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แบบแสดงขอมูลผูลงทุน (ลกูคานิติบุคคล) 
 
 
เลขที่บัญชีลูกคา (CIF No.)……………………………………………………………….                  วันที…่………………………………….…………………………… 
  
ชือ่นติิบุคคล………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เลขทะเบียนนติิบุคคล :……………………………………... วันทีอ่อกเอกสาร :………………………………………………..……….…. เลขที่บัตรประจําตัวผูเสียภาษี:………………...………………………………….. 
ทีอ่ยูตามหนังสอืรับรอง: เลขที่ : …………..…….…..……... หมู : ……….. อาคาร/หมูบาน : …………………………………………………..…..…….…..….. ตรอก/ซอย : ………………………….………………….. 
ถนน : ………………………………………………..……... แขวง/ตําบล : ……………………………..… เขต/อําเภอ :………………………………………… จังหวดั :…………………….….…………………………. 
ประเทศ :………………………………………….…..…….. รหสัไปรษณีย :………………………………. โทรศพัทบาน :……………………………………… โทรศัพทมอืถือ :……………………..…………………… 
โทรสาร :…………………………………………….……… 
ชือ่บุคคลที่ติดตอ :……………………………………………………………………………………...……. ตําแหนง :………………………………………………………………...………………………………………… 
โทรศัพท :………………………..………………...…….….. โทรสาร :………………………………….…  E-mail Address :……………………………………….……………………………………………………….. 
 
1.  รายช่ือกรรมการผูมีอํานาจ (อยางนอย 2 คน) ตามที่ระบุอยูในหนงัสือรับรองนิติบุคคล 

1)…………………………………………………..…...…… ตําแหนง :………………………………….….….…… เลขประจําตัวประชาชน…………………………….…..…… สัญชาต ิ:……………………………… 
2)…………………………………………………….........… ตําแหนง :…………………………………...….……... เลขประจําตัวประชาชน……………………….…………..… สัญชาต ิ:……………………………… 
3)…………………………………………………………..... ตําแหนง :…………………………………….…..…… เลขประจําตัวประชาชน……………………………....….…. สัญชาต ิ:……………………………… 
2.  รายช่ือผูถือหุนรายใหญ (ตั้งแตรอยละ 30 ข้ึนไปเทานัน้โดยนับรวมกลุมบุคคลเดยีวกัน) 
1)……………………………………………………………………เลขทะเบียนนติิบุคคล/เลขประจําตัวประชาชน…………………..………………….………….สัญชาต ิ:………………………………………………… 
2)……………………………………………………………………เลขทะเบียนนติิบุคคล/เลขประจําตัวประชาชน……………………..……………….………….สัญชาต ิ:………………………………………………… 
3)……………………………………………………………………เลขทะเบียนนติิบุคคล/เลขประจําตัวประชาชน……………………..……………….………….สัญชาต ิ:………………………………………………… 
4)……………………………………………………………………เลขทะเบียนนติิบุคคล/เลขประจําตัวประชาชน……………………..………………….……….สัญชาติ :………………………………………………… 
3. รายช่ือผูถือหุนรายใหญที่เปนนิติบุคคลและผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิติบุคคลนั้น ซึ่งถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติบุคคลดังกลาวไมวาทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุน

ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดหรือความเปนหุนสวนทั้งหมด                 ไมม ี     มี (โปรดระบุ) 
1)……………………………………………………………………เลขทะเบียนนติิบุคคล/เลขประจําตัวประชาชน…………………………………..….………….สัญชาต ิ:………………………………………………… 
2)……………………………………………………………………เลขทะเบียนนติิบุคคล/เลขประจําตัวประชาชน…………………………………..….………….สัญชาต ิ:………………………………………………… 
3)……………………………………………………………………เลขทะเบียนนติิบุคคล/เลขประจําตัวประชาชน……………………………………...………….สัญชาต ิ:………………………………………………… 
4)……………………………………………………………………เลขทะเบียนนติิบุคคล/เลขประจําตัวประชาชน…………………………………..…….……….สัญชาติ :………………………………………………… 
4.  บุคคลทีม่ีอํานาจควบคุมในนิติบุคคลตามขอ 3. (โปรดดูคําอธิบายในหมายเหตดุานลาง) 
4.1  กรณีภาคเอกชน    ไมมี     มี (โปรดระบุ) 
4.1.1)…………………………………………………..……………เลขประจําตัวประชาชน…………………………………………………………………….สัญชาต…ิ……………………………………………………. 
4.1.2)…………………………………………………..……………เลขประจําตัวประชาชน…………………………………………………………………….สัญชาต…ิ…………………………………………………… 
4.1.3)…………………………………………..……………………เลขประจําตัวประชาชน…………………………………………………………………….สัญชาต…ิ…………………………………………………… 
4.1.4)………………………………………………………..………เลขประจําตัวประชาชน…………………………………………………………………….สัญชาต…ิ……………………………………………………. 
4.2  กรณีภาครัฐ    ไมมี     มี (โปรดระบุ) 
4.2.1 สวนราชการ 
1)…………………………………………………………..……………………………..………………… 2)…………………………………………………………………………………….……………………………… 
4.2.2  รัฐวิสาหกิจ ตาม พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
1)………………………………………………………………………………..………..………………… 2)…………………………………………………………………………………….……………………………… 
4.2.3 หนวยงานที่ถูกกํากับหรอืถูกกํากับควบคุมโดยภาครัฐไมวาทางตรงหรอืทางออม 
1)………………………………………………………………………………………..…..……………… 2)…………………………………………………………………………………….……………………………… 
5.  กองทนุสวนบุคคลของบุคคลตามขอ 3     ไมมี     มี (โปรดระบุ) 
1) กองทนุสวนบุคคล…………………………………………………………………เลขที…่……..……. 2) กองทุนสวนบคุคล……………………………..…………………………………เลขที…่………………………. 
6.  กองทนุสวนบุคคลของบุคคลตามขอ 4     ไมมี     มี (โปรดระบุ) 
1) กองทนุสวนบุคคล…………………………………………………………………เลขที…่……..……. 2) กองทุนสวนบคุคล……………………………..…………………………………เลขที…่………………………. 
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ประวัติการกระทําผิดตามกฎหมายฟอกเงินภายใน 3 ปที่ผานมา : 

  ไมเคยกระทําความผิด       เคยกระทําในความผิดมูลฐาน…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 
 
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 

 
การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและรายรับของบริษัท 

  เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย     ไมเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยและรายรับมากกวาหรือเทากับรอยละ 50 เปนเงินสด 
  ไมเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯและรายรับนอยกวารอยละ 50 เปนเงินสด 

มีสาขาหรือบริษัทในเครือที่ดําเนินธุรกิจในตางประเทศ     ไมมี     มี ประเทศ…………………………………………………………………………… 
 

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 :……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
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)…………………………………………… 

หมายเหต ุ       คําอธิบายบุคคลที่มีอํานาจควบคมุในนิติบคุคล 
 “อํานาจควบคุม” ตามขอ 4  หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนนิงานของกิจการเพือ่ใหไดประโยชนจากกจิกรรมตางๆ ของกิจการนัน้ 

ขอกําหนดสําหรับบุคคลที่มีอํานาจควบคุมในนติิบุคคล 
- กรณีภาคเอกชน ใหหมายถึง บุคคลที่มีอํานาจในการควบคุมตามมาตรฐานการบัญชทีี่สภาวิชาชพีบัญชีกําหนดเกี่ยวกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
อนึ่งมาตรฐานการบญัชีดังกลาวขอ 13 กําหนดใหบริษัทใหญถอืวามอีํานาจควบคมุเม่ือบริษัทใหญมีอํานาจในการออกเสียงไมวาจะเปนทางตรงหรอืทางออมโดยผานบริษัทยอยอืน่เกนิกวาก่ึงหนึ่งใน

กิจการอื่น  ยกเวนในกรณีที่บริษัทใหญมีหลักฐานแสดงใหเหน็อยางชัดเจนวาอํานาจในการออกเสียงนัน้ไมทําใหบริษัทใหญสามารถควบคุมกิจการดังกลาวได กรณตีอไปนี้ถอืวาบริษัทใหญมีอํานาจควบคุม
กิจการอืน่แมวาจะมีอํานาจในการออกเสียงกึ่งหนึง่หรือนอยกวา 

(1)  บริษัทใหญมีอํานาจในการออกเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งเนือ่งจากขอตกลงทีม่ีกับผูถือหุนรายอืน่ 
(2)  บริษัทใหญมีอํานาจตามกฎหมายหรือตามขอตกลงในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการอืน่ 
(3) บริษัทใหญมีอํานาจในการแตงตั้งหรือถอดถอนบุคคลสวนใหญในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผูบริหารอื่นที่มีอํานาจเทียบเทาคณะกรรมการบริษัท    โดยที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะผูบริหาร

อืน่นัน้มีอํานาจในการควบคุมกิจการ 
(4)  บริษัทใหญมีอํานาจในการกําหนดทิศทางในการออกเสียงสวนใหญในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรอืคณะผูบรหิารอืน่ที่มีอํานาจเทยีบเทาคณะกรรมการบริษัทโดยที่คณะกรรมการบริษัทและคณะ

ผูบริหารอื่นนัน้มีอํานาจในการควบคุมกจิการ 
- กรณีภาครฐั ใหรวมถึงกรณี ดังนี ้
(1)  สวนราชการ 
(2)  รฐัวิสาหกิจตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 

 (3)  หนวยงานที่ถูกกํากับหรือถูกกํากับควบคุมโดยภาครัฐไมวาทางตรงหรอืทางออม 
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ผูรับประโยชน (กรณีผูรับประโยชนเปนบคุคลธรรมดาอื่นโปรดแนบเอกสารประกอบเพื่อใชในการแสดงตน 
และตองเปดเผยขอมูลผูรับประโยชนเชนเดยีวกับลูกคา) 

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 ขาพเจาจะแจงใหบริษัทหลักทรพัย เอเซีย พลัส  จํากดั ทราบ และหากภายหลังปรากฏวาขอมูลที่
ขาพเจาไดใหไวนั้นไมเปนความจริง ขาพเจาขอรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว ขาพเจารับทราบและตกลงยินยอมทีจ่ะปฏิบัติและผูกพันตนเองตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชีช้วนของกองทนุรวมของบริษัทฯ 
และหรือที่บริษัทจะไดกําหนดและประกาศตอไปในภายหนาทุกประการ และการทําธุรกรรมของขาพเจาไมมีวัตถุประสงคเพือ่การฟอกเงนิหรอืสนับสนนุทางการเงินแกการกอการราย 
 
 

 
ลงชือ่……………………………………………………………………………………........ผูลงทนุ 
   

 
 
คํานิยาม  “ผูรับประโยชน”  หมายถึง  บุคคลธรรมดาที่ไดรับประโยชนทอดสดุทายจากการทําธุรกรรมและบุคคลธรรมดาที่มีอํานาจควบคุมหรอืตดัสนิใจในทอดสุดทาย         
 
 
 

สําหรับฝายปฏิบัติการบริหารสินทรัพย  :        กลุมความเสี่ยง 1               กลุมความเสี่ยง 2                กลุมความเสีย่ง 3  

ผูบันทึกขอมูล...............................................................................................................................            วันท่ี................................................................................ 

 


