
 
การปฏิบติัตามกฎหมายป้องกนัการหลีกเล่ียงภาษีของสหรฐัอเมริกา 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 
 

FATCA คืออะไร? 
FATCA ย่อมาจาก Foreign Account Tax Compliance Act เป็นกฎหมายทีอ่อกโดย

สหรฐัอเมรกิา มวีตัถุประสงคห์ลกั เพื่อป้องกนัมใิหบุ้คคลธรรมดาและนิตบุิคคลทีม่สีถานะเป็นบุคคล
อเมรกินัหลกีเลีย่งการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยผ่านการเปิดบญัชกีบัสถาบนัการเงนิ
นอกสหรฐัอเมรกิา เพือ่ทาํธุรกรรมการเงนิ 

FATCA กําหนดใหส้ถาบนัการเงนิ ซึง่รวมถงึบรษิทัหลกัทรพัยม์หีน้าทีต่อ้งรายงานขอ้มลูทาง
บญัช ี เงนิไดข้องบุคคลธรรมดาและนิตบุิคคลอเมรกินัทีม่รีายไดน้อกสหรฐัอเมรกิา และ/หรอืหกัภาษ ีณ 
ทีจ่่าย (Withholdable Payment) และนําส่งต่อหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองสหรฐัอเมรกิา (Internal 
Revenues Service: IRS) ในกรณลีกูคา้ทีไ่มใ่หค้วามรว่มมอื 
 
FATCA เกีย่วข้องกบัสถาบนัการเงิน อย่างไร? 
FATCA กําหนดใหส้ถาบนัการเงนิ ซึง่รวมถงึบรษิทัหลกัทรพัยท์ัว่โลกทีใ่หค้วามรว่มมอืเขา้ทาํขอ้ตกลง
กบัIRS มหีน้าทีจ่ดัทาํรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกรรมทางการเงนิของลูกคา้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิติ
บุคคลอเมรกินัใหแ้ก่ IRS ตามระยะเวลาทีก่ําหนด แต่หากสถาบนัการเงนิหรอืบรษิทัหลกัทรพัยใ์ดไมใ่ห้
ความรว่มมอือาจถูกหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยตามทีF่ATCA กาํหนด 
 
ทาํไมสถาบนัการเงินไทย ต้องปฏิบติัตาม FATCA ? 
สถาบนัการเงนิ ซึง่รวมถงึบรษิทัหลกัทรพัยใ์นประเทศไทย ไดใ้หค้วามรว่มมอืกบั IRS ตามFATCA 
ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2557 เน่ืองจากสถาบนัการเงนิไทย มกีารทาํธุรกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิ
และบรษิทัหลกัทรพัยท์ัว่โลกจาํนวนมาก การใหค้วามรว่มมอืจงึเป็นการป้องกนัไมใ่หถู้กดาํเนินมาตรการ
หกัภาษ ี ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปฏเิสธการทาํธุรกรรมทางการเงนิจากสถาบนัการเงนิอื่นทัว่โลกทีใ่หค้วาม
รว่มมอื ซึง่จะสง่ผลกระทบกบัการทาํธุรกรรมของลกูคา้ได ้
 



ผลกระทบกบัลกูค้าสถาบนัการเงินไทย 
นบัตัง้แต่วนัที ่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป สถาบนัการเงนิไทยมคีวามจาํเป็นตอ้งขอขอ้มลูลูกคา้
เพิม่เตมิเมื่อมาตดิต่อทาํธุรกรรมทางการเงนิ เช่น เปิดบญัชใีหม ่ เป็นตน้ โดยลูกคา้ตอบแบบสอบถาม
สถานะความเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลอเมรกินัทีส่ถาบนัการเงนิไทยกําหนดร่วมกนั หากลูกคา้
ไมใ่ช่บุคคลอเมรกินั หรอืไมม่ขีอ้บ่งชีว้่าอาจเป็นบุคคลอเมรกินั ไมต่อ้งดาํเนินการใด ๆ เพิม่เตมิ แต่หาก
ลูกคา้เป็นบุคคลอเมรกินัหรอืมขีอ้บ่งชีว้่าอาจเป็นบุคคลอเมรกินั ลูกคา้ตอ้งกรอกแบบฟอรม์ของ IRS 
เพือ่ยนืยนัสถานะตนเอง 
 
คาํถาม – คาํตอบ 
Q: ทาํไมลูกคา้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลไทย ตอ้งกรอกแบบสอบถามสถานะความเป็นบุคคล/
นิตบุิคคลอเมรกินั (FATCA Form) 
A: ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป FATCA กําหนดใหส้ถาบนัการเงนิ ซึง่รวมถงึบรษิทัหลกัทรพัย์
ตอ้งตรวจสอบสถานะความเป็นบุคคลอเมรกินัของลูกคา้ทุกรายทีม่าทําธุรกรรมกบัสถาบนัการเงนิ ซึง่
รวมถงึบรษิทัหลกัทรพัย ์เช่น เปิดบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์เปิดบญัชซีือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เป็น
ตน้ สถาบนัการเงนิ ซึง่รวมถงึบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย จงึไดร้ว่มกนักําหนดแบบสอบถามสถานะความเป็น
บุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลอเมรกินั (FATCA Form)ของลูกคา้ เพื่อยนืยนัสถานะตนเอง ทัง้น้ี การ
พจิารณาว่าเป็นบุคคลอเมรกินันัน้ มใิช่พจิารณาเฉพาะสญัชาตอิเมรกินัเท่านัน้ ลูกคา้อาจมขีอ้บ่งชีว้่าที่
เป็นบุคคลอเมรกินัได ้เชน่ เกดิทีส่หรฐัอเมรกิา มทีีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ 
 
Q: ขอ้บ่งชีว้า่ลกูคา้อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลอเมรกินั มอีะไรบา้ง? 
A: FATCA กาํหนดขอ้บ่งชีว้า่ลกูคา้อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลอเมรกินั มดีงัน้ี 

กรณบุีคคลธรรมดา 
• มสีญัชาตอิเมรกินั / เกดิทีส่หรฐัอเมรกิา / มทีีอ่ยูถ่าวรในสหรฐัอเมรกิา 
• มทีีอ่ยูป่จัจุบนั หรอืทีอ่ยูเ่พือ่การตดิต่อ หรอืทีอ่ยูเ่พือ่รบัสง่ไปรษณยีแ์ทน ในสหรฐัอเมรกิา 
• มทีีอ่ยูช่ ัว่คราวในสหรฐัอเมรกิา หรอื เคยอาศยัอยูใ่นอเมรกิาเกนิกวา่ 183 วนั 
• มหีมายเลขโทรศพัทใ์นสหรฐัอเมรกิา 
• มกีารมอบอาํนาจใหบุ้คคลอื่นทีม่ทีีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิา ดาํเนินการเกีย่วขอ้งกบับญัชแีทน 
• มกีารทาํคาํสัง่ทาํรายการโอนเงนิเป็นประจาํไปยงับญัชทีีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิา 
กรณนิีตบุิคคล 
• เป็นบรษิทัทีม่กีารจดทะเบยีนจดัตัง้ในสหรฐัอเมรกิา 
• เป็นบรษิทัทีม่ขีอ้มูลบ่งชีไ้ดว้่า มคีวามเกีย่วพนักบัสหรฐัอเมรกิาซึ่งมบุีคคลหรอืนิตบุิคคล
อเมรกินั เป็นผูถ้อืหุน้ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม ในสดัสว่นของหุน้รวมกนัเกนิกวา่ 10% 

 
 



Q: ลูกคา้ทีเ่ป็นบุคคลอเมรกินัหรอืมขีอ้บ่งชีว้่าอาจเป็นบุคคลอเมรกินั หากประสงคจ์ะทาํธุรกรรมการเงนิ 
ตอ้งทาํอยา่งไร? 
A: บรษิทัหลกัทรพัยข์อความรว่มมอืใหล้กูคา้กรอกแบบฟอรม์เพือ่รบัรองสถานะของตนเอง ดงัน้ี 

• แบบฟอรม์ W-9 เพื่อรบัรองความเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลอเมรกินั และระบุเลข
ประจาํตวัผูเ้สยีภาษขีองสหรฐัอเมรกิา (TIN Number) ดว้ย 
• แบบฟอรม์ W-8BEN เพือ่รบัรองวา่ไมไ่ดเ้ป็นบุคคลอเมรกินั พรอ้มกบัแสดงเอกสารสนบัสนุน 
• แบบฟอรม์ W-8BEN-E เพื่อรบัรองว่าไมไ่ดเ้ป็นนิตบุิคคลอเมรกินั พรอ้มกบัแสดงเอกสาร
สนบัสนุน 

ทัง้น้ี บรษิทัหลกัทรพัยอ์าจขอเอกสาร หรอื หลกัฐาน เพิม่เตมิจากลูกคา้เพื่อประโยชน์
ในการรบัรองตนเองของลกูคา้วา่ไมเ่ป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลอเมรกินั 

 
Q: กรณีลูกคา้มใิช่บุคคลอเมรกินัหรอืไมม่ขีอ้บ่งชีว้่าเป็นบุคคลอเมรกินั ซึง่ไมม่แีละไมม่คีวามประสงคจ์ะ
ลงทุนในตราสารทีจ่ะไดร้บัเงนิไดจ้ากสหรฐัอเมรกิา ตอ้งกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN หรอืไม?่ 
A: หากลูกคา้ลงนามยนืยนัในแบบสอบถามสถานะความเป็นบุคคล/นิตบุิคคลอเมรกินั (FATCA Form) 
และไมม่ขีอ้บ่งชีว้่าเป็นบุคคลอเมรกินั อกีทัง้ไมม่แีละไมม่คีวามประสงคจ์ะลงทุนในตราสารทีจ่ะไดร้บัเงนิ
ไดจ้ากสหรฐัอเมรกิา ลกูคา้ไมต่อ้งกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN 

 
Q: ลกูคา้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลอเมรกินั บรษิทัหลกัทรพัยจ์ะหกัภาษแีทน IRS หรอืไม ่
A: หากลูกคา้เป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลอเมรกินัทีใ่หค้วามรว่มมอืปฏบิตัติาม FATCA บรษิทั
หลกัทรพัยไ์มม่หีน้าทีใ่นการหกัภาษ ี แทน IRS แต่มหีน้าทีร่วบรวมและรายงานขอ้มลูบญัช ี ธุรกรรม
การเงนิ ของลกูคา้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลอเมรกินั ให ้IRS เทา่นัน้ 
 
Q: บรษิทัหลกัทรพัยต์อ้งรายงานขอ้มลูของลกูคา้ทุกรายใหแ้ก่ IRS หรอืไม ่และรายงานเมือ่ใด 
A: บรษิทัหลกัทรพัยม์หีน้าทีร่ายงานเป็นรายปีเฉพาะขอ้มลูลูกคา้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาอเมรกินั นิตบุิคคล
อเมรกินัและลูกคา้ทีป่ฏเิสธใหค้วามร่วมมอืเท่านัน้ โดยขอ้มลูทีร่ายงาน เช่น ชื่อลูกคา้ ทีอ่ยู่ เลข
ประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี (TIN) เลขทีบ่ญัช ีและยอดเงนิ หรอื มลูค่าทรพัยส์นิคงเหลอืในบญัช ีณ วนัทาํการ
สดุทา้ยของปี เป็นตน้  
 
Q: หากลูกคา้ปฏเิสธทีจ่ะใหข้อ้มลู/เอกสารตามที ่ FATCA กําหนดแก่บรษิทัหลกัทรพัย ์ ลูกคา้จะไดร้บั
ผลกระทบอยา่งไร 
A: บรษิทัหลกัทรพัยอ์าจปฏเิสธการทาํธุรกรรมใหก้บัลกูคา้ …….. (ใหแ้ต่ละบรษิทัหลกัทรพัยพ์จิารณาว่า
จะมขีอ้น้ีหรอืไม)่ 
 



Q: กรณีลูกคา้ขอใชส้าํเนา W-8BEN หรอื W9 ทีท่ําไวแ้ลว้ และลงชื่อในสาํเนาเพื่อจดัส่งใหบ้รษิทั
หลกัทรพัย ์แทนการจดัทาํแบบใหมไ่ดห้รอืไม ่
A: ได ้
 
เอกสารฉบบัน้ี จดัทาํขึ้นเพือ่เป็นขอ้มลูความรูแ้ก่ลกูคา้ของสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัยเ์ท่านัน้ มใิช่เอกสารที ่
เป็นคําแนะนํา หรอื การใหค้าํแนะนําใดๆเกีย่วกบักฎหมายภาษอีากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หากท่านมขีอ้สงสยั
เพิม่เตมิเกีย่วกบักฎหมายดงักล่าว ท่านสามารถขอคาํแนะนําปรกึษาไดจ้ากทีป่รกึษาดา้นภาษอีากรของท่าน หรอื หา
ขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีเ่วบ็ไซด ์www.irs.gov/FATCA 


