
 

 

 

ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอเปิดบญัชีกูย้ืมเงินเพือ่ซ้ือขำยหลกัทรพัยป์ระเภทมำรจ้ิ์น 

ในระบบเครดิตบำลำนซข์อง บริษทัหลกัทรพัย ์เพือ่ธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) “บลล.” 

(ส ำหรบับุคคลธรรมดำ) 

 

ชดุแบบค ำขอเปิดบญัชีกูย้ืมเงินเพือ่ซ้ือขำยหลกัทรพัยป์ระเภทมำรจ้ิ์นในระบบเครดิตบำลำนซใ์นเอกสำรชดุนี้ ประกอบไปดว้ย 

1. แบบฟอร์ม FATCA ส ำหรับลูกค้ำประเภทบุคคลธรรมดำ 

2. ใบแนบแบบค ำขอเปิดบญัชีกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อขำยหลักทรัพย์ประเภทมำร์จิ้นในระบบเครดติบำลำนซ์ฯ 1 ชุด 

3. แบบค ำขอเปิดบญัชีกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อขำยหลักทรัพย์ประเภทมำร์จิ้นในระบบเครดติบำลำนซ์ฯ  1 ชุด 

4. ข้อชี้แจงส ำหรับกำรกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อขำยหลักทรัพย์ฯ  1 ชุด (ผู้ขอเปิดบญัชีต้องเซน็ชื่อทุกหน้ำ) 

5. บตัรตวัอย่ำงลำยมอืชื่อ 1 ชุด (ผู้ขอเปิดบญัชีลงชื่อทั้งหมด 4 แห่ง) 

6. หนังสอืยินยอม (เฉพำะกรณมีคีู่สมรส)  1 ชุด 

7. ใบสมคัร e-dividend(เฉพำะกรณต้ีองกำรรับเงินปันผลผ่ำนบญัชีธนำคำร) 1 ชุด 

 

เอกสำรประกอบกำรขอเปิดบญัชีกูย้ืมเงินฯ ท่ีจ ำเป็น 

● ส ำหรับผูม้สีถำนภำพเป็นพนักงำนบริษัท/ขำ้รำชกำร หรือพนักงำนรัฐวสิำหกิจ 

1. ส ำเนำบตัรประชำชน/บตัรข้ำรำชกำร     1 ชุด (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

2. ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน       1 ชุด (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

3. ส ำเนำบญัชีธนำคำรและรำยกำรบญัชีธนำคำรย้อนหลัง 6 เดอืน    1 ชุด (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

4. หนังสอืรับรองเงินเดอืน หรือ ส ำเนำสลิปเงินเดอืน    1 ชุด (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

5. ส ำเนำหลักฐำนกำรเปล่ียนชื่อ ตวั-สกุล (ถ้ำม)ี    1 ชุด (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

6. ส ำเนำหน้ำแรกของสมุดบญัชธีนำคำรที่ต้องกำรให้ บลล. โอนเงินเข้ำ  1 ชุด (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

   หรือ ส ำเนำ Statement หรือเอกสำรอื่นใดจำกธนำคำร ที่ระบุชื่อ-สกุล  

   และเลขที่บญัชีของลูกค้ำ (กรณทีี่ต้องกำรให้ บลล.โอนเงินเข้ำบญัชีโดยตรง) 

● ส ำหรับผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นเจำ้ของกิจกำร 

1. ส ำเนำบตัรประชำชน       1 ชุด (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

2. ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน       1 ชุด (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

3. ส ำเนำบญัชีธนำคำรและรำยกำรบญัชีธนำคำรย้อนหลัง 6 เดอืน    1 ชุด (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

4. ส ำเนำเอกสำรแสดงควำมเป็นเจ้ำของกจิกำร     1 ชุด (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

5. ส ำเนำหลักฐำนกำรเปล่ียนชื่อ ตวั-สกุล (ถ้ำม)ี    1 ชุด (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

6. ส ำเนำหน้ำแรกของสมุดบญัชธีนำคำรที่ต้องกำรให้ บลล. โอนเงินเข้ำ  1 ชุด (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

   หรือ ส ำเนำ Statement หรือเอกสำรอื่นใดจำกธนำคำร ที่ระบุชื่อ-สกุล  

   และ เลขที่บญัชีของลูกค้ำ (กรณทีี่ต้องกำรให้ บลล.โอนเงินเข้ำบญัชีโดยตรง) 

 

กรณสีมรสแล้ว จะต้องเพ่ิมเอกสำรดงัต่อไปนี้  

7. ส ำเนำใบทะเบยีนสมรส/ส ำเนำใบหย่ำ     1 ชุด (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

8. ส ำเนำบตัรประชำชนของคู่สมรส      1 ชุด (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรณต้ีองกำรรับเงินปันผลผ่ำนบญัชีธนำคำร จะต้องเพ่ิมเตมิเอกสำรดงัต่อไปนี้  

9. ส ำเนำบตัรประชำชน/บตัรข้ำรำชกำร     1 ชุด (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

10. ส ำเนำหน้ำแรกของสมุดบญัชีธนำคำรที่ต้องกำรรับเงินปันผล   1 ชุด (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 



หมำยเหตุ :  

֍  หำกเอกสำรไม่ครบถ้วน บลล. ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่พิจำรณำค ำขอเปิดบญัชีฯ จนกว่ำผู้ขอเปิดบญัชีจะส่งเอกสำรให้ครบถ้วน  

֍ กรุณำกรอกรำยละเอียดใน “แบบฟอรม์ FATCA” “ใบแนบแบบค ำขอเปิดบญัชีฯ” และ “แบบค ำขอเปิดบญัชีฯ”  

ให้ครบถ้วน  พร้อมทั้งยื่ นหลักฐำนประกอบให้สมบูรณ์  มิฉะนั้นอำจเกิดควำมล่ำช้ำในกำรพิจำรณำอนุมัติวงเงิน          

ข้อมูลตวัเลขด้ำนกำรเงินควรจะมหีลักฐำนที่เชื่อถอืได้ประกอบ ซึ่งจะท ำให้กำรพิจำรณำของ บลล. เป็นไปได้รวดเรว็ยิ่งขึ้น  

֍ หลังจำกที่ บลล. อนุมตัวิงเงินสนิเชื่อแล้ว ผู้ขอเปิดบญัชี จะต้องมำเซน็เอกสำรสญัญำภำยใน 15 วัน   

และในวนัท ำสัญญำฯดังกล่ำว  ผูข้อเปิดบัญชจีะตอ้งช ำระค่ำอำกรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู(้แต่ไม่เกิน 10,000บำท) 

เพือ่ติดสัญญำเงินกู ้และ 30บำทส ำหรับติดหนังสือมอบอ ำนำจ  ส ำหรับกำรช ำระค่ำอำกรแสตมป์  ผูข้อเปิดบัญชีจะตอ้ง

น ำฝำกเขำ้บัญชขีอง บลล. โดยบัญชมีำร์จิ้ นจะมผีลบังคับเมือ่ บลล.ไดรั้บช ำระค่ำอำกรแสตมป์ครบถว้นแลว้เท่ำนัน้ 

 

บญัชีธนำคำรส ำหรบักำรโอนเงินจำกลูกคำ้เขำ้บญัชีของ บลล. 

บญัชีออมทรพัย ์ช่ือ “บริษทัหลกัทรพัย ์เพือ่ธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) เพือ่ลูกคำ้” 

ธนำคำรท่ีสำมำรถโอนเงินได ้มีดงัต่อไปนี้  

1. ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)-สำขำถนนวิทย ุ   เลขท่ีบญัชี 049-4-07727-9 

2. ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)-ส ำนกัพหลโยธิน   เลขท่ีบญัชี 799-2-67723-0 

3. ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)-ส ำนกังำนใหญ่    เลขท่ีบญัชี 101-7-34339-1 

4. ธนำคำรยูโอบี จ ำกดั (มหำชน)-สำขำย่อยท็อปส ์ถนนวิทย ุ   เลขท่ีบญัชี 791-1-07438-2 

5. ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั (มหำชน)-สำขำย่อยถนนหลงัสวน  เลขท่ีบญัชี 700-1-50496-6 

6. ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) – ส ำนกันำนำเหนือ   เลขท่ีบญัชี 000-1-87725-9 

7. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) – ส ำนกัเพลินจิต   เลขท่ีบญัชี 001-9-15380-7 

8. ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) – ส ำนกัพหลโยธิน   เลขท่ีบญัชี 001-7-76534-8 

***  หลงัจำกท่ีไดน้ ำฝำกเงินแลว้ กรุณำเขียนรำยละเอียดช่ือ-สกุลของลูกคำ้ และช่ือ Broker ใหช้ดัเจนในใบน ำฝำก  

(กรณีช ำระค่ำอำกรขอใหร้ะบุเพิม่เติมว่ำ “ช ำระค่ำอำกร”) แลว้ส่ง Fax มำท่ีหมำยเลข 02-263-0740  

ถงึคุณเบญจมำภรณ ์คุณนพภำ หรือคุณกชมนพร หรือส่งทำง E-mail : operation@tsfc.co.th ภำยในเวลำ 17.00 น. 

 



แบบ FATCA สําหรับลูกคาประเภทบุคคลธรรมดา  

 แบบ FATCA สําหรับลูกคาประเภทบุคคลธรรมดา  ภาษาไทย 

ผูเปดบัญชี (คํานําหนา/ช่ือ/นามสกุล) 
 

สัญชาติ      ไทย 
            ………………………….. 

เลขที่บัตรประชาชน 
 

หนังสือเดินทาง เลขที่ 

สวนท่ี 1 ความสัมพันธทางธุรกิจท่ีทานมีกับบริษัท (กรุณาตอบคําถามทุกขอ) 

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person 
หากทานทําเครื่องหมายในชอง “ใช” ชองใดชองหน่ึง โปรดขามคําถามในสวนของผูท่ีไมใชบุคคลอเมริกันขางทายน้ี และกรอกแบบฟอรม W-9 

1. ทานเปนบุคคลอเมริกันใชหรือไม  / Are you a U.S. Citizen? ใช  ไมใช  

-โปรดตอบ “ใช” หากทานเปนพลเมืองอเมริกัน แมวาทานอาศัยอยูนอกสหรัฐ 

-โปรดตอบ “ใช” หากทานมีสถานะเปนพลเมืองของหลายประเทศ และหน่ึงในน้ันคือเปนพลเมืองอเมริกัน 

-โปรดตอบ “ใช” หากทานเกิดในสหรัฐ (หรือดินแดนที่เปนของสหรัฐ) และยังไมไดสละความเปนพลเมืองของสหรัฐตามกฎหมาย 

2. ทานเปนผูถือบัตรประจําตัวผูมีถ่ินท่ีอยูถาวรอยางถูกกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการด) ใชหรือไม ใช  ไมใช  

-โปรดตอบ “ใช” หากสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและสัญชาติของสหรัฐไดออกบัตรประจําตัวคนตางดาวที่ไดข้ึนทะเบียนเปนผูมีถิ่นที่อยูถาวรอยางถูกตองตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการด) ใหแกทาน 

-โปรดตอบ “ใช” ไมวาบัตรประจําตัวคนตางดาวที่ไดข้ึนทะเบียนเปนผูมีถิ่นทีอ่ยูถาวรอยางถูกตองตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการด) ของทานจะหมดอายุแลวหรือยังไมหมดอายุ ณ วันที่ทานกรอกและลงลายมือช่ือในแบบฟอรมน้ี 

-โปรดตอบ “ไมใช” หากบตัรประจําตัวคนตางดาวที่ไดข้ึนทะเบียนเปนผูมีถิ่นที่อยูถาวรอยางถกูตองตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการด) ของทานไดถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอยางเปนทางการแลว ณ วันที่ทานกรอกและลง

ลายมือช่ือในแบบฟอรมน้ี 

3. ทานมีสถานะเปนผูมีถ่ินท่ีอยูในสหรัฐเพ่ือวัตถุประสงคในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐใชหรือไม ใช  ไมใช  

ทานอาจถูกพิจารณาวาเปนผูมีถิ่นที่อยูในสหรัฐหากเปนไปตามเกณฑ “Substantial Physical Presence Test” ตัวอยางที่ทานจะถือวาเปนไปตามเกณฑนี้ ในปปจจุบัน ทานอยูในสหรัฐอยางนอย 183 วัน 

เปนตน และหากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดศึกษาขอมูลใน website ของหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ ดังนี้ http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-

Presence-Test 
 

ไมเปนบุคคลอเมริกัน / Non-U.S. Person 

หากทานทําเครื่องหมาย “ใช” ชองใดชองหน่ึง โปรดกรอกแบบฟอรม W-8BEN พรอมท้ังสงเอกสารประกอบ 
1. ทานมี (หรือจะมี) การมอบอํานาจหรือใหอาํนาจการลงลายมือช่ือแกบุคคลท่ีมีท่ีอยูในสหรัฐ เพ่ือการใดๆ ท่ีเก่ียวของกับบัญชีท่ีเปดไวหรือมีอยูกับบริษัท ใชหรือไม ใช  ไมใช  

2. ทานมี (หรือจะมี) ท่ีอยูในสหรัฐสําหรับรับไปรษณียแทน หรือท่ีอยูในสหรัฐสําหรับการสงเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับบัญชีท่ีเปดไวหรือมีอยูกับบริษัทแตเพียงท่ีอยูเดียว 

ใชหรือไม 

ใช  ไมใช  

3. ทานมี (หรือจะมี) ท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน หรือท่ีอยูเพ่ือการติดตอสําหรับบัญชีท่ีเปดไวหรือมีอยูกับบริษัทในสหรัฐ ใชหรือไม ใช  ไมใช  

4. ทานมีหมายเลขโทรศัพทในสหรัฐ เพ่ือการติดตอทานหรือบุคคลอื่นท่ีเก่ียวของกับบัญชีท่ีเปดไวหรือมีอยูกับบริษัทหรือไม ใช  ไมใช  

 

สวนท่ี 2 การยืนยันและการเปล่ียนแปลงสถานะของผูท่ีไมมีสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน 
1. ทานยืนยันวา ขอความขางตนเปนความจริง และครบถวนสมบูรณ 

2. ในกรณีท่ีทานไมใชบุคคลอเมริกัน ทานตกลงท่ีจะแจงใหบริษัททราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของทานเปนบุคคลอเมริกัน ภายใตกฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ 

3. ทานรับทราบและตกลงวา ในกรณีท่ีทานมิไดแจงใหบริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงใดๆ ในสถานะความไมเปนบุคคลอเมริกันของทาน หรือการนําสงขอมูลอันเปนเท็จ 

ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ เกี่ยวกับสถานะความไมเปนบุคคลอเมริกันของทาน จะไมมีผลใหบริษัทมีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับ

ทาน ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน 

4. ทานรับทราบและตกลงวา หากทานมีสถานะเปนบุคคลอเมริกัน แตขอมูลท่ีใหตามแบบฟอรมน้ี หรือตามแบบฟอรม W-9 เปนขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ 

บริษัทมีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับทาน ไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวน 

สวนท่ี 3 การยินยอมใหเปดเผยขอมูลและการหักบัญชี 
ภายใตขอบเขตของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และ/หรือ ขอตกลงใดๆ ระหวางบริษัทและหนวยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ทานตกลงใหความยินยอม และตกลงท่ีจะไมเพิก

ถอนการใหความยินยอมดังกลาวแกบริษัท ในการดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. เปดเผยขอมูลตางๆ ของทานเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตาม FATCA หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ 

(Internal Revenue Service: IRS) ขอมูลดังกลาว ไดแก ช่ือ ท่ีอยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี หมายเลขบัญชี จํานวนเงินหรือมูลคาคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชีในระหวางป

ปฏิทินท่ีผานมา รายการเคล่ือนไหวทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภทและมูลคาของผลิตภัณฑทางการเงิน และ/หรือ ทรัพยสินอ่ืนๆ ท่ีมีอยูกับบริษัท ตลอดจนจํานวนรายได และขอมูลอ่ืนๆ 

ท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธทางธุรกิจท่ีอาจถูกรองขอโดยบริษัท หนวยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ดวย 

2. หักเงินจากบัญชีของทาน และ/หรือ เงินท่ีทานอาจมีหรือมีสิทธิไดรับจากบริษัท ในจํานวนท่ีกําหนดโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ดวย 

ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑตางๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหวางบริษัท และหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกลาว 

หากไมมีการดําเนินการหักเงินจากบัญชีของทาน และ/หรือ เงินไดท่ีทานอาจมีหรือมีสิทธิไดรับจากบริษัท ตามขอ 2 ขางตน บริษัทจําเปนตองยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับทาน ไมวาท้ังหมด

หรือบางสวน ตามท่ีบริษัทเห็นสมควร โดยเปนดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวของบริษัท ในกรณีท่ีทานไมกรอกขอมูลและลงลายมือช่ือในแบบฟอรมน้ี ไมแจงเพ่ือปรับปรุงขอมูลตามท่ีไดใหไวตาม

แบบฟอรมน้ี หรือในกรณีท่ีทานใหขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณในแบบฟอรมน้ี 

ลายมือช่ือของลูกคาผูเปดบัญชี 

 

วันท่ี 

สําหรับบริษัท  

(ผูมีอํานาจลงนาม) 

วันท่ี 

 



 

 

 

 

ใบแนบแบบคําขอเปดบัญชีกูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลกัทรัพยประเภทมารจิน้ในระบบเครดิตบาลานซ(บัญชีมารจิ้น)  - บุคคลธรรมดา 

(กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวนทุกหัวขอ หากขอใดไมมีขอมูล กรุณาระบุวา “ไมมี”) 

ขอมูลสวนตวั  

ช่ือ-สกุล ลูกคา (นาย/นาง/น.ส.)_________________________________________________________________ 

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ________________________________________________________________________ 
สถานที่ทํางาน_____________________________________ตําแหนง__________________________________ 
โทรศัพทที่ติดตอได__________________________________E-mail address (ถาม)ี__________________________ 

รายไดประจําตอเดอืน______________________บาท รายไดอื่นๆตอเดือน__________________________บาท 

แหลงที่มาของรายไดอื่นๆ_____________________________________________________________________ 
ตําแหนงทางการเมอืง     ไมม ี  มี ตําแหนง__________________________________________ 

 

ช่ือ-สกุล ของคูสมรส(นาย/นาง/น.ส.)______________________________________________________________ 
อาชีพ/ประเภทธุรกิจ________________________________________________________________________ 

สถานที่ทํางาน_____________________________________ตําแหนง__________________________________ 
โทรศัพทที่ติดตอได__________________________________E-mail address (ถาม)ี__________________________ 
รายไดประจําตอเดอืน______________________บาท รายไดอื่นๆตอเดือน__________________________บาท 

แหลงที่มาของรายไดอื่นๆ_____________________________________________________________________ 
ตําแหนงทางการเมอืง     ไมม ี  มี ตําแหนง__________________________________________ 
 
บุคคลที่สามารถตดิตอขาพเจาไดในกรณีเรงดวน คือ_______________________________________________________ 
ความสัมพันธ______________________________________โทรศัพทที่ติดตอได___________________________ 

 

บุคคลที่ไดรบัประโยชนจากการทําธุรกรรมในทอดสุดทาย   ขาพเจา  ผูอื่น คือ_____________________ความสัมพันธ_______ 

บุคคลที่มีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมในทอดสุดทาย   ขาพเจา  ผูอื่น คือ_____________________ความสัมพันธ_______ 

บุคคลที่ไดรบัมอบอํานาจใหกระทําการแทน    ไมมี  ผูอื่น คือ_____________________ความสัมพันธ_______ 
 

วัตถุประสงคในการลงทุนในหลักทรัพย  ลงทุนระยะยาว  ลงทุนระยะสั้น  อื่นๆ________________________ 
แหลงที่มาของเงินที่นํามาลงทุนในหลกัทรัพย  เงินเดือน  ธุรกิจสวนตัว  การลงทุน  มรดก  

   อื่นๆ โปรดระบุ______________________________ 
 

ประสบการณในการลงทุนในหลักทรัพย 

 ไมเคยลงทุน  เคยลงทุนมาแลว_______________ป 
 

ประเภทบัญชีที่เคยลงทุน  เงินสด  มารจ้ิน   Internet Trading 

รายชื่อบริษัทหลักทรัพยที่ลูกคาเปดบัญชีอยูในปจจุบัน_____________________________________________________ 
 

ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในชวง 3 ป ที่ผานมา 

  ไมเคยกระทําผิด 

  เคยกระทําผิดในความผิดฐาน_____________________________ป________________________ 
       ขาพเจาขอรบัรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

 

ลายมือช่ือลูกคา_______________________ 
(                                                              ) 
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บริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน )  

แบบคําขอเปดบัญชีกูยืมเงินเพื่อซ้ือขายหลักทรัพยประเภทมารจ้ินในระบบเครดิตบาลานซ (บัญชีมารจ้ิน) 
 Application Form for Credit Balance Financing 

เลขท่ีอางอิง Ref. No................................................... 

วันท่ี Date.................................................................. 

เรียน กรรมการผูจัดการ Managing Director 

  บริษัทหลักทรัพยเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) TSFC Securities Public Company Limited 

 

 ขาพเจามีความประสงคขอเปดบัญชีกูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพยประเภทมารจิ้นในระบบเครดิตบาลานซ (บัญชีมารจิ้น) กับบริษัทหลักทรัพยเพ่ือธุรกิจ

หลักทรัพย จํากัด (มหาชน) โดยขาพเจาขอใหรายละเอียดไวดังนี้ 
 I would like to make a request to open an account for Credit Balance Financing with TSFC Securities Public Company Limited.    

I agree to provide information and details and acknowledge the following to be true and correct. 

 

ประวัติสวนบุคคล Personal Data 

 ช่ือและช่ือสกุล นาย/นาง/นางสาว ไทย Thai          

 Name & Surname (Mr./Mrs./Miss) อังกฤษ English         

 วัน/เดือน/ป เกิด Date of Birth   อายุ Age   สัญชาติ Nationality     

 บานเลขท่ี Home Address (ตามทะเบียนบาน)         

 บัตรประชาชน/บัตรขาราชการ/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางเลขท่ี I.D. Card/Alien Permit/Passport No.      

 ออกท่ี Issued at   จังหวัด Province   ประเทศ Country    

 หมดอายุวันท่ี Expiry Date   เลขท่ีบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร Tax I.D. No.      

 สําเร็จการศึกษาสูงสุด The Highest Level of Education    สาขาวิชา Major    

 สถาบันการศึกษา Institution Name    ประเทศ Country      

 ทานเคยเปล่ียน ชื่อ และ/หรือ สกุล มากอนหรือไม Have you ever changed your name and/or surname?  เคย Yes โปรดแนบหลักฐาน Attach the Document  ไมเคย No 

 

สถานภาพการสมรส Marital Status 

  โสด Single   สมรส Married  หยา Divorced  มาย Widow 

 ช่ือคูสมรส Spouse’s Name     ช่ือสกุลเดิมคูสมรส Maiden Name     

 คูสมรสเคยเปดบัญชีมารจิ้น (Credit Balance Financing) กับ บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) หรือไม 

 Have your spouse ever been open the Credit Balance Financing account at TSFC Securities Public Company Limited? 
  เคย Yes  ระบุ วงเงิน If Yes (Amount)  บาท Baht  ไมเคย No 

 สถานท่ีทํางานของคูสมรส Spouse’s Office Address          

 โทรศัพท Telephone No.     ตําแหนงงาน Position      

 บุตรในความอุปการะ No.of Dependent Children  คน   รายไดคูสมรสตอเดือน Spouse’s Monthly Income     บาท Baht 
 

ท่ีอยู/ท่ีติดตอ Contact Address 

 สถานท่ีติดตอทางไปรษณีย Post Address (By Mail) 

 ช่ือบริษัท Company    อาคาร Building    ช้ัน Floor   

 เลขท่ี No. ซอย Soi   ถนน Road    แขวง/ตําบล District    

 เขต/อําเภอ Boundary   จังหวัด Province   รหัสไปรษณีย Zip Code   

 โทรศัพท Telephone   โทรศัพทมือถือ Mobile Phone   โทรสาร Fax   

   

 สถานท่ีติดตอในการซื้อ/ขายท่ีใหไวกับบริษัทหลักทรัพย Confirmed Address (By Hand) 

 ช่ือบริษัท Company    อาคาร Building    ช้ัน Floor   

 เลขท่ี No. ซอย Soi   ถนน Road    แขวง/ตําบล District    

 เขต/อําเภอ Boundary   จังหวัด Province   รหัสไปรษณีย Zip Code   
     โทรศัพท Telephone   โทรศัพทมือถือ Mobile Phone   โทรสาร Fax   
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 ในกรณีจําเปนเรงดวน และติดตอโดยตรงไมได ใหติดตอบุคคลตามนี้ In case of emergency and normal contact is not possible, please contact as 

follows: 

 ช่ือและช่ือสกุล Name & Surname           

 ท่ีทํางาน Office Address            

 โทรศัพท Telephone   ตําแหนง Position   ความสัมพันธ Relationship   

 

การทํางาน Employment  

 อาชีพ  Career  เจาของกิจการ Entrepreneur   ขาราชการ Public Service       รัฐวิสาหกิจ State Enterprise 

    พนักงานบริษัท Employee                     อื่นๆ Others        

 ช่ือสถานท่ีทํางาน Office Name    ประเภทกิจการ Type of Business     

 ท่ีต้ัง Office Address            

 โทรศัพท Telephone     โทรสาร Fax      

 E-mail address                      

 ตําแหนงงาน Position                  อายุการทํางาน Tenure of Work   ป Years 

 * กรณีอายุงานตํ่ากวา 1 ป โปรดระบุท่ีทํางานเดิม In Case of Tenure of work is lower than 1 year, Please mention previous office address: 

 ช่ือสถานท่ีทํางานเดิม Previous Employer    ประเภทกิจการ Type of Business     

 ตําแหนงงาน Position     อายุการทํางาน Tenure of Work   ป Years 

 รายไดประจําตอเดือน Monthly salary    บาท (Baht) 

 รายไดอื่น ๆ ตอเดือน Other Monthly Income   บาท (Baht) 

 แหลงท่ีมารายไดอื่น ๆ Source of Other Monthly Income    

 คาใชจายโดยประมาณตอเดือน Monthly Expenses   บาท (Baht) 

 *กรณีเปนเจาของกิจการ โปรดระบุประเภทกิจการ In case of Entrepreneur, please specify Type of Business     

 ยอดขายตอเดือน Sale Amount /Month   บาท (Baht) กําไรสุทธิตอเดือน Net Profit /Month    บาท (Baht) 

 

ทรัพยสินอื่น Other Assets 

 รายการทรัพยสิน List of Assets   มูลคา Value  ภาระผูกพัน (ถามี) Obligations (if any) 

  ท่ีดิน Land       (  ) จํานอง Mortgage  (  ) อื่น ๆ Others   

  บานพรอมท่ีดิน Land & House     (  ) จํานอง Mortgage  (  ) อื่น ๆ Others   

  รถยนต Automobile      (  ) จํานํา Pledged      (  ) อื่น ๆ Others   

  พันธบัตร/หุนกู Bonds      (  ) จํานํา Pledged      (  ) อื่น ๆ Others   

  หุนสามัญ/หุนบุริมสิทธ์ิ Stocks     (  ) จํานํา Pledged      (  ) อื่น ๆ Others   

  ทรัพยสินอื่น ๆ Other Assets     (  ) จํานํา Pledged      (  ) อื่น ๆ Others   

  ทรัพยสินรวม Total Assets     บาท Baht 

 

การติดตอกับธนาคาร และ/หรือ สถาบันการเงิน Bank and/or Financial Institutions 

เงินฝาก Deposit 

ช่ือธนาคาร/สถาบันการเงิน 

Name 

เลขท่ีบัญชี 

Account Number 

ประเภทบัญชี 

Type of Account 

จํานวนเงิน (บาท) 

Amount (Baht) 

ระยะเวลาท่ีติดตอ 

Tenure 

     
     
 เงินฝากรวม Total Amount    

วงเงินสินเช่ือท่ีมีอยูในธนาคาร และ/หรือ สถาบันการเงิน Credit Facilities at Bank and/or Financial Institutions 

ช่ือธนาคาร/สถาบันการเงิน 
Name 

ประเภทบัญชี 
Credit Type 

วงเงิน (บาท) 
Amount (Baht) 

หลักประกัน 

Collateral 

ระยะเวลาท่ีติดตอ 

Tenure 

     
     
 วงเงินสินเช่ือรวม Total Credit Line    
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บริษัทหลักทรัพยอื่นท่ีติดตอ Broker References 

ช่ือบริษัท 

Company Name 

ประเภทบัญชี 

Type of Account 

วงเงิน (บาท) 

Amount (Baht) 

ระยะเวลาท่ีติดตอ 

Tenure 

    
    
    
    
    

 

ความรูทางดานการลงทุน Investment Knowledge 

ความรูทางดานการวิเคราะหพ้ืนฐาน Fundamental Analysis                                    ไมมี Poor      ปานกลาง Fair        ดี Good 

ความรูทางดานการซื้อขายหลักทรัพยในระบบเครดิตบาลานซ Trading on Credit Balance  ไมมี Poor        ปานกลาง Fair         ดี Good 

ประเภทบัญชีท่ีเคยลงทุน Type of Account   เงินสด Cash   มารจิ้น Margin   อินเตอรเน็ตเทรดด้ิง Internet Trading 

    ไมเคยลงทุน New                      เคยลงทุนมาแลว Trading Experience ป Year 

วัตถุประสงคในการลงทุน Investment Purpose 

 ลงทุนระยะยาว Long Term Investment  ลงทุนระยะส้ัน Short Term Investment  อื่นๆ Other   

 

 

 

 
 

บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพยตามโครงการ Securities Account 

ประเภทบัญชี          วงเงินซื้อขายหลักทรัพย       บาท   ระยะเวลาท่ีติดตอ           ป 
ประเภทบัญชี          วงเงินซื้อขายหลักทรัพย       บาท   ระยะเวลาท่ีติดตอ           ป 
ประเภทบัญชี          วงเงินซื้อขายหลักทรัพย       บาท   ระยะเวลาท่ีติดตอ           ป 
 
 
 

บุคคลอางอิง Reference 

 ช่ือ-ช่ือสกุล Name & Surname    ความสัมพันธ Relationship     

 ท่ีอยู Address             

 ท่ีทํางาน Office             

 โทรศัพท Telephone    ตําแหนง Position       

วงเงินเพื่อซ้ือขายหลักทรัพยและ/หรือยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรตท่ีขอ Credit Line Requested

 
 วงเงินกูจํานวน Amount       บาท Baht 

การรับเงิน Cash Receipt 

 ขาพเจาขอแจงความประสงคการรับเงินท่ีจะถอนไดในบัญขีมารจิ้นของขาพเจาโดยใหบริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (บลล.) นําเงิน 

เขาบัญชีดังนี้ (เลือกเพียงขอเดียว)  

    ช่ือบัญชี           (ช่ือตองไมใชบัญชีรวม)  

     เลขท่ีบัญชี A/C No.         ธนาคาร Bank                

     สาขา Branch      ประเภทบัญชี Type of Account       

 ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดขางตนถูกตองตรงกับบัญชีท่ีเปดไวกับธนาคารทุกประการ หากมีขอผิดพลาดหรือความเสียหายใดๆ จากการดําเนินการตามขอมูล  

ดังกลาว ขาพเจาจะเปนผูรับผิดทุกประการ 

 

 บัญชีธนาคารของบริษัทหลักทรัพย / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย                                                                                         
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รายละเอียดที่ใหไวนี้ ขาพเจาขอรับรองวาเปนความจริงทุกประการ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในภายหลัง ขาพเจาจะแจงใหบริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 
ทราบเปนลายลักษณอักษรทันที ขาพเจายินยอมและมอบอํานาจใหแก บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือตัวแทนบริษัทฯตรวจสอบขอมูล เพื่อใชในการ

ประเมินผลใบสมัคร หรือดําเนินการเก่ียวกับการกูยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพยของขาพเจา อนึ่ง ขาพเจาไดเขาใจและรับทราบถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ ขอบังคับของคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หนวยราชการ หรือของบริษัทฯ ที่เก่ียวของกับการกูยืมเงินเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพย ดีแลว ขาพเจาตกลงยินยอมผูกพันและรับปฏิบัติทุกประการ หากขาพเจาไมปฏิบัติ เปนเหตุใหความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ขาพเจายินดีรับผิดชอบทุกประการ ทั้งนี้ ขาพเจายินยอม 
หากวา บริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) จะสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธใบสมัคร โดยไมจําเปนตองระบุสาเหตุ 

I/we certify that the above information is true and correct. I also agree to notify TSFC Securities Public Company Limited in print immediately if there are 

any subsequent changes. I/we authorize TSFC Securities Public Company Limited, and its representatives to investigate any information as may be required from time 

to time for use in connection with the evaluation of my/our application or the operation of my/our Credit Balance Financing account. I/we will be bound by the Laws, 

Notifications, Regulations of Securities and Exchange Commission, The Office of the Securities and Exchange Commission, The Stock Exchange of Thailand, 

Bureaucracy or TSFC’s Contract when my/our Credit Balance account is opened. I/we shall be jointly and severally liable for all charges, if I/we do not follow to all the 

conditions, obligations and commitments in the Contract. I/we understand that TSFC Securities Public Company Limited reserves the right to decline an application 

without giving any reason. 

 
 
 
 
       ลายมือช่ือลูกคา       
       Customer’s Signature (                 ) 

 
สําหรับบริษัทหลักทรัพย (For Securities Company) 

ความเห็นเจาหนาท่ีการตลาด Marketing’s Recommendation 

- ความรูและความเขาใจเก่ียวกับการลงทุน Investment Acknowledgement       

              

- ความพรอมและความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเก่ียวกับบัญชีมารจิ้น Rule and Regulation Acknowledgement for Credit Balance 

              

- ประวัติการชําระเงินของลูกคา  Customer’s Payment History 

 ลาชา Delay    คร้ัง/ป Time/year  เช็คคืน Returned Cheque    คร้ัง/ป Time/Year 

- จุดประสงคในการลงทุน Investment Purpose         

              

- ลูกคาเปนลูกหนี้ผอนชําระ หรือลูกหนี้ท่ีอยูระหวางการดําเนินคดี   Debtor on Instalment or joining the case 

  ใช Yes      ไมใช No 

- ความเห็นอื่น ๆ Other           

             

             

                            

  บริษัทไดทําการตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ของลูกคาแลว ขอรับรองวาตรงกับตนฉบับ และลูกคาเปนบุคคลเดียวกับท่ีปรากฏตามเอกสาร หลักฐาน และเปนผู

มีอํานาจในการตัดสินใจส่ังซื้อขายหลักทรัพยโดยไมเปนตัวแทนของบุคคลอื่น  นอกจากนี้ ไดแนะนําและใหความรูแกลูกคา เพ่ือใหเขาใจถึงกฎระเบียบและ

ลักษณะของการกูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพยในระบบ Credit Balance เปนท่ีเรียบรอยแลว 

  I have verified all customer documents, which are correct. I also certify this customer is the same person who shown in these 

documents and he/she has the authority to make all decisions for his/her trading. Furthermore, he/she is not the nominee for other 

persons. In addition to I have already suggested and informed to the customer to understand all regulations and the nature of Credit 

Balance Financing. 

 
      ลงช่ือเจาหนาท่ีการตลาด       
      Marketing Officer’s Signature (    ) 

      โทรศัพท Tel        

 
     

ลงช่ือผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท        
    Authorized Officer’s Signature (                     ) 

    For and On Behalf of        



                                                                                        หนา 1 จาก 4 ลายเซ็นลูกคา.............................................. 

T S F CT S F C                                                                                 
ขอชี้แจงสําหรับการกูยืมเงินเพื่อซ้ือขายหลักทรัพยและ/หรอืยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต 

    (ประเภทมารจิ้นในระบบ Credit Balance)  
 
บริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (บลล.) จัดทําเอกสารฉบับน้ีเพื่อชี้แจงขอมูลใหลูกคาเขาใจถึงนโยบายของ บลล. เก่ียวกับการกูยืม

เงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ/หรือยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรตท่ี ลูกคาควรทราบ ดังตอไปน้ี 
   

การกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ/หรือยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต (ประเภทมารจิ้นในระบบ Credit Balance) เปนโครงการใหบริการสินเชื่อเพื่อการซื้อ

หลักทรัพยและบริการใหยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรตใหกับลูกคา โดยซื้อขายผานบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยตามโครงการ และ 

บลล. จะเปนผูใหกูยืมเงินและชําระราคาในการซื้อหลักทรัพยและ/หรือใหยืมหลักทรัพยและสงมอบหลักทรัพยในการขายชอรตหลักทรัพย  เม่ือลูกคาและ

บริษัทหลักทรัพยไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี บลล. กําหนด 
 

1. การเปดบัญชีและการทําสัญญากูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย และ/หรือยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต 

1.1 ลูกคาตองทําการลงนามในสัญญากูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ/หรือยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต (ประเภทมารจิ้นในระบบ Credit Balance) 

กับ บลล.ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีแจงอนุมัติวงเงิน หากลูกคาไมมาทําสัญญาภายในกําหนด บลล. ขอสงวนสิทธิในการพิจารณา ยกเลิก

วงเงินทันที 

1.2 ลูกคาตองทําการลงนามในสัญญาแตงต้ังตัวแทนนายหนาเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนนายหนาท่ีเขารวมโครงการ  

1.3 ลูกคาจะตองมีบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย ประเภทบัญชีเงินสด กับบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนนายหนาท่ีเขารวมโครงการ 

1.4 ในวันทําสัญญากูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ/หรือยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต  ลูกคาจะตองชําระคาธรรมเนียมรายปตามท่ีระบุไวในสัญญา 

รวมท้ังชําระคาอากรแสตมป ซึ่งเทากับรอยละ 0.05 ของวงเงินมารจิ้น แตไมเกิน 10,000 บาท   หากมีการเพ่ิมวงเงิน ลูกคาตองชําระใหกับ 

บลล. โดยตรง   บลล.จะไมหักถอนจากบัญชีมารจิ้นของลูกคา 
                          

2. ประเภทหลักประกัน 

2.1 เงินสด 

2.2 หลักทรัพยจดทะเบียนท่ี บลล. อนุญาตใหซื้อขายในบัญชีมารจิ้นซึ่ง บลล. จะแจงใหทราบเปนคราวๆ ไป 

2.3 หลักประกันอ่ืนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

หมายเหตุ: ในขั้นตน บลล. จะไมรับหลักประกันในขอ 2.3  หากมีการเปล่ียนแปลง บลล. จะแจงใหทราบเปนคราวๆ ไป ท้ังน้ี หลักทรัพยใน

บัญชีมารจิ้นของลูกคาจะตองจํานํากับ บลล. ท้ังหมดเพื่อเปนประกันการชําระหน้ีของลูกคาท่ีมีกับ บลล.   
 

3. การซ้ือขายหลักทรัพย 

3.1 ลูกคาจะตองวางเงินหรือหลักทรัพยจดทะเบียนท่ี บลล. อนุญาตเปนประกันกอนการซ้ือ/ขายชอรตหลักทรัพย   

3.2 ลูกคาไมสามารถซื้อหลักทรัพยเกินกวาอํานาจซื้อหรือขายชอรตหลักทรัพยเกินกวาอํานาจขายชอรต ณ ขณะใดขณะหน่ึงได โดยอํานาจในการ

ซื้อ/ขายชอรตหลักทรัพยของลูกคาน้ันจะคํานวณจากทรัพยสินสวนเกินในบัญชีมารจิ้น (Excess Equity)  

3.3 ลูกคาสามารถซื้อขายหลักทรัพยไดไมเกินวงเงินมารจิ้น ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

3.4 ไมอนุญาตใหลูกคาทํารายการขายชอรตหลักทรัพย เวนแตไดทําสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพยกับ บลล. (เปนอีกฉบับหน่ึง) และติดตอยืม

หลักทรัพยท่ีจะขายชอรตกับ บลล. เรียบรอยแลว 
 

4. หลักทรัพยท่ีอนุญาตและไมอนุญาตใหลูกคาซื้อในบัญชีมารจิ้น รวมท้ังอัตรามารจิ้น 

4.1 หลักทรัพยท่ีอนุญาตและไมอนุญาตใหลูกคาซื้อในบัญชีมารจิ้น รวมท้ังอัตรามารจิ้น  บลล. จะพิจารณาจากสภาพคลอง ความผันผวนของ

ราคา และปจจัยพื้นฐานของหลักทรัพยน้ันๆ โดยจะมีการทบทวนรายชื่อหลักทรัพยและอัตรามารจิ้นดังกลาวเปนประจาํอยางนอยเดือนละ 1 

คร้ัง ซึ่ง บลล. จะแจงใหทราบเปนคราวๆ ไป 

4.2 ในการกูยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพยใดหลักทรัพยหน่ึงตองไมเกินอัตราการกระจุกตัว (Concentration Limit) ท่ีบลล. กําหนด ซึ่งจะมีการ

พิจารณาและแจงใหทราบเปนคราวๆ ไป 

 

 

 

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย จํากัด (มหาชน) 



                                                                                        หนา 2 จาก 4 ลายเซ็นลูกคา.............................................. 

 

 

5. การเรียกหลักประกันเพิ่มและการบังคับชําระหน้ี  

5.1 เม่ือมูลคาทรัพยสินรวมของลูกคา (Equity) มีมูลคาตํ่ากวามูลคาหลักประกันท่ีตองดํารงไว    บลล. จะหามมิใหลูกคาทําการซื้อ/
ขายชอรตหลักทรัพยต้ังแตวันแรกท่ีเรียกหลักประกันเพิ่ม และ บลล. จะเรียกใหลูกคานําหลักประกันมาวางเพ่ิมหรือ

ดําเนินการอื่นใดจนทําใหทรัพยสินรวมของลูกคามีมูลคา  ไมตํ่ากวา  มูลคาหลักประกันท่ีตองดํารงไว   หากลูกคาไมดําเนินการใหเสร็จส้ิน
ภายใน 5 วันทําการนับจากวันท่ีลงในหนังสือแจง หรือหากภายในระหวาง 5 วันทําการดังกลาว มูลคาทรัพยสินรวมของลูกคามีมูลคาเทากับ

หรือตํ่ากวามูลคาหลักประกันขั้นตํ่า บลล. จะทําการบังคับขายหลักประกัน (รวมถึงการบงัคับซื้อคืนในกรณีท่ีมีการยืมหลักทรัพยเพื่อ

ขายชอรต) ในวันทําการถัดไป ท้ังน้ี บลล.จะทําการบังคับขายหลักประกัน (รวมถึงการบังคับซื้อคืนในกรณีท่ีมีการยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต)

จนทําใหทรัพยสินรวมของลูกคามีมูลคา ไมต่ํากวา มูลคาหลักประกันท่ีตองดํารงไว 

5.2 ประเภทหลักประกันที่นํามาวางเพิ่ม  

• เงินสด จะตองนําเงินเขาบัญชีของ บลล. ภายใน 5 วันทําการ และสงใบนําฝากเงินให บลล. กอน 17.00 น.  

• เช็ค  จะตองนําเช็คเขาบัญชีของ บลล. ภายใน 4 วันทําการกอน Clearing และสงใบนําฝากเงินให บลล. 

กอน 17.00 น. ท้ังน้ี เพื่อใหทราบผลผานการเรียกเก็บเงิน ภายใน 5 วันทําการตามท่ี บลล.กําหนดขางตน 

• หลักทรัพย   จะตองสงมอบหลักทรัพยเพื่อจํานําเปนประกันการชําระหน้ีใหกับ บลล.ภายใน 5 วันทําการ และสงเอกสาร 

การสงมอบหลักทรัพยตามแบบฟอรมท่ีกําหนดใหบลล. กอน 15.30 น. ท้ังน้ีจะตองเปนหลักทรัพยท่ี บลล.

อนุญาตใหลูกคาซื้อในบัญชีมารจิ้นและอยูในระบบไรใบหุน (Scripless) ท่ีโอนผานระบบของบริษัท ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (ศูนยรับฝากหลักทรัพย)  

กรณีท่ีเปนใบหุน ลูกคาจะตองดําเนินการทําใหใบหุนน้ันเปนระบบไรใบหุน (Scripless) พรอมท้ังสงมอบเพื่อจํานํา

เปนประกันการชําระหน้ีใหกับ บลล. ตามขั้นตอนและระยะเวลาดังกลาวขางตน 

5.3 เม่ือมูลคาทรัพยสินรวมของลูกคาลดลงจนมีมูลคาเทากับหรือตํ่ากวามูลคาหลักประกันขั้นตํ่า   บลล. จะดําเนินการบังคับชําระหน้ีโดยการ

บังคับขายหลักประกัน(รวมถึงการบังคับซ้ือคืนในกรณีท่ีมีการยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต)ภายในวันทําการถัดไป จนทําใหทรัพยสินรวมของ

ลูกคามีมูลคา  สูงกวา   มูลคาหลักประกันขัน้ตํ่า  หลังจากน้ัน ลูกคายังคงมีหนาท่ีท่ีจะตองนําหลักประกันมาวางเพิ่มหรือดําเนินการ

อ่ืนใดจนทําใหทรัพยสินรวมของลูกคามีมูลคา ไมต่ํากวา มูลคาหลักประกันท่ีตองดํารงไว 
5.4 หากลูกคาเปดบัญชียอยเครดิตบาลานซผานบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนนายหนาท่ีเขารวมโครงการมากกวา 1 บริษัท โดยใชวงเงินสินเชื่อรวม 

สถานะของบัญชีเครดิตบาลานซสําหรับบัญชียอยใหคํานวณเงินสดคงคาง LMV (Long Market Value) และ EE (Excess Equity) แยกกันแต

ละบัญชียอย ในกรณีท่ี บลล. บังคับขายหลักประกันของบัญชียอยใดจนหมดแลว แตบัญชียอยน้ันยังคงมีมูลหน้ีคงเหลืออยู บลล. จะ

ดําเนินการตัดชําระหน้ีจากเงินสดคงเหลือ หรือบังคับขายหลักประกันในบัญชีอ่ืนของลูกคารายน้ัน เพื่อชําระหน้ีคงเหลือจนกวามูลหน้ีคงเหลือ

ในบัญชีแรกมีคาเปนศูนย หาก บลล. บังคับขายหลักประกันในบัญชียอยอ่ืน จนทําใหสถานะของบัญชียอยอ่ืนน้ันมี EE เปนลบ ลูกคาจะไม

สามารถส่ังซื้อในบัญชีน้ันไดอีก  

 บัญชี CB บัญชีใดของลูกคามียอด EE เปนบวก ลูกคาสามารถแจงความประสงคเปนลายลักษณอักษรเพื่อขอโอนหลักประกันท่ี

เปนหลักทรัพย หรือเงินสดคงเหลือไปยังบัญชียอยบัญชีใดท่ีมียอด EE เปนลบได 

5.5 เม่ือบังคับขายหลักประกัน (รวมถึงการบังคับซื้อคืนในกรณีท่ีมีการยืมหลักทรัพยเพื่อขายชอรต) แลว บลล. จะมีหนังสือแจงผลการบังคับขาย

ใหลูกคาทราบภายหลัง  

 

6. กรณีบริษัทผูออกหลักทรัพยใหสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยสําหรับหลักทรัพยท่ีเปนประกันการชําระหน้ี และ/หรือ หลักทรัพยท่ีอนุญาตใหซื้อขายใน

บัญชีมารจิ้น 

6.1 บลล. อาจทําการปรับอัตรามารจิ้น ของหลักทรัพยน้ันใหสูงขึ้นตามท่ี บลล. กําหนดกอนวันไดสิทธิในการจองซ้ือหลักทรัพย 

6.2 บลล. จะไมดําเนินการใชสิทธิแทนลูกคา ลูกคาจะตองดําเนินการชําระเงินและจองซื้อหลักทรัพยเอง 
6.3 บลล.จะไมนับรวมมูลคาสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย มาคํานวณเปนหลักประกัน และ/หรือ ทรัพยสินของลูกคา   เวนแตลูกคา

แสดงความประสงคจองซื้อหลักทรัพยผาน บลล. เทาน้ัน 
6.4 ในกรณีสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยเกิดจากหลักทรัพยท่ีลูกคายืมจาก บลล. ใหนําหลักเกณฑและเง่ือนไขในสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพยท่ี

ลูกคาไดทําไวเปนอีกฉบับหน่ึงมาใชบังคับ 



                                                                                        หนา 3 จาก 4 ลายเซ็นลูกคา.............................................. 

 

 

7. การวางเงิน 

7.1 โดยการนําเงินเขาบัญชีของ บลล. 

• หากวางเปนเงินสด    วันท่ีนําเงินเขา (วันท่ี T)    จะมีผลในการคํานวณในวันรุงขึ้น  (วันท่ี T+1) 

• หากวางเปนเช็ค        วันท่ีนําเงินเขา (วันท่ี T)   กอน Clearing จะมีผลในการคํานวณในอีก 2 วันทําการ  (วันท่ี  T+2) 

7.2 ลูกคาจะตองแจงการฝากเงินให บลล.ทราบ กอน 17.00 น. ในวันท่ีไดนําเงินเขาบัญชีของ บลล. มิฉะน้ัน บลล. จะถือวาไมไดรับการ

วางเงินจากลูกคา 

 

8. การวางหลักทรัพย 

8.1 ลูกคาสงมอบหลักทรัพยเพื่อจํานําเปนประกันการชําระหน้ีในระบบ Scripless ของศูนยรับฝากหลักทรัพย ให บลล. และสงเอกสารการสงมอบ

หลักทรัพยตามแบบฟอรมท่ีกําหนด  ให บลล. กอน  15.30 น.  ของวันท่ีสงมอบหลักทรัพย (วันท่ี T) 

8.2 เม่ือทําการจดแจงจํานําหลักทรัพยเรียบรอยแลว  จะมีผลตอการคํานวณในวันรุงขึ้น (วันท่ี T+1) 

 
9. การถอนเงิน 

9.1 ลูกคาแจงความประสงคในการถอนเงิน โดยดําเนินการผานบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนนายหนาตามโครงการเทาน้ัน และสงเอกสารการขอถอนเงิน

ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด  

9.2  การสงเอกสารการขอถอนเงินให บลล. กอน 12:00 น. ของวันท่ีขอถอนเงิน (วันท่ี T)   บลล. จะโอนเงินเขาบัญชีของลูกคาในวันรุงขึ้น 

(วันที่ T+1)     สงเอกสารให  หลัง 12.00 น.  จะโอนเงินเขาบัญชีของลูกคาในอีก 2 วันทําการ (วันที่ T+2) 
9.3 จํานวนเงินท่ีจะถอนไดไมเกินทรัพยสินสวนเกิน  ซึ่งคํานวณจากยอดทรัพยสินสวนเกิน ณ ส้ินวันท่ี T   
 

10. การถอนหลักทรัพย 

10.1   ลูกคาแจงความประสงคในการขอถอนหลักทรัพย โดยดําเนินการผานบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนนายหนาตามโครงการเทาน้ันและ     

          สงเอกสารการขอถอนหลักทรัพยตามแบบฟอรมท่ีกําหนด   

10.2   การสงเอกสารขอถอนหลักทรัพยให บลล. กอน 15.30 น. ของวันท่ีขอถอนหลักทรัพย (วันที่ T)   บลล. จะโอนหลักทรัพยใหใน 

  วันรุงขึ้น (วันที่ T+1) สงเอกสารให หลัง 15.30 น. จะโอนหลักทรัพยใหในวันรุงขึ้น (วันที่ T+2)   
10.3   หลักทรัพยท่ีขอถอนตองพนกําหนดการชําระราคาและสงมอบกับศูนยรับฝากหลักทรัพยแลว  

10.4   มูลคาสูงสุดของหลักทรัพยท่ีถอนไดจะไมเกินจํานวนหลักทรัพยท่ีมีอยูจริงในบัญชีมารจิ้น และหลังการถอนหลักทรัพยตองไมทําใหยอด 

           ทรัพยสินสวนเกินติดลบ 
   

11. การกําหนดอัตราดอกเบี้ย รายชื่อหลักทรัพยท่ี บลล. อนุญาตและไมอนุญาตใหซื้อในบัญชีมารจิ้น อัตรามารจิ้นเร่ิมตน อัตรามูลคาหลักประกันท่ีตอง

ดํารงไว อัตรามูลคาหลักประกันขั้นตํ่า และอ่ืนๆ ท่ี บลล. ประสงคจะแจงใหลูกคาทราบ 

บลล. จะประกาศ ณ ท่ีทําการของ บลล. และ/หรือ บริษัทหลักทรัพยท่ีเปนนายหนาตามโครงการ และ/หรือ ทางเวปไซดของ บลล. ท่ี  

WWW.TSFC.CO.TH โดยถือวาลูกคาไดยินยอมและทราบถึงประกาศดังกลาวแลว และหากมีการเปล่ียนแปลง บลล. จะแจงใหลูกคาทราบเปน

คราวๆ ไป ณ ท่ีทําการของ บลล. และ/หรือ บริษัทหลักทรัพยท่ีเปนนายหนาตามโครงการ และ/หรือ ทางเวปไซดของ บลล. 
 

หมายเหตุ:  1.  หากมีการเปล่ียนแปลงหนังสือชี้แจงฉบับน้ี ลูกคายินยอมให บลล. เปล่ียนแปลงไดโดยไมจําเปนตองแจงลูกคาลวงหนา ลูกคาไดรับทราบ 

และเขาใจขอชี้แจงเง่ือนไขและรายละเอียดดังกลาวขางตนอยางละเอียดถูกตองแลวและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามทุกประการ 

2.  บลล.  มีความยินดีท่ีจะแจงใหลูกคาทราบวา  บลล. ไดเขารวมเปนสมาชิกโครงการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีท่ีมีขอพิพาทระหวาง  บลล. 

และ ลูกคาท่ีเกิดขึ้นตามเง่ือนไขและหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศท่ีวาดวยเร่ืองอนุญาโตตุลาการ บลล. ยินยอมเขารวมกระบวนการดังกลาว เม่ือลูกคา

รองขอ  ท้ังน้ี ลูกคาสามารถศึกษาขอมูลการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการไดท่ีเว็บไซดของ ก.ล.ต. ในสวน ขอมูลเก่ียวกับกฎหมายและประกาศ

หรือ http://www.sec.or.th/enforcement/Content_0000000444.jsp?categoryID=CAT0000110&lang=th 

     3. หากทานมีขอรองเรียนเก่ียวกับการใหบริการหรือการปฏิบัติงานของบริษัท โปรดแจงสวนงานกํากับและควบคุม ฝายกํากับและตรวจสอบ

ภายใน โทร. 0-2263-0666 ตอ 340, 500, 501 หรือ Email : Compliance@tsfc.co.th 

 

 



                                                                                        หนา 4 จาก 4  

ภาคผนวก     
กรุณาทําเคร่ืองหมาย หนาขอท่ีตรงกับขอมูลของทาน (คําถามขอ 1-10  ใชเพ่ือประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของทาน) 
 

1. ปจจุบันทานอายุ ก.มากกวา 55 ป  ข.45 – 55 ป ค.35 – 44 ป ง.นอยกวา 35 ป 
2. ปจจุบันทานมีภาระทางการเงินและคาใชจายประจํา เชน คาผอนบาน รถ คาใชจายสวนตัว และคาเล้ียงดูครอบครัวเปนสัดสวนเทาใด 
      ก.มากกวารอยละ 75 ของรายไดท้ังหมด  ข.ระหวางรอยละ 50 ถึงรอยละ 75 ของรายไดท้ังหมด  
      ค.ระหวางรอยละ 25 ถึงรอยละ 50 ของรายไดท้ังหมด ง.นอยกวารอยละ 25 ของรายไดท้ังหมด 
3. ทานมีสถานภาพทางการเงินในปจจุบันอยางไร 
      ก.มีทรัพยสินนอยกวาหน้ีสิน ข.มีทรัพยสินเทากับหน้ีสิน      
      ค.มีทรัพยสินมากกวาหน้ีสิน            ง.มีความม่ันใจวามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสําหรับการใชชีวิตหลังเกษียณอายุแลว  
4. ทานเคยมีประสบการณ หรือมีความรูในการลงทุนในทรัพยสินกลุมใดตอไปน้ีบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
      ก.เงินฝากธนาคาร  ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 
      ค.หุนกู หรือกองทุนรวมตราสารหน้ี  ง.หุนสามัญ หรือกองทุนรวมหุน หรือสินทรัพยอ่ืนท่ีมีความเส่ียงสูง 
5. ระยะเวลาท่ีทานคาดวาจะไมมีความจําเปนตองใชเงินลงทุนน้ี  ก.ไมเกิน 1 ป                    ข.1 ถึง 3 ป  ค.3 ถึง 5 ป ง.มากกวา 5 ป 
6. วัตถุประสงคหลักในการลงทุนของทาน คือ  

ก.เนนเงินตนตองปลอดภัยและไดรับผลตอบแทนสมํ่าเสมอแตตํ่าได ข.เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ีสมํ่าเสมอ แตอาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินตนไดบาง 
ค.เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น แตอาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินตนไดมากขึ้น ง.เนนผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แตอาจเส่ียงท่ีจะสูญเงินตนสวนใหญได 

7. เม่ือพิจารณารูปแสดงตัวอยางผลตอบแทนของกลุมการลงทุนท่ีอาจเกิดขึ้นดานลาง ทานเต็มใจท่ีจะลงทุนในกลุมการลงทุนใดมากท่ีสุด  
   
ก.กลุมการลงทุนท่ี 1 มีโอกาสไดรับผลตอบแทน 2.5% โดยไมขาดทุนเลย 
ข.กลุมการลงทุนท่ี 2 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 7% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 1% 
ค.กลุมการลงทุนท่ี 3 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 15%  แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 5% 
ง.กลุมการลงทุนท่ี 4 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 25% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 15% 

 

8. ถาทานเลือกลงทุนในทรัพยสินท่ีมีโอกาสไดรับผลตอบแทนมาก แตมีโอกาสขาดทุนสูงดวยเชนกัน ทานจะรูสึกอยางไร  
ก.กังวลและต่ืนตระหนกกลัวขาดทุน ข.ไมสบายใจแตพอเขาใจไดบาง  
ค.เขาใจและรับความผันผวนไดในระดับหน่ึง ง. ไมกังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนท่ีอาจจะไดรับสูงขึ้น 

9. ทานจะรูสึกกังวล/รับไมได เม่ือมูลคาเงินลงทุนของทานมีการปรับตัวลดลงในสัดสวนเทาใด  
ก.5% หรือนอยกวา ข.มากกวา 5%-10%    ค.มากกวา 10%-20%   ง.มากกวา 20% ขึ้นไป 

10.  หากปท่ีแลวทานลงทุนไป 100,000 บาท ปน้ีทานพบวามูลคาเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ทานจะทําอยางไร 
ก.ตกใจ และตองการขายการลงทุนท่ีเหลือท้ิง ข.กังวลใจ และจะปรับเปล่ียนการลงทุนบางสวนไปในทรัพยสินท่ีเส่ียงนอยลง  
ค.อดทนถือตอไปได และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา ง. ยังม่ันใจ เพราะเขาใจวาตองลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉล่ียตนทุน 
 
สวนท่ี 1  เกณฑการคิดคะแนน 
ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน ตอบ ค. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน    (สําหรับขอ 4 หากตอบหลายขอใหเลือกขอท่ีคะแนนสูงสุด) 
 
สวนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน  คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 
นอยกวา 15 1 เส่ียงตํ่า  30-36 4 เส่ียงสูง 

15-21 2 เส่ียงปานกลางคอนขางตํ่า  37 ขึ้นไป 5 เส่ียงสูงมาก 
22-29 3 เส่ียงปานกลางคอนขางสูง     

 
สวนท่ี 3 ตัวอยางคําแนะนําเร่ืองการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)  
 

สัดสวนการลงทุน 

ประเภทผูลงทุน 
เงินฝากและตราสาร

หน้ีระยะสั้น 
ตราสารหน้ีภาครัฐ  
ท่ีมีอายุมากกวา 1 ป 

ตราสารหน้ี
ภาคเอกชน ตราสารทุน การลงทุน

ทางเลือก* 

เสี่ยงต่ํา >60% <20% <10% <5% 

เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ํา <20% <70% <20% <10% 

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง <10% <60% <30% <10% 
เสี่ยงสูง <10% <40% <40% <20% 

เสี่ยงสูงมาก <5% <30% >60% <30% 

สวนท่ี4 การรับทราบคําเตือนดานความเส่ียงและการยืนยันการลงทุนในบัญชี Credit Balance 
 ขาพเจารับทราบวาการลงทุนในบัญชี Credit Balance เปนการลงทุนท่ีมีความเสี่ยงสูง  
 ขาพเจายืนยันท่ีจะลงทุนในบัญชี Credit Balance แมวาผลการประเมินของขาพเจาจะไมสอดคลองกับการลงทุนในบัญชีประเภทน้ี 

 
 

ชี้แจงโดย                                   รับทราบและยินยอมโดย                                             

 (                     )                     (                             ) 

                         เจาหนาท่ีการตลาด                        ลูกคา     

     

บริษัทหลักทรัพย…………………......…………………. 

กําไร 

 

ขาดทุน 

                                 

*รวมถึง สินคาโภคภัณฑ สัญญาซ้ือขายลวงหนา 

 



 
หนงัสือยนิยอม 

 
ทําท่ี 898 อาคารเพลนิจิตทาวเวอร ชั้น 9, 10 ถนนเพลินจิต 

  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 

วันท่ี......................................................... 
 

ขาพเจา.............................................................................อาย.ุ..............................ป 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่..................................ท่ีอยูเลขท่ี....................ตรอก/ซอย......................... 
ถนน...................................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต................................. 
จังหวัด........................................ 

ขอใหความยินยอมให.........................................................................ซ่ึงเปนคูสมรสของขาพเจา
ทํานิติกรรมใดๆอันเกี่ยวกับการกูยมืเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย เชน การกูยมืเงินเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย การจํานํา              
การมอบอํานาจใดๆ กับบริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย จํากัด (มหาชน) อันเปนการจัดการสินสมรสไดท้ังหมด โดยใหมี
ผลผูกพันทรัพยสินสวนตัวของขาพเจา รวมทั้งขาพเจาตกลงรวมรับผิดในหน้ีตามนิติกรรมดังกลาวทั้งหมดดวย 
 
 ขาพเจาไดทราบขอความในหนังสือฉบับน้ีเปนอยางดีแลว เห็นวาตรงกับความประสงคจึงไดลงลายมอืชื่อไวในหนังสือ
ฉบับน้ี ณ วันเดือนป ท่ีกลาวขางตน 
 
 

ลายมือช่ือ..........................................ผูใหความยินยอม 

   (                                          ) 
 
 
 ขาพเจา............................................................ผูกูยมืเงินเพื่อซ้ือขายหลักทรัพยประเภทมารจ้ินใน
ระบบ Credit Balance (บัญชีมารจิ้น) กับบริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) ขอรับรองวาลายมือช่ือ
ดังกลาวขางตนเปนลายมือช่ือของ................................................ซ่ึงเปนคูสมรสของขาพเจาจริง 
 
 

ลายมือช่ือ.........................................ผูรับรองลายมอืช่ือ/ผูกูยมืเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย 
(                                          ) 



      

   

 

 TSFC Securities Public Company Limited 
 

 
บริษัทหลกัทรัพย เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย จํากัด(มหาชน)
 

         
 

บัญชีเลขที่ / AC No. _________ 

วันที่ / Date _______________ 
 

บัตรตัวอยางลายมือชื่อ 
Specimen Signature Card 

 

        ชื่อ / Name ________________________________ 

        ตัวอยางลายมือชื่อ / Specimen Signature 

 

        
  

         
 

          

 

 

        เงื่อนไขการลงนาม / Power to sign 
        

 _____________________________________  
 

 __________________________________________ 

        เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร / Revenue No. 
 

         
 

        เลขบัตรประชาชน / I.D. Card __________________ 

        ออกให ณ  / I.D. Issued at ____________________ 
 

       ที่อยู / Home Adderss ________________________ 
              

        ___________________________________________ 
   

       ____________________ โทร. / Tel ____________ 
 

       ที่ทํางาน / Office ___________________________ 
              

       ___________________________________________ 
   

       ____________________ โทร. / Tel ____________ 
 

        

    
TSFC Securities Public Company Limited  

 

 
บริษัทหลกัทรัพย เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย จํากัด (มหาชน)
 

 
 
 

บัญชีเลขที่ / AC No. ____________ 

วันที่ / Date _________________ 
 

บัตรตัวอยางลายมือชื่อ 
Specimen Signature Card 

 

       ชื่อ / Name _______________________________ 

       ตัวอยางลายมือช่ือ / Specimen Signature 

 

          
 

           
         

           

 

 

           เงื่อนไขการลงนาม / Power to sign 
        

   _____________________________________  
      
    _________________________________________ 

          เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร / Revenue No. 
 

          
 

        เลขบัตรประชาชน / I.D. Card ___________________ 

        ออกให ณ  / I.D. Issued at _____________________ 
 

        ที่อยู / Home Adderss _______________________ 
              

        ___________________________________________ 
   

        ___________________ โทร. / Tel ____________ 
 

       ที่ทํางาน / Office ____________________________ 
              

        ___________________________________________ 
   

        ___________________ โทร. / Tel ____________ 

 

   ประทับตราสําคัญบริษัท(กรณีนิติบุคคล)/Company Seal    ประทับตราสําคัญบริษัท(กรณีนิติบุคคล)/Company Seal 
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โทร�พ�เค�อน�

address

หมายเลขโทร�พ�

(�ห�บแ�งผลการส�ครทาง sms)

กร���อ�นมอบ�นาจใ��คคล�น�การแทน

อากร
แสตม�

(10 บาท)

(กร�มอบ�นาจ)

*สามารถตรวจสอบการส�ครใ�บ�การและ�อ�ล��อ�นทาง
  �นเทอ�เ�ต�าน TSD Investor Portal ไ�� www.tsd.co.th

การแ�งความประสง�โดย�านบ��ท �น��บฝากห�กท�พ� (ประเทศไทย) ��ด 
ใ�หมายรวม�ง�กห�กท�พ���าพเ�า�อเ�นใบห�กท�พ� และ/ห�อฝากใน�ญ�
บ��ท�ออกห�กท�พ� และ/ห�อฝากไ��บสมา�ก�ฝาก (บ��ทห�กท�พ� ห�อ 
�สโตเ�ยน)”

ขอแ�งความประสง��จะ�บเ�น�นผล / ดอกเ�ย
รวม�ง�ท��นใด�เ�น�วเ�นเ�า�ญ�เ�นฝากธนาคาร :

�าพเ�า(��อ�น)……………………………………………………………………………………………………

สิทธิอื่นใดที่เปนตัวเง�นเขาบัญชีเง�นฝากธนาคาร

�าพเ�ามอบ�นาจใ�……………………………………………………………………………..�นใบส�ครแทน

ลง�อ…………………………………………..�มอบ�นาจ

( ………………………………………………………. )

ลง�อ…………………………………………………………………��อ�น

( …………………………………………………………. )   

ลง�อ………………………………………��บมอบ�นาจ

( ………………………………………………………. )


