
                            บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ ากัด 
                            ISLAMIC BANK ASSET MANAGEMENT LTD. 
 

  ส ำหรับลูกค้ำ                                     
(บุคคลธรรมดำ) 

 ข้อมูลลูกค้ำ (Know Your Customer : KYC) 

                                                                                                                                                                                      วนัท่ี...................................................................           

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ ากดั                                         ฝ่าย / ส่วน......................................................................................................... 

CIF………………………............................. 

ส่วนที่1 ข้อมูลพืน้ฐาน / ข้อมูลธุรกรรมที่ใช้บริการ 

(1)  ช่ือ - นามสกุล นาย / นาง / นางสาว ............................................................................................................................. .............................................. 

MR. / MRS. / MISS  ........................................................................................................................... ............................................... 

วนั / เดือน / ปีเกิด .....................................................................    สญัชาติ .......................................................................... 

เพศ          ชาย           หญิง            สถานภาพสมรส              โสด           สมรส           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................. 

(2)  ฐานะลูกคา้ผูแ้สดงตน         ลูกหน้ี                                    ผูค้  ้าประกนั                       ผูจ้  านอง                    ผูจ้  าน า 

        ผูเ้สนอซ้ือ                                                                                                         ผูรั้บโอนกรรมสิทธ์ิ 

        ผูรั้บมอบอ านาจท าธุรกรรมแทน                                                                      บุคคลผูช้  าระหน้ีแทน 

        กรรมการผูม้อบอ านาจในการท าธุรกรรมแทน                                                 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............................................. 

(3)  ธุรกรรมท่ีใชบ้ริการ         เพ่ือการประนอมหน้ี                                                                        เพ่ือการซ้ืออสังหาริมทรัพย ์/ สงัหาริมทรัพย ์

        เพื่อการรับโอนกรรมสิทธ์ิทรัพยสิ์น                                                อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................... 

(4)  เอกสารแสดงตน         บตัรประจ าตวัประชาชน                                 บตัรขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
        เลขท่ี.......................................... ออกโดย..................................... จงัหวดั.............................. วนับตัรหมดอาย.ุ........................ 
        หนงัสือเดินทาง / ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว 
        Passport No. .................................... Country of Issue .............................. Address (Foreigner)................................................  
       ส าเนาทะเบียนบา้น                  หนงัสือมอบอ านาจ                อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................................   

(5)  ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นเลขท่ี.................................... ซอย ........................................ ถนน ......................................... ต  าบล/แขวง .................................................. 
        อ  าเภอ/เขต ........................................... จงัหวดั ...................................... รหสัไปรษณีย ์............................. โทรศพัทห์มายเลข .............................. ต่อ................. 

(6) ท่ีอยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ไดอ้าศยั ณ ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น) เลขท่ี ............................... ซอย ........................................ ถนน .............................................................. 
ต าบล/แขวง .................................... อ  าเภอ/เขต ..................................... จงัหวดั ............................... รหสัไปรษณีย ์........................ MOBILE ............................. 

โทรศพัทห์มายเลข ..........................................ต่อ ................ โทรสาร .......................................... 

(7) สถานท่ีท างาน ......................................................................................... เลขท่ี ............................. ซอย .................................. ถนน ............................................. 
ต าบล/แขวง .............................................. อ  าเภอ/เขต .................................................. จงัหวดั ......................................... รหสัไปรษณีย ์..................................... 

โทรศพัทห์มายเลข ..............................................ต่อ .................... โทรสาร ............................................. 

(8)  ประเภทกิจการ           คา้ปลีก/คา้ส่ง                                 คา้อญัมณี เพชรพลอย หรือทองค า              ธุรกิจสถานบริการเพ่ือการบนัเทิง 

                                    เกษตรกรรม/ป่าไม/้ประมง            รับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ              โอนและรับโอนมูลค่าเงิน ในประเทศ/ขา้มประเทศ 

                                    อุตสาหกรรม                                 ธุรกิจคาสิโน บ่อนการพนนั                        นายหนา้จดัหางาน (รับ/ส่ง คนเขา้ท างานขา้มประเทศ) 

                                    นกัการเมือง                                   ธุรกิจน าเท่ียว บริษทัทวัร์                             คา้อาวธุยทุธภณัฑ ์

                                    คา้ของเก่า/ของโบราณ                   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................ 

(9)  แหล่งท่ีมาของรายไดห้รือเงิน                 เงินออม                        เงินเดือนประจ า            การประกอบธุรกิจ / คา้ขาย                         การกูย้มื 

 (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)                          ขายหลกัทรัพย ์/ หน่วยลงทุน                             อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................................................... 

                                                                            ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้ความขา้งตน้ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นความจริงทุกประการ 
 

                                                                                        ลงช่ือ ................................................................. ผูแ้สดงตน 
                                                                                                                                   (                                                                  ) 

 



                            บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ ากัด 
                            ISLAMIC BANK ASSET MANAGEMENT LTD. 
 

ส ำหรับลูกค้ำ                                              

(นิตบุิคคล) 

 ข้อมูลลูกค้ำ (Know Your Customer : KYC) 

                                                                                                                                                                                        วนัท่ี.................................................................      

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ ากดั                                         ฝ่าย / ส่วน.......................................................................................................... 

CIF………………………............................. 

ส่วนที่1 ข้อมูลพืน้ฐำน / ข้อมูลธุรกรรมที่ใช้บริกำร 

(1)  ช่ือนิติบุคคล บริษทั / ห้างหุ้นส่วนจ ากดั / อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................................................ 

(ภาษาองักฤษ)  ............................................................................................................................. ............................................................ 

โดย ......................................................................................... ผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล / ผูรั้บมอบอ านาจท าธุรกรรมแทน 

(ภาษาองักฤษ).......................................................................................... ตามหนงัสือมอบอ านาจ ฉบบัลงวนัท่ี..................................... 

(2)  ฐานะลูกคา้ผูแ้สดงตน          ลูกหน้ี                            ผูค้  ้าประกนั                         ผูจ้  านอง                   ผูจ้  าน า 

         ผูเ้สนอซ้ือ                                                                                                  ผูรั้บโอนกรรมสิทธ์ิ 

         นิติบคุคลผูช้  าระหน้ีแทน                                                                           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................................... 

(3)  ธุรกรรมท่ีใชบ้ริการ          เพ่ือการประนอมหน้ี                                                                          เพ่ือการซ้ืออสังหาริมทรัพย ์/ สงัหาริมทรัพย ์

         เพื่อการรับโอนกรรมสิทธ์ิทรัพยสิ์น                                                  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................................. 

(4)  เอกสารแสดงตน         ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) เลขท่ีหนงัสือรับรอง ................................................................................  

        ออกให ้ณ วนัท่ี .......................................... ออกโดย .......................................................................................................................                                                 

        หนงัสือแสดงความจ านง / แสดงความประสงคใ์นการท าธุรกรรม                                  หนงัสือมอบอ านาจ 

        หนงัสือหรือเอกสารส าคญัอนัแสดงวา่ไดมี้การก่อตั้งบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมายข้ึน 

        โครงสร้างการบริหารจดัการ                     งบการเงิน (ล่าสุด)                 รายช่ือผูถื้อหุ้นทอดท่ี1 และ2 ตั้งแต่ร้อยละ 25 ข้ึนไป 

        (รวมถึงรายช่ือผูบ้ริหารระดบัสูง) 

        บตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร (ถา้มี)                                                        อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ......................................................              

(5)  เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร .................................................................. วนัท่ีจดทะเบียน ............................................................................................................. 

(6)  (สถานท่ีตั้งตามท่ีจดทะเบียน) ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี ........................................................ ซอย ................................................ ถนน ................................................ 
 ต  าบล/แขวง ...................................................... อ  าเภอ/เขต .................................................. จงัหวดั .......................................... รหสัไปรษณีย ์.............................. 

 โทรศพัทห์มายเลข ..........................................ต่อ ................. โทรสาร .......................................... 

(7) สถานท่ีท างานเลขท่ี ..........................................................ซอย ............................................ ถนน ..................................................................................................... 
 ต  าบล/แขวง ............................................... อ  าเภอ/เขต ................................................... จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย ์.................................  

 โทรศพัทห์มายเลข ............................................ต่อ .................. MOBILE ............................................ E-MAIL ............................................................................. 

(8)  ประเภทกิจการ           คา้ปลีก/คา้ส่ง                                 คา้อญัมณี เพชรพลอย หรือทองค า              ธุรกิจสถานบริการเพ่ือการบนัเทิง 

                                    เกษตรกรรม/ป่าไม/้ประมง            รับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ              โอนและรับโอนมูลค่าเงิน ในประเทศ/ขา้มประเทศ 

                                    อุตสาหกรรม                                 ธุรกิจคาสิโน บ่อนการพนนั                        นายหนา้จดัหางาน (รับ/ส่ง คนเขา้ท างานขา้มประเทศ) 

                                    นกัการเมือง                                   ธุรกิจน าเท่ียว บริษทัทวัร์                             คา้อาวธุยทุธภณัฑ ์

                                    คา้ของเก่า/ของโบราณ                   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................ 

(9)  เอกสารแสดงสถานะการด าเนินกิจการ            ใบแจง้ค่าสาธารณูปโภค          ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากร            สญัญาเช่า         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................... 

(10) แหล่งท่ีมาของรายไดห้รือเงิน    (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)            การประกอบธุรกิจ / คา้ขาย                 การกูย้มื                อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .....................................  
                                                                        ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความขา้งตน้ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นความจริงทุกประการ  

                                                                                               ลงช่ือ ................................................................. ผูแ้สดงตน 

                                                                                                                             (                                                               ) 

 

ประทบัตรา

บริษทั 


