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แบบฟอร์มการทาํความรู้จักลูกค้าแบบฟอร์มการทาํความรู้จักลูกค้า  ((KKYYCC))  สําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา  
ข้อมูลในส่วนที# 1 และ 2 ของลูกค้ารายใหม่ที#เปิดบัญชีหรือก่อนทาํธุรกรรมครั/งแรก 
 

ส่วนที# 1 ข้อมูลพื /นฐานของลูกค้า ให้ทําเครื#องหมาย ���� ในช่อง         โดยการสอบถามข้อมูลลูกค้า และต้องระบุทุกข้อ ซึ#งเป็นไปตามที#กฎหมายกําหนด 
ชื�อบญัชีลกูค้า : ................................................................... ..สญัชาติ ...................เลขบตัรประจําตวั.................................. 
ถิ�นที�อยู(่ประเทศ) ............................เพศ................วนัเดือนปีเกิด.................................................สถานภาพ ............. ........ 
ชื�อ-นามสกลุคู่สมรส...................................................เลขบตัรประจําตวัคู่สมรส.................................. 

 
หน่วยงานที�ดแูลลกูค้า : ................ 

 
รหสัเจ้าหน้าที� : ......................... 

ชื�อผู้ รับมอบอํานาจ หรือ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือ ผู้ มีอํานาจในการสง่คําสั�งแทนลกูค้า (ถ้ามี) : …………………...……………………………………………….........…………………………………………….. 
 

1 ชื�อ-ที�อยู ่ที�ทํางาน 
ที�อยูต่ามทะเบียนบ้าน 
สถานที�สะดวกในการติดตอ่ 
อาชีพ 

........................................................................................................................................................... ตําแหน่ง .........................โทร............................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....โทร……………….......          
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....โทร)............................  
       บริษัท                                   รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ           เจ้าของกิการ                                นกัเรียน-นกัศึกษา               อื�น ๆ (ระบ)ุ.................... 

2 ฐานะการเงิน  
(รายได้เฉลี�ยต่อเดือน) 

       ตํ�ากวา่  50,000 บาท      50,001 – 100,000 บาท                  100,001 – 300,000 บาท 
       300,001 – 500,000 บาท     500,001 – 1,000,000 บาท                                    1,000,000 บาทขึ @นไป 

3 แหลง่ที�มาของรายได้        เงินออม                                ธุรกิจสว่นตวั                               รับจ้าง                                         มรดกหรือของขวญั            ขายหลกัทรัพย์,หน่วยลงทนุ 
       ขายอสงัหาริมทรัพย์               เงินเดือน                                    ค่าธรรมเนียมนายหน้า                  อื�นๆ (ระบุ) ........................... (เลือกได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

4 วตัถปุระสงค์ในการทําธุรกรรม        หลกัประกนัหลงัเกษียน          เพื�อการลงทนุ                              เก็งกําไร                                      ประโยชน์ทางภาษี              ศึกษาเรียนรู้ 
       ทนุการศึกษา                         อื�นๆ (ระบุ) ............................................................................................................................... (เลือกได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

5 ประสบการณ์การลงทนุ        ไมมี่                                      1 – 3 ปี                                      3 – 6 ปี                                        6 – 15 ปี                            15 ปีขึ @นไป       
       อื�นๆ(ระบ)ุ  ............................................................................................................................................................................................................... 

6 
 
 

ลกัษณะการทําธุรกรรม 
 
 

       เพื�อตนเอง     
       เพื�อบคุคลอื�น (ผู้ รับประโยชน์และผู้ มีอํานาจควบคมุการทําธุรกรรมในทอดสดุท้าย)  ระบชืุ�อ – สกลุ ................................................................................. 
      ความสมัพนัธ์กบัผู้ เปิดบญัชี .................................................................................เลขบตัรประชาชน ........................................................................... 

7 ข้อมลูเพิ�มเติม        ข้าพเจ้าเป็นนกัการเมืองหรือมีความสมัพนัธ์เกี�ยวข้องกบันกัการเมือง              ข้าพเจ้าเคยมีประวติัการกระทําความผิดตามกฏหมายฟอกเงิน 
       ข้าพเจ้ามีอาชีพที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจดงันี @ สํานกังานกฏหมาย ธุรกิจซื @อขายเพชรพลอย วตัถโุบราณ ทองคํา ธุรกิจแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ บริการโอน
เงิน สถานคาสิโนและการพนนั โรงงานผลิตอาวธุ ตวัแทนขายอาวธุ  หรือตวัแทนขายหรือผู้ประกอบธุรกิจให้กู้ ยืมเงินนอกระบบ 
                                                                              ลงชื�อ .................................................................. ลายมือชื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุ / ผู้แทนตามกฏหมาย 
                                                                                       (…………………………...…………….…)Signature of Unitholder / Legal Representative 
                                                                                           วนัที� ............../................/................ 

 

ส่วนที# 2 ข้อมูลที#ต้องตรวจสอบ และสอบถาม  ให้ทาํเครื#องหมาย ���� ในช่อง       หน้าข้อความที#เหมาะสม 

1 การตรวจสอบข้อมลูและเอกสาร ได้ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมลูลกูค้าในใบคําขอ (แบบฟอร์มใบคําขอเปิดบญัชี) และส่วนที� 1 ของแบบฟอร์มนี @ แล้ว    
        ข้อมลูครบถ้วน            ข้อมลูไมค่รบถ้วน (ระบ)ุ  ............................................................................................................................. 
ได้ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบ (ตามที�กําหนดในภาคผนวก) แล้ว   
        เอกสารครบถ้วน            เอกสารไมค่รบถ้วน (ระบ)ุ  …….……........................................................................................................... 

2 การตรวจสอบรายชื�อลกูค้ากบั
รายชื�อเฝ้าระวงั 

ได้ตรวจสอบชื�อของลกูค้า ผู้ รับประโยชน์ในรายชื�อ PEPs / Sanction List / NCCT แล้ว 
        ไม่พบชื�อลกูค้าใน List ต่างๆ    
        พบชื�อลกูค้าใน List (ระบ)ุ ............................................................................... (ให้จัดทํา Checklist ในหน้า 2 สว่นที� 3 และสว่นที� 4 ด้วย)  

3 การตรวจสอบชื�อ, วนัเดือนปีเกิด
และสญัชาติ (หรือผู้ รับมอบ
อํานาจ) 

ได้ตรวจสอบรูปพรรณของลกูค้า ชื�อ, วนัเดือนปีเกิด, และสญัชาติของลกูค้าจากเอกสารการแสดงตนฉบบัจริง (ที�มีรูปถ่าย) พร้อมลงนามในสําเนาเอกสาร เพื�อ
รับรองการตรวจสอบกบัเอกสารฉบบัจริง ดงัตอ่ไปนี @  
        บตัรประชาชน            หนงัสือเดินทาง (Passport)                ใบต่างด้าว      อื�นๆ (ระบ)ุ ................................ 

4 การตรวจสอบที�อยู ่ ได้ตรวจสอบที�อยูจ่ากหลกัฐานที�นํามาแสดงดงัต่อไปนี @ 
        บตัรประชาชน            ใบเสร็จรับเงินภาษีอากร                ใบแจ้งหนี @ค่าสาธารณปูโภค     อื�นๆ (ระบ)ุ ................................ 

5 ประมาณการการทําธุรกรรมต่อเดือน ประมาณจํานวนธุรกรรมและประเภทธุรกรรมที�เกี�ยวข้องกบับญัชีนี @ ...................................................................................................................................... 
6 กรณีลกูค้าระดบั 2 ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของวตัถปุระสงค์ในการเปิดบญัชีหรือทําธุรกรรม 

        เหมาะสม             ไมเ่หมาะสมเพราะ (ระบ)ุ  .......................................................................................................................... 
ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของอาชีพ ตําแหน่งหน้าที� และแหลง่ที�มาของเงินที�นํามาลงทนุ 
        เหมาะสม             ไมเ่หมาะสมเพราะ (ระบ)ุ  .......................................................................................................................... 
ได้พิจารณาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัผู้ รับประโยชน์ของลกูค้า 
        ไมมี่ความสมัพนัธ์             มีความสมัพนัธ์ (ระบ)ุ  ............................................................................................................................... 

 

บันทกึรายละเอียดโดยพนักงาน หรือตวัแทน 
ชื�อ  ...................................ตําแหน่ง........................... 
ความเห็น  ................................................................. 
................................................................................. 
        ระดบั 1             ระดบั 2            ระดบั 3 
ลายเซน็..................................................................... 
วนัที�.......................................................................... 

ตรวจสอบ / อนุมัต ิ(ลูกค้าระดบั 1 และ 2) โดยเจ้าหน้าที#
บริหาร / ผู้บริหารตามอํานาจอนุมัติ 
ชื�อ  ........................................ตําแหน่ง................................. 
ความเห็น  ............................................................................ 
............................................................................................. 
ลายเซน็ ................................................................................ 
วนัที� ..................................................................................... 
 

ผู้บริหารระดบัสูงหรือผู้ที#ได้รับมอบอํานาจอนุมัต ิ
(ลูกค้าระดบั 1 และ 2 กรณีเอกสารการทาํ KYC ไม่
ครบถ้วน)  
ชื�อ  ........................................ตําแหน่ง................................. 
ความเห็น  ............................................................................ 
............................................................................................. 
ลายเซน็ ................................................................................ 
วนัที� ..................................................................................... 

เจ้าหน้าที# AML/CFT (ได้ตรวจสอบชื�อของ
ลกูค้า ผู้ รับประโยชน์ในรายชื�อ PEPs / 
Sanction List / NCCT แล้ว 
        ไม่พบชื�อลกูค้าใน List ต่างๆ   
พบ   ชื�อลกูค้าใน List (ระบ)ุ  
ลายเซน็.............................................................. 
วนัที� ................................................................... 
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หมายเหต ุ: ลกูค้าความเสี�ยงระดบั 1 ให้กรอกสว่นที� 1 และสว่นที� 2 ข้อ 1-5 / ลกูค้าความเสี�ยงระดบั 2 ให้กรอกสว่นที� 2 ข้อ 6 ด้วย และลกูค้าความเสี�ยงระดบั 3 ให้กรอกทกุหน้า  (เอกสารนี @เป็นความลบัห้ามมิให้ลกูค้าทราบโดยเด็ดขาด) 
                    

ส่วนที# 3 โปรดกรอกข้อมูล หากลูกค้าอยู่ในกลุ่มที#มีความเสี#ยงสูง ดังต่อไปนี / :  

1 ลกูค้าระดบั 3  
(Special Customer) 

เจ้าของบญัชีหรือผู้ มีอํานาจลงนามในบญัชี ลกูค้าผู้ ทําธุรกรรมเป็นผู้ ที�อยูใ่นกลุม่รายชื�อตามรายการดงัต่อไปนี @ (ทําเครื�องหมาย � ใน       ตามข้อเท็จจริง พร้อมทั @งระบุ
รายละเอียดด้วย 
        ลกูค้าเป็นนกัการเมือง หรือเกี�ยวข้องกบันกัการเมือง (ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด) 
        กรุณาระบตํุาแหน่งของนกัการเมือง หรือความสมัพนัธ์ ....................................................................................................................................... 
 
        ลกูค้ามีถิ�นฐานอยูใ่นกลุม่ประเทศที�มีความเสี�ยงสงู (กลุม่ประเทศ หรือดินแดนอาณานิคมที�ไมใ่ห้ความร่วมมือ หรือมีระบบการป้องกันการฟอกเงินที�ไมไ่ด้

มาตรฐานเพียงพอ (NCCTs / Tax Haven Countries) (ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด) 
 กรุณาระบชืุ�อประเทศ หรือดินแดนอาณานิคมที�อยูใ่นกลุม่ NCCT หรือประเทศที�มีความเสี�ยงสงู .............................................................................. 
 
        ลกูค้าเป็นผู้ มีเงินได้จากแหลง่ที�มาในประเทศ หรือดินแดนอาณานิคมที�มีความเสี�ยงสงู (ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด) 
 กรุณาระบชืุ�อประเทศ ......................................................................................................................................................................................... 
 
 ลกูค้าทําธุรกิจที�มีความเสี�ยงต่อการฟอกเงิน ได้แก่ ธุรกิจการพนนั ค้าอาวธุ หรือซื @อขายแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น  
 (ดอูาชีพที�มีความเสี�ยงในด้านการฟอกเงิน – ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด) 
 กรุณาระบปุระเภทธุรกิจของลกูค้า ...................................................................................................................................................................... 
 
        อื�นๆ (ระบ)ุ ...................................................................................................................................................................................................... 

 
ส่วนที# 4 โปรดกรอกข้อมูลเพิ#มเติมให้สมบูรณ์ หลังจากที#ได้กรอกข้อมูลในส่วนที# 3 แล้ว :  

1 แหลง่ที�มาของ
สินทรัพย์ของลกูค้า 

ระบรุายละเอียดแหลง่ที�มาของสนิทรัพย์และมลูคา่สทุธิโดยประมาณสนิทรัพย์ของลกูค้ามีที�มาจาก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
        ธุรกิจสว่นตวั   รายได้จากการรับจ้างทํางาน 
        การลงทนุ   มรดก 
        อื�นๆ (ระบ)ุ ........................................................................................................................................................................................ 
 
มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิโดยประมาณ : ........................................................ บาท 

2 การตรวจสอบข้อมลู
และเอกสาร 

ได้ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของเอกสารยืนยนัแหลง่ที�มาของเงินที�นํามาลงทนุ และประเมินฐานะการเงิน (net worth)  แล้ว    
        เอกสารครบถ้วน            เอกสารไม่ครบถ้วน (ระบ)ุ  
........................................................................................................................  
        ฐานะการเงินเหมาะสม           ฐานะการเงินไม่เหมาะสม (ระบ)ุ  
.............................................................................................................. 

3 การตรวจสอบผู้ รับ
ประโยชน์ 

ได้ตรวจสอบรูปพรรณของผู้ รับประโยชน์ ชื�อ, วนัเดือนปีเกิด, และสญัชาติของลกูค้าจากเอกสารการแสดงตนฉบบัจริง (ที�มีรูปถ่าย) พร้อมลงนามในสําเนาเอกสาร เพื�อ
รับรองการตรวจสอบกบัเอกสารฉบบัจริง ดงัตอ่ไปนี @  

        บตัรประชาชน            หนงัสือเดนิทาง (Passport)                 ใบตา่งด้าว       อื�นๆ(ระบ)ุ  
....................................... 

4 การตรวจสอบอาชีพ 
ตําแหน่งและสถานที�
ทํางาน 

ได้ตรวจสอบอาชีพ ตําแหน่งหน้าที� และสถานที�ทํางานของลกูค้าแล้ว 
        เอกสารครบถ้วน            เอกสารไม่ครบถ้วน 
(ระบ)ุ  ........................................................................................................................ 

หมายเหต ุ: ทกุข้อที�จําเป็นต้องสอบถามหากได้รับคําตอบไมส่มบรูณ์ หรือไมค่รบถ้วน พนกังานต้องมีความเห็นที�เหมาะสมสนบัสนนุคําตอบนั @น และต้องให้เจ้าหน้าที�บริหารตรวจ และพิจารณาเหตผุล
ประกอบการตดัสินใจวา่จะเปิดบญัชีให้หรือไม ่
การเปิดบัญชีสําหรับลูกค้าระดับ 3 ต้องได้รับการอนุมัติจาก ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ที#ได้รับมอบอํานาจให้ทาํหน้าที#แทน  
 
ลายเซ็นผู้บริหารระดบัสงูหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจให้ทําหน้าที�แทน 
 
ชื�อ : ............................................................................. 
 
ตําแหน่ง : ............................................................................. 
 
วนัที� :           .............................................................................. 
 
ข้อกําหนด (ถ้ามี) 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 


