แบบแสดงขอมูลผูลงทุน (ลูกคานิติบุคคล)
เลขที่บญ
ั ชีลูกคา (CIF No.)……………………………………………………………….

วันที…
่ ………………………………….……………………………

ชือ่ นิติบุคคล………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
เลขทะเบียนนิติบคุ คล :……………………………………... วันทีอ่ อกเอกสาร :………………………………………………..……….…. เลขที่บตั รประจําตัวผูเสียภาษี:………………...…………………………………..
ทีอ่ ยูตามหนังสือรับรอง: เลขที่ : …………..…….…..……... หมู : ……….. อาคาร/หมูบาน : …………………………………………………..…..…….…..….. ตรอก/ซอย : ………………………….…………………..
ถนน : ………………………………………………..……... แขวง/ตําบล : ……………………………..… เขต/อําเภอ :………………………………………… จังหวัด :…………………….….………………………….
ประเทศ :………………………………………….…..…….. รหัสไปรษณีย :………………………………. โทรศัพทบาน :……………………………………… โทรศัพทมอื ถือ :……………………..……………………
โทรสาร :…………………………………………….………
ชือ่ บุคคลที่ติดตอ :……………………………………………………………………………………...……. ตําแหนง :………………………………………………………………...…………………………………………
โทรศัพท :………………………..………………...…….….. โทรสาร :………………………………….… E-mail Address :……………………………………….………………………………………………………..
1. รายชื่อกรรมการผูมีอํานาจ (อยางนอย 2 คน) ตามที่ระบุอยูในหนังสือรับรองนิติบุคคล
1)…………………………………………………..…...…… ตําแหนง :………………………………….….….…… เลขประจําตัวประชาชน…………………………….…..…… สัญชาติ :………………………………
2)…………………………………………………….........… ตําแหนง :…………………………………...….……... เลขประจําตัวประชาชน……………………….…………..… สัญชาติ :………………………………
3)…………………………………………………………..... ตําแหนง :…………………………………….…..…… เลขประจําตัวประชาชน……………………………....….…. สัญชาติ :………………………………
2. รายชื่อผูถือหุนรายใหญ (ตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไปเทานัน้ โดยนับรวมกลุมบุคคลเดียวกัน)
1)……………………………………………………………………เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจําตัวประชาชน…………………..………………….………….สัญชาติ :…………………………………………………
2)……………………………………………………………………เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจําตัวประชาชน……………………..……………….………….สัญชาติ :…………………………………………………
3)……………………………………………………………………เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจําตัวประชาชน……………………..……………….………….สัญชาติ :…………………………………………………
4)……………………………………………………………………เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจําตัวประชาชน……………………..………………….……….สัญชาติ :…………………………………………………
3. รายชื่อผูถือหุนรายใหญที่เปนนิติบุคคลและผูถ ือหุน หรือผูเปนหุน สวนของนิติบุคคลนั้น ซึ่งถือหุน หรือเปนหุน สวนในนิติบุคคลดังกลาวไมวาทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุน
ไมมี

ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดหรือความเปนหุนสวนทั้งหมด

มี (โปรดระบุ)

1)……………………………………………………………………เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจําตัวประชาชน…………………………………..….………….สัญชาติ :…………………………………………………
2)……………………………………………………………………เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจําตัวประชาชน…………………………………..….………….สัญชาติ :…………………………………………………
3)……………………………………………………………………เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจําตัวประชาชน……………………………………...………….สัญชาติ :…………………………………………………
4)……………………………………………………………………เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจําตัวประชาชน…………………………………..…….……….สัญชาติ :…………………………………………………
4. บุคคลทีม่ ีอํานาจควบคุมในนิติบคุ คลตามขอ 3. (โปรดดูคําอธิบายในหมายเหตุดานลาง)
4.1 กรณีภาคเอกชน

ไมมี

มี (โปรดระบุ)

4.1.1)…………………………………………………..……………เลขประจําตัวประชาชน…………………………………………………………………….สัญชาติ……………………………………………………….
4.1.2)…………………………………………………..……………เลขประจําตัวประชาชน…………………………………………………………………….สัญชาติ………………………………………………………
4.1.3)…………………………………………..……………………เลขประจําตัวประชาชน…………………………………………………………………….สัญชาติ………………………………………………………
4.1.4)………………………………………………………..………เลขประจําตัวประชาชน…………………………………………………………………….สัญชาติ……………………………………………………….
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 หนวยงานที่ถูกกํากับหรือถูกกํากับควบคุมโดยภาครัฐไมวาทางตรงหรือทางออม
1)………………………………………………………………………………………..…..……………… 2)…………………………………………………………………………………….………………………………
5. กองทุนสวนบุคคลของบุคคลตามขอ 3

ไมมี

มี (โปรดระบุ)

1) กองทุนสวนบุคคล…………………………………………………………………เลขที…
่ ……..……. 2) กองทุนสวนบุคคล……………………………..…………………………………เลขที…
่ ……………………….
6. กองทุนสวนบุคคลของบุคคลตามขอ 4

ไมมี

มี (โปรดระบุ)

1) กองทุนสวนบุคคล…………………………………………………………………เลขที…
่ ……..……. 2) กองทุนสวนบุคคล……………………………..…………………………………เลขที…
่ ……………………….
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หมายเหตุ

คําอธิบายบุคคลที่มอี ํานาจควบคุมในนิติบคุ คล
“อํานาจควบคุม” ตามขอ 4 หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพือ่ ใหไดประโยชนจากกิจกรรมตางๆ ของกิจการนัน้
ขอกําหนดสําหรับบุคคลที่มีอํานาจควบคุมในนิติบคุ คล
- กรณีภาคเอกชน ใหหมายถึง บุคคลที่มีอํานาจในการควบคุมตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี่ยวกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
อนึ่งมาตรฐานการบัญชีดังกลาวขอ 13 กําหนดใหบริษัทใหญถอื วามีอํานาจควบคุมเมือ่ บริษทั ใหญมอี ํานาจในการออกเสียงไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมโดยผานบริษทั ยอยอืน่ เกินกวากึ่งหนึ่งใน
กิจการอื่น
ยกเวนในกรณีที่บริษทั ใหญมหี ลักฐานแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาอํานาจในการออกเสียงนัน้ ไมทําใหบริษัทใหญสามารถควบคุมกิจการดังกลาวได กรณีตอ ไปนี้ถอื วาบริษัทใหญมีอํานาจควบคุม
กิจการอืน่ แมวาจะมีอํานาจในการออกเสียงกึ่งหนึง่ หรือนอยกวา
(1) บริษทั ใหญมอี ํานาจในการออกเสียงมากกวากึง่ หนึ่งเนือ่ งจากขอตกลงทีม่ ีกับผูถือหุนรายอืน่
(2) บริษทั ใหญมอี ํานาจตามกฎหมายหรือตามขอตกลงในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการอืน่
(3) บริษัทใหญมอี ํานาจในการแตงตั้งหรือถอดถอนบุคคลสวนใหญในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผูบริหารอื่นที่มอี ํานาจเทียบเทาคณะกรรมการบริษัท โดยที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะผูบริหาร
อืน่ นัน้ มีอํานาจในการควบคุมกิจการ
(4) บริษัทใหญมอี ํานาจในการกําหนดทิศทางในการออกเสียงสวนใหญในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผูบริหารอืน่ ที่มอี ํานาจเทียบเทาคณะกรรมการบริษทั โดยที่คณะกรรมการบริษทั และคณะ
ผูบริหารอื่นนัน้ มีอํานาจในการควบคุมกิจการ
- กรณีภาครัฐ ใหรวมถึงกรณี ดังนี้
(1) สวนราชการ
(2) รัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
(3) หนวยงานที่ถูกกํากับหรือถูกกํากับควบคุมโดยภาครัฐไมวาทางตรงหรือทางออม

ประวัติการกระทําผิดตามกฎหมายฟอกเงินภายใน 3 ปที่ผานมา :
ไมเคยกระทําความผิด
เคยกระทําในความผิดมูลฐาน…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
ประเภทกิจการที่ทํางาน/ดําเนินกิจการ :
ธุรกิจใหกูยืมเงินนอกระบบ
อุปกรณเครื่องไฟฟา
พัฒนาที่ดิน / กอสราง / รับเหมา
สํานักงานกฎหมาย
บริการ / โรงพยาบาล / รานอาหาร
ผลิตอาหาร / เครื่องดื่ม
ขนสง / สื่อสาร / สาธารณูปโภค
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
สิ่งพิมพ / กระดาษ
เวชภัณฑ / เคมีภัณฑ
ธุรกิจหลักทรัพย / ธนาคาร / ประกันภัย
ยานพาหนะ / อะไหล
บันเทิง / โรงแรม
พลาสติก / ปโตรเคมีภัณฑ
หางสรรพสินคา / ซุปเปอรมาเก็ต / รานคาปลีก
สิ่งทอ / เครื่องหนัง
เกษตรกรรม / กสิกรรม
อื่น ๆ ............……………………………..…………………………

ธุรกิจผลิตอาวุธ / ตัวแทนคาอาวุธ / คาอาวุธยุทธภัณฑ
ธุรกิจโอนเงิน
ธุรกิจซื้อขายเพชรพลอย / ทองคํา / อัญมณี
เกิน 100 ลานบาท
ไมเกิน 100 ลานบาท
บริษัทหรือนายหนาจัดหางาน
ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ธุรกิจคาสิโน / บอนการพนัน
คาของเกา / วัตถุโบราณ
ธุรกิจนําเที่ยว / บริษัททัวร
ธุรกิจสถานบริการ

การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและรายรับของบริษัท
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ไมเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและรายรับมากกวาหรือเทากับรอยละ 50 เปนเงินสด
ไมเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯและรายรับนอยกวารอยละ 50 เปนเงินสด
มีสาขาหรือบริษัทในเครือที่ดําเนินธุรกิจในตางประเทศ
ไมมี
มี ประเทศ……………………………………………………………………………
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 :……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
แหลงที่มาของเงินในการลงทุน :
การประกอบธุรกิจ
ขายหลักทรัพย/ตราสารทางการเงิน
การลงทุน
เงินปนผล/ดอกเบี้ย
อืน่ ๆ (ระบุ)………………………………..…………..
ประสบการณ เปาหมาย และวัตถุประสงคการลงทุน (กรุณากรอกรายละเอียดหรือใสเครื่องหมาย 9 ในชองสี่เหลี่ยม)
ประสบการณการลงทุน :
ไมเคย
นอย
ความรูความเขาใจ :
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)……………………………………………
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ผูรับประโยชน (กรณีผูรับประโยชนเปนบุคคลธรรมดาอื่นโปรดแนบเอกสารประกอบเพื่อใชในการแสดงตน
และตองเปดเผยขอมูลผูรับประโยชนเชนเดียวกับลูกคา)
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 ขาพเจาจะแจงใหบริษทั หลักทรัพย 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................................................................................

WOP005 Revised on Sep.2014

3

