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เขียนท่ี.......................................................................................... 
วนัท่ี..............เดือน......................................พ.ศ........................... 

 

หนงัสือฉบบัน้ีท าข้ึนระหวา่ง (นาย / นางสาว / นาง).............................................................................................................................อาย.ุ.....................ปี  
บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี......................................... ท่ีอยู ่บา้นเลขท่ี...............................หมู่ท่ี..................................ถนน........................................... 
แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ........................................จงัหวดั................................... เบอร์โทร........................................................... 
ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “ผูโ้อนสิทธิ” ฝ่ายหน่ึงกบั (บริษทั / ห้างหุ้นส่วนจ ากดั / ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล)...................................................................โดย
.....................................................................ผูมี้อ  านาจกระท าการแทน ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี........................................................ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี
.....................................หมู่ท่ี..............ถนน...................................แขวง/ต าบล...............................................เขต/อ าเภอ....................................................
จงัหวดั.....................................เบอร์โทร............................................. 

ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “ผูรั้บโอนสิทธิ” อีกฝ่ายหน่ึง ทั้งสองฝ่ายตกลงท าหนงัสือฉบบัน้ี ดงัมีขอ้ความต่อไปน้ี 

 1.  ผูโ้อนสิทธิเป็นผูเ้อาประกนัภยั ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี.........................................................................ซ่ึงออกโดย บริษทั ไทยซมัซุง 
ประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ผูโ้อนสิทธิเป็นผูท้รงสิทธิเรียกร้องโดยสมบูรณ์และชอบดว้ยกฎหมาย ในการรับเงินและ/หรือผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าว รวมถึงสิทธิเรียกร้องโดยประการอ่ืนๆ อนัสืบเน่ืองจากกรมธรรมป์ระกนัภยัและการเปล่ียนแปลงแกไ้ขเพ่ิมเติมกรมธรรม์
ประกนัภยั ซ่ึงมีอยูใ่นขณะท าหนงัสือฉบบัน้ี และ/หรือจะพึงมีต่อไปในภายหนา้ ทั้งน้ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 2.  ผูโ้อนสิทธิตกลงโอน และผูรั้บโอนสิทธิตกลงรับโอน สิทธิเรียกร้องในสิทธิรับเงินตามขอ้ 1. เวน้แต่สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยัระบุ
ให้เป็นสิทธิของผูโ้อนสิทธิโดยเฉพาะ    โดยการน้ี สิทธิรับเงินดงักล่าวเป็นสิทธิเด็ดขาดของผูรั้บโอนสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว ส่วนบรรดาหนา้ท่ีและความรับ
ผิดตามกรมธรรมข์องผูโ้อนสิทธิยงัคงเป็นของผูโ้อนสิทธิอยูต่ามเดิมทุกประการ 
 3.  ในกรณีท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัระบุช่ือบุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บประโยชน์นอกเหนือจากผูโ้อนสิทธิ ผูโ้อนสิทธิขอรับรองว่า ผูโ้อนสิทธิมิไดส่้งมอบ
กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวให้แก่ผูรั้บประโยชน์ และผูรั้บประโยชน์มิไดบ้อกกล่าวเป็นหนงัสือมายงับริษทัเพ่ือถือเอาประโยชน์แห่งสญัญานั้น ไม่วา่ก่อน
หรือขณะท าหนงัสือฉบบัน้ี 
 4.   ผูโ้อนสิทธิและผูรั้บโอนสิทธิตกลงจะไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะส่งผลเป็นการลบลา้ง หรือท าให้เส่ือมเสียต่อสิทธิการรับเงินตามหนงัสือฉบบัน้ี  
 5.   ผูโ้อนสิทธิและผูรั้บโอนสิทธิตกลงให้ขอ้ตกลงตามหนงัสือฉบบัน้ีเป็นอนัส้ินสุด เม่ือผูรั้บโอนสิทธิไดท้  าหนงัสือยกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้องน้ี
ให้แก่ผูโ้อนสิทธิ 
 6.   เม่ือขอ้ตกลงตามหนงัสือฉบบัน้ีส้ินสุดลง หรือถูกยกเลิกดว้ยประการใดๆ ผูโ้อนสิทธิและผูรั้บโอนสิทธิตกลงให้สิทธิและหน้าท่ีตามขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขในกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบัตามเดิมทุกประการ 
 7.  ผูโ้อนสิทธิและผูรั้บโอนสิทธิรับทราบวา่  การโอนสิทธิเรียกร้องตามหนงัสือฉบบัน้ี จะไม่ผูกพนับริษทัจนกว่าบริษทัจะไดรั้บแจง้การโอนสิทธิ
เรียกร้องเป็นหนงัสือ และบริษทัไดท้  าการบนัทึกสลกัหลงักรมธรรมแ์ลว้ ทั้งน้ี บริษทัไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้อง  และ
บริษทัไม่ตอ้งรับผิดใดๆ ในกรณีท่ีไดจ่้ายจ านวนเงินอนัพึงชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัให้กบัผูมี้สิทธิไปก่อนท่ีบริษทัจะทราบถึงการโอนสิทธิเรียกร้อง
ดงักล่าว 
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(กฎหมาย FATCA) ของผู้รับโอนสิทธิ (นิติบุคคล) 
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2.1 การรับรองสถานะ ( กรุณาท าเคร่ืองหมายในช่อง      ) 
 2.1.1   ผูรั้บโอนสิทธิเป็นนิติบุคคลท่ีเป็นเจา้ของผลประโยชนท่ี์ไดรั้บการยกเวน้ (Exempt Beneficial Owner) หรือสถาบนัการเงินท่ีถือวา่ปฏิบติัตาม FATCA แลว้ 
(Deemed-complaint FFI) เช่น รัฐบาลต่างชาติหรือองค์กรของรัฐบาลต่างชาติ องค์กรระหว่างประเทศหรือตวัแทนขององคก์ร ธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุน
เกษียณอายุท่ีไดรั้บการยกเวน้ภายใต ้FATCA บริษทัลงทุนท่ีเจา้ของผลประโยชนท์ั้งหมดเป็นเจา้ของผลประโยชนท่ี์ไดรั้บการยกเวน้ เป็นตน้  
        ไม่ใช่    ใช่ (ถา้ ใช่ กรุณาตอบ แบบฟอร์ม W–8BEN-E ของกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) เพิ่มเติม และไม่ตอ้งตอบค าถามขอ้อ่ืนอีก)   
 2.1.2   ผูรั้บโอนสิทธิเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งหรือจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาหรือภายใตก้ฎหมายหรือกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกา ใช่ หรือ ไม่   
 ไม่ใช่    ใช่ (ถา้ ใช่ กรุณาตอบ แบบฟอร์ม W9 ของกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) เพิ่มเติม และไม่ตอ้งตอบค าถามขอ้อ่ืนอีก)   
 2.1.3  ผูรั้บโอนสิทธิเป็นนิติบุคคลซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินตามท่ีระบุไวภ้ายใตก้ฎหมาย FATCA เช่น สถาบนัรับฝากเงิน (ธนาคาร หรือกิจการท่ีคลา้ยคลึงกนั) 
สถาบนัการเงินซ่ึงใหบ้ริการถือสินทรัพยแ์ทน (Custodian Institute) นิติบุคคลท่ีด าเนินกิจการเก่ียวกบัการลงทุน (เช่น นายหนา้คา้หลกัทรัพย ์ผูจ้ดัการเก่ียวกบัการลงทุน 
และกองทุนต่างๆ เป็นตน้) หรือ บริษทัประกนัชีวิต ใช่ หรือ ไม่   
                             ไม่ใช่   ใช่ (ถา้ ใช่ กรุณาตอบ แบบฟอร์ม W–8BEN-E ของกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) เพิ่มเติม และไม่ตอ้งตอบคาถามขอ้อ่ืนอีก)   
 2.1.4   ผูรั้บโอนสิทธิเป็นนิติบุคคลท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงินตามท่ีระบุไวภ้ายใตก้ฎหมาย FATCA ท่ีมีรายไดจ้ากการลงทุนในหลกัทรัพย ์เช่น ดอกเบ้ีย เงินปันผล 
หรือจากการลงทุนอ่ืน เช่น ค่าเช่าและคา่ลิขสิทธ์ิ ซ่ึงไม่ไดม้าจากการท าธุรกิจตามปกติ หรือรายไดอ่ื้นท่ีมีลกัษณะเดียวกนั ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไปของรายไดร้วม หรือ มี
สินทรัพยท่ี์ขา้พเจา้มีไวเ้พื่อการลงทุนใหเ้กิดรายไดใ้นรูปแบบขา้งตน้ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไปของสินทรัพยร์วม (Passive NFFE) ในรอบบญัชีปีท่ีผา่นมา ใช่ หรือ ไม่   
 ไม่ใช่   ใช่ (ถา้ ใช่ กรุณาตอบ แบบฟอร์ม W–8BEN-E ของกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) เพิ่มเติม และไม่ตอ้งตอบค าถามขอ้อ่ืนอีก) ให้ตอบ 
“ไม่ใช่” ในขอ้ 2.1.4 หากผูรั้บโอนสิทธิเป็นนิติบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 เป็นนิติบุคคลซ่ึงไม่ใช่สถาบนัการเงินตามท่ีระบุไวภ้ายใตก้ฎหมาย FATCA และมีรายไดจ้ากการท าธุรกิจตามปกติ (Active Income) เป็นรายไดห้ลกั (Active 
NFFE) เช่น บริษทัจดทะเบียนในบริษทัหลกัทรัพย ์นิติบุคคลท่ีไม่แสวงหาก าไร สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลใหม่ท่ีเร่ิมจดัตั้งไม่เกิน 24 เดือน เป็นตน้   
2.2 ค ายนิยอมและข้อตกลง 
 ผูโ้อนสิทธิและผูรั้บโอนสิทธิรับทราบวา่ บริษทั ไทยซมัซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) อาจมีขอ้ผูกพนัหรือตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย FATCA ในการ
น้ีผูโ้อนสิทธิและผูรั้บโอนสิทธิยินยอมและตกลงใหบ้ริษทัสามารถด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี เพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย FATCA 
      ก. การเปิดเผยข้อมูล การให้ข้อมูล และการแจ้งการเปลีย่นแปลงสถานะหรือข้อมูล 

 ผูรั้บโอนสิทธิยินยอมและตกลงให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลใดๆ  ท่ีบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยต่อหน่วยงานภาครัฐในประเทศหรือต่างประเทศท่ีก ากบัดูแลการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย FATCA   

 ผูรั้บโอนสิทธิยินยอมและตกลงใหข้อ้มูลเพิ่มเติมตามท่ีบริษทัร้องขอเป็นหนงัสือภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 ผูรั้บโอนสิทธิตกลงท่ีจะแจง้ให้บริษทัทราบกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงสถานะหรือขอ้มูลใดๆ ท่ีผูรั้บโอนสิทธิหรือผูโ้อนสิทธิเคยแจง้กบับริษทัไวก่้อนหนา้น้ี 

หากสถานะหรือขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วนั นบัแตว่นัท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  
      ข. ผลของการไม่ให้ข้อมูล   

 ในกรณีท่ีผูรั้บโอนสิทธิไม่ใหข้อ้มูล ผูรั้บโอนสิทธิและผูโ้อนสิทธิรับทราบและตกลงวา่บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการโอนมอบสิทธิในกรมธรรมแ์ละประโยชน์แห่ง
สญัญาประกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บโอนสิทธิตามหนงัสือฉบบัน้ี 

 ในกรณีท่ีบริษทัจะปฏิเสธการโอนสิทธิในกรมธรรมแ์ละประโยชน์แห่งสัญญาประกนัภยัจากเหตุท่ีผูรั้บโอนสิทธิไม่ให้ขอ้มูล บริษทัจะตอ้งส่งหนงัสือบอก
กล่าวใหผู้โ้อนสิทธิไดจ้ดัใหผู้รั้บโอนสิทธิแสดงเอกสาร  หรือหลกัฐานใดๆ  หรือใหท้ าหนงัสือยืนยนัต่อบริษทัก่อนวา่ผูรั้บโอนสิทธิไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือบอกกล่าว หากผูรั้บโอนสิทธิไม่ปฏิบติัตามค าบอกกล่าวนั้น บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการ
โอนมอบสิทธิ  ทั้งน้ีการส่งหนงัสือบอกกล่าวดงักล่าว บริษทัจะส่งทางไปรษณียถึ์งผูโ้อนสิทธิตามท่ีอยูท่ี่ผูโ้อนสิทธิไดแ้จง้ใหบ้ริษทัทราบ 


