
เอกสาร KYC สำหรับนิติบุคคล 

(ภาษาไทย).............................................................................................................................................................................................................................................................................

(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................................................................................................................................................

เลขท่ี................................................................................................................................................................วัน เดือน ป จดทะเบียน................................................................................

ตามเอกสารแนบ (ไมตองกรอก)

เหมือนท่ีอยูตามหนังสือจดทะเบียน            อ่ืนๆ (โปรดกรอกรายละเอียด).........................................................................................................

1. เพ่ือทำธุรกิจ               2. เพ่ือการลงทุน                3. อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................................................................................................................

1. รายไดจากธุรกิจ            2. รายไดจากการจางงาน        3. ลงทุน             4. รายไดจากการขายสินทรัพย
5. อ่ืนๆ โปรดระบุ .......................................................................................................................................................................................................................................................

    หนังสือรับรองการจดทะเบียน

(เลือกไดมากกวา 1 ขอ) : 

รายไดท่ีนำมาจัดต้ังธุรกิจมีแหลงท่ีมาจาก (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

ชื่อนิติบุคคล

เอกสารประกอบ

ที่อยูตามหนังสือจดทะเบียน

ประมาณการรายไดของกิจการตอป

เลขท่ี............................. อาคาร.........................................................................ช้ัน...............หอง....................หมูท่ี.....................หมูบาน ...........................................................................
ซอย..........................................ถนน..........................................................................ตำบล/แขวง ......................................................อำเภอ/เขต...............................................................  
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย....................................................ประเทศ..............................................................

Business Code............................................................                             
มีท่ีมาของรายไดหลักเปนเงินสด :    
ผูถือหุนมีสวนรวมในการบริหาร :    
จดทะเบียน/จัดต้ังถูกตองตามกฎหมาย :   
มีการตรวจสอบเอกสารตนฉบับครบถวนหรือไม  :  
ขอมูล KYC ครบถวนหรือไม :                                       

ใช                           ไมใช   
ใช                           ไมใช     
ใช                           ไมใช    
ใช                           ไมใช
ใช                           ไมใช

ช่ือสถานท่ีทำงาน ..................................................................................................เลขท่ี.............................อาคาร................................................................ช้ัน...................หอง..................
หมท่ีู.................หมูบาน..................................................ซอย.............................................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง..............................................
อำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย...................................................ประเทศ...................................................

ไดตรวจสอบความถูกตองแลว

ลงช่ือ...............................................................................................................................
(ช่ือผูดูแลลูกคา/ทีมขาย/สาขา......................................................................................)

วันท่ี................................................................................................................................

ไดบันทึกขอมูลในระบบ CIS แลว

ลงช่ือ.............................................................................................................................

วันท่ี...............................................................................................................................

เพ่ือใหคำรับรองวาขอความท่ีปรากฏในเอกสารน้ีถูกตองครบถวน และเปนความจริงทุกประการ

ลงช่ือ.....................................................................................................................................     วันท่ี...............................................................................................................................

ที่ตั้งสำนักงาน

วัตถุประสงคของบัญชี

แหลงที่มาของทรัพยสิน

มูลคาทรัพยสินสุทธิโดยประมาณ

การตรวจสอบ KYC

1. นอยกวา 10 ลานบาท                          
4. ต้ังแต 400 ลานบาท แตไมถึง 800 ลานบาท

3. ต้ังแต 50 ลานบาท แตไมถึง 400 ลานบาท 
6. ต้ังแต 5,000 ลานบาทข้ึนไป

2. ต้ังแต 10 ลานบาท แตไมถึง 50 ลานบาท 
5. ต้ังแต 800 ลานบาท แตไมถึง 5,000 ลานบาท

1. นอยกวา 10 ลานบาท                          
4. ต้ังแต 400 ลานบาท แตไมถึง 800 ลานบาท

3. ต้ังแต 50 ลานบาท แตไมถึง 400 ลานบาท 
6. ต้ังแต 5,000 ลานบาทข้ึนไป

2. ต้ังแต 10 ลานบาท แตไมถึง 50 ลานบาท 
5. ต้ังแต 800 ลานบาท แตไมถึง 5,000 ลานบาท

สำหรับลูกคา (ผูสมัครใชบริการบัตรเครดิตนิติบุคคลฟลีทการด-กสิกรไทย)

สำหรับพนักงานธนาคาร สำหรับฝายปฏิบัติการเครดิต

หมายเหตุ  แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพรอมลงนามรับรองความถูกตอง

สำหรับนิติบุคคล หมายถึง 
นิติบุคคลท่ีมาสมัครใชบริการบัตรเครดิตนิติบุคคลฟลีทการด-กสิกรไทย (KBank Fleet Card)

เอกสารฉบับน้ีสามารถถายสำเนาได



เพ่ือใหคำรับรองวาขอความท่ีปรากฏในเอกสารน้ีถูกตองครบถวน และเปนความจริงทุกประการ

ลงช่ือ.....................................................................................................................................     วันท่ี...............................................................................................................................

ไดตรวจสอบความถูกตองแลว

ลงช่ือ...............................................................................................................................
(ช่ือผูดูแลลูกคา/ทีมขาย/สาขา......................................................................................)

วันท่ี................................................................................................................................

ไดบันทึกขอมูลในระบบ CIS แลว

ลงช่ือ.............................................................................................................................

วันท่ี...............................................................................................................................

สำหรับผูมีความสัมพันธกับนิติบุคคล หมายถึง 1) กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกคน 
2) ผูถือหุนของนิติบุคคลต้ังแตรอยละ 25 ข้ึนไป 3) ผูแทนท่ีไดรับการแตงต้ังจากนิติบุคคล (Contact Person)

เอกสาร KYC  สำหรับผูมีความสัมพันธกับนิติบุคคล

ช่ือภาษาไทย :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................
ช่ือภาษาอังกฤษ : .................................................................................................................................................................................................................................................................
เพศ :             ชาย           หญิง           สถานภาพ :        โสด          สมรส         หมาย         หยาราง  

     บัตรประชาชน (1)..............................................................................................................        เลขท่ีบัตรตางดาว (3)........................................................................................
     ชาวตางชาติ Passport No. (2)..........................................................................................       Country of Issue..............................................................................................
     หนังสือรับรองการจดทะเบียน
(แนบสำเนาบัตรหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน พรอมรับรองสำเนาถูกตอง)                

ความสัมพันธกับนิติบุคคล (สามารถระบุความสัมพันธไดมากกวา 1 รูปแบบ)
     ผูมีอำนาจลงนาม         ผูถือหุนต้ังแตรอยละ 25 ข้ึนไป       กรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจัดการ         ผูแทนท่ีไดรับการแตงต้ังจากนิติบุคคล (Contact Person)

ธุรกิจสวนตัว  
มรดก

รายไดจากการจางงาน              การลงทุน                 
อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................................................

นาย           นาง            นางสาว           อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................

(เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

ชื่อ-นามสกุลผูมีความสัมพันธกับนิติบุคคล

เอกสารประกอบ

กรณีท่ีผูมีความสัมพันธกับนิติบุคคลเปนบุคคลธรรมดา ใหตอบคำถามเพ่ิมเติม

     รับราชการ  
     นักเรียน/นักศึกษา 
     เกษียณ

     ครู/อาจารย     
     เภสัชกร   
     นายหนาคาท่ีดิน  
     นักบินและพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน 

ตำรวจ/ทหาร  
สถาปนิก
พนักงานขาย

ทนายความ 
สมุหบัญชี  
คาวัตถุโบราณ

แพทย/ทันตแพทย/สัตวแพทย  
ธุรกิจรับแลกเงินตราตางประเทศ  
พยาบาล

ผูพิพากษา/อัยการ  
วิศวกร              
คาอัญมณี คาทองคำ
อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................................

พนักงานบริษัทเอกชน              เจาของกิจการ              พอบาน/แมบาน 
เกษตรกร                         รับจางท่ัวไป                พระภิกษุ/นักบวช

พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
อาชีพอิสระ
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...........................................................................................

อาชีพ

สาขาอาชีพ

ทรัพยสินของลูกคามีที่มาจาก  

มูลคาทรัพยสินโดยประมาณ

ลูกคามีตำแหนงทางการเมือง หรือเกี่ยวของกับนักการเมืองหรือไม

การตรวจสอบ KYC

ต่ำกวา 1 ลานบาท                          
ต้ังแต 5 ลานบาท แตไมถึง 10 ลานบาท  
ต้ังแต 20 ลานบาทข้ึนไป   

ใช                       ไมใช              (ตำแหนงทางการเมือง หมายถึง สส., สว. และคณะรัฐมนตรี)

ต้ังแต 2 ลานบาท แตไมถึง 5 ลานบาท
ต้ังแต 15 ลานบาท แตไมถึง 20 ลานบาท

ต้ังแต 1 ลานบาท แตไมถึง 2 ลานบาท
ต้ังแต 10 ลานบาท แตไมถึง 15 ลานบาท

มีการตรวจสอบเอกสารตนฉบับครบถวนหรือไม  :              ใช                           ไมใช
ขอมูล KYC ครบถวนหรือไม  :                               ใช                           ไมใช

สำหรับลูกคา (ผูสมัครใชบริการบัตรเครดิตนิติบุคคลฟลีทการด-กสิกรไทย)

สำหรับพนักงานธนาคาร สำหรับฝายปฏิบัติการเครดิต

*ผูเก่ียวของรวมถึงคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ

เอกสารฉบับน้ีสามารถถายสำเนาได
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