
     
                   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

          TMB Asset Management Co., Ltd.
 

แบบฟอรมการแสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล -  กองทุน 
สํานักงาน  ........................................................... 
ขอมูลทั่วไป 

 บจ.        หจก.       หสน.      บมจ.       อื่น ๆ (โปรดระบุ)................. ชื่อนิติบุคคล........................................................ 

นิติบุคคล / สํานักงานใหญของนิติบุคคล จดทะเบยีนจัดตัง้และมีการ
ดําเนนิธุรกิจในประเทศใด 

  ไทย 
   อืน่ ๆ (โปรดระบปุระเทศ) ................................................. 

การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและรายรับของบริษัท :  
  เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย 
 ไมเปนบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยและรายรับ > 50 % เปนเงินสด 
 ไมเปนบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยและรายรับ < 50 % เปนเงินสด 
 อืน่ ๆ............................................................................................................... 

 
  
สวนที่ 1   

แหลงที่มาของเงินในการลงทุน 
  การประกอบธุรกิจ       ขายหลักทรพัย  / ตราสารทางการเงนิ       การลงทุน      เงินปนผล / ดอกเบี้ย       อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ ...................... ...................... ............ 

วัตถุประสงคการลงทุน     เพื่อเก็บออม       เพื่อสรางผลกําไร      เพือ่ประโยชนแกผูอื่น (beneficial owner) โปรดระบุ ชื่อ-สกุล...................... ...................... 
เลขที่...................... ......................หมูบาน / ตรอก / ซอย ...................... .......... ถนน ...................... ...........ตาํบล  / แขวง ...................... .....อาํเภอ / เขต ...................... ...................... 
จังหวัด ...................... .................  ความสัมพนัธกับลูกคา  ...................... ................. 
บุคคลที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทนุ (Controlling person)   ตนเอง     ผูอื่น โปรดระบุ ชื่อ – สกุล ...................... ...... 
เลขที่...................... ......................หมูบาน / ตรอก / ซอย ...................... .......... ถนน ...................... ...........ตาํบล  / แขวง ...................... .....อาํเภอ / เขต ...................... ...................... 
จังหวัด ...................... .................  ความสัมพนัธกับลูกคา  ...................... ................. 
กิจการมผูีมีอํานาจลงนามในกิจการ / กรรมการผูจัดการ / ซ่ึงมีความสมัพันธกับ ผูถอืหุน >= 20 % หรือไม 

   ไมม ี              มี      (โปรดระบชุื่อผูถือหุนและผูมีอํานาจลงนามในกิจการที่มีความสัมพันธกัน และลักษณะความสัมพนัธ) 
1. ชื่อผูมีอาํนาจลงนาม / กรรมการผูจัดการ     ...................... ........... ...................... ........... ...................... ชือ่ผูถือหุน  ...................... ........... ...................... ........... ............ 
           ลักษณะความสัมพันธ:    บดิา – มารดา บุตร – ธิดา       พี่นอง      สามี – ภรรยา       ญาต ิ     อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
2. ชื่อผูมีอาํนาจลงนาม / กรรมการผูจัดการ     ...................... ........... ...................... ........... ...................... ชือ่ผูถือหุน  ...................... ........... ...................... ........... ............ 
           ลักษณะความสัมพันธ:    บดิา – มารดา บุตร – ธิดา       พี่นอง      สามี – ภรรยา       ญาต ิ     อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

สวนที่ 2  

ทรัพยสินที่ถือครองในปจจุบันไดมาจาก :  
  การประกอบธุรกิจ           การลงทุน       การขายอสงัหารมิทรัพย / สังหาริมทรัพย       อื่น ๆ โปรดระบุ ...................... ........... ...................... ........... ............ 

มูลคาทรัพยสินสุทธิโดยประมาณ (บาท) ...................... ........... ...................... ........... ...................... ........... ...................... ........... ...................... ........... ...................... ........... 
โครงสรางบริษัท :  
มีบริษัทในเครือหรือไม (ถือหุนตัง้แต 10 % )                          ไมมี              มี (โปรดระบุ)  ...................... ........... ...................... ............ 
มีบริษัทที่เปน Holding Company อยูในเครือหรือไม         ไมมี              มี (โปรดระบุ)  ...................... ........... ...................... ............ 
มีเงินลงทุนในหลักทรพัยหุนสามัญ (Common share)      ไมมี              ม ี(โปรดระบุ)  ...................... ........... ...................... ............ 
มีเงินลงทุนในหลักทรพัยหุนบุริมสิทธิ (Preferred share)      ไมมี              ม ี(โปรดระบุ)  ...................... ........... ...................... ............ 
มีเงินลงทุนในหลักทรพัยใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน (Warrant)      ไมมี              ม ี(โปรดระบุ)  ...................... ........... ...................... ............ 

          มีเงนิลงทุนในหลักทรัพยใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนทีโ่อนสิทธิได (Transferable subscription right)      ไมมี              ม ี(โปรดระบุ)  ...................... ...........  
มีเงินลงทุนในหลักทรพัยหุนสามัญ (Common share)      ไมมี              ม ี(โปรดระบุ)  ...................... ........... ...................... ............ 
มีเงินลงทุนในหลักทรพัยหุนกูแปลงสภาพ (Convertible debenture)      ไมมี              ม ี(โปรดระบุ)  ...................... ........... ...................... ............ 

หนวยลงทุนท่ีมีการถือครองในปจจุบันของผูถอืหุน หรือ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลท่ีมีการลงทุน (ถือหุนตั้งแต 10%) 
มีผูถือหุนเปนผูถอืหนวยลงทุนในกองทุนภายใตการบริหารของบลจ.ทหารไทย         ไมมี              ม ี(โปรดระบุ)  ...................... ........... ...................... ............ 
มีกรรมการบริษัทเปนผูถือหนวยลงทุนในกองทุนภายใตการบรหิารของบลจ.ทหารไทย         ไมมี              มี (โปรดระบุ)  ...................... ........... ...................... ............ 
มีบริษัทในเครือ หรือ บริษัทที่เปน Holding Company เปนผูถือหนวยลงทุนในกองทุนภายใตการบริหารของบลจ.ทหารไทย         ไมมี              มี (โปรดระบุ)   
 
มีบัญชีเงินฝากของ ธนาคาร ทหารไทย จํากัด หรือไม       ไมมี      หากมีธนาคารอื่น โปรดระบุ   ........... ...................... ............ ............ 
                                                                                                                    มี (โปรดระบุ)  ...................... ........... ...................... ............ ............ ............ 
ผูรับมอบอํานาจ 

1. ชื่อ...............................................................................................นามสกุล ............................................................. 
     เลขประจําตัวประชาชน               (  )  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

2. ชื่อ...............................................................................................นามสกุล ............................................................. 



    เลขประจําตัวประชาชน               (  )  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
 
 
 
 
ลงชือ่____________________________ผูขอเปดบัญช ี                            ลงชื่อ____________________________ผูขอเปดบัญชีรวม 
Signature                                               Applicant                           Signature                                               Applicant 
      (…………………………………..)                                                   (…………………………………..)  
 

สําหรับเจาหนาที่/For Official use only  
ลงชื่อ .......................................................................................ผูรับเปดบัญชี/Single License 
ลงชื่อ ....................................................................................... 
เลขที่ทะเบียน  ......................................................................... 

 
ผูอนุมัติ   / ผูมีอํานาจอนุมัติ ............................. ............... 
วันที่___________________________________ 

 


