เนื่องจากขณะนี้บญ
ั ชีของทานถูกระงับวงเงินชั่วคราว(Freeze)
หากทานประสงคจะกลับมาใชบัญชีใหม กรุณากรอกแบบฟอรมตางๆ พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนและเอกสารทางการเงิน
(แบบคําขอเปดใชบัญชีฯ+ใบแนบแบบคําขอทบทวนฯ+แบบฟอรมFATCA+แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน)
สงเอกสารกลับมาที่ ฝายสินเชื่อ บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น10 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท 02-2630666, 02-2630747 ตอ 233-235 (ฝายสินเชื่อ)

แบบคําขอเปดใชบัญชีCredit Balance ที่ถูกระงับวงเงินชั่วคราว (Freeze)

วันที่
เรียน

ฝายสินเชื่อ บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (บลล.)
ขาพเจา

เปดบัญชีเงินกูประเภท Credit Balance Financing

โดยซื้อขายหลักทรัพยผานบริษัทหลักทรัพย

ซึ่งขณะนี้บัญชีดังกลาวถูกระงับวงเงินชั่วคราว

เนื่องจากขาพเจามีความประสงคจะกลับมาลงทุนในบัญชีดังกลาว ดังนั้นขอให บลล. ดําเนินการใหบัญชีของขาพเจา
กลับมาเปนปกติดังเดิม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการ

ลงชื่อ
(

ผูขอใชวงเงิน (ลงลายมือชื่อใหตรงกับที่ใหไวกับ บลล. เทานั้น)
)

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

สําหรับ บลล. เทานั้น
ลายมือชื่อผูขอใชวงเงิน

Input by

วันที่รับหนังสือฉบับนี้
ถูกตอง

ไมถูกตอง

Approve by

หนา 1 จาก 4

ใบแนบแบบคําขอทบทวนวงเงินกูยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพยประเภทมารจิ้นในระบบ Credit Balance (บัญชีมารจิ้น) - บุคคลธรรมดา
(กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวนทุกหัวขอ หากขอใดไมมีขอมูล กรุณาระบุวา “ไมมี”)
ขอมูลสวนตัว
ชื่อ-สกุล ลูกคา (นาย/นาง/น.ส.)_________________________________________________________________
อาชีพ/ประเภทธุรกิจ________________________________________________________________________
สถานที่ทํางาน_____________________________________ตําแหนง__________________________________
โทรศัพทที่ติดตอได__________________________________E-mail address (ถามี)__________________________
รายไดประจําตอเดือน______________________บาท
รายไดอื่นๆตอเดือน__________________________บาท
แหลงที่มาของรายไดอื่นๆ_____________________________________________________________________
ตําแหนงทางการเมือง  ไมมี
 มี ตําแหนง__________________________________________
ชื่อ-สกุล ของคูสมรส(นาย/นาง/น.ส.)______________________________________________________________
อาชีพ/ประเภทธุรกิจ________________________________________________________________________
สถานที่ทํางาน_____________________________________ตําแหนง__________________________________
โทรศัพทที่ติดตอได__________________________________E-mail address (ถามี)__________________________
รายไดประจําตอเดือน______________________บาท
รายไดอื่นๆตอเดือน__________________________บาท
แหลงที่มาของรายไดอื่นๆ_____________________________________________________________________
ตําแหนงทางการเมือง  ไมมี
 มี ตําแหนง__________________________________________
บุคคลที่สามารถติดตอขาพเจาไดในกรณีเรงดวน คือ_______________________________________________________
ความสัมพันธ______________________________________โทรศัพทที่ติดตอได___________________________
บุคคลที่ไดรบั ประโยชนจากการทําธุรกรรมในทอดสุดทาย
บุคคลที่มีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมในทอดสุดทาย
บุคคลที่ไดรบั มอบอํานาจใหกระทําการแทน

 ขาพเจา  ผูอื่น คือ_____________________ความสัมพันธ_______
 ขาพเจา  ผูอื่น คือ_____________________ความสัมพันธ_______
 ไมมี  ผูอ ื่น คือ_____________________ความสัมพันธ_______

วัตถุประสงคในการลงทุนในหลักทรัพย
แหลงที่มาของเงินที่นํามาลงทุนในหลักทรัพย

 ลงทุนระยะยาว
 ลงทุนระยะสั้น  อื่นๆ________________________
 เงินเดือน
 ธุรกิจสวนตัว  การลงทุน
 มรดก
 อื่นๆ โปรดระบุ______________________________

ประสบการณในการลงทุนในหลักทรัพย
 ไมเคยลงทุน

 เคยลงทุนมาแลว_______________ป

ประเภทบัญชีที่เคยลงทุน
 เงินสด
 มารจิ้น
 Internet Trading
รายชื่อบริษัทหลักทรัพยที่ลูกคาเปดบัญชีอยูในปจจุบัน_____________________________________________________
ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในชวง 3 ป ที่ผานมา
 ไมเคยกระทําผิด
 เคยกระทําผิดในความผิดฐาน_____________________________ป________________________
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อลูกคา_______________________วันที่
(
)

อ
หนา 2 จาก 4

แบบ FATCA สําหรับลูกคาประเภทบุคคลธรรมดา
ผูเปดบัญชี (คํานําหนา/ชื่อ/นามสกุล)

ภาษาไทย

สัญชาติ

ไทย
…………………………..
หนังสือเดินทาง เลขที่

เลขที่บัตรประชาชน

สวนที่ 1 ความสัมพันธทางธุรกิจที่ทานมีกับบริษัท (กรุณาตอบคําถามทุกขอ)

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person
หากทานทําเครื่องหมายในชอง “ใช” ชองใดชองหนึ่ง โปรดขามคําถามในสวนของผูที่ไมใชบุคคลอเมริกันขางทายนี้ และกรอกแบบฟอรม W-9
1. ทานเปนบุคคลอเมริกันใชหรือไม / Are you a U.S. Citizen?

ใช ไมใช

-โปรดตอบ “ใช” หากทานเปนพลเมืองอเมริกัน แมวาทานอาศัยอยูนอกสหรัฐ
-โปรดตอบ “ใช” หากทานมีสถานะเปนพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเปนพลเมืองอเมริกัน
-โปรดตอบ “ใช” หากทานเกิดในสหรัฐ (หรือดินแดนที่เปนของสหรัฐ) และยังไมไดสละความเปนพลเมืองของสหรัฐตามกฎหมาย

ใช ไมใช

2. ทานเปนผูถือบัตรประจําตัวผูมีถิ่นที่อยูถาวรอยางถูกกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการด) ใชหรือไม

-โปรดตอบ “ใช” หากสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและสัญชาติของสหรัฐไดออกบัตรประจําตัวคนตางดาวที่ไดขึ้นทะเบียนเปนผูมีถิ่นที่อยูถ าวรอยางถูกตองตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการด) ใหแกทาน
-โปรดตอบ “ใช” ไมวาบัตรประจําตัวคนตางดาวที่ไดขึ้นทะเบียนเปนผูมีถิ่นทีอ่ ยูถาวรอยางถูกตองตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการด) ของทานจะหมดอายุแลวหรือยังไมหมดอายุ ณ วันที่ทานกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอรมนี้
-โปรดตอบ “ไมใช” หากบัตรประจําตัวคนตางดาวที่ไดขึ้นทะเบียนเปนผูมีถิ่นที่อยูถาวรอยางถูกตองตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการด) ของทานไดถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอยางเปนทางการแลว ณ วันที่ทานกรอกและลง
ลายมือชื่อในแบบฟอรมนี้

ใช ไมใช

3. ทานมีสถานะเปนผูมีถิ่นที่อยูในสหรัฐเพื่อวัตถุประสงคในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐใชหรือไม

ทานอาจถูกพิจารณาวาเปนผูมีถิ่นที่อยูในสหรัฐหากเปนไปตามเกณฑ “Substantial Physical Presence Test” ตัวอยางที่ทานจะถือวาเปนไปตามเกณฑนี้ ในปปจจุบัน ทานอยูในสหรัฐอยางนอย 183 วัน
เปนตน และหากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาขอมูลใน website ของหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ ดังนี้ http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/SubstantialPresence-Test

ไมเปนบุคคลอเมริกัน / Non-U.S. Person
หากทานทําเครื่องหมาย “ใช” ชองใดชองหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอรม W-8BEN พรอมทั้งสงเอกสารประกอบ
1. ทานมี (หรือจะมี) การมอบอํานาจหรือใหอาํ นาจการลงลายมือชื่อแกบุคคลที่มีที่อยูในสหรัฐ เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวของกับบัญชีที่เปดไวหรือมีอยูกับบริษัท ใชหรือไม

ใช ไมใช

2. ทานมี (หรือจะมี) ที่อยูในสหรัฐสําหรับรับไปรษณียแทน หรือที่อยูในสหรัฐสําหรับการสงเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปดไวหรือมีอยูกับบริษัทแตเพียงที่อยูเดียว ใช ไมใช
ใชหรือไม
3. ทานมี (หรือจะมี) ที่อยูอาศัยในปจจุบัน หรือที่อยูเพื่อการติดตอสําหรับบัญชีที่เปดไวหรือมีอยูกับบริษัทในสหรัฐ ใชหรือไม

ใช ไมใช

4. ทานมีหมายเลขโทรศัพทในสหรัฐ เพื่อการติดตอทานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับบัญชีที่เปดไวหรือมีอยูกับบริษัทหรือไม

ใช ไมใช

สวนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผูที่ไมมีสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน

1. ทานยืนยันวา ขอความขางตนเปนความจริง และครบถวนสมบูรณ
2. ในกรณีที่ทานไมใชบุคคลอเมริกัน ทานตกลงที่จะแจงใหบริษัททราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของทานเปนบุคคลอเมริกัน ภายใตกฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ
3. ทานรับทราบและตกลงวา ในกรณีที่ทานมิไดแจงใหบริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานะความไมเปนบุคคลอเมริกันของทาน หรือการนําสงขอมูลอันเปนเท็จ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ เกี่ยวกับสถานะความไมเปนบุคคลอเมริกันของทาน จะไมมีผลใหบริษัทมีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับ
ทาน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน

4. ทานรับทราบและตกลงวา หากทานมีสถานะเปนบุคคลอเมริกัน แตขอมูลที่ใหตามแบบฟอรมนี้ หรือตามแบบฟอรม W-9 เปนขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ
บริษัทมีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับทาน ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน
สวนที่ 3 การยินยอมใหเปดเผยขอมูลและการหักบัญชี
ภายใตขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวของ และ/หรือ ขอตกลงใดๆ ระหวางบริษัทและหนวยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ทานตกลงใหความยินยอม และตกลงที่จะไมเพิก
ถอนการใหความยินยอมดังกลาวแกบริษัท ในการดําเนินการดังตอไปนี้
1. เปดเผยขอมูลตางๆ ของทานเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตาม FATCA หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ
(Internal Revenue Service: IRS) ขอมูลดังกลาว ไดแก ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี หมายเลขบัญชี จํานวนเงินหรือมูลคาคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชีในระหวางป
ปฏิทินที่ผานมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภทและมูลคาของผลิตภัณฑทางการเงิน และ/หรือ ทรัพยสินอื่นๆ ที่มีอยูกับบริษัท ตลอดจนจํานวนรายได และขอมูลอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับความสัมพันธทางธุรกิจที่อาจถูกรองขอโดยบริษัท หนวยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ดวย
2. หักเงินจากบัญชีของทาน และ/หรือ เงินที่ทานอาจมีหรือมีสิทธิไดรับจากบริษัท ในจํานวนที่กําหนดโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ดวย
ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑตางๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหวางบริษัท และหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกลาว
หากไมมีการดําเนินการหักเงินจากบัญชีของทาน และ/หรือ เงินไดที่ทานอาจมีหรือมีสิทธิไดรับจากบริษัท ตามขอ 2 ขางตน บริษัทจําเปนตองยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับทาน ไมวาทั้งหมด
หรือบางสวน ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยเปนดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวของบริษัท ในกรณีที่ทานไมกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอรมนี้ ไมแจงเพื่อปรับปรุงขอมูลตามที่ไดใหไวตาม
แบบฟอรมนี้ หรือในกรณีที่ทานใหขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณในแบบฟอรมนี้
ลายมือชื่อของลูกคาผูเปดบัญชี

วันที่

สําหรับบริษัท
(ผูมีอํานาจลงนาม)

วันที่

แบบ FATCA สําหรับลูกคาประเภทบุคคลธรรมดา

หนา 3 จาก 4

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
กรุณาทําเครื่องหมาย 9หนาขอที่ตรงกับขอมูลของทาน
1. ปจจุบันทานอายุ
ก.มากกวา 55 ป
ข.45 – 55 ป
ค.35 – 44 ป
ง.นอยกวา 35 ป
2. ปจจุบันทานมีภาระทางการเงินและคาใชจายประจํา เชน คาผอนบาน รถ คาใชจายสวนตัว และคาเลี้ยงดูครอบครัวเปนสัดสวนเทาใด
ก.มากกวารอยละ 75 ของรายไดทั้งหมด
ข.ระหวางรอยละ 50 ถึงรอยละ 75 ของรายไดทั้งหมด
ค.ระหวางรอยละ 25 ถึงรอยละ 50 ของรายไดทั้งหมด
ง.นอยกวารอยละ 25 ของรายไดทั้งหมด
3. ทานมีสถานภาพทางการเงินในปจจุบันอยางไร
ก.มีทรัพยสินนอยกวาหนี้สิน
ข.มีทรัพยสินเทากับหนี้สิน
ค.มีทรัพยสินมากกวาหนี้สิน
ง.มีความมั่นใจวามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสําหรับการใชชีวิตหลังเกษียณอายุแลว
4. ทานเคยมีประสบการณ หรือมีความรูในการลงทุนในทรัพยสินกลุมใดตอไปนี้บาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
ก.เงินฝากธนาคาร
ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค.หุนกู หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
ง.หุนสามัญ หรือกองทุนรวมหุน หรือสินทรัพยอื่นที่มีความเสี่ยงสูง
5. ระยะเวลาที่ทานคาดวาจะไมมีความจําเปนตองใชเงินลงทุนนี้
ก.ไมเกิน 1 ป
ข.1 ถึง 3 ป
ค.3 ถึง 5 ป
ง.มากกวา 5 ป
6. วัตถุประสงคหลักในการลงทุนของทาน คือ
ข.เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สม่ําเสมอ แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินตนไดบาง
ก.เนนเงินตนตองปลอดภัยและไดรับผลตอบแทนสม่ําเสมอแตต่ําได
ค.เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินตนไดมากขึ้น ง.เนนผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเงินตนสวนใหญได
7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอยางผลตอบแทนของกลุมการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นดานลาง ทานเต็มใจที่จะลงทุนในกลุมการลงทุนใดมากที่สุด
n

o

p

q

กําไร
ก.กลุมการลงทุนที่ 1 มีโอกาสไดรับผลตอบแทน 2.5% โดยไมขาดทุนเลย
ข.กลุมการลงทุนที่ 2 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 7% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 1%
ค.กลุมการลงทุนที่ 3 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 15% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 5%
ขาดทุน
ง.กลุมการลงทุนที่ 4 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 25% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 15%
8. ถาทานเลือกลงทุนในทรัพยสินที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนมาก แตมีโอกาสขาดทุนสูงดวยเชนกัน ทานจะรูสึกอยางไร
ก.กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
ข.ไมสบายใจแตพอเขาใจไดบาง
ค.เขาใจและรับความผันผวนไดในระดับหนึ่ง
ง. ไมกังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะไดรับสูงขึ้น
9. ทานจะรูสึกกังวล/รับไมได เมื่อมูลคาเงินลงทุนของทานมีการปรับตัวลดลงในสัดสวนเทาใด
ก.5% หรือนอยกวา
ข.มากกวา 5%-10%
ค.มากกวา 10%-20%
ง.มากกวา 20% ขึ้นไป
10. หากปที่แลวทานลงทุนไป 100,000 บาท ปนี้ทานพบวามูลคาเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ทานจะทําอยางไร
ก.ตกใจ และตองการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
ข.กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางสวนไปในทรัพยสินที่เสี่ยงนอยลง
ค.อดทนถือตอไปได และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
ง. ยังมั่นใจ เพราะเขาใจวาตองลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยตนทุน

สวนที่ 1 เกณฑการคิดคะแนน
ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน

ตอบ ค. = 3 คะแนน

ตอบ ง. = 4 คะแนน (สําหรับขอ 4 หากตอบหลายขอใหเลือกขอที่คะแนนสูงสุด)

สวนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
คะแนน
ระดับ
ประเภทนักลงทุน
นอยกวา 15
1
เสี่ยงต่ํา
15-21
2
เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ํา
22-29
3
เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

คะแนน
30-36
37 ขึ้นไป

ระดับ
4
5

สวนที่ 3 ตัวอยางคําแนะนําเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

ประเภทนักลงทุน
เสี่ยงสูง
เสี่ยงสูงมาก

*รวมถึง สินคาโภคภัณฑ สัญญาซื้อขายลวงหนา

สัดสวนการลงทุน
ประเภทผูลงทุน

เงินฝากและตราสาร
หนี้ระยะสั้น

เสี่ยงต่ํา

สวนที่4

ตราสารหนี้ภาครัฐ
ที่มีอายุมากกวา 1 ป

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน

ตราสารทุน

การลงทุน
ทางเลือก*

<20%

<10%

<5%

>60%

เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ํา

<20%

<70%

<20%

<10%

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง
เสี่ยงสูง

<10%
<10%

<60%
<40%

<30%
<40%

<10%
<20%

เสี่ยงสูงมาก

<5%

<30%

>60%

<30%

การรับทราบคําเตือนดานความเสี่ยงและการยืนยันการลงทุนในบัญชี Credit Balance
; ขาพเจารับทราบวาการลงทุนในบัญชี Credit Balance เปนการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง
; ขาพเจายืนยันที่จะลงทุนในบัญชี Credit Balance แมวาผลการประเมินของขาพเจาจะไมสอดคลองกับการลงทุนในบัญชีประเภทนี้

ลายมือชื่อลูกคา
(

)
ลูกคา
หนา 4 จาก 4

