คำขอปรับปรุงข้อมูล KYC/CDD (สำหรับบุคคลธรรมดำ) พร้อมแนบสำเนำบัตรประชำชน
สำหรับลูกค้ำ

เลขบัตรประชำชน
(ID.Card / Passport No.) - ---
KYC/CDD Ongoing
(Individual)

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Name)......................................................................................................................................................................................................................................
มีควำมประสงค์ปรับปรุงข้อมูลทุกเลขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน หรือ เฉพำะเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน โปรดระบุ ………………………………………………………………………….
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสำคัญ
1.1คำนำหน้ำ (Name Title)
นำย (Mr.)
นำง (Mrs.)
นำงสำว (Miss.)
อื่นๆ (Other)…………………………………
1.2ชื่อนำมสกุล ผู้ขอเปิดบัญชี(ภำษำไทย) ................................................................................................Name (English) …………………………................................................................
1.3 สัญชำติ (Nationality) ……………………………………………………………………………1.4 วันเกิด (Date of Birth) ………………………………………………………………
1.5 ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนเลขที่ .......................... ซอย/แยก ...................................................... ถนน ................................................... ตำบล/แขวง ..................................................................
(Registered Address)อำเภอ/เขต .......................................................... จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์ ..................................... ประเทศ......................................
1.6 สถำนที่ติดต่อ
ตรงกับ
ตรงกับ
อื่นๆ โปรดระบุ เลขที่ ................. ซอย/แยก....................................... ถนน.....................................
(Contact Address)“ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน”“สถำนที่ทำงำน”ตำบล/แขวง ................................................ อำเภอ/เขต ..........................................................
จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ .............................. ประเทศ ............................
1.7 สถำนที่ทำงำน
ชื่อบริษัท ........................................................................................................ ตำแหน่ง .................................................................................................
(Work Place)
ตรงกับ
ตรงกับ
อื่นๆ โปรดระบุ เลขที่ ................. ซอย/แยก...................................... ถนน......................................
“ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน”
“สถำนที่ติดต่อ”
ตำบล/แขวง ................................................ อำเภอ/เขต ..........................................................
จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ .............................. ประเทศ ............................
1.8 โทรศัพท์บ้ำน (Home Phone)………………………………………..………… 1.9 โทรศัพท์ที่ทำงำน (Office Phone) ………………………………………………...........................
1.10 มือถือ (Mobile) ……………………………………………………………..….. 1.11 อีเมล์ (E-Mail) ……………………………………………………………………........................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป
2.1 วัตถุประสงค์ (Objective) ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ (Can choose more than one choice)
ออมเงิน (For Saving) ลงทุนเพื่อประโยชน์ด้ำนภำษี (For Tax Benefit)
สร้ำงผลตอบแทน (For return) ใช้จ่ำยยำมเกษียณ (For Retirement Purpose)
อื่นๆ Other (โปรดระบุ/Specify) …………………………………………………………………
2.2 อำชีพ (Occupation)
รับรำชกำร Civil servant
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ State-owned Officer
อำชีพอิสระ Self-employed
นักลงทุน Investor
เจ้ำของกิจกำร Business Owner
นักกำรเมือง Politician
นักเรียน/นักศึกษำ Student พนักงำนบริษัทเอกชน Corporate employee
เกษียณอำยุ Retirement
ไม่ได้ทำงำน Unemployed
อื่นๆ Other (โปรดระบุ / Specify) ..................................................................................................
2.3แหล่งที่มำของเงิน แบ่งตำมประเทศ (Source of income: classify by Nation)
ในประเทศไทย (Thailand)
นอกประเทศไทย (International) (ระบุชื่อประเทศ:Specify)............................................................
2.4 ระดับรำยได้ต่อเดือน (Monthly Income) (เลือกเพียง 1 ข้อ: Choose only one)
น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 15,000 บำท
200,001-500,000 บำท(Baht)
(Below or equal to 15,000 Baht)
500,001-1,000,000 บำท(Baht)
15,001-50,000 บำท (Baht)
ตั้งแต่ 1,000,001 บำทขึ้นไป (Above 1,000,001 Baht)
50,001-200,000 บำท (Baht)
2.5 แหล่งที่มำของเงิน แบ่งตำมประเภทรำยได้ ( Source of income : classify by type)
ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ (Can choose more than one choice)
เงินเดือน / รำยได้ประจำ (Salary/Wage) ธุรกิจส่วนตัว (Business Own)
เงินปันผล/ดอกเบี้ย/เงินออม (Dividend/Interest / Saving) มรดก / ของขวัญ (Heritage/Gifts)
ขำยหลักทรัพย์/อสังหำริมทรัพย์ (Securities Trading / Property)
อื่นๆ Other (โปรดระบุ / Specify).......................................................

2.6 ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง(Benefit Owner)
ตนเอง (For myself)
บุคคลอื่น (For the other) โปรดระบุ (Please specify) :
ควำมสัมพันธ์ (Relationship) .................................................................................
ชื่อ (Name)..............................................................................................................
เลขบัตรประชำชน (ID.Card) .................................................................................
ที่อยู่ (Address) …………………………………………………………………...
เบอร์โทรศัพท์ (Phone Number) …………………………………………………
2.7 ประเภทธุรกิจ (Business Type)
(2) ธุรกิจค้ำขำยอัญมณี ค้ำของเก่ำ ค้ำทอง (Antique/ Jewelry trading) /
ซื้อขำยรถมือสอง (Used car)
(3) ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศ/โอนเงินออกนอกประเทศ
(Currency exchange/Money Transfer)
(5) ธุรกิจคำสิโน และ กำรพนัน (Casino and gambling)
(6) ผลิตค้ำอำวุธยุทโธปกรณ์ (Military arms &Weapon trading)
(7) อำชีพนำยหน้ำจัดหำงำน (Recruitment Agency)
(8) ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ (Travel/Tour agents)
(9) ธุรกิจสถำนบริกำร (Night club/Lounge)
(10) กิจกำรเช่ำซื้อรถยนต์ (Leasing)
(11) มูลนิธิ (Foundation)
(12) องค์กรไม่แสวงหำกำไร
(21) กำรเงิน-ธนำคำร(Financials/Banking)
(22) ประกัน(Insurance/Assurance)
(23) โบสถ์/วัด (Church/Temple)
(24) อสังหำริมทรัพย์ (Property)
(25) สหกรณ์ (Co-operative) (26) มหำวิทยำลัย/โรงเรียน (University/School)
(27) เกษียณอำยุ /นักกำรเมือง / นักลงทุน / นักเรียน / นักศึกษำ /ไม่ได้ทำงำน
(31) อื่นๆ Other (โปรดระบุ / Specify)...............................................................

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลที่ให้เป็นควำมจริงทุกประกำร (I/We hereby certify that the information provided herein is accurate and truthful)
ลงชื่อผู้ลงทุน ………………………………………………………………… วันที่ ........ / ........ / .........
Unitholder Signature (......................................................................................)
สำหรับผู้ติดต่อกับนักลงทุน (For Investor Contract’s Only)
ผู้จัดทำ (Marketing) …………………………………………………………………………..
สำขำ / ฝ่ำยงำน .............................................................วันที่ ........./........../..........

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
สำหรับนำยทะเบียน (For Registrar’s Only)
ผู้บันทึกข้อมูล (Recorded by) ………………………………………… วันที่ ....... /...... /.......
ผู้สอบทำน (Checked by) ………………………………………… วันที่ ....... /...... /.......
บลจ.กท.004/2561

