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    เลขจดทะเบียนนิติบุคคล (Register No.)  - --- 
ชื่อบัญชีกองทุน (Name) ............................................................................................................................. ......................................................................................................... 

ข้อมูลส่วนตัว (เดิม) :   ไม่เปลี่ยนแปลง    มีการเปลี่ยนแปลง  (โปรดระบุรายละเอียดตามด้านล่าง เฉพาะข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง) 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส าคัญ  (หากมีการแก้ไข โปรดแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้ท าธุรกรรมเปิดบัญชีกับบริษัท) 

1.1 ค าน าหน้า (Name Title) บริษัท ( Corporate )  ห้างหุ้นส่วน ( Partnership Limited ) อ่ืนๆ (Other) …………………………………………………...
1.2 ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย) ........................................................................................................ Name (English)  …………………………......................................................................... 

1.3 เลขที่บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (โปรดระบุ).………………………….................................................................................................................................................... 
 1.4 ชื่อ-นามสกุล ผู้มีอ านาจของนิติบุคคล (ทุกราย) 
(1) ……………………………………………. ID.Card…………………………… 
(2) ……………………………………………. ID.Card…………………………… 
(3) ………………………………………….… ID.Card…………………………… 
(4) ………………………………………….… ID.Card…………………………… 
(5) ………………………………………….… ID.Card…………………………… 

1.6 ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Benefit Owner) 
1.6.1  ชื่อนามสกุล ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา (25% ขึ้นไป)  
(1) ……………………………………… ID.Card………………………….….... 
(2) ……………………………………… ID.Card………………………….…… 
(3) ……………………………………… ID.Card………………………….…… 
(4) ……………………………………… ID.Card………………………….…… 
(5) ……………………………………… ID.Card………………………….…… 

1.6.2 หากไมม่ีข้อมูลตามข้อ 1.6.1 ให้กรอกชื่อนามสกุลผู้ใช้อ านาจในการควบคุมนิติบุคคล 
(1) ……………………………………… ID.Card………………………….…… 
(2) ……………………………………… ID.Card………………………….…… 

1.6.3 หากไม่มีข้อมูลตามข้อ 1.6.1 และ 1.6.2 ให้กรอกชื่อนามสกุลเจ้าหน้าที่บริหารระดับสงู 
         ของนิติบุคคล 
(1) ……………………………………… ID.Card………………………….……. 

1.5 สถานที่ตั้งตามหนังสือรับรองของทางราชการ  
เลขที่ ..................................................อาคาร / ชั้น ......................................................  
ถนน .................................................. แขวง/ต าบล .....................................................   
เขต/อ าเภอ.......................................... จังหวัด ............................................................  
ประเทศ ............................................. รหัสไปรษณีย์ .................................................  
โทรศัพท์ ............................................โทรสาร ...........................................................
อีเมล์ (E-Mail)……………………………………………………………………….. 
1.7 รายละเอียดของผู้ติดต่อ 

ชื่อผู้ติดต่อ (Contact Person) ………………………………………… สถานที่ติดต่อ (Contact Address) ………………………………………………………………..
โทรศัพท์บ้าน (Home Phone)…………..…………..... โทรศัพท์ที่ท างาน (Office Phone) …………………………….. มือถือ (Mobile)……………………..…………  
อีเมล์ (E-Mail)……………………………. 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

2.1 สัญชาติ .................................................   2.2 วัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการ ............................................................................................................................. ............ 

2.3 วัตถุประสงค์ (Objective)  

 ออมเงิน (For Saving)                เพ่ือการลงทุน (For Investment)   
 สร้างผลตอบแทน (For return)  ลงทุนเพื่อประโยชน์ด้านภาษี (For Tax benefit)   
 อ่ืนๆ Other (โปรดระบุ/Specify) ………………………………………………. 

2.7 ประเภทธุรกิจ (Business Type) 
 (2) ธุรกจิค้าขายอัญมณี ค้าของเก่า ค้าทอง (Antique/ Jewelry trading) /                    

           ซื้อขายรถมือสอง (Used car) 
 (3) ธุรกจิแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ/โอนเงินออกนอกประเทศ    

            (Currency exchange/Money Transfer) 
 (5) ธุรกจิคาสิโน และ การพนัน (Casino and gambling) 
 (6) ผลิตค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ (Military arms &Weapon trading) 
 (7) อาชีพนายหน้าจัดหางาน (Recruitment Agency) 
 (8) ธุรกจิน าเที่ยว บริษัททัวร์ (Travel/Tour agents) 
 (9) ธุรกจิสถานบริการ (Night club/Lounge) 
 (10) กจิการเช่าซื้อรถยนต์ (Leasing) 
 (11) มลูนิธิ (Foundation)                               (12) องค์กรไม่แสวงหาก าไร                          
 (21) การเงิน-ธนาคาร(Financials/Banking)   
 (22) ประกัน(Insurance/Assurance) 
 (23) โบสถ์/วัด  (Church/Temple)                  (24) อสังหาริมทรัพย์ (Property)                   
 (25) สหกรณ์ (Co-operative)  
 (26) มหาวิทยาลัย/โรงเรียน  (University/School) 
 (31) อ่ืนๆ Other  (โปรดระบุ / Specify)............................................................... 

2.4 แหล่งที่มาของเงิน  แบ่งตามประเทศ (Source of income: classify by Nation) 
ในประเทศไทย  (Thailand)  
นอกประเทศไทย (International) (ระบุชื่อประเทศ:Specify).................................. 

2.5 แหล่งที่มาของเงิน แบ่งตามประเภทรายได้ (Source of income: classify by Type) 
 รายได้จากการประกอบธุรกิจ              รายได้จากการขายทรัพย์สิน  
 รายได้จากเงินลงทุน                            รายได้จากเงินปันผล / ดอกเบี้ย  
 อ่ืนๆ โปรดระบุ (Specify) ........................................................ 

2.6 ระดับรายได้ต่อเดือน (Monthly Income) (เลือกเพียง 1 ข้อ : Choose only one) 
       น้อยกว่า หรือเท่ากับ 1,000,000 บาท  1,000,001 – 20,000,000 บาท 
       20,000,001 – 100,000,000 บาท  100,000,001 – 200,000,000 บาท 
      200,000,001 – 500,000,000 บาท             ตัง้แต ่500,000,001 ขึ้นไป             

 

ส ำหรับลูกค้ำ 

KYC/CDD Ongoing 
(Individual) 
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ส าหรับผู้ติดต่อกับนักลงทุน (For Investor Contract’s Only)  

ผู้จัดท า (Marketing)  …………………………………………………………………………..  

สาขา / ฝ่ายงาน .............................................................วันที่........./........../.......... 

ส าหรับนายทะเบียน (For Registrar’s Only) 

ผู้บันทึกข้อมูล (Recorded by) ………………………………………… วันที่ ....... /...... /....... 
ผู้สอบทาน (Checked by) ………………………………………… วันที่ ....... /...... /....... 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 

KYC/CDD Ongoing 
(Individual) 

 

2.8 ชื่อ-นามสกุล ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (ผู้ที่มาท าธุรกรรม) 

       (1) …………………………………….……… ID.Card…………………………………    วันเกิด ............................................. 

        ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  (Registered Address) เลขที่ .................... ซอย/แยก ...................................... ถนน ................................ ต าบล/แขวง ........................................   
        อ าเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย ์................................ ประเทศ...................................... 
        สถานที่ติดต่อ            ตรงกับ   อ่ืนๆ โปรดระบุ เลขที ่................. ซอย/แยก................................. ถนน....................................... 
        (Contact Address)       “ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน”                                       ต าบล/แขวง ....................................... อ าเภอ/เขต ............................................. 
                                                                                                                           จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย ์.................. ประเทศ ....................... 
       (2) …………………………………….……… ID.Card…………………………………    วันเกิด ............................................. 

        ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  (Registered Address) เลขที่ .................... ซอย/แยก ...................................... ถนน ................................ ต าบล/แขวง ........................................   
        อ าเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย ์................................ ประเทศ...................................... 
        สถานที่ติดต่อ            ตรงกับ   อ่ืนๆ โปรดระบุ เลขที ่................. ซอย/แยก................................. ถนน....................................... 
        (Contact Address)       “ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน”                                       ต าบล/แขวง ....................................... อ าเภอ/เขต ............................................. 
                                                                                                                           จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย ์.................. ประเทศ ....................... 
2.9 ชื่อ-นามสกุล ผู้รับมอบอ านาจ (ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ท าธุรกรรม) (ถ้ามี) 
        (1) …………………………………….……… ID.Card…………………………………    วันเกิด ............................................. 
        ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  (Registered Address) เลขที่ .................... ซอย/แยก ...................................... ถนน ................................ ต าบล/แขวง ........................................   
        อ าเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย ์................................ ประเทศ...................................... 
        สถานที่ติดต่อ            ตรงกับ   อ่ืนๆ โปรดระบุ เลขที ่................. ซอย/แยก................................. ถนน....................................... 
        (Contact Address)       “ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน”                                       ต าบล/แขวง ....................................... อ าเภอ/เขต ............................................. 
                                                                                                                           จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย ์.................. ประเทศ ....................... 
       (2) …………………………………….……… ID.Card…………………………………    วันเกิด ............................................. 
        ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  (Registered Address) เลขที่ .................... ซอย/แยก ...................................... ถนน ................................ ต าบล/แขวง ........................................   
        อ าเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย ์................................ ประเทศ...................................... 
        สถานที่ติดต่อ            ตรงกับ   อ่ืนๆ โปรดระบุ เลขที ่................. ซอย/แยก................................. ถนน....................................... 
        (Contact Address)       “ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน”                                       ต าบล/แขวง ....................................... อ าเภอ/เขต ............................................. 
                                                                                                                           จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย ์.................. ประเทศ ....................... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้เป็นความจริงทุกประการ  (I/We hereby certify that the information provided herein is accurate and truthful) 

             ลงชื่อผู้ลงทุน   ………………………………………………………………… วันที่ ........ / ........ / .........     แสดงตราประทับ (ถ้ามี) 

  Unitholder Signature      (...........................................................................................)                                                  (Company Seal)    

 

ตราประทับ
บริษัท 

Company Seal 
 

บลจ.กท.005/2561 


