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แบบแสดงขอมูลผูลงทุน (ลกูคาบุคคลธรรมดา) 
 

เลขที่บัญชีลูกคา (CIF No.) ………………………………………………………     วันที…่………………………………….…………………………. 
ชือ่ผูถือหนวยลงทนุ :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดนิทาง :………………………………………………………………..……… เลขที่บัตรประจําตัวผูเสียภาษี : ………………………………………………………………………...…………. 
วัน/เดือน/ปเกิด :……………………………………..……… สัญชาต ิ: …………………..………….……. เชื้อชาต ิ: …………………..……………..…..….….. ศาสนา: ………………………….…….…………...…… 
ทีอ่ยูทีต่ิดตอ : เลขที ่: ……………………..……... หมู : ……….. อาคาร/หมูบาน : …………………………………………………..…..…….…..….. ตรอก/ซอย : ………………………….………………….. 
ถนน : ………………………………………………..……... แขวง/ตําบล : ……………………………..… เขต/อําเภอ :………………………………………… จังหวดั :…………………….….…………………………. 
ประเทศ :………………………………………….…..…….. รหัสไปรษณีย :………………………………. โทรศัพทบาน :……………………………………… โทรศัพทมอืถือ :……………………..…………………… 
E-mail Address :……………………………………………………………………………………………. 
วุฒิการศึกษา   ต่ํากวาปริญญาตรี   ปริญญาตร ี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก   อื่นๆ…………………………………………………………… 
สถานภาพ    โสด    สมรส    หยา    หมาย    อื่นๆ…………………………………………………………… 
ขอมูลคูสมรส  ชือ่-นามสกุลคูสมรส……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………. 
    บัตรประชาชน/หนังสอืเดนิทางเลขที…่……………………………………….…………   เชื้อชาต…ิ……………………..……..…   สัญชาต…ิ…………………………...……….. 
บุตรที่ยังไมบรรลุนติิภาวะ   1)………………………………………..…………….……… วัน/เดือน/ปเกิด…………………….……… เลขประจําตัวประชาชน.........................……………………............................ 
 2)……………………………………………………………… วัน/เดือน/ปเกิด…………………….….…..  เลขประจําตัวประชาชน...........................………………….............................. 
กองทุนสวนบคุคลของคูสมรส   ไมมี   มี (โปรดระบุ) 
  1)…………………………………………………………..........…เลขที…่………….... 2)…………………………………………………………..........……….…เลขที…่………......... 
กองทุนสวนบคุคลของบุตรที่ยังไมบรรลุนติิภาวะ   ไมมี    มี (โปรดระบุ) 
  1)……………………………………………………..........………เลขที…่………….... 2)……………………………..........…………………………………….…เลขที…่……………. 
บุคคลธรรมดาผูเปดบัญชีรวม 
1. ชือ่………………………………………………………………………………………………….…………..……….. นามสกุล………………………………………...……….………………………………………… 
เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดนิทางเลขที…่………………………………………………………………………………………………… 
ทีอ่ยูตามทะเบียนบาน : เลขที่ : ……………………..……... หมู : ……….. อาคาร/หมูบาน : …………………………………………………..…..…….…..….. ตรอก/ซอย : ………………………….………………….. 
ถนน : ………………………………………………..……... แขวง/ตําบล : ……………………………..… เขต/อําเภอ :………………………………………… จังหวดั :…………………….….…………………………. 
ประเทศ :………………………………………….…..…….. รหัสไปรษณีย :………………………………. โทรศัพทบาน :……………………………………… โทรศัพทมอืถือ :……………………..…………………… 
E-mail Address :……………………………………………………………………………………………. 
วุฒิการศึกษา    ต่ํากวาปริญญาตร ี   ปริญญาตร ี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก   อื่นๆ…………………………………………………………… 
สถานภาพ    โสด    สมรส    หยา    หมาย    อื่นๆ…………………………………………………………… 
ขอมูลคูสมรส  ชือ่-นามสกุลคูสมรส……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………. 
    บัตรประชาชน/หนังสอืเดนิทางเลขที…่……………………………………….…………   เชื้อชาต…ิ……………………..……..…   สัญชาต…ิ…………………………...……….. 
บุตรที่ยังไมบรรลุนติิภาวะ  1)……………………………………………………….……… วัน/เดือน/ปเกิด…………………….……… เลขประจําตัวประชาชน.........................……………………............................ 
 2)……………………………………………………………… วัน/เดือน/ปเกิด…………………….….…..  เลขประจําตัวประชาชน...........................………………….............................. 
กองทุนสวนบคุคลของคูสมรส   ไมมี   มี (โปรดระบุ) 
  1)……………………………………………………………เลขที…่..………………….... 2)………………………………………………………………….…เลขที…่………………….. 
กองทุนสวนบคุคลของบุตรที่ยังไมบรรลุนติิภาวะ   ไมมี    มี (โปรดระบุ) 
  1)……………………………………………………………เลขที…่..………………….... 2)………………………………………………………………….…เลขที…่………………….. 
 
2. ชือ่………………………………………………………………………………………………….…………..……….. นามสกุล………………………………………...……….………………………………………… 
เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดนิทางเลขที…่……………………………………………………………………………… 
ทีอ่ยูตามทะเบียนบาน : เลขที่ : ……………………..……... หมู : ……….. อาคาร/หมูบาน : …………………………………………………..…..…….…..….. ตรอก/ซอย : ………………………….………………….. 
ถนน : ………………………………………………..……... แขวง/ตําบล : ……………………………..… เขต/อําเภอ :………………………………………… จังหวดั :…………………….….…………………………. 
ประเทศ :………………………………………….…..…….. รหัสไปรษณีย :………………………………. โทรศัพทบาน :……………………………………… โทรศัพทมอืถือ :……………………..…………………… 
E-mail Address :…………………………………………………………………………………………………………. 
วุฒิการศึกษา    ต่ํากวาปริญญาตร ี   ปริญญาตร ี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก   อื่นๆ…………………………………………………………… 
ขอมูลคูสมรส  ชือ่-นามสกุลคูสมรส……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………. 
    บัตรประชาชน/หนังสอืเดนิทางเลขที…่……………………………………….…………   เชื้อชาต…ิ……………………..……..…   สัญชาต…ิ…………………………...……….. 
บุตรที่ยังไมบรรลุนติิภาวะ  1)……………………………………………………….……… วัน/เดือน/ปเกิด…………………….……… เลขประจําตัวประชาชน.........................……………………............................ 
 2)……………………………………………………………… วัน/เดือน/ปเกิด…………………….….…..  เลขประจําตัวประชาชน...........................…………………............................ 
กองทุนสวนบคุคลของคูสมรส   ไมมี   มี (โปรดระบุ) 
  1)……………………………………………………………เลขที…่..………………….... 2)………………………………………………………………….…เลขที…่………………….. 
 
กองทุนสวนบคุคลของบุตรที่ยังไมบรรลุนติิภาวะ   ไมมี    มี (โปรดระบุ) 
  1)……………………………………………………………เลขที…่..………………….... 2)………………………………………………………………….…เลขที…่………………….. 
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3. ชื่อ………………………………………………………………………………………………….…………..……….. นามสกุล………………………………………...……….………………………………………… 
เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดนิทางเลขที…่………………………………………………………………………………………………… 
ทีอ่ยูตามทะเบียนบาน : เลขที่ : ……………………..……... หมู : ……….. อาคาร/หมูบาน : …………………………………………………..…..…….…..….. ตรอก/ซอย : ………………………….………………….. 
ถนน : ………………………………………………..……... แขวง/ตําบล : ……………………………..… เขต/อําเภอ :………………………………………… จังหวดั :…………………….….…………………………. 
ประเทศ :………………………………………….…..…….. รหัสไปรษณีย :………………………………. โทรศัพทบาน :……………………………………… โทรศัพทมอืถือ :……………………..…………………… 
E-mail Address :……………………………………………………………………………………………. 
วุฒิการศึกษา    ต่ํากวาปริญญาตร ี   ปริญญาตร ี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก   อื่นๆ…………………………………………………………… 
ขอมูลคูสมรส  ชือ่-นามสกุลคูสมรส……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………. 
    บัตรประชาชน/หนังสอืเดนิทางเลขที…่……………………………………….…………   เชื้อชาต…ิ……………………..……..…   สัญชาต…ิ…………………………...……….. 
บุตรที่ยังไมบรรลุนติิภาวะ  1)……………………………………………………….……… วัน/เดือน/ปเกิด…………………….……… เลขประจําตัวประชาชน.........................……………………............................ 
 2)……………………………………………………………… วัน/เดือน/ปเกิด…………………….….…..  เลขประจําตัวประชาชน...........................………………….............................. 
กองทุนสวนบคุคลของคูสมรส   ไมมี   มี (โปรดระบุ) 
  1)……………………………………………………………เลขที…่..………………….... 2)………………………………………………………………….…เลขที…่………………….. 
กองทุนสวนบคุคลของบุตรที่ยังไมบรรลุนติิภาวะ   ไมมี    มี (โปรดระบุ) 
  1)……………………………………………………………เลขที…่..………………….... 2)………………………………………………………………….…เลขที…่………………….. 
4. ชือ่………………………………………………………………………………………………….…………..……….. นามสกุล………………………………………...……….………………………..……………… 
เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดนิทางเลขที…่……………………………………………………………………………… 
ทีอ่ยูตามทะเบียนบาน : เลขที่ : ……………………..……... หมู : ……….. อาคาร/หมูบาน : …………………………………………………..…..…….…..….. ตรอก/ซอย : ………………………….………………….. 
ถนน : ………………………………………………..……... แขวง/ตําบล : ……………………………..… เขต/อําเภอ :………………………………………… จังหวดั :…………………….….…………………………. 
ประเทศ :………………………………………….…..…….. รหัสไปรษณีย :………………………………. โทรศัพทบาน :……………………………………… โทรศัพทมอืถือ :……………………..…………………… 
E-mail Address :………………………………………………………………………………………………………….. 
วุฒิการศึกษา    ต่ํากวาปริญญาตร ี   ปริญญาตร ี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก   อื่นๆ…………………………………………………………… 
ขอมูลคูสมรส  ชือ่-นามสกุลคูสมรส……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………. 
    บัตรประชาชน/หนังสอืเดนิทางเลขที…่……………………………………….…………   เชื้อชาต…ิ……………………..……..…   สัญชาต…ิ…………………………...……….. 
บุตรที่ยังไมบรรลุนติิภาวะ  1)……………………………………………………….……… วัน/เดือน/ปเกิด…………………….……… เลขประจําตัวประชาชน.........................……………………............................ 
 2)……………………………………………………………… วัน/เดือน/ปเกิด…………………….….…..  เลขประจําตัวประชาชน...........................………………….............................. 
กองทุนสวนบคุคลของคูสมรส   ไมมี   มี (โปรดระบุ) 
  1)……………………………………………………………เลขที…่..………………….... 2)………………………………………………………………….…เลขที…่………………….. 
กองทุนสวนบคุคลของบุตรที่ยังไมบรรลุนติิภาวะ   ไมมี    มี (โปรดระบุ) 
  1)……………………………………………………………เลขที…่..………………….... 2)………………………………………………………………….…เลขที…่………………….. 
ประวัติการกระทําผิดตามกฎหมายฟอกเงินภายใน 3 ปที่ผานมา : 

  ไมเคยกระทําความผิด       เคยกระทําในความผิดมูลฐาน…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 
ตําแหนงทางการเมือง          ไมมี     มี (โปรดระบุในเอกสารหมายเลข 1) 
ความเกี่ยวของกับนักการเมือง (กรณทีี่ไมมี โปรดระบุวาไมมี)……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 

อาชีพ/สถานทีท่ํางาน/ประเภทกิจการ (กรุณากรอกรายละเอียดหรือใสเคร่ืองหมาย  ในชองสี่เหลี่ยม) 

  รับราชการ            พนักงานรัฐวิสาหกิจ        ธุรกิจสวนตัว   วิศวกร    พนักงานบริษัท                   พนักงานธนาคาร / สถาบันการเงิน           
  พนักงาน บล. /บลจ.    พยาบาล   ครู / อาจารย      ตํารวจ / ทหาร   สถาปนิก       เภสัชกร  
  ทนายความ             ผูพิพากษา/อัยการ     แพทย   พนักงานขาย      อื่น ๆ   …………………………………………………………………………………………. 

สถานที่ทํางาน : ชือ่สถานที่ทํางาน………………………………………………………………………..………………...ตําแหนง……………………………………………………………………………………………... 
ทีอ่ยูทีท่ํางาน: เลขที ่: ………………………..….…..……... หมู : ……….. อาคาร/หมูบาน : …………………………………………………..…..…….…..….. ตรอก/ซอย : ………………………….………………….. 
ถนน : ………………………………………………..……... แขวง/ตําบล : ……………………………..… เขต/อําเภอ :………………………………………… จังหวดั :…………………….….…………………………. 
ประเทศ :………………………………………….…..…….. รหัสไปรษณีย :………………………………. โทรศพัทบาน :……………………………………… โทรศัพทมอืถือ :……………………..…………………… 
E-mail Address :……………………………………………………………………………………………. 
ประเภทกิจการที่ทํางาน/ดําเนินกิจการ : 

 ธุรกิจใหกูยืมเงินนอกระบบ                          อุปกรณเคร่ืองไฟฟา  ธุรกิจผลิตอาวุธ / ตวัแทนคาอาวุธ / คาอาวุธยทุธภัณฑ 
 พัฒนาที่ดิน / กอสราง / รับเหมา    สํานักงานกฎหมาย   ธุรกิจโอนเงิน  
 บริการ / โรงพยาบาล / รานอาหาร   ผลิตอาหาร / เคร่ืองดื่ม     ธุรกิจซื้อขายเพชรพลอย / ทองคํา / อัญมณ ี
 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 / เคร่ืองหนัง  คาของเกา / วัตถุโบราณ 
 เกษตรกรรม / กสิกรรม     ธุรกิจนําเที่ยว / บริษัททัวร 
 อื่น ๆ ............……………………………..….      ธุรกิจสถานบริการ 
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สถานะทางการเงิน (กรุณากรอกรายละเอียดหรือใสเครื่องหมาย  ในชองสี่เหลีย่ม) 

รายไดตอป :    นอยกวา 500,000 บาท    500,000 บาท – 1 ลานบาท    1-5 ลานบาท 
    > 5-10 ลานบาท    > 10 ลานบาทขึน้ไป 
ประเภทของรายได :   เงินเดือน/คาจาง    การดําเนินกิจการ/กิจการสวนตัว    เงินปนผล/ดอกเบี้ย 
    คาเชา     มรดก      อื่นๆ (ระบุ)………………………………………..……………….………….. 
แหลงที่มาของเงินทุนมาจากประเทศ : (โปรดระบุ).……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
แหลงที่มาของเงินในการลงทุน :    การประกอบธุรกิจ       ขายหลักทรัพย/ตราสารทางการเงิน       การลงทุน        เงินปนผล/ดอกเบี้ย       อืน่ๆ (ระบุ)………………………………..………….. 
 

ประสบการณ เปาหมาย และวัตถุประสงคการลงทนุ (กรุณากรอกรายละเอยีดหรือใสเคร่ืองหมาย   ในชองสี่เหลี่ยม) 

ประสบการณการลงทุน :   ไมเคย    เคย (โปรดระบุประเภทการลงทนุ)…………………………………………………………………………………………..……………………………….… 
ความรูความเขาใจ :   นอย    ปานกลาง    มาก    อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………………………..……………… 
เปาหมายการลงทุน/การรับความเสี่ยง :    เนนรักษาเงินตน       ผลตอบแทนสม่ําเสมอ รับความเสี่ยงไดนอย 
      ผลตอบแทนสม่ําเสมอและเติบโตสูงในอนาคต รับความเสี่ยงไดปานกลาง   ผลตอบแทนคอนขางสูง รับความเสี่ยงไดคอนขางสูง 
วัตถุประสงคการลงทนุ :     เพื่อการลงทุนระยะสั้น      เพื่อการลงทนุระยะยาว  
      เพื่อความมัน่คงของบุคคลในครอบครัว     เพื่อการใชจายหลังเกษียณอาย ุ  
      เพื่อบริหารสภาพคลองสวนเกิน     เพื่อการออม    อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………… 
 

ผูรับประโยชน (กรณีผูรับประโยชนเปนบคุคลธรรมดาอื่นโปรดแนบเอกสารประกอบเพื่อใชในการแสดงตนและตองเปดเผยขอมลูผูรับประโยชนเชนเดียวกับลูกคา) 

ขาพเจาตองการเปดบัญชีเพื่อ 
  ขาพเจาเอง   ผูอื่น (ระบุชื่อนามสกลุ)………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 

ระบุความสัมพันธ………………………………………………………….… เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดนิทาง………………………………….………..………… สัญชาต…ิ……………………...……………………. 
อาชีพ :………………………………………………………. ประเภทกิจการ :………………………………………………………………………………………...… ตรอก/ซอย……………………………..……………. 
ถนน…………………………………………….แขวง/ตําบล……………………………………………………เขต/อําเภอ………………………………..…………...จังหวัด……………………………………………….. 
ประเทศ………………………………….….….รหสัไปรษณีย…………………………………………….…….โทรศพัท :…………………………………..………… โทรศัพทมือถอื :……………………………………… 
โทรสาร :…………………………..……………E-mail Address :……………………………………………..……………………………………………………………………………...………………………………….. 
 

ความประสงคในการหักภาษี ณ ที่จาย ในกรณีที่กองทุนจายปนผล 
กรณีเปนบคุคลธรรมดาหรือนติิบุคคลสญัชาติไทย 

  ไมหักภาษี ณ ทีจ่าย    หักภาษี ณ ทีจ่าย  เลขประจําตัวผูเสียภาษ…ี………………………………………………………………………………………...……………..………………………… 
ในกรณีที่ไมระบุความประสงค บริษัทจัดการจะถือวาทานไมประสงคจะหักภาษี ณ ที่จาย 
 

สถานที่ตดิตอ/นําสงเอกสาร 
 

  ที่อยูตามทะเบียนบาน/ตามทีจ่ดทะเบียน    สถานทีท่ํางาน   ที่อยูปจจุบัน   มาติดตอทีบ่ริษัท   E-mail………………...………..…………………………….. 
  อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….………….. 

 

การรับรายงาน/การดูขอมูลผาน website บริษัท 
 

- รายงานยอดคงเหลอืรายเดือน   ผาน e-mail Address (ระบุ)…………………………………………………………………...……….   รับเปนเอกสารทางไปรษณีย 
- หนังสอืรับรองสิทธิ/ใบยืนยัน/ใบเสรจ็รับเงิน/ใบกํากับภาษี (กรณีบัญช ีOminbus เทานัน้) 
     ผาน e-mail Address (ระบุ)…………………………………………………………………..….…….   รับเปนเอกสารทางไปรษณีย 
- ขาวสารอืน่ๆ     ผาน e-mail Address (ระบุ)…………………………………………………………….………..…….   รับเปนเอกสารทางไปรษณีย 
- การดขูอมูลผาน website บริษัท   แจงผาน e-mail Address (ระบุ)…………………………………………………………….………….   แจงทางไปรษณีย 
 
ขาพเจาขอรับรองวาไดเปดเผยขอมูลถูกตองตรงตามความจริงทุกประการ และหากมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ ขาพเจาจะแจงให บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากดั ทราบ และหากภายหลังปรากฏวาขอมูลที่
ขาพเจาไดใหไวนั้นไมเปนความจริง ขาพเจาขอรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว ขาพเจารับทราบและตกลงยินยอมทีจ่ะปฏิบัติและผูกพันตนเองตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชีช้วนของกองทนุรวมของบริษัทฯ 
และหรือที่บริษัทจะไดกําหนดและประกาศตอไปในภายหนาทุกประการ และการทําธุรกรรมของขาพเจาไมมีวัตถุประสงคเพือ่การฟอกเงนิหรอืสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

 
ลงชือ่……………………………………………………………………………………ผูลงทนุ 
 

คํานิยาม  “ผูรับประโยชน”  หมายถึง  บคุคลธรรมดาที่ไดรับประโยชนทอดสดุทายจากการทําธุรกรรมและบุคคลธรรมดาที่มีอํานาจควบคุมหรอืตดัสนิใจในทอดสุดทาย         

สําหรับฝายปฏิบัติการบริหารสินทรัพย  :        กลุมความเสี่ยง 1               กลุมความเสี่ยง 2                กลุมความเสีย่ง 3  

ผูบันทึกขอมูล...............................................................................................................................            วันท่ี................................................................................ 
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เอกสารประกอบกรณีบุคคลทีม่ีสถานภาพทางการเมือง 
ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเทจ็จริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. 2556 

ฉบับลงวันที ่11 กรกฎาคม 2556 ราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนที่ 63 ก. วันที ่17 กรกฎาคม 2556 
 

เรียน  กรรมการบริหารบรษิัทหลักทรพัย เอเซยี พลัส จาํกัด 
  

ตามท่ีขาพเจา นาย/นาง/นางสาว…………….………………………....……………………เลขประจําตวัประชาชน…………….…………..……………
สถานภาพทางการเมือง……………………….………………………..……………………………………………………...…………………………...………..……
ไดเปดบัญชีซื้อขายหลักทรพัย, หนวยลงทุน, กองทุนสวนบุคคล ฯลฯ ไวกับบรษิัทหลักทรพัย เอเซีย พลัส จาํกัด  ขาพเจาขอเปดเผยขอมูลบุคคลที่มีความสัมพันธกับ
ขาพเจาตอ บรษิัทหลักทรพัย เอเซีย พลัส จํากัด  ดังน้ีคอื 
 
(1) ชื่อ-นามสกุลบิดา………….………….…..……..…………...……………………………..………เลขประจําตัวประชาชน…………………...……...….…….…. 
(2) ชื่อ-นามสกุลมารดา…...………………..………………………….………………..……...………เลขประจาํตัวประชาชน………………..…....…..…..…….…. 
 
สมาชิกในครอบครัว 
 
 (1)  ขอมูลคูสมรส : ชื่อ-นามสกุลคูสมรส………………………………………………...…………...………..…………………………….……………. 
      (จดทะเบียนสมรส) เลขประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทางเลขที…่…………………………………………….…………..……..…..…...…………. 
 
 (2)  ขอมูลคูสมรส : ชื่อ-นามสกุลคูสมรส……………………………………………………………………………………...……..……………………. 
      (ไมจดทะเบียนสมรส) เลขประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทางเลขที…่……………………………………...……………….…………..….……………. 
 
 (3)  บุตรท่ีบรรลุนติิภาวะ และที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ 
1)…………………..……………..……..….วนั/เดือน/ปเกิด………………………….………..เลขประจาํตัวประชาชน………………………..……………...….….. 
2)……………………..……………….…… วัน/เดือน/ปเกิด…………………………………... เลขประจําตวัประชาชน……….………………...………..……….…. 
3)…………………………………..….…….วัน/เดือน/ปเกิด…………………………...……...เลขประจําตัวประชาชน……….………………..…….…...………..... 
4)……………………..………………….….วัน/เดือน/ปเกิด………………………………….. เลขประจําตวัประชาชน…………………..…......….…..…….….…... 
 

 ผูรวมงานใกลชิด ไดแก (1) บุคคลธรรมดาซึ่งเปนผูรวมงานที่ไดรับมอบหมายใหครอบครองหรอืดูแลทรัพยสินหรือประโยชนอื่นๆ 
(2) บุคคลธรรมดาซึ่งมคีวามสัมพันธใกลชิดอันเนื่องมาจากการสรางหรือดาํเนินความสัมพันธทางธรุกิจ 

1)…………………..……………..……..….ความสัมพันธ………..………………….………..เลขประจาํตัวประชาชน………………………..……………...….….. 
2)……………………..……………….…… ความสัมพันธ………..………………….………..เลขประจําตวัประชาชน………………………..……………...….….. 
3)…………………………………..….…… ความสัมพันธ………..………………….………..เลขประจําตวัประชาชน……………………..………………...….….. 
4)………………………..…………………. ความสัมพันธ………..………………….………..เลขประจําตวัประชาชน……………………..………………...….….. 

 
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีขาพเจาไดใหไวบรษิทัตามทีร่ะบุในเอกสารฉบับนี้ถูกตองตามความเปนจรงิทุกประการ  

                                                  
ลงชื่อ……………………………………………………………………………………ผูลงทุน                                         

(เอกสารหมายเลข 1)


