แบบแสดงขอมูลผูลงทุน (ลูกคาบุคคลธรรมดา)
เลขที่บญ
ั ชีลูกคา (CIF No.) ………………………………………………………
วันที…
่ ………………………………….………………………….
ชือ่ ผูถอื หนวยลงทุน :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
เลขที่บตั รประชาชน/หนังสือเดินทาง :………………………………………………………………..……… เลขที่บตั รประจําตัวผูเสียภาษี : ………………………………………………………………………...………….
วัน/เดือน/ปเกิด :……………………………………..……… สัญชาติ : …………………..………….……. เชื้อชาติ : …………………..……………..…..….….. ศาสนา: ………………………….…….…………...……
ทีอ่ ยูทตี่ ิดตอ : เลขที่ : ……………………..……...
หมู : ……….. อาคาร/หมูบาน : …………………………………………………..…..…….…..….. ตรอก/ซอย : ………………………….…………………..
ถนน : ………………………………………………..……... แขวง/ตําบล : ……………………………..… เขต/อําเภอ :………………………………………… จังหวัด :…………………….….………………………….
ประเทศ :………………………………………….…..…….. รหัสไปรษณีย :………………………………. โทรศัพทบาน :……………………………………… โทรศัพทมอื ถือ :……………………..……………………
E-mail Address :…………………………………………………………………………………………….
วุฒิการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ……………………………………………………………
สถานภาพ
โสด
สมรส
หยา
หมาย
อื่นๆ……………………………………………………………
ขอมูลคูส มรส
ชือ่ -นามสกุลคูส มรส……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….
บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที…
่ ……………………………………….………… เชื้อชาติ………………………..……..… สัญชาติ……………………………...………..
บุตรที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะ 1)………………………………………..…………….……… วัน/เดือน/ปเกิด…………………….……… เลขประจําตัวประชาชน.........................……………………............................
2)……………………………………………………………… วัน/เดือน/ปเกิด…………………….….….. เลขประจําตัวประชาชน...........................…………………..............................
กองทุนสวนบุคคลของคูสมรส
ไมมี
มี (โปรดระบุ)
1)…………………………………………………………..........…เลขที…
่ ………….... 2)…………………………………………………………..........……….…เลขที…
่ ……….........
กองทุนสวนบุคคลของบุตรที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะ
ไมมี
มี (โปรดระบุ)
1)……………………………………………………..........………เลขที…
่ ………….... 2)……………………………..........…………………………………….…เลขที…
่ …………….
บุคคลธรรมดาผูเปดบัญชีรวม
1. ชือ่ ………………………………………………………………………………………………….…………..……….. นามสกุล………………………………………...……….…………………………………………
เลขที่บตั รประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที…
่ …………………………………………………………………………………………………
ทีอ่ ยูตามทะเบียนบาน : เลขที่ : ……………………..……... หมู : ……….. อาคาร/หมูบาน : …………………………………………………..…..…….…..….. ตรอก/ซอย : ………………………….…………………..
ถนน : ………………………………………………..……... แขวง/ตําบล : ……………………………..… เขต/อําเภอ :………………………………………… จังหวัด :…………………….….………………………….
ประเทศ :………………………………………….…..…….. รหัสไปรษณีย :………………………………. โทรศัพทบาน :……………………………………… โทรศัพทมอื ถือ :……………………..……………………
E-mail Address :…………………………………………………………………………………………….
วุฒิการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ……………………………………………………………
สถานภาพ
โสด
สมรส
หยา
หมาย
อื่นๆ……………………………………………………………
ขอมูลคูส มรส
ชือ่ -นามสกุลคูส มรส……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….
บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที…
่ ……………………………………….………… เชื้อชาติ………………………..……..… สัญชาติ……………………………...………..
บุตรที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะ 1)……………………………………………………….……… วัน/เดือน/ปเกิด…………………….……… เลขประจําตัวประชาชน.........................……………………............................
2)……………………………………………………………… วัน/เดือน/ปเกิด…………………….….….. เลขประจําตัวประชาชน...........................…………………..............................
กองทุนสวนบุคคลของคูสมรส
ไมมี
มี (โปรดระบุ)
1)……………………………………………………………เลขที…
่ ..………………….... 2)………………………………………………………………….…เลขที…
่ …………………..
กองทุนสวนบุคคลของบุตรที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะ
ไมมี
มี (โปรดระบุ)
1)……………………………………………………………เลขที…
่ ..………………….... 2)………………………………………………………………….…เลขที…
่ …………………..
2. ชือ่ ………………………………………………………………………………………………….…………..……….. นามสกุล………………………………………...……….…………………………………………
เลขที่บตั รประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที…
่ ………………………………………………………………………………
ทีอ่ ยูตามทะเบียนบาน : เลขที่ : ……………………..……... หมู : ……….. อาคาร/หมูบาน : …………………………………………………..…..…….…..….. ตรอก/ซอย : ………………………….…………………..
ถนน : ………………………………………………..……... แขวง/ตําบล : ……………………………..… เขต/อําเภอ :………………………………………… จังหวัด :…………………….….………………………….
ประเทศ :………………………………………….…..…….. รหัสไปรษณีย :………………………………. โทรศัพทบาน :……………………………………… โทรศัพทมอื ถือ :……………………..……………………
E-mail Address :………………………………………………………………………………………………………….
วุฒิการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ……………………………………………………………
ขอมูลคูส มรส
ชือ่ -นามสกุลคูส มรส……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….
บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที…
่ ……………………………………….………… เชื้อชาติ………………………..……..… สัญชาติ……………………………...………..
บุตรที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะ 1)……………………………………………………….……… วัน/เดือน/ปเกิด…………………….……… เลขประจําตัวประชาชน.........................……………………............................
2)……………………………………………………………… วัน/เดือน/ปเกิด…………………….….….. เลขประจําตัวประชาชน...........................…………………............................
กองทุนสวนบุคคลของคูสมรส
ไมมี
มี (โปรดระบุ)
1)……………………………………………………………เลขที…
่ ..………………….... 2)………………………………………………………………….…เลขที…
่ …………………..
กองทุนสวนบุคคลของบุตรที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะ
ไมมี
มี (โปรดระบุ)
1)……………………………………………………………เลขที…
่ ..………………….... 2)………………………………………………………………….…เลขที…
่ …………………..
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3. ชื่อ………………………………………………………………………………………………….…………..……….. นามสกุล………………………………………...……….…………………………………………
เลขที่บตั รประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที…
่ …………………………………………………………………………………………………
ทีอ่ ยูตามทะเบียนบาน : เลขที่ : ……………………..……... หมู : ……….. อาคาร/หมูบาน : …………………………………………………..…..…….…..….. ตรอก/ซอย : ………………………….…………………..
ถนน : ………………………………………………..……... แขวง/ตําบล : ……………………………..… เขต/อําเภอ :………………………………………… จังหวัด :…………………….….………………………….
ประเทศ :………………………………………….…..…….. รหัสไปรษณีย :………………………………. โทรศัพทบาน :……………………………………… โทรศัพทมอื ถือ :……………………..……………………
E-mail Address :…………………………………………………………………………………………….
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ……………………………………………………………
วุฒิการศึกษา
ขอมูลคูส มรส
ชือ่ -นามสกุลคูส มรส……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….
บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที…
่ ……………………………………….………… เชื้อชาติ………………………..……..… สัญชาติ……………………………...………..
บุตรที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะ 1)……………………………………………………….……… วัน/เดือน/ปเกิด…………………….……… เลขประจําตัวประชาชน.........................……………………............................
2)……………………………………………………………… วัน/เดือน/ปเกิด…………………….….….. เลขประจําตัวประชาชน...........................…………………..............................
ไมมี
มี (โปรดระบุ)
กองทุนสวนบุคคลของคูสมรส
1)……………………………………………………………เลขที…
่ ..………………….... 2)………………………………………………………………….…เลขที…
่ …………………..
ไมมี
มี (โปรดระบุ)
กองทุนสวนบุคคลของบุตรที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะ
1)……………………………………………………………เลขที…
่ ..………………….... 2)………………………………………………………………….…เลขที…
่ …………………..
4. ชือ่ ………………………………………………………………………………………………….…………..……….. นามสกุล………………………………………...……….………………………..………………
เลขที่บตั รประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที…
่ ………………………………………………………………………………
ทีอ่ ยูตามทะเบียนบาน : เลขที่ : ……………………..……... หมู : ……….. อาคาร/หมูบาน : …………………………………………………..…..…….…..….. ตรอก/ซอย : ………………………….…………………..
ถนน : ………………………………………………..……... แขวง/ตําบล : ……………………………..… เขต/อําเภอ :………………………………………… จังหวัด :…………………….….………………………….
ประเทศ :………………………………………….…..…….. รหัสไปรษณีย :………………………………. โทรศัพทบาน :……………………………………… โทรศัพทมอื ถือ :……………………..……………………
E-mail Address :…………………………………………………………………………………………………………..
วุฒิการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ……………………………………………………………
ขอมูลคูส มรส
ชือ่ -นามสกุลคูส มรส……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….
บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที…
่ ……………………………………….………… เชื้อชาติ………………………..……..… สัญชาติ……………………………...………..
บุตรที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะ 1)……………………………………………………….……… วัน/เดือน/ปเกิด…………………….……… เลขประจําตัวประชาชน.........................……………………............................
2)……………………………………………………………… วัน/เดือน/ปเกิด…………………….….….. เลขประจําตัวประชาชน...........................…………………..............................
กองทุนสวนบุคคลของคูสมรส
ไมมี
มี (โปรดระบุ)
1)……………………………………………………………เลขที…
่ ..………………….... 2)………………………………………………………………….…เลขที…
่ …………………..
กองทุนสวนบุคคลของบุตรที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะ
ไมมี
มี (โปรดระบุ)
1)……………………………………………………………เลขที…
่ ..………………….... 2)………………………………………………………………….…เลขที…
่ …………………..
ประวัติการกระทําผิดตามกฎหมายฟอกเงินภายใน 3 ปที่ผานมา :
ไมเคยกระทําความผิด
เคยกระทําในความผิดมูลฐาน…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
ไมมี
มี (โปรดระบุในเอกสารหมายเลข 1)
ตําแหนงทางการเมือง
ความเกี่ยวของกับนักการเมือง (กรณีที่ไมมี โปรดระบุวาไมมี)……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
อาชีพ/สถานทีท่ ํางาน/ประเภทกิจการ (กรุณากรอกรายละเอียดหรือใสเครื่องหมาย 9 ในชองสี่เหลี่ยม)
รับราชการ
พนักงาน บล. /บลจ.
ทนายความ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พยาบาล
ผูพิพากษา/อัยการ

ธุรกิจสวนตัว
ครู / อาจารย
แพทย

วิศวกร
ตํารวจ / ทหาร
พนักงานขาย

พนักงานบริษัท
พนักงานธนาคาร / สถาบันการเงิน
สถาปนิก
เภสัชกร
อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………….

สถานที่ทํางาน : ชือ่ สถานที่ทํางาน………………………………………………………………………..………………...ตําแหนง……………………………………………………………………………………………...
ทีอ่ ยูทที่ ํางาน: เลขที่ : ………………………..….…..……... หมู : ……….. อาคาร/หมูบาน : …………………………………………………..…..…….…..….. ตรอก/ซอย : ………………………….…………………..
ถนน : ………………………………………………..……... แขวง/ตําบล : ……………………………..… เขต/อําเภอ :………………………………………… จังหวัด :…………………….….………………………….
ประเทศ :………………………………………….…..…….. รหัสไปรษณีย :………………………………. โทรศัพทบาน :……………………………………… โทรศัพทมอื ถือ :……………………..……………………
E-mail Address :…………………………………………………………………………………………….
ประเภทกิจการที่ทํางาน/ดําเนินกิจการ :
ธุรกิจใหกูยืมเงินนอกระบบ
อุปกรณเครื่องไฟฟา
ธุรกิจผลิตอาวุธ / ตัวแทนคาอาวุธ / คาอาวุธยุทธภัณฑ
พัฒนาที่ดิน / กอสราง / รับเหมา
สํานักงานกฎหมาย
ธุรกิจโอนเงิน
บริการ / โรงพยาบาล / รานอาหาร
ผลิตอาหาร / เครื่องดื่ม
ธุรกิจซื้อขายเพชรพลอย / ทองคํา / อัญมณี
ขนสง / สื่อสาร / สาธารณูปโภค
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เกิน 100 ลานบาท
ไมเกิน 100 ลานบาท
สิ่งพิมพ / กระดาษ
เวชภัณฑ / เคมีภัณฑ
บริษัทหรือนายหนาจัดหางาน
ธุรกิจหลักทรัพย / ธนาคาร / ประกันภัย
ยานพาหนะ / อะไหล
ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
บันเทิง / โรงแรม
พลาสติก / ปโตรเคมีภัณฑ
ธุรกิจคาสิโน / บอนการพนัน
หางสรรพสินคา / ซุปเปอรมาเก็ต / รานคาปลีก
สิ่งทอ / เครื่องหนัง
คาของเกา / วัตถุโบราณ
เกษตรกรรม / กสิกรรม
ธุรกิจนําเที่ยว / บริษัททัวร
อื่น ๆ ............……………………………..….
ธุรกิจสถานบริการ
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สถานะทางการเงิน (กรุณากรอกรายละเอียดหรือใสเครื่องหมาย 9 ในชองสี่เหลีย่ ม)
รายไดตอป :

นอยกวา 500,000 บาท
500,000 บาท – 1 ลานบาท
1-5 ลานบาท
> 5-10 ลานบาท
> 10 ลานบาทขึน้ ไป
เงินเดือน/คาจาง
การดําเนินกิจการ/กิจการสวนตัว
เงินปนผล/ดอกเบี้ย
ประเภทของรายได :
คาเชา
มรดก
อื่นๆ (ระบุ)………………………………………..……………….…………..
แหลงที่มาของเงินทุนมาจากประเทศ : (โปรดระบุ).……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
แหลงที่มาของเงินในการลงทุน :
การประกอบธุรกิจ
ขายหลักทรัพย/ตราสารทางการเงิน
การลงทุน
เงินปนผล/ดอกเบี้ย
อืน่ ๆ (ระบุ)………………………………..…………..
ประสบการณ เปาหมาย และวัตถุประสงคการลงทุน (กรุณากรอกรายละเอียดหรือใสเครื่องหมาย 9 ในชองสี่เหลี่ยม)
ประสบการณการลงทุน :
ไมเคย
ความรูความเขาใจ :
นอย
เปาหมายการลงทุน/การรับความเสี่ยง :
วัตถุประสงคการลงทุน :

เคย (โปรดระบุประเภทการลงทุน)…………………………………………………………………………………………..……………………………….…
ปานกลาง
มาก
อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………………………..………………
เนนรักษาเงินตน
ผลตอบแทนสม่ําเสมอ รับความเสี่ยงไดนอ ย
ผลตอบแทนสม่ําเสมอและเติบโตสูงในอนาคต รับความเสี่ยงไดปานกลาง
ผลตอบแทนคอนขางสูง รับความเสี่ยงไดคอ นขางสูง
เพื่อการลงทุนระยะสั้น
เพื่อการลงทุนระยะยาว
เพื่อความมัน่ คงของบุคคลในครอบครัว
เพื่อการใชจายหลังเกษียณอายุ
เพื่อบริหารสภาพคลองสวนเกิน
เพื่อการออม
อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………

ผูรับประโยชน (กรณีผูรับประโยชนเปนบุคคลธรรมดาอื่นโปรดแนบเอกสารประกอบเพื่อใชในการแสดงตนและตองเปดเผยขอมูลผูรับประโยชนเชนเดียวกับลูกคา)
ขาพเจาตองการเปดบัญชีเพื่อ
ขาพเจาเอง
ผูอื่น (ระบุชื่อนามสกุล)………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
ระบุความสัมพันธ………………………………………………………….…เลขที่บตั รประชาชน/หนังสือเดินทาง………………………………….………..………… สัญชาติ………………………...…………………….
อาชีพ :………………………………………………………. ประเภทกิจการ :………………………………………………………………………………………...… ตรอก/ซอย……………………………..…………….
ถนน…………………………………………….แขวง/ตําบล……………………………………………………เขต/อําเภอ………………………………..…………...จังหวัด………………………………………………..
ประเทศ………………………………….….….รหัสไปรษณีย…
 ………………………………………….…….โทรศัพท :…………………………………..………… โทรศัพทมือถือ :………………………………………
โทรสาร :…………………………..……………E-mail Address :……………………………………………..……………………………………………………………………………...…………………………………..
ความประสงคในการหักภาษี ณ ที่จาย ในกรณีที่กองทุนจายปนผล
กรณีเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย
ไมหักภาษี ณ ทีจ่ าย
หักภาษี ณ ทีจ่ าย เลขประจําตัวผูเสียภาษี…………………………………………………………………………………………...……………..…………………………
ในกรณีที่ไมระบุความประสงค บริษัทจัดการจะถือวาทานไมประสงคจะหักภาษี ณ ที่จาย
สถานที่ตดิ ตอ/นําสงเอกสาร
ที่อยูต ามทะเบียนบาน/ตามทีจ่ ดทะเบียน
สถานทีท่ ํางาน
ที่อยูปจ จุบนั
มาติดตอทีบ่ ริษัท
E-mail………………...………..……………………………..
อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………..
การรับรายงาน/การดูขอมูลผาน website บริษัท
- รายงานยอดคงเหลือรายเดือน
ผาน e-mail Address (ระบุ)…………………………………………………………………...……….
- หนังสือรับรองสิทธิ/ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (กรณีบัญชี Ominbus เทานัน้ )
ผาน e-mail Address (ระบุ)…………………………………………………………………..….…….
- ขาวสารอืน่ ๆ
ผาน e-mail Address (ระบุ)…………………………………………………………….………..…….
- การดูขอ มูลผาน website บริษัท
แจงผาน e-mail Address (ระบุ)…………………………………………………………….………….

รับเปนเอกสารทางไปรษณีย
รับเปนเอกสารทางไปรษณีย
รับเปนเอกสารทางไปรษณีย
แจงทางไปรษณีย

ขาพเจาขอรับรองวาไดเปดเผยขอมูลถูกตองตรงตามความจริงทุกประการ และหากมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ ขาพเจาจะแจงให บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด ทราบ และหากภายหลังปรากฏวาขอมูลที่
ขาพเจาไดใหไวนั้นไมเปนความจริง ขาพเจาขอรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว ขาพเจารับทราบและตกลงยินยอมทีจ่ ะปฏิบัติและผูกพันตนเองตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมของบริษัทฯ
และหรือที่บริษัทจะไดกําหนดและประกาศตอไปในภายหนาทุกประการ และการทําธุรกรรมของขาพเจาไมมีวัตถุประสงคเพือ่ การฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
ลงชือ่ ……………………………………………………………………………………ผูลงทุน
คํานิยาม “ผูรับประโยชน” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ไดรับประโยชนทอดสุดทายจากการทําธุรกรรมและบุคคลธรรมดาที่มีอํานาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดทาย

สําหรับฝายปฏิบัติการบริหารสินทรัพย :

กลุมความเสี่ยง 1

กลุมความเสี่ยง 2

ผูบันทึกขอมูล...............................................................................................................................

กลุมความเสีย่ ง 3
วันที่................................................................................
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(เอกสารหมายเลข 1)
เอกสารประกอบกรณีบุคคลทีม่ ีสถานภาพทางการเมือง
ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. 2556
ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนที่ 63 ก. วันที่ 17 กรกฎาคม 2556
เรียน

กรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด

ตามที่ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว…………….………………………....……………………เลขประจําตัวประชาชน…………….…………..……………
สถานภาพทางการเมือง……………………….………………………..……………………………………………………...…………………………...………..……
ไดเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย, หนวยลงทุน, กองทุนสวนบุคคล ฯลฯ ไวกับบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด ขาพเจาขอเปดเผยขอมูลบุคคลที่มีความสัมพันธกับ
ขาพเจาตอ บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด ดังนี้คอื
(1) ชื่อ-นามสกุลบิดา………….………….…..……..…………...……………………………..………เลขประจําตัวประชาชน…………………...……...….…….….
(2) ชื่อ-นามสกุลมารดา…...………………..………………………….………………..……...………เลขประจําตัวประชาชน………………..…....…..…..…….….
สมาชิกในครอบครัว
(1) ขอมูลคูสมรส :
(จดทะเบียนสมรส)

ชื่อ-นามสกุลคูสมรส………………………………………………...…………...………..…………………………….…………….
เลขประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทางเลขที…
่ …………………………………………….…………..……..…..…...………….

(2) ขอมูลคูสมรส :
(ไมจดทะเบียนสมรส)

ชื่อ-นามสกุลคูสมรส……………………………………………………………………………………...……..…………………….
เลขประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทางเลขที…
่ ……………………………………...……………….…………..….…………….

(3) บุตรที่บรรลุนติ ิภาวะ และที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
1)…………………..……………..……..….วัน/เดือน/ปเกิด………………………….………..เลขประจําตัวประชาชน………………………..……………...….…..
2)……………………..……………….……วัน/เดือน/ปเกิด…………………………………...เลขประจําตัวประชาชน……….………………...………..……….….
3)…………………………………..….…….วัน/เดือน/ปเกิด…………………………...……...เลขประจําตัวประชาชน……….………………..…….…...……….....
4)……………………..………………….….วัน/เดือน/ปเกิด………………………………….. เลขประจําตัวประชาชน…………………..…......….…..…….….…...
ผูรวมงานใกลชิด ไดแก

(1) บุคคลธรรมดาซึ่งเปนผูรวมงานที่ไดรับมอบหมายใหครอบครองหรือดูแลทรัพยสินหรือประโยชนอื่นๆ
(2) บุคคลธรรมดาซึ่งมีความสัมพันธใกลชดิ อันเนื่องมาจากการสรางหรือดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจ
1)…………………..……………..……..….ความสัมพันธ………..………………….………..เลขประจําตัวประชาชน………………………..……………...….…..
2)……………………..……………….……ความสัมพันธ………..………………….………..เลขประจําตัวประชาชน………………………..……………...….…..
3)…………………………………..….……ความสัมพันธ………..………………….………..เลขประจําตัวประชาชน……………………..………………...….…..
4)………………………..………………….ความสัมพันธ………..………………….………..เลขประจําตัวประชาชน……………………..………………...….…..
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ขาพเจาไดใหไวบริษทั ตามทีร่ ะบุในเอกสารฉบับนี้ถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ……………………………………………………………………………………ผูลงทุน
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