
 

 

 

 

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_______________________ 
(                                                              ) 

 



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 

 



  

                                             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 

 



 
           

บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 

TSFC Securities Public Company Limited 

แบบคําขอทบทวนวงเงินกูยมืเงินเพื่อซือ้ขายหลักทรัพยประเภทมารจิ้นในระบบ Credit Balance  (วงเงินมารจิ้น)  

Proposal / Review on Credit Balance Financing 

           

 เรียน   กรรมการผูจัดการ   Managing Director เลขท่ีอางอิง  Ref.No______________ 

  บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)   TSFC Securities Public Company Limited วันท่ี  Date___________________ 

           

 ขาพเจามีความประสงคขอทบทวนวงเงินกูยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพยประเภทมารจ้ินในระบบ Credit Balance (วงเงินมารจ้ิน)  ดังนี้.- 
 I would like to make a request to review the credit line on credit balance financing as the following.     

           

ชื่อและชื่อสกุล  Name and Surname_____________________________________________________ สัญชาติ Nationality_______ 

อายุ  Age________________ บัตรประชาชน/ ใบตางดาว/ หนังสือเดินทาง I.D. Card/ Alien Permit/ Passport No.__________________  

บานเลขท่ี Home Address ___________________________________________________________ โทรศัพท Tel. __________ 

อาชีพ Occupation________________________________ สถานท่ีทํางาน Company ________________________________ 

ตําแหนง Position________________________________ รายไดตอเดือน Income________________ บาทตอเดือน Baht / month 

           

บัญชีมารจ้ิน  A/C Code_____________________________ ซื้อขายผานบริษัทหลักทรัพย  Securities Co.________________________ 

วงเงินมารจ้ินท่ีมี (บาท)         

Existing Credit Line (Baht)         

การขอทบทวนวงเงินกูยืมเงินเพื่อซ้ือขายหลักทรัพยประเภทมารจ้ินในระบบ Credit Balance (วงเงินมารจ้ิน)  Review on Credit Balance Financing 

           

  ขอเพ่ิม (Increase) วงเงินมารจ้ินอีก จํานวน  (Increase amount)    บาท (Baht) 

   รวมเปนวงเงินมารจ้ินใหม จํานวน (New Credit Line)   บาท (Baht) 

           

  ขอลด (Decrease) วงเงินมารจ้ินลง จํานวน (Decrease amount)    บาท (Baht) 

   รวมเปนวงเงินมารจ้ินใหม จํานวน(New Credit Line)    บาท (Baht) 

           

           

เง่ือนไข :  ลูกคาจะขอลดวงเงินมารจิ้นใหต่ํากวายอดหนี้และภาระผูกพันในบัญชีมารจิ้นไมได  

           

เหตุผลท่ีขอทบทวนวงเงินมารจ้ิน ________________________________________________________________  

Customer's Opinion for Reviewing ________________________________________________________________  

Credit Line  ________________________________________________________________  

           

กรณีขอเพิ่มวงเงินมารจ้ิน  กรุณาชี้แจงรายละเอียดทรัพยสินโดยละเอียด (In case of credit line increase, please specify the assets detail) 

 รายการทรัพยสิน (เงินสด/ เงินฝาก/ บาน/ ท่ีดิน/ หลักทรัพย ฯลฯ)  จํานวน / มูลคา (บาท) ภาระผูกพัน (ถามี)  

 List of Assets (Cash/ Deposit/ Land & House/ Stock/ Bond etc.)  Amount/ Value (Baht) Obligation (if any)  

___________________________________________________ ____________________ __________________ 

___________________________________________________ ____________________ __________________ 

___________________________________________________ ____________________ __________________ 

___________________________________________________ ____________________ __________________ 

___________________________________________________ ____________________ __________________ 

___________________________________________________ ____________________ __________________ 

    รวมท้ังส้ิน  Total Assets      

           

   ลายมือช่ือลูกคา Customer's Signature ____________________   

   กรุณาลงนามใหเหมือนตัวอยางท่ีใหไวกับบรษัิท Please sign as same as the sample signature card  

หนา 1 จาก 2



 
 

           

สําหรับบริษัทหลักทรัพย For Securities Company 

           

           

 ความเห็นเจาหนาที่การตลาด  _________________________________________________   

 Marketing Officer's Comment  _________________________________________________   

    _________________________________________________   

    _________________________________________________   

    _________________________________________________   

           

   ลงช่ือ ____________________________ เจาหนาที่การตลาด   

     (                                                        )     

           

           

 ความเห็น   _________________________________________________   

 Head of Marketing Officer's Comment _________________________________________________   

    _________________________________________________   

    _________________________________________________   

    _________________________________________________   

           

   ลงช่ือ _____________________________ ผูมีอํานาจลงนามบริษัทหลักทรัพย  

    (                                                         )     

           

           

สําหรับบริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)  For  TSFC  Securities Public Company Limited 

           

 เอกสารประกอบการพิจารณาทบทวนวงเงินมารจ้ิน       

   1. สําเนาบัตรประชาชน/ บัตรขาราชการ/ ใบสําคัญคนตางดาว/ หนังสือเดินทาง    

   2. สําเนาทะเบียนบาน       

   3. สําเนาหนังสือรบัรองรายได       

   4. สําเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงรายการทรัพยสิน (โปรดระบุรายละเอียดของทรัพยสิน)   

    4.1  ___________________________________    

    4.2  ___________________________________    

    4.3  ___________________________________    

    4.4  ___________________________________    

    4.5  ___________________________________    

   5. อื่นๆ ระบุ ___________________________________    

    ___________________________________    

หมายเหุต  กรณีขอเพ่ิมวงเงินมารจ้ิน  กําหนดใหลูกคาย่ืนเอกสารครบทุกรายการพรอมรับรองสําเนาถูกตองดวย    

           

 ลงช่ือ ________________________Credit Officer      ลงช่ือ  ______________________Head of Department 

 วันที่  _________________   วันที่  _________________   
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