ข้ อมูลทีจ่ ําเป็ นต้ องตรวจสอบหรือสอบถาม

KYC / CDD Check List – ลูกค้ าบุคคลธรรมดา
ชื่อลูกค้า _______________________

สําหรับเจ้าหน้าที่บริ ษทั

1. การลงนามของ
ลูกค้า

1.1 ลูกค้าได้ลงนามในแบบคําขอเปิ ดบัญชีและสัญญาฯ ต่อหน้าท่านหรื อบุคคลอื่นที่
 ใช่  ไม่ใช่
ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั หรื อไม่
(ข้อใดไม่มีขอ้ มูล ให้ระบุวา่ “ไม่มี”
1.2 กรณี ขอ้ 1.1 ตอบ “ไม่ใช่” ลูกค้าเข้าข่ายดังต่อไปนี้
(If no information please specify “ NO”)
 ลูกค้าอาศัยอยูต่ ่างประเทศ
ลูกค้าให้ความ
 ลูกค้าเป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไป
ร่ วมมือในการแสดง
1.3 กรณี ไม่ใช่ท้งั 1.1 และ 1.2 ท่านมีการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ หรื อไม่ (ดําเนินการได้มากกว่า 1 อย่าง)
ตนและการให้
ข้อมูล ดี หรื อไม่
 ติดต่อกับลูกค้าทางโทรศัพท์
( ) ดีมาก
 ติดต่อหรื อสื บย้อนไปยังที่อยูข่ องสํานักงาน หรื อสถานที่ติดต่อที่ลูกค้าได้แจ้งไว้
( ) ดี
 สอบทานกับบุคคลที่ 3 ได้แก่ ______________________________________________________________
( ) ปานกลาง
 อื่น ๆ (ระบุ) ____________________________________________________________________________
( ) น้อย

2. การระบุขอ้ มูลใน
แบบคําขอเปิ ดบัญชี

ลูกค้าได้กรอกรายละเอียดต่อไปนี้ ด้วยตนเองครบถ้วนหรื อไม่
 ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็ นเจ้าของบัญชีที่แท้จริ ง
 ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็ นผูค้ วบคุมการทําธุรกรรมในบัญชี
 ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทาํ งาน
 สถานที่อยูแ่ ละที่ติดต่อปัจจุบนั
 วัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรม
 ประสบการณ์ในการทําธุรกรรม
 ประวัติการกระทําผิดกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา นับตั้งแต่วนั ที่ขอเปิ ดบัญชี
 บุคคลที่เป็ นเจ้าของบัญชีที่แท้จริ ง ถ้าไม่ใช่ (กรุ ณาระบุรายละเอียด) __________________
 บุคคลที่เป็ นผูค้ วบคุมการทําธุรกรรมในบัญชี ถ้าไม่ใช่ (กรุ ณาระบุรายละเอียด) __________________

3. ความสัมพันธ์ของ
ผูร้ ับมอบอํานาจกับ
เจ้าของบัญชี

 มี  ไม่มี ผูร้ ับมอบอํานาจ
(ถ้ามี ระบุความสัมพันธ์) ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

4. การตรวจสอบ
ข้อมูลอื่น

โปรดตรวจสอบหรื อสอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้
4.1 ลูกค้าและคู่สมรส เป็ นนักการเมือง (กรุ ณาระบุตาํ แหน่งทางการเมือง / ความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้อง) ________________  ใช่  ไม่ใช่
_____________________________________________________________________________________________
4.2 ลูกค้ามีแหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หรื อจัดตั้งในเขตดินแดนหรื อประเทศที่ไม่มีมาตรการ ไม่ได้ประยุกต์ใช้ขอ้
 ใช่  ไม่ใช่
แนะนําของ Financial Action Task Force on Laundering – FATF) หรื อไม่ให้ความร่ วมมือในการกําหนดมาตรการทาง
การเงินเกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรื อไม่
ถ้าใช่ (กรุ ณาระบุรายละเอียด)______________________________________________________________________
4.3 ลูกค้ามีอาชีพหรื อธุรกิจอยูใ่ นกลุ่มที่มีความเสี่ ยงสูง หรื อไม่ ถ้าใช่ (กรุ ณาระบุรายละเอียด) ______________________  ใช่  ไม่ใช่
______________________________________________________________________________________________

5. การตรวจสอบ
เพิ่มเติม

ท่านได้ดาํ เนินการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
5.1 ขอเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนและที่อยูข่ องลูกค้าเพิ่มเติม ได้แก่__________________________________________
5.2 สอบทานข้อมูลลูกค้ากับแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ โดยพบว่า_______________________________________________
5.3 สําเนา Photo ID ของผูร้ ับประโยชน์ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
5.4 ขอข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของเงิน
5.5 ได้ตรวจสอบเอกสารตัวจริ งจากลูกค้า

( ) ไม่ร่วมมือ

 ใช่
 ใช่
 ใช่
 ใช่
 ใช่
 ใช่
 ใช่
 ใช่
 ใช่

 ใช่
 ใช่
 ใช่
 ใช่
 ใช่

















ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ความเห็นผู้ติดต่ อผู้ลงทุน
 ตามเกณฑ์ KYC CDD ลูกค้าอยูใ่ นกลุ่มที่มีความเสี่ ยง ( ) 1.ตํ่า ( ) 2.ปานกลาง ( ) 3.ที่ตอ้ งได้รับความสนใจเป็ นพิเศษ
กรณี ระบุขอ้ 1. หรื อ ข้อ 3. โปรดระบุขอ้ มูลสนับสนุนตามเกณฑ์ KYC/CDD _______________________________________________________________
 จัดกลุ่มบัญชีสาหรับ : สามี–ภรรยา / พี่-น้อง / เพื่อน / พ่อ-แม่ / ลูก / ญาติ หรื อผูร้ ับมอบอานาจ และ มีแหล่งเงินทุนเดียวกัน (ถ้ามี)______________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
 ข้อมูลลูกค้าและความเห็นเพิ่มเติม โดยผูต้ ิดต่อผูล้ งทุน _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
ลงชื่อผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุน (เจ้าหน้าที่การตลาด)_____________________
ความคิดเห็นหัวหน้ าทีม / ผู้จดั การสาขา
เห็นสมควรเปิ ดบัญชี ไม่เห็นสมควรเปิ ดบัญชี
ลงชื่อ _______________________________

ความเห็นเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายปฏิบตั ิการ
1. CUSTOMER PROFILE (ข้ อมูลลูกค้ า) : ( ) ข้อมูลครบถ้วน ( ) ไม่ให้ขอ้ มูล
2. ผลการตรวจสอบรายชื่อกับ AML/ CFT Sanction Lists และ PEPs Lists และจากฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการ
1. ลูกค้าผูข้ อเปิ ดบัญชี
( ) ไม่พบ ( ) พบ 3. ผูร้ ับผลประโยชน์ในทอดสุ ดท้าย (ถ้ามี)
( ) ไม่พบ
( ) พบ
2. ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในทอดสุ ดท้าย (ถ้ามี) ( ) ไม่พบ ( ) พบ 4. ผูร้ ับมอบอํานาจในการดําเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า ( ) ไม่พบ
( ) พบ
ผลการยืนยันตัวตนลูกค้า
( ) ตามที่อยูท่ ะเบียนบ้าน
( ) ตามที่อยูท่ ี่ติดต่อได้
( ) ตามที่ทาํ งาน
( ) ทางโทรศัพท์
( ) ไปพบด้วยตนเอง
( ) อื่นๆ (ระบุ) __________________________
รายละเอียด ___________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
ข้อมูลอื่นๆ ___________________________________________________________________________________________________________________________
ความเห็นเพิ่มเติม
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
ตามเกณฑ์ KYC / CDD ลูกค้าอยูใ่ นกลุ่มที่มีความเสี่ ยง ( ) 1.ตํ่า ( ) 2.ปานกลาง ( ) 3.ที่ตอ้ งได้รับความสนใจเป็ นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ผปู ้ ระเมิน ลงนาม ___________________________
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน

ผูย้ นื ยันการประเมิน ลงนาม ___________________________
หัวหน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการ/เทียบเท่า

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฝ่ ายบริหารความเสี่ ยงยืนยันการประเมินความเสี่ ยงลูกค้ า
ความเสี่ ยงลูกค้า : ( ) กลุ่มความเสี่ ยงระดับตํ่า ( ) กลุ่มความเสี่ ยงระดับปานกลาง ( ) กลุ่มความเสี่ ยงระดับสู ง/ต้องสนใจเป็ นพิเศษ
ความเสี่ ยงผลิตภัณฑ์/บริ การ : ( ) HIGH ( ) MEDIUM ( ) LOW
ความเสี่ ยงช่องทางใช้บริ การ : ( ) HIGH ( ) MEDIUM ( ) LOW
สรุ ปลูกค้าบริ ษทั อยูใ่ นกลุ่มความเสี่ ยงระดับ _____________________________________
กรณี พบข้อสังเกต (ระบุ) : _______________________________________________________________________________________________________________
ลงชื่อ ____________________________
(___________________________)
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยง
*การประเมินความเสี่ ยงผ่านปั จจัยต่าง ตามมาตราสมาคมบริ ษทั โดยบริ ษทั ยึดระดับความเสี่ ยงของลูกค้าเป็ นหลัก
__________________________________________________________________________________________________
กรณีลูกค้ ากลุ่มเสี่ ยง 3 หรือ ทีต่ ้ องได้ รับความสนใจเป็ นพิเศษรับเป็ นลูกค้ าบริษทั :
ลงชื่อผูอ้ นุมตั ิ__________________________________ ลงชื่อผูอ้ นุมตั ิ__________________________________
Approver’s Signature
Approver’s Signature

สาหรับบันทึกความเห็นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

