
เนื่องจากขณะนี้บัญชีของทานถูกระงับวงเงินช่ัวคราว(Freeze) 
หากทานประสงคจะกลับมาใชบัญชีใหม กรุณากรอกแบบฟอรมตางๆ พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนและเอกสารทางการเงิน 
(แบบคําขอเปดใชบัญชีฯ+ใบแนบแบบคําขอทบทวนฯ+แบบฟอรมFATCA+แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ) 
สงเอกสารกลับมาท่ี ฝายสินเช่ือ บริษัทหลักทรัพย เพื่อธรุกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ช้ัน10 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330 
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท 02-2630666, 02-2630747 ตอ 233-235 (ฝายสินเช่ือ) 

 

หนา 1 จาก 4 

 

 
แบบคําขอเปดใชบัญชCีredit Balance ที่ถูกระงับวงเงินชั่วคราว (Freeze) 

 
 

 
 

วันที่     

 

เรียน ฝายสินเช่ือ บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (บลล.) 
 

ขาพเจา                        เปดบัญชีเงินกูประเภท Credit Balance Financing  

โดยซื้อขายหลักทรัพยผานบริษัทหลักทรัพย          ซึ่งขณะน้ีบัญชีดังกลาวถูกระงับวงเงินชั่วคราว  

เน่ืองจากขาพเจามีความประสงคจะกลับมาลงทุนในบัญชีดังกลาว ดังนั้นขอให บลล. ดําเนินการใหบัญชีของขาพเจา

กลับมาเปนปกติดังเดิม   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการ 
 

 

 

 

ลงชื่อ     ผูขอใชวงเงิน (ลงลายมือชื่อใหตรงกับที่ใหไวกับ บลล. เทานั้น) 

        (     ) 
 

 
เอกสารท่ีใชย่ืนประกอบกับหนังสือฉบับน้ี  

- ใบแนบแบบคําขอทบทวนวงเงิน  
- แบบฟอรมFATCA 
- แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ชุด  (รับรองสําเนาถูกตอง) 
- สําเนาเอกสารทางการเงิน (Statement/Portfolio) (รับรองสําเนาถูกตอง)   

 
สําหรับ บลล. เทานั้น      วันที่รับหนังสือฉบับนี้    

ลายมือช่ือผูขอใชวงเงิน     ถูกตอง      ไมถูกตอง 

 

 

Input by      Approve by      



 

 

 

 

ใบแนบแบบคําขอทบทวนวงเงินกูยืมเงินเพ่ือซื้อขายหลักทรัพยประเภทมารจิ้นในระบบ Credit Balance (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_______________________วันที่                  อ 

                (                                              )                       
หนา 2 จาก 4 



แบบ FATCA สําหรับลูกคาประเภทบุคคลธรรมดา หนา 3 จาก 4 

 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 

 



หนา 4 จาก 4 

                                             แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
    

กรุณาทําเคร่ืองหมาย หนาขอท่ีตรงกับขอมูลของทาน  
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 

 
 

       ลายมือชื่อลูกคา                                             

                    (                             ) 

          ลูกคา     

กําไร 

 

ขาดทุน 

                                 

*รวมถึง สินคาโภคภัณฑ สัญญาซ้ือขายลวงหนา 

 


