
 1

แบบ บ.ล.                         หนวย : พันบาท 
    บริษัท .................................................... จํากัด 
                   รายงานการทําธุรกรรม                      
            ณ วันที่ ...................................  

          

ขอ 1  รายละเอียดลูกคา 
 (1) รายละเอียดการใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพย   

รายการ จํานวนเงิน จํานวนราย 
1.   ยอดรวมมูลคาหลักทรัพยที่เปนประกัน   
2.   ยอดรวมมูลคาหลักประกันอ่ืน   
3.   ยอดเงินใหกูยืมคงคาง  (margin loan)   
4.   ยอดรวม credit line ทั้งหมด    
5. ยอดรวมทรัพยสินสวนเกิน (excess equity)   
 

(2) การดํารงหลักประกันของบัญชีมารจิ้น และบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา  

ระดับ Margin จํานวน 
ราย 

จํานวนเงินที่ตองเรียกเพิ่มหรือบังคับ
ชําระหนี้ 

มูลคาสวนที่ไมคุมหนี้จากการบังคับชําระ
หนี้ 

บัญชีมารจิ้น           
     Call Margin         
     Force Sell/Buy    
บัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา  
     Call Margin     
     Force Sale/Buy    
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(3) รายละเอียดลูกคามารจิ้น  
หลักทรัพยใหยืม  หลักประกัน equity 

หลักทรัพย ลําดับ 
ที่ เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ-สกุล 

credit  
line 

ยอดเงินให 
กูยืมคงคาง

(margin loan) 

ช่ือ จํานวน 
หนวย 

จํานวน
เงิน ช่ือ จํานวน

หนวย 
จํานวน
เงิน 

 อ่ืนๆ cash  
balance 

 

                
                           

                 
               

                                    
                 
                

               
                            

                 
               
                            

               

               
 
 (4) รายละเอียดหลักทรัพยจดทะเบียนท่ีเปนหลักประกันบัญชีมารจิ้น 

ลําดับท่ี รายชื่อ
หลักทรัพย     

มูลคา 
ตามราคาตลาด 

% มูลคา
หลักประกันรวม

% มูลคาหุนเรียก
ชําระแลวของ
หลักประกันนั้น 

มูลคาหลักทรัพย
ในพอรตลงทุน
ของบริษัท 

%มูลคาในพอรต
เทียบกับมูลคา
ท้ังหมดของ

พอรต 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
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ขอ 2 ขอมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในตลาด 
(1) ขอมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในตลาด (นับตามจํานวนสัญญา) 

Future Contract ใน TFEX Option Contract ใน TFEX   

Equity Interest rate  Foreign exchange 
rate 

อื่นๆ  Equity Interest rate  Foreign exchange 
rate 

อื่นๆ  

การซื้อขาย
อนุพันธ 

ในตลาดอื่น 
  
  

  

ปริ 
มาณ 
ซื้อ 

ปริ 
มาณ 
ขาย 

รวม 
ปริ 
มาณ 
ซื้อ 

ปริ 
มาณ 
ขาย 

รวม 
ปริ 
มาณ 
ซื้อ 

ปริ 
มาณ 
ขาย 

รวม 
ปริ 
มาณ 
ซื้อ 

ปริ 
มาณ 
ขาย 

รวม 
ปริ 
มาณ 
ซื้อ 

ปริ 
มาณ 
ขาย 

รวม 
ปริ 
มาณ 
ซื้อ 

ปริ 
มาณ 
ขาย 

รวม 
ปริ 
มาณ 
ซื้อ 

ปริ 
มาณ 
ขาย 

รวม 
ปริ 
มาณ 
ซื้อ 

ปริ 
มาณ 
ขาย 

รวม 

จํานวน 
ลูกคา 

  
ปริ มาณ 
ซื้อขาย
รวม 

จํา นวน 
ลูกคา 

บัญชีบริษัท                                                        
              การลงทุน 1                                                        
             การเปน market maker 2                                                        
บัญชีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม                                                        
บัญชีตัวแทนสัญญาซื้อขายลวงหนาอื่น 
(Sub-Broker)                                                        
      บล...............                                                        
บัญชีลูกคาตางประเทศ                                                        
      บุคคลธรรมดา                                                        
      นิติบุคคล                                                        
      กองทุนตางประเทศ                                                        
บัญชีลูกคาในประเทศ                                                        
      บุคคลธรรมดา                                                        
      นิติบุคคล                                                        
           สถาบันการเงิน                                                        
           บริษัทประกัน                                                        
           อื่นๆ                                                        
      กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ                                                        

รวม                                                          
หมายเหตุ ตารางนี้จะเหมือนกับแบบ กต.2/1 ขอ 2 มูลคาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ซึ่งเพิ่มรายละเอีดยของบัญชีเพื่อบริษัท เปน 1.บัญชี proprietary port ของบริษัทที่มีวัภถุประสงคเพื่อตนเอง และ 2. บัญชี market maser  
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(2) ขอมูลการซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาในประเทศ  
  
  การซื้อขาย Future Contract  การซื้อขาย Option Contract  
  ใน TFEX ใน TFEX 

รายการ 
  
  

ปริมาณ
ซื้อ 

(สัญญา) 

ปริมาณ
ขาย 

(สัญญา) 

รวม 
(สัญญา) 

ปริมาณ
ซื้อ 

(สัญญา) 

ปริมาณ
ขาย 

(สัญญา) 

รวม 
(สัญญา) 

ส่ังซื้อขายผานสํานักงานใหญ             
ส่ังซื้อขายผานสาขา หรือ            
 สํานักงานตัวแทนหลักทรัพย            
   สาขา_____อําเภอ..........จังหวัด.......            
   สาขา_____อําเภอ..........จังหวัด.......            
   สาขา_____อําเภอ..........จังหวัด.......            

รวม             
 
ขอ 3  ขอมูลการซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนานอกตลาด 
(1) มูลคาการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนานอกตลาด (Notional Amount) แบงตามตัวแปรอางอิงและประเภทสัญญา  

 Equity  Interest rate  Currency  อื่นๆ  1 รวม 

Forward           
Swaps           
Long options           
Written options           
อื่นๆ (ระบุ)           

รวม           
 หมายเหตุ    
1 สินคาอางอิงหรือตัวแปรอางอิงอ่ืนๆ หมายถึง ที่นอกเหนือจาก Equity  Interest  Currency  เชน ทองคํา  น้ํามัน  เปนตน  
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(2) มูลคาการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนานอกตลาด(Notional Amount) แบงตามประเภทคูสัญญา  
 นิติบุคคลในประเทศ นิติบุคคลตางประเทศ รวม 
1. ธนาคารพาณิชย       
2. บริษัทหลักทรัพย       
3. สถาบันการเงินอ่ืน       
4. บริษัทจํากัด       
5. อื่นๆ       

รวม        
     

ขอ 4 ขอมูลการทําธุรกรรม SBL          
  มูลคาการยืม มูลคาการใหยืม 

  
ธุรกรรม

ระหวางเดือน 
มูลคาคงคาง
สิ้นเดือน หลักประกัน 

ธุรกรรม 
ระหวางเดือน 

มูลคาคงคาง 
สิ้นเดือน หลักประกัน 

 (1) ฐานะ Agent             
        ลูกคารายยอย            
        ลูกคาสถาบัน            
                
(2) ฐานะ Principal            
        ลูกคารายยอย            
        ลูกคาสถาบัน            
  รวม             

 

ขอ 5 รายละเอียดลูกหนี้ท่ีมีปญหา        
 5.1  มูลหนี้รวม                  ................................... ลานบาท  
 5.2  จํานวนราย                  ................................... ราย  
 5.3  ลูกหนี้มีปญหา รายใหม (เฉพาะที่เพิ่มจากเดือนกอน)      ..................................  ราย  
 5.4  หลักประกันรวม      ..................................  ลานบาท 
 5.5  สํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ    ........….....................  ลานบาท    
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ขอ 6 ขอมูลเงินลงทุนนอกตลาดฯหรือนอกสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ท่ีมีมูลคาตามราคาทุนตั้งแต 10 ลานบาท  
หรือมีสัดสวนการถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ของจํานวนหุนหรือจํานวนหนวยทั้งหมด   
ลําดับท่ี รายชื่อหลักทรัพย ช่ือยอ มูลคา 1,2 % ของจํานวนหุนหรือ

จํานวนหนวยท้ังหมด 
ตั๋วเงินที่ไมเปนหลักทรัพย หรือมิไดออกหรือคํ้าประกันโดยสถาบันการเงิน3 

1     
2     

 ตราสารหน้ีที่มิไดจดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) 
1     
2     

 หุนทุนนอกตลาดหลักทรัพย 
1     
2     

อ่ืนๆ 
1     
2     

หมายเหตุ  

1. ใหรวมถึงเงินลงทุนนอกตลาดในกองทุนสวนบุคคล( Private fund) ของบริษัทหลักทรัพยดวย 

2.  ไมรวมเงินลงทุนในบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต/จดทะเบียนประกอบธุรกิจหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา 

3.  ตามประกาศที่ กจ. 31/2547 เรื่องการกําหนดลักษณะของตั๋วเงินที่เปนหลักทรัพย ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 
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ขอ 7 มูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย (เฉพาะบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย) 
  
ลําดับท่ี ประเภทเงินลงทุน มูลคา %  มูลคาเงินลงทุน 

1 หุนทุน XXXX  
      - หลักทรัพยจดทะเบียน xxx  
       - หลักทรัพยนอกตลาด xxx  
2 ตราสารหนี้ XXXX  
       - พันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ธปท xxx  
       - ตราสารหนี้ภาครัฐ (อื่นๆ) xxx  
       - ตราสารหนี้จดทะเบียนใน BEX xxx  
       - ตราสารหนี้อ่ืนๆ xxx  
3 หนวยลงทุน XXXX  
        -  ช่ือกองทุนรวม/ประเภทของกองทุน xxx  
        -  ช่ือกองทุนรวม/ประเภทของกองทุน xxx  
        -  อ่ืนๆ    
4 อนุพันธ XXXX  
5 อ่ืนๆ XXXX  
 รวม XXXXXX  

 

      ขอรับรองวารายงานนี้ถูกตองครบถวนตรงตอความเปนจริง 

      ............................................... (เจาหนาที่ผูมีอํานาจลงนาม) 

      (                                            ) 

      ................................................ ตําแหนง 

      วันท่ี ....................................... 

 

ผูจัดทํา ...................... 

โทรศัพท ………………. 


