
                                                                                                                       บุคคลธรรมดา Individual 
แบบคําขอเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย / สัญญาซื้อขายลวงหนา (ลูกคาใหม) 

Application for Opening a Securities / Derivatives Trading Account (New Client) 
 
                                                                                                                                                                   สํานักงานใหญ        สาขา __
                                                                                                                                                                 Head Office                    Branch 

 _____________________________ 

ประเภทบัญชี  เงินสด เลขท่ี________________________    มารจิ้น เลขท่ี________________________   สัญญาซื้อขายลวงหนา เลขท่ี________________________        
Type of Account      Cash Credit Balance                                                       Derivatives                                                                                                 
ขาพเจามีความประสงคขอเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย / สัญญาซื้อขายลวงหนา กับบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จ วันท่ี 
I wish to open a Securities / Derivatives Trading Account with Bualuang Securities Public Company Limited Date 

ํากัด (มหาชน)    _______________________________                         

ประวัติสวนตัว  PERSONAL DATA                              
ช่ือ –นามสกุล      (  ) นาย (  ) นาง (  ) นางสาว  ไทย  ________________________________________________________________________________________________ 
Name & Surname     Mr.       Mrs.      Ms.           Thai                                                                                                                                        
 อังกฤษ _________________________________________________________________________(โปรด
                                                                    English                                                                                                                                                            

ระบุ  Please specify)    

วันเดือนปเกิด   อายุ __  ป   สัญชาติ______ ศาสนา__ (ถ่ิน) ท่ีอยูประเทศ ____
Date of Birth    Age    Yrs     Nationality      Religion  Country of Residency 

_____/______/_________ _______ ______________ ________________ ___________________                        

บัตร     บัตรประชาชน / ราชการ / รัฐวิสาหกิจ / ใบขับขี่  หนังสือเดินทาง เลขท่ี ________ __วันท่ีออก______ วันหมดอายุ ______
ID Card    Personal / Public Service / State Enterprise / Driver License    Passport  No.                    Issued Date           Expiry Date            

  _____________ ___________ ______ 

ท่ีอยูปจจุบัน _ ___________________ ______________________________ ____________________________   เลขท่ี ____________  อาคาร/หมูบาน __________ ซอย_  ถนน _
Current Address  No.                      Building/Village                  Soi    Road 
แขวง _________  เขต _________  จังหวัด ________ รหัสไปรษณี
Sub District        District             Province            Postal Code 

_______________________ _____________________ ________________________ ย_________________ 

โทรศัพท __ มือถือ_______________ โทรส
Telephone  Mobile                            Fax    

าร __________________________email______________________________ ___________________________ ______________ 

ระดับการศึกษาสูงสุด           สูงกวาปริญญาตรี       ปริญญาตรี     ตํ่ากวาปริญญาตรี         สถาบันการศึกษา__________________________สาขา__________________   
Highest Level of Education    Higher than Bachelor        Bachelor        Lower than Bachelor    Institute’s Name                       Major  

ลักษณะงานท่ีทํา  ัท            เจาของกิจการ       รับราชการ        รัฐวิสาหกิจ            พนักงานบริษ   ตามประเภทกิจการ ดังน้ี  :  
Nature of Business            Entrepreneur         Public Service      State Enterprise          Employee      Please specify type of business: 

(001) นักการเมือง / ผูท่ีเก่ียวของ (โปรดระบุตําแหนงทางการเมือง / ความสัมพันธท่ีเก่ียวของ________________________________________________________________ 
  Politically Exposed Persons (PEPs) or related (Please specify your political position and relationship) 

(002) เจาของสํานักงานกฎหมาย / สํานักงานบัญชี (003) ธุรกิจคาของเกา วัตถุโบราณ (004) ธุรกิจคาทอง อัญมณี (005) ธุรกิจอัญมณียังไมแปรรูป 
 Law and Accounting Firm  Antiques Shop Gold, Jewelry Store Gemstone Business 

(006) ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (007) ธุรกิจโอนเงินออกนอกประเทศ (008) ธุรกิจคาสิโน / การพนัน (009) โรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ 
 Money Exchange Agency  Money Transfer Service Casino and Gambling Weapons Factory 

(010) นายหนาคาอาวุธยุทโธปกรณ  (011) ตัวแทนหรือนายหนาคาอสังหาริมทรัพย             (012) ธุรกิจเงินกูนอกระบบท่ีไมขัดตอกฎหมาย 
 Weapons Agent   Real Estate Agent/Broker               Informal Loan 

(013) องคกรท่ีไมแสวงหากําไร / องคกรการกุศล (999) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)_________________________________________________________________________ 
 Non-Profit / Charity Organization            Other (Please specify)   
ชื่อสถานที่ทํางาน____________________________________________ท่ีต้ัง    ตามท่ีอยูปจจุบัน      เลขท่ี ___________อาคาร/หมูบาน __________________________  
Address     Current Address    No.                       Building/Village     
ซอย __ ถนน _ __แขวง ________ _เขต _________ _ จังหวัด _______
Soi   Road    Sub District        District              Province           

___________________ _____________________ _______________ ____ _________ _________________ 

รหัสไปรษณี โทรศัพท ___________________________________ โทรสาร___ รายไดตอเดือน _ _บาท 
Postal Code  Telephone                                                                     Fax       Monthly salary    Baht 

ย______________ _ ______________________ ___________________

ตําแหนงงาน __ฝาย_________ __อายุการทํางาน __  ป / แหลงท่ีมาของรายไดอ่ืนๆ_ _ ___
Position         Department     Tenure of work    Yrs / Source of Other Income        

 __________________________ ________________ _________ __ _________ ______ 

สถานภาพสมรส      โสด      สมรส        หยา        หมาย มีบุตรอยูในอุปการะ ________
Marital Status              Single   Married   Divorced    Widow    No.of Dependent Children     

   _คน 

ช่ือคูสมรส _________ สถานท่ีทํางาน _______________________________________________________
Spouse’s Name        Office Name / Address                                                                                                

______________________________________________ ________ 

โทรศัพท ______ _อาชีพ / ตําแหนงงาน __ ตําแหนงทางการเม
Telephone           Career / Position              Political Position 

__________________________ ____________________________________ ือง__________________________ 

รายไดตอเดือน ____________________บาท / รายไดอ่ืนๆ ตอเดือน__________________________บาท / แหลงท่ีมาของรายไดอ่ืนๆ__________________________________ 
Monthly Salary  Bath / Other Income  Baht / Source of Other Income  

ท่ีอยูท่ีติดตอ  ADDRESS  
1. สถานท่ีรับเอกสารท ตามท่ีอยูปจจุบัน  ท่ีทํางาน ท่ีอ่ืน เลขท่ี___ _อาคาร/หมูบาน ___ __ซอย
    Mailing Address    Current Address Office Others  No.      Building/Village        Soi 

างไปรษณีย           ________ __________________ __________________ 

    ถนน _ แขวง _________ เขต _________ จังหวัด _______  รหัสไปรษณี
    Road Sub District        District             Province            Postal Code 

ย ___________ ________________________ _______________  ______________ ______________

2. สถานท่ีติดตอในกา ตามท่ีอยูปจจุบัน  ท่ีทํางาน ท่ีอ่ืน เลขท่ี___ _อาคาร/หมูบาน ___ __ซอย
    Mailing Address    Current Address Office Others  No.      Building/Village        Soi 

รซื้อขาย                 ________ __________________ __________________ 

    ถนน _ แขวง _________ เขต _________ จังหวัด _______  รหัสไปรษณี
    Road Sub District        District             Province            Postal Code 

ย ___________ ________________________ _______________  ______________ ______________

โปรดระบุหมายเลข 1 หรือ 2 สําหรับจัดสงเอกสารไปให เมื่อปดสมุดทะเบียนฯ เพื่อรับสิทธิในหลักทรัพย (หามใชท่ีอยูเปนตูไปรษณีย)                                  หมา
Please choose an address number above (1 or 2) which any document will be sent to you when closing share registration. (Don’t use P.O. Box address)     No. 

ยเลข       

สถานท
 

ี่และบุคคลที่สามารถติดตอได (กรณีเรงดวนและไมสามารถติดตอลูกคาได) In case of emergency and normal contact is not possible. Please contact as follows: 

ช่ือ-นามสกุล ________ ความสัมพันธ ัพท __
Name & Surname         Relationship  Telephone 

____________________________________________________________  _______________________โทรศ ________________ 

สถานท่ีทํางาน ___________________________________________________________________ตําแหนง _____________________________________________________ 
Office Name / Address                                                                                                                         Position                                           
   

 (โปรดระบุขอมูลใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการพิจารณาและอนุมัติเปดบัญชี  
รายการใดไมมีขอมูล ใหระบุวา “ไมมี”) 



 
ขอมูลสถานะการเงนิ FINANCIAL STATUS มูลคา Value    ภาระผูกพัน (ถามี)  Obligations (if any)  

  ท่ีดิน Land _______________________________ (   )  จํานอง Mortgage  (   )  อ่ืน ๆ Others _______________________ 
  บานพรอมท่ีดิน Land & House _______________________________ (   )  จํานอง Mortgage  (   )  อ่ืน ๆ Others _______________________ 
  รถยนต Automobile _______________________________ (   )  จํานํา Pledge  (   )  อ่ืน ๆ Others _______________________ 
  ต๋ัวสัญญาใชเงิน Promissory Note _______________________________ (   )  จํานํา Pledge  (   )  อ่ืน ๆ Others _______________________ 
  เงินฝากธนาคาร Bank Deposit _______________________________ (   )  จํานํา Pledge  (   )  อ่ืน ๆ Others _______________________ 
  ทรัพยสินอ่ืน ๆ Other Assets _______________________________ (   )  จํานอง Mortgage  (   )  อ่ืน ๆ Others _______________________ 

การรับเอกสาร 
DOCUMENTS DELIVERY         By mail (Mailing Address)         Receive at company         By messenger (Contact Address) 

ทางไปรษณีย  (ตามสถานท่ีรับเอกสารทางไปรษณีย)    รับเอกสารท่ีบริษัท  โดยเจาหนาท่ีรับสงเอกสาร (ตามสถานท่ีติดตอ)   

โปรดระบุเพียงขอเดียว Please specify one)      (
การรับจายเงินคาซ้ือขายกับบริษัท   
CONDITION OF RECEIPT & PAYMENT           Auto debit/credit      Paying to bank account    (In case of Sell only, able to select ATS or Paying to bank account)      

    ใชบริการ ATS     นําเงินเขาบัญชีธนาคาร    (กรณีเปดบัญชีเพื่อขาย สามารถเลือกใช ATS หรือนําเงินเขาบัญชีธนาคาร) 

โปรดระบุรายละเอียดบัญชีเงินฝากของทาน โดยชื่อบัญชีจะตองเปนชื่อเดียวกันกับที่ใชเปดบัญชีกับบริษัทและไมเปนบัญชีรวม  
Please specify the details of your bank account. Must be the same name as stated in this Application. Joint account is prohibited. 

     ธนาคาร_______ สาขา __ ประเภทบัญชี       ออมทรัพย กระแสร
     Bank                  Branch Type of Account        Savings    Current 

________________________________ ___________________________________       ายวัน 

เลขท่ีบัญชี                     
     Account No. 
หมายเหตุ Remark   การใชบริการ ATS จะมีผลใชบริการไดประมาณ 2-4 สัปดาห (ข้ึนอยูกับธนาคาร) นับจากวนัท่ีแจงความประสงคกับบริษัท ท้ังนี ้เพือ่รอผลแจงหักบัญชีของทานจากธนาคาร โดยใน
ระหวางท่ีรอผล บริษัทจะรับและจายกับทานดวยเช็ค (สําหรับเช็คคาขายบริษัทจะดาํเนนิการเขาบัญชีใหทาน) จนกวาจะใชบริการดงักลาวได โดยบริษัทจะแจงวันท่ีเร่ิมมีผลหักบัญชีใหทานทราบภายหลงั            
The ATS will be available in about 2-4 weeks (depending on Bank) from the date your desire is advised to the Company as a notice of reduction from the bank will be needed. During the time 
we are awaiting the result, the Company will accept and make payment by cheque (For cheques from the sales, the Company will make deposit into your account) until said service is available 

e for which the Company will inform the effective date of reduction from your account later. for us 
 ประเภทบัญชีและวงเงินซื้อขายท่ีตองการ Account Type and Credit limit required (โปรดระบุ  Please specify)  

 

บัญชีเงินสด_______________________ บาท บัญชีมารจิ้น_______________________ บาท บัญชีสัญญาซ้ือขายลวงหนา______________________ บาท   
Cash Account                                bath Credit Balance Account                          baht  Derivatives Account baht 

                                                                       
ตามหลักเกณฑท่ีตองดํารงหลักประกันกอนซื้อหลักทรัพย (สําหรับบัญชีเงินสด) ทานประสงคให 
 as required by the Rules to pledge collateral before buying securities, I would like the Company to 
(      ) 1. ฝากเงินท่ีไดจากการขายหลักทรัพยไวเปนหลักประกันเทากับจํานวนหลักประกันท่ีตองดํารงไว หากมีสวนท่ีเหลือ สงมอบใหกับขาพเจาตามวิธีการท่ีไดกําหนดไวขางตน   

Pledge the payment from sales of securities as collateral equaled to the amount required. For the rest, pay as specified above. 
(      ) 2.  ฝากเงินท่ีไดจากการขายหลักทรัพยไวเปนหลักประกันท้ังจํานวน  Pledge all amount of the payment from sales of securities as collateral. 
กรณีไมระบุประเภทการวางหลักประกันจากคาขาย บริษัทจะสงมอบเงินท่ีไดจากการขายหลักทรัพยตามท่ีไดกําหนดไวในการรับจายเงินคาซื้อ

e not specified, the Company will pay all amount from sales of securities as specified in Condition of Receipt and Payment above. 
ขายหลักทรัพยกับบริษัทขางตน 

In cas
  
 หากทานตองการสงคําส่ังซื้อขายผานอินเตอรเน็ต สําหรบั  If you require to send order(s) thru Internet for  

  20   บัญชีเงินสด   บัญชีมารจิ้น   : โปรด  (1) ลงนามหนังสือขอความรวมมือสงคําสั่งท่ีอาจไมเหมาะสม และ (2) ระบุอีเมล ______________ _____________ _
  Cash Account             Credit Balance Account     Please       Sign on  Letter Asking for Cooperation – Sending improper orders, and  specify your email address  
  22บัญชีสัญญาซื้อขายลว : โปรดระบุ  (1) U __และ 
  Derivatives Account     please specify     and 

งหนา   serID_________________________ (2) Reference No._______________________

   (3) อีเมล email __   _____________________________________ตามท่ีไดลงทะเบียนบน as already registered on SETTRADE.Com 

 อื่นๆ  OTHERS (โปรดระบุ Please specify) 
บริษัทหลักทรัพยอ่ืนท 1. ช่ือ ___________ ประเภทบัญชี ____ วงเงิน_______
Broker References         Broker Name     Type of Account   Credit Limit   

ี่ใช / เคยใชบริการ   __________________________ ___________________ _________________ 

                                                2. ช่ือ _____________________________________ ประเภทบัญชี _______________________ วงเงิน________________________ 
     Broker Name     Type of Account    Credit Limit  
ผูแนะนํา                       ติดตอเองท่ีหองคา              ผูติดตอผูลงทุน         ลูกคา        ผูบริหาร    เวปไซต    อ่ืนๆ ___

ecommendation by   Yourself at Trading Room     Marketing officer    Client      Executive Web Site Others   
                        ________________________ 

R 
ช่ือ-นามสกุล ผูแนะนํา _________________________________________________________________________ โทรศัพท _________________________________________ 
Recommendation Person                                                                            Telephone 
สถานท่ีทํางาน ________________________________________________________________________________________________________________________________  
Office Address                                                                                                                                                              
ตําแหนง ____________________________________________________ ความสัมพันธ ______________________________ เลขท่ีบัญชีลูกคาแนะนํา ___________________ 
Position Relationship      Client: Account no. 
ขาพเจาตกลงยินยอมใหบริษัททําการตรวจสอบและเปดเผยขอมูลเครดิตของขาพเจากับสถาบัน องคกร หรือบุคคลอื่นใดท่ีประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต ขาพเจาขอรับรองวา รายละเอียดขางตนนี้เปน
ความจริงถูกตองและครบถวนทุกประการ และมิไดเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย/สัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อบุคคลอืน่  I irrevocably authorize the Company to verify the validity, make disclosure or  
exchange my personal and confidential credit information with any Credit Bureau Agency. I certify that the above information is true and correct, and I do not open a trading account for nominee. 

 

 

 

 

 ลงช่ือ     X                                                                                                           ผูขอเปดบัญชี  
(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนแบบคําขอฯ และเอกสารประกอบการพิจารณาใหแกทานในทุกกรณ  Signature                                                                                                   Applicant   ี)
(The Company reserves the right not to return the application and all submitted materials) (                                                                                                                )   

 
 (โปรดระบ ุ Please specify) 



 

แบบฟอรมแสดงตน (ตามประกาศ ก.ล.ต. - มาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบเพือ่ทราบขอเท็จจริงเกีย่วกับลูกคา)   
Self-disclosure Form (as required by SEC – Know Your Customer / Customer Due Diligence)   

ช่ือ-นามสกุล (เดิม)______  (ถามี และโปรดแนบสําเนาหลักฐาน)   ไ
Name–Surname (Former)   (If any, and please attach evidence)    

_______________________________________________________________________ มมี  No 

วัตถุประสงคในการเปดบัญชีและทําธุรกรรม___________
Objectives of Account Opening and Doing Transactions  

____________________________________________________________________________ 

ลักษณะการลงทุน            ระยะยาว (มากกวา 1 ปขึ้นไป)  ระยะปานกลาง (6-12 เดือน)           ระยะสั้น (< 6 เดือน)            
Investment Purpose      Long term ( > 1 yr.)       Medium Term  (6-12 mths)     Short Term ( < 6 mths) 
ประสบการณลงทุน  Investment Experience    ไมเคยลงทุน (None)     เคยลงทุนมาแลว Experience__________ป  (Yrs) 
ความรูดานการลงทุน  Investment Knowledge______________________________________________________________________________________ 
ฐานะทางการเงิน Financial Status     ดีมาก Excellent         ดี Good     ปานกลาง Fair     อ่ืนๆ Others _________________ 
มูลคาทรัพยสิน (โดยประมาณ - บาท) Asset Value (approx.-bt.)           

  < 1,000,000      1,000,000 – 5,000,000      5,000,000 – 20,000,000   20,000,000 – 50,000,000   > 50,000,000 
แหลงท่ีมาของเงินลงทุน Source of Fund        ธุรกิจ Business    การจางงาน Employment     การลงทุน Investment     มรดก Inheritance 
ประเทศท่ีมาของแหลงเงินทุน Source of Fund - Country_____________________________________________________________________________  

นอกเหนือจาก หลักฐานการเงินท่ีไดแนบหรือแสดงขางตน เพื่อประกอบการพิจารณาวงเงินซื้อขาย ทานมีแหลงเงินทุนจา อ
Out of the attached/informed financial statement for considering credit limit, do you have any other sources of funds?      

กแหลง ื่นใดอีกหรือไม   ไมมี  No 

  มี Yes โปรดระบุ Please specify___________________________________________________จากประเทศ from Country_____________________ 
ขอจํากัดในการลงทุนของทาน Investment Limitation_______________________________________________________________________________   ไมมี  No 
ความเสี่ยงท่ียอมรับได Acceptable Risk __________________________________________________________________________________________   ไมมี  No 
รูปแบบการใหบริการท่ีเหมาะสมกับทาน   ทางโทรศัพท     ท่ีบริษัท    อินเตอรเน็ต    อ่ืน ๆ_______________________  
Appropriate Service Model     By phone        At BLS   Internet   Others 

โปรดระบุ บุคคลที่เก่ียวของ ดังตอไปน้ี (ถามี)  Please specify Related Persons (If any).  
1.  ผูรับประโยชนหรือรวมรับประโยชนจากการซื้อขายของทาน (Beneficiary from Client’s Trading) ไดแก (โปรดระบุความสัมพันธ)________________   ไมมี  No 
      _______________________________________________________________________________________________________________________ 
2.  ผูมีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมในบัญชีของทาน (Controlling Persons) หรือผูรับมอบอํานาจ (Power of Attorney) ไดแก (โปรดระบุความสัมพันธ)   ไมมี  No 
      _______________________________________________________________________________________________________________________ 
3.  ผูใหการสนับสนุนทางการเงินแกทาน (Financial Supporters) ไดแก (โปรดระบุความสัมพันธ)_____________________________________________    ไมมี  No        

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
4.  บุคคลท่ีเก่ียวของท้ังท่ีมีความสัมพันธดานครอบครัวหรือธุรกิจ (Related Persons – Family or Business) ท่ีมีบัญชีหรือมีธุรกรรมกับบริษัท ไดแก   ไมมี  No 
     _______________________________________________________________________________________________________________________ 

โปรดตอบคําถาม และใหขอมูล (ถามี) ดังตอไปนี้  Please answer the following questions. 
1. ทานทํางานเก่ียวกับธุรกิจ ตอไปน้ี หรือไม      ไม No 
 Have you worked in the following businesses, or not?           

  4901 ธุรกิจรับแลกเปล่ียนเงินตรา   บริการโอนเงินระหวางประ 3 องคกรท่ีไมแสวงหากําไร 
    Money Exchange Agency    Money Transfer Service      Non-Profit Organization 

ตางประเทศ   02 เทศ    0

     5104 ธุรกิจคาอัญมณี วัตถุโบราณ ทองคํา หรือโลหะมีคา (เฉพาะที่มีธุรกรรมปละ 100 ลานบาทขึ้นไป)       Jewelry, Antiques, Gold or Precious metal Business (only transaction above 100 MB per year)             
2.  ทานเก่ียวของหรือมีความเก่ียวของกับบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของกับการฟอกเงิน หรือใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (ท้ังในประเทศ หรือตาง 
 53ประเทศ) หรือไม  Are you related to any person who gets involve in Money Laundering or support in domestic or international Terrorists, or not? (A) 
   มี Yes (โปรดระบุ Please specify)__________________________________________________________________________________________    ไม No    
3. ทานเปนหรือมีความเก่ียวของกับบุคคลท่ีมีสถานะหรือมีความสัมพันธทางการเมือง (ท้ังใน

Are you Politically Exposed Persons (PEPs) or related domestic or international, or not? 
ประเทศ หรือตางประเทศ) หรือไม  (B) 

มี Yes (โปรดระบุตําแหนงทางการเมือง / ความสัมพันธท่ีเก่ียวของท้ังของตนเองและของภรรยา) Please specify your and your spouse’s political    ไม No    

 position and relationship)____________________________________________________________________________________________________       
4. ทานมีแหลงเงิน ถ่ินท่ีอยู สถานท่ีติดตอ หรือจัดต้ังในเขตดินแดนหรือประเทศท่ีไมมีมาตรการ ไมไดประยุกตใชขอแนะนําของ Financial Action Task Force 

 on Money Laundering – FATF) หรือไมใหความรวมมือในการกําหนดมาตรการทางการเงินเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือไม   
Do you have your money supply, contact address or establishment in the Countries that have no policy or have not applied for the Suggestion of FATF 
or not cooperated in setting-up the rules and law about Prevention Money Laundering? (C) 

มี Yes (โปรดระบุ Please specify)__________________________________________________________________________________________    ไมมี No      

5. ทานมีประวัติการกระทําความผิดกฎหมายฟอกเงิน ภายใน 3 ป ยอนหลังนับจากวันท่ีขอเปดบัญชีน้ีหรือไม (D)    
Do you have any disciplinary record in Money Laundering for the last 3 years since the date applied for opening this account?  

มี Yes เคยทําความผิดมูลฐาน Type of Disciplinary record ______________________________________________________ป Yr.____________   ไมมี No    

 (โปรดระบุ Please specify) 
ขาพเจาขอรับรองวา รายละเอียดขางตนนี้เปนความจริงถูกตอง
I certify that the above information is true and correct. 

และครบถวนทุกประการ 

 
  
 วันท่ีแ
  Date 

จงขอมูล_____ /______ / ________ 

 
 

ลงช่ือ     X                                                                                            ผูขอเปดบัญชี  ลงช่ือ__________________________________________ผูติดตอผูลงทุน 
S ignature                                                                                             Applicant   Signature   Marketing Officer 

(ขอใดไมมีขอมูล ใหระบุวา “ไมม”ี)  
 (If no information, please specify “NO”) 

(For  

Individual 

Client) 

ลูกคาบุคคล 
สําหรับ 



    
สําหรับเจาหนาที่บรษิัท  Internal Use Only (สําหรับลูกคาบุคคล – For Individual Client) 

ขอมูลท่ีจําเปนตองตรวจสอบหรือสอบถาม ชื่อลูกคา ______________________________________________________________ 
1.1 ลูกคาไดลงนามในแบบคําขอเปดบัญชีและสัญญาฯ ตอหนาทานหรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัท หรือไม 1. การลงนามของ

ลูกคา 1.2 กรณีขอ 1.1 ตอบ “ไมใช” ลูกคาเขาขายดังตอไปน้ี 
   ลูกคาอาศัยอยูตางประเทศ 
   ลูกคาเปนผูมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักกันท่ัวไป 
   ลูกคาเปดบัญชีและซื้อขายทางอินเตอรเน็ต 

1.3 กรณีไมใชท้ังขอ 1.1 หรือ 1.2 ทานมีการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี หรือไม (ดําเนนิการไดมากกวา 1 อยาง) 
   ใหสถาบันการเงินอ่ืนดําเนินการพบลูกคาแทน (โดยความยินยอมของลูกคา) ระบุช่ือสถาบันการเงิน____________ 

   ติดตอกับลูกคาทางโทรศัพท 
   ติดตอหรือสืบยอนไปยังท่ีอยูของสํานักงาน หรือสถานท่ีติดตอท่ีลูกคาไดแจงไว 
  สอบทานกับบุคคลท่ี 3 ไดแก___________________________________________________________________ 
  ลูกคาวางหลักประกันเปนเช็คของลูกคา หรือทํา ATS 
   ใหลูกคาทํา Online Questionnaires 
   อ่ืนๆ (ระบุ)_________________________________________________________________________________  

  ใช     ไมใช 

2. การระบุขอมูลใน
แบบคําขอเปดบัญชี 

2.1 ลูกคาไดกรอกรายละเอียดตอไปน้ี ดวยตนเองครบถวนหรือไม   
  - ช่ือบุคคลธรรมดาท่ีเปนเจาของบัญชีท่ีแทจริง 

- ช่ือบุคคลธรรมดาท่ีเปนผูควบคุมการทําธุรกรรมในบัญชี 
- ขอมูลเก่ียวกับอาชีพและสถานท่ีทํางาน 
- สถานท่ีอยูและท่ีติดตอปจจุบัน 
- วัตถุประสงคในการทําธุรกรรม 
- ประสบการณในการทําธุรกรรม 
- ประวัติการกระทําผิดกฎหมายฟอกเงินในชวง 3 ปท่ีผานมา นับต้ังแตวันท่ีขอเปดบัญชี 

2.2 กรณีลูกคาไมกรอกรายละเอียดขางตน ทานไดสอบถามหรือตรวจสอบขอมูลจากแหลงท่ีเช่ือถือได หรือไม 
บุคคลท่ีเปนเจาของบัญชีท่ีแทจริง คือ ____________________________________________________________________ 
บุคคลท่ีเปนผูควบคุมการทําธุรกรรมในบัญชี คือ ___________________________________________________________ 
ป ระวัติการกระทําผิดกฎหมายฟอกเงินในชวง 3 ปท่ีผานมา ___________________________________________________ 

ใช      ไมใช
  ใช      ไมใช
  ใช      ไมใช
  ใช      ไมใช
  ใช      ไมใช
  ใช      ไมใช
  ใช      ไมใช
  ใช      ไมใช 

3. ความสัมพันธของ
ผูรับมอบอํานาจกับ
เจาของบัญชี 

  มี      ไมมี   ผูรับมอบอํานาจ 
(ถามี - ระบุความสัมพันธ)_____________________________________________________________________________ 
_ _________________________________________________________________________________________________ 

 

4. การตรวจสอบ   
ขอมูลอ่ืน 

โปรดตรวจสอบหรือสอบถามขอมูลดังตอไปน้ี 
4.1  ลูกคาและคูสมรส เปนนักการเมือง (กรุณาระบุตําแหนงทางการเมือง / ความสัมพันธท่ีเก่ียวของ) __________________ 
      _______________________________________________________________________________________________ 
4.2  ลูกคามีแหลงเงิน ถ่ินท่ีอยู สถานท่ีติดตอ หรือจัดต้ังในเขตดินแดนหรือประเทศท่ีไมมีมาตรการ ไมไดประยุกตใช

ขอแนะนําของ Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) หรือไมใหความรวมมือในการกําหนด
มาตรการทางการเงินเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือไม   
ถาใช (กรุณาระบุรายละเอียด)_______________________________________________________________________ 

4.3  ลูกคามีอาชีพหรือธุรกิจอยูในกลุมท่ีมีความเสี่ยงสูง (ตามประเภทธุรกิจในแบบคําขอฯ หนาท่ี 3) หรือไม ถาใช (กรุณา
ระบุรายละเอียด)_________________________________________________________________________________  

 
  ใช      ไมใช 

 
  ใช      ไมใช 

 
 
 

  ใช      ไมใช 

5. การตรวจสอบ 
เพิ่มเติม 

ทานไดดําเนินการเพิ่มเติม ดังตอไปน้ี  

  5.1  ขอเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนและท่ีอยูของลูกคาเพิ่มเติม ไดแก___________________________________________ 
5.2  สอบทานขอมูลลูกคากับแหลงอางอิงท่ีเช่ือถือได โดยพบวา________________________________________________ 
5.3  ขอสําเนา Photo ID ของผูรับประโยชน ผูมีอํานาจควบคุม 
5 .4  ขอขอมูลเอกสารท่ีเก่ียวของกับแหลงท่ีมาของเงิน 

ใช      ไมใช
  ใช      ไมใช
  ใช      ไมใช
  ใช      ไมใช 

ความเห็นผูติดตอผูลงทุน 
• ตามเกณฑ KYC / CDD ลูกคาอยูในกลุมท่ีมีความเสี่ยง   (   )  1. ตํ่า    (   )  2. ปานกลาง   (   )  3. ท่ีตองไดรับความสนใจเปนพิเศษ  

กรณีระบุขอ 1. หรือ ขอ 3. โปรดระบุขอมูลสนับสนุนตามเกณฑ KYC / CDD __________________________________________________________________________ 
จัดกลุมบัญชีสําหรับ : สามี-ภรรยา / พี่-นอง / เพื่อน  / พอ-แม / ลูก / ญาติ หรือผูรับมอบอํานาจ และ มีแหลงเงินทุนเดียวกัน  (ถามี)_________________________________ • 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ขอมูลลูกคาและความเห็นเพิ่มเติม โดยผูติดตอผูลงทุน _____________________________________________________________________________________________ • 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

วงเงินท่ีขออนุมัต ิ  สําหรับบัญชี  Cash___________________________หรือ  (   )  Cash Balance Credit Balance________________________ 

 Derivatives______________________  
 ลงช่ือผูติดตอผูลงทุน (เจาหนาท่ีการตลาด)______________________________ 
ความเห็นหัวหนาทีม / ผูจัดการสาขา  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

ลงช่ือ______________________________ 

ลูกคาใหความ
รวมมือในการ
แสดงตนและการ
ใหขอมูล ดี
หรือไม  
(   ) ดีมาก    
(   ) ด ี
(   ) ปานกลาง 
(   ) นอย 
(   ) ไมรวมมือ 

(ขอใดไมมีขอมูล ใหระบุวา “ไมม”ี)  
 (If no information, please specify “NO”) 

 



ความเห็นเจาหนาท่ีฝายดูแลการปฏิบัตกิาร (สําหรับลูกคาบุคคล – For Individual Client) 
ขอมูลท่ีใชในการพจิารณาวงเงิน (หนวย: บาท) Evaluation Criteria for Total Exposure (unit: baht)   
1. CLIENT PROFILE:   RATE     (   )  Very Strong [4]   (   )  Strong [3]   (   )  Positive [2]   (   )  Neutral [1]   (   )  Not Supported  [0]    
2. FINANCIAL INFORMATION: บัญชีออมทรัพย Savings Account___________________________________ ฝากประจํา Fixed Deposit ___________________________ 

ตราสารการเงินอ่ืนๆ Other Financial Instruments___________________________________________________________________________________________________ 
 หลักทรัพยในบัญชี Securities in Portfolio__________________________________________________________________  

หรือ บัญชีกระแสรายวัน or Current Statement______________________________________________________________   
หรือ รายไดประจําตอเดือน Monthly Income_______________________ อายุการทํางาน (ป) Working Period (yrs) ________      

     รายไดอ่ืน/เดือน Other Monthly Income____________________________________________________________________  
 RATE    (   )  Supported [4]   (   )  Almost Supported [3]   (   )  Partial Supported  [2]   (   )  Not Supported [1]   (   )  n.a. [0]     
3. VIOLATION RECORD:   RATE     (   )  None [1]   (   )  Not Serious [0]   (   )  Under Watch [-1]   (   )  Serious [-2]   (   )  n.a./New Client [0]  

Total =

Total =

             x
Total =

 Datails:____________________________________________________________________________________________________________  

วงเงินท่ีขออนุมัติ Requested Total Exposure  ( __ )  ผาน Pass   ( __ )  ไมผาน Not Pass  - เกณฑขั้นตํ่า Min. Rating Requirement  
จัดกลุมบัญชีสําหรับ : สามี-ภรรยา / พี่-นอง / เพื่อน  / พอ-แม / ลูก / ญาติ หรือผูรับมอบอํานาจ และ มีแหลงเงินทุนเดียวกัน  (ถามี)_________________________________ • 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

บันทึกและสรุปผลการตรวจพิสูจนตัวตนของลกูคาตามเกณฑและกระบวนการ KYC/CDD  
-  ผลการตรวจสอบรายช่ือกับ AML/CFT Sanction Lists และ PEPs Lists และจากฐานขอมูลของหนวยงานราชการ    

1. ลูกคาผูขอเปดบัญชี (    ) ไมพบ    (    )  พบ 3. ผูรับประโยชนในทอดสุดทาย (ถามี)  (    ) ไมพบ    (    )  พบ 
 2.  ผูมีอํานาจควบคุมในทอดสุดทาย (ถามี)  (    ) ไมพบ    (    )  พบ 4. ผูรับมอบอํานาจในการดําเนินการกับทรัพยสินของลูกคา (    ) ไมพบ    (    )  พบ 

ผลการยืนยันตัวตนลูกคา  (    ) ตามท่ีอยู   (    )  ตามท่ีทํางาน   (    ) ทางโทรศัพท   (    )  ไปพบดวยตนเอง  (    ) อ่ืนๆ  _____________________________________________ - 
รายละเอียด  / ขอมูลอ่ืนๆ ________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

กลุมความเสี่ยงตามเกณฑ KYC/CDD  =  (   ) 1. Low Risk  (   ) 2. Medium Risk (   ) 3. High Risk 
กรณีอยูในกลุมท่ี 1 หรือ 3 โปรดระบุขอมูล / เหตุผล________________________________________________  

ความเห็นเพิ่มเติม Total Score = ______________ Limit Recommended _____________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 ลงช่ือ______________________________ 

ขอใช Internet trading  : สําหรับบัญชี   (   )  เงินสด   (   )  มารจ้ิน  (ระบุ email address และลงนามหนังสือขอความรวมมือฯ)   (   )  สัญญาซื้อขายลวงหนา (ระบุ User ID, Reference No., email address) 
กรณีบัญชีเงินสด  :  การรับคาขาย  (   ) 1.    (   )  2.  หรือ  (   )  สงมอบเงินคาขายใหลูกคาท้ังจํานวน  (   )  ขอซื้อขายตราสารหนี้ (BEX) 

Approver  
Approved Total Exposure___________________________ Approved Group Exposure___________________________ 

วงเงินของบัญชีท่ีอนุมัติ   วงเงินของกลุมบัญชีท่ีอนุมัติ  ประเภทบัญช ี วงเงินแตละบัญช ี
Approved A/C Total Exposure Approved A/C Group Exposure Type of Account Approved Total Exposure of each Account 

Equity 
  (   )  Normal Cash    (   )  10% Collateral   (   )  30% Collateral      

  Credit Balance  
Derivatives 

  Derivatives  
 

   ลงช่ือผูปอนขอมูล  Input by 
ลงช่ือผูอนุมัติ  ________________________________ ลงช่ือผูอนุมัติ  _________________________________ 
Approver’s Signature Approver’s Signature 

  
   ลงช่ือผูตรวจสอบ  Verified by 
ลงช่ือผูอนุมัติ  ________________________________ 
Approver’s Signature 

ลงช่ือผูอนุมัติ  _________________________________ 
Approver’s Signature 

  

สําหรับบันทึกความเห็นผูมีอํานาจอนุมัติ  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


	แบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ลูกค้าใหม่)
	Application for Opening a Securities / Derivatives Trading Account (New Client)
	Name & Surname     Mr.       Mrs.      Ms.           Thai                                                                                                                                       
	Sub District        District             Province            Postal Code
	Telephone  Mobile                            Fax   
	Postal Code  Telephone                                                                     Fax       Monthly salary    Baht
	ตำแหน่งงาน ____________________________ฝ่าย___________________________อายุการทำงาน ___________ ปี / แหล่งที่มาของรายได้อื่นๆ______________________
	สถานภาพสมรส       โสด       สมรส         หย่า        หม้าย มีบุตรอยู่ในอุปการะ _________คน
	Marital Status              Single   Married   Divorced    Widow    No.of Dependent Children    
	รายได้ต่อเดือน ____________________บาท / รายได้อื่นๆ ต่อเดือน__________________________บาท / แหล่งที่มาของรายได้อื่นๆ__________________________________
	 ที่อยู่ที่ติดต่อ  ADDRESS
	1. สถานที่รับเอกสารทางไปรษณีย์    ตามที่อยู่ปัจจุบัน   ที่ทำงาน      ที่อื่น เลขที่____________อาคาร/หมู่บ้าน _______________________ซอย__________________
	    Road Sub District        District             Province            Postal Code
	2. สถานที่ติดต่อในการซื้อขาย          ตามที่อยู่ปัจจุบัน   ที่ทำงาน      ที่อื่น เลขที่____________อาคาร/หมู่บ้าน _______________________ซอย__________________
	    Road Sub District        District             Province            Postal Code
	การรับเอกสาร   ทางไปรษณีย์  (ตามสถานที่รับเอกสารทางไปรษณีย์)    รับเอกสารที่บริษัท  โดยเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร (ตามสถานที่ติดต่อ)
	DOCUMENTS DELIVERY         By mail (Mailing Address)         Receive at company         By messenger (Contact Address)

	CONDITION OF RECEIPT & PAYMENT           Auto debit/credit      Paying to bank account    (In case of Sell only, able to select ATS or Paying to bank account)     
	 ประเภทบัญชีและวงเงินซื้อขายที่ต้องการ Account Type and Credit limit required (โปรดระบุ  Please specify) 

	บัญชีเงินสด_______________________ บาท บัญชีมาร์จิ้น_______________________ บาท บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า______________________ บาท  
	Cash Account                                bath Credit Balance Account                          baht  Derivatives Account baht
	ตามหลักเกณฑ์ที่ต้องดำรงหลักประกันก่อนซื้อหลักทรัพย์ (สำหรับบัญชีเงินสด) ท่านประสงค์ให้
	(      ) 1. ฝากเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ไว้เป็นหลักประกันเท่ากับจำนวนหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ หากมีส่วนที่เหลือ ส่งมอบให้กับข้าพเจ้าตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น  
	Pledge the payment from sales of securities as collateral equaled to the amount required. For the rest, pay as specified above.
	(      ) 2.  ฝากเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ไว้เป็นหลักประกันทั้งจำนวน  Pledge all amount of the payment from sales of securities as collateral.
	 หากท่านต้องการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับ  If you require to send order(s) thru Internet for 

	  บัญชีเงินสด    บัญชีมาร์จิ้น  ( : โปรด  (1) ลงนามหนังสือขอความร่วมมือส่งคำสั่งที่อาจไม่เหมาะสม และ (2) ระบุอีเมล์ ____________________________
	  Cash Account             Credit Balance Account     Please       Sign on  Letter Asking for Cooperation – Sending improper orders, and  specify your email address 
	  บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ( : โปรดระบุ  (1) UserID_________________________ (2) Reference No._________________________และ
	  Derivatives Account     please specify     and
	   (3) อีเมล์ email _______________________________________ตามที่ได้ลงทะเบียนบน as already registered on SETTRADE.Com
	 อื่นๆ  OTHERS (โปรดระบุ Please specify)

	บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ใช้ / เคยใช้บริการ   1. ชื่อ _____________________________________ ประเภทบัญชี _______________________ วงเงิน________________________
	Broker References         Broker Name     Type of Account   Credit Limit  
	                                                2. ชื่อ _____________________________________ ประเภทบัญชี _______________________ วงเงิน________________________
	     Broker Name     Type of Account    Credit Limit 
	ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลเครดิตของข้าพเจ้ากับสถาบัน องค์กร หรือบุคคลอื่นใดที่ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นนี้เป็นความจริงถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ และมิได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อบุคคลอื่น  I irrevocably authorize the Company to verify the validity, make disclosure or 
	exchange my personal and confidential credit information with any Credit Bureau Agency. I certify that the above information is true and correct, and I do not open a trading account for nominee.
	แบบฟอร์มแสดงตน (ตามประกาศ ก.ล.ต. - มาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า)  
	Self-disclosure Form (as required by SEC – Know Your Customer / Customer Due Diligence)  
	ชื่อ-นามสกุล (เดิม)_____________________________________________________________________________ (ถ้ามี และโปรดแนบสำเนาหลักฐาน)   ไม่มี  No
	วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีและทำธุรกรรม_______________________________________________________________________________________
	ประสบการณ์ลงทุน  Investment Experience    ไม่เคยลงทุน (None)     เคยลงทุนมาแล้ว Experience__________ปี  (Yrs)
	ความรู้ด้านการลงทุน  Investment Knowledge______________________________________________________________________________________
	ฐานะทางการเงิน Financial Status     ดีมาก Excellent         ดี Good     ปานกลาง Fair     อื่นๆ Others _________________
	มูลค่าทรัพย์สิน (โดยประมาณ - บาท) Asset Value (approx.-bt.)          
	  < 1,000,000      1,000,000 – 5,000,000      5,000,000 – 20,000,000   20,000,000 – 50,000,000   > 50,000,000
	แหล่งที่มาของเงินลงทุน Source of Fund        ธุรกิจ Business    การจ้างงาน Employment     การลงทุน Investment     มรดก Inheritance
	ประเทศที่มาของแหล่งเงินทุน Source of Fund - Country_____________________________________________________________________________ 
	นอกเหนือจาก หลักฐานการเงินที่ได้แนบหรือแสดงข้างต้น เพื่อประกอบการพิจารณาวงเงินซื้อขาย ท่านมีแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่นใดอีกหรือไม่   ไม่มี  No
	โปรดระบุ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ (ถ้ามี)  Please specify Related Persons (If any). 
	โปรดตอบคำถาม และให้ข้อมูล (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้  Please answer the following questions.
	1. ท่านทำงานเกี่ยวกับธุรกิจ ต่อไปนี้ หรือไม่      ไม่ No
	 Have you worked in the following businesses, or not?          
	  01 ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   02  บริการโอนเงินระหว่างประเทศ    03 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
	    Money Exchange Agency    Money Transfer Service      Non-Profit Organization
	   04 ธุรกิจค้าอัญมณี วัตถุโบราณ ทองคำ หรือโลหะมีค่า (เฉพาะที่มีธุรกรรมปีละ 100 ล้านบาทขึ้นไป) 
	2.  ท่านเกี่ยวข้องหรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ทั้งในประเทศ หรือต่าง
	 ประเทศ) หรือไม่  Are you related to any person who gets involve in Money Laundering or support in domestic or international Terrorists, or not? (A)
	3. ท่านเป็นหรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีสถานะหรือมีความสัมพันธ์ทางการเมือง (ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ) หรือไม่  (B)
	Are you Politically Exposed Persons (PEPs) or related domestic or international, or not?
	Do you have your money supply, contact address or establishment in the Countries that have no policy or have not applied for the Suggestion of FATF or not cooperated in setting-up the rules and law about Prevention Money Laundering? (C)
	Do you have any disciplinary record in Money Laundering for the last 3 years since the date applied for opening this account? 

	ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นนี้เป็นความจริงถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
	Approver 


