่วนที่ 2 – นิติบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้นหรือ
สำขำที่ได้รับกำรช�ำระเงิน
กรอกส่วนที่ 2 ส�ำหรับนิติบุคคลที่ยกเว้นซึ่งมี GIIN ของตนเอง
และได้รับกำรช�ำระเงินที่หักภำษี ณ ที่จ่ำยได้ หรือส�ำหรับสำขำ 
(รวมทั้งสำขำที่เป็นนิติบุคคลที่ยกเว้น ซึ่งไม่มี GIIN) ซึ่งด�ำเนิน
กำรในเขตกำรปกครองอื่นนอกเหนือจำกประเทศที่พ�ำนักอำศัย
ซึ่งระบุในบรรทัดที่ 2 ตัวอยำ่งเช่น สมมุติวำ่บริษัท ABC Co. ซึ่ง
เป็น FFI ที่เข้ำร่วม พ�ำนักอำศัยอยู่ในประเทศ A ด�ำเนินกำรผำ่น
สำขำในประเทศ B (ซึ่งเป็นเขตกำรปกครอง IGA ตำมแบบจ�ำลอง
ที่ 1) และสำขำนั้นได้รับกำรจัดกำรในฐำนะ FFI ตำมแบบจ�ำลอง
กำรรำยงำนที่ 1 ภำยใต้ข้อก�ำหนดของ IGA แบบจ�ำลองที่ 1 ของ
ประเทศ B บริษัท ABC Co. ไม่ควรป้อน GIIN ของตัวเองใน
บรรทัดที่ 9 และสำขำที่อยู่ในประเทศ B ควรกรอกส่วนที่ 2 นี้ โดย
กำรระบุวำ่ตัวเองเป็น FFI ตำมแบบจ�ำลองกำรรำยงำน IGA 1 และ
แจ้ง GIIN ของตัวเองไว้ในบรรทัดที่ 13 หำกสำขำในประเทศ B ที่
ได้รับกำรช�ำระเงินเป็นนิติบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้น คุณอำจจ�ำเป็น
ต้องแจ้งชื่อตำมกฎหมำยไว้ในบรรทัดที่ 3

เคล็ด
ลับ

ถ้ำนิติบุคคลที่ยกเว้นได้รับกำรช�ำระเงินที่หักภำษี ณ ที่
จ่ำยได้ มี GIIN ของตนเอง ควรจะกรอกส่วนที่ 2 ไม่ว่ำจะ
อยู่ในประเทศเดียวกันกับเจ้ำของเดียวที่ระบุไว้ในส่วนที ่

1 หรือไม่
หำกคุณมีสำขำ/นิติบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้นหลำยรำยที่ได้รับ

กำรช�ำระเงินจำกตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยเดียวกัน และ
ข้อมูลในส่วนที่ 1 เหมือนกันส�ำหรับแต่ละสำขำ/นิติบุคคลที่ได้
รับกำรยกเว้นที่จะได้รับกำรช�ำระเงิน ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี 
ณ ที่จำ่ยอำจยอมรับแบบฟอร์ม W-8BEN-E เดียวจำกคุณโดย
มีก�ำหนดกำรแนบที่รวมถึงข้อมูลส่วนที่ 2 ทั้งหมดส�ำหรับสำขำ/
นิติบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้น แทนกำรแยกแบบฟอร์ม W-8BEN-E 
ส�ำหรับระบุแต่ละสำขำ/นิติบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้นที่ได้รับกำร
ช�ำระเงินที่เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มและกำรจัดสรรกำรช�ำระเงินให้
กับแต่ละสำขำ/นิติบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้น
บรรทัดที่ 11 ท�ำเครื่องหมำยหนึ่งช่องที่ถูกต้อง หำกไม่มีช่องที่
เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้น คุณไม่จ�ำเป็นต้องกรอก

ส่วนนี้ หำกคุณท�ำเครื่องหมำย FFI แบบจ�ำลอง 1 ที่มีกำรรำยงำน 
FFI แบบจ�ำลอง 2 ที่มีกำรรำยงำน หรือ FFI ที่เขำ้ร่วม คุณต้อง
กรอกบรรทัดที่ 13 (ดูดำ้นล่ำง) หำกสำขำของคุณเป็นสำขำของ 
IGA FFI ที่มีกำรรำยงำนที่ไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ IGA ที่
มีผลบังคับใช้ หรือระเบียบข้อบังคับภำยใต้บทที ่4 (นิติบุคคลที่
เกี่ยวข้อง) คุณต้องท�ำเครื่องหมำย "สำขำที่ถือเป็น FFI ที่ไม่เขำ้
ร่วม"
บรรทัดที่ 12 ป้อนที่อยู่ของสำขำหรือนิติบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้น
บรรทัดที่ 13 ถำ้คุณเป็น FFI ตำมแบบจ�ำลองกำรรำยงำนที่ 1, FFI 
ตำมแบบจ�ำลองกำรรำยงำนที่ 2 หรือ FFI ที่เขำ้ร่วม คุณต้องใส่ 
GIIN ในบรรทัดที่ 13 ของสำขำของคุณที่ได้รับกำรช�ำระเงินนั้น 
หำกคุณเป็นนิติบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้นที่กรอกส่วนที่ 1 บรรทัด
ที่ 3 ของแบบฟอร์มนี้ และได้รับกำรช�ำระเงินที่เกี่ยวข้องกับแบบ
ฟอร์มนี้ ให้กรอก GIIN ของคุณ ไม่ต้องป้อน GIIN ของคุณใน
บรรทัดที่ 9 หำกคุณเป็นสำขำในสหรัฐอเมริกำ ให้กรอก GIIN ที่
สำมำรถใช้ได้กับสำขำอื่นๆ ของ FFI (รวมถึงในประเทศที่พ�ำนัก
อำศัย)

เคล็ด
ลับ

หำกคุณอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรลงทะเบียนสำขำของ
คุณกับ IRS แต่ไม่ได้รับ GIIN คุณอำจต้องระบุบรรทัดนี้
โดยเขียนว่ำ "applied for" (ได้ท�ำกำรสมัครไปแล้ว) 

อย่ำงไรก็ตำม ผู้ที่ร้องขอแบบฟอร์มนี้จำกคุณจะต้องได้รับ GIIN 
ของคุณและยืนยันควำมถูกต้องภำยใน 90 วัน

ส่วนที่ 3 – กำรใช้สิทธิประโยชน์จำกสนธิ
สัญญำภำษี
บรรทัดที่ 14ก หำกคุณต้องกำรใช้สิทธิอัตรำลด หรือขอรับกำร
ยกเว้นจำกกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ภำยใต้สนธิสัญญำภำษีเงินได้ จะ
ต้องกรอกประเทศที่คุณพ�ำนักอำศัยอยู่ตำมวัตถุประสงค์ของสนธิ
สัญญำเงินได้ และเลือกช่องดังกลำ่วเพื่อรับรองว่ำเป็นผู้พ�ำนัก
อำศัยของประเทศนั้น
บรรทัดที่ 14ข หำกคุณต้องกำรใช้สิทธิอัตรำลด หรือขอรับกำร
ยกเว้นจำกกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ภำยใต้สนธิสัญญำภำษีเงินได้  
จะต้องเลือกช่องดังกล่ำวเพื่อรับรองว่ำ:
• ได้รับรำยกำรเงินได้ซึ่งมีกำรขอใช้สิทธิประโยชน์ตำมสนธิ
สัญญำ และ
• เป็นไปตำมข้อจ�ำกัดของเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ที่อยู่ในสนธิ
สัญญำ หำกมี

อำจได้รับรำยกำรเงนิได้จำกนิตบุิคคลท่ีได้รับรำยกำรเงนิได้ 
หรือโดยผู้ได้รับผลประโยชน์ในนิตบุิคคล หรือในบำงสถำนกำรณ์ 
ท้ังสองอย่ำง รำยกำรเงนิได้ท่ีช�ำระให้กบันิตบุิคคล จะถอืว่ำได้รบั
จำกนิตบิคุคล เฉพำะเมือ่นิตบุิคคลน้ันไม่ได้ท�ำหน้ำทีผ่่ำนรำยได้ไป
ยังหุ้นส่วนตำมกฎหมำยในเขตกำรปกครองของนิติบุคคล ในส่วน
ท่ีเกีย่วกบัรำยกำรเงนิได้ จะถอืว่ำได้รับรำยกำรของเงนิได้ท่ีช�ำระ
ให้กบันิติบคุคล ตำมผู้ได้รับผลประโยชน์ในนิติบคุคลเฉพำะเมือ่:
• ผู้ได้รับผลประโยชน์ไม่ได้ท�ำหน้ำที่ผ่ำนรำยได้ไปยังหุ้นส่วนใน
เขตกำรปกครอง ในส่วนที่เกี่ยวกับรำยกำรเงินได้ และ
• ตำมกฎหมำยในเขตกำรปกครองของผู้ได้รับผลประโยชน์ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับรำยกำรเงินได้นั้น ถือว่ำนิติบุคคลนั้นท�ำหน้ำที่
ผ่ำนรำยได้ไปยังหุ้นส่วน รำยกำรเงินได้ซึ่งช�ำระโดยตรงไปยัง
นิติบุคคลประเภทเฉพำะที่ระบุไว้ในสนธิสัญญำ ในฐำนะผู้พ�ำนัก
อำศัยของเขตกำรปกครองตำมสนธิสัญญำ จะถือว่ำได้รับโดยผู้
พ�ำนักอำศัยของเขตกำรปกครองตำมสนธิสัญญำนั้น

ข้อจ�ำกัดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ตำมสนธิสัญญำ ถ้ำคุณเป็น
ผู้ที่พ�ำนักอำศัยในต่ำงประเทศซึ่งเข้ำร่วมสนธิสัญญำรำยได้กับ
สหรัฐอเมริกำ ที่มีมำตรำข้อจ�ำกัดสิทธิประโยชน์ (LOB) คุณ
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ต้องเลือกช่องกำเครื่องหมำยหนึ่งในบรรทัดที่ 14b คุณสำมำรถ
เลือกช่องหนึ่งๆ เฉพำะเมื่อมำตรำข้อจ�ำกัดสิทธิประโยชน์ในสนธิ
สัญญำนั้นรวมถึงเงื่อนไขที่สอดคล้องกับช่องกำเครื่องหมำยใน
ซึ่งคุณใช้เพื่ออำ้งสิทธิประโยชน์ตำมสนธิสัญญำ สนธิสัญญำบำง
ชนิดอำจไม่รวมกำรทดสอบทุกประเภทซึ่งช่องกำเครื่องหมำยให้
ไว้ ตัวอย่ำงเช่น "บริษัทที่ผ่ำนกำรทดสอบสิทธิประโยชน์อนุพันธ์" 
โดยทั่วไปแล้วใช้ไม่ได้ส�ำหรับบริษัทที่พ�ำนักอำศัยในประเทศตำม
สนธิสัญญำซึ่งไม่ใช่สมำชิกของ EU, EEA หรือ NAFTA นอกจำก
นี้ มำตรำ LOB ในสนธิสัญญำแต่ละมำตรำที่มีกำรทดสอบเฉพำะ
ดังรำยกำรดำ้นล่ำงอำจมีข้อก�ำหนดพิเศษที่ต้องผ่ำน ซึ่งแตกต่ำง
จำกข้อก�ำหนดในสนธิสัญญำอื่นในเรื่องกำรทดสอบเดียวกัน ดัง
นั้น คุณต้องเลือกมำตรำ LOB ตำมสนธิสัญญำที่เกี่ยวข้องส�ำหรับ
ข้อก�ำหนดเฉพำะที่สัมพันธ์กับกำรทดสอบแต่ละอยำ่ง โดยทั่วไป
แล้ว ใช้ช่อง LOB เพียงช่องเดียวในกำรอ้ำงกำรยกเว้นตำมสนธิ
สัญญำ แม้ว่ำกำรเลือกมำกกว่ำหนึ่งช่องจะเพียงพอในกำรอ้ำง
สิทธิประโยชน์ตำมสนธิสัญญำส�ำหรับรำยกำรรำยได้นั้น

กำรทดสอบแต่ละอยำ่งสรุปไว้ที่ด้ำนล่ำงส�ำหรับควำมสะดวก
โดยทั่วไปของคุณ แต่อำจไม่ใช้ส�ำหรับท�ำกำรก�ำหนดขั้นสุดท้ำย
ที่คุณต้องผำ่นในกำรทดสอบ LOB แทนที่จะเป็นอยำ่งนั้น คุณต้อง
ตรวจสอบข้อควำมของมำตรำ LOB เพื่อก�ำหนดว่ำกำรทดสอบ
ใดสำมำรถท�ำได้ภำยใต้สนธิสัญญำนั้นและข้อก�ำหนดพิเศษของ
กำรทดสอบเหล่ำนั้น ดูตำรำงที ่4 ข้อจ�ำกัดสิทธิประโยชน์ ได้ที่ 
IRS.gov/Individuals/International-Taxpayers/Tax-Treaty-
Tables ส�ำหรับสรุปกำรทดสอบส�ำคัญๆ ภำยในมำตรำข้อจ�ำกัด
สิทธิประโยชน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำเอกสำรกำรอ้ำงสิทธิ
ประโยชน์ตำมสนธิสัญญำของนิติบุคคลใดๆ 
• รัฐบำล - จะผำ่นกำรทดสอบนี้ถ้ำนิติบุคคลนั้นเป็นรัฐที่ท�ำสัญญำ 
หน่วยงำนย่อยทำงกำรเมืองของรัฐบำล หรือหน่วยงำนผู้มีอ�ำนำจ
ในท้องถิ่น
• กำรจัดกำรทรัพย์สินบ�ำนำญหรือกองทุนบ�ำนำญ ที่ได้รับกำร
ยกเว้นภำษี - กำรทดสอบนี้โดยทั่วไปแล้วก�ำหนดว่ำผู้ได้รับผล
ประโยชน์หรือผู้เข้ำร่วมเกินครึ่งหนึ่งในกำรจัดกำรทรัพย์สินหรือ
กองทุนนั้นเป็นผู้พ�ำนักอำศัยในประเทศที่พ�ำนักอำศัยของกำร
จัดกำรทรัพย์สินหรือกองทุนนั้นเอง
• องค์กรที่ได้รับยกเว้นภำษีอื่นๆ - กำรทดสอบนี้โดยทั่วไปแล้ว
ก�ำหนดวำ่ผู้ได้รับผลประโยชน์ สมำชิก หรือผู้เข้ำร่วมจ�ำนวน
เกินครึ่งหนึ่งขององค์กรทำงศำสนำ กำรกุศล วิทยำศำสตร์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม หรือกำรศึกษำ จะต้องเป็นผู้พ�ำนักอำศัยในประเทศที่
พ�ำนักอำศัยขององค์กรนั้น
• องค์กรที่จดทะเบียนต่อสำธำรณะ - กำรทดสอบนี้โดยทั่วไป
แล้วก�ำหนดให้ระดับชั้นหลักของหุ้นขององค์กรจะต้องมีกำรแลก
เปลี่ยนเป็นหลักและเป็นประจ�ำในตลำดหุ้นซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ประเทศที่พ�ำนักอำศัย ในขณะที่สนธิสัญญำอื่นอำจอนุญำตให้มี
กำรแลกเปลี่ยนในสหรัฐอเมริกำหรือในประเทศตำมสนธิสัญญำ 
หรือในประเทศที่สำมบำงประเทศ หำกสถำนที่หลักของกำรบริหำร
จัดกำรคือประเทศที่พ�ำนักอำศัย
• บรษิทัสำขำขององค์กรท่ีจดทะเบียนต่อสำธำรณะ - กำรทดสอบ
น้ีโดยท่ัวไปแล้วก�ำหนดว่ำจะต้องมคีวำมเป็นเจ้ำของกำรลงคะแนน
และมลูค่ำหุ้นของบรษิทัมำกกว่ำ 50% ท้ังโดยตรงและโดยอ้อม 
โดยบรษิทัไม่เกนิห้ำแห่งซึง่เป็นองค์กรท่ีจดทะเบียนต่อสำธำรณะ
และผ่ำนกำรทดสอบองค์กรท่ีจดทะเบียนต่อสำธำรณะ ตรำบใด
ท่ีบรษิทัท้ังหมดในเครอืกำรเป็นเจ้ำของเป็นผู้พ�ำนักอำศัยใน
สหรฐัอเมรกิำหรอืประเทศท่ีพ�ำนักอำศัยเดยีวกนักบับรษิทัสำขำน้ัน
• บริษัทที่ผ่ำนกำรทดสอบกำรเป็นเจำ้ของและกำรทดสอบกำรกัด
เซำะฐำนภำษี - กำรทดสอบนี้โดยทั่วไปแล้วก�ำหนดวำ่จะต้องมี
ควำมเป็นเจ้ำของกำรลงคะแนนและมูลคำ่หุ้นของบริษัทมำกกวำ่ 
50% ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยบุคคลทั่วไป รัฐบำล นิติบุคคล

ที่ได้รับยกเว้นภำษี และองค์กรที่จดทะเบียนต่อสำธำรณะซึ่งพ�ำนัก
อำศัยในประเทศเดียวกันกับบริษัทนั้น ตรำบใดที่บริษัททั้งหมดใน
เครือกำรเป็นเจ้ำของเป็นผู้พ�ำนักอำศัยในประเทศที่พ�ำนักอำศัย
เดียวกัน และรำยได้รวมไม่เกิน 50% ของบริษัทเพิ่มขึ้นหรือช�ำระ
แล้วทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ให้แก่บุคคลที่จะไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่ดี 
ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของกำรทดสอบกำรเป็นเจ้ำของ
• บริษทัท่ีผ่ำนกำรทดสอบสทิธปิระโยชน์อนุพันธ์ - กำรทดสอบน้ี
โดยท่ัวไปแล้วจ�ำกดัส�ำหรับสนธสิญัญำของประเทศใน NAFTA, 
EU และ EEA และอำจน�ำไปใช้กบัสทิธปิระโยชน์ท้ังหมดหรอืเฉพำะ
รำยได้บำงรำยกำร (ดอกเบ้ีย เงนิปันผล และค่ำลิขสทิธิ)์ โดยท่ัวไป
แล้วจะก�ำหนดว่ำต้องมคีวำมเป็นเจ้ำของกำรลงคะแนนรวมและ
มลูค่ำหุ้นของบริษทัมำกกว่ำ 95% โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยผู้รบั
ผลประโยชน์เทียบเท่ำไม่เกนิเจด็รำย (เจ้ำของสงูสดุซึง่เป็นผู้พ�ำนัก
อำศัยในประเทศ EU, EEA หรือ NAFTA และมสีทิธิไ์ด้รบัสทิธิ
ประโยชน์ท่ีเหมอืนกนัภำยใต้สนธสิญัญำของตนกบัสหรฐัอเมรกิำ 
ภำยใต้กำรทดสอบกำรเป็นเจ้ำของอย่ำงหน่ึงท่ีรวมอยู่ในมำตรำ 
LOB (นอกเหนือจำกกำรทดสอบกำรเป็นเจ้ำของหุ้นและกำรกดั
เซำะฐำนภำษ)ี) นอกจำกน้ัน กำรทดสอบน้ีก�ำหนดว่ำรำยได้รวม
น้อยกว่ำ 50% ของบริษทัจะต้องมกีำรช�ำระหรือเพ่ิมขึน้โดยตรงหรอื
โดยอ้อม ให้แก่บุคคลท่ีไม่ใช่ผู้รับผลประโยชน์เทียบเท่ำ
• บริษัทที่มีรำยกำรรำยได้ที่ผ่ำนกำรทดสอบกำรท�ำกำรคำ้หรือ
ธุรกิจอยำ่งต่อเนื่อง - กำรทดสอบนี้โดยทั่วไปแล้วก�ำหนดว่ำบริษัท
จะต้องด�ำเนินกำรค้ำหรือธุรกิจอยำ่งต่อเนื่องในประเทศที่พ�ำนัก
อำศัย นั่นหมำยควำมว่ำกิจกรรมตำ่งๆ ในประเทศนั้นจะต้องมี
ควำมส�ำคัญเมื่อเทียบกับกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ หำกผู้ช�ำระเงิน
เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และได้รับรำยได้โดยมีควำมเชื่อมโยงกับ
หรือโดยมิได้ตั้งใจกับกำรค้ำหรือธุรกิจนั้น
• ได้รับกำรก�ำหนดโดยชอบด้วยควำมสุขุมรอบคอบ - กำรทดสอบ
นี้ก�ำหนดว่ำบริษัทที่ได้รับกำรก�ำหนดโดยชอบ ที่ให้สิทธิประโยชน์
จำกหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจในสหรัฐอเมริกำ ซึ่งแม้ว่ำบริษัทจะไม่
ผ่ำนกำรทดสอบ LOB ที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะในสนธิสัญญำที่
เกี่ยวข้อง บริษัทก็ยังสำมำรถอำ้งสิทธิประโยชน์ที่ร้องขอ เว้นแต่
สนธิสัญญำหรือค�ำอธิบำยทำงเทคนิคระบุโดยเฉพำะเป็นอื่น คุณ
ไม่สำมำรถอ้ำงสิทธิประโยชน์ตำมดุลยพินิจได้ในขณะที่คุณมีกำร
อ้ำงสิทธิประโยชน์ตำมดุลยพินิจซึ่งรอด�ำเนินกำรอยู่
• อื่นๆ — ส�ำหรับกำรทดสอบ LOB อื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในรำยกำรด้ำน
บน (เช่น กำรทดสอบส�ำนักงำนใหญ่) ระบุกำรทดสอบอื่นที่ใช้ 
หรือใส่ N/A หำกสนธิสัญญำนั้นไม่มีมำตรำ LOB ตัวอยำ่งเช่น ถ้ำ
คุณผ่ำนกำรทดสอบส�ำนักงำนใหญ่ภำยใต้สนธิสัญญำภำษีรำย
ได้สหรัฐอเมริกำ-เนเธอร์แลนด ์คุณควรจะเขียนว่ำ "กำรทดสอบ
ส�ำนักงำนใหญ่ มำตรำ 26(5)" ในช่องว่ำงที่ให้ไว้

หำกนิติบุคคลที่ต้องกำรใช้สิทธิประโยชน์ตำมสนธิสัญญำ
ในฐำนะตัวแทนของตนเอง นิติบุคคลนั้นควรกรอกแบบฟอร์ม 
W-8BEN-E หำกผู้ได้รับผลประโยชน์ในนิติบุคคล ที่ถือว่ำมีกำร
ท�ำหน้ำที่ผ่ำนรำยได้ไปยังหุ้นส่วนในเขตกำรปกครองของผู้ได้รับ
ผลประโยชน์เป็นผู้ใช้สิทธิตำมสนธิสัญญำ ผู้ได้รับผลประโยชน์
ควรกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN (หำกเป็นบุคคล) หรือแบบฟอร์ม 
W-8BEN-E (หำกเป็นนิติบุคคล) ในฐำนะตัวแทนของตนเอง ตำม
ฐำนะผู้พ�ำนักอำศัยในสนธิสัญญำที่เหมำะสม และนิติบุคคลที่ท�ำ
หนำ้ที่ผ่ำนรำยได้ไปยังหุ้นส่วนควรเชื่อมโยงแบบฟอร์ม W-8BEN 
หรือแบบฟอร์ม W-8BEN-E ของผู้ได้รับผลประโยชน์กับแบบ
ฟอร์ม W-8IMY ที่กรอกโดยนิติบุคคลที่ท�ำหน้ำที่ผ่ำนรำยได้ไปยัง
หุ้นส่วน (โปรดดู นิติบุคคลแบบผสม ใน ค�ำแนะน�ำพิเศษ ซึ่งอยู่ใน
ส่วนถัดไป)

! 
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คุณอำจไม่สำมำรถใช้สนธิสัญญำภำษีเงินได้เพื่อลด
จ�ำนวนภำษีของรำยกำรเงินได้ ซึ่งนิติบุคคลที่ถือว่ำเป็น
บริษัทในประเทศตำมวัตถุประสงค์ด้ำนภำษีของ

http://IRS.gov/Individuals/International-Taxpayers/Tax-Treaty-Tables
http://IRS.gov/Individuals/International-Taxpayers/Tax-Treaty-Tables
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สหรัฐอเมริกำได้รับได้ ดังนั้น ทั้งบริษัทในประเทศและผู้ถือหุ้นจะ
ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในกำรลดภำษีเงินได้สหรัฐอเมริกำในส่วน
ของรำยกำรเงินได้ที่บริษัทได้รับจำกแหล่งที่มำในสหรัฐอเมริกำ

เคล็ด
ลับ

หำกคุณเป็นนิติบุคคลที่ได้รับรำยได้ในฐำนะผู้พ�ำนัก
อำศัยของประเทศตำมสนธิสัญญำ คุณสำมำรถเลือกช่อง
นี้ได้หำกสนธิสัญญำภำษีเงินได้ที่มีผลบังคับใช้ไม่มีข้อ

ก�ำหนด "ข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์"
บรรทัดที่ 14c ถำ้คุณเป็นองค์กรต่ำงประเทศที่อ้ำงสิทธิประโยชน์
ตำมสนธิสัญญำ ภำยใต้สนธิสัญญำภำษีรำยได้ที่บังคับใช้ก่อน
วันที่ 1 มกรำคม 1987 (และไม่ได้มีกำรเจรจำใหม่) ในเรื่อง (ก) 
เงินปันผลจำกแหล่งในสหรัฐอเมริกำซึ่งจ่ำยให้คุณโดยองค์กรต่ำง
ประเทศอื่น หรือ (ข) ดอกเบี้ยจำกแหล่งในสหรัฐอเมริกำซึ่งจ่ำยให้
คุณโดยกำรคำ้หรือธุรกิจในสหรัฐอเมริกำขององค์กรตำ่งประเทศ
อื่น โดยทั่วไปแล้วคุณต้องเป็น "ผู้พ�ำนักอำศัยที่มีคุณสมบัติครบ
ถ้วน" ของประเทศตำมสนธิสัญญำ ดูมำตรำที่ 884 ส�ำหรับค�ำ
จ�ำกัดควำมของผลประโยชน์ที่จ่ำยโดยกำรแลกเปลี่ยน หรือกำร
ท�ำธุรกิจในสหรัฐอเมริกำของบริษัทต่ำงประเทศ ("ผลประโยชน์
ของสำขำ") และกฎระเบียบอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้

โดยทั่วไป จะถือว่ำบริษัทต่ำงประเทศเป็นผู้พ�ำนักอำศัยที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนของประเทศใดประเทศหนึ่ง เมื่อเป็นไปตำม
เงื่อนไขต่อไปนี้
• มีควำมเป็นเจ้ำของที่ 50% และผำ่นกำรทดสอบกำรกัดเซำะฐำน
ภำษี (base erosion test)
• มีกำรแลกเปลี่ยนเป็นหลักและเป็นประจ�ำผำ่นตลำดหลักทรัพย์
จดทะเบียนในประเทศที่ตนพ�ำนักอำศัยอยู่หรือในสหรัฐอเมริกำ
• มีกำรแลกเปลี่ยนหรือกำรท�ำธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องในประเทศที่
ตนเองพ�ำนักอำศัยอยู่
• ได้รับค�ำตัดสินจำก IRS วำ่เป็นผู้พ�ำนักอำศัยที่มีคุณสมบัติครบ
ถ้วน ดูกฎข้อบังคับมำตรำ 1.884-5 ส�ำหรับข้อก�ำหนดที่ต้องปฏิบัติ
ตำมเพื่อให้ผ่ำนกำรทดสอบแต่ละครั้งเหลำ่นี้
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หำกคุณต้องกำรใช้สทิธปิระโยชน์ตำมสนธสิญัญำภำยใต้
สนธสิญัญำภำษเีงนิได้ ซึง่มผีลบังคับใช้หลังวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2529 อย่ำเลือกช่อง 14c ให้เลือกช่อง 14b แทน

บรรทัดที่ 15 บรรทัดที่ 15 จะต้องใช้เฉพำะเมื่อคุณอำ้งสิทธิ
ประโยชน์ตำมสนธิสัญญำซึ่งก�ำหนดวำ่คุณต้องผำ่นเงื่อนไขที่
ไม่ได้ครอบคลุมโดยกำรเป็นตัวแทนที่คุณท�ำในบรรทัดที ่14c 
(หรือใบรับรองอื่นๆ ในแบบฟอร์ม) บรรทัดนี้โดยทั่วไปแล้วไม่
เกี่ยวข้องกับกำรอ้ำงสิทธิประโยชน์ตำมสนธิสัญญำภำยใต้มำตรำ
ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล (นอกเหนือจำกเงินปันผลที่อยู่ภำยใต้
อัตรำสิทธิพิเศษตำมกำรเป็นเจ้ำของ) ของสนธิสัญญำหรือมำตรำ
รำยได้อื่น เว้นแต่มำตรำดังกล่ำวก�ำหนดให้มีกำรเป็นตัวแทนเพิ่ม
เติม ตัวอย่ำงเช่น สนธิสัญญำบำงฉบับอนุญำตให้มีอัตรำศูนย์กับ
เงินปันผล ส�ำหรับผู้พ�ำนักอำศัยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนบำงรำยซึ่ง
ตรงตำมข้อก�ำหนดเพิ่มเติม เช่น เปอร์เซ็นต์กำรเป็นเจำ้ของ ช่วง
เวลำกำรเป็นเจ้ำของ และเมื่อผู้พ�ำนักอำศัยนั้นผ่ำนกำรทดสอบ
ผสมผสำนภำยใต้มำตรำ LOB ที่เกี่ยวข้อง คุณควรระบุมำตรำและ
ย่อหนำ้หรือวรรคย่อยเฉพำะที่เกี่ยวข้องในสนธิสัญญำ และคุณ
ควรใช้ช่องว่ำงนี้เพื่อระบุข้อก�ำหนดที่คุณผ่ำนภำยใต้มำตรำตำม
สนธิสัญญำที่ระบุ

รำยกำรต่อไปนี้คือตัวอยำ่งบุคคลที่ควรกรอกข้อมูลในบรรทัดนี้
• องค์กรที่ได้รับกำรยกเว้นซึ่งต้องกำรใช้สิทธิประโยชน์ตำมสนธิ
สัญญำ ภำยใต้มำตรำองค์กรที่ได้รับกำรยกเว้นของสนธิสัญญำที่
ท�ำร่วมกับแคนำดำ เม็กซิโก เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์
• องค์กรต่ำงประเทศที่อ้ำงอัตรำสิทธิพิเศษที่ใช้ได้กับเงินปันผล
ตำมกำรเป็นเจ้ำของหุ้นในเปอร์เซ็นต์ที่ระบ ุในนิติบุคคลที่จ่ำย

เงินปันผลและเป็นเจ้ำของหุ้นเป็นระยะเวลำที่ก�ำหนด บุคคลดัง
กลำ่วควรระบุเปอร์เซ็นต์กำรเป็นเจ้ำของและระยะเวลำที่พวกเขำ
เป็นเจ้ำของหุ้น ตัวอย่ำงเช่น ภำยใต้สนธิสัญญำสหรัฐอเมริกำ-
อิตำลี ในกำรอำ้งอัตรำเงินปันผล 5% องค์กรในอิตำลีจะต้องเป็น
เจ้ำของหุ้นลงคะแนนจ�ำนวน 25% เป็นเวลำ 12 เดือน

นอกจำกนี้ ตัวอย่ำงเช่น ถ้ำคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนและอ้ำง
อัตรำศูนย์กับกำรจ่ำยเงินปันผลภำยใต้มำตรำ 10(3) ของสนธิ
สัญญำภำษีรำยได้สหรัฐอเมริกำ-เยอรมน ีคุณควรกรอกบรรทัด
ที่ 15 วำ่ "มำตรำ 10(3)", "0" และ "เงินปันผล" ในช่องว่ำงที่ให้
ไว้ ในช่องว่ำงที่ให้ไว้ส�ำหรับกำรอธิบำย คุณอำจเขียนว่ำคุณเป็น
เจ้ำของสิทธิประโยชน์ของเงินปันผล คุณเป็นผู้พ�ำนักอำศัยใน
เยอรมน ีคุณเป็นเจ้ำของหุ้นโดยตรงจ�ำนวน 80% ขึ้นไปของพลัง
กำรลงคะแนนของบริษัทที่จ่ำยเงินปันผลเป็นเวลำ 12 เดือน สิ้นสุด
ลงในวันที่ก�ำหนดสิทธิ์ในกำรได้รับเงินปันผล และคุณพอใจกับ
เงื่อนไขของมำตรำ 28(2)(f)(aa) และ (bb) และมำตรำ 28(4) ของ
สนธิสัญญำโดยค�ำนึงถึงเงินปันผลนั้นๆ
• บุคคลที่ต้องกำรใช้สิทธิประโยชน์ตำมสนธิสัญญำกับคำ่ลิขสิทธิ์ 
ในกรณีที่สนธิสัญญำนั้นก�ำหนดอัตรำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยที่แตก
ต่ำงกันตำมค่ำลิขสิทธิ์ประเภทต่ำงๆ
• บุคคลที่อ้ำงสิทธิประโยชน์ตำมสนธิสัญญำส�ำหรับดอกเบี้ยอื่น
นอกเหนือจำกอัตรำที่ใช้โดยทั่วไป ตัวอยำ่งเช่น ภำยใต้สนธิ
สัญญำสหรัฐอเมริกำ-ออสเตรเลีย อัตรำดอกเบี้ยที่ใช้โดยทั่วไปคือ 
10% ภำยใต้มำตรำ 11(2) อย่ำงไรก็ตำม ดอกเบี้ยอำจยกเว้น 
จำกกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย หำกเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุภำยใต้
มำตรำ 11(3)

ส่วนท่ี 4 ถงึ 28 – กำรรับรองสถำนะตำมบทท่ี 4
คุณต้องกรอกเพียงหนึ่งส่วนในส่วนที่ 4 จนถึง 28 เพื่อรับรอง
สถำนะของคุณในบทที่ 4 (หำกก�ำหนด) คุณจะไม่จ�ำเป็นต้อง
กรอกข้อมูลกำรรับรองสถำนะตำมบทที่ 4 หำกคุณไม่ใช่ผู้จ่ำย
ของกำรช�ำระเงินที่สำมำรถหักภำษี ณ ที่จ่ำยได้ หรือเจ้ำของบัญชี
ที่เปิดบัญชีไว้กับ FFI ที่ร้องขอแบบฟอร์มนี ้ระบุส่วน (หำกมี) ที่
คุณควรกรอกโดยอิงตำมช่องที่คุณเลือกในบรรทัดที่ 5 นิติบุคคล
ที่เลือก FFI ที่ไม่ได้เข้ำร่วม, FFI ที่เขำ้ร่วม, FFI ที่ถือว่ำมีกำรลง
ทะเบียน (นอกเหนือจำก FFI ที่ได้รับกำรสนับสนุน), FFI ตำม
แบบจ�ำลองกำรรำยงำนที่ 1, FFI ตำมแบบจ�ำลองกำรรำยงำนที่ 2, 
หรือ NFEE ที่ต้องรำยงำนโดยตรง (นอกเหนือจำก NFFE ที่ต้อง
รำยงำนโดยตรงที่ได้รับกำรสนับสนุน) ในบรรทัดที่ 5 ไม่จ�ำเป็น
ต้องกรอกใบรับรองใดๆ ในส่วนที่ 4 ถึงส่วนที่ 23
IGA แทนกำรรับรองที่อยู่ในส่วนที่ 4 จนถึง 28 ของแบบฟอร์ม 
W-8BEN-E ในบำงกรณีคุณอำจต้องระบุกำรรับรองเพิ่มเติมให้
กับตัวแทนท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย โปรดดู นิติบุคคลที่ยื่นเอกสำร
รับรองภำยใต้ IGA ที่มีผลบังคับใช ้ภำยใต้ค�ำแนะน�ำพิเศษ ซึ่งอยู่
ในส่วนถัดไป

ส่วนที่ 4 - FFI ที่ได้รับกำรสนับสนุน
บรรทัดที่ 16 หำกคุณเป็น FFI ที่ได้รับกำรสนับสนุนที่อธิบำยไว้ใน
ส่วนระเบียบข้อบังคับ 1.1471-5(f)(1)(i)(F) ป้อนชื่อของนิติบุคคล
ที่ท�ำกำรสนับสนุนที่ยอมรับว่ำจะด�ำเนินกำรสอบทำนธุรกิจ กำร
รำยงำน และข้อผูกมัดกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย (หำกมีผลบังคับใช้) 
แทน FFI ที่ได้รับกำรสนับสนุนที่ระบุในบรรทัดที่ 1 คุณต้องระบุ 
GIIN ของคุณในบรรทัดที่ 9
บรรทัดที่ 17 คุณต้องท�ำเครื่องหมำยในช่องเพื่อยืนยันว่ำคุณเป็น
นิติบุคคลกำรลงทุนที่ได้รับกำรสนับสนุนหรือบริษัทต่ำงชำติที่มี
กำรควบคุมและได้รับกำรสนับสนุน (ภำยในควำมหมำยของส่วนที่ 
957(a)) และคุณพอใจในข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องส�ำหรับสถำนะนี้
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ส่วนที่ 5 – ธนำคำรในท้องถิ่นที่ถือวำ่ไม่ได้จด
ทะเบียนและผ่ำนกำรรับรองแล้ว
บรรทัดที่ 18 หำกคุณเป็นธนำคำรในท้องถิ่นที่ถือว่ำไม่ได้จด
ทะเบียนและผำ่นกำรรับรองแล้ว จะต้องเลือกช่องดังกลำ่วเพื่อ
รับรองว่ำเป็นไปตำมข้อก�ำหนดทั้งหมดของสถำนะที่ถือวำ่ผ่ำน
กำรรับรองแล้ว

ส่วนที่ 6 – FFI ที่อนุโลมให้ได้รับกำรรับรอง
ด้วยบัญชีมูลคำ่ต�่ำเท่ำนั้น
บรรทัดที่ 19 หำกคุณเป็น FFI ที่ถือว่ำได้รับกำรรับรองแล้วที่มี
บัญชีมูลคำ่ต�่ำเท่ำนั้นจะต้องเลือกช่องดังกลำ่ว เพื่อรับรองว่ำเป็น
ไปตำมข้อก�ำหนดทั้งหมดของกำรจัดประเภทที่ถือว่ำผ่ำนกำร
รับรองแล้วนี้

ส่วนที่ 7 – สื่อกำรลงทุนแบบไม่เปิดเผยที่ถือว่ำ
ได้รับกำรรับรองแล้ว
บรรทัดที ่20 กรอกชือ่นิตบุิคคลท่ีให้กำรสนับสนุนของคุณ ซึง่
ยินยอมปฏบัิตติำมกำรสอบทำนธรุกจิ กำรรำยงำนและข้อผูกมดัใน
กำรหักภำษ ีณ ท่ีจ่ำยของนิตบุิคคลท่ีระบุไว้ในบรรทัดท่ี 1 เสมอืน
ว่ำนิตบุิคคลในบรรทัดท่ี 1 เป็น FFI ท่ีเข้ำร่วม คุณต้องกรอก GIIN 
ของนิตบุิคคลท่ีให้กำรสนับสนุนของคุณในบรรทดัท่ี 9ก
บรรทัดที่ 21 หำกคุณเป็นสื่อกำรลงทุนแบบไม่เปิดเผยที่ได้รับกำร
สนับสนุนจะต้องเลือกช่องดังกล่ำว เพื่อรับรองวำ่เป็นไปตำมข้อ
ก�ำหนดทั้งหมดของสถำนะที่ถือว่ำได้รับกำรรับรองนี้

ส่วนที่ 8 – บริษัทด้ำนกำรลงทุนหนี้ชีวิตจ�ำกัดที่
ถือว่ำได้รับกำรรับรองแล้ว
บรรทัดที่ 22 หำกคุณเป็นนิติบุคคลดำ้นกำรลงทุนหนี้ชีวิตจ�ำกัดจะ
ต้องเลือกช่องดังกล่ำว เพื่อรับรองวำ่เป็นไปตำมข้อก�ำหนดทั้งหมด
ของสถำนะที่ถือว่ำได้รับกำรรับรองนี้

ส่วนที่ 9 – นิติบุคคลกำรลงทุนบำงแห่งที่ไม่คง
ไว้ซึ่งบัญชีกำรเงิน
บรรทัดที่ 23 หำกคุณเป็น FFI ที่เป็นสถำนบันกำรเงินเพียงอยำ่ง
เดียว เนื่องจำกคุณได้อธิบำยในส่วนระเบียบข้อบังคับ 1.1471-
5(e)(4)(i)(A) และคุณไม่ได้คงไว้ซึ่งบัญชีกำรเงิน คุณต้องท�ำ
เครื่องหมำยในช่องเพื่อยืนยันวำ่คุณตรงตำมข้อก�ำหนดทั้งหมด
ส�ำหรับสถำนะที่รับรองแล้วซึ่งผำ่นกำรพิจำรณำแล้ววำ่จ�ำเป็นต้อง
ปฏิบัติตำม

ส่วนที่ 10 – FFI ที่ได้รับกำรบันทึกโดยเจ้ำของ
บรรทัดที่ 24ก หำกคุณเป็น FFI ที่ได้รับกำรบันทึกโดยเจำ้ของ 
คุณจะต้องเลือกช่องดังกลำ่ว เพื่อรับรองว่ำเป็นไปตำมข้อก�ำหนด
ทั้งหมดส�ำหรับสถำนะนี้ และยื่นแบบฟอร์มนี้ให้กับสถำบันกำรเงิน
ในสหรัฐอเมริกำ FFI ที่เข้ำร่วม FFI ตำมแบบจ�ำลองกำรรำยงำน
ที่ 1 หรือ FFI ตำมแบบจ�ำลองกำรรำยงำนที่ 2 ซึ่งยินยอมปฏิบัติ
หน้ำที่เป็นตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษ ีณ ที่จ่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
ส�ำหรับคุณ โปรดดูกฎข้อบังคับมำตรำ 1.1471-5(f)(3) ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FFI ที่ได้รับกำรบันทึกโดยเจ้ำของ รวมถึง
ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
บรรทัดที่ 24ข เลือกช่องเพื่อรับรองวำ่คุณได้ให้เอกสำรหรือจะให้
เอกสำรที่ก�ำหนดในใบรับรอง รวมทั้งเอกสำรรำยงำนของเจ้ำของ 
FFI และเอกสำรที่ถูกต้องส�ำหรับแต่ละบุคคลที่ระบุในเอกสำร
รำยงำนของเจ้ำของ FFI ดังที่อธิบำยในบรรทัดที่ 24b

บรรทัดท่ี 24ค เลือกช่องดงักล่ำวเพ่ือรบัรองว่ำคุณได้ย่ืน หรือจะ
ย่ืนจดหมำยของผู้ตรวจสอบบัญช ี(แทนข้อมลูท่ีจ�ำเป็นต้องใช้ใน
บรรทัดท่ี 24b) ซึง่จะเป็นกำรปฏบัิติตำมข้อก�ำหนดท่ีอยู่ในบรรทัดน้ี

เคล็ด
ลับ

เลือกช่องในบรรทัดที ่24b หรือ 24c เพียงช่องเดียว อย่ำ
เลือก TIP ทั้งสองช่อง 

บรรทัดที่ 24ง เลือกช่องดังกลำ่วหำกคุณไม่มีผู้ได้รับผลประโยชน์
ชั่วครำว หรือคลำสที่ได้รับกำรก�ำหนดให้มีผู้ได้รับผลประโยชน์
ที่ไม่มีกำรระบุไว้ ในขณะที่ใบรับรองนี้ไม่จ�ำเป็น ข้อควำมกำร
รำยงำนของเจ้ำของที่ให้ไว้โดย FFI ที่ได้รับกำรบันทึกโดย
เจ้ำของ จะยังคงใช้กำรได้ตลอดไปส�ำหรับวัตถุประสงค์ตำมบท
ที่ 4 เมื่อไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์โดยค�ำนึงถึงพันธะ
นอกประเทศ (ตำมที่ระบุในกฎข้อบังคับมำตรำ 1.6049-5(c)(1)) 
เฉพำะเมื่อให้ใบรับรองนี ้และยอดบัญชีของบัญชีทั้งหมดที่ถือโดย 
FFI ซึ่งได้รับกำรบันทึกโดยเจ้ำของ กับตัวแทนกำรหักภำษี ณ ที่
จ่ำย มีค่ำไม่เกิน 1,000,000 ดอลลำร์ ภำยหลังวันที่ 30 มิถุนำยน 
2014 หรือในวันสุดท้ำยของปีปฏิทินซึ่งบัญชีนั้นเปิด และวัน
สุดท้ำยของปีปฏิทินต่อมำแต่ละปีก่อนกำรช�ำระเงิน ที่ใช้กฎรวม
บัญชีของกฎข้อบังคับมำตรำ 1.1471-5(b)(4)(iii)

ส่วนที่ 11 – ผู้จัดจ�ำหน่ำยที่จ�ำกัด
บรรทัดที่ 25ก หำกคุณเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยที่จ�ำกัดจะต้องเลือก
ช่องดังกลำ่วเพื่อรับรองวำ่ได้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดทั้งหมด
ส�ำหรับสถำนะนี้
บรรทัดที่ 25ข และ 25ค เลือกช่องที่เหมำะสมเพื่อรับรองสถำนะ
ของคุณ อย่ำเลือกทั้งสองช่อง

! 
ข้อควรระวัง

ผู้จัดจ�ำหน่ำยที่จ�ำกัดสำมำรถรับรองเฉพำะในส่วนของ
บัญชีที่มีกำรด�ำเนินกำร ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อตกลงด้ำนกำร
จัดจ�ำหนำ่ยร่วมกับกองทุนที่จ�ำกัด ผู้จัดจ�ำหน่ำยที่จ�ำกัด

ซึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงด้ำนกำรจัดจ�ำหนำ่ยดังกลำ่ว 
ได้รับกำรช�ำระเงินซึ่งอยู่ภำยใต้กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมบทที ่3 
หรือกำรช�ำระเงินที่สำมำรถหักภำษี ณ ที่จ่ำยได้ ควรกรอกแบบ
ฟอร์ม W-8IMY แทนแบบฟอร์มนี ้ยกเว้นในขอบเขตที่ว่ำผู้จัด
จ�ำหน่ำยได้รับผลประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงดัง
กลำ่ว ในฐำนะผู้ได้รับผลประโยชน์

ส่วนที่ 12 – FFI ที่ไม่ต้องรำยงำน IGA
บรรทัดที่ 26 ท�ำเครื่องหมำยช่องที่ระบุที่คุณถือว่ำเป็น FFI ที่ไม่
ต้องรำยงำนซึ่งอยู่ใน IGA คุณต้องระบุ IGA ที่เกี่ยวข้องโดยใส่
ชื่อของเขตกำรปกครองที่มี IGA ได้รับกำรจัดกำรในฐำนะมีผลอ
ยู่กับสหรัฐอเมริกำ และระบุว่ำเป็น IGA แบบจ�ำลองที่ 1 หรือแบบ
จ�ำลองที่ 2 คุณยังต้องแจ้งหมวดหมู่เฉพำะของ FFI ที่ระบุไว้ใน
ภำคผนวกที่ 2 ของ IGA ให้กับตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จำ่ย 
ในกำรระบุ FFI ประเภทเฉพำะที่อธิบำยในภำคผนวกที ่2 คุณควร
ใช้ภำษำจำกภำคผนวกที่ 2 ซึ่งอธิบำยสถำนะของคุณใน IGA นั้น
ได้ดีที่สุดและเฉพำะเจำะจงที่สุด ตัวอย่ำงเช่น ระบุว่ำ "นิติบุคคล
กำรลงทุนที่เจ้ำของสิทธิประโยชน์ที่ยกเว้นเป็นเจ้ำของทั้งหมด" 
แทนที่จะใส่ว่ำ "เจ้ำของสิทธิประโยชน์ที่ยกเว้น" ถ้ำคุณเป็น FFI ที่
ไม่ต้องรำยงำนซึ่งอยู่ใน IGA ที่อ้ำงสถำนะที่ถือวำ่มีกำรปฏิบัติตำม
กฎข้อบังคับ ภำยใต้ข้อบังคับต่ำงๆ คุณต้องระบุในบรรทัดนี้ว่ำคุณ
มีคุณสมบัติครบถ้วนภำยใต้ส่วนใดของข้อก�ำหนด 

ถ้ำคุณเป็นสถำบันกำรเงนิท่ีไม่ต้องรำยงำน ภำยใต้ IGA ที่
เกีย่วข้องเน่ืองจำกคุณมคุีณสมบติัครบถ้วนในฐำนะ FFI ท่ีได้รับ
กำรบันทึกโดยเจ้ำของ ภำยใต้ข้อบังคับต่ำงๆ อย่ำเลือก "FFI ที่
ไม่ต้องรำยงำนซึง่อยู่ใน IGA" แต่คุณต้องเลือก "FFI ท่ีได้รับกำร
บันทึกโดยเจ้ำของ" และกรอกส่วนท่ี 10 แทนท่ีจะกรอกส่วนท่ี 12 นี้
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ดูค�ำแนะน�ำในบรรทัดที่ 9ก เมื่อร้องขอให้มี GIIN ส�ำหรับ FFI 
ที่ไม่ต้องรำยงำนซึ่งอยู่ใน IGA (รวมถึงผู้จัดกำรทรัพย์สินและผู้
จัดกำรทรัพย์สินแบบมีกำรบันทึกที่เป็นบุคคลตำ่งชำต)ิ

ส่วนที่ 13 - รัฐบำลต่ำงประเทศ รัฐบำลของดิน
แดนที่สหรัฐอเมริกำครอบครอง หรือธนำคำร
กลำงที่ออกในต่ำงประเทศ
บรรทัดที่ 27 หำกคุณเป็นรัฐบำลต่ำงประเทศหรือหน่วยงำนย่อย
ทำงกำรเมืองของรัฐบำลต่ำงประเทศ (รวมทั้งตัวแทนและหน่วย
งำนย่อยที่เป็นเจ้ำของทั้งหมด) รัฐบำลของดินแดนที่สหรัฐอเมริกำ
ครอบครอง หรือธนำคำรกลำงที่ออกในต่ำงประเทศ (แต่ละอยำ่ง
เป็นไปตำมที่ระบุในกฎข้อบังคับมำตรำ 1.1471-6) คุณต้องเลือก
ช่องนี้และรับรองวำ่เป็นไปตำมข้อก�ำหนดทั้งหมดส�ำหรับสถำนะ
นี้ (รวมทั้งไม่ได้ด�ำเนินกิจกรรมกำรเงินและกำรค้ำในประเภทที่
อธิบำยไว้ในบรรทัดนี้ ยกเว้นเทำ่ที่อนุญำตภำยใต้กฎข้อบังคับ
มำตรำ 1.1471-6(h)(2))

เคล็ด
ลับ

หำกคุณเป็นรัฐบำลตำ่งประเทศหรือหน่วยงำนย่อย
ทำงกำรเมืองของรัฐบำลตำ่งประเทศ (รวมทั้งตัวแทนและ
หน่วยงำนย่อยที่เป็นเจำ้ของทั้งหมด) รัฐบำลของดินแดน

ที่สหรัฐอเมริกำครอบครอง หรือธนำคำรกลำงที่ออกในต่ำง
ประเทศ คุณควรกรอกเฉพำะแบบฟอร์ม W-8BEN-E นี ้ส�ำหรับ
กำรช�ำระเงินซึ่งคุณไม่ได้อ้ำงกำรน�ำไปใช้ของส่วนที่ 115(2), 
892, หรือ 895 มิเช่นนั้นคุณควรใช้แบบฟอร์ม W-8EXP

ส่วนที่ 14 – องค์กรระหวำ่งประเทศ
บรรทัดที่ 28ก เลือกช่องนี้เพื่อรับรองวำ่คุณเป็นองค์กรระหวำ่ง
ประเทศตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ 7701(a)(18)

เคล็ด
ลับ

หำกคุณเป็นนิติบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นองค์กร
ระหว่ำงประเทศโดยรัฐก�ำหนด (ตำม 22 U.S.C. 288 ถึง 
288f) ให้เลือกช่อง 28a อย่ำงไรก็ตำม หำกคุณต้องกำร

ใช้สิทธิกำรยกเว้นจำกกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย เพื่อวัตถุประสงค์ของ
บทที่ 3 ให้ใช้แบบฟอร์ม W-8EXP
บรรทัดที่ 28ข หำกคุณเป็นองค์กรระหวำ่งประเทศ ในลักษณะ
นอกเหนือจำกองค์กรระหว่ำงประเทศที่ระบุไว้ในบรรทัดที่ 28a 
คุณต้องเลือกช่องดังกล่ำวเพื่อรับรองว่ำคุณได้ปฏิบัติตำมข้อ
ก�ำหนดทั้งหมดส�ำหรับสถำนะนี้

ส่วนที่ 15 – แผนกำรเกษียณที่ได้รับกำรยกเว้น
บรรทัดที่ 29ก, ข, ค, ง, จ และ ฉ หำกคุณเป็นแผนกำรเกษียณ
ที่ได้รับกำรยกเว้น คุณต้องเลือกช่องที่เหมำะสมเพื่อรับรองว่ำได้
ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดทั้งหมดส�ำหรับสถำนะนี้

ส่วนที่ 16 – นิติบุคคลที่ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่
ได้รับกำรยกเว้นเป็นเจ้ำของทั้งหมด
บรรทัดท่ี 30 หำกคุณเป็นนิติบุคคลท่ีผู้ได้รบัผลประโยชน์ท่ีได้รับ
กำรยกเว้นเป็นเจ้ำของท้ังหมด คุณต้องเลือกช่องดงักล่ำวเพ่ือรับรอง
ว่ำได้ปฏบัิตติำมข้อก�ำหนดท้ังหมดส�ำหรับสถำนะน้ี คุณจะต้องแสดง
เอกสำรของเจ้ำของท่ีระบุไว้ในบรรทัดน้ี ซึง่ก�ำหนดว่ำเจ้ำของ
โดยตรงหรอืเจ้ำหน้ีโดยตรงของนิติบุคคล เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์
ท่ีได้รบักำรยกเว้นตำมท่ีระบุไว้ในกฎข้อบังคับมำตรำ 1.1471-6(b)

ส่วนที่ 17 – สถำบันกำรเงินในอำณำเขต
บรรทัดที่ 31 หำกคุณเป็นสถำบันกำรเงินในอำณำเขต คุณต้อง
เลือกช่องดังกล่ำวเพื่อรับรองว่ำคุณได้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด
ทั้งหมดส�ำหรับสถำนะนี้

ส่วนที่ 18 – นิติบุคคลกลุ่มไม่หวังผลทำงกำร
ค้ำที่ได้รับกำรยกเว้น
บรรทัดที่ 32 หำกคุณเป็นนิติบุคคลกลุ่มไม่หวังผลทำงกำรคำ้ที่
ได้รับกำรยกเว้น คุณต้องเลือกช่องดังกล่ำวเพื่อรับรองว่ำคุณได้
ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดทั้งหมดส�ำหรับสถำนะนี้

ส่วนที่ 19 – บริษัทเพิ่งเริ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถำบัน
กำรเงินและได้รับกำรยกเว้น
บรรทัดที่ 33 หำกคุณเป็นบริษัทเพิ่งเริ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถำบันกำร
เงินและได้รับกำรยกเว้น คุณต้องเลือกช่องดังกล่ำวเพื่อรับรองวำ่
คุณได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดทั้งหมดส�ำหรับสถำนะนี้ คุณจะต้อง
ระบุวันที่คุณจัดตั้งขึ้น หรือวันที่กรรมกำรบริษัทของคุณลงมติ 
(หรือด�ำเนินมำตรกำรที่เทียบเท่ำ) เพื่ออนุมัติสำยธุรกิจใหม่ (ซึ่งไม่
สำมำรถเป็นของสถำบันกำรเงินหรือ NFFE ที่ไม่ได้ด�ำเนินงำน)

ส่วนที่ 20 – นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงินที่
ได้รับกำรยกเว้น ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรช�ำระบัญชี
หรือล้มละลำย
บรรทัดที่ 34 หำกคุณเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงินที่ได้
รับกำรยกเว้น ซึ่งอยู่ระหวำ่งกำรช�ำระบัญชีหรือล้มละลำย คุณ
ต้องเลือกช่องดังกลำ่วเพื่อรับรองวำ่คุณได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด
ทั้งหมดส�ำหรับสถำนะนี้ คุณจะต้องแจ้งวันที่ซึ่งคุณยื่นแผนกำร
ช�ำระบัญชี แผนกำรปฏิรูปองค์กร หรือเอกสำรกำรล้มละลำย

ส่วนที่ 21 – 501(c) องค์กร
บรรทัดที่ 35 หำกคุณเป็นนิติบุคคลที่อ้ำงสถำนะตำมบทที่ 4  
ในฐำนะองค์กรดังส่วนที่ 501(c) ตำมกฎข้อบังคับมำตรำ  
1.1471-5(e)(5)(v) คุณต้องเลือกช่องนี้และระบุวันที่ IRS ออก
จดหมำยก�ำหนดให้แก่องค์กร หรือให้ส�ำเนำข้อคิดเห็นจำก
ทนำยควำมในสหรัฐอเมริกำรับรองว่ำคุณมีคุณสมบัติครบถ้วน
ในฐำนะองค์กรดังส่วนที่ 501(c) (โดยไม่ค�ำนึงว่ำองค์กรนั้นเป็น
สถำบันเอกชนต่ำงประเทศหรือไม่)

เคล็ด
ลับ

อย่ำงไรก็ตำม หำกคุณเป็นองค์กรตำมมำตรำ 501(c) ที่
ต้องกำรใช้สิทธิกำรยกเว้นจำกกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยเพื่อ
วัตถุประสงค์ของบทที่ 3 ให้ใช้แบบฟอร์ม W-8EXP

ส่วนที่ 22 – องค์กรไม่หวังผลก�ำไร
บรรทัดที่ 36 หำกคุณเป็นองค์กรไม่หวังผลก�ำไร (ที่ไม่ใช่
นิติบุคคลซึ่งอ้ำงสถำนะตำมบทที่ 4 ในฐำนะองค์กรดังส่วนที่ 
501(c) ตำมกฎข้อบังคับมำตรำ 1.1471-5(e)(5)(v)) คุณต้อง
เลือกช่องนี้เพื่อรับรองว่ำคุณเป็นไปตำมข้อก�ำหนดทั้งหมดส�ำหรับ
สถำนะนี้

องค์กรไม่หวังผลก�ำไรภำยใต้ IGA หำกคุณเป็นนิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นและคงอยู่ในเขตกำรปกครองที่ได้รับกำรจัดกำรในฐำนะ
ว่ำมีผล IGA และที่อธิบำยในภำคผนวก 1 ว่ำเป็นองค์กรไม่หวัง
ผลก�ำไรซึ่งเป็น NFFE ที่ด�ำเนินงำนอยู่ โปรดดู นิติบุคคลที่ยื่น
เอกสำรรับรองภำยใต้ IGA ที่มีผลบังคับใช ้ภำยใต้ ค�ำแนะน�ำ
พิเศษ ซึ่งอยู่ในส่วนถัดไป

ส่วนที่ 23 – NFFE ที่จดทะเบียนเป็นบริษัท
มหำชน หรือบริษัทในเครือ NFFE ของบริษัท
มหำชน
บรรทัดที่ 37ก หำกคุณเป็น NFFE ที่จดทะเบียนต่อสำธำรณะ คุณ
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ต้องเลือกช่องนี้เพื่อรับรองว่ำคุณไม่ใช่สถำบันกำรเงินและระบุชื่อ
ของตลำดหลักทรัพย์ที่มีกำรซื้อขำยหุ้นของ NFFE ต่อสำธำรณะ
บรรทัดที่ 37ข หำกคุณเป็น NFFE ที่เป็นสมำชิกของกลุ่มขยำย
ในเครือเดียวกันกับนิติบุคคลที่จดทะเบียนต่อสำธำรณะ ใน
สหรัฐอเมริกำหรือต่ำงประเทศ คุณต้องเลือกช่องนี้ แจ้งชื่อของ
นิติบุคคลที่จดทะเบียนต่อสำธำรณะ และระบุตลำดหลักทรัพย์
ที่มีกำรแลกเปลี่ยนหุ้นของนิติบุคคลที่จดทะเบียนต่อสำธำรณะ 
ดูกฎข้อบังคับมำตรำ 1.1472-1(c)(1)(i) เพื่อก�ำหนดวำ่หุ้น
ของนิติบุคคลนั้น มีกำรแลกเปลี่ยนอยำ่งสม�่ำเสมอภำยใน
ตลำดหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือไม ่(ใช้ค�ำว่ำ "นิติบุคลใน
สหรัฐอเมริกำ" แทนส�ำหรับ NFFE ตำมควำมเหมำะสมเพื่อทดสอบ
ว่ำนิติบุคคลดังกลำ่วได้จดทะเบียนต่อสำธำรณะหรือไม่)

ส่วนที่ 24 – NFFE ในอำณำเขตที่ได้รับกำร
ยกเว้น
บรรทัดที่ 38 หำกคุณเป็น NFFE ในอำณำเขตที่ได้รับกำร
ยกเว้น คุณต้องเลือกช่องดังกลำ่วเพื่อรับรองว่ำคุณได้ปฏิบัติ
ตำมข้อก�ำหนดทั้งหมดส�ำหรับกำรจัดประเภทนี้ ดูกฎข้อบังคับ
มำตรำ 1.1472-1(c)(1)(iii) ส�ำหรับค�ำจ�ำกัดควำมของ NFFE ใน
อำณำเขตที่ได้รับกำรยกเว้น

ส่วนที่ 25 – NFFE ที่ด�ำเนินงำนอยู่
บรรทัดท่ี 39 หำกคุณเป็น NFFE ท่ีด�ำเนินงำนอยู่ คุณต้องเลือกช่อง
ดงักล่ำวเพ่ือรับรองว่ำคุณได้ปฏบัิตติำมข้อก�ำหนดท้ังหมดส�ำหรบั
สถำนะน้ี รวมท้ังกำรทดสอบทรัพย์สนิและรำยได้แบบได้เปล่ำ ตำม
ท่ีระบุไว้ในเอกสำรรบัรองของส่วนน้ี เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรสมคัร
รบักำรทดสอบน้ี รำยได้แบบได้เปล่ำจะประกอบไปด้วยเงนิปันผล 
ดอกเบ้ีย ค่ำเช่ำ ค่ำลิขสทิธิ ์เงนิรำยปี และรำยได้แบบได้เปล่ำใน
บำงรูปแบบอ่ืนๆ ดกูฎข้อบังคับมำตรำ 1.1472-1(c)(1)(iv)(A) 
ส�ำหรบั รำยละเอียดเพ่ิมเติมเกีย่วกบัค�ำจ�ำกดัควำมของรำยได้แบบ
ได้เปล่ำ และดกูฎข้อบังคับมำตรำ 1.1472-1(c)(1)(iv)(B) ส�ำหรบั
ข้อยกเว้น จำกค�ำจ�ำกดัควำมของรำยได้แบบได้เปล่ำส�ำหรับรำยได้
บำงประเภท

ส่วนที่ 26 – NFFE ที่ไม่ได้ด�ำเนินงำน
บรรทัดที่ 40ก หำกคุณเป็น NFFE ที่ไม่ได้ด�ำเนินงำน คุณต้อง
เลือกช่องดังกล่ำว เพื่อรับรองว่ำคุณไม่ใช่สถำบันกำรเงิน และ
ไม่ได้ท�ำกำรรับรองสถำนะของคุณวำ่เป็น NFFE ที่จดทะเบียน
ต่อสำธำรณะ เครือ NFFE ของบริษัทที่จดทะเบียนต่อสำธำรณะ 
NFFE ในอำณำเขตที่ได้รับกำรยกเว้น NFFE ที่ด�ำเนินงำนอยู่ 
NFFE ที่ต้องรำยงำนโดยตรง หรือ NFFE ที่ต้องรำยงำนโดยตรง
ที่ได้รับกำรสนับสนุน
หมำยเหตุ หำกคุณเป็น NFFE ท่ีไม่ได้ด�ำเนินกำร แต่ในควำ 
มจริงคุณได้จดักำร FFI บำงประเภทอยู่ (ดกูฎข้อบังคับมำตรำ  
1.1471-5(e)(4)(i)(B)) คุณต้องไม่กรอกบรรทัดท่ี 40ก เน่ืองจำกจะ
ถอืว่ำคุณเป็นสถำบันทำงกำรเงนิและไม่ใช่ NFFE ท่ีไม่ได้ด�ำเนินกำร

เคล็ด
ลับ

ถ้ำคุณเป็น NFFE ที่อำจมีคุณสมบัติในฐำนะ NFFE ที่
ด�ำเนินงำนอยู ่(หรือ NFFE อื่นๆ ที่อธิบำยในส่วนอื่นของ
แบบฟอร์มนี)้ คุณยังสำมำรถเลือกบรรทัดที่ 40ก และเปิด

เผยเจำ้ของที่ส�ำคัญในสหรัฐอเมริกำ หรือรับรองว่ำคุณไม่มี
เจ้ำของที่ส�ำคัญในสหรัฐอเมริกำ
บรรทัดที่ 40ข เลือกช่องนี้เพื่อรับรองวำ่คุณไม่มีเจ้ำของที่ส�ำคัญ
ในสหรัฐอเมริกำ
บรรทัดที่ 40ค หำกคุณไม่ท�ำเครื่องหมำยในช่องและท�ำกำร
รับรองในบรรทัดที ่40ข คุณต้องท�ำเครื่องหมำยในช่อง 40ค นี้ 

และกรอกส่วนที่ 29 ให้สมบูรณ์เพื่อระบุและกรอกชื่อ ที่อยู่ และ 
TIN ของเจ้ำของที่ส�ำคัญในสหรัฐอเมริกำแต่ละรำยของคุณ
หมำยเหต ุถำ้คุณเป็น NFEE ที่ยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E ต่อ FFI 
ที่ได้รับกำรจัดกำรในฐำนะ FFI ตำมแบบจ�ำลองกำรรำยงำนที่ 1 
หรือ FFI ตำมแบบจ�ำลองกำรรำยงำนที่ 2 คุณยังสำมำรถใช้ส่วนที่ 
29 เพื่อรำยงำนบุคคลสหรัฐอเมริกำที่ควบคุม (ตำมที่ระบุใน IGA 
ที่เกี่ยวข้อง) กำรอำ้งอิงต่อ "บุคคลสหรัฐอเมริกำที่ควบคุม" ในส่วน
นี้และส่วนที่ 29 จะน�ำมำใช้เฉพำะเมื่อแบบฟอร์มนี้มีกำรยื่นต่อ FFI 
ที่ได้รับกำรจัดกำรในฐำนะ FFI ตำมแบบจ�ำลองกำรรำยงำนที่ 1 
หรือ FFI ตำมแบบจ�ำลองกำรรำยงำนที่ 2 เท่ำนั้น

ส่วนที่ 27 – FFI ในเครือที่ได้รับกำรยกเว้น
บรรทัดที่ 41 หำกคุณเป็น FFI ในเครือที่ได้รับกำรยกเว้น คุณ
ต้องเลือกช่องดังกลำ่วเพื่อรับรองวำ่คุณได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด
ทั้งหมดส�ำหรับกำรจัดประเภทนี้ กำรจัดประเภทนี้จะใช้เฉพำะกับ 
FFI ในเครือที่ได้รับกำรยกเว้น ซึ่งเป็นเจ้ำของบัญชีเงินฝำกตำม
ที่ระบุไว้ในเอกสำรรับรองของส่วนนี้ และจัดท�ำเอกสำรตนเองกับ
ทำงสถำบันกำรเงินซึ่งเป็นผู้ดูแลบัญชีเงินฝำก คุณจะไม่มีสิทธิ
ตำมกำรจัดประเภทนี้ หำกคุณได้รับจำกหรือเป็นผู้ท�ำกำรช�ำระ
เงินที่สำมำรถหักภำษี ณ ที่จ่ำยได้ให้กับบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่สมำชิก
ของกลุ่มขยำยในเครือ ยกเว้นสถำบันรับฝำกที่ระบุไว้ในประโยค
ก่อนหน้ำนี้ ดูกฎข้อบังคับมำตรำ 1.1471-5(e)(5)(iv) ส�ำหรับข้อ
ก�ำหนดทั้งหมดของสถำนะนี้

ส่วนที่ 28 – NFFE ที่ต้องรำยงำนโดยตรงที่ได้
รับกำรสนับสนุน
บรรทัดที่ 42 และ 43 หำกคุณเป็น NFFE ที่รำยงำนโดยตรงที่
ได้รับกำรสนับสนุน คุณต้องป้อนชื่อของนิติบุคคลที่สนับสนุนใน
บรรทัดที่ 42 และท�ำเครื่องหมำยในช่องเพื่อรับรองว่ำคุณได้ปฏิบัติ
ตำมข้อก�ำหนดทั้งหมดส�ำหรับกำรจัดประเภทนี้ คุณต้องระบุ GIIN 
ของคุณในบรรทัดที่ 9ก

ส่วนที่ 29 - เจ้ำของที่ส�ำคัญในสหรัฐอเมริกำ 
ของ NFEE ที่ไม่ได้ด�ำเนินงำน
ถ้ำคุณระบุตัวคุณเองว่ำเป็น NFFE ที่ไม่ได้ด�ำเนินงำน (รวมทั้ง
นิติบุคคลกำรลงทุนที่เป็น NFFE ในอำณำเขต แต่ไม่ใช่ NFFE 
ในอำณำเขตที่ได้รับกำรยกเว้น ภำยใต้กฎข้อบังคับมำตรำ 
1.1472-1(c)) ที่มีเจ้ำของที่ส�ำคัญในสหรัฐอเมริกำอย่ำงน้อยหนึ่ง
รำยในส่วนที่ 26 คุณต้องระบุเจ้ำของที่ส�ำคัญในอเมริกำแต่ละรำย 
แจ้งชื่อ ที่อยู่ และ TIN ของเจ้ำของที่ส�ำคัญในสหรัฐอเมริกำแต่ละ
คนในคอลัมน์ที่สัมพันธ์กัน คุณอำจแนบข้อมูลนี้ในเอกสำรแยก 
ซึ่งยังคงอยู่ภำยใต้เอกสำรบทลงโทษเดียวกันและใบรับรองอื่นๆ 
ที่ท�ำขึ้นในส่วนที่ 30 ถ้ำคุณเป็นบุคคลสหรัฐอเมริกำที่ควบคุมซึ่ง
ต้องรำยงำน (ตำมที่ระบุใน IGA ที่เกี่ยวข้อง) ต่อ FFI ตำมแบบ
จ�ำลองกำรรำยงำนที่ 1 หรือ FFI ตำมแบบจ�ำลองกำรรำยงำนที่ 2 
ซึ่งคุณมีบัญชีด้วย ที่ร้องขอข้อมูลกำรเป็นเจ้ำของด้วยแบบฟอร์ม
นี้ คุณอำจใช้ช่องวำ่งนี้เพื่อรำยงำนบุคคลดังกล่ำว หรือแนบไว้ใน
เอกสำรแยก

ส่วนที่ 30 - ใบรับรอง
จะต้องมีกำรเซ็นชื่อและลงวันที่ในแบบฟอร์ม W-8BEN-E โดย
ผู้แทนหรือเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับอนุญำตจำกผู้ได้รับผลประโยชน ์ผู้
จำ่ยที่เข้ำร่วม (ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของมำตรำ 6050W) หรือ
เจำ้ของบัญชีของ FFI ที่ร้องขอแบบฟอร์มนี ้คุณต้องเลือกช่องดัง
กลำ่วเพื่อรับรองวำ่คุณมีอ�ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรเซ็นชื่อ
แทนนิติบุคคลที่ระบุไว้ในบรรทัดที ่1 ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์
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ของรำยได้ หำกตัวแทนซึ่งด�ำเนินกำรแทนโดยมีหนังสือมอบ
ฉันทะอยำ่งถูกต้องเป็นผู้กรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E จะต้อง
แนบใบมอบฉันทะหรือส�ำเนำที่ระบุกำรมอบอ�ำนำจให้ตัวแทนใน
กำรกรอก ด�ำเนินกำรและยื่นแบบฟอร์มมำพร้อมกับแบบฟอร์ม
ด้วย คุณอำจสำมำรถใช้แบบแบบฟอร์ม 2848 กำรมอบอ�ำนำจ
และกำรประกำศตัวแทน เพื่อวัตถุประสงค์นี้ได้ ตัวแทน รวมถึง
เจ้ำของสิทธิประโยชน์ ผู้จ่ำย หรือเจ้ำของบัญชี (ตำมควำมเหมำะ
สม) อำจต้องรับผิดตำมบทลงโทษ ในกรณีที่แบบฟอร์มนั้นมีควำม
ผิดพลำด เป็นเท็จ หรือถูกปลอมแปลง หลังจำกเซ็นชื่อในแบบ
ฟอร์ม W-8BEN-E จะถือว่ำผู้แทน เจำ้หน้ำที่ หรือตัวแทนที่ได้รับ
อนุญำตของนิติบุคคลยินยอมที่จะยื่นแบบฟอร์มใหม่ภำยใน 30 
วันหลังจำกเกิดกำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ควำมถูกต้องของแบบฟอร์ม

ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยจะอนุญำตให้คุณยื่นแบบ
ฟอร์มนี้ด้วยลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ์ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต้องระบุว่ำแบบฟอร์มดังกลำ่วได้ลงลำยมือชื่อโดยบุคคลที่ได้
รับอนุญำตให้กระท�ำกำรดังกลำ่ว (ตัวอยำ่งเช่น มีเวลำและวันที่
ประทับตรำบนข้อควำมที่ลงชื่อทำงอิเล็กทรอนิกส์ในแบบฟอร์มนี)้ 
กำรพิมพ์ชื่อของคุณลงในบรรทัดลำยมือชื่อเฉยๆ นั้นไม่ใช่ลำยมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์
กำรท�ำธุรกรรมผ่ำนนำยหน้ำหรือกำรแลกเปลี่ยนสินคำ้ เงินได้จำก
กำรท�ำธุรกรรมผำ่นนำยหน้ำ หรือกำรแลกเปลี่ยนสินคำ้ จะอยู่ภำย
ใต้กฎกำรรำยงำนและกำรหักภำษี ณ ที่จำ่ยส�ำรอง ยกเว้นเมื่อมี
กำรยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E หรือแบบฟอร์มแทน เพื่อแจ้งให้
นำยหน้ำหรือผู้แลกเปลี่ยนสินคำ้ทรำบ ว่ำคุณเป็นชำวตำ่งชำติที่
ได้รับกำรยกเว้น

คุณจะเป็นชำวตำ่งชำติที่ได้รับกำรยกเว้นในปีปฏิทินที่:
• คุณเป็นบริษัท ห้ำงหุ้นส่วน ทรัพย์มรดก หรือทรัสต์ต่ำงประเทศ 
และ
• คุณไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่มีแผนกำรที่จะมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกำรท�ำกำรค้ำหรือท�ำธุรกิจในสหรัฐอเมริกำ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรท�ำธุรกรรมกับนำยหน้ำหรือ
กำรแลกเปลี่ยนสิ่งของในระหว่ำงปีดังกล่ำว

ค�ำแนะน�ำพิเศษ
นิติบุคคลแบบผสมที่ต้องกำรใช้สิทธิตำมสนธิสัญญำ
หำกคุณเป็นนิติบุคคลแบบผสมที่ต้องกำรใช้สิทธิตำมสนธิสัญญำ 
ในฐำนะผู้พ�ำนักอำศัยแทนตัวคุณเอง คุณสำมำรถท�ำได้ตำม
ที่สนธิสัญญำภำษีที่มีผลบังคับใช้อนุญำต คุณต้องกรอกแบบ
ฟอร์ม W-8BEN-E ให้เสร็จเพื่อร้องขอใช้สิทธิ์ตำมสนธิสัญญำ
ในลักษณะที่อธิบำยไว้ในค�ำแนะน�ำส่วนที่ 3 และกรอกส่วนที่ 
1 เพื่อกำรระบุเพิ่มเติมด้ำนล่ำง โปรดทรำบว่ำคุณต้องไม่กรอก
บรรทัดที่ 5 ที่ระบุสถำนะของคุณตำมบทที่ 4 เว้นเสียแต่วำ่คุณเป็น
นิติบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้นที่ถือว่ำเป็นผู้ได้รับกำรช�ำระเงินเพื่อ
วัตถุประสงค์ของบทที่ 4

หำกคุณเป็นนิติบุคคลที่ท�ำหนำ้ที่ผ่ำนรำยได้ไปยังหุ้นส่วน ซึ่ง
ได้รับกำรช�ำระเงินที่สำมำรถหักภำษี ณ ที่จ่ำยได้ คุณควรยื่นแบบ
ฟอร์ม W-8IMY ส�ำหรับนิติบุคคล พร้อมทั้งเอกสำรรำยงำนกำร
หักภำษี ณ ที่จ่ำย (หำกจ�ำเป็น) ที่ก�ำหนดสถำนะตำมบทที่ 4 ของ
หุ้นส่วนหรือเจ้ำของแต่ละคนของคุณ ข้อมูลที่จัดสรรไม่ต้องมีใน
เอกสำรรำยงำนกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ยกเว้นแต่วำ่มีหุ้นส่วนหรือ
เจำ้ของมำกกว่ำหนึ่งรำยที่อยู่ภำยใต้กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ตำม
บทที่ 4 (เช่น FFI ที่ไม่เข้ำร่วม) ถ้ำคุณเป็นนิติบุคคลที่ยกเว้นซึ่ง
อำ้งสิทธิประโยชน์ตำมสนธิสัญญำในกำรช�ำระเงินที่เป็นกำรช�ำระ

เงินที่สำมำรถหักภำษี ณ ที่จ่ำยได้ เว้นแต่คุณได้รับกำรจัดกำรใน
ฐำนะผู้รับเงินส�ำหรับวัตถุประสงค์ตำมบทที่ 4 และมี GIIN ของคุณ
เอง เจ้ำของเดียวของคุณควรยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E หรือแบบ
ฟอร์ม W-8BEN (ตำมที่เกี่ยวข้อง) ต่อตัวแทนกำรหักภำษี ณ ที่
จ่ำยไปพร้อมกับแบบฟอร์มนี ้คุณหรือตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ 
ที่จำ่ยอำจใช้บรรทัดที่ 10 เพื่อแจ้งตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่
จ่ำยให้ท�ำกำรเชื่อมโยงแบบฟอร์มทั้งสอง
บรรทัดที่ 1 กรอกชื่อตำมกฎหมำยของคุณ (ก�ำหนดโดยกำร
อ้ำงอิงไปยังตัวตนทำงกฎหมำยในประเทศที่คุณก่อตั้งนิติบุคคล
หรือองค์กร)
บรรทัดที่ 2 กรอกชื่อประเทศที่คุณสรำ้ง จัดกำรหรือก�ำกับดูแล
นิติบุคคลของคุณภำยใต้กฎหมำยของประเทศดังกล่ำว
บรรทัดที่ 3 เว้นว่ำงบรรทัดนี้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรกรอกแบบ
ฟอร์มนี้ในฐำนะนิติบุคคลแบบผสมซึ่งต้องกำรใช้สิทธิตำมสนธิ
สัญญำ (รวมทั้งนิติบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้น) จะถือว่ำคุณเป็นผู้ได้
รับผลประโยชน ์และควรระบุไว้ในบรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 4 เลือกช่องที่ตรงกับนิติบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้น หำ้ง
หุ้นส่วน กำรจัดกำรทรัพย์สินแบบมีผู้ให้ (Grantor Trust) หรือ
กำรจัดกำรทรัพย์สินทั่วไป (Simple Trust) คุณจะต้องเลือกช่อง
ดังกลำ่ว เพื่อแสดงว่ำคุณเป็นนิติบุคคลแบบผสมที่ต้องกำรใช้สิทธิ
ตำมสนธิสัญญำ และกรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 ด้วย
บรรทัดที่ 5 ปล่อยบรรทัดนี้ให้วำ่ง เว้นแต่ในสถำนกำรณ์ตำมที่
อธิบำยขำ้งต้น
บรรทัดที่ 6, 7 และ 8 กรอกข้อมูลในบรรทัดที่ 6, 7 และ 8 ตำมที่
ก�ำหนดไว้ในค�ำแนะน�ำเฉพำะก่อนหน้ำนี้
บรรทัดที่ 9ข หำกประเทศที่คุณพ�ำนักอำศัยเพื่อวัตถุประสงค์ดำ้น
ภำษี ได้ออกหมำยเลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษีให้กับคุณ ให้กรอกไว้ที่
นี่ อย่ำงกรอกหมำยเลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษีของเจ้ำของของคุณ
บรรทัดที่ 10 บรรทัดอำ้งอิงนี้มีไว้เพื่อเชื่อมโยงแบบฟอร์ม 
W-8BEN-E นี้เข้ำกับใบรับรองกำรหักภำษีอื่นหรือเอกสำรอื่นที่
ใช้ร่วมกัน ซึ่งยื่นตำมวัตถุประสงค์ของบทที่ 4 ตัวอย่ำงเช่น หำก
คุณเป็นห้ำงหุ้นส่วนที่ต้องกำรใช้สิทธิตำมสนธิสัญญำ คุณอำจ
ต้องกำรให้ข้อมูลส�ำหรับตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย เพื่อ
เชื่อมโยงแบบฟอร์ม W-8BEN-E นี้เขำ้กับแบบฟอร์ม W-8IMY 
และเอกสำรของเจ้ำของที่คุณยื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรก�ำหนด
สถำนะตำมบทที่ 4 ของเจ้ำของของคุณ

คุณจะต้องกรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 และ 30 ตำมค�ำแนะน�ำ
เฉพำะด้ำนบน กรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 ตำมควำมเหมำะสม
นิติบุคคลแบบผสมแบบผันกลับต่ำงประเทศ
นิติบุคคลต่ำงประเทศแบบผสมประเภทพลิกผัน (Reverse) ควร
ยื่นเฉพำะแบบฟอร์ม W-8BEN-E ส�ำหรับกำรช�ำระเงินที่ไม่
ต้องกำรใช้สิทธิประโยชน์ตำมสนธิสัญญำในฐำนะตัวแทนของ
เจำ้ของ และจะต้องยื่นสถำนะตำมบทที่ 4 ในขณะที่ได้รับกำร
ช�ำระเงินที่สำมำรถหักภำษี ณ ที่จ่ำยได้ นิติบุคคลต่ำงประเทศ
แบบผสมประเภทพลิกผัน (Reverse) ตำ่งประเทศที่ต้องกำรใช้
สิทธิประโยชน์ตำมสนธิสัญญำ ในฐำนะตัวแทนของเจ้ำของ ควร
ยื่นแบบฟอร์ม W-8IMY กับทำงตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 
(รวมทั้งสถำนะตำมบทที่ 4 เมื่อได้รับกำรช�ำระเงินที่สำมำรถหัก
ภำษี ณ ที่จ่ำยได้) พร้อมทั้งเอกสำรรำยงำนกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 
และแบบฟอร์ม W-8BEN หรือ W-8BEN-E (หรือหลักฐำนกำรจัด
ท�ำเอกสำรภำยใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญำต) ในฐำนะตัวแทนของ
เจ้ำของแต่ละรำยที่ต้องกำรใช้สิทธิตำมสนธิสัญญำ โปรดดูแบบ
ฟอร์ม W-8IMY และค�ำแนะน�ำที่มำพร้อมกันส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
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นิติบุคคลที่ยื่นเอกสำรรับรองภำยใต ้IGA ที่มีผลบังคับใช้
FFI ในเขตกำรปกครองของ IGA ซึ่งคุณมีบัญชีด้วย อำจให้
ใบรับรองสถำนะตำมบทที่ 4 อยำ่งอื่นแก่คุณที่ไม่ใช่ดังแสดง
ในส่วนที่ 4 ถึง 28 เพื่อให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดกำรสอบทำน
ธุรกิจภำยใต้ IGA ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีดังกล่ำว คุณสำมำรถแนบ
เอกสำรรับรองอื่นกับแบบฟอร์ม W-8BEN-E นี้ แทนกำรกรอก
ใบรับรองซึ่งจ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรในส่วนที่ 4 ถึง 28 ในกรณีที่
คุณ: (1) พิจำรณำว่ำใบรับรองนั้นสะท้อนสถำนะของคุณส�ำหรับ
วัตถุประสงค์ตำมบทที่ 4 ได้ถูกต้อง หรือภำยใต้ IGA ที่เกี่ยวข้อง 
(2) ตัวแทนกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยมีกำรให้เอกสำรลำยลักษณ์อักษร
แก่คุณ วำ่ได้ให้ใบรับรองเพื่อเป็นไปตำมข้อก�ำหนดกำรสอบทำน
ธุรกิจในฐำนะ FFI ที่เข้ำร่วม หรือ FFI ที่ถือวำ่มีกำรลงทะเบียน 
ภำยใต้ IGA ที่เกี่ยวข้อง ตัวอยำ่งเช่น นิติบุคคล A ที่ด�ำเนินกำร
ในประเทศ A มีบัญชีกับ FFI ในประเทศ B ประเทศ B มี IGA แบบ
จ�ำลองที่ 1 ที่มีผล FFI ในประเทศ B อำจขอให้นิติบุคคล A ยื่น
ใบรับรองสถำนะตำมบทที่ 4 ตำมข้อก�ำหนดของ IGA ของประเทศ 
B เพื่อให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดกำรสอบทำนธุรกิจและกำรจัดท�ำ
เอกสำรภำยใต้ IGA ของประเทศ B

คุณสำมำรถยื่นเอกสำรรับรองของ IGA ที่เหมำะสมร่วมกับแบบ
ฟอร์มนี้ หำกคุณต้องกำรก�ำหนดสถำนะตำมบทที่ 4 ของคุณ ภำย
ใต้ค�ำจ�ำกัดควำมใน IGA ที่มีผลบังคับใช้ และเอกสำรรับรองของ
คุณมีกำรระบุเขตกำรปกครองที่ถือว่ำมี IGA ที่มีผลบังคับใช้อยู่ 
และมีกำรระบุสถำนะของคุณว่ำเป็น NFFE หรือ FFI ตำม IGA ที่
มีผลบังคับใช้ อย่ำงไรก็ตำม ถำ้คุณพิจำรณำสถำนะของคุณภำย
ใต้ข้อ IGA ที่เกี่ยวข้องในฐำนะ NFEE คุณยังต้องพิจำรณำวำ่
คุณเป็น NFEE ที่ได้รับกำรยกเว้นภำยใต้กฎข้อบังคับ เพื่อกรอก
แบบฟอร์มนี ้เว้นแต่คุณได้รับใบรับรองอื่นจำก FFI ตำมที่อธิบำย
ในย่อหน้ำที่แล้ว ซึ่งครอบคลุมใบรับรองของคุณในฐำนะ NFEE 
(เช่น "NFEE ที่ด�ำเนินงำนอยู"่) ตำมที่ระบุใน IGA ที่เกี่ยวข้อง 
นอกจำกนี้ คุณต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขของสถำนะของคุณภำย
ใต้กฎหมำยของเขตกำรปกครอง IGA ซึ่งคุณอยู่ภำยใต้ หำกคุณ
พิจำรณำสถำนะของคุณภำยใต้ IGA นั้น ถำ้คุณไม่สำมำรถให้
ใบรับรองในส่วนที่ 4 ถึง 28 หรือถ้ำคุณเป็นนิติบุคคลไม่หวังผล
ก�ำไรซึ่งเป็นไปตำมค�ำจ�ำกัดควำมของ "NFEE ที่ด�ำเนินงำนอยู"่ 
ภำยใต้ IGA ที่เกี่ยวข้อง อยำ่เลือกช่องในบรรทัดที่ 5 อยำ่งไร
ก็ตำม ถ้ำคุณพิจำรณำสถำนะของคุณภำยใต้ค�ำจ�ำกัดควำมของ 
IGA นั้น และสำมำรถรับรองกับสถำนะตำมบทที่ 4 ซึ่งรวมอยู่ใน
แบบฟอร์มนี ้คุณไม่จ�ำเป็นต้องให้ใบรับรองต่ำงๆ ที่อธิบำยใน
ย่อหนำ้นี ้เว้นแต่ก�ำหนดโดย FFI ที่คุณยื่นแบบฟอร์มนี้ให้

ใบรับรองใดๆ ที่ให้ภำยใต้ IGA ที่เกี่ยวข้อง ยังอยู่ภำยใต้กำร
ลงโทษของเอกสำรบทลงโทษและใบรับรองอื่นๆ ที่ท�ำขึ้นใน 
ส่วนที่ 30

นิติบุคคลที่ยื่นเอกสำรรับรองอื่นหรือเพิ่มเติมภำยใต้กฎข้อ
บังคับ
หำกคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งไม่ได้แสดงในแบบฟอร์มนี้ คุณ
อำจแนบใบรับรองที่เกี่ยวข้องส�ำหรับสถำนะดังกล่ำวจำกแบบ
ฟอร์ม W-8 อื่นๆ ซึ่งใบรับรองที่เกี่ยวข้องปรำกฏ หำกใบรับรองที่
เกี่ยวข้องไม่ปรำกฏในแบบฟอร์ม W-8 ใดๆ (เช่น หำกมีระเบียบ
ข้อบังคับใหม่ส�ำหรับสถำนะเพิ่มเติมและแบบฟอร์มนี้ยังไม่มีกำร
อัพเดทให้สอดคล้องกับสถำนะ) แล้ว คุณอำจต้องยื่นเอกสำรแนบ
เพื่อรับรองวำ่คุณมีคุณสมบัติส�ำหรับสถำนะที่เกี่ยวข้องตำมที่
อธิบำยไว้ในส่วนของระเบียบข้อบังคับเฉพำะ เพิ่มกำรอำ้งอิงไป
ยังข้อก�ำหนดที่มีผลบังคับใช้ภำยในกฎข้อบังคับดังกลำ่ว ใบรับ
รองที่แนบใดๆ ดังกล่ำวกลำยมำเป็นส่วนส�ำคัญของแบบฟอร์ม 
W-8BEN-E นี้ และอยู่ภำยใต้กำรลงโทษของเอกสำรบทลงโทษ
และใบรับรองอื่นๆ ที่ท�ำขึ้นในส่วนที่ 30

ประกำศกฎหมำยกำรลดปริมำณงำนเอกสำร เรำสอบถำม
ข้อมูลบนแบบฟอร์มนี ้เพื่อด�ำเนินงำนตำมประมวลรัษฎำกรของ
สหรัฐอเมริกำ คุณจ�ำเป็นต้องให้ข้อมูลเหล่ำนี ้เรำจ�ำเป็นต้องตรวจ
สอบให้แน่ใจว่ำคุณจะปฏิบัติตำมกฎหมำยเหลำ่นี้ และเพื่อช่วยให้
เรำสำมำรถค�ำนวณและจัดเก็บภำษีได้ในจ�ำนวนที่ถูกต้อง

คุณไม่จ�ำเป็นต้องให้ข้อมูลบนแบบฟอร์มที่ร้องขอ ซึ่งอยู่ภำยใต้
กฎหมำยลดปริมำณงำนเอกสำร ยกเว้นหำกแบบฟอร์มดังกล่ำวมี
หมำยเลขควบคุม OMB อยำ่งถูกต้อง จะต้องมีกำรเก็บรักษำบัญชี
หรือบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับแบบฟอร์มหรือค�ำแนะน�ำไว ้ตรำบใด
ที่ข้อมูลอำจมีส่วนส�ำคัญในกำรด�ำเนินงำนตำมประมวลรัษฎำกร
สหรัฐอเมริกำ โดยทั่วไปกำรคืนภำษีและข้อมูลกำรส่งคืนจะถูกเก็บ
ไว้เป็นควำมลับตำมที่มำตรำ 6103 ก�ำหนดไว้

เวลำที่ใช้ในกำรกรอกและยื่นแบบฟอร์มนี้จะแตกต่ำงกันไป
ตำมสถำนกำรณ์ของแต่ละคน เวลำเฉลี่ยโดยประมำณจะอยู่ที่: 
กำรเก็บรักษำบันทึก 12 ชม. 40 นำที เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมำย 
หรือแบบฟอร์ม 4 ชม. 17 นำที กำรจัดเรียมและกำรส่งแบบฟอร์ม  
8 ชม. 16 นำที

หำกคุณมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้องของกำรประมำณ
กำรดำ้นเวลำเหล่ำนี ้หรือมีข้อเสนอแนะในกำรท�ำให้แบบฟอร์มนี้
ซับซ้อนน้อยลง เรำพร้อมที่จะยินดีรับฟัง คุณสำมำรถส่งควำมคิด
เห็นจำก IRS.gov/FormComments คุณสำมำรถเขียนจดหมำย
และส่งถึงเรำได้ที่ Internal Revenue Service, Tax Forms 
and Publications, 1111 Constitution Ave. NW, IR-6526, 
Washington, DC 20224 อย่ำส่งแบบฟอร์ม W-8IMY ไปที่
ส�ำนักงำนนี้ ให้ส่งให้ตัวแทนที่ท�ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยของคุณ
แทน

ประกำศโครงกำรลดปริมำณงำนเอกสำร
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