การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายป้ องกันการหลีกเลี่ยงภาษี ของสหรัฐอเมริ กา
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
FATCA คืออะไร?
FATCA ย่อมาจาก Foreign Account Tax Compliance Act เป็ นกฎหมายทีอ่ อกโดย
สหรัฐอเมริกา มีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อป้องกันมิให้บุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคลทีม่ สี ถานะเป็ นบุคคล
อเมริกนั หลีกเลีย่ งการจัดเก็บภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผ่านการเปิ ดบัญชีกบั สถาบันการเงิน
นอกสหรัฐอเมริกา เพือ่ ทําธุรกรรมการเงิน
FATCA กําหนดให้สถาบันการเงิน ซึง่ รวมถึงบริษทั หลักทรัพย์มหี น้าทีต่ อ้ งรายงานข้อมูลทาง
บัญชี เงินได้ของบุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคลอเมริกนั ทีม่ รี ายได้นอกสหรัฐอเมริกา และ/หรือหักภาษี ณ
ทีจ่ ่าย (Withholdable Payment) และนําส่งต่อหน่ วยงานจัดเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกา (Internal
Revenues Service: IRS) ในกรณีลกู ค้าทีไ่ ม่ให้ความร่วมมือ
FATCA เกีย่ วข้องกับสถาบันการเงิ น อย่างไร?
ั่
ใ่ ห้ความร่วมมือเข้าทําข้อตกลง
FATCA กําหนดให้สถาบันการเงิน ซึง่ รวมถึงบริษทั หลักทรัพย์ทวโลกที
กับIRS มีหน้าทีจ่ ดั ทํารายงานข้อมูลเกีย่ วกับธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลอเมริกนั ให้แก่ IRS ตามระยะเวลาทีก่ ําหนด แต่หากสถาบันการเงินหรือบริษทั หลักทรัพย์ใดไม่ให้
ความร่วมมืออาจถูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยตามทีF่ ATCA กําหนด
ทําไมสถาบันการเงิ นไทย ต้องปฏิ บตั ิ ตาม FATCA ?
สถาบันการเงิน ซึง่ รวมถึงบริษทั หลักทรัพย์ในประเทศไทย ได้ให้ความร่วมมือกับ IRS ตามFATCA
ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2557 เนื่องจากสถาบันการเงินไทย มีการทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน
และบริษทั หลักทรัพย์ทวโลกจํ
ั่
านวนมาก การให้ความร่วมมือจึงเป็ นการป้องกันไม่ให้ถูกดําเนินมาตรการ
หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย หรือถูกปฏิเสธการทําธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงินอื่นทัวโลกที
่
ใ่ ห้ความ
ร่วมมือ ซึง่ จะส่งผลกระทบกับการทําธุรกรรมของลูกค้าได้

ผลกระทบกับลูกค้าสถาบันการเงิ นไทย
นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็ นต้นไป สถาบันการเงินไทยมีความจําเป็ นต้องขอข้อมูลลูกค้า
เพิม่ เติมเมื่อมาติดต่อทําธุรกรรมทางการเงิน เช่น เปิ ดบัญชีใหม่ เป็ นต้น โดยลูกค้าตอบแบบสอบถาม
สถานะความเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลอเมริกนั ทีส่ ถาบันการเงินไทยกําหนดร่วมกัน หากลูกค้า
ไม่ใช่บุคคลอเมริกนั หรือไม่มขี อ้ บ่งชีว้ ่าอาจเป็ นบุคคลอเมริกนั ไม่ตอ้ งดําเนินการใด ๆ เพิม่ เติม แต่หาก
ลูกค้าเป็ นบุคคลอเมริกนั หรือมีขอ้ บ่งชีว้ ่าอาจเป็ นบุคคลอเมริกนั ลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์มของ IRS
เพือ่ ยืนยันสถานะตนเอง
คําถาม – คําตอบ
Q: ทําไมลูกค้าทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลไทย ต้องกรอกแบบสอบถามสถานะความเป็ นบุคคล/
นิตบิ ุคคลอเมริกนั (FATCA Form)
A: ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็ นต้นไป FATCA กําหนดให้สถาบันการเงิน ซึง่ รวมถึงบริษทั หลักทรัพย์
ต้องตรวจสอบสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั ของลูกค้าทุกรายทีม่ าทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ซึง่
รวมถึงบริษทั หลักทรัพย์ เช่น เปิ ดบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ เปิ ดบัญชีซอ้ื ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า เป็ น
ต้น สถาบันการเงิน ซึง่ รวมถึงบริษทั หลักทรัพย์ไทย จึงได้รว่ มกันกําหนดแบบสอบถามสถานะความเป็ น
บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลอเมริกนั (FATCA Form)ของลูกค้า เพื่อยืนยันสถานะตนเอง ทัง้ นี้ การ
พิจารณาว่าเป็ นบุคคลอเมริกนั นัน้ มิใช่พจิ ารณาเฉพาะสัญชาติอเมริกนั เท่านัน้ ลูกค้าอาจมีขอ้ บ่งชีว้ ่าที่
เป็ นบุคคลอเมริกนั ได้ เช่น เกิดทีส่ หรัฐอเมริกา มีทอ่ี ยูใ่ นสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น
Q: ข้อบ่งชีว้ า่ ลูกค้าอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลอเมริกนั มีอะไรบ้าง?
A: FATCA กําหนดข้อบ่งชีว้ า่ ลูกค้าอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลอเมริกนั มีดงั นี้
กรณีบุคคลธรรมดา
• มีสญ
ั ชาติอเมริกนั / เกิดทีส่ หรัฐอเมริกา / มีทอ่ี ยูถ่ าวรในสหรัฐอเมริกา
• มีทอ่ี ยูป่ จั จุบนั หรือทีอ่ ยูเ่ พือ่ การติดต่อ หรือทีอ่ ยูเ่ พือ่ รับส่งไปรษณียแ์ ทน ในสหรัฐอเมริกา
ั่
ฐอเมริกา หรือ เคยอาศัยอยูใ่ นอเมริกาเกินกว่า 183 วัน
• มีทอ่ี ยูช่ วคราวในสหรั
• มีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา
• มีการมอบอํานาจให้บุคคลอื่นทีม่ ที อ่ี ยูใ่ นสหรัฐอเมริกา ดําเนินการเกีย่ วข้องกับบัญชีแทน
• มีการทําคําสังทํ
่ ารายการโอนเงินเป็ นประจําไปยังบัญชีทอ่ี ยูใ่ นสหรัฐอเมริกา
กรณีนิตบิ ุคคล
• เป็ นบริษทั ทีม่ กี ารจดทะเบียนจัดตัง้ ในสหรัฐอเมริกา
• เป็ นบริษทั ทีม่ ขี อ้ มูลบ่งชีไ้ ด้ว่า มีความเกีย่ วพันกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมีบุคคลหรือนิตบิ ุคคล
อเมริกนั เป็ นผูถ้ อื หุน้ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม ในสัดส่วนของหุน้ รวมกันเกินกว่า 10%

Q: ลูกค้าทีเ่ ป็ นบุคคลอเมริกนั หรือมีขอ้ บ่งชีว้ ่าอาจเป็ นบุคคลอเมริกนั หากประสงค์จะทําธุรกรรมการเงิน
ต้องทําอย่างไร?
A: บริษทั หลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ลกู ค้ากรอกแบบฟอร์มเพือ่ รับรองสถานะของตนเอง ดังนี้
• แบบฟอร์ม W-9 เพื่อรับรองความเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลอเมริกนั และระบุเลข
ประจําตัวผูเ้ สียภาษีของสหรัฐอเมริกา (TIN Number) ด้วย
• แบบฟอร์ม W-8BEN เพือ่ รับรองว่าไม่ได้เป็ นบุคคลอเมริกนั พร้อมกับแสดงเอกสารสนับสนุน
• แบบฟอร์ม W-8BEN-E เพื่อรับรองว่าไม่ได้เป็ นนิตบิ ุคคลอเมริกนั พร้อมกับแสดงเอกสาร
สนับสนุ น
ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์อาจขอเอกสาร หรือ หลักฐาน เพิม่ เติมจากลูกค้าเพื่อประโยชน์
ในการรับรองตนเองของลูกค้าว่าไม่เป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลอเมริกนั
Q: กรณีลูกค้ามิใช่บุคคลอเมริกนั หรือไม่มขี อ้ บ่งชีว้ ่าเป็ นบุคคลอเมริกนั ซึง่ ไม่มแี ละไม่มคี วามประสงค์จะ
ลงทุนในตราสารทีจ่ ะได้รบั เงินได้จากสหรัฐอเมริกา ต้องกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN หรือไม่?
A: หากลูกค้าลงนามยืนยันในแบบสอบถามสถานะความเป็ นบุคคล/นิตบิ ุคคลอเมริกนั (FATCA Form)
และไม่มขี อ้ บ่งชีว้ ่าเป็ นบุคคลอเมริกนั อีกทัง้ ไม่มแี ละไม่มคี วามประสงค์จะลงทุนในตราสารทีจ่ ะได้รบั เงิน
ได้จากสหรัฐอเมริกา ลูกค้าไม่ตอ้ งกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN
Q: ลูกค้าทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลอเมริกนั บริษทั หลักทรัพย์จะหักภาษีแทน IRS หรือไม่
A: หากลูกค้าเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลอเมริกนั ทีใ่ ห้ความร่วมมือปฏิบตั ติ าม FATCA บริษทั
หลักทรัพย์ไม่มหี น้าทีใ่ นการหักภาษี แทน IRS แต่มหี น้าทีร่ วบรวมและรายงานข้อมูลบัญชี ธุรกรรม
การเงิน ของลูกค้าทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลอเมริกนั ให้ IRS เท่านัน้
Q: บริษทั หลักทรัพย์ตอ้ งรายงานข้อมูลของลูกค้าทุกรายให้แก่ IRS หรือไม่ และรายงานเมือ่ ใด
A: บริษทั หลักทรัพย์มหี น้าทีร่ ายงานเป็ นรายปี เฉพาะข้อมูลลูกค้าทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาอเมริกนั นิตบิ ุคคล
อเมริกนั และลูกค้าทีป่ ฏิเสธให้ความร่วมมือเท่านัน้ โดยข้อมูลทีร่ ายงาน เช่น ชื่อลูกค้า ทีอ่ ยู่ เลข
ประจําตัวผูเ้ สียภาษี (TIN) เลขทีบ่ ญ
ั ชี และยอดเงิน หรือ มูลค่าทรัพย์สนิ คงเหลือในบัญชี ณ วันทําการ
สุดท้ายของปี เป็ นต้น
Q: หากลูกค้าปฏิเสธทีจ่ ะให้ขอ้ มูล/เอกสารตามที่ FATCA กําหนดแก่บริษทั หลักทรัพย์ ลูกค้าจะได้รบั
ผลกระทบอย่างไร
A: บริษทั หลักทรัพย์อาจปฏิเสธการทําธุรกรรมให้กบั ลูกค้า …….. (ให้แต่ละบริษทั หลักทรัพย์พจิ ารณาว่า
จะมีขอ้ นี้หรือไม่)

Q: กรณีลูกค้าขอใช้สาํ เนา W-8BEN หรือ W9 ทีท่ ําไว้แล้ว และลงชื่อในสําเนาเพื่อจัดส่งให้บริษทั
หลักทรัพย์ แทนการจัดทําแบบใหม่ได้หรือไม่
A: ได้
เอกสารฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพือ่ เป็ นข้อมูลความรูแ้ ก่ลกู ค้าของสถาบันการเงิน และบริษทั หลักทรัพย์เท่านัน้ มิใช่เอกสารที ่
เป็ นคําแนะนํา หรือ การให้คาํ แนะนําใดๆเกีย่ วกับกฎหมายภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หากท่านมีขอ้ สงสัย
เพิม่ เติมเกีย่ วกับกฎหมายดังกล่าว ท่านสามารถขอคําแนะนําปรึกษาได้จากทีป่ รึกษาด้านภาษีอากรของท่าน หรือ หา
ข้อมูลเพิม่ เติมได้ทเี ่ ว็บไซด์ www.irs.gov/FATCA

