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ส่วนท่ี 1 สถำนะควำมเป็นบุคคลสหรัฐของลูกค้ำ 
โปรดท าเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน 

 1.1 ค ำถำมเพ่ือตรวจสอบสถำนะควำมเป็นบคุคลสหรัฐ / U.S. Person 
*หากท่านตอบ “ใช่” ในช่องใดช่องหนึ่งในส่วนที ่1.1 นี้ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และ โปรดข้ามค าถามเพิ่มเติมในส่วนที่ 1.2 
**หากท่านตอบ “ไม่ใช่” ในทุกช่องในส่วนที่ 1.1 นี้ โปรดตอบค าถามเพิ่มเติมในส่วนที่ 1.2 ด้านล่างต่อไป 

1.1.1 ลูกค้ำเป็นบุคคลสหรัฐใช่หรือไม่ 
• โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าเป็นบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายสหรัฐ กฎหมายของมลรัฐในสหรัฐหรือ District of Columbia หรือได้รับ

การปฏิบัติเช่นนิติบุคคลท้องถ่ินของสหรัฐภายใต้บทบัญญัติอื่นใดของกฎหมายภาษีอากรสหรัฐ 
• โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าถูกจัดตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายในมากกว่าหนึ่งประเทศ และหนึ่งในนั้นคือสหรัฐ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

1.1.2 ลูกค้ำเป็นกองมรดกท่ีมีรำยได้ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรจัดเก็บภำษีเงินได้ของรัฐบำลสหรัฐ โดยไม่ค ำนึงถึงแหล่งที่มำของรำยได้ ใช่หรือไม่ 
หมายเหตุ – สถานะของกองมรดกที่เป็นบุคคลสหรัฐหรือไม่เป็นบุคคลสหรัฐ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสภาวะแวดล้อมที่เก่ียวขอ้งทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการแตง่ตั้งผู้จัดการกองมรดก
หรือตัวแทนจัดการกองมรดกที่เป็นพลเมืองสหรัฐหรือผู้มีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐ ตลอดจนขอบเขตอ านาจและก าหนดเวลาในการเป็นตัวแทนจัดการกองมรดกในสหรัฐ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

1.2  ค ำถำมเพ่ิมเติม (โปรดข้ำมค ำถำมในส่วนนีห้ำกท่ำนได้ ตอบ “ใช่” ในข้อ 1.1.1 หรือ 1.1.2 ข้ำงต้น และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9) 
*หากท่านตอบ “ใช่” ในส่วนที่ 1.2 โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E พร้อมน าส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่ฟอร์ม W-8BEN-E ก าหนด 

  ลูกค้ำเป็นองค์กร/นิติบุคคลที่มีบุคคลสหรัฐมีสัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของอย่ำงมีนัยยะส ำคัญ ใช่หรือไม่ 

• โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีบุคคลสหรฐัเป็นผู้ถือหุ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมด ของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าในแง่ของสิทธิ
ออกเสียงหรือมูลค่าหุ้น  

• โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าเป็นห้างหุ้นส่วนที่มีบุคคลสหรัฐเป็นผู้ลงทุนหรือมีส่วนแบ่งก าไร ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนหรือก าไรทั้งหมดของ
ห้างหุ้นส่วนนั้น  

• โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าเป็นกองทรัสต์ และมีบุคคลสหรัฐได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของในส่วนใดส่วนหนึง่ของกองทรัสต ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีเงินไดข้อง
รัฐบาลสหรัฐ หรือมีบุคคลสหรัฐมีส่วนได้ผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกินกว่าร้อยละ 10 ของผลประโยชน์ทั้งหมดของกองทรัสต์นั้น 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

 

ส่วนท่ี 2 ประเภทของนิติบุคคลตำมกฎหมำย FATCA 

โปรดท าเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับประเภทของท่าน (เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

*หากท่านตอบ “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนที่ 1.1 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว โปรดข้ามค าถามในส่วนที่ 2 นี้ไป 
**ไม่ว่าท่านตอบ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ในส่วนที่ 1.2 โปรดตอบค าถามในส่วนที่ 2 นี้ 

☐ 2.1  ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ซึ่ง 

 ☐ ได้เข้าร่วม FATCA เลขทะเบียน GIIN ............................................................ โดยมีสถานะดังนี ้
  (หำกท่ำนเลือกข้อนี ้โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E พร้อมน ำส่งเอกสำรเพิม่เติม ตำมท่ีฟอร์ม W-8BEN-E ก ำหนด) 

☐ Participating Foreign Financial Institution (PFFI)  

☐ Reporting Model 1 FFI 

☐ Reporting Model 2 FFI 

☐ Registered Deemed-Compliant FFI (RDCFFI) 

☐ Certified Deemed-Compliant FFI (CDCFFI) 

☐ ไมไ่ด้เข้าร่วม FATCA (Non-Participating Foreign Financial Institution - NPFFI) 

☐ 2.2  ลูกค้ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็นบริษทัที่หุ้นมีการซือ้ขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตัง้อย่างเป็นทางการ หรือเป็นบรษิัทในเครอืของบรษิัทดังกล่าว (Publicly Traded NFFE or 
NFFE Affiliate of a Publicly Traded Corporation)  
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☐ 2.3 ลูกค้าเป็นองค์กรของรฐั องค์กรระหว่างประเทศ หรอืธนาคารกลาง ของรัฐบาลอืน่ใดนอกเหนือจากรัฐบาลสหรัฐ (Foreign Government, Government of a U.S. Possession, or Foreign 
Central Bank of Issue)  

☐ 2.4 ลูกค้าเป็นองค์กรที่ไมแ่สวงหาผลก าไร (Nonprofit Organization)  

☐ 2.5 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่ง 

 ☐  มิได้มีรายได้หลักมาจากการลงทุน (Active NFFE โดยสัดส่วนรายได้) 

• โปรดเลือกข้อนี ้ หากลูกค้าไม่ใช่สถาบันการเงิน และมีรายได้จากการลงทุน (เช่น ดอกเบีย้ เงินปันผล: Passive Income) ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายได้รวม และสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
รายได้จากการลงทุน คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมในรอบปีบัญชีล่าสุด 

 ☐ มีรายได้หลักมาจากการลงทุน (Passive NFFE)  

• โปรดเลือกข้อนี ้ หากลูกค้าไม่ใช่สถาบันการเงิน และมีรายได้จากการลงทุน (เช่น ดอกเบีย้ เงินปันผล: Passive Income) เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวม หรือสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุน มีสัดส่วนเกินเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมในรอบปีบัญชีล่าสุด และไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นที่จะไม่ถือเป็น Passive NFFE ตามที่
ก าหนดในฟอร์ม W-8BEN-E และ 

☐  ลูกค้าไม่มีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ เป็นบุคคลสหรัฐอเมริกา 

☐  ลูกค้ามีผู้ถือหุ้น/เจ้าของเป็นบุคคลสหรัฐ (หากท่านเลือกข้อนี ้โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E พร้อมน าส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่ฟอร์ม W-8BEN-E ก าหนด) 

☐ 2.6 ลูกค้าไมเ่ข้าข่ายเป็นนติิบุคคลสถานะใดๆ ตามทีร่ะบุข้างต้น (หำกท่ำนเลือกข้อนี ้โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E พร้อมน ำส่งเอกสำรเพิม่เติมตำมท่ีฟอร์ม W-8BEN-E ก ำหนด) 

 

ส่วนท่ี 3 กำรยืนยันและกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะ 

3.1 ลูกค้ายืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์ โดยลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที หากมีการเปล่ียนข้อเท็จจริงใดๆ ซึ่งลูกค้าได้แจ้งไว้ใน
แบบฟอร์มฉบับนี ้

3.2 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ใช่บุคคลสหรัฐ ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที หากมีการเปล่ียนแปลงสถานะของลูกค้าเป็นบุคคลสหรัฐภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ 3.3 
ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้ามิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบในทันทีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็นบุคคลสหรัฐของลูกค้า หรือการน าส่งข้อมูลอันเป็นเทจ็ ไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เก่ียวกับสถานะความเป็นหรือไม่เป็นบุคคลสหรัฐของลูกค้า หรือการไม่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบในทันทีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น (ไม่ว่าใน
แง่สิทธิออกเสียงหรือมูลค่า) และ/หรือ สัดส่วนของทุน/ผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) หรือสัดส่วนผลประโยชน์ของบุคคลสหรัฐในลูกค้า ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินจิ
แต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน / ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 

3.4 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี ้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 หรือ ตามฟอร์ม W-8BEN-E เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุตคิวามสัมพันธ์ทางการเงิน / ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วน 

 

ส่วนท่ี 4 กำรยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและกำรหักบัญชี 

โดยที่บริษัทฯ มีหน้าที่จะต้องปฎิบัติตามกฎหมาย FATCA ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เก่ียวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทฯ และหน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ/
หรือ ต่างประเทศ ดังนัน้ ในกรณีที่ลูกค้ามีสถานะเป็นบุคคลสหรัฐหรือมีส่ิงบ่งชีว้่าเป็นบุคคลสหรัฐลูกค้าตกลงให้ความยินยอม และตกลงที่จะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่
บริษัทฯ ในการด าเนินการดังต่อไปนี ้

4.1 เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ค าส่ังของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงาน
จัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชี จ านวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี 
รายการฝากถอนเงินในบัญชีในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมา รายการเคล่ือนไหวทางบัญชี จ านวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่ลูกค้ามีอยู่กับ
บริษัทฯ รวมทัง้จ านวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน / ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทฯ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่ง
รวมถึง IRS ด้วย 

4.2 หักเงินจากบัญชีของลูกค้า และ/หรือ เงินที่ลูกค้าอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัทฯ ในจ านวนที่ก าหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่ง
รวมถึง IRS ด้วย ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทฯ และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว 

หากบริษัทฯ ไม่สามารถหักเงินจากบัญชีของลูกค้า และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัทฯ ตามข้อ 4.2 ข้างต้น หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือ
ชื่อในแบบฟอร์มนี ้ไม่แจ้งเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนี ้หรือในกรณีที่ลูกค้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี ้บริษัทฯ จ าเป็นต้องยุติ
ความสัมพันธ์ทางการเงิน / ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัทฯ  

ลูกค้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี ้และที่บริษัทฯ อาจเปล่ียนแปลงหรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการ
เปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน / ทางธุรกิจกับลูกค้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี ้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 
 

ลำยมือช่ือของลูกค้ำ(ผู้มีอ ำนำจลงนำม)........................................................................................................................... 

          ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………….……………………………… 

ต าแหน่ง……………………………………………………………………………….……… 

     วันที่ ...................................................................................................................... 

ตราประทับ 
(ถ้ามี) 



FATCA – องค์กร / นิติบุคคล                            หน้า 3/3 08/03/2023 

นิยำมท่ีส ำคัญ 
 

1) สหรัฐ หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงมลรัฐต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ไม่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นีก้ารอ้างอิงถึง “มลรัฐ” ของประเทศสหรัฐอเมริกาให้
รวมถึง District of Columbia ด้วย 

2) บุคคลสหรัฐ หมายถึง บุคคลผู้มีสัญชาติสหรัฐ หรือบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ห้างหุ้นส่วนที่จัดตัง้ขึน้ในสหรัฐหรือจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของสหรัฐ หรือรัฐใดของสหรัฐ ทรัสต์
จะถือเป็นนิติบุคคลสหรัฐ ถ้า (1) ศาลในสหรัฐมีอ านาจภายใต้กฎหมายในการบังคับตามค าส่ังศาลหรือตัดสินในประเด็นต่างๆ ที่เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการของทรัสต์ และ (2) 
บุคคลสัญชาติสหรัฐหนึ่งหรือหลายคนมีอ านาจในการตัดสินใจส าคัญต่างๆ ในทรัสต์ หรือทรัพย์ของผู้ตายซึ่งเป็นบุคคลสหรัฐ หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐ โดยเป็นไปตามประมวลรัษฎากรสหรัฐ  

3) Participating Foreign Financial Institution (PFFI) หมายถึง สถาบันการเงินที่เข้าร่วม FATCA ด้วยตนเองโดยมีสัญญา FFI กัน IRS ยกเว้นสาขาของสถาบันการเงินดังกล่าวที่อยู่ในประเทศที่
มีการบังคับใช้ Model 1 IGA หรือสาขาในสหรัฐ โดยนิยามนีใ้ห้หมายรวมถึงสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รายงานภายใต้ Model 2 IGA และสาขาที่จัดเป็น Qualified Intermediary (QI) ของ
สถาบันการเงินสหรัฐ เว้นแต่สาขาดังกล่าวจะเป็นสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รายงานภายใต้ Model 1 IGA 

4) Reporting Model 1 FFI หมายถึง สถาบันการเงินที่มีหน้าที่รายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานภาษีในประเทศ ภายใต้ Model 1 IGA โดยประเทศไทยจัดเป็นประเทศ Model 1 IGA  
5) Reporting Model 2 FFI หมายถึง สถาบันการเงินที่มีหน้าที่รายงานภายใต้ Model 2 IGA ซึ่งท าการรายงาน FATCA โดยตรงไปยัง IRS ตามเงื่อนไขของสัญญา FFI ที่สถาบันการเงินดังกล่าว

ได้ลงนามกับ IRS 
6) Registered Deemed-Compliant FFI (RDCFFI) หมายถึง 1) สถาบันการเงินที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเป็น ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือสถาบันการเงินที่ไม่มีหน้าที่รายงานแต่เป็นสาขาของ

สถาบันเงินที่เป็น PFFI หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ตามที่นิยามไว้ใน U.S. Treasury Act มาตรา 1.1471-5(f)(1)(i); หรือ 2) สถาบันการเงินที่ไม่มีหน้าที่รายงานภายใต้ Model 1 IGA หรือ Model 
2 IGA และอยู่ระหว่างการจดทะเบียนเพื่อรับเลขทะเบียน GIIN; หรือ 3) สถาบันการเงินที่ไม่มีหน้าที่รายงานภายใต้ Model 1 IGA หรือ Model 2 IGA และอยู่ระหว่างการจดทะเบียนตามที่
ก าหนดใน Model 1 หรือ Model 2 IGA 

7) Certified Deemed-Compliant FFI (CDCFFI) หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับการรับรองว่าเป็น Deemed-Compliant FFI ตาม U.S. Treasury Act มาตรา 1.1471-5(f)(2) 
8) นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Financial Foreign Entity : NFFE) หมายถึงนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลสหรัฐ และไม่เป็นสถาบันการเงินต่างชาติ (FFI) 
9) นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่มีรายได้รวมเป็นรายได้หลัก (Active NFFE) หมายถึง นิติบุคคลที่เข้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้

- นิติบุคคลมีรายได้ทางอ้อม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ค่าเช่า ค่าสิทธิ รายได้จากการถือทรัพย์สิน เงินปันผล หรือดอกเบีย้) มีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้เฉล่ียสุทธิในปีปฏิทิน
ก่อนหน้าหรือในระยะเวลาการรายงานที่เหมาะสม และสินทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดหรือถือไว้เพื่อให้เกิดรายได้ในลักษณะทางอ้อมน้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทัง้หมดที่นิติ
บุคคลดังกล่าวมีอยู่ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือในระยะเวลางานอื่นที่เหมาะสม 

- หุ้นของนิติบุคคลเป็นหุ้นที่มีการซือ้ขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตัง้ขึน้อย่างเป็นทางการ หรือเป็นนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (เป็นนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมโดยนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 50 ของหุ้นทัง้หมด ไม่ว่าจะโดยมูลค่าหรือสิทธิออกเสียง) กับนิติบุคคลที่หุ้นมีการซือ้ขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตัง้ขึน้อย่าง เป็น
ทางการ  

- นิติบุคคลที่เป็นองค์กรของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรือธนาคารกลาง ของรัฐบาลอื่นนอกเหนือจากรัฐบาลสหรัฐ หรือเป็นองค์กรณ์อื่นที่มีองค์กรข้างต้นเป็นเจ้าของ 

- นิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ในดินแดนของสหรัฐและผู้รับผลประโยชน์ของทัง้หมดเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในดินแดนของสหรัฐ 

- นิติบุคคลที่ธุรกิจหลักของนิติบุคคลประกอบด้วยการถือหุ้น (ทัง้หมดหรือบางส่วน) หรือให้สินเชื่อและบริการทางการเงินอื่นๆ แก่บริษัทลูกหนึ่งหรือหลายแห่งที่ประกอบธุรกิ จเกี่ยวกับ
การค้าหรือธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงิน ยกเว้นในกรณีที่มีหน้าที่ (หรือท าหน้าที่เสมือน) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุน 

- นิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้มายังไม่ครบ 24 เดือน โดยยังไม่ได้เริ่มด าเนินธุรกิจ และไม่มีประวัติว่าได้ด าเนินธุรกิจมาก่อน แต่ได้ท าการลงทุนในทรัพย์สินด้วยวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ 
ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจสถาบันการเงิน 

- นิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงินในระยะเวลา 5 ปี ก่อนหน้า และอยู่ในขัน้ตอนการขายทรัพย์สินเพื่อช าระบัญชี หรืออยู่ระหว่างปรับโครงสร้างเพื่อด าเนินธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการ
เป็นสถาบันการเงิน 

- นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในการให้สินเชื่อหรือท าธุรกรรมเพื่อกระจายความเส่ียง (hedging) แก่หรือเพื่อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (นิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยนิติ
บุคคลอื่นเกินร้อยละ 50 ของหุ้นทัง้หมด ไม่ว่าจะโดยมูลค่าหรือสิทธิออกเสียง) ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และไม่มีการให้สินเชื่อหรือท าธุรกรรมเพือ่กระจายความเส่ียงแก่นิติบุคคลอื่นที่ไมใ่ช่
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทัง้นีก้ลุ่มของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องนีต้้องไม่ได้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน 

- นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ได้รับการยกเว้น ตามที่ก าหนดในหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐที่เกี่ยวข้อง  

- นิติบุคคลที่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนีทุ้กข้อ 
o เป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้และประกอบธุรกิจในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม การ

กีฬา หรือการศึกษา หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้และด าเนินการในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของตนโดยมีลักษณะเป็นองค์กรวิชาชีพ กลุ่มธุรกิจ หอการค้า องค์กรแรงงาน 
องค์กรการเกษตร หรือพืชสวน กลุ่มท างานเพื่อสังคม หรือองค์กรที่ด าเนินการในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะ 

o เป็นนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศถิ่นที่อยู่ 
o เป็นนิติบุคคลที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าของหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้ หรือทรัพย์สินของนิติบุคคลนัน้  
o กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าว หรือข้อก าหนดตามเอกสารจัดตัง้ไม่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายเงินได้ หรือสินทรัพย์ของนิติบุคคลดังกล่าวเพื่อ

เป็นผลประโยชน์ของบุคคลที่เป็นเอกชนหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการกุศล นอกเหนือจากกิจการการกุศลของนิติบุคคลดังกล่าว หรือการจ่าย เงินที่เป็นค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทนในการท างาน หรือการจ่ายเงินเป็นค่าอสังหาริมทรัพย์ที่นิติบุคคลดังกล่าวได้ซือ้ไว้ในราคาตลาด 

o กฎหมายที่บังคับใช้ในถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อก าหนดตามเอกสารจัดตัง้ต้องมีข้อก าหนดว่าในการเลิกกิจการหรือการยุบเลิกนิติบุคคลดังกล่าว สินทรัพย์
ทัง้หมดจะถูกโอนให้หน่วยงานของรัฐบาล หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรอื่น หรือเวนคืนให้กับรัฐบาลของประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าว หรือหน่วยงานย่อยทาง
การเมืองใดๆ 

10) นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่มีรายได้ทางอ้อมเป็นรายได้หลัก (Passive NFFE) หมายถึง นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (NFFE) ที่ไม่ใช่ (ก) นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่มีรายได้
ทางตรงเป็นรายได้หลัก (Active NFFE) หรือ (ข) ห้างหุ้ นส่วนต่างชาติที่ท าหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย (withholding foreign partnership) หรือทรัสต์ต่างชาติที่ท าหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 
(withholding foreign trust) ให้กับ IRS ตามที่ก าหนดในหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐที่เกี่ยวข้อง  *อนึ่ง ค าว่า “ต่างชาติ : foreign” ภายใต้นิยามนีห้มายถึงนิติบุคคลชาติอื่นๆ 
นอกเหนือจากนิติบุคคลสหรัฐ (non-U.S.) 

 


