
                                                                                                                         นิติบุคคล Juristic 
แบบคําขอเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย / สัญญาซื้อขายลวงหนา (ลูกคาใหม) Application for Opening a Securities / Derivatives Trading Account (New Client)  

                                                                                                                                                                 สํานักงานใหญ         สาขา __                                                                                                                                                                 Head Office                    Branch 
  _____________________________ 

ประเภทบัญชี  เงินสด เลขที่________________________     สัญญาซื้อขายลวงหนา เลขที่________________________ วันที่ _______________________________       
Type of Account      Cash     Derivatives   Date                                                                                      
ขาพเจามีความประสงคขอเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย / สัญญาซื้อขายลวงหนากับบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จําก  
I wish to open a Securities / Derivatives Trading Account with Bualuang Securities Public Company Limited  ัด (มหาชน)                                        

ชื่อกิจการ                Company Name       Thai                                                                                                                    
  ไทย  __________________________________________________________

                                  อังกฤษ ________________________________________________________
                                 English                                                                                                               

  นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่ประเกอบกิจการในประเทศไทย         นิติบุคคล
mpany organized under a foreign law and carrying on business in Thailand A compa       A co              

ประเภทธุรกิจ__________ (ถ่ิน) ท่ีอ
Type of Business           Country 

__________________________________________________ 

ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนกิจการ  เลขที่ _____________________________________บัตรประ
Company No. Tax ID C
สถานที่จดทะเบียน  เลขที่ ________ _ อาคาร/หมูบาน ________ __ 
Registered Address No.                      Building/Village                  So

______ ___________________

แขวง _________  เขต _________  จังหวัด _
Sub District        District             Province

_______________________ _____________________ 

โทรศัพท __ มือถือ_______________ โทรส
Telephone  Mobile                            Fax    

___________________________ ______________ าร 

ที่ต้ังสํานักงาน    ท่ีต้ังเดียวกับสถานที่จดทะเบียน   ท่ีอ่ืน / เลขท __อาคาร/หม
Office Address      Same as Registered Address    Other / No.      Building

  ี่ _____________

ถนน___________________________แขวง __________________________เขต ______________
Road    Sub District        District             
โทรศัพท __ มือถือ_______________ โทรส
Telephone  Mobile                            Fax    

___________________________ ______________ าร 

สําหรับลูกคาสถาบันที่ชําระราคาผาน CUSTODIAN        ช่ือ CUSTODIAN__________________
For Institution Client who settles with custodian only.      Custodian Name 
หมายเหตุ ลูกคาที่ชําระราคาผาน CUSTODIAN ไมตองกรอกรายละเอียดในชองประเภทการรับเอกส
Remark   Client who settles with custodian, please skip to fill in type of documents delivery and co

การรับเอกสาร DOCUMENTS DELIVERY         By mail (Mailing Address)         R
  ทางไปรษณีย  (ตามสถานที่รับเอกสารทางไปรษณีย)    ร

(โปรดระบุเพียงขอเดียว Please specify one) 

การรับจายเงินคาซ้ือขายกับบริษัท      ใชบริการ ATS     นําเงินเขาบัญชีธนาค
CONDITION OF RECEIPT & PAYMENT       Auto debit/credit         Paying to bank acco
 กรณีเลือกใช ATS / นําเงินเขาบัญชีธนาคาร โปรดระบุรายละเอียดบัญชีเงินฝากของทาน โดยชื่อบ

If choosing to settle by ATS / Paying to bank account, please specify the details of your bank account. 
     ธนาคาร_______ สาขา __
     Bank                  Branch 

________________________________ _______________________

                เลขท่ีบัญชี     
     Account No. 
หมายเหตุ Remark   บริษัทจะแจงวันที่สามารถเริ่มใช ATS ได โดยระหวางที่รอผล บริษัทจะรับและจายกับทา
The Co mpany will inform the effective date of using ATS. Settlement via cheque will be applied during ATS

ประเภทบัญชีและวงเงินซื้อขายท่ีตองการ Account Type and Credit limit required (โปรดร
1.  บัญชีเงินสด__  บาท และตามหลักเกณฑท่ีตองดํารงหลักประกันกอนซื้อหล

Cash Account  baht and as required by the Rules to pledge collateral befo
__________________

  
 (      )  1. ฝากเงินที่ไดจากการขายหลักทรัพยไวเปนหลักประกันเทากับจํานวนหลักประกันที่ตองด
   ไวขางตน  Pledge the payment from sales of securities as collateral equaled to the amo
 (     )   2.  ฝากเงินที่ไดจากการขายหลักทรัพยไวเปนหลักประกันทั้งจํานวน  Pledge all amount of 
 กรณีไมระบุประเภทการวางหลักประกันจากคาขาย บริษัทจะสงมอบเงินท่ีไดจากการขายหลักทรัพย
 In case not specified, the Company will pay all amount from sales of securities as specified in C
 ทานตองการสงคําสั่งซื้อขายผานอินเตอรเน็ตสําหรับบัญชีเงินสดนี้ หรือไ
 Do you want to send orders thru Internet for the Cash Account, or not? 

ม 

 (    ไม  ตอง หากตองการโปรด  ( )  ลงนามและแนบหนังสือขอความรวมมือส
  No Yes If require,   please     sign on and attach the Letter Asking for Coo

 )    (     ) การ   1

2. บัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา________________ บาท   หากทานตองการสงคําสั่งซื้อขายผานอิน
 Derivatives Account     baht  If you require to send order(s) thru Inter
 UserID___________________________Reference No.____________________________และ 
 (โปรดระบุขอมูลใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการพิจารณาและอนุมัติเปดบัญชี
รายการใดไมมีขอมูล ใหระบุวา “ไมมี”)
                    
____________________________________________________________ 

______________________
                                            

_________________(โปรดระบุ  Please specify) 

ที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่มิไ ะเกอบกิจการในประเทศไทย                               ดปร
ny organized under a foreign law and not carrying on business in Thailand 
ยูประเทศ____
of Residency  

_________________________________________________                        

จําตัวผูเสียภาษีอากร เลขที่ _______________________________________ 
ard No.    
ซอ ___ถน
i    Road 

ย__________________________ น________________________ 

_______ รหัสไปรษณี
            Postal Code 

________________________ ย_________________ 

__________________________email______________________________ 

ูบาน ____________ __ซอย___
/Village                     Soi     

_______________ _____________________ 

__________จังหวัด ______________________รหัสไปรษณีย____________ 
Province              Postal Code 

__________________________email______________________________ 

____________________________________________________________ 

ารและเงื่อนไขการรับจายเงินกับบริษ
ndition of receipt & payment.          

ัท 

eceive at company         By messenger (Contact Address) 
ับเอกสารที่บริษัท  โดยเจาหนาที่รับสงเอกสาร (ตามสถานที่ติดตอ) 

     

ระบุเพียงขอเดียว Please specify one) าร   รับจายดวย เช็ค    (โปรด
unt           Buy&Sell: Cheque           
ัญชีจะตองเปนชื่อเดียวกันกับที่ใชเปดบัญชีกับบริษัทและไมเปนบัญชีรวม  
Must be the same name as stated in this Application. Joint account is prohibited. 

ประเภทบัญชี      ออมทรัพย กระแสร
Type of Account        Savings    Current 

____________      ายวัน 

นดวยเช็ค  
 service is not available. 

ะบุ  Please specify)  
ักทรัพย ทานประสงคให 

re buying securities, I would like the Company to 
ํารงไว หากมีสวนท่ีเหลือ สงมอบใหกับขาพเจาตามวิธีการท่ีไดกําหนด 

unt required, For the rest, pay as specified above. 
the payment from sales of securities as collateral. 
ตามท่ีไดกําหนดไวในการรับจายเงินคาซื้อ
ondition of Receipt and Payment above. 

ขายหลักทรัพยกับบริษัทขางตน 

งคําสั่งที่อาจไมเหมาะสม  ระบุอีเมล (หนาแรก)  
peration – Sending improper orders, and   specify email address on 1st page (2) 

เตอรเน็ตสําหรับบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหน โปรดระบุ  า 
net for Derivatives Account, please specify 
email ตามที่ไดลงทะเบียนบน 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                         ติดตอเองที่หองคา               ผูติดตอผูลงทุน              ลูกคา          ผูบริหาร          เวปไซต      อ่ืนๆ ___________________________       
Recommendation by   Yourself at Trading Room     Marketing officer    Client      Executive Web Site Others   
ช่ือ-นามสกุล ผูแนะนํา _________________________________________________________________________ โทรศัพท ________________________________________ 
Recommendation Person                                                                            Telephone 
สถานที่ทํางาน ______________________________________________________________________________________
Office Name / Address                                                                                                                                                              _________________________________________  

ตําแหนง  ความสัมพันธ __ เลขที่บัญชีลูกคาแนะ
Relationship      Client: Account no. 

 ____________________________________________________ ____________________________ นํา __________________ 
Position  
ขาพเจาตกลงยินยอมใหบริษัททําการตรวจสอบและเปดเผยขอมูลเครดิตของขาพเจากับสถาบัน องคกร หรือบุคคลอื่นใดที่ประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต ขาพเจาขอรับรองวา รายละเอียดขางตนนี้เปน 
ความจริงถูกตองและครบถวนทุกประการ และมิไดเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย/สัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือบุคคลอื่น  I irrevocably authorize the Company to verify the validity, make disclosure or  
e xchange 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. 
 
 
 
 
 ตราประทับ (ถามี)   Affix Seal (if any)                      
 
 
 
    ลงชื่อ  X   ผูขอเปดบัญชี                                                                                                          
(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนแบบคําขอฯ และเอกสารประกอบการพิจารณาใหแกทานในทุกกรณ    Sign plicant   ี) ature                                                                                                 Ap
(The Company reserves the right not to return the application and all submitted materials)    (                                                                                                              )   



  
(ขอใดไมมีขอมูล ใหระบุวา “ไมมี”)

 (If no information, please specify “NO”)แบบฟอรมการแสดงตน (ตามประกาศ ก.ล.ต. - มาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา) 
Self-disclosure Form (as required by SEC – Know Your Customer / Customer Due Diligence)  
ช่ือเดิมของกิจการ____________ ___ (ถามี และโปรดแนบสําเนาหลักฐาน)   ไมม
Ex-Corporate Name (Former)         (If any, and please attach evidence)    No 

__________________________________________________________________ ี 

วัตถุประสงคในการเปดบัญชีและทําธุรกรรม____________
Objectives of Account Opening and Doing Transactions  

___________________________________________________________________________ 
สําหรับ 
ลูกคา 
นิติบุคคล 

(For Juristic 

Client) 

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 ____________________________________ 
แหลงที่มาของเงินลงทุน Source of Fund__________________________________________________________________________________________ 
นอกเหนือจาก หลักฐานการเงินที่ไดแนบหรือแสดงขางตน 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 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
ขอจํากัดในการลงทุน Investment Limitation______________________________________________________________________________________ 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได Acceptable Risk __________________________________________________________________________________________ 
รูปแบบการใหบริการที่เหมาะสมสําหรับกิจการ   ทางโทรศัพท    ท่ีบริษัท   อินเตอรเน็ต   อ่ืน ๆ___________________________________  
Appropriate Service Model     By phone    At BLS    Internet       Others 
โปรดระบุ บุคคลที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ (ถามี)  Please specify Related Persons (If any).  
1.  ผูรับประโยชนหรือรวมรับประโยชนจากการซื้อขายของกิจการ (Beneficiary from Client’s Trading) ไดแก___________________________________   ไมมี  No 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
2.  ผูมีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมในบัญชีของกิจการ (Controlling Persons) หรือผูรับมอบอํานาจ (Power of Attorney) ไดแก (โปรดระบุความสัมพันธ)   ไมมี  No 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
3.  ผูใหการสนับสนุนทางการเงินแกกิจการ (Financial Supporters) ไดแก________________________________________________________________    ไมมี  No 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
4.  บุคคลที่เก่ียวของทั้งท่ีมีความสัมพันธดานธุรกิจ (Related Persons – Business) ท่ีมีบัญชีหรือมีธุรกรรมกับบริษัท ไดแก   ไมมี  No 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
รายชื่อหุนสวน / ผูถือหุนใหญ ต้ังแตรอยละ 30 ขึ้นไป สัญชาติ และสัดสวนการถือหุน  List of > 30% Major Shareholders, Nationality and % Holdings 
1 _สัญชาติ____ สัดสวนการ
  Nationality % Holding 
._______________________________________________________ ________________________ ถือหุน_________________________________ 

2 _สัญชาติ____ สัดสวนการ
  Nationality % Holding 
._______________________________________________________ ________________________ ถือหุน_________________________________ 

3 _สัญชาติ____ สัดสวนการ
  Nationality % Holding 
._______________________________________________________ ________________________ ถือหุน_________________________________ 

โปรดตอบคําถาม และใหขอมูล (ถามี) ดังตอไปนี้  Please answer the following questions. 
1 กิจการดําเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจ ตอไปนี้ หรือไม    01 บริการโอนเงิน   02 ตัวแทนหรือผูประกอบธุรกิจใหกูยืมเงินนอก   ไม 
 Have you worked in the following businesses, or not?     Money Transfer Service    No Financial Institutional Loan Agent or Firm    No 
. ระบบ 

 
   Money Exchange     Law Firm           Casino and Gambling  

  03 ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ   04 เจาของสํานักกฎหมาย   05 ธุรกิจคาสิโนและการพนัน  

 06 ธุรกิจคาเพชรพลอย วัตถุโบร   07 ตัวแทนคาอาวุธ   08 โรงงานผลิตอา  
   Jewelry, Ancient Things, Gold    Weapon Broker / Agent     Weapon Factory            

  าณ ทองคํา  วุธยุทโธปกรณ 

 
   Real Estate Agent/Broker   Others (Please specify)                

  09 ตัวแทนหรือนายหนาคาอสังหาริมทรัพย   99 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)___________________________________   

2.  กิจการเกี่ยวของหรือมีความเกี่ยวของกับบุคคลที่มีสวนเก่ียวของกับการฟอกเงิน หรือใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (ท้ังในประเทศ หรือตาง
ประเทศ) หรือไม  Is the Company related to the person who gets involve in Money Laundering or support in domestic or international Terrorists, or not? 

   มี Yes (โปรดระบุ Please specify)__________________________________________________________________________________________    ไมมี No    
3. ) หรือไม  (10) กิจการมีความเกี่ยวของกับบุคคลที่มีสถานะหรือมีความสัมพันธทางการเมือง (ท้ังในประเทศ หรือตางประเทศ

Is the Company related to Politically Exposed Persons – PEPs or related domestic or international, or not? 
   มี Yes (โปรดระบุตําแหนงทางการเมือง/ความสัมพันธท่ีเก่ียวของ Please specify the political position and relation)__________________________    ไมมี No   

________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________   
4. กิจการมีแหลงเงิน ถ่ินที่อยู สถานที่ติดตอ หรือจัดต้ังในเขตดินแดนหรือประเทศที่ไมมีมาตรการ ไมไดประยุกตใชขอแนะนําของ Financial Action Task 

Force on Maoney Laundering – FATF) หรือไมใหความรวมมือในการกําหนดมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือไม   
Does the Company have own money supply, contact address or established 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?  

   มี Yes (โปรดระบุ Please specify)__________________________________________________________________________________________    ไมมี No   
5.    กิจการมีประวัติการกระทําความผิดกฎหมายฟอกเงิน ภายใน 3 ป ยอนหลังนับจากวันที่ขอเปดบัญชีน้ีหรือไม  

Does the Company 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_______________   ไมมี No 
 (โปรดระบุ Please specify) 
ขาพเจาในฐานะผูมีอํานาจของกิจการขอรับรองวา รายละเอียดขางตนนี้เปนความจริงถูก
I as Authorized Director certify that the above information is true and correct. 

ตองและครบถวนทุกประการ 

วันที่แจงขอมูล_____ /______ / ________ 
 
ลงชื่อ     X                                                                                            ผูขอเปดบ ชี  ลงชื่อ__________________________________________ผูติดตอผูลงทุน ัญ
Signature                                                                                             Applicant   Signature   Marketing Officer 
 



 
สําหรับเจาหนาที่บริษัท  Internal Use Only (สําหรับลูกคานิติบุคคล – For Juristic Client) 

ขอมูลท่ีจําเปนตองตรวจสอบหรือสอบถาม ชื่อลูกคา ______________________________________________________________ 
1. การลงนามของลูก
คา 

1.1 หุนสวนหรือกรรมการผูมีอํานาจของลูกคาไดลงนามในแบบคําขอเปดบัญชีและสัญญาฯ ตอหนาทานหรือบุคคลอื่นที่ได
รับมอบหมายจากบริษัท หรือไม 

1.2 กรณีขอ 1.1 ตอบ “ไมใช” ลูกคาเขาขายดังตอไปนี้ 
   ลูกคาตางประเทศ 
   ลูกคาเปนผูมีช่ือเสียงและเปนที่รูจักกันทั่วไป 
   ลูกคาเปดบัญชีและซื้อขายทางอินเตอรเน็ต 

1.3 กรณีไมใชท้ังขอ 1.1 และ 1.2 ทานมีการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ หรือไม (ดําเนินการไดมากกวา 1 อยาง) 
   ใหสถาบันการเงินอื่นดําเนินการพบลูกคาแทน (โดยความยินยอมของลูกคา) ระบุช่ือสถาบันการเงิน____________ 

   ติดตอกับหุนสวนหรือกรรมการผูมีอํานาจของลูกคาทางโทรศัพท 
   ติดตอหรือสืบยอนไปยังที่อยูของสํานักงาน หรือสถานที่ติดตอท่ีลูกคาไดแจงไว 
  สอบทานกับบุคคลที่ 3 ไดแก___________________________________________________________________ 
  ลูกคาวางหลักประกันเปนเช็คของลูกคา หรือทํา ATS                  ขอเอกสารที่มีการรับรองโดย Notary Public 
   ใหลูกคาทํา Online Questionnaires                                                   (กรณีลูกคานิติบุคคลตางประเทศ) 
   อ่ืนๆ (ระบุ)_________________________________________________________________________________  

  ใช     ไมใช 

2. การระบุขอมูลใน
แบบคําขอเปดบัญชี 

2.1 ลูกคาไดกรอกรายละเอียดตอไปนี้ ดวยตนเองครบถวนหรือไม  
- ช่ือกิจการที่เปนเจาของบัญชีท่ีแทจริง 
- ช่ือบุคคลธรรมดาที่เปนผูควบคุมการทําธุรกรรมในบัญชี 
- ขอมูลเก่ียวกับธุรกิจหลักของลูกคา 
- สถานที่อยูและที่ติดตอปจจุบัน 
- วัตถุประสงคในการทําธุรกรรม 
- ประสบการณในการทําธุรกรรม 
- ประวัติการกระทําผิดกฎหมายฟอกเงินในชวง 3 ปท่ีผานมา นับต้ังแตวันที่ขอเปดบัญชี 

2.2 กรณีลูกคาไมกรอกรายละเอียดขางตน ทานไดสอบถามหรือตรวจสอบขอมูลจากแหลงที่เชื่อถือได หรือไม 
บุคคลที่เปนเจาของบัญชีท่ีแทจริง คือ ____________________________________________________________________ 
บุคคลที่เปนผูควบคุมการทําธุรกรรมในบัญชี คือ ___________________________________________________________ 
ป ระวัติการกระทําผิดกฎหมายฟอกเงินในชวง 3 ปท่ีผานมา ___________________________________________________ 

 

  ใ
  ใ
  ใ
  ใ
  ใ
  ใ
  ใ
  ใ

3. ความสัมพันธของ
ผูรับมอบอํานาจกับ
เจาของบัญชี 

  มี      ไมมี   ผูรับมอบอํานาจ 
(ถามี - ระบุความสัมพันธ)_____________________________________________________________________________ 
_ _________________________________________________________________________________________________ 

 

4. การตรวจสอบ   
ขอมูลอ่ืน 

ทานไดตรวจสอบหรือสอบถามขอมูลดังตอไปนี้ หรือไม 
4.1  หุนสวนหรือกรรมการผูมีอํานาจของลูกคาและคูสมรส เปนนักการเมือง (กรุณาระบุตําแหนงทางการเมือง / ความ

สัมพันธท่ีเก่ียวของ) ______________________________________________________________________________ 
4.2  ลูกคามีแหลงเงิน ถ่ินที่อยู สถานที่ติดตอ หรือจัดต้ังในเขตดินแดนหรือประเทศที่ไมมีมาตรการ ไมไดประยุกตใชขอแนะ

นําของ Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) หรือไมใหความรวมมือในการกําหนดมาตรการ
ทางการเงินเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือไม   
ถาใช (กรุณาระบุรายละเอียด)_______________________________________________________________________ 

4.3  ลูกคามีอาชีพหรือธุรกิจอยูในกลุมที่มีความเสี่ยงสูง (ตามประเภทธุรกิจในแบบคําขอฯ หนาที่ 3) หรือไม ถาใช (กรุณา
ระบุรายละเอียด)_________________________________________________________________________________   

 

  ใ
 

  ใ
 
 
 

  ใ

5. การตรวจสอบ 
เพิ่มเติม 

ทานไดดําเนินการเพิ่มเติม ดังตอไปนี้ 
5.1  ขอเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนและที่อยูของลูกคาเพิ่มเติม ไดแก___________________________________________ 
5.2  สอบทานขอมูลลูกคากับแหลงอางอิงที่เชื่อถือได โดยพบวา________________________________________________ 
5.3  ขอสําเนา Photo ID ของผูรับประโยชน ผูมีอํานาจควบคุม 
5 .4  ขอขอมูลเอกสารที่เก่ียวของกับแหลงท่ีมาของเงิน 

 

  ใ
  ใ
  ใ
  ใ

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

ความเห็นผูติดตอผูลงทุน  
• ตามเกณฑ KYC / CDD ลูกคาอยูในกลุมท่ีมีความเสี่ยง   (   )  1. ตํ่า    (   )  2. ปานกลาง   (   )  3. ท่ีตองไดรับความสนใจเปนพิเศษ เนื่องจากลูกคาเปน_____
 __________________________________________________________________________________________________________________________
• จัดกลุมบัญชีสําหรับ : ลูกคาที่เก่ียวพันกับหุนสวน / ผูถือหุนใหญรวมถึงสามี-ภรรยา / พี่-นอง / เพื่อน  / พอ-แม / ลูก / ญาติ หรือผูรับมอบอํานาจ และ มีแหล
 (ถามี)______________________________________________________________________________________________________________________
• ความเขาใจและความพรอมของลูกคาในการจัดทําหนังสือรับรองหักภาษี ณ ท่ีจาย สําหรับคานายหนาซื้อขาย                      เขาใจและพรอม         ไมเ
• ขอมูลลูกคาและความเห็นเพิ่มเติม โดยผูติดตอผูลงทุน  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

วงเงินท่ีขออนุมัติ   สําหรับบัญชี  Cash__________________________________ Derivatives___________________________ 
 Credit Balance__________________________ 
 ลงชื่อ________________
ลูกคาใหความ
รวมมือในการ
แสดงตนและการ
ใหขอมูล ดีหรือ
ไม  
(   ) ดีมาก    
(   ) ดี 
(   ) ปานกลาง
(   ) นอย 
(   ) ไมรวมมือ 
ช      ไมใช
ช      ไมใช
ช      ไมใช
ช      ไมใช
ช      ไมใช
ช      ไมใช
ช      ไมใช
ช      ไมใช 

ช      ไมใช 

ช      ไมใช 

ช      ไมใช 

ช      ไมใช
ช      ไมใช
ช      ไมใช
ช      ไมใช 

_____________ 
______________ 
งเงินทุนเดียวกัน   
_____________ 
ขาใจ      

______________ 
______________ 
______________ 

______________ 



ความเห็นหัวหนาทีม / ผูจัดการสาขา (สําหรับลูกคานิติบุคคล – For Juristic Client) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 ลงชื่อ______________________________ 
ความเห็นเจาหนาท่ีฝายดูแลการปฏิบัติการ   
ขอมูลท่ีใชในการพิจารณาวงเงิน (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 ___________________________ 

ตราสารการเงินอื่นๆ Other Financial Instruments____________________________________________________________ 
 หลักทรัพยในบัญชี Securities in Portfolio__________________________________________________________________ 
 หรือ บัญชีกระแสรายวัน or Current Statement______________________________________________________________ 
    สวนของผูถือหุน Shareholders Equity_____________________________________ป Year__________________________ 
 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

วงเงินท่ีขออนุมัติ Requested Total Exposure  ( __ )  ผาน Pass   ( __ )  ไมผาน Not Pass  - เกณฑขั้นตํ่า Min. Rating Requir

บันทึกและสรุปผลการตรวจพิสูจนตัวตนของลูกคาตามเกณฑและกระบวนการ KYC/CDD 
-  ผลการตรวจสอบรายชื่อกับ AML/CFT Sanction Lists และ PEPs Lists และจากฐานขอมูลของหนวยงานราชการ   

1. ลูกคาผูขอเปดบัญชี (    ) ไมพบ    (    )  พบ 3. ผูรับประโยชนในทอดสุดทาย (ถามี)  
 2.  ผูมีอํานาจควบคุมในทอดสุดทาย (ถามี)  (    ) ไมพบ    (    )  พบ 4. ผูรับมอบอํานาจในการดําเนินการกับทรัพยสิน
- ผลการยืนยันตัวตนลูกคา  (    ) ตามที่อยู   (    )  ตามที่ทํางาน   (    ) ทางโทรศัพท   (    )  ไปพบดวยตนเอง  (    ) อ่ืนๆ   
รายละเอียด  ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
ขอมูลอ่ืนๆ _____________________________________________________________________________________________
ความเห็นเพิ่มเติม Total Score = ______________ L
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
กลุมความเสี่ยงตามเกณฑ KYC/CDD  =  (   ) 1. Low Risk  (   ) 2. Medium Risk (   ) 3. High Risk  
 ขอใช Internet trading  : สําหรับบัญชี   (   )  เงินสด   (   )  สัญญาซื้อขายลวงหนา (ระบุ User ID, Reference No., email address) 
กรณีบัญชีเงินสด  :  การรับคาขาย  (   ) 1.    (   )  2.  หรือ  (   )  สงมอบเงินคาขายใหลูกคาทั้งจํานวน  

Approver  
Approved Total Exposure___________________________ Approved Gr

วงเงินของบัญชีท่ีอนุมัติ   
Approved A/C Total Exposure 

วงเงินของกลุมบัญชีท่ีอนุมัติ  
Approved A/C Group Exposure 

ประเภทบัญชี 
Type of Account 

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

  Credit Balance 
Derivatives 

  Derivatives     

ลงชื่อผูอนุมัติ  ________________________________ 
Approver’s Signature 

ลงชื่อผูอนุมัติ  _________________________________ 
Approver’s Signature 

 
   

ลงชื่อผูอนุมัติ  ________________________________ 
Approver’s Signature 

ลงชื่อผูอนุมัติ  _________________________________ 
Approver’s Signature 

 

สําหรับบันทึกความเห็นผูมีอํานาจอนุมัติ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_ _____________________________________________________________________________________________________
 
 Total
 
Total

Total
  
.a./New Client [0]  

ement  

 
(    ) ไมพบ   

ของลูกคา (    ) ไมพบ   

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
imit Recommended ____

_______________________
_______________________
____ 

ลงชื่อ______________

(   )  ขอซ

oup Exposure__________
วงเงินแต

Approved Total Expos

al      
 

 

ลงชื่อผูปอนขอมูล  Input b
 

ลงชื่อผูตรวจสอบ  Verified
 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
             x

 

 (    )  พบ 
 (    )  พบ 

________________ 
________________ 
________________ 
________________  

_________________ 
________________ 
________________ 

________________ 

ื้อขายตราสารหนี้ (BEX) 

_________________ 
ละบัญชี 
ure of each Account 

y 

 by 

 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
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