ใบแนบแบบคําขอทบทวนวงเงินกูยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพยประเภทมารจิ้นในระบบ Credit Balance (บัญชีมารจิ้น) - นิติบุคคล
(กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวนทุกหัวขอ หากขอใดไมมีขอมูล กรุณาระบุวา “ไมมี”)
ขอมูลสวนตัว
ชื่อลูกคา ______________________________________________________________________________
ประเภทธุรกิจ____________________________________________________________________________
สถานที่ตั้งที่จดทะเบียนของบริษัท_________________________________________________________________
สถานที่ตั้งที่ทําการบริษัท______________________________________________________________________
ชื่อผูติดตอ_____________________________________ตําแหนง____________________________________
โทรศัพทที่ติดตอได________________________________E-mail address (ถามี)____________________________
รายไดหลักจากการประกอบธุรกิจปลาสุด ป_________จํานวน__________________บาท
กําไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจปลาสุด ป_________จํานวน__________________บาท
บุคคลที่สามารถติดตอไดในกรณีเรงดวน คือ___________________________________________________________
ตําแหนง______________________________________โทรศัพทที่ตดิ ตอได______________________________
กรรมการผูมีอํานาจลงนามในแบบคําขอเปดบัญชีกูยืมฯ คือ__________________________________________________
บุคคลที่ไดรบั ประโยชนจากการทําธุรกรรมในทอดสุดทาย คือ__________________________________________________
บุคคลที่มีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมในทอดสุดทาย คือ__________________________________________________
บุคคลที่ไดรบั มอบอํานาจใหกระทําการแทน
คือ__________________________________________________
ความสัมพันธของผูรับมอบอํานาจกับเจาของบัญชี
คือ__________________________________________________
ผูถือหุนตั้งแตรอยละ 30 ไดแก
1. ___________________________________________ถือหุนรอยละ__________________ของทุนจดทะเบียน
2. ___________________________________________ถือหุนรอยละ__________________ของทุนจดทะเบียน
กรณีผูถือหุนตั้งแตรอยละ 30 เปนนิติบุคคล กรุณาระบุหรือแนบรายละเอียดการถือหุนในทอดตอๆไป (ตั้งแตรอ ยละ 50)
1. ___________________________________________ถือหุนรอยละ__________________ของทุนจดทะเบียน
2. ___________________________________________ถือหุนรอยละ__________________ของทุนจดทะเบียน
3. ___________________________________________ถือหุนรอยละ__________________ของทุนจดทะเบียน
ความสัมพันธกรณีที่เกี่ยวของกับการเมือง____________________________________________________________
วัตถุประสงคในการลงทุนในหลักทรัพย
แหลงที่มาของเงินที่นํามาลงทุนในหลักทรัพย

 ลงทุนระยะยาว
 ลงทุนระยะสั้น  อื่นๆ________________________
 รายไดจากธุรกิจ  เงินกูยืม
 สวนของผูถือหุน
 อื่นๆ โปรดระบุ______________________________

ประสบการณในการลงทุนในหลักทรัพย
 ไมเคยลงทุน
 เคยลงทุนมาแลว_______________ป
ประเภทบัญชีที่เคยลงทุน
 เงินสด
 มารจิ้น
 Internet Trading
รายชื่อบริษัทหลักทรัพยที่ลูกคาเปดบัญชีอยูในปจจุบัน_____________________________________________________
ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในชวง 3 ป ที่ผานมา
 ไมเคยกระทําผิด
 เคยกระทําผิดในความผิดฐาน_____________________________ป________________________
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลายมือชื่อลูกคา_______________________
(
)

ใบแนบแบบคําขอทบทวนวงกูยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพยประเภทมารจิ้นในระบบเครดิตบาลานซ(บัญชีมารจิ้น) - นิติบุคคล
สําหรับกรรมการผูมีอํานาจลงนาม หรือ ผูถือหุนตั้งแต 30% หรือ ผูรับมอบอํานาจ
(กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวนทุกหัวขอ หากขอใดไมมีขอมูล กรุณาระบุวา “ไมมี”)

ชื่อนิติบุคคล____________________________________
ความสัมพันธกับนิติบุคคล
กรรมการผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล ผูถือหุนตั้งแต 30%(ถือหุน_____%)
ผูรับมอบอํานาจ
อื่นๆ____________
ไมมีความสัมพันธกับนิติบุคคล
ขอมูลสวนตัว
ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/น.ส.)________________________________________เลขที่บตั รประชาชน__________________
อาชีพ/ประเภทธุรกิจ________________________________________________________________________
สถานที่ทํางาน_____________________________________ตําแหนง__________________________________
โทรศัพทที่ติดตอได__________________________________E-mail address (ถามี)__________________________
รายไดประจําตอเดือน______________________บาท
รายไดอื่นๆตอเดือน__________________________บาท
แหลงที่มาของรายไดอื่นๆ_____________________________________________________________________
ตําแหนงทางการเมือง  ไมมี
 มี ตําแหนง__________________________________________
วงเงินกับ TSFC
 ไมเคยเปดบัญชีกับTSFC
 เคยเปดบัญชีกบั TSFC แตปดไปแลว
 ปจจุบันมีบัญชีกับ TSFC
กรรมการผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล ผูถือหุนตั้งแต 30%(ถือหุน_____%)
ผูรับมอบอํานาจ
อื่นๆ____________
ไมมีความสัมพันธกับนิติบุคคล
ชื่อ-สกุล ของคูสมรส(นาย/นาง/น.ส.) _________________________________เลขที่บตั รประชาชน__________________
อาชีพ/ประเภทธุรกิจ________________________________________________________________________
สถานที่ทํางาน_____________________________________ตําแหนง__________________________________
โทรศัพทที่ติดตอได__________________________________E-mail address (ถามี)__________________________
รายไดประจําตอเดือน______________________บาท
รายไดอื่นๆตอเดือน__________________________บาท
แหลงที่มาของรายไดอื่นๆ_____________________________________________________________________
ตําแหนงทางการเมือง  ไมมี
 มี ตําแหนง__________________________________________
วงเงินกับ TSFC
 ไมเคยเปดบัญชีกับTSFC
 เคยเปดบัญชีกบั TSFC แตปดไปแลว
 ปจจุบันมีบัญชีกับ TSFC
ความสัมพันธกับนิติบุคคล

บุคคลที่สามารถติดตอขาพเจาไดในกรณีเรงดวน คือ_______________________________________________________
ความสัมพันธ______________________________________โทรศัพทที่ติดตอได___________________________
ประสบการณในการลงทุนในหลักทรัพย
 ไมเคยลงทุน

 เคยลงทุนมาแลว_______________ป

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

ลายมือชื่อ_______________________
(

)

แบบ FATCA สําหรับลูกคาประเภทองคกร / นิติบุคคล
ผูเปดบัญชี (คํานําหนา/ชื่อ)
ประเภทองคกร
หางหุนสวน
บริษัทจํากัด

ภาษาไทย

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง
หมายเลขทะเบียน
บริษัทมหาชนจํากัด
อื่นๆ / Other …………………………………………………..

สวนที่ 1 ความสัมพันธทางธุรกิจที่ทานมีกับบริษัท

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person
หากทานทําเครื่องหมายในชอง “ใช” ชองใดชองหนึ่ง โปรดขามคําถามในสวนของผูที่ไมใชบุคคลอเมริกันขางทายนี้ และกรอกแบบฟอรม W-9
1. ลูกคาเปนคอรปอเรชั่นหรือหางหุนสวนอเมริกันใชหรือไม
•
•

2.

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

โปรดตอบ “ใช” หากลูกคาเปนคอรปอเรชั่น/หางหุนสวน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่จัดตั้งภายใตกฎหมายสหรัฐ กฎหมายของมลรัฐในสหรัฐ หรือ District of
Columbia หรือไดรับการปฏิบัติเชนนิตบิ ุคคลทองถิ่นของสหรัฐภายใตบทบัญญัติอื่นใดของกฎหมายภาษีอากรสหรัฐ
เพื่อวัตถุประสงคของคําถามนี้ โปรดตอบ “ใช” หากลูกคาถูกจัดตั้งขึ้นในมากกวาหนึ่งประเทศ หรือหนึง่ ในนั้นคือสหรัฐอยางสมบูรณตามกฎหมาย

ลูกคาเปนกองมรดกที่มีรายไดซึ่งอยูภายใตการจัดเก็บภาษีเงินไดของรัฐบาลสหรัฐ โดยไมคํานึงถึงแหลงที่มาของรายได ใชหรือไม
หมายเหตุ – สถานะของกองมรดกที่เปนบุคคลอเมริกันหรือไมเปนบุคคลอเมริกัน ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงและสภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการ
แตงตั้งผูจัดการกองมรดกหรือตัวแทนจัดการกองมรดกที่เปนพลเมืองอเมริกันหรือผูมีถิ่นที่อยูในสหรัฐ ตลอดจนขอบเขตอํานาจและกําหนดเวลาในการเปน
ตัวแทนจัดการกองมรดกในสหรัฐ

3.

ลูกคาเปนกองทรัสตที่มีลักษณะดังตอไปนี้หรือไม
(ก)(1) ศาลในสหรัฐมีเขตอํานาจในการกํากับดูแลการบริหารจัดการของกองทรัสตในเบื้องตน และ
(2) บุคคลที่เปนบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายรายมีอํานาจในการควบคุมการตัดสินใจทั้งหมดในเรื่องสําคัญของกองทรัสต หรือ
(ข) เปนกองทรัสตที่ไดเลือกที่จะใหไดรับการปฏิบัติเชนบุคคลอเมริกันเพื่อวัตถุประสงคในการจัดเก็บภาษีเงินไดของรัฐบาลสหรัฐ

ไมเปนบุคคลอเมริกัน / Non-U.S. Person
หากทานทําเครื่องหมาย “ใช” ชองใดชองหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอรม W-8BEN พรอมทั้งสงเอกสารประกอบ
1. ลูกคาเปนองคกร/นิติบุคคลที่มีบุคคลอเมริกันมีสัดสวนความเปนเจาของอยางมีนัยยะสําคัญ ใชหรือไม
•

•

•

โปรดตอบ “ใช” หากลูกคาเปนคอรปอเรชั่นที่มีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายราย ซึ่งแตละรายเปนผูถือหุนในคอรปอเรชั่นนั้น ไมวาโดยตรงหรือโดย
ออมเกินกวารอยละ 10 ของหุนทั้งหมด ไมวาในแงของสิทธิออกเสียงหรือมูลคาหุน การถือหุนไมวาโดยตรงหรือโดยออม จะถูกพิจารณาวาเปนการถือหุน
ตามสัดสวนโดยผูถือหุน หุนสวน ผูกอตั้งทรัสต หรือบุคคลอื่นที่ไดรับการปฏิบัติเสมือนเจาของของคอรปอเรชั่น หรือกองทรัสต
โปรดตอบ “ใช” หากลูกคาเปนหางหุนสวนที่มีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายรายเปนผูลงทุนหรือมีสวนแบงกําไรในหางหุนสวนนั้น ไมวาโดยตรงหรือ
โดยออมเกินกวารอยละ 10 ของทุนหรือกําไรทั้งหมด ทั้งนี้ หากคอรปอเรชั่น หางหุนสวน หรือกองทรัสตเปนผูลงทุนหรือมีสวนแบงกําไรในหางหุนสวน ไม
วาโดยตรงหรือโดยออม จะถูกพิจารณาวาเปนการมีหรือถือตามสัดสวนโดยผูถือหุน หุนสวน ผูกอตั้งทรัสต หรือบุคคลอื่นที่ไดรับการปฏิบัติเสมือนเจาของ
คอรปอเรชั่น หางหุนสวน หรือกองทรัสตนั้น
โปรดตอบ “ใช” หากลูกคาเปนกองทรัสต และมีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งไดรับการปฏิบัติเสมือนเจาของในสวนใดสวนหนึ่งของกองทรัสตนั้น เพื่อ
วัตถุประสงคในการเก็บภาษีเงินไดของรัฐบาลสหรัฐ หรือมีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายรายมีสวนไดผลประโยชน ไมวาโดยตรงหรือโดยออมเกินกวา
รอยละ 10 ของผลประโยชนทั้งหมดของกองทรัสตนั้น ทั้งนี้ ผูรับผลประโยชนจากกองทรัสตที่กําหนดใหทรัสตมีดุลยพินิจในการตัดสินใจ จะถูกพิจารณา
วามีสัดสวนการรับผลประโยชนเกินกวารอยละ 10 ของผลประโยชนทั้งหมดของกองทรัสต หากมูลคาของสกุลเงินหรือทรัพยสินอื่นๆ ที่ไดจัดสรรใหแก
ผูรับประโยชนจากกองทรัสตซึ่งทรัสตีมีดุลยพินิจในการตัดสินใจ ในระหวางปปฏิทินที่ผานมามีจํานวนเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาการจัดสรร
ผลประโยชนทั้งหมดในปนั้นๆ และหากคอรปอเรชั่น หางหุนสวน หรือกองทรัสตเปนผูมีกรรมสิทธิ์หรือไดรับผลประโยชนในกองทรัสต ไมวาโดยตรงหรือ
โดยออมจะถูกพิจารณาวาเปนการมีหรือถือตามสัดสวนโดยผูถือหุน หุนสวน ผูกอตั้งทรัสต หรือบุคคลใดที่ไดรับการปฏิบัติเสมือนเจาของในคอรปอเรชั่น
หรือกองทรัสตนั้น

แบบ FATCA สําหรับลูกคาประเภทองคกร/นิติบุคคล

หนา 1 จาก 2

สวนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผูที่ไมมีสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน

1. ลูกคายืนยันวา ขอความขางตนเปนความจริง และครบถวนสมบูรณ
2. ในกรณีที่ลูกคาไมใชบุคคลอเมริกัน ลูกคาตกลงที่จะแจงใหบริษัททราบทันที หาก
(ก) มีการเปลี่ยนแปลงสถานะความเปนบุคคลอเมริกันของลูกคาภายใตกฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ
(ข) มีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุน (ไมวาในแงสิทธิออกเสียงหรือมูลคา) และ/หรือ สัดสวนของทุน/ผลประโยชน (แลวแตกรณี) หรือสัดสวนผลประโยชนของบุคคลอเมริกัน
ในลูกคา ไมวาโดยตรงหรือโดยออม

3. ลูกคารับทราบและตกลงวา การไมแจงใหบริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานะความไมเปนบุคคลอเมริกันของลูกคา หรือการนําสงขอมูลอันเปนเท็จ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ เกี่ยวกับสถานะความไมเปนบุคคลอเมริกันของลูกคา หรือการไมแจงใหบริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุน
(ไมวาในแงสิทธิออกเสียงหรือมูลคา) และ/หรือ สัดสวนของทุน/ผลประโยชน (แลวแตกรณี) หรือสัดสวนผลประโยชนของบุคคลอเมริกันในลูกคา ไมวาโดยตรงหรือโดยออม
จะมีผลใหบริษัทมีดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะใชสิทธิบอกเลิกความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน

4. ลูกคารับทราบและตกลงวา หากลูกคามีสถานะเปนบุคคลอเมริกัน และขอมูลที่ใหตามแบบฟอรมนี้ หรือตามแบบฟอรม W-9 เปนขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวน
สมบูรณ บริษัทมีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะใชสิทธิบอกเลิกความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน

สวนที่ 3 การยินยอมใหเปดเผยขอมูลและการหักบัญชี
ภายใตขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวของ และ/หรือ ขอตกลงใดๆ ระหวางบริษัทและหนวยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ลูกคาตกลงใหความยินยอม และตกลงที่
จะไมเพิกถอนการใหความยินยอมดังกลาวแกบริษัท ในการดําเนินการดังตอไปนี้
1.

เปดเผยขอมูลตางๆ ของลูกคาเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตาม FATCA หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง หนวยงานจัดเก็บภาษีอากร
ของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ขอมูลดังกลาว ไดแก ชื่อลูกคา ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี เลขที่บัญชี จํานวนเงินหรือมูลคาคงเหลือในบัญชี การฝากถอน
เงินในบัญชีในระหวางปปฏิทินที่ผานมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภทและมูลคาของผลิตภัณฑทางการเงิน และ/หรือ ทรัพยสินอื่นๆ ที่มีอยูกับบริษัท
รวมทั้งจํานวนรายได และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธทางธุรกิจที่อาจถูกรองขอโดยหนวยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ดวย

2.

หักเงินจากบัญชีของลูกคา และ/หรือ เงินที่ลูกคาอาจมีหรือมีสิทธิไดรับจากบริษัท ในจํานวนที่กําหนดโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่ง
รวมถึง IRS ดวย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑตางๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหวางบริษัท และหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกลาวนั้น

หากไมมีการดําเนินการหักเงินจากบัญชี และ/หรือ เงินที่ลูกคาอาจมีหรือมีสิทธิไดรับจากบริษัท ตามขอ 2 ขางตน บริษัทจําเปนตองยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา ไมวาทั้งหมด
หรือแตบางสวนตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยเปนดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวของบริษัท ในกรณีที่ลูกคาไมกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอรมนี้ ไมแจงเพื่อปรับปรุงขอมูล
ตามที่ไดใหไวตามแบบฟอรมนี้ หรือในกรณีที่ลูกคาใหขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณในแบบฟอรมนี้

ลายมือชื่อของลูกคาผูขอเปดบัญชี

วันที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
สําหรับบริษัท
(ผูมีอํานาจลงนาม)

แบบ FATCA สําหรับลูกคาประเภทองคกร/นิติบุคคล

วันที่

หนา 2 จาก 2

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
ก.เนนเงินตนตองปลอดภัยและไดรับผลตอบแทนสม่ําเสมอแตต่ําได
ข.เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สม่ําเสมอ แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินตนไดบาง
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

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
TSFC Securities Public Company Limited

แบบคําขอทบทวนวงเงินกูยมื เงินเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพยประเภทมารจิ้นในระบบ Credit Balance (วงเงินมารจิ้น)
Proposal / Review on Credit Balance Financing
เรียน

กรรมการผูจัดการ Managing Director
บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) TSFC Securities Public Company Limited

เลขที่อางอิง Ref.No______________
วันที่ Date___________________

ขาพเจามีความประสงคขอทบทวนวงเงินกูยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพยประเภทมารจิ้นในระบบ Credit Balance (วงเงินมารจิ้น) 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.__________________
บานเลขที่ Home Address ___________________________________________________________ โทรศัพท Tel. __________
อาชีพ Occupation________________________________ สถานที่ทํางาน Company ________________________________
ตําแหนง Position________________________________ รายไดตอเดือน Income________________ บาทตอเดือน Baht / month
บัญชีมารจิ้น A/C Code_____________________________ ซื้อขายผานบริษัทหลักทรัพย Securities Co.________________________
วงเงินมารจิ้นที่มี (บาท)
Existing Credit Line (Baht)
การขอทบทวนวงเงินกูยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพยประเภทมารจิ้นในระบบ Credit Balance (วงเงินมารจิ้น) Review on Credit Balance Financing

 ขอเพิ่ม (Increase)
 ขอลด (Decrease)

วงเงินมารจิ้นอีก จํานวน (Increase amount)

บาท (Baht)

รวมเปนวงเงินมารจิ้นใหม จํานวน (New Credit Line)

บาท (Baht)

วงเงินมารจิ้นลง จํานวน (Decrease amount)

บาท (Baht)

รวมเปนวงเงินมารจิ้นใหม จํานวน(New Credit Line)

บาท (Baht)

เงื่อนไข : ลูกคาจะขอลดวงเงินมารจิ้นใหต่ํากวายอดหนี้และภาระผูกพันในบัญชีมารจิ้นไมได
เหตุผลที่ขอทบทวนวงเงินมารจิ้น
Customer's Opinion for Reviewing
Credit Line

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

กรณีขอเพิ่มวงเงินมารจิ้น กรุณาชี้แจงรายละเอียดทรัพยสินโดยละเอียด (In case of credit line increase, please specify the assets detail)
รายการทรัพยสิน (เงินสด/ เงินฝาก/ บาน/ ที่ดิน/ หลักทรัพย ฯลฯ)
List of Assets (Cash/ Deposit/ Land & House/ Stock/ Bond etc.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
รวมทั้งสิ้น Total Assets

ลายมือชื่อลูกคา Customer's Signature

จํานวน / มูลคา (บาท)
Amount/ Value (Baht)
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

ภาระผูกพัน (ถามี)
Obligation (if any)
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

____________________

กรุณาลงนามใหเหมือนตัวอยางที่ใหไวกับบริษัท Please sign as same as the sample signature card
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ความเห็นเจาหนาที่การตลาด
Marketing Officer's Comment

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

ลงชื่อ ____________________________
(
)

ความเห็น
Head of Marketing Officer's Comment

เจาหนาที่การตลาด

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

ลงชื่อ _____________________________ ผูมีอํานาจลงนามบริษัทหลักทรัพย
(
)

สําหรับบริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) For TSFC Securities Public Company Limited
เอกสารประกอบการพิจารณาทบทวนวงเงินมารจิ้น
1. สําเนาบัตรประชาชน/ บัตรขาราชการ/ ใบสําคัญคนตางดาว/ หนังสือเดินทาง
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาหนังสือรับรองรายได
4. สําเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงรายการทรัพยสิน (โปรดระบุรายละเอียดของทรัพยสิน)
4.1 ___________________________________
4.2 ___________________________________
4.3 ___________________________________
4.4 ___________________________________
4.5 ___________________________________
5. อื่นๆ ระบุ ___________________________________
___________________________________

หมายเหุต กรณีขอเพิ่มวงเงินมารจิ้น กําหนดใหลูกคายื่นเอกสารครบทุกรายการพรอมรับรองสําเนาถูกตองดวย
ลงชื่อ ________________________Credit Officer
วันที่ _________________

ลงชื่อ ______________________Head of Department
วันที่ _________________
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