
 

 
 

ค ารับรองการเป็นคนสญัชาติอเมริกนั/สญัชาติอื่น หรือ ฐานะการมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา/ประเทศอื่น (ส าหรับบคุคลธรรมดา) 
SELF CERTIFICATION ON US/ OTHER COUNTRY’S CITIZENSHIP/TAX RESIDENCY STATUS (INDIVIDUALS ONLY) 

  

ข้อมูลลกูค้า / Customer’s Particulars 
  
ช่ือ (ตามที่ปรากฏในบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดนิทาง )            __________ 
Name (as  in ID Card / Passport)   
  
บตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดนิทาง เลขท่ี ______________________________________  ประเทศท่ีออก ____________________ _______ 
ID Card/Passport No.            Country of Issue: 
 
สถานท่ีเกิด (ประเทศ) ____________________________________________________________  วนั/เดือน/ปีเกิด_________________________   __    
Place of Birth (Country)                                                                                                           Date of Birth 
 
ท่ีอยู่                ประเทศ _________________________________  
Address:                                                                                                                                 Country 
 
 

ฐานะการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา/ US Tax Residency Status 
  
เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางภาษีเงินได้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองวา่ / 
For US federal income tax purposes, I represent and warrant that: 
 
    ข้าพเจ้ามิใชค่นสญัชาติอเมริกนั1 / ผู้ มีถ่ินที่อยู่2  ในสหรัฐเพื่อวตัถปุระสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐ  / เป็นผู้ ถือบตัรประจ าตวัผู้ มีถ่ินที่อยูถ่าวรอยา่ง        

ถกูกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) /  
 I am not a US person1 / Tax Resident 2 / Green Card Holder. 

หากท่านมิใช่คนสญัชาติอเมริกนั กรุณาจดัเตรียมเอกสารอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี้ / 
If you are not a US person, please provide one of the following supporting documents: 
 ส าเนาหนงัสือเดินทางทีมิ่ได้ออกให้โดยประเทศสหรฐัอเมริกา / copy of non-US passport; or 
 บตัรประจ าตวัประชาชนทีมิ่ได้ออกให้โดยประเทศสหรฐัอเมริกา / non-US government issued identification; and 
 ส าเนาเอกสารทีแ่สดงถึงการยกเลิกการมีสญัชาติเป็นคนอเมริกนั (กรณีทีท่่านเกิดในประเทศสหรฐัอเมริกา) หรือแสดงเหตผุลกรณีทีท่่านไม่สามารถแสดง

เอกสารดงักล่าวได ้/ copy of certificate of loss of nationality of the US or reasonable explanation that you do not have such a certificate 
(if you were born in the US): 

 _______________________________________________________________________________________________ 
 
    ข้าพเจ้าเป็นคนสญัชาติอเมริกนั1 / ผู้ มีถ่ินที่อยู่2  ในสหรัฐเพื่อวตัถปุระสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐ / เป็นผู้ ถือบตัรประจ าตวัผู้ มีถ่ินที่อยูถ่าวรอยา่งถกู

กฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) /  
 I am a US person1 / Tax Resident 2 / Green Card Holder 

กรุณาแจ้งหมายเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 3 ของทา่นในประเทศสหรัฐอเมริกา / Please provide your US Taxpayer Identification Number  
TIN 3 : _____________________________________________________________________________________________ 

 
    ข้าพเจ้ายืนยนัวา่ข้าพเจ้ามิได้เป็นผู้ ถือสญัชาติอเมริกนัอีกตอ่ไปแล้ว1 / I confirm that I am no longer a US person1. 

หากท่านมิได้เป็นผู้ถือสญัชาติอเมริกนัอีกต่อไปแล้ว กรุณาจดัเตรียมเอกสารอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี ้/  
If you are no longer a US person, please provide the following supporting documents: 
 ส าเนาหนงัสือเดินทางทีมิ่ใช่ของประเทศสหรฐัอเมริกา และเอกสารอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี้ / copy of non-US passport, and one of the 

following: 
 ส าเนาหนงัสือรบัรองการยกเลิก/สูญเสียการเป็นบคุคลผู้ถือสญัชาติอเมริกนั หรือ / copy of certificate of loss of nationality of the US or 
 แบบ  I-407 หรือ / I-407 Form or 
 แสดงเหตผุลกรณีทีท่่านไม่สามารถแสดงเอกสาร หรือ แบบฟอร์ม ดงักล่าวได้ / provide reason for not having the above certificate/form: 

 ________________________________________________________________________________________________ 
 
(กรุณาท าเคร่ืองหมายในสว่นที่เก่ียวข้องกบัทา่น /Please tick whichever applicable) 
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ฐานะการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศอื่นๆ/ Other Tax Residency Status 
กรุณาระบขุ้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ (ก) เขตอ านาจปกครองทัง้หมดที่ทา่นมีถ่ินที่อยูเ่พื่อวตัถปุระสงค์ในการเก็บภาษี  (ข) เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของทา่นในแตล่ะ
ราชอาณาจกัรที่ทา่นระบ ุ/  
Please complete the following indicating (a) all jurisdictions where you are a resident for tax purposes and (b) your TIN for each jurisdiction 
indicated.   

ประเทศ/ราชอาณาจกัร                   เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 3                     ระบเุหตผุล* เป็น ก ข หรือ ค          ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะเหตผุล ข 
     ของผู้ มีถ่ินที่อยู่ 2                หรือเลขประจ าตวัอื่นที่เทียบเทา่            กรณีไมมี่เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี               (เชน่ วา่งงาน, ผู้ เยาว์ เป็นต้น)            
Country/Jurisdiction            Tax  Identification Number (TIN) 3       if no TIN 3 available, enter                 Explanation for Reason B 

   of Tax Residence 2                  or equivalent number                           Reason* A, B, or C                  (e.g. unemployed, minor, etc.)                              
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                            
*เหตุผล / Reason: 
ก. –  ข้าพเจ้ามีถ่ินที่อยูใ่นประเทศ/ เขตอ านาจปกครองที่ไมมี่การออกเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีให้กบัผู้ มีถ่ินที่อยูข่องประเทศนัน้ / 
A – I am resident of a country/jurisdiction which does not issue TINs to its residents. 

ข. – ข้าพเจ้าไมส่ามารถได้รับเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีหรือเลขประจ าตวัอื่นที่เทียบเทา่ (กรุณาระบเุหตผุลในการไมส่ามารถได้รับเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 
กรณีที่ทา่นเลือกเหตผุลข้อนี)้ / 
B – I am otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number. (Please explain why you are unable to obtain a TIN if you have selected 
this reason.) 

ค. – เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีไมจ่ าเป็นต้องใช้ (หมายเหต ุเลือกเหตผุลข้อนี ้กรณีที่กฎหมายของประเทศของผู้ มีถ่ินที่อยูไ่ด้ระบไุว้ข้างต้นไมต้่องการให้
รวบรวมเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี) / 
C – TIN is not required. (Note: To be selected only if the law of the country of tax residence stated above does not require the TIN to be 
collected.) 

 กรุณาจดัเตรียมส าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เพ่ือแสดงข้อมลูของผู้ มีถ่ินที่อยู่ (เชน่ บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง ใบอนญุาตการ
ท างาน หรือเอกสารจากหน่วยงานทางภาษี เพ่ือแสดงถึงการยื่นภาษีเงินได้ลา่สดุ) เอกสารที่ทา่นต้องแสดงอาจมีมากกวา่หนึ่งชนิด กรณีที่ทา่นได้ชีแ้จงวา่
ทา่นมีถ่ินที่อยูม่ากกวา่หนึ่งประเทศ/ราชอาณาจกัร /  
Please provide copy of government-issued document to support your tax residence information ( e.g. identity card, passport, employment 
pass/ work permit or documents from tax authority showing recent filling of income tax). More than one supporting document may be 
required if you are declaring yourself as tax resident of more than one country/jurisdiction. 

 กรณีที่ประเทศ/ เขตอ านาจปกครองที่มีถ่ินที่อยู ่ไมไ่ด้รวมถึงประเทศตามที่อยูท่ี่ทา่นพกัอาศยั กรุณาท าเคร่ืองหมายในชอ่งด้านลา่งนี ้เพ่ือยืนยนัวา่ / 
If your country/jurisdiction of tax residence did not include the country of your residential address, please tick the following box, as 
confirmation: 
    ข้าพเจ้าไมไ่ด้มีถ่ินที่อยูใ่นประเทศที่ข้าพเจ้าก าลงัพกัอาศยั ที่เป็นพลเมือง หรือมีที่อยูก่ารท าเคร่ืองหมายในชอ่งนีเ้ป็นการยืนยนัวา่ ข้าพเจ้าไมไ่ด้เป็น  
 ผู้ มีถ่ินที่อยูใ่นประเทศอื่นใดอีกนอกเหนือจากที่ได้ชีแ้จงไว้แล้วข้างต้น / I am not a tax resident of the country (ies) where I am residing, citizen 
 of or having an address. By checking this box, I also confirm that I am not a tax resident of any countries other than those I have 
 declared above. 

 กรณีที่ไมไ่ด้รับค ายืนยนัข้างต้น DBSV อาจต้องเปิดเผยข้อมลูทางบญัชีของทา่นให้กบัหนว่ยงานทางภาษีตามข้อมลูที่ได้จดัเก็บไว้ นอกจากนี ้ทา่นอาจไม่
สามารถเปิดบญัชีเพ่ิมเติมหรือท ารายการลงทนุได้ /  
In the absence of the above confirmation, DBSV may have to disclose your account information to tax authority based on your information 
held in our records. In addition, you may not be able to open additional accounts or purchase investments with us. 

 

 
หมายเหตุ: / Notes: 
1   ความหมายของค าวา่ “คนสญัชาติอเมริกนั” / ”Definition of “US person” 

ก)  พลเมือง หรือ ผู้ มีถ่ินที่อยูถ่าวรของประเทศสหรัฐอเมริกา (เชน่ ผู้ ถือใบอนญุาตท างาน หรือเป็นบคุคลผู้ มีถ่ินที่อยูใ่นสหรัฐอเมริกาตามเกณฑ์ Substantial 
Presence Test / 

 A citizen or permanent resident of the United States (e.g. US Green Card Holder or someone who meets the requirements to be 
considered a resident under the 'substantial presence test'); 

ข)  บริษัท ห้างหุ้นสว่น  ทรัพย์สิน/ที่ดิน และการลงทนุ ที่เป็นของคนสหรัฐอเมริกา / US corporations, partnerships, estates and trusts; 
ค)  บคุคลอ่ืนใดที่มิใชค่นตา่งชาติ (บคุคลมิได้ถือสญัชาติอเมริกนั) (แตอ่ยูภ่ายใต้บญัญัตใินกฎหมายภาษีอากรของรัฐบาลกลางประเทศสหรัฐอเมริกา) / 

Any other person that is not a foreign (i.e. non-US) person (as defined under US federal tax law). 
2  ความหมายของค าวา่ “ผู้ มีถ่ินที่อยู่”  / Definition of “Tax Resident” ในแตล่ะประเทศ อาจมีกฎเกณฑ์ในการให้ความหมายของค าวา่ “ผู้ มีถ่ินที่อยู”่ ที่แตกตา่ง
กนั อนึ่งในบางประเทศได้จดัท าข้อมลูเพ่ือก าหนดวา่ ทา่นเป็นผู้ มีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัรนัน้หรือไม ่ตามเว็บไซต์นี ้ http://www.oecd.org/tax/automatic-
exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/. โดยทัว่ไปแล้ว ทา่นจะเป็นผู้ มีถ่ินที่อยูใ่นประเทศ/ เขตอ านาจปกครองที่ทา่นพกัอาศยัอยู ่อาจ
มีบางกรณีที่เป็นเหตใุห้ทา่นพกัอาศยัทีอ่ื่น หรือพกัอาศยัมากกวา่หนึ่งประเทศในเวลาเดียวกนั (ผู้ มีถ่ินที่อยูซ่ า้ซ้อน) ก็ได้  ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองผู้ มีถ่ินที่อยู ่
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กรุณาขอค าแนะน าจากทีป่รึกษาทางภาษี หรือข้อมลูตามที่ได้ระบไุว้ในเว็บไซต์ข้างต้น/  
Each jurisdiction has its own rules for defining tax residence, and jurisdictions have provided information on how to determine if you are resident 
in the jurisdiction on the following website: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/. In 
general, you will find that tax residence is the country/jurisdiction in which you live. Special circumstances may cause you to be resident 
elsewhere or resident in more than one country/jurisdiction at the same time (dual residency). For more information on tax residence, please 
consult your tax adviser or the information at the OECD automatic exchange of information portal mentioned above. 
3  เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี เป็นการรวมกนัของกลุม่อกัษรและตวัเลขที่ไมซ่ า้กนัที่แตล่ะบคุคลได้รับจากราชอาณาจกัร เพ่ือใช้ในการระบตุวับคุคลโดยมี
วตัถปุระสงค์ในการบริหารกฎหมายภาษีของราชอาณาจกัรนัน้ /  
TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an individual and is used to identify the individual for the purpose 
of administering tax laws of such jurisdiction. 

1. ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูที่ได้ให้ไว้ในที่นีถ้กูต้องและเป็นความจริง หากข้อมลูใดที่ได้ให้ไว้ในที่นีมี้การเปลี่ยนแปลงใดๆซึง่จะมีผลท าให้สถานะดงักลา่วไม่
ถกูต้อง ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั (“DBSV”) ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่
ข้าพเจ้ารับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทีใ่ห้เกิดความไมถ่กูต้องนัน้ๆ และข้าพเจ้าจะด าเนินการจดัสง่ข้อมลู เอกสาร หรือหลกัฐานใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
เปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ให้ DBSV ตามที่อาจร้องขอ  

 I certify that the information provided herein is true, complete and accurate. If any information herein changes or becomes inaccurate in any 
way, I shall immediately inform DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd. (“DBSV”) of such change or inaccuracy within 30 calendar days 
from the date I had knowledge of such change or inaccuracy. I undertake to promptly provide to DBSV such other information, documents 
or evidence which DBSV may require in connection with such change.  

2. ข้าพเจ้ายินยอมให้ DBSV ในการรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูของข้าพเจ้า เพื่อวตัถปุระสงค์ในเร่ืองของการรับรองนี ้ 
 I consent to the collection, use, disclosure and processing of my personal data by DBSV for the purposes of this Certification.  

3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ DBSV เปิดเผยข้อมลูใด ๆ ในที่นี ้(รวมถึงค ารับรองฉบบันี)้ แก่บคุคลที่สาม รวมถึง หน่วยงานของรัฐบาลในประเทศไทย และ หน่วยงาน
ของรัฐบาลในตา่งประเทศ ทัง้นีเ้พ่ือวตัถปุระสงค์ในการยืนยนัหรือการตรวจสอบการรับรองดงักลา่วนี ้ 

 I consent to DBSV disclosing any information herein (including providing this Certification) to any third party including any Thailand or 
overseas government authority for the purposes of confirming or investigating the content of this Certification. 

4. ในกรณีที่ลกูค้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นพลเมืองสญัชาติอเมริกนัหรือผู้ มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายแหง่ประเทศสหรัฐอเมริกา ลกูค้าต้องแจ้งให้
บริษัททราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัทีดงัตอ่ไปนี ้

- รายละเอียด สถานการณ์ สถานะการเป็นพลเมืองสญัชาติอเมริกนัหรือผู้ มีหน้าที่เสียภาษี ตามกฎหมายแหง่ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่อยู่ ที่พกัพิง สถานที่
ในการติดตอ่ และสถานที่ในการสง่จดหมายและเอกสารตา่งๆ สถานะทางภาษี หมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร และ หมายเลขไปรษณีย์อิเล็คโทรนิกส์ 

- การกอ่ตัง้ ผู้ ถือหุ้น หุ้นสว่น กรรมการ และเลขานกุารบริษัทของลกูค้า และ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงบัการให้บริการซือ้ขายหลกัทรัพย์กบัลกูค้าที่มิได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานะตามที่ปรากฏนี  ้

        If there is a change of status to be a US citizen or a US tax resident, the client shall promptly inform the company in writing with the following 
details. 

- The details of the change to be a US citizen or US tax resident, an address, a tax status, a contacting and mailing address, a telephone 
number, a facsimile number, and an e-mail address. 

- A founder, a shareholder, a partnership, a director or a secretary of the company of the client including its type of businesses.  
- The company reserves the right to suspend to provide the service of securities trading to the client who has failed to inform the change 

of status in this regard.     
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