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การรบัรองสถานะ และค ายนิยอมและตกลงเพือ่ปฏบิตัติามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

1. การรบัรองสถานะ 

1.1 ขา้พเจา้เป็นนติบิคุคลทีเ่ป็นเจา้ของผลประโยชนท์ีไ่ดร้ับการยกเวน้ (Exempt Beneficial Owner) หรอืสถาบันการเงนิทีถ่อืวา่ปฏบัิตติาม FATCA 

แลว้ (Deemed-compliant FFI) เชน่ รัฐบาลตา่งชาตหิรอืองคก์รของรัฐบาลตา่งชาต ิองคก์รระหวา่งประเทศหรอืตัวแทนขององคก์ร ธนาคารแหง่ประเทศ

ไทย กองทนุเกษียณอายทุีไ่ดร้ับการยกเวน้ภายใต ้FATCA บรษัิทลงทนุทีเ่จา้ของผลประโยชนท์ัง้หมดเป็นเจา้ของผลประโยชนท์ีไ่ดร้ับการยกเวน้ เป็นตน้ 

 ไมใ่ช ่    ใช ่  (ถา้ ใช ่กรณุาตอบ แบบฟอรม์ W–8BEN-E ของกรมสรรพากรสหรัฐอเมรกิา (IRS) เพิม่เตมิ และไมต่อ้งตอบค าถามขอ้อืน่อกี) 

1.2 ขา้พเจา้เป็นนติบิคุคลทีจั่ดตัง้หรอืจดทะเบยีนในสหรัฐอเมรกิาหรอืภายใตก้ฎหมายหรอืกฎระเบยีบของสหรัฐอเมรกิา ใช ่หรอื ไม ่

 ไมใ่ช ่    ใช ่  (ถา้ ใช ่กรณุาตอบ แบบฟอรม์ W9 ของกรมสรรพากรสหรัฐอเมรกิา (IRS) เพิม่เตมิ และไมต่อ้งตอบค าถามขอ้อืน่อกี) 

1.3 ขา้พเจา้เป็นนติบิคุคลซึง่เป็นสถาบันการเงนิตามทีร่ะบุไวภ้ายใตก้ฎหมาย FATCA เชน่ สถาบันรับฝากเงนิ (ธนาคาร หรอืกจิการทีค่ลา้ยคลงึกัน) 

สถาบันการเงนิซึง่ใหบ้รกิารถอืสนิทรัพยแ์ทน (Custodian Institute) นติบิุคคลทีด่ าเนนิกจิการเกีย่วกับการลงทุน (เชน่ นายหนา้คา้หลักทรัพย ์ผูจั้ดการ

เกีย่วกับการลงทนุ และกองทนุตา่งๆ เป็นตน้) หรอื บรษัิทประกันชวีติ ใช ่หรอื ไม ่

 ไมใ่ช ่    ใช ่  (ถา้ ใช ่กรณุาตอบ แบบฟอรม์ W–8BEN-E ของกรมสรรพากรสหรัฐอเมรกิา (IRS) เพิม่เตมิ และไมต่อ้งตอบค าถามขอ้อืน่อกี) 

1.4 ขา้พเจา้เป็นนติบิุคคลทีไ่มใ่ชส่ถาบันการเงนิตามทีร่ะบุไวภ้ายใตก้ฎหมาย FATCA ทีม่รีายไดจ้ากการลงทุนในหลักทรัพย ์เชน่ ดอกเบีย้ เงนิปัน

ผล หรอืจากการลงทนุอืน่ เชน่ คา่เชา่และคา่ลขิสทิธิ ์ซ ึง่ไมไ่ดม้าจากการท าธุรกจิตามปกต ิหรอืรายไดอ้ืน่ทีม่ลัีกษณะเดยีวกัน ตัง้แตร่อ้ยละ 50 ขึน้ไปของ

รายไดร้วม หรอื มสีนิทรัพยท์ีข่า้พเจา้มไีวเ้พือ่การลงทนุใหเ้กดิรายไดใ้นรูปแบบขา้งตน้ ตัง้แตร่อ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรัพยร์วม (Passive NFFE) ในรอบ

บัญชปีีทีผ่า่นมา  ใช ่หรอื ไม ่

 ไมใ่ช ่    ใช ่  (ถา้ ใช ่กรณุาตอบ แบบฟอรม์ W–8BEN-E ของกรมสรรพากรสหรัฐอเมรกิา (IRS) เพิม่เตมิ และไมต่อ้งตอบค าถามขอ้อืน่อกี) 

ใหต้อบ “ไมใ่ช”่ ในขอ้ 1.4   หากทา่นเป็นนติบิคุคลดังตอ่ไปนี ้ 

เป็นนิตบิุคคลซึง่ไม่ใช่สถาบันการเงนิตามทีร่ะบุไวภ้ายใตก้ฎหมาย FATCA และมรีายไดจ้ากการท าธุรกจิตามปกต ิ(Active Income) เป็นรายไดห้ลัก 

(Active NFFE)  เชน่ บรษัิทจดทะเบยีนในบรษัิทหลักทรัพย ์นติบิคุคลทีไ่มแ่สวงหาก าไร สมาคม มลูนธิ ินติบิคุคลใหมท่ีเ่ร ิม่จัดตัง้ไมเ่กนิ 24 เดอืน เป็นตน้ 

2. ค ายนิยอมและตกลง 

ขา้พเจา้รับทราบวา่ บรษัิท เอฟดับบลวิด ีประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) (บรษัิท) อาจมขีอ้ผกูพันหรอืตอ้งปฏบัิตติาม กฎหมาย FATCA ในการนีข้า้พเจา้

ยนิยอมและตกลงใหบ้รษัิทสามารถด าเนนิการอยา่งหนึง่อยา่งใดดังตอ่ไปนี ้เพือ่ปฏบัิตติามกฎหมาย FATCA 

ก. การเปิดเผยขอ้มลู การใหข้อ้มลู และการแจง้การเปลีย่นแปลงสถานะหรอืขอ้มลู 

ขา้พเจา้ยนิยอมและตกลงใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มูลใดๆ ทีบ่รษัิทมหีนา้ทีต่อ้งเปิดเผยต่อหน่วยงานภาครัฐในประเทศหรอืต่างประเทศทีก่ ากับดูแลการ

ปฏบัิตติามกฎหมาย FATCA 

ขา้พเจา้ยนิยอมและตกลงใหข้อ้มลูเพิม่เตมิตามทีบ่รษัิทรอ้งขอเป็นหนังสอืภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะแจง้ใหบ้รษัิททราบกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงสถานะหรอืขอ้มูลใดๆ ทีข่า้พเจา้เคยแจง้กับบรษัิทไวก้อ่นหนา้นี ้หากสถานะหรอืขอ้มูล

ทีเ่ปลีย่นแปลงนัน้มคีวามเกีย่วขอ้งกับประเทศสหรัฐอเมรกิา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวั่นทีม่กีารเปลีย่นแปลงสถานะหรอืขอ้มลู 

ข. ผลของการไมใ่หข้อ้มลู  

ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ใหข้อ้มูล ขา้พเจา้ยนิยอมและตกลงใหส้ทิธกิับบรษัิทหักภาษี ณ ทีจ่่ายจากจ านวนเงนิใดๆ ทีข่า้พเจา้มสีทิธไิดรั้บตามกรมธรรม์

ประกันภัย ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย FATCA  

ในกรณีทีบ่รษัิทจะใชส้ทิธหัิกภาษี ณ ทีจ่่ายตามกฎหมาย FATCA จากเหตุทีข่า้พเจา้ไมใ่หข้อ้มูล บรษัิทจะตอ้งสง่หนังสอืบอกกล่าวใหข้า้พเจา้แสดง

เอกสาร หรอืหลักฐานใดๆ หรอืใหท้ าหนังสอืยนืยันต่อบรษัิทกอ่นว่าขา้พเจา้ไม่มหีนา้ทีต่อ้งเสยีภาษีในประเทศสหรัฐอเมรกิา ภายในระยะเวลา 30 วันนับ

แต่วันทีไ่ดรั้บหนังสอืบอกกล่าว หากขา้พเจา้ไม่ปฏบัิตติามค าบอกกล่าวนัน้ บรษัิทจะใชส้ทิธหัิกภาษี ณ ทีจ่่ายจากจ านวนเงนิใดๆ ทีข่า้พเจา้มสีทิธไิดรั้บ

ตามกรมธรรมป์ระกันภัย ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย FATCA ก็ได ้ 

ทัง้นี ้การสง่หนังสอืบอกกลา่ว เพือ่แจง้การใชส้ทิธหัิกภาษี ณ ทีจ่่าย ดังกลา่ว บรษัิทจะสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนถงึขา้พเจา้ตามทีอ่ยูท่ ีข่า้พเจา้ได ้

แจง้ใหบ้รษัิททราบ 
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