
เอกสารประกอบการเปดบัญชีซื้อขายลวงหนา TFEX 
 

1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนา) 3 ชุด 
2.  สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร ที่ตองการใหตัดบัญชี ATS (รับรองสําเนา) 1 ชุด 
3.  สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย ที่ตองการใหทํา SIPS (รับรองสําเนา) 1 ชุด 
4.  สําเนาใบแจงรายการบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ยอนหลังเฉล่ีย 3 เดือน ตามวงเงินที่ตองการ 

ทั้งนี้ยอดเงินคงเหลือลาสุดตองไมตํ่ากวา 300,000 บาท (รับรองสําเนา) 1 ชุด   
 5.  คาอากรแสตมป 30 บาท (สงมาเปนเงินสดหรืออากรแสตมปก็ได) 
 
*สําหรับลูกคาที่ตองการใชงานบริการซื้อขายผานอินเตอรเน็ต 
  ลูกคาปจจุบัน ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย กับ SCBS แลว ทานสามารถใช Username เดิม กับ บัญชีซื้อขายอนุพันธได 
  ลูกคาใหม ที่ไมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย กับ SCBS แลว ทานสามารถลงทะเบียนสมัคร Username ไดที่เว็บไซต 
www.scbsonline.com  คลิกที่เมนู "ขอเปดใชบริการออนไลน"  
 

 เอกสารชุดเปดบัญชี สงกลับมาท่ี : 
 

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด (ฝายธุรกิจอิเล็คทรอนิกส)  
เลขที ่19 ชั้น 20 East Tower ไทยพาณิชย ปารค พลาซา 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม 10900 

 
*** หมายเหตุ : เอกสารการเปดบัญชีทุกฉบับที่ Download จากเว็บไซต ตองเซ็นช่ือ 
ตามท่ีระบุ             ไวในสวนทายของแบบฟอรม เพื่อรับรองเอกสารทุกฉบับ 
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การกรอกเอกสารชุดเปดบัญชี :  กรอกรายละเอียด และเซ็นชื่อดวยปากกาน้ําเงิน 
ใบคําขอเปดบัญชีซื้อขายลวงหนา TFEX 
รายละเอียดผูขอเปดบัญชี 

 “ประวัติบุคคลธรรมดา” โปรดกรอกใหครบถวน เพราะขอมูลนี้จะใชพิจารณาอนุมัติการเปดบัญชี 
 “การติดตอกับสถาบันการเงิน” โปรดใหขอมูลโดยละเอียด 
 ลงชื่อ  “ลูกคา” 
 โปรดกรอกขอมูลโดยละเอียด กรณีไมมีขอมูล ใหระบุ “ไมมี” 

ทั้งนี้ คํานิยาม : บุคคลท่ีไดรับประโยชนจากการทําธรุกรรมในทอดสุดทาย หมายถึง บุคคลท่ีเปนเจาของบัญชีท่ีแทจริงทางพฤตินัย 
                       : บุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมในทอดสุดทาย หมายถึง  บุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมหรือตัดสินใจเกี่ยวกบั 
                         การทําธุรกรรมท่ีแทจริง  
         : บุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจใหกระทําการแทน หมายถึง ผูไดรับมอบอํานาจในการสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย 
ทั้งนี้การกรอกขอมูลดังกลาวไมมีผลในการทําธุรกรรมในการส่ังซื้อขายกับเจาหนาที่ฝายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 
เงื่อนไขการเรยีกหลักประกันของบัญชีซื้อขายลวงหนา TFEX ( Call Margin ) 

 ระบบ ATS กรณีที่หลักทรัพยตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดจะตองชําระเงินเพิ่ม โดยการตัดบัญชีอัตโนมัติกับธนาคารท่ีทานแจง
ไว  โดยตัดบัญชี วันที่ T+1 
 

บัตรตัวอยางลายมือช่ือ  เซ็นลายเซ็นตามที่                   ไว 2 คร้ัง  (ในกรณีที่ทานมีลายเซ็นมากกวาหนึ่งแบบ ใหเซ็น  ทุกแบบ 
แบบละ 2 คร้ังเชนกัน) 
 
สัญญาแตงตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา หามกรอกขอมูลใดๆ โดยบริษัทจะจัดพิมพให โปรดเซ็นตรงจุด (ทุกหนา) 
ที่                  เทานั้น 
 
สัญญาดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา หามกรอกขอมูลใดๆ โดยบริษัทจะจัดพิมพให โปรดเซ็นตรงจุดที่                  เทานั้น 
 
เอกสารเปดเผยขอมูลความเส่ียงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอร หามกรอกขอมูลใดๆ โดยบริษัทจะ
จัดพิมพให โปรดเซ็นตรงจุดที่                    เทานั้น 
 
หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก เซ็นดวยลายเซ็นเดียวกับที่ใหไวตอนเปดบัญชีกับธนาคาร (ที่ตองการใหตัดบัญชี) 
 ชุดที่ 1 ใชทําระบบหักเงินอัตโนมัติ ATS (ใชหนา Book ของธนาคารอะไรก็ได) 

** ระบบ SIPS สามารถสมัครผานตู  ATM ของธนาคารไทยพาณิชย (ไมตองพิมพเอกสารขอสมัคร) โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนการสมัคร 
1. สอดบัตร ATM              9. ใส “เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย 7 หลัก” ถายังไมมีใหใส 
2. กด รหัสประจําตัว (รหัสผาน 4 หลัก)               เลขท่ีบัญชีเปน “ 0000000 ” และกด “ตองการ” 

3. กดปุม “อื่น ๆ”                                                                          10. ใส REFERENCE NO. เปนเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก 
4. กดปุม “สมัครบริการ/ตรวจสอบขอมูลเครดิต(NCB)”             11. กดปุม “ถูกตอง” และ ตรวจสอบขอมูล กดปุม “ยืนยัน” 
5. กดปุม “หักบัญชีอัตโนมัติ”                                                      12. สง Slip ATM  ยืนยันมาท่ี ฝายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส โดยวิธี 
6. เลือกประเภทบัญชีของลูกคา “ออมทรัพย/เดินสะพัด”                 Fax. 02-949-1192 , Email: scbsonline@scb.co.th 

7. กดปุม “อื่น ๆ” เพ่ือเลือกบริษัทที่ตองการหักบัญชี 
8. ใส Company Code 4 หลัก “ 3403 ” และกด “ถูกตอง 
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 ชุดที่ 2 ใชทําระบบหักเงินอัตโนมัติ SIPS (ใชหนา Book ธนาคารไทยพาณิชย เทานั้น) 
** ระบบ ATS ที่ชําระการซื้อขาย (T+3) ผานธนาคารไทยพาณิชย สามารถสมัครผานตู  ATM ของธนาคารไทยพาณิชย (ไม

ตองพิมพเอกสารขอสมัคร) โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนการสมัคร 
1. สอดบัตร ATM              9. ใส “เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย 7 หลัก” ถายังไมมีใหใส 
2. กด รหัสประจําตัว (รหัสผาน 4 หลัก)               เลขท่ีบัญชีเปน “ 0000000 ” และกด “ตองการ” 
3. กดปุม “อื่น ๆ”                                                                          10. ใส REFERENCE NO. เปนเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก 

4. กดปุม “สมัครบริการ/ตรวจสอบขอมูลเครดิต(NCB)”             11. กดปุม “ถูกตอง” และ ตรวจสอบขอมูล กดปุม “ยืนยัน” 
5. กดปุม “หักบัญชีอัตโนมัติ”                                                      12. สง Slip ATM  ยืนยันมาท่ี ฝายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส โดยวิธี 

6. เลือกประเภทบัญชีของลูกคา “ออมทรัพย/เดินสะพัด”                 Fax. 02-949-1192 , Email: scbsonline@scb.co.th 
7. กดปุม “อื่น ๆ” เพ่ือเลือกบริษัทที่ตองการหักบัญชี 
8. ใส Company Code 4 หลัก “ 9012 ” และกด “ถูกตอง” 

 
แบบประเมินระดับความเส่ียงในการลงทุนที่เหมาะสมสําหรับลูกคา บล.ไทยพาณิชย จํากัด   โปรดตอบแบบสอบถามให
ครบถวนทุกขอ แลวเซ็นตรงจุดลงชื่อเทานั้น 
 

แบบคําขอใชบริการของลูกคา โปรดเลือกความประสงคที่ตองการเฉพาะ ”บัญชีสัญญาซ้ือขายลวงหนา” และเซ็นตรงจุดลงช่ือ 
 
แบบฟอรมแจงสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน (FATCA Form) ทานตอบคําถามเขาเงื่อนไขและเซ็นตรงจุดลงช่ือ ดังนี้ 
    1) หากทานตอบวา " ใช" ในขอใดขอหนึ่ง ในหมวดบุคคลอเมริกัน (3 ขอแรก) นําสงเอกสาร ดังนี้ 
          - แบบฟอรมแจงสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน (FATCA Form)  
          - แบบฟอรม W-9 
    2) หากทานตอบวา " ใช" ในขอใดขอหนึ่ง ในหมวดคําถามเพิ่มเติม (6 ขอหลัง) นําสงเอกสาร ดังนี้ 
          - แบบฟอรมแจงสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน (FATCA Form) 
          - แบบฟอรม W-8BEN 
          - แนบสําเนาเอกสารยืนยันความไมเปนบุคคลอเมริกัน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง เชน หนังสือแสดงการสละสัญชาติอเมริกัน
, หนังสือแสดงการยกเลิก Green Card, สําเนาบัตรประชาชนไทย หรือ หนังสือเดินทางที่มิไดออกโดยประเทศอเมริกา 
 

*** หากมีขอสงสยัในการกรอกชุดเปดบัญชีสอบถามไดที ่

ฝายธุรกิจอิเล็คทรอนิกส บล. ไทยพาณิชย จํากัด โทร. 02-949-1234 *** 
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SCB SECURITIES CO.,LTD. 
������ 19 ���� 3  ���� 20-21, 101 ���� RCP ���� G ������ ��! "��! ���#$�  %�����&�' �(ก *�+,-./-�ก� ��.-./-�ก� ก�/,� ��0 10900 
19 Tower 3 20th-21st fl., 101 RCP Tower ,Ground Fl., SCB Park Plaza , Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 
Tel: 0-2949-1000 Fax: 0-2949-1001 
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��'�-��%�ก#� ���%�%/�$, (ก�+�� � �#���ก�#+����#	
5����6����) 
 

1. ______________________________________      _______________________________________ 
 

2. ______________________________________      _______________________________________ 
3. ______________________________________      _______________________________________ 
 
 

�#���&�'%������)��� ��)6������#%ก����&#����&���* (8
�����# *��%�)  (KYC)           K  0%�%�        K %�  ก�#+����#�����	������������ 

��'�-��%�ก#� ���%�%/�$, (ก�+�� � �#���ก�#+����#	
5����6����) 
 
 

1. ______________________________________      _______________________________________ 
 

    ��������#"#$����                                                                           (6�����#"#$'�����"#$���� 1 @���) 
 

2. ______________________________________      _______________________________________ 
    

    ��������#"#$����                                                                           (6�����#"#$'�����"#$���� 1 @���) 
 

3. ______________________________________      _______________________________________ 
    

    ��������#"#$����                                                                           (6�����#"#$'�����"#$���� 1 @���) 
 

*M/����N��O���-+M/Nก���O�P/�ก��NQ���&R/&�S�� TN��%U, M/�P��N&����N��O���-+M/NT�V�.�&R �Q-Q���&R/&�S���ก���+ก�Mก���O�P/�ก��N ��$� WXS���
.�&R �Q-��X$�MV��,T��,Q�ก��กO�T�&� Y��,ก��#V����� Z&��N$-O��"[�.S�,�"[�M/����R$,O�R��,#V����� 
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()*#��"#$7���3'�กก�#��������)ก�*� / ()*#��"#$7���3'�กก�#���&�#ก##0	���,��,�*��** (KYC)         K  �0�0�   K 0�  ก#�5�#$��#���$����,,*������ 

��'�-��%�ก#� ���%�%/�$, (ก�+�� � �#���ก�#+����#	
5����6����) 
 

1. ______________________________________      _______________________________________ 

    ��������#"#$����                                                                           (6�����#"#$'�����"#$���� 1 @���) 

2. ______________________________________      _______________________________________ 

      ��������#"#$����                                                                           (6�����#"#$'�����"#$���� 1 @���) 

3. ______________________________________      _______________________________________ 

     ��������#"#$����                                                                           (6�����#"#$'�����"#$���� 1 @���) 
**M/�����&S��M"�\Z���!Q�ก���O�P/�ก��N��&R/&�S�� (N Q�$WXS��MN�&ก)TN��%U, M/�P��N&�����"[��-S���,M�_�����*�S-� ,#U�,� -����-�ก�S���`--� ,��,�a. ���  
 

��$� WXS����&S��MW�"�\Z���!RO�T��M�, �"b�W� R$+�.$�,��� T�V� R �P .$�, c 

"�#$�%�ก��ก�#���&$�'(��%�'ก)�'��*+ก,-�. /.�0$- 3 "2�34(0�.'�.���5+.���-%�6-7%0$�.�34,"8���9�3  (KYC) 
�  �N$��ก�\�O�W & 
�   ��ก�\�O�W &Q�+�NW &NX�d�� ____________________________________________________________________ "f                                         
.&���	ก�'����������%�����	ก�'������ก��#���&�'	ก�'������ก�ก��9�ก	� �����ก�������#�&��ก��	� �������ก��ก��ก������&����6������
��	&: 

�  �N$N�       �  N� (Z"�&�\M/) ________________________________________________________________________________________ 
 

���%!�3!�*���#��  (KYC) 
 

(:5;<+�=5.%�6-7%0�5+��# 30 �&S*ก$ 
1.                                                                                                                                     %V�T/S��S���\                                    ��,�/�-&�\�M��� 
2.                                                                                                                                     %V�T/S��S���\                                    ��,�/�-&�\�M��� 
ก��3(:5;<+�=5.%�6-7%0�5+��# 30 ,"?..�%��=&&� ก�=���#�=��<+7.�����#,+3��ก��;<+�=5./.�+�%0+@�" (%�6-7%0�5+��# 50)     
1.                                                                                                                                                                                                                                          .                                                                                                           
2.                                                                                                                                                                                                                                          .  
 

���%!���'� - 
 

����������,����,*	�ก#5�@�ก�@��                                                                 ���0��01��&3                                                  7�#-�1�3                          . 

()*6�$���	
*0��"C,�����                                                                              ���0��01��&3                                                                                         . 

�'*�
�*�������#�!���������#)*'�ก                                                                   ���0��01��&3                                                                                         . 

"#$��ก�#53ก�#�����       �  �0�0�"#$��ก�#53   �    0�"#$��ก�#53                       "+ 

���4�"#$���3	�ก�#�����   �   �����#$�$���(0�กก��� 1 "+ .D��")           �  �����#$�$"��ก��� (6-12 �,���)    

                                             �   �����#$�$��D�(�*��ก��� 6 �,���)    
 
 
 

7,�ก�#����0	���ก��#��D *�1�'*��#��#��6�$��������� *�0)�#���$����,*���*��"G����0'#����ก"#$ก�# 6�$*�1�'*��,*�*�	'6�$  #���#��          
4.�กH
0�� กH#$���������ก����*��  
#��*����������5$ก##0ก�# ก.�.�. �����ก����5$ก##0ก�# ก.�.�. �0'. ���,���1��&3 ("#$��-��� )          
�'. �����ก
�ก����� ("#$��-���)  
����#��ก�#
#�����#�!������ก����*��ก��ก�#:�D��������:�D�������
�*�,�6�*� ��D���D *�1�'*����,�"I�������0      
กH#$�����*�������	�ก�#:�D��������:�D�������
�*����#�!���������#���#�, 6�$	�ก�#��D *�1�'*��ก�������0	
*�#�!�����ก�#�#�'���6�$    
�"C,�(�*�0)���*�1�'*�ก���5$ก##0ก�# ก.�.�. 
�������#��ก�#  ���,���1��&3   �����ก
�ก����� 6�$/
#��  
����������0������'��0กH
0�� 
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 ��������	
������������	��__________ � �����	���ก	����� �	����� �� !
�ก�" �#��$�%________ ___________________________ 
&��%'$��(���!#���ก�$� )�*ก+,�- ./������% ก�� �����	���ก	����� �	����� �� !
�ก�" &��%'$��(���!#���ก�$� )�����	- ��ก./������% 0"�	���*ก+,�(�#�%+�
1�,�����		
�ก��(2�'��3	�&�����������&�������$�%��,�1�,3ก$�*ก+,� �*ก+,�3�#�����	!�%'ก�%	
������ก��"�%���,�+���'$��(��� 
 

1. ���.��ก����0 
 

1.1 �,�3'$!#�������,(2���$�%����1��������� 1�,�
�+
�	���",�������,1���#�� �����'������&�������$�%��,� �.6. 2546  '��	���",��ก��
3ก,������'��(2�+���; 3�#1�,�
�+
�	���",�������,1�(�#ก�6��% ก.�.'. ��1 ,��%+��'���������� 
 

1.2 1��������� +
��$� 
 

 1������23�456 ����+����$�  �����	 '��"��<���=� ((�#	6�	�) !
�ก�" (��� �) 3�#1�,����+������@�%6*���&�����������
�$�%��,�	���",���1���<��'!�ก ก.�.'. ",�� 

 1����ก�ก����6 ����+����$� �����	 �
���ก��ก��� � ((�#	6�	�) !
�ก�" 3�#1�,����+������@�%�
���ก��ก��� ������&������
�$�%��,�	���",���1���<��'!�ก ก.�.'. ",�� 

 1�������������������6 ����+����$� �����&�������$�%��,�	��'��"��<���=�!�"1�,��ก��&������ 
 1����7�����6 ����+����$� +
����&��������&�������$�%��,�'�����กก�A�	�������	ก
���"B��1',�	�����'���%กC�#����	��

ก�����,�% 
 1����7����6 ����+����$� +
������������&�������$�%��,�'�����กก�A�	�������	ก
���" B��1',�	�����'���%กC�#����	��

ก�����,�% 
 1ก�8�������6 ����+����$� +
����%&�������+
����%��������&�������$�%��,�&��%�",���ก��������ก��&������!�ก'��"��<���=�3�,� 3�#

B��1',�	�����'���%กC�#����	��ก�����,�% 
 1��ก
89ก�6 ����+����$� ���ก(�#ก������',� (Initial Margin) 3�#/���� ���ก(�#ก����ก���B�� (Maintenance Margin) 3�#/���� 

���ก(�#ก���$������ (Additional Margin) 3�#/���� ���ก(�#ก������1"	�������	ก
���"3�#���กกS�!�ก�*ก+,� ����(2�(�#ก��1�ก��
(T���'�'�������&�������$�%��,� 3�#/���� �������� '�����กก�A�3�#%������	�������	ก
���" B��1',�	�����'���%กC�#����	��
ก�����,�% 

 1��ก
89ก�	8:70���6 (Initial Margin) ����+����$� 	������������'�
�	���*ก+,�',�%��%��,(2�(�#ก������',�% 
��#�
�����ก��&������
�����&�������$�%��,� 1���'�� 3�#/���� �*�+$�'��	�� ก.�.'. 3�#/���� '��"��<���=� 3�#/���� �
���ก��ก��� � 3�#/���� �����	ก
���" 
(3�,�3'$!
����1"!#�*%ก�$�)  	��%��� ก.�.'. 3�#/���� '��"��<���=� 3�#/���� �
���ก��ก��� � 3�#/���� �����	��!(�����3(�%��'�� 3�#/
���� �*�+$�"�%ก�$���",'��	���S���+�� 0"���$!
�',�%3!,%1�,�*ก+,�	����$�%��,� 

 1��ก
89ก�8ก;��<�36 (Maintenance Margin) ����+����$� 	������������'�
�	���*ก+,�',�%"
��%��,'��"���	����U��#�����&���
����$�%��,�����(2�(�#ก���������� 
��#�
�����ก��&�����������&�������$�%��,� 1���'�� 3�#/���� �*�+$�'��	�� ก.�.'. 3�#/���� 
'��"��<���=� 3�#/���� �
���ก��ก��� � 3�#/���� �����	ก
���" (3�,�3'$!
����1"!#�*%ก�$�)  	��%��� ก.�.'. 3�#/���� '��"��<���=� 3�#/
���� �
���ก��ก��� �3�#/���������	��!(�����3(�%��'�� 3�#/�����*�+$�"�%ก�$���",'��	���S���+�� 0"���$!
�',�%3!,%1�,�*ก+,�	���
�$�%��,� 

 1��ก
89ก�����	3:706 (Additional Margin) ����+����$� 	��������	���*ก+,�',�%��%��,(2�(�#ก������',�% 
��#�
�����ก��&������
�����&�������$�%��,� ��$�%������ก����!�ก���ก(�#ก������',� (Initial Margin) 3�#���ก(�#ก����ก���B�� (Maintenance Margin)  
1���'�� 3�#/���� �*�+$�'��	�� ก.�.'. 3�#/���� '��"��<���=� 3�#/���� �
���ก��ก��� � 3�#/���� �����	ก
���" (3�,�3'$!
����1"!#
�*%ก�$�)  	��%��� ก.�.'. 3�#/���� '��"��<���=� 3�#/���� �
���ก��ก��� � 3�#/���� �����	��!(�����3(�%��'�� 3�#/���� �*�+$�"�%ก�$��
�",'��	���S���+�� 0"���$!
�',�%3!,%1�,�*ก+,�	����$�%��,� 

 1��ก
89ก� Force Close6 ����+����$� 	������������'�
�	���*ก+,�',�%"
��%��,'��"���	����U��#�����&�������$�%��,�����(2�
(�#ก���������� 
��#�
�����ก��&�����������&�������$�%��,� 1���'�� 3�#/���� �*�+$�'��	�������	ก
���" 	��%��� �����	��!
(�����3(�%��'�� 3�#/���� �*�+$�"�%ก�$���",'��	���S���+�� 0"���$!
�',�%3!,%1�,�*ก+,�	����$�%��,� 

 1�Dก���6 ����+������@�%�<++�	���*ก+,��������0"� �"3!,%����0"�(�����1�,���
���!ก�#	
�ก��1"; '����������3	��*ก+,�",�� 
 1กE89	������7	ก�7������6 ����+����$� ��#�� �����'������&�������$�%��,� �.6. 2546 '��	����ก��3ก,������'��(2�+���; 

�#���� �,���%+�� (�#ก�6����+
����%	����ก0"� ก.�.'. ����'��"��<���=� �����
���ก��ก��� � '��"!�กC����3�#�#����&��%1 ,��%+��
ก�������&�������$�%��,� �������+,� ����'��3(� '��	����!��ก��3ก,������'��'$��( 

 1ก.�.�.6 ����+����$� +�#ก���ก��ก
�ก�����ก	�����3�#'��"���ก	����� 3�#/���� �
���ก%��+�#ก���ก��ก
�ก�����ก	�����3�#
'��"���ก	����� 

 

�� .&��ก&�/�, 0&�/�+ ��,  )��ก� 
SCB SECURITIES CO.,LTD. 
������ 19 ���� 3  ���� 20-21, 101 ���� RCP ���� G ������ ��! "��! ���#$�  %�����&�' �(ก *�+,-./-�ก� ��.-./-�ก� ก�/,� ��0 10900 
19 Tower 3 20th-21st fl., 101 RCP Tower ,Ground Fl., SCB Park Plaza , Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 
Tel: 0-2949-1000 Fax: 0-2949-1001 
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 1�����ก�86 ����+����$� ���	��'��"��<���=�3�#�
���ก��ก��� �(V"	
�ก��'��(ก'� 
 

 1FD�8�
89G���5.�กก�8���������������Dก���6 ����+����$� �<++�	����+<�����'� 3�#/���� ��ก��#'��	�� ก.�.'. (�#ก�6
ก
���" &��%��!��ก��3ก,������'��(2�+���; (&��%1���#	
���������  ����@�%  (1) W*,���(�#0� �������$�����(�#0� ��!�กก��&������
�����&�������$�%��,�  (2)  W*,���
���!+��+<�ก��&�����������&�������$�%��,�  ���� (3) W*,1�,ก��������<�	�%ก��%������(�#0� ��
1�ก��&����������ก�� 
��#����	��ก����ก����������%!�กก��&�����������&�������$�%��,�  	��%��� ��$�$�ก�����(�#0� �� ก��+��+<� ����
ก��������<�	�%ก��%��!#ก�"����!�ก�,�'ก�% +����,�1! +���������=�1�",��1"",������%����0"�(�#ก������) 

2. ���ก�������9	��7��I��7�I
 
 

2.1 �*ก+,�'ก�%3'$%'��%3�#����
���!1�,3ก$�����	(2�'��3	�&�����������&�������$�%��,� 3�#1�,���
���!1�ก��ก�#	
�ก��1"; ก����ก��
ก��&�����������&�������$�%��,�3	�3�#1������%�*ก+,� '��"!�ก�#	
�ก������1"	��!
�(2�	��ก�����,�%ก�������&�������$�%��,�3�#���+,�����
'��3(� 3�#1�,�����	���
���!3'$%'��%'��3	� $�% �����������1�,�<++�1""
����ก��0"�@������������(2����%���3'$%'��%��������
���! 3�#
�����	'ก�%���ก��3'$%'��%3�#����
���!"�%ก�$�� 0"��*ก+,�'ก�%�$�!#��$�ก��ก�,�'ก�%1���������������ก@���
���!	���*ก+,��",1�,��,3ก$�����	 
��$�$�	��%��"������%�$�� �,�3'$�*ก+,��", 
��#����	��ก��������%ก����������������������1"	����ก�������	+��@,��3�,� 
 ก������
���!'�����+ก$�� 1�,���@�%ก������
���!1�,�����	ก�#	
�ก��"�%'$��(���",��   
 (1) '��!���3�#3ก,��W�(�#0� ������1"ก����ก��ก��&�����������&�������$�%��,� 3�#/���� �����&�������$�%��,�3�#���+,�����

'��3(�1�,3ก$�*ก+,�   
 (2) 1 ,��	=�1������&�������$�%��,�3�#���+,�����'��3(�1"; 1�,ก���*ก+,�'����	=�	���*ก+,�����*$ 1�ก���	�������	�",��!����3�,��S��$�

(2�ก��	
�����(�#0� ����%�*ก+,�   
 (3) ��� 
��#���� 
��#%��  3�#/����  +$�=�������  3�#/����  +$�1 ,!$������; ก����ก��ก��&�����������&�������$�%��,�3�#���+,�

����'��3(� 	�%@��  
 (4) ���������%���ก(�#ก��'$������	 3�#/���� '��"��<���=� 3�#/���� �
���ก��ก��� �  
 (5) 	
�ก��1"; '��	���",�������
���!1������%�*ก+,� ก�������	1������%�����	�%����1�U��#	�������	(2�'��3	���%

�<++�B����ก�",",��  
 (6) ก����ก 
��#3�#ก���
��$%B��� �%���1��ก�������'�����1"; 3�#ก�#	
�ก������1"���"�	��!
�(2�3�#��+����������<

��'@<(�#�%+�	���",�������
���!��,'���������� 
 ก��	�������	ก�#	
�ก��1"; 1�,3ก$����3	��*ก+,�'����������  �*ก+,�������1�,��W�	$�ก��(2�ก��ก�#	
���%�*ก+,��% 0"��*ก+,�!#��$
(T��=+������W�"3�#!#��$0',3�,%����+�"+,��3'$(�#ก��1"	��%���� 
2.2 ����������W�W*ก���+*$�����0"���$��ก
���"�#�#��� ��ก+*$�����./��1"./������%(�#�%+�!#��ก�������� !#',�%��กก�$��1�,3ก$
+*$�������ก./������%	����$�%��,�(2����%��� 0"����#�#�����$�,��ก�$�  7  ��� 3�#ก����ก����������$(2�ก��ก�#	�ก�#	�����	=�3�#��,�	��
��%+*$����� &��%�",������ก$��ก����ก��ก��������!#��W� 
 1�ก���	���������������<"�%��$�$�",���'<1"กS'��  �*ก+,�'ก�%1�,�����	����	=�0��U��#�����&�������$�%��,������,�%U��#�����&���
����$�%��,���%�*ก+,��", '��	�������	�S���+�� 3�#1�ก���	�������	1 ,��	=��,�%U��#�����&�������$�%��,� 1�,�
�+���1��,� 7. ��1 ,��%+��0"�
��<0�� 
2.3 �*ก+,�'ก�% 
��#+$�=�������1�,3ก$�����	 '����'��3�#��=�ก��	�������	ก
���" ���	��%+$�B�����ก� +$���ก�3�'�(Z 3�#+$�1 ,!$��
����; 	��ก�����,�%  	��%��� �����	����	=�(�����3(�%��'�� 3�#/���� ��=�ก�����กกS�+$�=������� "�%ก�$���",'��	���S���+�� 0"���$!
�',�%3!,%1�,
�*ก+,�	����$�%��,� 
 3�#1�ก���	���*ก+,� 
��#+$�=�������",�� S+  1�,@���$��*ก+,� 
��#%��3�,�1����	�������	���กกS�%��'�� S+"�%ก�$���",3�,� 
2.4 1�ก���	���*ก+,���$ 
��#%�� 3�#/���� ��$ 
��#+$�=�����������+$�1 ,!$��1"; 	��@�%ก
���" 
��#����	�������	�",	�%@��3�,� ������$ 
��#
+$������� ������$ 
��#�������1"; '�������&�������$�%��,� 3�#/���� �������� ���	��%+$�1 ,!$��1�ก��	�%@�� ก��[\�%�,�%"
����ก����%+�� 
3�#+$�	���+��� 1�,@���$��*ก+,�(2����������	3�#',�%���"�ก����1�,3ก$�����	1���'���*%�<"	�������	(�#ก�6ก
���" B��1',(�#ก�6
ก�#	��%ก��+��%  ����%  ��'��"�ก����	���@����ก��%����!+�"�",!�กW*,ก*,���  3�#��'��"�%ก�$����!(�����3(�%�",'��	�������	!#(�#ก�6
ก
���"(2�+���; &��%'$��(���!#���ก�$� "��'���*%�<"" ���3'$���	��W�"��" 
��#����!�ก�$��*ก+,�!# 
��#��S!���� 
2.5 �*ก+,��",���	���3�#'ก�%W*ก���'$������	'��กC�#����	��ก�����,�%	��(�#ก�61 ,��*$1���#	
��������� 3�#/���� 1����+' 3�#1�
ก���	����ก��(�����3(�%3ก,����������'��กC�#����	��ก�����,�%  �*ก+,�'ก�%W*ก���กC�#����	��ก�����,�% 3�#/���� �,�'ก�%1���������  	����
ก��(�����3(�%"�%ก�$��0"�	��	� �,�3'$�����	!#ก
���"(2���$�%���� 
2.6 	��%��� B��1',�	�����'���%กC�#����	��ก�����,�% �*ก+,�������1�,�����	(V"W��,��*�	��%��" ������%�$��ก����ก���*ก+,� U��#�����
&�������$�%��,� ��� � ���ก��&�����������&�������$�%��,� 3�#/���� �,��*�ก����ก��ก��&�����������&�������$�%��,���%�*ก+,�	�������	�",กS�
��ก����,1�	<ก�*(3�� &��%���@�%3'$��$!
�ก�"���%�ก��� �������	�ก���% 3�#/���� �������Sก	����ก��'$�%; 1�,ก�� ก.�.'. ��$��%���� ก�� '��" 
��<���=� �
���ก��ก��� � 3�#	��(��ก��กC����3�#W*,'��!������ ���%�����	3�#�����	1�+��� �����	3�$ 3�#�����	�*ก��%�����	 3�#����ก��
(T���'�'��กC����3�#+
����%6���", &��%���@�%ก��'��!����,��*���%�*ก+,���%�����	 3�#ก��(T���'�'��กC����ก����ก���,��*�+�"�' 3�#
กC����ก����ก��ก��(\�%ก��3�#(���(���ก��[�ก%��",�� 
2.7 �*ก+,��������%�$� �,��*�'��	���*ก+,��#�<��,1�+
���(V"��� �&�����������&�������$�%��,� 3�#/���� �,��*�1"; 	���*ก+,�3!,%��,ก��
�����	(2��,��*�	��@*ก',�%+��@,��3�#(2�+���!��%	<ก(�#ก��   
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 3�#1�ก���	����ก��(�����3(�%�,��*���%�*ก+,�'��	��ก
���"��,1����+ก$��  �*ก+,�����,�	��',�%3!,%�,��*�	��(�����3(�%"�%ก�$��1�,3ก$
�����		���(2������ก�����ก��	��	� 3�#�����	��$',�%���W�" ��'$�+���������1"; ��%�*ก+,�	��ก�"!�กก��	���*ก+,��#����$(T���'�'��
��,�	��"�%ก�$�� 
2.8 �����	!#���%�����ก��&�����������&�������$�%��,���,��	��%����#���"'$�%; 1�,3ก$�*ก+,�	���  '�����กก�A�3�#��=�ก��	�������	
ก
���" B��1',�	�����'���%กC�#����	��ก�����,�% 
2.9 ���"�ก��'�"'$� ���%���'�"'$� 3�#/���� ���%�����กก�$��	��%����	��!#'�"'$������$%1�,3ก$�*ก+,����� 1�,ก�#	
��",��$�$�!#(2�ก��3!,%
	�%0	�6��	� 0	������ 0	���� 	�%!"�������+	����ก�� 	�%�(�����%	#����������$�%	#���� ����1�,+��
��(�$%�%  ��ก�����	�",'�"'$�
�(��%������0	�6��	� 0	������ 0	���� 	����*$��%	�%!"�������+	����ก�� (E-mail address) �����@��	����*$ 	���*ก+,��",3!,%��,ก�������	3�,�  
1�,@���$���ก����กก�$������3!,%1�,3ก$�*ก+,�0"� ��3�,� 	��%���0"���$+
���%�$��*ก+,�!#�",���3!,%",��'��%������W*,���������,3	�0"� ��������$ 
2.10 ก��	�������	��%���",1 ,��	=� �
���!�����ก��	=�1"; '�����������#��$�%�����	ก���*ก+,�1�+���%1"; ��$(2�ก�����,�%������#��	=� 
�
���! �����ก��	=�1"; "�%ก�$�� 3�#ก��1 ,��	=�1"; ���%+���%"���������%�$�� ��$@���$�(2�ก��'�"��	=�1�ก��	�������	!#1 ,��	=� �
���! �ก
��	=�'����������!�+��@,�� 
2.11 1�ก���	���,�'ก�%3�$%��������1��,�����%�,�1"(2�0�e#����1 ,��%+����$�",  +*$�����	��%��%./��'ก�%�$�1�,�,�ก
���"1���������1��$��
	����%��W�1 ,��%+���",��%+%��W����*��� 3�#1 ,��%+���",�#��$�%+*$�����'$��( 
2.12 �*ก+,�'ก�%1�,+
������%3�#+���������3ก$�����	"�%��� 
 (1) �*ก+,�'ก�%	��!#3!,% 3�#/���� !�"���,��*�"�%'$��(��� ��,��	��%!�"	
�+
� ��3!% �����=������������+���ก����ก���,��*�"�%ก�$��

1�,3ก$�����	 3�#/���� '��"��<���=� 3�#/���� �
���ก��ก��� � 3�#/���� ก.�.'.  1�ก���	�� �����	 3�#/���� '��"��<���=� 3�#/
���� �
���ก��ก��� � 3�#/���� ก.�.'. �,�%�� ��������1�,(2��('��กC�#����	��ก�����,�% 

  (ก) �,��*�	�������@�#�<+�����'��'�	��3	,!��%��%�*ก+,�3�#W*,���(�#0� ��!�กก��&�������������%�*ก+,� 
  (�) ��'@<(�#�%+�1�ก��&�����������&�������$�%��,���%�*ก+,� 
  (+) �,��*�ก����ก��ก��&�����������&�������$�%��,���%�*ก+,� ��$�$�ก��&������"�%ก�$��!#ก�#	
�W$�������	������$กS'�� 

'��"!��,��*�ก����ก��ก��&���������+,���%�����&�������$�%��,�	���*ก+,�&������ 
  (%) 1�ก���	���*ก+,�(2�W*,"
����ก�����%&�����������<++������������ ��������	�"W$����� �3����$(V"W� ��� (omnibus 

account)  �*ก+,�������	��!#3!,% !�"�� 3�#!�"	
�+
� ��3!%ก����ก���,��*�'�� (ก)(�) 3�# (+) ��%�<++���������	<ก���3�#	<ก
	�"  	��%��� h��#	���*ก+,��*,����+���*,����%!�กก��(2�W*,"
����ก�� $�����  

 (2) �*ก+,�'ก�%������1�,�����	����	=�(T��=+
����%&��� 3�#/���� +
����%�����%�*ก+,�(2�ก�� ���+��� 3�#/���� ��ก��ก�������� 3�#/
���� !
�ก�"U��#�����&�������$�%��,�����!
�ก�"(�����ก��&�����������&�������$�%��,� ����"
����ก�������,�%U��#�����&���
����$�%��,� 3�#"
����ก������1"ก����ก��ก��&�����������&�������$�%��,���%�*ก+,��",'��	�������	�S���+��  	��%��� ����1�,
(2��('��+
����%��% '��"��<���=�  3�#/����  �
���ก��ก��� � 3�#/���� ก.�.'. 3�#/���� ���������	�S���+�� 	��!#"
����ก��
"�%ก�$��  1�ก���	��(��กT�,�	S!!��%"�%'$��(���  

  (ก) ก��&�����������&�������$�%��,���%�*ก+,��������$�!#��W�ก�#	�'$�+���(2��#���������,��1�ก��&�����������&������
�$�%��,�1�'��"��<���=� ����	
�1�,�����$�!#	
�1�,��+������&�������$�%��,�1�'��"��<���=���$'�%'$��B��(ก'���%
'��" 

  (�) �*ก+,����i'�ก���ก��&�����������&�������$�%��,�	����$���#��������!./�.j�กC�#����	��ก�����,�% 
  (+) �*ก+,���$"
����ก��3!,% 3�#/���� !�"���,��*� 3�#/���� !�"	
�+
� ��3!%'�� (1) ����1�,�,��*����(2�	S!������!ก$�1�,ก�"

+����
�+��W�"1����#�
�+�� 
  (%) �*ก+,�(ก(V"������"�����,�	S!!��%1�+
���(V"��� � 3�#/���� �������� ������$(T���'�'���������� 
  (!) �*ก+,�'ก(2�W*,W�"��"'�������&�������$�%��,� 3�#/���� ��������  
 (3) �*ก+,�'ก�%���W�"1����"�+��������� 3�#/���� +$�1 ,!$��1"; 	�������	�",��� �������%��!�กก��	�������		
���,�	��'�������

&�������$�%��,� 3�#/���� �������� �����������%��!�กก��ก�#	
�����%"�,������#�,�ก�#	
�ก����%�*ก+,�����'��3	���%�*ก+,�  
���'��"@�%���"�+��������� 3�#/����+$�1 ,!$��1"; 	�������	��!�",��� �������%��!�กก�����ก�,�%����[\�%�,�%0"��<++�����
1�,�����	',�%���W�"ก����ก�������&�������$�%��,� 3�#/���� ��������  &��%���",ก�"����!�กก��ก�#	
� W�"��%�����	�������ก%��
�����*ก!,�%��%�����	3'$(�#ก��1" 

 (4) �����	��$',�%���W�" ��'$�+����*���� 3�#/���� +���������	���*ก+,��",��� ��ก+����*����3�#/���� +���������"�%ก�$�� ��
�'<!�ก��++�B�� ���< ก����"��<"%�� ก��ก$�ก��!��!� ก��(�#	,�% �%+��� ก���,�+��+<�0"��
���!��U 3�#�,�W�"���"
ก����ก���#��+�����'�����%�����	 3�#/���� '��"��<���=� 3�#/���� �
���ก��ก��� � 3�#/���� �<++�����1"	���",����������
!�ก�<++�"�%ก�$�� 3�#�,�W�"���"ก����ก���#��+����$��ก��������� ����+����$� ,����ก�"!�ก+����$��ก�����������%
�<++�B����ก����+����$��ก�����������%�����	 �<(ก���+����%1 ,��"�,�% ก�#3��[[\���"�,�% �����'<�<"�����	����W�'$�ก��
"
����ก����%�����	 3'$	��%��� �'<3�$%+���������"�%ก�$�� ',�%��$�",ก�"����!�ก+���!%1!����+���(�#��	����$���$�%
�,��3�%��%�����	�������ก%�������*ก!,�%��%�����	 

 (5) �����	����	=����	�ก	(ก����	���#��$�%�*ก+,�ก�����ก%��!,���,�	��W*,	���",����������!�ก�����	 '�����กก�A�3�#��=�ก��	��
�����	ก
���" 
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 (6) �*ก+,�!#��$ก�#	
�ก������%"�,������#�,�ก�#	
�ก��1"; �����%ก�#	
�ก����ก��ก��&�����������&�������$�%��,� 	�������	�",
ก�#	
�1�U��#'��3	������&�������$�%��,���%�*ก+,� !�(2��'<1�,�����	 ก���ก�� ���ก%�� �*ก!,�%��%�����	�����<++�����1" 
',�%@*ก(��� ���0	� ���W�" �����",���+���������1�����%1"; 	�������	����,�	��',�%(T���'�'��กC�#����	��ก�����,�% 3�#/���� 
'�����กก�A�3�#��=�ก��	�������	ก
���"'���������� 

 (7) 1�,	����������%�*ก+,�&��%��*$1�+���+���+��%��%�����	 (2����ก(�#ก��ก�� 
��#����'�������&�������$�%��,� 3�#/���� 
�������� 3�#/���� ��������1"	���*ก+,�����*$ก�������	 	��%��� 3�,�$������	!#�",�
�	����������%�*ก+,���$�$�	��%��"������%�$��.�ก����
�������ก��+���+��%��,ก���<++�����1"กS'�� 1�,@���$������	��%����	=���"@��	����������%�*ก+,�(2����ก(�#ก��ก�� 
��#����
��%�*ก+,��",'$��( 

 (8) �����	����	=���กก����������%�*ก+,��",!�ก%�� 3�#/���� 	����������%�*ก+,�	����*$1�+���+���+��%��%�����	 ���	��%ก���
�
	��������"�%ก�$����ก���1�'��"��<���=� 3�#/���� '��"���ก	����� 3�#/���� 0"�ก�����	�"'��" 3�#/���� 0"�ก��&������
ก���<++�����1" �����
�%��	���", �� 
��#������%�*ก+,�	������*$'$������	1���#��� 3�#/���� 	��!#��'$��(1�B����,��",  

 (9) 1�ก��&�����������&�������$�%��,�'��+
����%&��� 3�#/���� +
����%��� ��%�*ก+,����� �����	����	=�	��!#&���������������&������
�$�%��,�!�ก	�������	@����*$ 3�#/���� 1�U��#	�������	(2�'��3	� 3�#/���� �����,���%W*,����1����"���ก���", 

 (10) �����	3!,%1�,�*ก+,�	���(2���$�%"�3�,��$�  
  (ก) �����	!#��$	
���,�	��(2�'��3	�&�����������&�������$�%��,�1�,3ก$�*ก+,�	��ก�#	
�ก�������!ก$�1�,ก�"ก��&������	��W�"(ก'�

������!	
�1�,ก�"+�����$(2�=���1�ก��&�����������&�������$�%��,� ��������ก��#	����!./�.j��������ก����%ก��(T���'�
'��กC�#����	��ก�����,�% 

  (�) �����	!#(T���'�'��!��������3�#3��	�%(T���'�	��"���%W*,(�#ก��=<�ก�!(2�'��3	�&�����������&�������$�%��,� (Good 
Practices) '��	�� ก.�.'. 3�#/���� ���+���$��%��	��ก
�ก��"*3� ก
���"  3�#�����	!#"
����ก��1�,W*,������ W*,'�"'$�ก��W*,
�%	<� ���ก%��!,���,�	��W*,�",������������%�����	(T���'�'��3��	�%"�%ก�$��",�� 

  (+) �����	!#"
����ก��������ก��W�(�#0� ���$���",�����%'��"��<���=� 3�#!#��$(T���'�'������!ก$�1�,ก�"+�����������
 ������%��%'��"��<���=� 

 (11) �����	����	=�'��!����,��*�+�"�' 3�#/���� �,��*�+����$� ���@�� U��#	�%ก��%��3�#(�#��'�ก�� 
��#������%�*ก+,�!�ก�����	
�,��*�+�"�''��กC�����$�",��ก��(�#ก��=<�ก�!�,��*�+�"�' (�����	�,��*�+�"�') 3�#/���� !�ก�<++�����1"  3�#������1�,
�����	�,��*�+�"�' 3�#/���� �<++�����1"	�����,��*�"�%ก�$���,�%',���%�*ก+,�(V"W�1�,�����		���",�� ���	��%������1�,�����	
กS���ก���,��*�"�%ก�$����,��$�$������	!#'ก�%���3'$%'��%(2�'��3	�&�����������&�������$�%��,�������$กS'�� 3�#��$�$������	!#
(2�W*,กS���ก���,��*�"�%ก�$����,�%���������$%�,��*��(กS���ก����,	�������	�,��*�+�"�'�����<++�����1"  '��"!�������1�,
�����	 3�#/���� �����	�,��*�+�"�' 3�#/���� �<++�"�%ก�$�� (V"W��,��*��",'��	���S���+�� 

 (12) �*ก+,����	���3�#'ก�%������1�,�����	����	=�	��!#ก�#	
�ก��"�%'$��(��� 0"���',�%3!,%1�,�*ก+,�	����$�%��,� ��ก(��กT�$�ก��
���&��������%�*ก+,������������ก��#./�.j�������$(2��('���,�ก
���"��%'��"��<���=� ���%�������3�#+
����%��%'��"
��<���=� ������!ก$�1�,ก�"+���������'$�ก��	
�%����%�#��ก��&������ ก��"
����%����%�����	����'��"��<���=� ����
�B��ก��&������0"���� 

  (ก) 3!,%��1�,���	�กก�����&������	������ก��#"�%ก�$���,���1��#��ก��&������ 
  (�) �ก��กก�����&��������%�*ก+,�	������ก��#"�%ก�$�� 
  (+) �#%��ก��1�,���ก��&������3ก$�*ก+,� 
3. ��	�:�����������������������������9K��9��������������������D��2� 
3.1 �*ก+,�'ก�%3�#�������$� �*ก+,�����	=�	��!#&�����������&�������$�%'���������� � ��#1"��#����% �",��$ก���%%��&�����������&���
����$�%��,� 3�#/���� ��$ก��!
����U��#�����&�������$�%��,��*%�<" 	�������	ก
���" 

 �����	����	=�	��!#���������"�%%��&�����������&�������$�%��,� 3�#/���� !
����U��#�����&�������$�%��,��*%�<"  ���	��%����	=�ก
���"
%������'$�%; 	��ก�����,�%�", 0"�1�ก���"�%%������ �"!
����U��#�����&�������$�%��,��*%�<" �����	!#3!,%1�,�*ก+,�	����$�%��,�0"��S� 
3.2 �*ก+,�!#��$	
�ก��&�����������&�������$�%��,�ก��ก�$��%%��&�����������&�������$�%��,� 3�#/���� ก��ก�$�!
����U��#�����&���
����$�%��,��*%�<" '��	�������	ก
���"  3�#1�ก���	���*ก+,��$%+
����%&��� 3�#/���� +
����%��� &��%!#��W�	
�1�,ก��&�����������&�������$�%��,� 
ก��ก�$��%%��&�����������&�������$�%��,� 3�#/���� ก��ก�$�!
����U��#�����&�������$�%��,��*%�<"'��	�������	ก
���" 1�,@��(2���	=���%
�����	3'$���%./��"���	��!#��!������<��'�+
����%&��� 3�#/���� +
����%��� "�%ก�$��������$  3�#�*ก+,�������W���%ก��&�����������&������
�$�%��,�	��ก�"�������� 3�,�$�!#ก��ก�$��%%���%%��&�����������&�������$�%��,� 3�#/���� ก��ก�$�!
����U��#�����&�������$�%��,��*%�<" 
'��	�������	ก
���"กS'��  
3.3 �*ก+,������@&�����������&�������$�%��,� 	������ก��# 3�#/���� 3��3�#�,�+�����%�����&�������$�%��,� '��	�� ก.�.'. 3�#/���� 
'��"��<���=� 3�#/���� �
���ก��ก��� � ก
���"��,	$�����  3�#�*ก+,�'ก�%�������$� �����	����	=��,���*ก+,�&�����������&�������$�%��,� 	����
��ก��# 3�#/���� 3��3�#�,�+�����%�����&�������$�%��,� ��$�%1"��$�%����%0"�h��#กS�", '��	�������	�S���+�� 0"���$!
�',�%3!,%1�,
�*ก+,�	����$�%��,� 
3.4 ����(�#0� ��1�ก����!�����%%��&�����������&�������$�%��,� 3�#/���� U��#�����&�������$�%��,��*%�<"��%�*ก+,�'���������� 
�����	��!!#��!����0"�����%%��&�����������&�������$�%��,� 3�#/���� U��#�����&�������$�%��,��*%�<"��%�*ก+,�ก��W*,���(�#0� ��!�ก
ก��&�������������%�*ก+,��", '��	�������	�S���+�� 
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4. ก�8������� 
 

4.1 ก$��	
�ก��&�����������&�������$�%��,�1�3'$�#+���%  �*ก+,�'ก�%�
����ก(�#ก������%��,ก�������	  	��%��� �*ก+,����	���3�#�������$� 
�����	��!������1�,�*ก+,�&�����������&�������$�%��,� 0"���$',�%��ก���
����ก(�#ก������%��,ก�������	ก$��กS�", '��	�������	�S���+�� 
4.2 1�ก���	���*ก+,���1 ,���ก���$%+
����%&��� 3�#/���� +
����%��� W$�����ก%��!,���,�	��W*,�",������������%�����	  �*ก+,�!#',�%'�"'$�",��
'��%��,��ก��	
�+
����%&��� 3�#/���� +
����%��� '��3��	�������	ก
���" 
 ��$�%��กS'�� 1�ก���$%+
����%&��� 3�#/���� +
����%������� �*ก+,���!'�"'$�W$��	�%+����%��������������  $� 0	�6��	� 0	��� 0	������ 
0	����������=�ก������1"'��	�������	ก
���"กS�",  3'$	��%���!#',�%'�"'$�ก�����ก%��!,���,�	��W*,�",������������%�����	 3�#+
����%"�%ก�$��!#@��
�$�(2�+
����%0"� ����%�*ก+,� �������ก%��!,���,�	��W*,�",������������%�����	�",���	�ก+
����%������,3�,�   
4.3 1�ก���	���*ก+,���1 ,���ก���$%+
����%&��� 3�#/���� +
����%��� W$��	�%�#��+����$�����	����S' (Internet) '��	�������	ก
���" 0"���$
',�%'�"'$�ก�����ก%��!,���,�	��W*,�",������������%�����	 �*ก+,�'ก�%������W*ก���3�#',�%(T���'�'���,�ก
���"3�#%������"�%��� 
  (1) �*ก+,�!#',�%	
�+
����%0"�1 , ���1�ก��1 ,���ก�� (USER NAME) 3�#/���� ����W$�� (PASSWORD) 3�#/���� ����ก��������
+���(2��*ก+,� (PIN ID) h��#��%�*ก+,� '�����กก�A� %������3�#��=�ก��	�������	ก
���"	$����� 	��%��� �*ก+,������@(�����3(�%����W$�� 
(PASSWORD) ����1"กS�", '��	���S���+�� 3'$�*ก+,�!#',�%(�����3(�%����W$�� (PASSWORD) 	<ก�#�#���'��	�������	ก
���" 3�#1�,@��
�$�����W$�� (PASSWORD) 1��$��W�1 ,��%+��3	�����W$�� (PASSWORD) "��	��	� 
  (2) +
����%1"; ��ก�",ก�#	
�0"�1 , ���1�ก��1 ,���ก�� (USER NAME) 3�#/���� ����W$�� (PASSWORD) 3�#/���� ����ก��
������+���(2��*ก+,� (PIN ID) ��%�*ก+,� 1�,@���$�ก��ก�#	
�"�%ก�$����W�W*ก����*ก+,� 3�#�*ก+,�'ก�%���������W�" ��ก��ก�#	
�"�%ก�$��0"�
@��������$��*ก+,�(2�W*,ก�#	
�ก������",��'��% ��$�$�ก��ก�#	
�"�%ก�$��!#ก�"����0"�	<!��' 3�#/���� 0"��<++�B����ก������$กS'�� �,�3'$
(2�ก��	<!��'����+���W�"��%�����	�% 	��%��� �*ก+,�!#',�%กS���ก�� ���1�ก��1 ,���ก�� (USER NAME) 3�#/���� ����W$�� (PASSWORD) 
3�#/���� ����ก��������+���(2��*ก+,� (PIN ID) ��,(2�+������h��#'�� 3�#��$3!,%1�,W*,1"	���(2������" 
  (3) 1�ก���	����ก��1 , ���1�ก��1 ,���ก�� (USER NAME) 3�#/���� ����W$�� (PASSWORD) 3�#/���� ����ก��������+���(2�
�*ก+,� (PIN ID) W�"ก��ก�$�!
����+���%	�������	ก
���" �����	����	=��ก��ก 3�#/���� �#%��ก��	
�+
����%",����=�"�%ก�$���",	��	� 
  (4) �*ก+,���1�,+
������%3�#������"�%��� 
   (ก) �*ก+,���+����*,3�#+����,�1!ก����ก�����กก�A� %������3�#��=�ก��1�ก��&�����������&�������$�%��,�W$��	�%
�#��+����$�����	����S''��	�� '��"��<���=� 3�#/���� �
���ก��ก��� � 3�#/���� �����	 ก
���"  ���	��%+�������%	����!ก�"����!�กก��&���
��������&�������$�%��,�W$��	�%�#��+����$�����	����S''���������� ��$�$�!#(2�+�������%	��ก�"!�กก���*������%�,��*��#��$�%ก��
������������$%W$���,��*� ����ก���$%��������,��*�(2��(��$�%�$� ,� ������$��!��������$%�,��*��", ����@*ก��ก����
��,��*��(1 ,����ก�������1"กS
'��  '��"!��*ก+,�'ก�%(T���'�'�����กก�A� %������3�#��=�ก��1�ก��&�����������&�������$�%��,�W$��	�%�#��+����$�����	����S'
"�%ก�$��0"�+�$%+��" 
   (�) �*ก+,�!#',�%1 , <"+
����%+�����'�����%�����	 3�#/���� ��%�<++�����1"'��	�������	ก
���" ���� ����'$�ก��
�<(ก���+�����'�����%�*ก+,�	$����� 0"��*ก+,�!#��$��<��'����������1�,�<++�����1"'$� �����<(ก���+�����'����,�ก���<(ก���+�����'���
��%�*ก+,� &��%��!	
�1�,�<++�"�%ก�$�������@���	�ก+
����%&�����������&�������$�%��,��,���1��#��+�����'�����%�����	 3�#/���� '��"
��<���=� �",0"�'�% 
   (+) �*ก+,�!#',�%�#�<����#���"1�+
����%&�����������&�������$�%��,� '��3��3�#��=�ก��	�� '��"��<���=� 3�#/���� 
�����	 ก
���" 0"��*ก+,�'ก�%W*ก���W���%ก��&�����������&�������$�%��,�	��3�"%��,1��#��+����$�����	����S' 3�#�*ก+,�!#'��!���W�
ก��&�����������&�������$�%��,�"�%ก�$��	�%�#��+����$�����	����S''��3��3�#��=�ก��	�� '��"��<���=� 3�#/���� �����	 ก
���"  
   (%) ��ก ���1�ก��1 ,���ก�� (USER NAME) 3�#/���� ����W$�� (PASSWORD) 3�#/���� ����ก��������+���(2�
�*ก+,� (PIN ID) �*���� 3�#/���� @*ก	
���� 3�#/���� �*ก+,�!
� ���1�ก��1 ,���ก�� (USER NAME) 3�#/���� ����W$�� (PASSWORD) 3�#/���� 
����ก��������+���(2��*ก+,� (PIN ID) ��$�",  �*ก+,�!#',�%3!,%1�,�����	�#%��ก��1 , ���1�ก��1 ,���ก�� (USER NAME) 3�#/���� ����W$�� 
(PASSWORD) 3�#/���� ����ก��������+���(2��*ก+,� (PIN ID) (2������ก�����ก��0"�	��	�  3�#��กก�"+���������1"; ก$�����	��
�����	�#%��ก��1 , ���1�ก��1 ,���ก�� (USER NAME) 3�#/���� ����W$�� (PASSWORD) 3�#/���� ����ก��������+���(2��*ก+,� (PIN ID)  
�*ก+,�',�%���W�" ��1�+���������"�%ก�$�� �,�3'$+���������"�%ก�$��ก�"!�ก+���W�"��%�����	 
   (!) 1�ก���	���#��+�����'�������+����%+�����'�����%�����	 3�#/���� '��"��<���=� 3�#/���� �
���ก��ก��� � 
�����#���[[\������#��ก��'�"'$����������"�,�%���������� 	
�1�,�*ก+,���$�����@���%&�����������&�������$�%��,�W$��	�%�#��+����$��
���	����S''�����������",��$�$�",���'<1"กS'�� �*ก+,�!#��$�ก���'<��"�,�%"�%ก�$��(2��,�(T��=+������W�"����(2��,����ก�,�%1�,�����	
���W�" ��1"; 	��%���� 3�#1�ก���	����+���������1"; ก�"����3ก$�����	�������%��!�กก��1 ,���ก����%�*ก+,�  �*ก+,�',�%���W�" ��1�+���
������"�%ก�$�� �,�3'$+���������"�%ก�$��ก�"!�ก+���W�"��%�����	 
   (h) �,��*�	�������	�",���	�%�#��+����$�����	����S'��+���@*ก',�%���*���3�#��W�W*ก����*ก+,�	<ก(�#ก��  
   ( ) �����	����	=�(�����3(�%�,�ก
���"3�#%������ก��1 ,���ก��&�����������&�������$�%��,�W$��	�%�#��+����$��
���	����S''���������� 
  (5) 1�ก���	���*ก+,�!#&�����������&�������$�%��,�W$��	�%���Sก	����ก������+����%����������������ก!�ก	�%�#��+����$��
���	����S' �*ก+,�',�%�",���+����S� ��!�ก�����	 0"��*ก+,�',�%(T���'�'���,�ก
���"3�#%������	�������	ก
���" 3�#1�,�
�+���1��,� 
4.3(1) @�% �,� 4.3(5) ��1 ,��%+��ก��ก���"�%ก�$��0"���<0�� 
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4.4 1�ก��&�����������&�������$�%��,�'����������  �*ก+,�'ก�%������W*ก���",��1��#��+�����'���'��	��'��"��<���=� 3�#/���� 
�
���ก��ก��� � !�"1�,������  3�#'ก�%������W�ก��&������ 3�#/���� ก����%���ก(�#ก�� ",���#��+�����'���"�%ก�$��  	��%��� �����	����	=�
ก
���"1�,�*ก+,��%������	��� 3�#/���� ������W�ก��&������ 3�#/���� ก����%���ก(�#ก�� '��3��	�������	ก
���"  3�#1�,@���$����กU��ก��
&������ 3�#/���� ก����%���ก(�#ก�� ��%�����	@*ก',�% ��$�$��*ก+,�!#�",�%������	��� 3�#/���� ������W�ก��&������ 3�#/���� ก����%
���ก(�#ก�� "�%ก�$��������$กS'�� 
4.5 1�ก���	���*ก+,��S��$����,�W�"���"������$@*ก',�%1�+
����%&�������+
����%��� �*ก+,�!#',�%	
�ก��0',3�,%+
����%&�������+
����%���	���",��ก��
������+
����%����; ����%�����	 B��1����	����ก��&������ �� $�����3�,�1�,@���$��*ก+,��",������+
����%&�������+
����%�������ก��&�����������&������
�$�%��,�����; �$�(2�ก��&������	��@*ก',�%3	,!��%3�#��W����*��� 
4.6 1�ก���	���*ก+,��$%+
����%&��� 3�#/���� +
����%��� �����	��$!
�(2�',�%���+
����%&������ 3�#/���� +
����%��� ��%�*ก+,�����( ��ก�����	
�S���+��  3�#�����	��$W*ก���	��!#',�%&�����������&�������$�%��,�1�,�",+��@,��'��!
����	���*ก+,����%��,  0"������	��$',�%���W�" ��1�
+���������1"; 	��ก�"����3ก$�*ก+,� �������%!�ก��!�กก��	�������	��$�����@	
�ก��&�����������&�������$�%��,�'��+
����%1�,3ก$�*ก+,���$�$�
	��%��"������%�$�� 
4.7 ก���ก��ก����(�����3(�%+
����%&�������+
����%��� ��$�$�	��%��"������%�$�� �*ก+,�!#',�%3!,%����%�����	ก$��	��!#ก�"ก��&������ '��
+
����%&�������+
����%�����%�*ก+,� 0"�!#',�%�",���+���������!�ก�����	",��  	��%��� ก���ก��ก����(�����3(�%"�%ก�$����$��W�ก�#	��(@�%ก��
1"; 	�������	�",ก�#	
��(ก$��	��ก���ก��ก����(�����3(�%!#��W����*��� 
4.8 �*ก+,��������$�ก��&�����������&�������$�%��,���$�$�+���%1" ���ก��1" (2�ก��'�"�����%�*ก+,��%	��%���� 
4.9 1�ก���	���*ก+,���$�",	
�ก��&�����������&�������$�%��,� 3�#/���� ��$��U��#�����&�������$�%��,� '���������� (2��#�#���'��%3'$ 
6 "��������( �,�3'$�����	ก
���"(2���$�%���� �*ก+,�'ก�%������ 
��#+$�=�������1�ก����ก����� �1�,3ก$�����	1���'��3�#��=�ก��	�������	
ก
���" 0"������	',�%3!,%1�,�*ก+,�	����$�%��,�0"��S� 3�#�*ก+,�'ก�%!#��$�ก�,�'$��*,1"; ����'$��*,ก�������	  	��%��� ก��"
����ก��"�%ก�$�� ��$
(2�ก��'�"��	=���%�����	1�ก����ก��ก�������� 
4.10 1�ก��"
����ก��ก����ก��ก��0���������0��U��#�����&�������$�%��,� (Position) ��%�*ก+,�ก���<++�����  1�,(2��('�����กก�A�
3�#��=�ก��	�������	ก
���"  
 

5. ��ก
89ก�  
 

5.1 ����(�#0� ��1�ก��&�����������&�������$�%��,�'���������� �*ก+,�'ก�%��% 3�#/���� "
��%��,&��%���ก(�#ก�� ��,ก�������	 '��
���กก�A�3�#��=�ก��	�������	ก
���" 
5.2 �����	!#+
�����*�+$�'��" (market price) ��%�����&�������$�%��,�	���*ก+,�&������'����������  '��"!�W�ก
�������W���"	<�
!�กU��#�����&�������$�%��,� 3�#+
�����*�+$���%���ก(�#ก��  ����	
�ก��(����*�+$����ก(�#ก����$�%�,��	<ก�������	
�ก������'��	�������	
ก
���"  	��%��� ก��+
�����*�+$�'��" (market price) ��%�����&�������$�%��,� 1�,(2��('��ก�A�	��'��"��<���=�ก
���" 3�#ก��+
����
�*�+$����ก(�#ก�� 1�,(2��('��ก�A�	���
���ก��ก��� �ก
���"  �,�3'$ �����	 3�#/����  ก.�.'. !#ก
���"(2���$�%���� 
5.3 1�ก���	����'�� 3�#/���� �*�+$����ก(�#ก����%�*ก+,��"�%'�
�ก�$����ก(�#ก����ก���B�� (Maintenance Margin)  �*ก+,�',�%�
�
���ก(�#ก������%(2����ก(�#ก������1�!
����	��(2�W�1�,��'�� 3�#/���� �*�+$����ก(�#ก����%�*ก+,���$'�
�ก�$����ก(�#ก������',� (Initial 
Margin)  0"��*ก+,�',�%��%���ก(�#ก������"�%ก�$��1�,3�,���S!B��1��#�#���	�������	ก
���" 
 1�ก���	����'�� 3�#/���� �*�+$����ก(�#ก����%�*ก+,��"�%'�
�ก�$����ก(�#ก�� Force Close �*ก+,�'ก�%������1�,�����	"
����ก������
�,�%U��#�����&�������$�%��,�1����	
�ก���",'��	�������	�S���+�� !�ก�$���'�� 3�#/���� �*�+$����ก(�#ก����%�*ก+,���$'�
�ก�$����ก(�#ก��
��ก���B�� (Maintenance Margin) 
5.4 1�ก���	��(��กT�$����ก(�#ก����%�*ก+,�����'�� 3�#/���� �*�+$���%���ก(�#ก��ก��ก�$�	�������	ก
���"��,'���������� �*ก+,�����	=�	��
!#��@�����ก(�#ก��"�%ก�$���", 1�!
����	��(2�W�1�,��'�� 3�#/���� �*�+$����ก(�#ก����%�*ก+,���$'�
�ก�$����ก(�#ก��	�������	ก
���"��,'��
��������  0"��*ก+,�!#',�%(T���'�'�����กก�A�3�#��=�ก��	�������	ก
���" 
5.5 0"���$(2�'�"��	=���%�����		��!#"
����ก������1"'���������� 1�ก��������	��$�",������ก(�#ก��!�ก�*ก+,�  B��1����	�������	
ก
���" �*ก+,�'ก�%������1�,�����	"
����ก��"�%'$��(��� 
 (1) (T��=��$���+
����%&��� 3�#/���� +
����%��� �����&�������$�%��,���%�*ก+,� �,�3'$(2�+
����%�����,�%U��#�����&�������$�%��,� 
 (2) �,�%U��#�����&�������$�%��,���%�*ก+,� !�(2�W�1�,��'�� 3�#/���� �*�+$����ก(�#ก���
�����ก����U��#�����&�������$�%��,�

��%�*ก+,���$'�
�ก�$���'�� 3�#/���� �*�+$����ก(�#ก������',� (Initial Margin) 
6. �83�5�:�����Dก��� 
 

 �*ก+,�'ก�%�������1�,�����	"*3���ก��	����������%�*ก+,�	�������	�",�����������, ����%!�กก��3'$%'��%1�,�����		
���,�	��(2�'��3	�
&�����������&�������$�%��,� '���������� 0"��*ก+,�'ก�%������	��!#�%���'��3��	�������	ก
���" 
7. ก�8����K��9������������������� 
 

7.1 �*ก+,�'ก�%3�#�������$� �����	����	=�	��!#"
����ก�������,�%U��#�����&�������$�%��,���%�*ก+,��", '��	�������	�S���+�� 1�ก���
	��ก�"�'<ก����"�%'$��(�����$�$��,�1"�,�����%���������,�  ก�$��+�� 
 (1) ก���	��!
����U��#��%�����&�������$�%��,���%�*ก+,�ก��ก�$�!
����U��#�����&�������$�%��,��*%�<"'���,� 3.1��%�������� 
 (2) ก���	���*ก+,�W�"��" 
��#����'�������&�������$�%��,� 3�#/���� �������� ��$�$�",���'<1" 
 (3) ก���	���*ก+,�(T���'�W�"+
���� 3�#/���� ��$(T���'�'������������$�$�",���'<1" 
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 (4) ก���	���������������<"�%��$�$�",���'<1" 
 (5) ก���	�������	�S���+�� ��������(\�%ก��3�#������%�B��ก��&������	��W�"(ก'� �i'�ก���ก��&�����������&�������$�%��,�	����$

���#��������!(2�ก��./�.j�กC����  
 (6) ก���	���*ก+,�'ก(2�W*,W�"��"'���,� 9. ��%�������� 
 (7) 1�ก���	��ก�"�'<ก��������1"'��	��ก
���"��,1��������� 
7.2 1�ก���	����ก��"
����ก�������,�%U��#�����&�������$�%��,���%�*ก+,�'���������� �*ก+,�'ก�%3�#������1�,�����	�
�%��	���",���!�ก
ก��"
����ก��"�%ก�$�� ���%!�ก��ก+$�=������� 3�#/���� +$�B�����ก� +$���ก�3�'�(Z3�#+$�1 ,!$������; 	��ก�����,�% '��	��ก�$��1��,� 2.4 
��%�������� �� 
��#����1�,3ก$�����	 ��,��	��%"�ก���� 3�#/���� +$�=������� 3�#/���� +$�������1"; 	��ก�"����3ก$�����	 !�+��@,��	<ก
(�#ก�� 3�#1�ก���"�%ก�$�� ��ก(��กT�$� 
 (1) %��	���",!�กก��"
����ก��"�%ก�$����$�� 
��#����1�,3ก$�����	 �*ก+,�'ก�%���������W�" "1 ,����1��$��	����%��"!
������*$ ��,��

",��"�ก����1���'���*%�<" 1�,3ก$�����	!�+��@,��",�� 
 (2) %��	���",!�กก��"
����ก��"�%ก�$����������*$���%!�ก 
��#����1�,3ก$�����	3�,� 1�,@���$��*ก+,��",�$%���%��!
����"�%ก�$������(2�

���ก(�#ก��'�������&�������$�%��,� 3�#/���� �������� '$��(  �,�3'$�����	!#ก
���"(2���$�%���� 
7.3 1�ก���	�������	��$�����@������$��!"
����ก�������,�%U��#�����&�������$�%��,��", ��$�$�",���'<1"กS'��  �*ก+,�'ก�%������1�, 
ก.�.'. 3�#/���� '��"��<���=� 3�#/���� �
���ก��ก��� � 3�#/���� �<++�	�������	������� (2�W*,"
����ก�������,�%U��#�����&�������$�%��,�
"�%ก�$���", '��	���S���+�� 
8. ก�88��8�����0���:���� 
 

 �*ก+,�!#����� 3�#/���� ���$%������+,� ����ก�� 
��#����'�������&�������$�%��,� 3�#/���� �������� �",  '$������",���+���
�S� ��!�ก�����	 '�����กก�A�3�#��=�ก��	�������	ก
���" 
9. ก�8F:��� F����ก�8F:�����9ก�8	�:ก���� 
 

9.1 1�ก���	��ก�"�'<ก����"�%'$��(��� ��$�$��,�1"�,�����%���������,� 1�,@���$��*ก+,�'ก(2�W*,W�"��" 3�#1�,����	��%��"��%�*ก+,�'�������
&�������$�%��,� 3�#/���� ��������@�%ก
���" 
��#0"�	��	�  �,�3'$�����	!#ก
���"(2���$�%���� ก�$��+�� 
 (1) �*ก+,�@�%3ก$ก��� ����'ก(2�W*,��,+��������@ �����������,+��������@ ��������������,��,�'�� ����@*ก6�����%1�,��	�ก��	����� 

����'ก(2��<++��,��#��� ������+
����%���+
��,�%��1�,[jx�[*ก�!ก����%�*ก+,� 
 (2) �������i'�ก�����$�3�"%1�,�S��$� �*ก+,�!#��$�����@ 
��#����'������� �������$�%��,� 3�#/���� �������� �",  $� &$���,� 

!
���$��!$��0��	����������%'�	��%��"������%�$��	
��,�'ก�%ก����ก��ก�� 
��#��������(�#�������ก��!,�������%�*ก+,�  (2�
',� 

 (3) ����6��������$��%���� ก����+
�����ก������+
����%1�,�*ก+,� 
��#���� ����1�,��"��������"	�������%�*ก+,���$�$�	��%��"����
��%�$�� 

 (4) �����*ก+,�W�"��"��$ 
��#����!
����1"; '�������&�������$�%��,� 3�#/���� �������� ������$��%���ก(�#ก��'���������� 
 (5) �����*ก+,���$(T���'�'�������&�������$�%��,�  3�#/���� �������� ��$�$�",���'<1" 
 (6) ����+
������� +
������% �,��*� �,�	S!!��%�����ก���1";  &��%�*ก+,��",ก�#	
� 3�#/���� �",1�,��, (����@���$��",ก�#	
������",1�,��,)

3ก$�����	'��������������ก�����,�%ก���������� ��+�����$@*ก',�% ��$+��@,�� ������$'�%'��+���(2�!��% ��$�$�",���'<1" 
 (7) 1���<��'	��ก�����,�%ก��ก��(�#ก��=<�ก�!1"; ��%�*ก+,�@*ก�ก��ก ��ก@�� �#%�� ������"���<0"����",'$����<1��$ 3�#

�'<ก����������W�ก�#	�1�	�%��'$�+��������@��%�*ก+,�1�ก�� 
��#����'�������&�������$�%��,� 3�#/���� �������� 
 (8) ���������������1"��%�*ก+,� @�%ก
���" 
��#ก$�����+��ก
���" ������!@�%ก
���" 
��#ก$�����+��ก
���" ������$��ก�� 
��#����

@�%���+��ก
���" ����1�ก�����%ก��+�
�(�#ก�� ������$��ก�� 
��#��������@�%ก
���" ���������<++�	���*ก+,��(+�
�(�#ก����,�",��ก��
ก�#	
�W�"�����&��%!#	
�1�,��ก�����ก�,�%'�������+�
�(�#ก����ก���*ก+,��", ���������*ก+,�'ก(2�W*,W�"��" ����(T���'�W�"�,�
�����1"; 	��ก�����,�%ก���������"�%ก�$�� 

 (9) ����!,����ก%����	�ก��	����� !,����ก%����%+��+"� ����!,����ก%��1���ก��#����1"	��+�,��+��%ก�� �",���ก��3'$%'��%����!�"ก��
ก��=<�ก�! ����	��������	��%��"�����$��1��$��%�*ก+,� ����������+
����%1�	�%��%+��+"�&��%��%+����ก��	��������	��%��"�����$��
1��$��%�*ก+,� ����������ก����%+����ก��	��������	��%��" �����$��1��$��%�*ก+,��",1�,��,(2�(�#ก��3ก$�<++�1";  

 (10) 1�ก���	���*ก+,�@*ก[\�%�,��#��� �������<++�1"����+
��,�%��'$�6��1�,�*ก+,��,��#��� 3�#�*ก+,���$�����@3ก,��ก��@*ก[\�% ����
����+
��,�%���,��#���"�%ก�$��1�,(2�	����1!3ก$�����	 �",B��1��#�#��� 45 (�������,�) ������'��%3'$���	����ก��[\�% ��������+
��,�%
���,��#�������  

 (11) �����*ก+,����ก(�# <�!,�������%'�(2�ก��	����( ����,�"
����ก�� ����(�#�������ก��!,�������%'�(2�ก��	����( ����
"
����ก��0����	=�1"; ����(�#0� ����%!,�������%'�(2�ก��	����( 

 (12) ����ก�"�'<ก����1"�'<ก��������%���������'<ก���� &��%�����	�S��$���!!#��W�ก�#	�1�	�%��'$�+��������@��%�*ก+,�1�
ก�� 
��#����'�������&�������$�%��,� 3�#/���� �������� 

 

9.2 1�ก���	���*ก+,�'ก(2�W*,W�"��"'�������&�������$�%��,� 3�#/���� �������� 3�#/���� ���������	�S���+�� �����	����	=�	��!#
"
����ก�������,�%U��#�����&�������$�%��,� 3�#/���� 0��U�������&�������$�%��,� 3�#/���� ��ก��ก���������",	��	� 0"��*ก+,�!# 
��#���� 
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3�#/���� +$������� 3�#/���� +$�1 ,!$��1"; 1�,3ก$�����	 B��1��#�#���	�������	ก
���" ��,��",��"�ก����1���'���*%�<"���3'$���	����������
�����<"�% !�ก�$��*ก+,�!# 
��#��S!���� 
 	��%��� 1�ก���	�������	1 ,��	=���ก��ก�����'�����+ก$�� �*ก+,�'ก�%3�#�������$� �����	����	=�	��!#"
����ก�������,�%U��#�����&���
����$�%��,� 3�#/���� 0��U�������&�������$�%��,� 3�#/���� "
����ก������1" �����
�%��	���",���!�กก��"
����ก��"�%ก�$�� �� 
��#���� 3�#/
���� +$������� 3�#/���� +$�1 ,!$��1"; 1�,3ก$�����	 '��	�������	�S���+�� 
 

10. ���0	��7�� 
 

10.1 �*ก+,���1�,+
������%3�#������'$������	�$�  
 (1) �*ก+,���+����*,3�#+����,�1!(2���$�%"�1�����%ก��&�����������&�������$�%��,� ก��ก 3�#��=�(T���'�1�ก��&�����������&���

����$�%��,� ก����%���ก(�#ก�� +�������% +���������	����!ก�"����!�กก��&�����������&�������$�%��,� 3�#กC�#����	��
ก�����,�% ���	��%��	=� ��,�	�� 3�#+������W�" ����%�*ก+,�3�#�����	'�������&�������$�%��,� 3�#/���� ��������3�,�  

 (2) �*ก+,���+����*,3�#+����,�1!(2���$�%"�ก����ก����ก��#3�#+�������%1�ก��&�����������&�������$�%��,� 0"��*ก+,�!#
��!����&�����������&�������$�%��,�",��+����#��"�#��%3�#���+����$�%"�	���<" 3�#�*ก+,�������W�	��!#ก�"����!�กก��&���
��������&�������$�%��,�	<ก(�#ก�� 

 (3) �����	�",�=����1�,�*ก+,�	���(2���$�%"�3�,��$�  �����	����,�	��1�ก��(V"W�+�������%ก����ก��ก��&�����������&������
�$�%��,� (risk disclosure statement) &��%!#',�%�����ก��3�#���#�
�+����$�%�,��'��3��	�%��%�ก���ก��(V"W��,��*�
+�������%	�� ก.�.'. ก
���"  3�#ก��	���*ก+,��%���1��ก���(V"W�"�%ก�$�� 1�,@��(2�ก�������%3�#���	����$��*ก+,��",�$��
3�#�,�1!��������%�ก���(V"W�"�%ก�$��(2���$�%"�3�,� 

 (4) 1����	��	
��������� �����	�",�=����1�,�*ก+,�	���@�%�,��*�+�������%ก����ก��ก��&�����������&�������$�%��,� '��กC�#����	��
ก�����,�%3�,� 

10.2 �*ก+,��",���3!,%!�ก�����	�$� ก�8��������������������������	
S�428ก880��70����0	��7���D� 	��7��.�ก���0F�F���T�������
8������������������������9�:�����8�����
8 ��	ก:�.�กก�8	
��7���
��กE89	������7	ก�7������ ��9ก�8	
��7���
��	8�7��<�;�
��ก8 8�0���ก�8��������������������������	
S�ก�8���������7U����ก
89ก�	8:70���.���������	0�7�	����ก�0D�����������7�������� 
ก�8	���7��I�����8����������������������	3���	�Vก���� .90�F�ก89�������ก
89ก���7�Dก������I�� �8��.9����W�ก	3:70	�:0U�
��������7�D�ก���ก�8	���7��I�����8������������������������� �T7���.	
S�I
I�����F�����9F�	�������Dก��� ก�8���������������
�����������.T���.���U���Dก����D�	�����ก
89ก�	8:70�����9��ก
89ก���7W�กI��	3:70	�:0����0�I�� U�ก8X���78��������������
��������	���7��I��I
U��:Y�����7	
S�F�	�������Z��9����Dก����8��0�ก�8	3:7089����ก
89ก� �Dก�����.ZDก	8��กU�����
��ก
89ก�	3:70	3�7�8ก;�K��9���������������������� U�ก8X���7�Dก���I0������ก
89ก�0����	3:70	�:0<��U�89�9	�����7ก�����
I�� �Dก�����.ZDก����K��9���������������������78�������2���9����8�F:����F�����2���7	ก:��T����� 
 

11. กE�0����7U��������9���3:3�� 
 

11.1 ����������*$B��1',��%+����%กC�����	� 
11.2 1�ก������,�����		��ก�"����!�ก����ก��������%ก�������&�������$�%��,� 3�#/���� �������� �*ก+,���!��1�,�#%���,�����	"�%ก�$�� 0"�
��<��0''<��ก�� 	��%���'��กC�#����	��ก�����,�% 
 

 �*ก+,��������%3�#�������$� �,��*�3�#����#���"'$�%; '��	���#�<��,1�+
���(V"��� �&�����������&�������$�%��,�@*ก',�%'�%ก��
+���(2�!��%	<ก(�#ก�� 
 

 ����(2����กU��3�$%ก����� �*ก+,�!�%�",�% �����,'$���,����� � ��� "��� (y	���#�<�,�%',� 
 
 

�% ����        �*ก+,� 
(                                                                            ) 

 

�% ���     ����                              �% ���    ���� 
                        (                                          )                                            (                                          ) 
 

�����	'ก�%���3'$%'��%(2�'��3	�&�����������&�������$�%��,�1�,3ก$�*ก+,� '���,�ก
���"3�#%�������,�%',� 
 
                                           �% ���            W*,���
���!�%��� 

("#$%&'!6&ก'#&�0P -'0��Q$90P �)�ก&.) 
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 �������	�
��	�__________________________________ ������������������ก��� ��ก�	�� ��	 ����!��"#	 $�%&!�#�!ก��!
�' ���
�(%)�'  
�*�ก!� ������������������ก��� $�%&!���*�#�	������+��!� ���,�����-!..��,���������#�	� ���-!..� ����!���!� ���,�����-!..��,���������#�	� 
������������������ก��� -!..� ����!���!� ��� ��"#	/,����-!..���� ��+�-���#�������-!..� ����!���!� ���	�� 
 

 �
,��"#	-����	��ก!$���ก�0�(�ก���ก�� ก.�.�. ����	��ก���� ��!ก&���!
�'-%������ก�	����2�	�����	�!$"$��3.����+��!� ���,�����
-!..��,���������#�	� �����ก�0�,��4 ����ก�����	�� ��ก�	� ��$�%&!�����ก��ก!��!����	������������� 
 

 1. ��ก�	��ก����$#��� ��$�%&!��ก���!$#�	����"�ก���� ��!ก&���!
�'-%������ก�	����$�%&!���	�!$��  ��/#�,� ����	 ��,�����กก��
�����ก�	���	 ����!��"#	$�%&!���+��!� ���,�����-!..��,���������#�	����-!..� ����!���!� �� 7��$�%&!��� �ก��!
�'-%������ก�	���ก��ก
��!
�'-%����$�%&!������)!���� ��$�%&!����*���!
�'-%������ก�	������3�#�2����7�)�'�
,����ก�	� ���#�!ก�ก(8' ��,����� ���%9�ก�������� 
ก.�.�. ก*�#�� ������� ก	
�����	�����������ก���������	��������������������กก�	����ก�	� �!�"�����������!	�#�� !	�#����	�!$�%&�!'�
�	�����������ก����(���")��*��+�'�ก	
�����+��������ก�%��กก�	�	�����	������ก�	� �!�"�����������!	�#���(��&�%,��� -.����ก��/�ก	
����
�+���������0%��ก�%��กก�	�	�����	������ก�	� �!�"�����������!	�#��,"(����12��%�+ !	�#����	�!$�%&�!"����%�(+������)��	��"��ก3���
��(����� 
 

  ��!
�'-%������ก�	��������ก��� "#	#����������/�� 
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�+! �!�/�!)7!�/�!)                                                                                        '(�)0-3�>;9-?���*�)!�:�94ก+������  &9,@��!�:�9�;ก<9! 
�!� �!�/�!)7!�/�!)/������                                                                                                 '(�)*+, -��.$/0���ก�+! 1�;ก<9!2 ��!�A()<�!B07���)���
0ก����69,)ก��ก!�'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9!CD�0$,�� 4�//��5, 7�88!'5.,6!��+�)��9!,,-#��� ก+,�&%!0���ก!�0-D&��8#���5,ก+,�0���B�%!ก!�'5.,6!�
7�88!'5.,6!��+�)��9!��9!CD�0$,�� 4�//��5, 7�88!'5.,6!��+�)��9!,,-#��� :�94ก+�;ก<9! :�0�5�,)&�)*+, -��. 
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&�)��.� :�ก�"����<;+7�88!B� &9�9!)G!�/7�88!'5.,6!��+�)��9! ก+,�7�88!<��ก%!��& >;96!�7�88!B���9!���*9,)7+)B,�7��<9!:�94ก+>;9'5., :�6"/��� 
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 �9ก��*��4��'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9!0�5�,0-3�-�/ก��ก!�-?���*�*!B7�88!'5.,6!��+�)��9!6,)�;ก<9! [&�$%!���������7�����*9,)�!)0-3�
���ก-�/ก��0���B*9� (initial margin) B�B;�<+!�9,�0B5�,0-����0����ก��B;�<+!6,)7�88!'5.,6!��+�)��9! &�)��.� 4B9ก�"�����!<!*�!&6,)7�88!'5.,6!�
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0#+�0&���ก��[,ก!7���$/ &9���>�6!&�]�0-3�$%!���B!กF!�:�0��!,����&0�\� '(�),!$0ก��ก�+!B;�<+!���ก-�/ก��0���B*9�����!) �9ก��*��4��'5.,6!�
7�88!'5.,6!��+�)��9! &9  4�/,!$�%!:�90ก�&>�6!&�]�0ก��ก�+!B;�<+!���ก-�/ก������!) �9ก��*��4��'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9! ��5,,!$*9,)A;ก
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F!�:��/�/0��!4�/0)5�,� 6���ก%!��& �9:�7�88! ��5, &9���7��@�:�ก!����$/ &9���#%!�/0)��$!ก>;96!�*!B0)5�,� 6���ก%!��&:�7�88! [&�>;9'5.,*9,)
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0�+!ก��$%!���0)�����<%!��" &9$!ก7+��*+!)�/��+!)�!<!:#97��@� ก���!<!��5,B;�<+!6,)7��<9!��5,*��4-����0-3�,�;+ " 0��!:&0��!��(�) ��5,#+�) 
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   >;9'5.,7�88!'5.,6!��+�)��9!,,-#���7!B!�A0�5,ก���$/�9!)G!�/ (offset) ��5,:#97��@� (exercise) ��5,-�+,�:�97�88!
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ก%!��& �9:�7�88! (cash settlement) ��5,>;9'5.,7�88!'5.,6!��+�)��9!*9,)�%!ก!������5,7+)B,�7��<9!,9!),�)*!B���ก%!��& �9:�7�88! (physical 
delivery) [&�*9,)$+!���5,���0)��7%!����7��<9!,9!),�)����%!ก!���� 4�/7+)B,�7��<9!,9!),�)&�)ก�+!�*!B�!<!:#97��@����ก%!��& �9:�7�88! 4�/ก�"�
���7�88!'5.,6!��+�)��9!,,-#����B&,!�]�)[&� B+B�B;�<+! >;9'5.,$/B�>�6!&�]�0�+!ก��<+!���0B���B 
   >;96!�7�88!'5.,6!��+�)��9!,,-#��� &9���<+!���0B���B$!ก>;9'5.,7�88!'5.,6!��+�)��9!4�/B�F!�/>;ก������$/*9,)�%!*!B
7�88!�!ก>;9'5.,0�5,ก���$/:#97��@� >;96!�7�88!'5.,6!��+�)��9!B���9!���*9,)�!)0)�����ก-�/ก�� (margin) [&��!ก>;96!�7�88!'5.,6!��+�)��9! 
��) B+ &9�%!ก!��9!)G!�/ (offset) 0B5�,>;9'5.,7�88!'5.,6!��+�)��9!:#97��@� (exercise) >;96!�7�88!'5.,6!��+�)��9!$/*9,)#%!�/0)��0�+!ก��$%!���0)��
���<%!��" &9$!ก7+��*+!)�/��+!)�!<!:#97��@� ก���!<!��5,B;�<+!6,)7��<9!��5,*��4-����0-3�,�;+ " 0��!:&0��!��(�) ��5,#+�)0��!:&0��!��(�) 
:�,�!<**!B���ก%!��& �9:�7�88! (cash settlement) ��5,>;96!�7�88!'5.,6!��+�)��9!*9,)�%!ก!������5,7+)B,�7��<9!,9!),�)*!B���ก%!��& �9:�
7�88! (physical delivery) [&�*9,)$+!���5,���0)��7%!����7��<9!,9!),�)����%!ก!����4�/7+)B,�7��<9!,9!),�)&�)ก�+!�*!B�!<!:#97��@����ก%!��& �9:�
7�88! 4�/ก�"����7�88!'5.,6!��+�)��9!,,-#����B&,!�]�)[&� B+B�B;�<+! >;96!�7�88!'5.,6!��+�)��9!$/ &9ก%! �0�+!ก��<+!���0B���B 
   &9��0�*]���>;9'5.,7�88!'5.,6!��+�)��9!,,-#���B�>�6!&�]�$%!ก�&7;)7]&0�+!ก��<+!���0B���B��.� >;9'5.,7�88!'5.,6!��+�)��9!
,,-#���$() B+*9,)�!)���ก-�/ก��:&b <)$+!�#%!�/<+!���0B���B0�+!��.� :��!)*�)69!B >;96!�7�88!'5.,6!��+�)��9!,,-#�����.�,!$B�>�6!&�]� 
 B+$%!ก�&:���ก�"/0&���ก��ก!�'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9!CD�0$,��  &�)��.� >;96!�7�88!'5.,6!��+�)��9!,,-#���$()*9,)�!)������7�� �9ก��*��4��
'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9!0�5�,0-3�-�/ก��ก!�-?���*�*!B7�88!'5.,6!��+�)��9! 4�/0#+�0&���ก��ก!�'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9!CD�0$,�� 
>;96!�7�88!'5.,6!��+�)��9!,,-#���ก\B�[,ก!7 &9���>�6!&�]�0-3�$%!���B!กF!�:�0��!,����&0�\� '(�),!$0ก��ก�+!B;�<+!���ก-�/ก��0���B*9�����!)
 �9ก��*��4��'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9! &9 ก�"�����!<!*�!&6,)7�88!'5.,6!��+�)��9!0-�����4-�) - 
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  3.1 ก��$/� �!�	��(�ก�.��
����"
&,�����#��0		�����������	�
�������  
   0�5�,)$!กก!�'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9!B�<�!B07���)7;) &�)��.� ก+,�*�&7��:$'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9! �;ก<9!<��
c(ก�!4�/�%!<�!B069!:$�!��/0,��&4�/0)5�,� 66,)7�88!'5.,6!��+�)��9! (contract specification) 4*+�/-�/0F�,�+!)�/0,��&�,�<,� 0#+� 
-�/0F�6,)7��<9!,9!),�) ��5,*��4-�,9!),�) (underlying assets/ variables) 6�!&6,)7�88! (contract size/ unit/ multiplier) ���7]&�9!�6,)ก!�
'5.,6!� (last trading day) ���<��ก%!��&7�88! (settlement day) ��@�ก!�7+)B,� ��5,#%!�/�!<! (settlement method) �!<!7%!����ก!�7+)B,�
��5,:#9,9!),�)0�5�,<%!��"7+��*+!)6,)�!<! (settlement price) ��@�ก!��!)���ก-�/ก�� 0-3�*9� [&��;ก<9!<����$!�"!�+!ก!��)�]�&�)ก�+!�
0�B!/7Bก����*A]-�/7)<�:�ก!��)�]�4�/G!�/ก!�0)��6,)�;ก<9!��5, B+ 0���):&&9�� 
   :�ก�"�6,)ก!�'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9!,,-#��� �;ก<9!<���%!<�!B069!:$ก��0)5�,� 6,5��b ���0ก����69,)&9�� 0#+� -�/0F�
6,)7�88! ,!�� �]�,,-#��� (put options) ��5, <,�,,-#��� (call options) 4�/0)5�,� 6:�ก!�:#97��@�  -�/0F�6,)7��<9!��5,*��4-�,9!),�) 
(underlying assets / variables)  0-3�*9� �+!0�B!/7Bก��<�!B*9,)ก!�4�/<�!B07���)�����$!�"! �9��5, B+ �,ก$!ก��. �;ก<9!<��<%!�()A()
>�*,�4��$!กก!�A5,<�,)7A!�/ <+!���0B���B (premium) <+!@��B0���Bก!�'5.,6!� 4�/>�6!&�]����,!$0ก�&6(.� 
  3.2  ��1��!��"
!$"#�ก%&	2����กก������	�
���������	�
������� 
   ก+,����$/0���B�%!ก!�'5.,6!�  �;ก<9!<��7,�A!B*��4��'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9!:�9069!:$A()�!��/0,��& ,�*�! 
4�/-�/0F�6,)<+!@��B0���B*+!)b ���0ก����69,)ก��ก!�'5.,6!� ก!�#%!�/�!<! 4�/ก!�:#97��@� ����;ก<9!*9,)#%!�/ 0#+� <+!�!���9!  <+!@��B0���Bก!�
:#97��@� 0-3�*9� 0�5�,)$!ก<+!@��B0���B0��+!��.$/0-3�*9��]�:�ก!�'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9! ,��B�>�ก�/��*+,ก%! �6!&�]�4�/ก!�*�&7��:$'5.,
6!�7�88!'5.,6!��+�)��9!6,)6,)�;ก<9! ��.)��. <+!�!���9!,!$4*ก*+!)ก��*!B-�/0F� -��B!"ก!�'5.,6!�6,)�;ก<9! &9 [&�������*�!&,�]���@� 
(-�/0�c ��) $%!ก�& (B�!#�) 4�/7%!��ก)!� ก�*.  B+B�69,ก%!��&:�0�5�,),�*�!<+!�!���9!4*+,�+!):& 
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  3.3  �!��"#
�(�ก��34ก����5������������	�
�������,�� �!��.6%&*�.7��6�	�&$'�$"#�ก%&	2�� 
   0B5�,�;ก<9!B�G!�/7�88!'5.,6!��+�)��9!�!)-�/0F�'(�)B�F!�/>;ก������*9,)&%!0���ก!�*!B7�88!4�9� ,�� &94ก+ ก!�B�G!�/
'5.,:�7�88!'5.,6!��+�)��9!CD�0$,�� (long futures) ก!�B�G!�/6!�:�7�88!'5.,6!��+�)��9!CD�0$,�� (short futures) 4�/ก!�B�G!�/6!�:�
7�88!'5.,6!��+�)��9!,,-#��� (short options)  *��4��'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9!$/�%!ก!�-���B;�<+!*!B�!<!*�!& (mark to market) 6,)
7�88!'5.,6!��+�)��9!6,)�;ก<9!���B�G!�/&�)ก�+!�,�+!)�9,��]ก7�.�����%!ก!� 0�5�,:�97/�9,�>�ก%! ���5,6!&�]�$!กG!�/7�88!'5.,6!��+�)��9!
6,)�;ก<9!:�4*+�/��� �!ก�;ก<9!6!&�]�$!กก!�B�G!�/7�88!'5.,6!��+�)��9! ��!"6�$/�(��!4� �����ก)��ก��	���4ก ���&�� 7#/�ก��

���ก)��ก����ก���8�9 (Maintenance Margin) *��4��'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9!$/0���ก:�9�;ก<9!�!)���ก-�/ก��0���B:�$%!������0-3�>�:�9
B;�<+!���ก-�/ก��6,)�;ก<9!0!�7#/�ก��!4� �����ก)��ก����%#!7�� [&��;ก<9!*9,)&%!0���ก!�:�94�9�07�\$F!�:�0��!���ก%!��& �!ก�;ก<9! B+7!B!�A
�!)���ก-�/ก��0���BF!�:�0��!&�)ก�+!� *��4��'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9!$/&%!0���ก!��9!)G!�/7�88!'5.,6!��+�)��9!6,)�;ก<9! �2#��4ก ��

�� �7�����.6%&*�.7��6�	�&$'�$"#�ก%&	2����กก������5������������	�
����������� 
   �,ก$!ก��. *��4��'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9!,!$ก%!��&B!*�ก!�:�0�5�,)�'&.�� �.	�
 (force close) 0���B0*�B*!B
0)5�,� 6��� &9*ก�)ก�� �9:�7�88!4*+)*�.)*��4��'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9!��5,�/0������@�-?���*�:�ก!�'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9! [&�����!ก
!4� �����ก)��ก��	���4ก ���&����32��'&.�� �.	�
 (force close)  *��4��'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9!����"
ก(���4ก �������ก)��ก��
�9%#!(����������$/�ก������	�
 �2#���ก�4ก ��0!��/����ก)��ก��!����9%#!8�
(���
����$"#0&�7ก��ก��0�7�!���#��0	 �������."
.
%1")I%.�7%&��ก��� *��4��'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9!!"�%$1%$"#��&/���%�ก������5������������	�
�������	���4ก �� �2#��4ก ��
�� �
7�����.6%&*�.7��6�	�&$'�$"#�ก%&	2����กก������5������������	�
������������*��ก�� 
   <�!B07���):��%!�,)0&���ก��ก�����ก�+!�B!69!)*9�,!$0ก�&6(.� &9:�ก�"�����;ก<9!B�G!�/7�88!'5.,6!��+�)��9! B+�+![&�
*�0,)��5,>+!��]<<�,5��0ก��ก�+!$%!������c;���'5.,6!�7�88!g ก%!��& 4�/�;ก<9! B+&%!0���ก!��9!)G!�/7�88!'5.,6!��+�)��9!*!B��� &9���4$9)$!ก
*��4��'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9! 
  3.4  �!��"#
���กก��0!���!��3����5������������	�
������� 
    :�ก�"�����;ก<9!,!$ B+7!B!�A�9!)G!�/7�88!'5.,6!��+�)��9! &9ก+,�7�88!<��ก%!��& B+�+!&9��0�*]0�5�,)$!ก7F!�
*�!& B+0,5.,,%!��� 0#+� *�!&6!&7F!�<�+,) ��5, c;���'5.,6!�7�88!g 7��))&ก!�'5.,6!� ��5,&9��0�*],5��:& �;ก<9!,!$ &9���>�6!&�]�$!กก!�B�
G!�/7�88!'5.,6!��+�)��9!<)<9!),�;+$�7�88!<��ก%!��& &9 
  3.5  �!��"#
���กก��0!���!��3&/���%�ก��7�! /���#�����	�
���������	�
�������	���4ก ���9�#��/�ก�&6�	�&$'� 
   *��4��'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9!,!$ B+7!B!�A&%!0���ก!�*!B<%!7��)'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9!-�/0F���(�)
-�/0F�:&6,)�;ก<9!'(�)B���*A]-�/7)<�0�5�,$%!ก�&>�6!&�]����,!$0ก�&6(.�$!กก!�'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9! 0#+� <%!7��)'5.,6!�-�/0F� stop loss 
��5, stop limit 0-3�*9� �!ก7F!�*�!& B+0,5.,,%!���:�90ก�&ก!�$��<;+<%!7��)'5.,6!�&�)ก�+!� 
  3.6  �!��"#
���กก��34ก�/�ก�&5������������34ก���!�����5���������9%#! 
   c;���'5.,6!�7�88!g 7%!��ก��ก��8#�7�88!g ��5,7%!��ก)!� ก.�.*. ,!$7��)ก!�:�9*��4��'5.,6!�7�88!g $%!ก�&G!�/7�88!
��5,7��)�9!B7�9!)G!�/7�88!0���B:�94ก+�;ก<9! -D&��8#�'5.,6!� ��B��.),!$7��):�9�9!)G!�/7�88! &9 �!กก!�'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9!6,)
�;ก<9!B���5,�+!$/B�>�ก�/��*+,<�!B0-3��/0����0�����9,�:�ก!�'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9!:�c;���'5.,6!�7�88!g ��5,�%!:�9��5,�+!$/�%!:�9
�!<!7�88!'5.,6!��+�)��9!:�c;���'5.,6!�7�88!g  B+*�)*+,7F!�-ก*�6,)*�!& ��5,�;ก<9!B��h*�ก��Bก!�'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9!��� 
 B+0�B!/7B��5,,!$TU!Ti�กj�B!��+!&9��7�88!'5.,6!��+�)��9! ��5,�;ก<9! B+&%!0���ก!�4$9) $�&�!69,B;� ��5,$�&�%!<%!#�.4$)��5,:�969,B;�,��0-3�
0�\$ ��5,,!$ก+,:�90ก�&<�!B7%!<�8>�&:�7!�/7%!<�8 4ก+*��4��'5.,6!�7�88!g c;���'5.,6!�7�88!g 7%!��ก��ก��8#�7�88!g ��5,7%!��ก)!� ก.�.*. 
:�ก�"�c;���'5.,6!�7�88!g 7%!��ก��ก��8#�7�88!g ��5,7%!��ก)!� ก.�.*. �9,)6, 
   �,ก$!ก��. <"/ก��Bก!� ก.�.*. ,!$7��):�9c;���'5.,6!�7�88!g ��5,7%!��ก��ก��8#�7�88!g )&ก!�'5.,6!� $%!ก�&G!�/ ��5,
�9!)G!�/7�88!'5.,6!��+�)��9!6,)�;ก<9! :�ก�"����B�0�*]$%!0-3�0�5�,-�/[�#��:�ก!���ก�!<�!BB���<)6,)�/��ก!�0)�� 0c��Gก�$6,)-�/0�c ��5,
&%!�) �9'(�)07A���F!�6,)�/��ก!�'5.,6!�4�/ก!�#%!�/���.:�*�!&'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9! 
 4. <�!B07���):�0�5�,),5��b 
 

  4.1 :�ก!�'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9!$/B�ก!�$%!ก�&$%!���7�88!'5.,6!�����;ก<9!4*+�/�!���5,>;90ก����69,)$/7!B!�A069!B!B�
G!�/ &9��.)�B& (position limit) [&�$%!���&�)ก�+!�$/A;กก%!��&[&�*�!&,�]���@� ��5,������ก%!��& 4*+ B+0ก��ก�+!ก!�ก%!��&6,)*�!&,�]���@�  
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:�ก�"�����;ก<9!B�G!�/7�88!'5.,6!��+�)��9!0ก��ก�+!���*�!&,�]���@���5,������ก%!��& ������*9,)&%!0���ก!��9!)G!�/7�88!'5.,6!��+�)��9!
0�5�,:�90-3� -*!B���*�!&,�]���@�ก%!��& ��BA():�ก�"�,5��:&0�5�,:�90-3� -*!B���กj�B!�ก%!��& 
  4.2 �;ก<9!���B�G!�/:�7�88!'5.,6!��+�)��9!A()�/&�����*�!&,�]���@� (large trader report) ��5, ก.�.*. ก%!��& ������*9,)$�&7+)
�!�)!�'(�)$/�/�]A()�!�#5�,�]<<����B�G!�/<)<9!):�7�88!'5.,6!��+�)��9!:&b *!B$%!������ก%!��& (large open position) F!�:��/�/0��!���
ก%!��&  ��.)��. $/�����BG!�/<)<9!)6,)>;90ก����69,)ก���]<<�&�)ก�+!�&9�� 
  4.3 ก!�'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9!�]ก-�/0F�4�/�]ก#��&B�<�!B07���)  B+�+!�;ก<9!$/�)�]�:�7�88!'5.,6!��+�)��9!4��
ก�/$!�<�!B07���) 7A!�/<�!B07���)6,)�;ก<9!ก\��)<)B�,�;+ 
  4.4 :�ก!�'5.,6!�&9���/��<,B���0*,�� ,!$B�<�!B07���)0ก����ก��ก!���]&�%!)!�[&��/�� Hardware 4�/ Software >�&�)ก�+!�
,!$�%!:�9������  B+7!B!�A�%!*!B<%!7��)6,)�;ก<9! &90-3��!)7+����5,��.)�B& 
  4.5 :�ก�"����7F!�/*�!&��5,�!<!7�88!'5.,6!��+�)��9!>��>��B!ก��5,B�0�*],��<��0#5�, &9�+!,!$0ก�&<�!B B+B���<)*+,������ 
4�//��5, *�!&,�]���@� 4�//��5, 7%!��ก��ก��8#� ������,!$0���ก:�9�;ก<9!�!)���ก-�/ก��0���B�/��+!)0��!�%!ก!�'5.,6!�6,)�����.�B!กก�+!��(�)<��.)
ก\ &9 
  4.6 ก!�'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9!B���.)<�!B07���) 4�/>�-�/[�#��$!กก!�����!<!7��<9!��5,*��4-�B�ก!�0-�����4-�)7;)6(.�
��5,*�%!�)$!กก!�<!&���) &�)��.��;ก<9!*9,)*�&*!B7F!�/4�&�9,B*+!)b ���0ก�&6(.���.):�-�/0�c4�/*+!)-�/0�c ก!�0-�����4-�)�[��!�ก!�<9!
�/��+!)-�/0�c ���,!$$/B�>�ก�/��*+,�!<! ��5,c(ก�!ก!���0<�!/���!)0�<��<��5,�!)��#!ก!�:&b ���$%!0-3�*+,ก!����$/�&<�!B07���) ��5,0-3�
>�-�/[�#��6,)�;ก<9! 
  4.7 ก!�'5.,6!�7�88!'5.,6!��+�)��9!:�*�!&,�]���@�B�ก!���k�!,�+!)*+,0�5�,) 4�/B�ก!�����!�<�!B07���)��.)�/��6,)*�!&
,�]���@�,�;+*�,&0��! &�)��.�$()B�ก!�ก%!��&�/0������5,69,��)<��0�5�,��k�!�/��ก!�'5.,6!�:�9B�-�/7��@�F!�B!ก���)6(.� '(�)�;ก<9!<�����$/*�&*!B
4�/7,�A!B69,B;�4�/�!��/0,��&$!ก������ *�!&,�]���@�4�/7%!��ก��ก��8#� 
 

  4.8 0,ก7!�l�����. B� &9ก�+!�A()<�!B07���)�]ก�!�ก!� ��5,-�/0&\�7%!<�8,5���,ก0��5,$!ก<�!B07���)$!กก!�'5.,6!�7�88!'5.,
6!��+�)��9! :�ก!���$!�"!<�!B07���) �;ก<9!<��069!�%!@]�ก��B*+,0B5�,B�<�!B069!:$:�7�88!'5.,6!��+�)��9! >�>;ก����!)กj�B!�,��0ก�&$!ก
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                                                                                  วันท่ี(Date)                                                  . 

      
       

        วันท่ี(Date)                                        . 
 

  ช่ือบัญชี (A/C Name)                                                                                    เลขท่ีบัญชี(A/C Code)                                        . 
 

ช่ือ นามสกุล ( ลูกคา ) 
(Customer’s Name) 
 
 
 

ตัวอยางลายมือช่ือลูกคา / Customer’s Signature 
 
แบบท่ี 1  …………………………………………………   ………………………………………………… 
 
แบบท่ี 2    …………………………………………………      ………………………………………………… 
 
แบบท่ี 3    …………………………………………………      ………………………………………………… 

ตัวอยางตราประทับ 

ช่ือ นามสกุล ( ผูรับมอบอํานาจ ) 
(Attorney’s Name) 
 
 
 

ตัวอยางลายมือช่ือผูรับมอบอํานาจ / Attorney’s Signature 
 
แบบท่ี 1  …………………………………………………   ………………………………………………… 
 
แบบท่ี 2    …………………………………………………      ………………………………………………… 
 
แบบท่ี 1  …………………………………………………   ………………………………………………… 
 
แบบท่ี 2    …………………………………………………      ………………………………………………… 

 

   เงื่อนไขการลงนาม / Authorized Signature Requirement 

        ลงนามคนเดียว / Single  ลงนามรวมกัน 2 คน พรอมประทับตราบริษัท / Joint 

       อ่ืนๆ (โปรดระบุ) / Others                                                                                                                          .          
    
ลงช่ือ                                           ผูเห็นลูกคาลงนาม (                                      ) Trader ID    
                 
เอกสารประกอบการเปดบัญชีลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
ลูกคาบุคคลธรรมดา               กรณีมอบอํานาจ 

         สําเนาบัตรประชาชน ( กรณีบัญชี Internet ใช 2 ชุด )                     หนังสือมอบอํานาจ 

         สําเนาทะเบียนบาน         สําเนาบัตรประชาชนผูรับมอบอํานาจ 

         สําเนา Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน       สําเนาทะเบียนบานผูรับมอบอํานาจ 
        ลูกคาบัญชี Internet เพิ่มสําเนาหนาสมุดบัญชี ธ.ไทยพาณิชย ออมทรัพย/กระแสรายวัน  คาอากรแสตมป 30 บาท/ผูรับมอบ 1 ทาน 

    ใบรับรองเงินเดือน 
    คาอากรแสตมป 30 บาท 

 

ลูกคานิติบุคคล         กรณีมอบอํานาจ  
        สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทพรอมวัตถุประสงค     หนังสือมอบอํานาจ 

        ตัวอยางลายมือช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงนาม/ตราประทับ     สําเนาบัตรประชาชนผูรับมอบอํานาจ 

        สําเนาบัตรประชาชนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม      สําเนาทะเบียนบานผูรับมอบอํานาจ 
        สําเนาทะเบียนบานกรรมการที่มีอํานาจลงนาม      คาอากรแสตมป 30 บาท/ผูรับมอบ 1 ทาน 

        สําเนางบการเงินยอนหลัง 2 ป 
        สําเนารายชื่อผูถือหุน 
        รายงานการประชุมเพื่อเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย        
        คาอากรแสตมป 30 บาท   
 
OPT 003 FOR 

บัตรตัวอยางลายมือชื่อ 
(SIGNATURE CARD) 
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                                                              หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก 
 
 
 

 
  หักบัญชีอัตโนมัติ ประเภท ATS  (  ) SCB  (  ) KBANK  (  ) BBL  (  ) UOB (  ) BAY             เขียนที่      บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

                                                         (  ) KTB   (  ) SCIB      (  ) TMB  (  ) TBANK                       วันที่ ….... เดือน ……..………. พ.ศ ……… 
  หักบัญชีอัตโนมัติ ประเภท  SIPS (SCB)       

 

เรียน  ผูจัดการ ธนาคาร           สํานักงานใหญ  / สาขา          . 
      
 ขาพเจา        เจาของบัญชีเงินฝากประเภท                 ออมทรัพย            กระแสรายวัน 
 

บัญชีเลขที่  -       -           -                                  -            ช่ือบัญชี                 .  

สถานที่ติดตอ เลขที่           ตรอก/ซอย                 ถนน     ตําบล/แขวง            . 

อําเภอ/เขต   จังหวัด      รหัสไปรษณีย    โทร     
 มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพื่อชําระหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทหลักทรัพย ไทย

พาณิชย จํากัด(ตอไปน้ีเรียกวา “ บริษัท”) ตามจํานวนที่ปรากฎในใบแจงหน้ีและสื่อบันทึกขอมูล(MEDIA) หรือระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับ
จากบริษัท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีบริษัท 
 ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพื่อชําระหน้ี และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทดังกลาว หากปรากฎในภายหลังวาจํานวนเงิน

ที่บริษัทแจงแกธนาคารน้ันไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา ตามจํานวนที่ปรากฎในใบแจงหน้ีและสื่อบันทึกขอมูล(MEDIA) 
หรือระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับจากบริษัทเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง โดย

ทั้งน้ีขาพเจาขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระหน้ีแกบริษัทตามจํานวนที่

ปรากฎในใบแจงหน้ีและสื่อบันทึกขอมูล(MEDIA) หรือระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และขาพเจายอมรับวา ธนาคารจะหักเงินจาก

บัญชีเงินฝากของขาพเจาไดตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะน้ันเทาน้ัน และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคาร

แจงการหักบัญชีแตอยางใด เน่ืองจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวน้ันไดจากสมุดคูฝาก และ/หรือ Statement ของธนาคาร และ/หรือ จากใบรับเงิน 

และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแลว 
 ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่กลาวไวในวรรคขางตนไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม ขาพเจาตกลงใหหนังสือขอหักบัญชี

เงินฝากฉบับน้ีคงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ไดเปลี่ยนแปลงน้ันๆ ไวดวยทุกประการ 
 การขอหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตน ใหมีผลใชบังคับทันทีนับแตวันทําหนังสือน้ี และใหคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอนโดยทําเปนลาย

ลักษณอักษรใหธนาคารและบริษัททราบอยางนอยลวงหนา  1  เดือน 

 ทั้งน้ี  ในกรณีที่ขาพเจาขอใชบริการ  SIPS  ของธนาคาร  ขาพเจาตกลงยินยอมรับผิดชอบคาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการ

ขอใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนโดยตรงตอธนาคาร ตามอัตราและวิธีการที่ธนาคารกําหนด  แตเพียงผูเดียว 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 

    ลงช่ือ ………………………………………………… ผูใหความยินยอม 

            (                         ) 
         (ตามที่ใหไวกับธนาคาร) 

สําหรับบริษัท สําหรับธนาคาร 
รับรองลายมือช่ือผูใหความยินยอม 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………... 
(…………………………………………...) 
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

วันที่…………………………………………………… 

Ο ธนาคารตกลงดําเนินการตามความประสงคของเจาของบัญชี 
Ο  ธนาคารไมสามารถดําเนินการไดเน่ืองจาก 
      Ο  บัญชีปดแลว                     Ο  ลายมือช่ือไมถูกตอง 
      Ο  เลขที่บัญชีไมถูกตอง Ο   อ่ืน ๆ …………….. 

 

ลงช่ือ ……………………………………  ผูจัดการสาขา 

(………………………………………) 

วันที่…………………………………………… 
 
 

 

            ฉบับที่  1  สําหรับธนาคาร 

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย  จํากัด 
SCB SECURITIES CO.,LTD. 
ช้ัน 20-21 อาคาร 3 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา เลขท่ี 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
20th-21st SCB Park Plaza 3, 19 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 
Tel: 0-2949-1000 Fax: 0-2949-1001 
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หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก 
 
 
 

 
  หักบัญชีอัตโนมัติ ประเภท ATS  (  ) SCB  (  ) KBANK  (  ) BBL  (  ) UOB (  ) BAY             เขียนที่      บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

                                                         (  ) KTB   (  ) SCIB      (  ) TMB  (  ) TBANK                       วันที่ ….... เดือน ……..………. พ.ศ ……… 
  หักบัญชีอัตโนมัติ ประเภท  SIPS (SCB)       

 

เรียน  ผูจัดการ ธนาคาร           สํานักงานใหญ  / สาขา          . 
      
 ขาพเจา        เจาของบัญชีเงินฝากประเภท                 ออมทรัพย            กระแสรายวัน 
 

บัญชีเลขที่  -       -           -                                  -            ช่ือบัญชี                 .  

สถานที่ติดตอ เลขที่           ตรอก/ซอย                 ถนน     ตําบล/แขวง            . 

อําเภอ/เขต   จังหวัด      รหัสไปรษณีย    โทร     
 มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพื่อชําระหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทหลักทรัพย ไทย

พาณิชย จํากัด(ตอไปน้ีเรียกวา “ บริษัท”) ตามจํานวนที่ปรากฎในใบแจงหน้ีและสื่อบันทึกขอมูล(MEDIA) หรือระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับ
จากบริษัท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีบริษัท 
 ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพื่อชําระหน้ี และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทดังกลาว หากปรากฎในภายหลังวาจํานวนเงิน

ที่บริษัทแจงแกธนาคารน้ันไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา ตามจํานวนที่ปรากฎในใบแจงหน้ีและสื่อบันทึกขอมูล(MEDIA) 
หรือระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับจากบริษัทเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง โดย

ทั้งน้ีขาพเจาขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระหน้ีแกบริษัทตามจํานวนที่

ปรากฎในใบแจงหน้ีและสื่อบันทึกขอมูล(MEDIA) หรือระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และขาพเจายอมรับวา ธนาคารจะหักเงินจาก

บัญชีเงินฝากของขาพเจาไดตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะน้ันเทาน้ัน และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคาร

แจงการหักบัญชีแตอยางใด เน่ืองจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวน้ันไดจากสมุดคูฝาก และ/หรือ Statement ของธนาคาร และ/หรือ จากใบรับเงิน 

และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแลว 
 ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่กลาวไวในวรรคขางตนไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม ขาพเจาตกลงใหหนังสือขอหักบัญชี

เงินฝากฉบับน้ีคงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ไดเปลี่ยนแปลงน้ันๆ ไวดวยทุกประการ 
 การขอหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตน ใหมีผลใชบังคับทันทีนับแตวันทําหนังสือน้ี และใหคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอนโดยทําเปนลาย

ลักษณอักษรใหธนาคารและบริษัททราบอยางนอยลวงหนา  1  เดือน 

 ทั้งน้ี  ในกรณีที่ขาพเจาขอใชบริการ  SIPS  ของธนาคาร  ขาพเจาตกลงยินยอมรับผิดชอบคาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการ

ขอใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนโดยตรงตอธนาคาร ตามอัตราและวิธีการที่ธนาคารกําหนด  แตเพียงผูเดียว 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 

    ลงช่ือ ………………………………………………… ผูใหความยินยอม 

            (                         ) 
         (ตามที่ใหไวกับธนาคาร) 

สําหรับบริษัท สําหรับธนาคาร 
รับรองลายมือช่ือผูใหความยินยอม 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………... 
(…………………………………………...) 
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

วันที่…………………………………………………… 

Ο ธนาคารตกลงดําเนินการตามความประสงคของเจาของบัญชี 
Ο  ธนาคารไมสามารถดําเนินการไดเน่ืองจาก 
      Ο  บัญชีปดแลว                     Ο  ลายมือช่ือไมถูกตอง 
      Ο  เลขที่บัญชีไมถูกตอง Ο   อ่ืน ๆ …………….. 

 

ลงช่ือ ……………………………………  ผูจัดการสาขา 

(………………………………………) 

วันที่…………………………………………… 
 
 

 

            ฉบับที่  2  สําหรับธนาคาร 

 

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย  จํากัด 
SCB SECURITIES CO.,LTD. 
ช้ัน 20-21 อาคาร 3 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา เลขท่ี 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
20th-21st SCB Park Plaza 3, 19 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 
Tel: 0-2949-1000 Fax: 0-2949-1001 
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หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก 
 
 
 

 
  หักบัญชีอัตโนมัติ ประเภท ATS  (  ) SCB  (  ) KBANK  (  ) BBL  (  ) UOB (  ) BAY             เขียนที่      บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

                                                         (  ) KTB   (  ) SCIB      (  ) TMB  (  ) TBANK                       วันที่ ….... เดือน ……..………. พ.ศ ……… 
  หักบัญชีอัตโนมัติ ประเภท  SIPS (SCB)       

 

เรียน  ผูจัดการ ธนาคาร           สํานักงานใหญ  / สาขา          . 
      
 ขาพเจา        เจาของบัญชีเงินฝากประเภท                 ออมทรัพย            กระแสรายวัน 
 

บัญชีเลขที่  -       -           -                                  -            ช่ือบัญชี                 .  

สถานที่ติดตอ เลขที่           ตรอก/ซอย                 ถนน     ตําบล/แขวง            . 

อําเภอ/เขต   จังหวัด      รหัสไปรษณีย    โทร     
 มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพื่อชําระหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทหลักทรัพย ไทย

พาณิชย จํากัด(ตอไปน้ีเรียกวา “ บริษัท”) ตามจํานวนที่ปรากฎในใบแจงหน้ีและสื่อบันทึกขอมูล(MEDIA) หรือระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับ
จากบริษัท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีบริษัท 
 ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพื่อชําระหน้ี และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทดังกลาว หากปรากฎในภายหลังวาจํานวนเงิน

ที่บริษัทแจงแกธนาคารน้ันไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา ตามจํานวนที่ปรากฎในใบแจงหน้ีและสื่อบันทึกขอมูล(MEDIA) 
หรือระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับจากบริษัทเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง โดย

ทั้งน้ีขาพเจาขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระหน้ีแกบริษัทตามจํานวนที่

ปรากฎในใบแจงหน้ีและสื่อบันทึกขอมูล(MEDIA) หรือระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และขาพเจายอมรับวา ธนาคารจะหักเงินจาก

บัญชีเงินฝากของขาพเจาไดตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะน้ันเทาน้ัน และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคาร

แจงการหักบัญชีแตอยางใด เน่ืองจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวน้ันไดจากสมุดคูฝาก และ/หรือ Statement ของธนาคาร และ/หรือ จากใบรับเงิน 

และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแลว 
 ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่กลาวไวในวรรคขางตนไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม ขาพเจาตกลงใหหนังสือขอหักบัญชี

เงินฝากฉบับน้ีคงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ไดเปลี่ยนแปลงน้ันๆ ไวดวยทุกประการ 
 การขอหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตน ใหมีผลใชบังคับทันทีนับแตวันทําหนังสือน้ี และใหคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอนโดยทําเปนลาย

ลักษณอักษรใหธนาคารและบริษัททราบอยางนอยลวงหนา  1  เดือน 

 ทั้งน้ี  ในกรณีที่ขาพเจาขอใชบริการ  SIPS  ของธนาคาร  ขาพเจาตกลงยินยอมรับผิดชอบคาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการ

ขอใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนโดยตรงตอธนาคาร ตามอัตราและวิธีการที่ธนาคารกําหนด  แตเพียงผูเดียว 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 

    ลงช่ือ ………………………………………………… ผูใหความยินยอม 

            (                         ) 
         (ตามที่ใหไวกับธนาคาร) 

สําหรับบริษัท สําหรับธนาคาร 
รับรองลายมือช่ือผูใหความยินยอม 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………... 
(…………………………………………...) 
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

วันที่…………………………………………………… 

Ο ธนาคารตกลงดําเนินการตามความประสงคของเจาของบัญชี 
Ο  ธนาคารไมสามารถดําเนินการไดเน่ืองจาก 
      Ο  บัญชีปดแลว                     Ο  ลายมือช่ือไมถูกตอง 
      Ο  เลขที่บัญชีไมถูกตอง Ο   อ่ืน ๆ …………….. 

 

ลงช่ือ ……………………………………  ผูจัดการสาขา 

(………………………………………) 

วันที่…………………………………………… 

 

          ฉบับที่  3  สําหรับ  SCBS

 

 

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย  จํากัด 
SCB SECURITIES CO.,LTD. 
ช้ัน 20-21 อาคาร 3 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา เลขท่ี 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
20th-21st SCB Park Plaza 3, 19 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 
Tel: 0-2949-1000 Fax: 0-2949-1001 
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หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก 
 
 
 

 
  หักบัญชีอัตโนมัติ ประเภท ATS  (  ) SCB  (  ) KBANK  (  ) BBL  (  ) UOB (  ) BAY             เขียนที่      บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

                                                         (  ) KTB   (  ) SCIB      (  ) TMB  (  ) TBANK                       วันที่ ….... เดือน ……..………. พ.ศ ……… 
  หักบัญชีอัตโนมัติ ประเภท  SIPS (SCB)       

 

เรียน  ผูจัดการ ธนาคาร           สํานักงานใหญ  / สาขา          . 
      
 ขาพเจา        เจาของบัญชีเงินฝากประเภท                 ออมทรัพย            กระแสรายวัน 
 

บัญชีเลขที่  -       -           -                                  -            ช่ือบัญชี                 .  

สถานที่ติดตอ เลขที่           ตรอก/ซอย                 ถนน     ตําบล/แขวง            . 

อําเภอ/เขต   จังหวัด      รหัสไปรษณีย    โทร     
 มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพื่อชําระหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทหลักทรัพย ไทย

พาณิชย จํากัด(ตอไปน้ีเรียกวา “ บริษัท”) ตามจํานวนที่ปรากฎในใบแจงหน้ีและสื่อบันทึกขอมูล(MEDIA) หรือระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับ
จากบริษัท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีบริษัท 
 ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพื่อชําระหน้ี และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทดังกลาว หากปรากฎในภายหลังวาจํานวนเงิน

ที่บริษัทแจงแกธนาคารน้ันไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา ตามจํานวนที่ปรากฎในใบแจงหน้ีและสื่อบันทึกขอมูล(MEDIA) 
หรือระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับจากบริษัทเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง โดย

ทั้งน้ีขาพเจาขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระหน้ีแกบริษัทตามจํานวนที่

ปรากฎในใบแจงหน้ีและสื่อบันทึกขอมูล(MEDIA) หรือระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และขาพเจายอมรับวา ธนาคารจะหักเงินจาก

บัญชีเงินฝากของขาพเจาไดตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะน้ันเทาน้ัน และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคาร

แจงการหักบัญชีแตอยางใด เน่ืองจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวน้ันไดจากสมุดคูฝาก และ/หรือ Statement ของธนาคาร และ/หรือ จากใบรับเงิน 

และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแลว 
 ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่กลาวไวในวรรคขางตนไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม ขาพเจาตกลงใหหนังสือขอหักบัญชี

เงินฝากฉบับน้ีคงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ไดเปลี่ยนแปลงน้ันๆ ไวดวยทุกประการ 
 การขอหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตน ใหมีผลใชบังคับทันทีนับแตวันทําหนังสือน้ี และใหคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอนโดยทําเปนลาย

ลักษณอักษรใหธนาคารและบริษัททราบอยางนอยลวงหนา  1  เดือน 

 ทั้งน้ี  ในกรณีที่ขาพเจาขอใชบริการ  SIPS  ของธนาคาร  ขาพเจาตกลงยินยอมรับผิดชอบคาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการ

ขอใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนโดยตรงตอธนาคาร ตามอัตราและวิธีการที่ธนาคารกําหนด  แตเพียงผูเดียว 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 

    ลงช่ือ ………………………………………………… ผูใหความยินยอม 

            (                         ) 
         (ตามที่ใหไวกับธนาคาร) 

สําหรับบริษัท สําหรับธนาคาร 
รับรองลายมือช่ือผูใหความยินยอม 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………... 
(…………………………………………...) 
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

วันที่…………………………………………………… 

Ο ธนาคารตกลงดําเนินการตามความประสงคของเจาของบัญชี 
Ο  ธนาคารไมสามารถดําเนินการไดเน่ืองจาก 
      Ο  บัญชีปดแลว                     Ο  ลายมือช่ือไมถูกตอง 
      Ο  เลขที่บัญชีไมถูกตอง Ο   อ่ืน ๆ …………….. 

 

ลงช่ือ ……………………………………  ผูจัดการสาขา 

(………………………………………) 

วันที่…………………………………………… 
 

 

          ฉบับที่  4  สําหรับ  SCBS

 

 

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย  จํากัด 
SCB SECURITIES CO.,LTD. 
ช้ัน 20-21 อาคาร 3 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา เลขท่ี 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
20th-21st SCB Park Plaza 3, 19 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 
Tel: 0-2949-1000 Fax: 0-2949-1001 
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                                                              หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก 
 
 
 

 
  หักบัญชีอัตโนมัติ ประเภท ATS  (  ) SCB  (  ) KBANK  (  ) BBL  (  ) UOB (  ) BAY             เขียนที่      บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

                                                         (  ) KTB   (  ) SCIB      (  ) TMB  (  ) TBANK                       วันที่ ….... เดือน ……..………. พ.ศ ……… 
  หักบัญชีอัตโนมัติ ประเภท  SIPS (SCB)       

 

เรียน  ผูจัดการ ธนาคาร           สํานักงานใหญ  / สาขา          . 
      
 ขาพเจา        เจาของบัญชีเงินฝากประเภท                 ออมทรัพย            กระแสรายวัน 
 

บัญชีเลขที่  -       -           -                                  -            ช่ือบัญชี                 .  

สถานที่ติดตอ เลขที่           ตรอก/ซอย                 ถนน     ตําบล/แขวง            . 

อําเภอ/เขต   จังหวัด      รหัสไปรษณีย    โทร     
 มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพื่อชําระหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทหลักทรัพย ไทย

พาณิชย จํากัด(ตอไปน้ีเรียกวา “ บริษัท”) ตามจํานวนที่ปรากฎในใบแจงหน้ีและสื่อบันทึกขอมูล(MEDIA) หรือระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับ
จากบริษัท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีบริษัท 
 ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพื่อชําระหน้ี และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทดังกลาว หากปรากฎในภายหลังวาจํานวนเงิน

ที่บริษัทแจงแกธนาคารน้ันไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา ตามจํานวนที่ปรากฎในใบแจงหน้ีและสื่อบันทึกขอมูล(MEDIA) 
หรือระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับจากบริษัทเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง โดย

ทั้งน้ีขาพเจาขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระหน้ีแกบริษัทตามจํานวนที่

ปรากฎในใบแจงหน้ีและสื่อบันทึกขอมูล(MEDIA) หรือระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และขาพเจายอมรับวา ธนาคารจะหักเงินจาก

บัญชีเงินฝากของขาพเจาไดตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะน้ันเทาน้ัน และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคาร

แจงการหักบัญชีแตอยางใด เน่ืองจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวน้ันไดจากสมุดคูฝาก และ/หรือ Statement ของธนาคาร และ/หรือ จากใบรับเงิน 

และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแลว 
 ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่กลาวไวในวรรคขางตนไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม ขาพเจาตกลงใหหนังสือขอหักบัญชี

เงินฝากฉบับน้ีคงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ไดเปลี่ยนแปลงน้ันๆ ไวดวยทุกประการ 
 การขอหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตน ใหมีผลใชบังคับทันทีนับแตวันทําหนังสือน้ี และใหคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอนโดยทําเปนลาย

ลักษณอักษรใหธนาคารและบริษัททราบอยางนอยลวงหนา  1  เดือน 

 ทั้งน้ี  ในกรณีที่ขาพเจาขอใชบริการ  SIPS  ของธนาคาร  ขาพเจาตกลงยินยอมรับผิดชอบคาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการ

ขอใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนโดยตรงตอธนาคาร ตามอัตราและวิธีการที่ธนาคารกําหนด  แตเพียงผูเดียว 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 

    ลงช่ือ ………………………………………………… ผูใหความยินยอม 

            (                         ) 
         (ตามที่ใหไวกับธนาคาร) 

สําหรับบริษัท สําหรับธนาคาร 
รับรองลายมือช่ือผูใหความยินยอม 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………... 
(…………………………………………...) 
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

วันที่…………………………………………………… 

Ο ธนาคารตกลงดําเนินการตามความประสงคของเจาของบัญชี 
Ο  ธนาคารไมสามารถดําเนินการไดเน่ืองจาก 
      Ο  บัญชีปดแลว                     Ο  ลายมือช่ือไมถูกตอง 
      Ο  เลขที่บัญชีไมถูกตอง Ο   อ่ืน ๆ …………….. 

 

ลงช่ือ ……………………………………  ผูจัดการสาขา 

(………………………………………) 

วันที่…………………………………………… 
 
 

 

            ฉบับที่  1  สําหรับธนาคาร 

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย  จํากัด 
SCB SECURITIES CO.,LTD. 
ช้ัน 20-21 อาคาร 3 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา เลขท่ี 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
20th-21st SCB Park Plaza 3, 19 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 
Tel: 0-2949-1000 Fax: 0-2949-1001 
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หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก 
 
 
 

 
  หักบัญชีอัตโนมัติ ประเภท ATS  (  ) SCB  (  ) KBANK  (  ) BBL  (  ) UOB (  ) BAY             เขียนที่      บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

                                                         (  ) KTB   (  ) SCIB      (  ) TMB  (  ) TBANK                       วันที่ ….... เดือน ……..………. พ.ศ ……… 
  หักบัญชีอัตโนมัติ ประเภท  SIPS (SCB)       

 

เรียน  ผูจัดการ ธนาคาร           สํานักงานใหญ  / สาขา          . 
      
 ขาพเจา        เจาของบัญชีเงินฝากประเภท                 ออมทรัพย            กระแสรายวัน 
 

บัญชีเลขที่  -       -           -                                  -            ช่ือบัญชี                 .  

สถานที่ติดตอ เลขที่           ตรอก/ซอย                 ถนน     ตําบล/แขวง            . 

อําเภอ/เขต   จังหวัด      รหัสไปรษณีย    โทร     
 มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพื่อชําระหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทหลักทรัพย ไทย

พาณิชย จํากัด(ตอไปน้ีเรียกวา “ บริษัท”) ตามจํานวนที่ปรากฎในใบแจงหน้ีและสื่อบันทึกขอมูล(MEDIA) หรือระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับ
จากบริษัท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีบริษัท 
 ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพื่อชําระหน้ี และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทดังกลาว หากปรากฎในภายหลังวาจํานวนเงิน

ที่บริษัทแจงแกธนาคารน้ันไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา ตามจํานวนที่ปรากฎในใบแจงหน้ีและสื่อบันทึกขอมูล(MEDIA) 
หรือระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับจากบริษัทเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง โดย

ทั้งน้ีขาพเจาขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระหน้ีแกบริษัทตามจํานวนที่

ปรากฎในใบแจงหน้ีและสื่อบันทึกขอมูล(MEDIA) หรือระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และขาพเจายอมรับวา ธนาคารจะหักเงินจาก

บัญชีเงินฝากของขาพเจาไดตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะน้ันเทาน้ัน และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคาร

แจงการหักบัญชีแตอยางใด เน่ืองจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวน้ันไดจากสมุดคูฝาก และ/หรือ Statement ของธนาคาร และ/หรือ จากใบรับเงิน 

และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแลว 
 ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่กลาวไวในวรรคขางตนไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม ขาพเจาตกลงใหหนังสือขอหักบัญชี

เงินฝากฉบับน้ีคงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ไดเปลี่ยนแปลงน้ันๆ ไวดวยทุกประการ 
 การขอหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตน ใหมีผลใชบังคับทันทีนับแตวันทําหนังสือน้ี และใหคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอนโดยทําเปนลาย

ลักษณอักษรใหธนาคารและบริษัททราบอยางนอยลวงหนา  1  เดือน 

 ทั้งน้ี  ในกรณีที่ขาพเจาขอใชบริการ  SIPS  ของธนาคาร  ขาพเจาตกลงยินยอมรับผิดชอบคาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการ

ขอใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนโดยตรงตอธนาคาร ตามอัตราและวิธีการที่ธนาคารกําหนด  แตเพียงผูเดียว 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 

    ลงช่ือ ………………………………………………… ผูใหความยินยอม 

            (                         ) 
         (ตามที่ใหไวกับธนาคาร) 

สําหรับบริษัท สําหรับธนาคาร 
รับรองลายมือช่ือผูใหความยินยอม 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………... 
(…………………………………………...) 
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

วันที่…………………………………………………… 

Ο ธนาคารตกลงดําเนินการตามความประสงคของเจาของบัญชี 
Ο  ธนาคารไมสามารถดําเนินการไดเน่ืองจาก 
      Ο  บัญชีปดแลว                     Ο  ลายมือช่ือไมถูกตอง 
      Ο  เลขที่บัญชีไมถูกตอง Ο   อ่ืน ๆ …………….. 

 

ลงช่ือ ……………………………………  ผูจัดการสาขา 

(………………………………………) 

วันที่…………………………………………… 
 
 

 

            ฉบับที่  2  สําหรับธนาคาร 

 

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย  จํากัด 
SCB SECURITIES CO.,LTD. 
ช้ัน 20-21 อาคาร 3 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา เลขท่ี 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
20th-21st SCB Park Plaza 3, 19 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 
Tel: 0-2949-1000 Fax: 0-2949-1001 
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หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก 
 
 
 

 
  หักบัญชีอัตโนมัติ ประเภท ATS  (  ) SCB  (  ) KBANK  (  ) BBL  (  ) UOB (  ) BAY             เขียนที่      บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

                                                         (  ) KTB   (  ) SCIB      (  ) TMB  (  ) TBANK                       วันที่ ….... เดือน ……..………. พ.ศ ……… 
  หักบัญชีอัตโนมัติ ประเภท  SIPS (SCB)       

 

เรียน  ผูจัดการ ธนาคาร           สํานักงานใหญ  / สาขา          . 
      
 ขาพเจา        เจาของบัญชีเงินฝากประเภท                 ออมทรัพย            กระแสรายวัน 
 

บัญชีเลขที่  -       -           -                                  -            ช่ือบัญชี                 .  

สถานที่ติดตอ เลขที่           ตรอก/ซอย                 ถนน     ตําบล/แขวง            . 

อําเภอ/เขต   จังหวัด      รหัสไปรษณีย    โทร     
 มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพื่อชําระหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทหลักทรัพย ไทย

พาณิชย จํากัด(ตอไปน้ีเรียกวา “ บริษัท”) ตามจํานวนที่ปรากฎในใบแจงหน้ีและสื่อบันทึกขอมูล(MEDIA) หรือระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับ
จากบริษัท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีบริษัท 
 ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพื่อชําระหน้ี และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทดังกลาว หากปรากฎในภายหลังวาจํานวนเงิน

ที่บริษัทแจงแกธนาคารน้ันไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา ตามจํานวนที่ปรากฎในใบแจงหน้ีและสื่อบันทึกขอมูล(MEDIA) 
หรือระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับจากบริษัทเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง โดย

ทั้งน้ีขาพเจาขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระหน้ีแกบริษัทตามจํานวนที่

ปรากฎในใบแจงหน้ีและสื่อบันทึกขอมูล(MEDIA) หรือระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และขาพเจายอมรับวา ธนาคารจะหักเงินจาก

บัญชีเงินฝากของขาพเจาไดตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะน้ันเทาน้ัน และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคาร

แจงการหักบัญชีแตอยางใด เน่ืองจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวน้ันไดจากสมุดคูฝาก และ/หรือ Statement ของธนาคาร และ/หรือ จากใบรับเงิน 

และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแลว 
 ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่กลาวไวในวรรคขางตนไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม ขาพเจาตกลงใหหนังสือขอหักบัญชี

เงินฝากฉบับน้ีคงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ไดเปลี่ยนแปลงน้ันๆ ไวดวยทุกประการ 
 การขอหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตน ใหมีผลใชบังคับทันทีนับแตวันทําหนังสือน้ี และใหคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอนโดยทําเปนลาย

ลักษณอักษรใหธนาคารและบริษัททราบอยางนอยลวงหนา  1  เดือน 

 ทั้งน้ี  ในกรณีที่ขาพเจาขอใชบริการ  SIPS  ของธนาคาร  ขาพเจาตกลงยินยอมรับผิดชอบคาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการ

ขอใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนโดยตรงตอธนาคาร ตามอัตราและวิธีการที่ธนาคารกําหนด  แตเพียงผูเดียว 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 

    ลงช่ือ ………………………………………………… ผูใหความยินยอม 

            (                         ) 
         (ตามที่ใหไวกับธนาคาร) 

สําหรับบริษัท สําหรับธนาคาร 
รับรองลายมือช่ือผูใหความยินยอม 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………... 
(…………………………………………...) 
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

วันที่…………………………………………………… 

Ο ธนาคารตกลงดําเนินการตามความประสงคของเจาของบัญชี 
Ο  ธนาคารไมสามารถดําเนินการไดเน่ืองจาก 
      Ο  บัญชีปดแลว                     Ο  ลายมือช่ือไมถูกตอง 
      Ο  เลขที่บัญชีไมถูกตอง Ο   อ่ืน ๆ …………….. 

 

ลงช่ือ ……………………………………  ผูจัดการสาขา 

(………………………………………) 

วันที่…………………………………………… 

 

          ฉบับที่  3  สําหรับ  SCBS

 

 

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย  จํากัด 
SCB SECURITIES CO.,LTD. 
ช้ัน 20-21 อาคาร 3 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา เลขท่ี 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก 
 
 
 

 
  หักบัญชีอัตโนมัติ ประเภท ATS  (  ) SCB  (  ) KBANK  (  ) BBL  (  ) UOB (  ) BAY             เขียนที่      บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

                                                         (  ) KTB   (  ) SCIB      (  ) TMB  (  ) TBANK                       วันที่ ….... เดือน ……..………. พ.ศ ……… 
  หักบัญชีอัตโนมัติ ประเภท  SIPS (SCB)       

 

เรียน  ผูจัดการ ธนาคาร           สํานักงานใหญ  / สาขา          . 
      
 ขาพเจา        เจาของบัญชีเงินฝากประเภท                 ออมทรัพย            กระแสรายวัน 
 

บัญชีเลขที่  -       -           -                                  -            ช่ือบัญชี                 .  

สถานที่ติดตอ เลขที่           ตรอก/ซอย                 ถนน     ตําบล/แขวง            . 

อําเภอ/เขต   จังหวัด      รหัสไปรษณีย    โทร     
 มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพื่อชําระหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทหลักทรัพย ไทย

พาณิชย จํากัด(ตอไปน้ีเรียกวา “ บริษัท”) ตามจํานวนที่ปรากฎในใบแจงหน้ีและสื่อบันทึกขอมูล(MEDIA) หรือระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับ
จากบริษัท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีบริษัท 
 ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพื่อชําระหน้ี และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทดังกลาว หากปรากฎในภายหลังวาจํานวนเงิน

ที่บริษัทแจงแกธนาคารน้ันไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา ตามจํานวนที่ปรากฎในใบแจงหน้ีและสื่อบันทึกขอมูล(MEDIA) 
หรือระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับจากบริษัทเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง โดย

ทั้งน้ีขาพเจาขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระหน้ีแกบริษัทตามจํานวนที่

ปรากฎในใบแจงหน้ีและสื่อบันทึกขอมูล(MEDIA) หรือระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และขาพเจายอมรับวา ธนาคารจะหักเงินจาก

บัญชีเงินฝากของขาพเจาไดตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะน้ันเทาน้ัน และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคาร

แจงการหักบัญชีแตอยางใด เน่ืองจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวน้ันไดจากสมุดคูฝาก และ/หรือ Statement ของธนาคาร และ/หรือ จากใบรับเงิน 

และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแลว 
 ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่กลาวไวในวรรคขางตนไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม ขาพเจาตกลงใหหนังสือขอหักบัญชี

เงินฝากฉบับน้ีคงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ไดเปลี่ยนแปลงน้ันๆ ไวดวยทุกประการ 
 การขอหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตน ใหมีผลใชบังคับทันทีนับแตวันทําหนังสือน้ี และใหคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอนโดยทําเปนลาย

ลักษณอักษรใหธนาคารและบริษัททราบอยางนอยลวงหนา  1  เดือน 

 ทั้งน้ี  ในกรณีที่ขาพเจาขอใชบริการ  SIPS  ของธนาคาร  ขาพเจาตกลงยินยอมรับผิดชอบคาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการ

ขอใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนโดยตรงตอธนาคาร ตามอัตราและวิธีการที่ธนาคารกําหนด  แตเพียงผูเดียว 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 

    ลงช่ือ ………………………………………………… ผูใหความยินยอม 

            (                         ) 
         (ตามที่ใหไวกับธนาคาร) 

สําหรับบริษัท สําหรับธนาคาร 
รับรองลายมือช่ือผูใหความยินยอม 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………... 
(…………………………………………...) 
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

วันที่…………………………………………………… 

Ο ธนาคารตกลงดําเนินการตามความประสงคของเจาของบัญชี 
Ο  ธนาคารไมสามารถดําเนินการไดเน่ืองจาก 
      Ο  บัญชีปดแลว                     Ο  ลายมือช่ือไมถูกตอง 
      Ο  เลขที่บัญชีไมถูกตอง Ο   อ่ืน ๆ …………….. 

 

ลงช่ือ ……………………………………  ผูจัดการสาขา 

(………………………………………) 

วันที่…………………………………………… 
 

 

          ฉบับที่  4  สําหรับ  SCBS
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    คําแนะนํา กรุณาตอบคําถามใหครบทุกขอ โดยเลือกคําตอบที่สะทอนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของทานไดดีที่สุดสําหรับเงินลงทุนในสวนที่ทาน 

    ลงทุนผานบริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย เพียง 1 คําตอบในแตละขอ 

 คะแนน 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว และขอมูลดานการลงทุนทั่วไป (นิติบุคคลเร่ิมทําที่ขอ 1.3) 
 

1.1 อายุ    (1) มากกวา 60 ป  (2)    50-60 ป   (3) 35-49 ป         (4) ตํ่ากวา 35 ป                                                                                                                               
 
1.2 ทานมีความรู ความเขาใจการลงทุนในระดับ                                                                                                                    

(1) ไมรูเลย                   (2) รูนอย                 (3) รูปานกลาง              (4) รูเปนอยางดี  
 

1.3  ประสบการณการลงทุนในหลักทรัพยของทาน (หลักทรัพยหมายถึง หุน หุนกู พันธบัตรรัฐบาล หนวยลงทุน ตราอนุพันธ เปนตน)                                                   
(1) ไมมี                       (2) นอยกวา 1 ป         (3) 1-5 ป                      (4) มากกวา 5 ป 

 
1.4 สัดสวนเงินที่ลงทุนในสวนนี ้(หมายถึงเงินลงทุนเฉพาะในสวนที่ลงทนุผาน บล.ไทยพาณิชย) เทียบกับทรัพยสินของทานอยูในระดับใด                                                                                                                                         

(1) มากกวา 60%           (2) 30-60%             (3) 10-30%                  (4) นอยกวา 10%  
 
1.5 ระยะเวลาที่ทานคาดวาไมมีความจําเปนตองใชเงินที่จะลงทุนสวนนี้                                                                                             

(1) นอยกวา 1ป              (2) 1-3 ป                (3) 3-7 ป                      (4) มากกวา 7 ป 
 
1.6 ทานตองการรายไดจากเงินที่จะลงทุนสวนนี ้เพ่ือเปนคาใชจายประจําหรือไม                                                                               
      (1) ตองการมากที่สุด        (2) ตองการบาง         (3) ตองการเพียงเล็กนอย  (4) ไมมีความตองการ 
 
1.7  ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน 

(1) ไมสามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดเลย แมวาจะมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบาง  
(2) สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดเล็กนอย เพ่ือมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบาง  
(3) สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนได เพ่ือมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบาง  
(4) อยากไดผลตอบแทนที่สูง โดยไมมีขอจํากัดในการลงทุน 
 

1.8 การลงทุนในหลักทรัพยที่มีความผันผวนสูง มักใหผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แตมีความเสี่ยงที่จะทําใหขาดทุนไดมากขึ้นเชนกัน               
ทานสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนไดระดับใด 
(1) นอยที่สุด โดยตองการเนนการลงทุนที่สรางกระแสรายไดประจํา และใหความปลอดภัย 
(2) รับไดในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนไดบาง เพ่ือเพ่ิมโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว  
(3) ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงไดพอสมควร เพ่ือสรางโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาในระยะยาว  
(4) มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงไดสูงสุด เพ่ือสรางโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว  
 

1.9 ในบางชวงเวลา การลงทุนโดยเนนความปลอดภัยของเงินลงทุนจะใหผลตอบแทนในระดับที่ตํ่ากวาเงินเฟอ ซึ่งอาจจะทําใหอํานาจ                
ในการซื้อลดลงได เมื่อพิจารณาถึงเปาหมายในการลงทุนของทาน ขอใดตอไปนี้ตรงกับทานมากที่สุด 
(1) เงินตนสําหรับการลงทุนตองปลอดภัย แมจะไดรับผลตอบแทนตํ่ากวาเงินเฟอ  
(2) รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินตนไดบาง เพ่ือคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใหสูงกวาเงินเฟอ  
(3) เนนการสรางผลตอบแทนที่สูงกวาระดับเงินเฟอในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได  
(4) ตองการผลตอบแทนสูงกวาระดับเงินเฟอมากที่สุด โดยสามารรับความเสี่ยงไดเต็มที่ 
 

1.10  ทานคิดวาทานจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในขณะใดขณะหนึ่งไดมากเพียงใด 
(0) ไมสามารถรับการขาดทุนไดเลย                (1) ตํ่ากวา 10% ของเงินลงทุน 
(2) 10-30%ของเงินลงทุน               (3) 30-50%ของเงินลงทุน          (4) มากกวา 50% ของเงินลงทุน 
 

สวนที่ 2 สําหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ (สําหรับลูกคาที่มีการลงทุนในตราสารอนุพันธ) 
การลงทุนในตราสารอนุพันธ หากประสบความสําเร็จ (เปนไปตามที่คาดการณ) ทานจะไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แตหาก

การลงทุนลมเหลว (ไมเปนไปตามที่คาดการณ) ทานอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจตองลงเงินชดเชยเพ่ิมบางสวน ทานยอมรับได
เพียงใด 

(ก) ไมได                      (ข) ไดบาง                       (ค) ได 

สวนที่ 3 สําหรับการลงทุนในตางประเทศ หรือในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตางประเทศตั้งแตรอยละ 20 ของมูลคาสินทรัพย
สุทธิ (NAV) ทานสามารถรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียนไดหรือไม 

                          (ก) ไมได                      (ข) ไดบาง                      (ค)ได                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                   

    

        แบบประเมินระดับความเส่ียงในการลงทุนที่เหมาะสมสําหรับลูกคา บล.ไทยพาณิชย จํากัด 
 

    ช่ือ-นามสกุล______________________________เลขบัตรประจําตัวประชาชน_____________________วันเดือนปเกิด____________ 

    บริการของบริษัทที่ทานใชอยูในปจจุบัน  
 

ดานหลักทรัพย  
 

ดานตราสารอนุพันธ  
 

ดานหนวยลงทุน 
 

ดานตราสารหนี้ 
 
    E-mail _________________________  โทรศัพท(บาน) _______________โทรศัพท(มือถือ) __________________________ 
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 คะแนน 

สวนที่ 4 สําหรับผูลงทุนนิติบุคคลเทานั้น 
     1. ปจจุบัน พอรตการลงทุนของทานมีสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงถึงเสี่ยงสูงมาก(หมายถึงหนวยลงทุน ตราสารทุน           
         กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพยทางเลือก) คิดเปนรอยละเทาไรของทั้งหมด 
          (1) นอยกวารอยละ 10           (2) รอยละ 10-30             (3) รอยละ 31-60              (4) มากกวารอยละ 60 

      2.  วัตถุประสงคของเงินลงทุนในสวนนี้ 
 (1) มุงหวังผลตอบแทนมากกวาเงินฝากธนาคารเล็กนอย             (2) มุงหวังรายไดสม่ําเสมอจากการลงทุน 
 (3) มุงหวังรายไดที่สูงกวาในระยะยาว และยอมรับความผันผวนได (4) มุงหวังรายไดที่สูงกวาในระยะยาว และยอมรับการขาดทุนอยางมี                                                                                           
                                                                                          นัยสําคัญได 

 

    คะแนนในสวนที่ 1 รวม           คะแนน  ทานเปนนักลงทุนประเภท 
 

ความสามารถรับความเส่ียงดานอนุพันธ ได       ไมได 

ความสามารถรับความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ได            ไมได 

    
คะแนนรวม   สวนที ่1 และ 2 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

ประเภทนักลงทุน                                        ตราสารที่สามารถลงทุนได    
 
       หุน   +   TFEX                   กองทุน                                 ตราสารหน้ี                   

<= 14 <= 15 ทานเปนนักลงทุนประเภท 
เสี่ยงตํ่า  

ตราสารหน้ี                       หนวยลงทุนที่มีระดับ                               1 
ตราสารทุนเล็กนอย            ความเสี่ยง 1                    และสามารถลงทนุในความเสี่ยง   
                                                                         ระดับ   2-8 ได ไมควรเกินรอยละ  
                                                                         20 ของเงินลงทุนทัง้หมด 

15-21 16-18 ทานเปนนักลงทุนประเภท  
เสี่ยงปานกลางคอนขางตํ่า 

ตราสารหน้ี                      หนวยลงทุนที่มีระดับ                              1 - 4   
ตราสารทุนบางสวน            ความเสี่ยง 1 - 4               และสามารถลงทนุในความเสี่ยง 
                                                                         ระดับ  5-8 ได ไมควรเกินรอยละ  
                                                                         20 ของเงินลงทุนทัง้หมด 

22-29 19-24 ทานเปนนักลงทุนประเภท 
เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง 

ตราสารหน้ี                       หนวยลงทุนที่มีระดับ                             1 - 5 
ตราสารทุนปานกลาง           ความเสีย่ง 1 - 5              และสามารถลงทุนในความเสี่ยง 
                                                                         ระดับ 6-8 ได ไมเกนิรอยละ 
                                                                         20 ของเงินลงทุนทัง้หมด 

30-36 25-30 ทานเปนนักลงทุนประเภท 
เสี่ยงสงู  

ตราสารหน้ี                       หนวยลงทุนที่มีระดับ                             1 - 7 
ตราสารทุนคอนขางมาก      ความเสี่ยง 1 -7                และสามารถลงทนุในความเสี่ยง 
ตราสารอนุพันธบางสวน                                          ระดับ 8 ได ไมเกินรอยละ  
                                                                         20 ของเงินลงทุนทัง้หมด 

>=37 >=31 ทานเปนนักลงทุนประเภท 
เสี่ยงสงูมาก  

ตราสารหน้ี                       หนวยลงทุนที่มีระดับ                             1 - 8 
ตราสารทุน                       ความเสี่ยง 1 - 8 
ตราสารอนุพันธบางสวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับลูกคาหลักทรัพยและอนุพนัธ 
• ขาพเจายินยอมใหขอมูลแกเจาหนาที่ของบริษัทหลักทรัพยเพ่ือประกอบการจัดทําแบบประเมิน Suitability Test ของขาพเจา และขาพเจารับทราบวาไดทําแบบสอบถามน้ี

เพ่ือประโยชนในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับไดของตนเอง 
• ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของขาพเจาประเมินจากขอมูลที่ขาพเจาแจงแกเจาหนาที่ของบริษัทหลักทรัพยเทาน้ัน ทั้งน้ี มิไดเปนการแสดงวาบริษัทหลักทรัพยยอมรับถึง

ความถูกตองแทจริง ความครบถวน หรือความนาเช่ือถือของขอมูลของขาพเจาที่ขาพเจาไดแจงและผลการประเมินดังกลาว   
• เม่ือเจาหนาที่ของบริษัทหลักทรัพยทําการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของขาพเจาและไดแจงใหขาพเจาทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของ

ขาพเจา ถือวาขาพเจารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซ่ึงประมวลผลจากขอมูลที่ขาพเจาใหกับเจาหนาที่ของบริษัท) และขาพเจารับทราบระดับความเสี่ยงในการ
ลงทุนของตนแลว 

• ขาพเจาควรศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการลงทุน (รวมทั้ง คําเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคําแนะนําในการลงทุนจากผูที่สามารถให
คําแนะนําการลงทุนแกขาพเจาได) ใหรอบคอบถ่ีถวนควบคูกับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย สัญญา
ซ้ือขายลวงหนา ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแลวจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งน้ี ขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ไดรับจากตัวแทนของบริษัท
หลักทรัพย (ถามี) เปนเพียงขอมูลสวนหน่ึงเพ่ือประกอบการตัดสินใจการลงทุนของขาพเจาเทาน้ัน 

• การลงทุนข้ึนอยูกับการตัดสินใจของขาพเจาเอง ซ่ึงไมผูกพันกับผลการประเมินของขาพเจา และอาจมิไดเปนไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ไดรับตามแบบ
ประเมินน้ี รวมทั้ง ขาพเจายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ขาพเจาตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกวาระดับความเสี่ยงของการลุงทนจากผล
ประเมินถือวาขาพเจาตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนน้ันเอง ขาพเจายอมรับวาการดําเนินการลงทุนของขาพเจาอาจไมเปนไปตามผลการประเมินและอาจไม
แนนอนและสามารถเปล่ียนแปลงไปจากผลการประเมินได 

• บริษัทหลักทรัพย ผูบริหาร รวมทั้งพนักงาน เจาหนาที่ของบริษัทหลักทรัพยไมมีความรับผิด ภาระหรือหนาที่ตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนจากการลงทุนของขาพเจา 
• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแกไข ปรับปรุง หรอืเปล่ียนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทนุของขาพเจา ผลการประเมิน และขอมูลที่เกีย่วของ โดยไมจําตองแจงให

ทราบลวงหนาแตอยางใด 
สําหรับลูกคาหนวยลงทุน 

• ขาพเจาขอใหคํารับรองวาขอมูลขางตนเปนขอมูลที่ถูกตองและตรงกับความเปนจริง และขอยืนยันวาขาพเจาไดรับทราบผลของคะแนนและประเภทนักลงทุนจากการทํา
แบบประเมินน้ีแลว และขาพเจาไดรับคําแนะนําในการลงทุนที่สอดคลองกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม ทั้งน้ี ในกรณีที่ขาพเจาปฏิเสธที่จะใหขอมูลหรือใหขอมูลไม
ครบถวน ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน มีสิทธิปฏิเสธไมใหคําแนะนําการลงทุนและมีสิทธ์ิไมขายหนวยลงทุนใหแกขาพเจาได 

 
ลงช่ือ�______________________ขาพเจารับทราบผลการประเมิน  
        
      วันที่______________________________ 
     (สําหรับนิติบุคคล กรุณาลงนามพรอมประทับตรา (ถามี)           

    ลงช่ือ______________________เจาหนาที่ผูดูแลลูกคา 
 
       วันที่________________________ 
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Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S. Person 

�1	2����3ก��	����45�����6���7	 
for Individual Customer 

                                                      ��<5=>��?@=/Account No.    ................................................................................................. 
 

          B3�<���C7��?@= (��������	�/���/����ก��)       ��?@	D� 
          Applicant Name (Title/Name/Surname)         Nationality(ies)  
           ����������ก
��������������� /Please specify all nationalities that you hold. 
 

                     �1	2���ก	���C7��?@=���
ก����  I��7������<5=> 
           ��D����@	@
��<5=>/2
���J��7�
5	���<5=>       ��D�
�กKLกM	 / ��D�N
�ก�	
                       
           ID Card No. / Passport No.                                                                                 Student ID / Staff ID No. 
 
 
 

 

I��7��J�ก51	���J>��2�	OP
@���5=>��7�����ก����	
�<��5�	
 

Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

 
 

 

(,�ก�������-�� ./�0 /�12�/�12�,�3�4 ����ก��ก5��6��78 W-9)  
(If you check .yes0 in any one box, please complete Form W-9) 
 
1 |    5�	
���
N���J�������ก�
 P@�2�J����    Are you a U.S. Citizen?                    P@�/Yes         ���P@�/No 
 
"#$%&�' ()�*+ ��ก,*��-#.�/�-���0�-�$1ก2� 3�	4*�56��728�89*��ก��$2:�-�$1ก� 
"#$%&�' ()�*+ ��ก,*���;�<��6-#.�/�-���0=�0���8#$6-,7 3�6��>0)��2?����-#.�/�-���0�-�$1ก2� 
"#$%&�' ()�* ��ก,*��-ก1%)���$2:�-�$1ก� (�$��%1�3%�,;-#.�=�0��$2:�-�$1ก�) 3�6820@�*@%	��6�4��-#.�/�-���0�-�$1ก2��8*�0��'9$AB&��กC���8 
 

You must answer (Yes+ if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. 
You must answer (Yes+ if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship. 
You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship. 
 
2 |   5�	
���
B3��J���D�����1	D�B3��=��>
5=>�O3��	��O�	��3กD���D	�ก\2�	OP
�2��]�����ก	 (�@�
 ก�=
ก	�̂7) P@� 2�J����                     P@�/Yes       ���P@�/No 
       Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?  
                 
"#$%&�' ()�*+ ��ก����2ก0��&$45��-=	�-���03�6�2T��&1=�0��$2:�-�$1ก�@%	��ก'2&$#$65��&24U9	�;<1�,;�89*<�4$�8*�0<9ก&	�0&��กC���8)���$2:�-�$1ก�)�	3ก*,*�� @�*4*�'2&$%20ก�*�4=�0
,*��56��%��8�3�	4�$��@�* A 42�,;,*��ก$�ก3�6�0��8������)�3''V�$B��;? 

�4$&�' (@�*)�*+ ��ก'2&$%20ก�*�4=�0,*��@%	<9ก��6 8ก-�1ก �$��<�%<���8*�0-#.�,�0ก�$3�	4 A 42�,; ,*��ก$�ก3�6�0��8������)�3''V�$B��;? 
 
You must answer (Yes+ if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has 
expired on the date you complete and sign this form. 

You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form. 
 

3 |  5�	
�=��	
����
B3��=��>
5=>�O3�P
�2��]�����ก	�NJ>��D��������̂P
ก	��กb�4	M=�	ก�<���2��]�����ก	 P@�2�J����                       P@�/Yes       ���P@�/No  
      Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?                             
 
,*����5<9ก/15�$A�4*�-#.�U9	�;<1�,;�89*)���$2:�-�$1ก���ก-#.�@#&��-กA B̂ (Substantial Physical Presence Test+ -�*� )�#_#`55�'2� ,*���89*)���$2:�-�$1ก��8*�0�	�8 183 42� -#.�&	� 3�6 
��ก&	�0ก�$$�8�6-�;8%-/1�-&1� "#$%7>กd�=	��9�)�-4e'@f&B=�0 ��*480��52%-กe'g�d;��ก$=�0��$2:�-�$1ก� (Internal Revenue Service: IRS) %20�;?  
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test 
 
You may be considered a U.S. resident if you meet the (Substantial Physical Presence Test+, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 
days. For more details, please refer to the information on the IRSk website:  http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test. 
 

 

(,�ก�������-�� ./�0 /�12�/�12�,�3�4 ����ก��ก5��6��78 W-8BEN I�2�8��J4
�4K�ก
�����ก��)  
(If you check .yes0 in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 
 
3 |     5�	
�ก�7P
�2��]�����ก	 (2�J�7�
�7
5=>���
<���2��]�����ก	) �D��7�����	����
N���J�������ก�
�O�	����3�d̂D	�ก\2�	O���      P@�/Yes       ���P@�/No 
          Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 
 
        5�	
�=�1	��>�51	�	Oก	�I�
���
���
����1	I7O��DI
��D��	ก��?@=5=>��C7��2�J��=�O3�ก��ก����6��ก��ก	����
<�� SCB1 ��O����?@=                       P@�/Yes      ���P@�/No 
        P
�2��]�����ก	 P@�2�J����             
        Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with SCB Financial Group1 to an account maintained in the U.S.?  
 
4 |     5�	
�=ก	�����1	
	�2�J�P2��1	
	�ก	����	O�J�@J>��ก������5=>�=5=>�O3�P
�2��]�����ก	 �NJ>�ก	�P7i 5=>�ก=>O<���ก����?@=                   P@�/Yes       ���P@�/No  
         5=>��C7��2�J��=�O3�ก��ก����6��ก��ก	����
<�� SCB P@�2�J����           
         Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with SCB Financial Group granted to person with U.S. address?
         
        5�	
�=5=>�O3��NJ>�ก	�D�7D��2�J�71	�
�
ก	��ก=>Oก����?@=5=>��C7��2�J��=�O3�ก��ก����6��ก��ก	����
<�� SCB �D��N=O�5=>�O3��7=O                           P@�/Yes        ���P@�/No 
        jL>����
5=>�O3��1	2���������Md=O^�5
2�J�5=>�O3��1	2���ก	����D�� P@�2�J����                     
        Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with SCB Financial Group?                                                          
 
1   -/��42&<�#$6�0�B=�03''V�$B��;? (ก����6��ก��ก	����
<�� SCB+ )�	���8�4��$4�<>0 l����$@,8/�A1�8B 5��ก2% (�����)  '$1d2,��2ก,$2/8B52%ก�$ก�0,��@,8/�A1�8B 5��ก2%  '$1d2,��2ก,$2/8B @,8/�A1�8B 5��ก2% '$1d2, @,8/�A1�8B 
 #$6ก2��;41& 5��ก2% (�����)  l����$ก2�/9��/�A1�8B  
1    For this purpose, (SCB Financial Group+ shall include The Siam Commercial Bank Public Company Limited, SCB Asset Management Company Limited, SCB Securities Company Limited, SCB Life Assurance Public Company     
     Limited, Cambodian Commercial Bank Ltd.  

����������ก�
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��	
�<���3ก��	  
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5=> 1 
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6 |    5�	
�=5=>�O3��	K�OP
�m�����
 2�J�5=>�O3��NJ>�ก	�D�7D��P
�2��]�����ก	 �1	2�����?@=5=>��C7��2�J��=�O3�ก��ก����6��ก��ก	����
<�� SCB P@�/Yes       ���P@�/No  
        P@�2�J����   
         Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with SCB Financial Group?   
 
7 |    5�	
�=2�	O��<I5�K�N5P̂
�2��]�����ก	 �NJ>�ก	�D�7D��5�	
2�J�������J>
5=>�ก=>O<���ก����?@=5=>��C7��2�J��=�O3�ก��ก����6��ก��ก	����
 P@�/Yes       ���P@�/No  
        <�� SCB 2�J����  
        Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with SCB Financial Group?    
 
 
 

1. ,*��8��82�4*� =	��4��=	�0&	�-#.��4��5$10 <9ก&	�0 3�6�$'<	4���'9$AB 
 You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.  
2. ,*��$2',$�'3�6&ก�04*� ��ก,*���;�<��6-#.�'�����-�$1ก2� 3&*=	��9�,;)�	&��3''V�$B��;? �$��&��3''V�$B� W-9 -#.�=	��9��2�-#.�-,e5 @�*<9ก&	�0 �$��@�*�$'<	4���'9$AB ก��*�

l�$ก15ก�$-01�=�0 SCB �;�1,l1)�	%��8/1�153&*-/;80tu�8-%;84,;568�&1�4���2�/2�lB,�0ก�$-01�/,�0l�$ก15ก2',*�� @�*4*�,2?0��%�$��'�0�*4� &��,;ก��*�l�$ก15ก�$-01�=�0 SCB -�e����4$ 
You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, SCB Financial Group 
shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as SCB Financial Group may deem 
appropriate. 

3. ,*��&ก�0,;5635	0)�	ก��*�l�$ก15ก�$-01�=�0 SCB ,$�'3�6����*0-�ก��$#$6ก�')�	3ก*ก��*�l�$ก15ก�$-01�=�0 SCB g�8)� 30 42� ��205�ก�;-�&�ก�$AB-#�;8�3#�0�2�,��)�	=	��9�=�0
,*��,;$6'�)�3''V�$B��;?@�*<9ก&	�0  
You agree to notify and provide relevant documents to SCB Financial Group within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this 
form to be incorrect.  

4. ,*��$2',$�'3�6&ก�04*� )�ก$A;,;,*��@�*@%	%��-�1�ก�$&��=	� 3 =	�0&	� �$���;ก�$����*0=	��9��2�-#.�-,e5 @�*<9ก&	�0 �$��@�*�$'<	4���'9$AB -ก;84ก2'�<��6=�0,*�� ก��*�l�$ก15
ก�$-01�=�0 SCB �;�1,l1)�	%��8/1�153&*-/;80tu�8-%;84,;568�&1�4���2�/2�lB,�0ก�$-01�/,�0l�$ก15ก2',*�� @�*4*�,2?0��%�$��'�0�*4� &��,;ก��*�l�$ก15ก�$-01�=�0 SCB -�e����4$ 

 You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle SCB 
Financial Group to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as SCB Financial Group may deem 
appropriate. 

  
 
 
  

,*��&ก�0)�	�4��81�8�� ,;@�*��58ก-�1ก-/1ก<��3ก*ก��*�l�$ก15ก�$-01�=�0 SCB )�ก�$%��-�1�ก�$%20&*�@#�;?  
You hereby irrevocably authorize SCB Financial Group to:  

1. -#y%-U8=	��9�&*�0 z =�0,*��)�	3ก*'$1d2,g�8)�ก��*�l�$ก15ก�$-01�=�0 SCB -/��#$6"8��B)�ก�$#{1'2&1&�� FATCA ��*480��52%-กe'g�d;��ก$)�#$6-,7 3�6/�$�� &*�0#$6-,7 f>0
$4�<>0 ��*480��52%-กe'g�d;��ก$=�0��$2:�-�$1ก� (Internal Revenue Service: IRS)  =	��9�%20ก�*�4$4�<>0 ����9ก�	� ,;�89* -�=#$65��&24U9	-�;8g�d; ���8-�='2T�; �<��6&��
��2ก-กA B̂-$��0 FATCA (��� -#.�U9	#{1'2&1&�� �$��U9	@�*)�	�4��$*4����) 5���4�-01��$���9��*��0-����)�'2T�; ก�$5*�8-01�-=	�-��ก5�ก'2T�; $�8ก�$-�����@�4,�0'2T�; 5���4�-01� 
#$6-g,3�6�9��*�=�0U�1&g2A B̂,�0ก�$-01� 3�6/�$�� ,$2/8B�1���� z ,;�;�89*ก2'ก��*�l�$ก15ก�$-01�=�0 SCB &��%5�5���4�$�8@%	 3�6=	��9���� z ,;-ก;84ก2'�4���2�/2�lB,�0ก�$-01�/
,�0l�$ก15,;��5<9ก$	�0=�"%8'$1d2,g�8)�ก��*�l�$ก15ก�$-01�=�0 SCB ��*480��,�0g�d;��ก$)�#$6-,7 3�6/�$�� &*�0#$6-,7 f>0$4�<>0 IRS %	48 
disclose to the companies under SCB Financial Group (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue 
Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the 
payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with SCB Financial 
Group, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the 
companies under SCB Financial Group, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and 

2. �2ก-01�5�ก'2T�;=�0,*�� 3�6/�$�� -01�@%	,;,*��@%	$2'5�ก�$��U*��ก��*�l�$ก15ก�$-01�=�0 SCB )�5���4�,;ก����%"%8��*480��52%-กe'g�d;��ก$)�#$6-,7 3�6/�$��&*�0#$6-,7 f>0
$4�<>0 IRS g�8)&	'20�2'=�0กC���8 3�6/�$�� กC-กA B̂&*�0 z $4�<>0=	�&ก�0)% z $6�4*�0ก��*�l�$ก15ก�$-01�=�0 SCB ก2'��*480��52%-กe'g�d;��ก$%20ก�*�4  
withhold from your account and/or the income derived from or though SCB Financial Group in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, 
including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between SCB Financial Group and such tax authorities.  
 

��ก,*��@�*)�	=	��9�,;5��-#.�&*�ก�$/15�$A��<��6�4��-#.�'�����-�$1ก2� (U.S. person) �$��=	��9�,;5��-#.�&	�0$�80��)�	3ก*ก��*�l�$ก15ก�$-01�=�0 SCB �$��@�*����$<56=�)�	8ก-4	�ก�$
'20�2')�	กC���8,;�	��ก�$$�80��=	��9�@%	 ก��*�l�$ก15ก�$-01�=�0 SCB �;�1,l1)�	%��8/1�153&*-/;80tu�8-%;84,;568�&1�4���2�/2�lB,�0ก�$-01�/,�0l�$ก15ก2',*�� @�*4*�,2?0��%�$��'�0�*4� 
&��,;ก��*�l�$ก15ก�$-01�=�0 SCB -�e����4$ 
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to SCB Financial Group, or if you 
fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, SCB Financial Group shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship 
with you or part of such relationship as SCB Financial Group may deem appropriate. 
 

=	�/-5	�$2',$�'3�6&ก�0#C1'2&1&��=	�ก����%3�6-0���@=&*�0 z )�-�ก��$}'2'�;?f>0$4�<>0&ก�081�8��)�	�;ก�$-#y%-U8=	��9� ก�$�2ก'2T�; 3�6ก�$8�&1�4���2�/2�lB
,�0ก�$-01�/,�0l�$ก15ก2'=	�/-5	� -/��-#.���2ก:��3�*0ก�$�;? 5>0@%	�0��8������@4	-#.�����2T 
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of 
information, account withholding and termination of banking/business relationship.  
 
 
�	O�J�@J>�B3�<���C7��?@=                    �
5=> 
Signature of Applicant        Date 
 
 
       
 
   -�ก��$#$6ก�' (<	��;) / Attachment (if any) 
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Form    W-9
(Rev. August 2013)
Department of the Treasury  
Internal Revenue Service 

Request for Taxpayer 
Identification Number and Certification

Give Form to the  
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Name (as shown on your income tax return)

Business name/disregarded entity name, if different from above

Check appropriate box for federal tax classification: 

Individual/sole proprietor  C Corporation S Corporation Partnership Trust/estate

Limited liability company. Enter the tax classification (C=C corporation, S=S corporation, P=partnership)   

Other (see instructions)  

Exemptions (see instructions):

Exempt payee code (if any)

Exemption from FATCA reporting

 code (if any)

Address (number, street, and apt. or suite no.)

City, state, and ZIP code

Requester’s name and address (optional)

List account number(s) here (optional)

Part I Taxpayer Identification Number (TIN)
Enter your TIN in the appropriate box. The TIN provided must match the name given on the “Name” line 
to avoid backup withholding. For individuals, this is your social security number (SSN). However, for a 
resident alien, sole proprietor, or disregarded entity, see the Part I instructions on page 3. For other 
entities, it is your employer identification number (EIN). If you do not have a number, see How to get a 
TIN on page 3.

Note. If the account is in more than one name, see the chart on page 4 for guidelines on whose 
number to enter.

Social security number

– –

Employer identification number 

–

Part II Certification
Under penalties of perjury, I certify that:

1.  The number shown on this form is my correct taxpayer identification number (or I am waiting for a number to be issued to me), and

2.  I am not subject to backup withholding because: (a) I am exempt from backup withholding, or (b) I have not been notified by the Internal Revenue 
Service (IRS) that I am subject to backup withholding as a result of a failure to report all interest or dividends, or (c) the IRS has notified me that I am 
no longer subject to backup withholding, and

3.  I am a U.S. citizen or other U.S. person (defined below), and

4. The FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that I am exempt from FATCA reporting is correct.

Certification instructions. You must cross out item 2 above if you have been notified by the IRS that you are currently subject to backup withholding 
because you have failed to report all interest and dividends on your tax return. For real estate transactions, item 2 does not apply. For mortgage 
interest paid, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, contributions to an individual retirement arrangement (IRA), and 
generally, payments other than interest and dividends, you are not required to sign the certification, but you must provide your correct TIN. See the 
instructions on page 3.

Sign 
Here

Signature of 

U.S. person Date 

General Instructions
Section references are to the Internal Revenue Code unless otherwise noted.

Future developments. The IRS has created a page on IRS.gov for information 
about Form W-9, at www.irs.gov/w9. Information about any future developments 
affecting Form W-9 (such as legislation enacted after we release it) will be posted 
on that page.

Purpose of Form

A person who is required to file an information return with the IRS must obtain your 
correct taxpayer identification number (TIN) to report, for example, income paid to 
you, payments made to you in settlement of payment card and third party network 
transactions, real estate transactions, mortgage interest you paid, acquisition or 
abandonment of secured property, cancellation of debt, or contributions you made 
to an IRA.

Use Form W-9 only if you are a U.S. person (including a resident alien), to 
provide your correct TIN to the person requesting it (the requester) and, when 
applicable, to:

1. Certify that the TIN you are giving is correct (or you are waiting for a number 
to be issued),

2. Certify that you are not subject to backup withholding, or

3. Claim exemption from backup withholding if you are a U.S. exempt payee. If 
applicable, you are also certifying that as a U.S. person, your allocable share of 
any partnership income from a U.S. trade or business is not subject to the 

withholding tax on foreign partners’ share of effectively connected income, and

4. Certify that FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that you are 
exempt from the FATCA reporting, is correct.

Note. If you are a U.S. person and a requester gives you a form other than Form 
W-9 to request your TIN, you must use the requester’s form if it is substantially 
similar to this Form W-9.

Definition of a U.S. person. For federal tax purposes, you are considered a U.S. 
person if you are:

• An individual who is a U.S. citizen or U.S. resident alien,

• A partnership, corporation, company, or association created or organized in the 
United States or under the laws of the United States,

• An estate (other than a foreign estate), or

• A domestic trust (as defined in Regulations section 301.7701-7).

Special rules for partnerships. Partnerships that conduct a trade or business in 
the United States are generally required to pay a withholding tax under section 
1446 on any foreign partners’ share of effectively connected taxable income from 
such business. Further, in certain cases where a Form W-9 has not been received, 
the rules under section 1446 require a partnership to presume that a partner is a 
foreign person, and pay the section 1446 withholding tax. Therefore, if you are a 
U.S. person that is a partner in a partnership conducting a trade or business in the 
United States, provide Form W-9 to the partnership to establish your U.S. status 
and avoid section 1446 withholding on your share of partnership income.

Cat. No. 10231X Form W-9 (Rev. 8-2013)
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In the cases below, the following person must give Form W-9 to the partnership 
for purposes of establishing its U.S. status and avoiding withholding on its 
allocable share of net income from the partnership conducting a trade or business 
in the United States:

• In the case of a disregarded entity with a U.S. owner, the U.S. owner of the 
disregarded entity and not the entity,

• In the case of a grantor trust with a U.S. grantor or other U.S. owner, generally, 
the U.S. grantor or other U.S. owner of the grantor trust and not the trust, and

• In the case of a U.S. trust (other than a grantor trust), the U.S. trust (other than a 
grantor trust) and not the beneficiaries of the trust.

Foreign person. If you are a foreign person or the U.S. branch of a foreign bank 
that has elected to be treated as a U.S. person, do not use Form W-9. Instead, use 
the appropriate Form W-8 or Form 8233 (see Publication 515, Withholding of Tax 
on Nonresident Aliens and Foreign Entities).

Nonresident alien who becomes a resident alien. Generally, only a nonresident 
alien individual may use the terms of a tax treaty to reduce or eliminate U.S. tax on 
certain types of income. However, most tax treaties contain a provision known as 
a “saving clause.” Exceptions specified in the saving clause may permit an 
exemption from tax to continue for certain types of income even after the payee 
has otherwise become a U.S. resident alien for tax purposes.

If you are a U.S. resident alien who is relying on an exception contained in the 
saving clause of a tax treaty to claim an exemption from U.S. tax on certain types 
of income, you must attach a statement to Form W-9 that specifies the following 
five items:

1. The treaty country. Generally, this must be the same treaty under which you 
claimed exemption from tax as a nonresident alien.

2. The treaty article addressing the income.

3. The article number (or location) in the tax treaty that contains the saving 
clause and its exceptions.

4. The type and amount of income that qualifies for the exemption from tax.

5. Sufficient facts to justify the exemption from tax under the terms of the treaty 
article.

Example. Article 20 of the U.S.-China income tax treaty allows an exemption 
from tax for scholarship income received by a Chinese student temporarily present 
in the United States. Under U.S. law, this student will become a resident alien for 
tax purposes if his or her stay in the United States exceeds 5 calendar years. 
However, paragraph 2 of the first Protocol to the U.S.-China treaty (dated April 30, 
1984) allows the provisions of Article 20 to continue to apply even after the 
Chinese student becomes a resident alien of the United States. A Chinese student 
who qualifies for this exception (under paragraph 2 of the first protocol) and is 
relying on this exception to claim an exemption from tax on his or her scholarship 
or fellowship income would attach to Form W-9 a statement that includes the 
information described above to support that exemption.

If you are a nonresident alien or a foreign entity, give the requester the 
appropriate completed Form W-8 or Form 8233.

What is backup withholding? Persons making certain payments to you must 
under certain conditions withhold and pay to the IRS a percentage of such 
payments. This is called “backup withholding.”  Payments that may be subject to 
backup withholding include interest, tax-exempt interest, dividends, broker and 
barter exchange transactions, rents, royalties, nonemployee pay, payments made 
in settlement of payment card and third party network transactions, and certain 
payments from fishing boat operators. Real estate transactions are not subject to 
backup withholding.

You will not be subject to backup withholding on payments you receive if you 
give the requester your correct TIN, make the proper certifications, and report all 
your taxable interest and dividends on your tax return.

Payments you receive will be subject to backup  
withholding if:

1. You do not furnish your TIN to the requester,

2. You do not certify your TIN when required (see the Part II instructions on page 
3 for details),

3. The IRS tells the requester that you furnished an incorrect TIN,

4. The IRS tells you that you are subject to backup withholding because you did 
not report all your interest and dividends on your tax return (for reportable interest 
and dividends only), or

5. You do not certify to the requester that you are not subject to backup 
withholding under 4 above (for reportable interest and dividend accounts opened 
after 1983 only).

Certain payees and payments are exempt from backup withholding. See Exempt 
payee code on page 3 and the separate Instructions for the Requester of Form 
W-9 for more information.

Also see Special rules for partnerships on page 1.

What is FATCA reporting? The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 
requires a participating foreign financial institution to report all United States 
account holders that are specified United States persons. Certain payees are 
exempt from FATCA reporting. See Exemption from FATCA reporting code on 
page 3 and the Instructions for the Requester of Form W-9 for more information.

Updating Your Information

You must provide updated information to any person to whom you claimed to be 
an exempt payee if you are no longer an exempt payee and anticipate receiving 
reportable payments in the future from this person. For example, you may need to 
provide updated information if you are a C corporation that elects to be an S 
corporation, or if you no longer are tax exempt. In addition, you must furnish a new 
Form W-9 if the name or TIN changes for the account, for example, if the grantor 
of a grantor trust dies.

Penalties

Failure to furnish TIN. If you fail to furnish your correct TIN to a requester, you are 
subject to a penalty of $50 for each such failure unless your failure is due to 
reasonable cause and not to willful neglect.

Civil penalty for false information with respect to withholding. If you make a 
false statement with no reasonable basis that results in no backup withholding, 
you are subject to a $500 penalty.

Criminal penalty for falsifying information. Willfully falsifying certifications or 
affirmations may subject you to criminal penalties including fines and/or 
imprisonment.

Misuse of TINs. If the requester discloses or uses TINs in violation of federal law, 
the requester may be subject to civil and criminal penalties.

Specific Instructions

Name

If you are an individual, you must generally enter the name shown on your income 
tax return. However, if you have changed your last name, for instance, due to 
marriage without informing the Social Security Administration of the name change, 
enter your first name, the last name shown on your social security card, and your 
new last name.

If the account is in joint names, list first, and then circle, the name of the person 
or entity whose number you entered in Part I of the form.

Sole proprietor. Enter your individual name as shown on your income tax return 
on the “Name” line. You may enter your business, trade, or “doing business as 
(DBA)” name on the “Business name/disregarded entity name” line.

Partnership, C Corporation, or S Corporation. Enter the entity's name on the 
“Name” line and any business, trade, or “doing business as (DBA) name” on the 
“Business name/disregarded entity name” line.

Disregarded entity. For U.S. federal tax purposes, an entity that is disregarded as 
an entity separate from its owner is treated as a “disregarded entity.”  See 
Regulation section 301.7701-2(c)(2)(iii). Enter the owner's name on the “Name” 
line. The name of the entity entered on the “Name” line should never be a 
disregarded entity. The name on the “Name” line must be the name shown on the 
income tax return on which the income should be reported. For example, if a 
foreign LLC that is treated as a disregarded entity for U.S. federal tax purposes 
has a single owner that is a U.S. person, the U.S. owner's name is required to be 
provided on the “Name” line. If the direct owner of the entity is also a disregarded 
entity, enter the first owner that is not disregarded for federal tax purposes. Enter 
the disregarded entity's name on the “Business name/disregarded entity name” 
line. If the owner of the disregarded entity is a foreign person, the owner must 
complete an appropriate Form W-8 instead of a Form W-9.  This is the case even if 
the foreign person has a U.S. TIN. 

Note. Check the appropriate box for the U.S. federal tax classification of the 
person whose name is entered on the “Name” line (Individual/sole proprietor, 
Partnership, C Corporation, S Corporation, Trust/estate).

Limited Liability Company (LLC). If the person identified on the “Name” line is an 
LLC, check the “Limited liability company” box only and enter the appropriate 
code for the U.S. federal tax classification in the space provided. If you are an LLC 
that is treated as a partnership for U.S. federal tax purposes, enter “P” for 
partnership. If you are an LLC that has filed a Form 8832 or a Form 2553 to be 
taxed as a corporation, enter “C” for C corporation or “S” for S corporation, as 
appropriate. If you are an LLC that is disregarded as an entity separate from its 
owner under Regulation section 301.7701-3 (except for employment and excise 
tax), do not check the LLC box unless the owner of the LLC (required to be 
identified on the “Name” line) is another LLC that is not disregarded for U.S. 
federal tax purposes. If the LLC is disregarded as an entity separate from its 
owner, enter the appropriate tax classification of the owner identified on the 
“Name” line.

Other entities. Enter your business name as shown on required U.S. federal tax 
documents on the “Name” line. This name should match the name shown on the 
charter or other legal document creating the entity. You may enter any business, 
trade, or DBA name on the “Business name/disregarded entity name” line.

Exemptions

If you are exempt from backup withholding and/or FATCA reporting, enter in the 
Exemptions box, any code(s) that may apply to you. See Exempt payee code and 
Exemption from FATCA reporting code on page 3.
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Exempt payee code. Generally, individuals (including sole proprietors) are not 
exempt from backup withholding. Corporations are exempt from backup 
withholding for certain payments, such as interest and dividends. Corporations are 
not exempt from backup withholding for payments made in settlement of payment 
card or third party network transactions.

Note. If you are exempt from backup withholding, you should still complete this 
form to avoid possible erroneous backup withholding.

The following codes identify payees that are exempt from backup withholding:

1—An organization exempt from tax under section 501(a), any IRA, or a 
custodial account under section 403(b)(7) if the account satisfies the requirements 
of section 401(f)(2)

2—The United States or any of its agencies or instrumentalities

3—A state, the District of Columbia, a possession of the United States, or any of 
their political subdivisions or instrumentalities

4—A foreign government or any of its political subdivisions, agencies, or 
instrumentalities 

5—A corporation

6—A dealer in securities or commodities required to register in the United 
States, the District of Columbia, or a possession of the United States

7—A futures commission merchant registered with the Commodity Futures 
Trading Commission

8—A real estate investment trust

9—An entity registered at all times during the tax year under the Investment 
Company Act of 1940

10—A common trust fund operated by a bank under section 584(a)

11—A financial institution

12—A middleman known in the investment community as a nominee or 
custodian

13—A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947

The following chart shows types of payments that may be exempt from backup 
withholding. The chart applies to the exempt payees listed above, 1 through 13.

IF the payment is for . . . THEN the payment is exempt for . . .

Interest and dividend payments All exempt payees except 
for 7

Broker transactions Exempt payees 1 through 4 and 6 
through 11 and all C corporations. S 
corporations must not enter an exempt 
payee code because they are exempt 
only for sales of noncovered securities 
acquired prior to 2012. 

Barter exchange transactions and 
patronage dividends

Exempt payees 1 through 4

Payments over $600 required to be 

reported and direct sales over $5,000
1

Generally, exempt payees 

1 through 5
2

Payments made in settlement of 
payment card or third party network 
transactions 

Exempt payees 1 through 4

1 
See Form 1099-MISC, Miscellaneous Income, and its instructions.

2 
However, the following payments made to a corporation and reportable on Form 
1099-MISC are not exempt from backup withholding: medical and health care 
payments, attorneys' fees, gross proceeds paid to an attorney, and payments for 
services paid by a federal executive agency.

Exemption from FATCA reporting code. The following codes identify payees 
that are exempt from reporting under FATCA. These codes apply to persons 
submitting this form for accounts maintained outside of the United States by 
certain foreign financial institutions. Therefore, if you are only submitting this form 
for an account you hold in the United States, you may leave this field blank. 
Consult with the person requesting this form if you are uncertain if the financial 
institution is subject to these requirements.

A—An organization exempt from tax under section 501(a) or any individual 
retirement plan as defined in section 7701(a)(37)

B—The United States or any of its agencies or instrumentalities

C—A state, the District of Columbia, a possession of the United States, or any 
of their political subdivisions or instrumentalities

D—A corporation the stock of which is regularly traded on one or more 
established securities markets, as described in Reg. section 1.1472-1(c)(1)(i)

E—A corporation that is a member of the same expanded affiliated group as a 
corporation described in Reg. section 1.1472-1(c)(1)(i)

F—A dealer in securities, commodities, or derivative financial instruments 
(including notional principal contracts, futures, forwards, and options) that is 
registered as such under the laws of the United States or any state

G—A real estate investment trust

H—A regulated investment company as defined in section 851 or an entity 
registered at all times during the tax year under the Investment Company Act of 
1940

I—A common trust fund as defined in section 584(a)

J—A bank as defined in section 581

K—A broker

L—A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947(a)(1)

M—A tax exempt trust under a section 403(b) plan or section 457(g) plan

Part I. Taxpayer Identification Number (TIN)

Enter your TIN in the appropriate box. If you are a resident alien and you do not 
have and are not eligible to get an SSN, your TIN is your IRS individual taxpayer 
identification number (ITIN). Enter it in the social security number box. If you do not 
have an ITIN, see How to get a TIN below.

If you are a sole proprietor and you have an EIN, you may enter either your SSN 
or EIN. However, the IRS prefers that you use your SSN.

If you are a single-member LLC that is disregarded as an entity separate from its 
owner (see Limited Liability Company (LLC) on page 2), enter the owner’s SSN (or 
EIN, if the owner has one). Do not enter the disregarded entity’s EIN. If the LLC is 
classified as a corporation or partnership, enter the entity’s EIN.

Note. See the chart on page 4 for further clarification of name and TIN 
combinations.

How to get a TIN. If you do not have a TIN, apply for one immediately. To apply 
for an SSN, get Form SS-5, Application for a Social Security Card, from your local 
Social Security Administration office or get this form online at www.ssa.gov. You 
may also get this form by calling 1-800-772-1213. Use Form W-7, Application for 
IRS Individual Taxpayer Identification Number, to apply for an ITIN, or Form SS-4, 
Application for Employer Identification Number, to apply for an EIN. You can apply 
for an EIN online by accessing the IRS website at www.irs.gov/businesses and 
clicking on Employer Identification Number (EIN) under Starting a Business. You 
can get Forms W-7 and SS-4 from the IRS by visiting IRS.gov or by calling 1-800-
TAX-FORM (1-800-829-3676).

If you are asked to complete Form W-9 but do not have a TIN, apply for a TIN 
and write “Applied For” in the space for the TIN, sign and date the form, and give it 
to the requester. For interest and dividend payments, and certain payments made 
with respect to readily tradable instruments, generally you will have 60 days to get 
a TIN and give it to the requester before you are subject to backup withholding on 
payments. The 60-day rule does not apply to other types of payments. You will be 
subject to backup withholding on all such payments until you provide your TIN to 
the requester.

Note. Entering “Applied For” means that you have already applied for a TIN or that 
you intend to apply for one soon.

Caution: A disregarded U.S. entity that has a foreign owner must use the 
appropriate Form W-8.

Part II. Certification

To establish to the withholding agent that you are a U.S. person, or resident alien, 
sign Form W-9. You may be requested to sign by the withholding agent even if 
items 1, 4, or 5 below indicate otherwise.

For a joint account, only the person whose TIN is shown in Part I should sign 
(when required). In the case of a disregarded entity, the person identified on the 
“Name” line must sign. Exempt payees, see Exempt payee code earlier.

Signature requirements. Complete the certification as indicated in items 1 
through 5 below.

1. Interest, dividend, and barter exchange accounts opened before 1984 
and broker accounts considered active during 1983. You must give your 
correct TIN, but you do not have to sign the certification.

2. Interest, dividend, broker, and barter exchange accounts opened after 
1983 and broker accounts considered inactive during 1983. You must sign the 
certification or backup withholding will apply. If you are subject to backup 
withholding and you are merely providing your correct TIN to the requester, you 
must cross out item 2 in the certification before signing the form.

3. Real estate transactions. You must sign the certification. You may cross out 
item 2 of the certification.

4. Other payments. You must give your correct TIN, but you do not have to sign 
the certification unless you have been notified that you have previously given an 
incorrect TIN. “Other payments” include payments made in the course of the 
requester’s trade or business for rents, royalties, goods (other than bills for 
merchandise), medical and health care services (including payments to 
corporations), payments to a nonemployee for services, payments made in 
settlement of payment card and third party network transactions, payments to 
certain fishing boat crew members and fishermen, and gross proceeds paid to 
attorneys (including payments to corporations).

5. Mortgage interest paid by you, acquisition or abandonment of secured 
property, cancellation of debt, qualified tuition program payments (under 
section 529), IRA, Coverdell ESA, Archer MSA or HSA contributions or 
distributions, and pension distributions. You must give your correct TIN, but you 
do not have to sign the certification.
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What Name and Number To Give the Requester
For this type of account: Give name and SSN of:

1. Individual The individual

2. Two or more individuals (joint             
account)

The actual owner of the account or, 
if combined funds, the first 

individual on the account 
1

3. Custodian account of a minor 
 (Uniform Gift to Minors Act)

The minor 
2

4. a. The usual revocable savings 
trust (grantor is also trustee) 
b. So-called trust account that is 
not a legal or valid trust under 
state law

The grantor-trustee 
1

The actual owner 
1

5. Sole proprietorship or disregarded 
entity owned by an individual

The owner 
3

6. Grantor trust filing under Optional 
Form 1099 Filing Method 1 (see 
Regulation section 1.671-4(b)(2)(i)(A))

The grantor*

For this type of account: Give name and EIN of:

7. Disregarded entity not owned by an 
individual

The owner

8. A valid trust, estate, or pension trust Legal entity 
4

9. Corporation or LLC electing 
corporate status on Form 8832 or 
Form 2553

The corporation

10. Association, club, religious, 
charitable, educational, or other   
tax-exempt organization

The organization

11. Partnership or multi-member LLC The partnership

12. A broker or registered nominee The broker or nominee

13. Account with the Department of 
Agriculture in the name of a public 
entity (such as a state or local 
government, school district, or 
prison) that receives agricultural 
program payments

The public entity

14. Grantor trust filing under the Form 
1041 Filing Method or the Optional 
Form 1099 Filing Method 2 (see 
Regulation section 1.671-4(b)(2)(i)(B))

The trust

1
 List first and circle the name of the person whose number you furnish. If only one person on a 
joint account has an SSN, that person’s number must be furnished.

2
 Circle the minor’s name and furnish the minor’s SSN.

3
 You must show your individual name and you may also enter your business or “DBA”  name on 
the “Business name/disregarded entity” name line. You may use either your SSN or EIN (if you 
have one), but the IRS encourages you to use your SSN.

4
 List first and circle the name of the trust, estate, or pension trust. (Do not furnish the TIN of the 
personal representative or trustee unless the legal entity itself is not designated in the account 
title.) Also see  Special rules for partnerships on page 1.

*Note. Grantor also must provide a Form W-9 to trustee of trust.

Note. If no name is circled when more than one name is listed, the number will be 
considered to be that of the first name listed.

Secure Your Tax Records from Identity Theft

Identity theft occurs when someone uses your personal information such as your 
name, social security number (SSN), or other identifying information, without your 
permission, to commit fraud or other crimes. An identity thief may use your SSN to 
get a job or may file a tax return using your SSN to receive a refund.

To reduce your risk:

• Protect your SSN,

• Ensure your employer is protecting your SSN, and

• Be careful when choosing a tax preparer.

If your tax records are affected by identity theft and you receive a notice from 
the IRS, respond right away to the name and phone number printed on the IRS 
notice or letter.

If your tax records are not currently affected by identity theft but you think you 
are at risk due to a lost or stolen purse or wallet, questionable credit card activity 
or credit report, contact the IRS Identity Theft Hotline at 1-800-908-4490 or submit 
Form 14039.

For more information, see Publication 4535, Identity Theft Prevention and Victim 
Assistance.

Victims of identity theft who are experiencing economic harm or a system 
problem, or are seeking help in resolving tax problems that have not been resolved 
through normal channels, may be eligible for Taxpayer Advocate Service (TAS) 
assistance. You can reach TAS by calling the TAS toll-free case intake line at 
1-877-777-4778 or TTY/TDD 1-800-829-4059.

Protect yourself from suspicious emails or phishing schemes.  Phishing is the 
creation and use of email and websites designed to mimic legitimate business 
emails and websites. The most common act is sending an email to a user falsely 
claiming to be an established legitimate enterprise in an attempt to scam the user 
into surrendering private information that will be used for identity theft.

The IRS does not initiate contacts with taxpayers via emails. Also, the IRS does 
not request personal detailed information through email or ask taxpayers for the 
PIN numbers, passwords, or similar secret access information for their credit card, 
bank, or other financial accounts.

If you receive an unsolicited email claiming to be from the IRS, forward this 
message to phishing@irs.gov. You may also report misuse of the IRS name, logo, 
or other IRS property to the Treasury Inspector General for Tax Administration at 
1-800-366-4484. You can forward suspicious emails to the Federal Trade 
Commission at: spam@uce.gov or contact them at www.ftc.gov/idtheft or 1-877-
IDTHEFT (1-877-438-4338).

Visit IRS.gov to learn more about identity theft and how to reduce your risk.

Privacy Act Notice

Section 6109 of the Internal Revenue Code requires you to provide your correct TIN to persons (including federal agencies) who are required to file information returns with 
the IRS to report interest, dividends, or certain other income paid to you; mortgage interest you paid; the acquisition or abandonment of secured property; the cancellation 
of debt; or contributions you made to an IRA, Archer MSA, or HSA. The person collecting this form uses the information on the form to file information returns with the IRS, 
reporting the above information. Routine uses of this information include giving it to the Department of Justice for civil and criminal litigation and to cities, states, the District 
of Columbia, and U.S. commonwealths and possessions for use in administering their laws. The information also may be disclosed to other countries under a treaty, to 
federal and state agencies to enforce civil and criminal laws, or to federal law enforcement and intelligence agencies to combat terrorism. You must provide your TIN 
whether or not you are required to file a tax return. Under section 3406, payers must generally withhold a percentage of taxable interest, dividend, and certain other 
payments to a payee who does not give a TIN to the payer. Certain penalties may also apply for providing false or fraudulent information.
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Department of the Treasury  
Internal Revenue Service 

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United     
States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

 For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E. 

 Information about Form W-8BEN and its separate instructions is at www.irs.gov/formw8ben. 

 Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

OMB No. 1545-1621

Do NOT use this form if: Instead, use Form: 

• You are NOT an individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W-8BEN-E 

• You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   W-9

• You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S.                               
(other than personal services) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W-8ECI

• You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States . . . . . . .  8233 or W-4 

• A person acting as an intermediary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W-8IMY

Part I Identification of Beneficial Owner (see instructions) 
1      Name of individual who is the beneficial owner 2    Country of citizenship

3      Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address. 

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Country

4      Mailing address (if different from above) 

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Country

5 U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions) 6    Foreign tax identifying number (see instructions) 

7      Reference number(s) (see instructions) 8    Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)

Part II Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions) 
9 I certify that the beneficial owner is a resident of within the meaning of the income tax treaty 

between the United States and that country. 

10 Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article 

of the treaty identified on line 9 above to claim a % rate of withholding on (specify type of income): 

.

Explain the reasons the beneficial owner meets the terms of the treaty article: 

Part III Certification 

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further 
certify under penalties of perjury that: 

• I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income to which this form relates or 
am using this form to document myself as an individual that is an owner or account holder of a foreign financial institution,

• The person named on line 1 of this form is not a U.S. person,

• The income to which this form relates is:

(a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States,

(b) effectively connected but is not subject to tax under an applicable income tax treaty, or

(c) the partner’s share of a partnership's effectively connected income,

• The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between 
the United States and that country, and

• For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or 
any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. I agree that I will submit a new form within 30 days 

if any certification made on this form becomes incorrect.

Sign Here 

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner) Date (MM-DD-YYYY) 

Print name of signer Capacity in which acting (if form is not signed by beneficial owner)

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. Cat. No. 25047Z Form  W-8BEN  (Rev. 2-2014)
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