
วนัที่ Date ………………………… 

เอกสารข้อมูล KYC 

เลขท่ีผูถ้ือหน่วยลงทนุ* Unitholder No. .............................................. ช่ือ-สกลุ ............................................................ เลขท่ีบตัรประชาชน ........................................................... 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น .................................................................................................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู่ปัจจบุนั .................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ท่ีทาํงาน .................................................................................................................................................................. โทรศพัทท่ี์ติดต่อ ................................................................ 

อาชีพ / ประเภทธุรกิจ ........................................................ ตาํแหน่ง ........................................................................... ตาํแหน่งทางการเมือง (ถา้มี) .............................................. 

รายไดป้ระจาํต่อเดือน .......................................... รายไดอ่ื้นๆ ต่อเดือน .......................................... แหล่งท่ีมาของรายไดอ่ื้นๆ ................................................................................ 

บคุคลท่ีไดร้บัประโยชนจ์ากการทาํธุรกรรมในทอดสดุทา้ย คือ ............................................................................................. เลขท่ีบตัรประชาชน ........................................................... 

บคุคลท่ีมีอาํนาจควบคมุการทาํธุรกรรมในทอดสดุทา้ย (ถา้มี) คือ ....................................................................................... เลขท่ีบตัรประชาชน ........................................................... 

ผูร้บัมอบอาํนาจ (ถา้มี) 1. ............................................................... เลขท่ีบตัรประชาชน ........................................................... ความสมัพนัธ ์...................................................... 

ผูร้บัมอบอาํนาจ (ถา้มี) 2. ............................................................... เลขท่ีบตัรประชาชน ........................................................... ความสมัพนัธ ์...................................................... 

ประวติัการกระทาํผิดตามกฎหมายฟอกเงนิในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา  ไม่เคยกระทาํผิด  เคยกระทาํผิดในฐาน ........................................................ ปี ............................... 

แหล่งท่ีมาของเงินลงทนุ ...................................................................................................................... จากประเทศ ................................................................................................... 

แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Suitability Assessment 

คาํถามข้อ 1-10 ใชเ้พื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน 

1. ปัจจบุนัท่านอาย ุ ก. มากกว่า 55 ปี ข. 45 – 55 ปี ค. 35 – 44 ปี ง. นอ้ยกวา่ 35 ปี 

2. ปัจจบุนัท่านมีภาระทางการเงินและค่าใชจ่้ายประจาํเช่น ค่าผ่อนบา้น รถ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัและค่าเลีย้งดคูรอบครวัเป็นสดัส่วนเท่าใด 

ก. มากกวา่รอ้ยละ 75 ของรายไดท้ัง้หมด  ข. ระหว่างรอ้ยละ 50 ถึงรอ้ยละ 75 ของรายไดท้ัง้หมด 

ค. ระหว่างรอ้ยละ 25 ถึงรอ้ยละ 50 ของรายไดท้ัง้หมด  ง. นอ้ยกวา่รอ้ยละ 25 ของรายไดท้ัง้หมด 

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจบุนัอย่างไร 

ก. มีทรพัยสิ์นนอ้ยกวา่หนีสิ้น ข. มีทรพัยสิ์นเท่ากบัหนีสิ้น  

ค. มีทรพัยสิ์นมากกว่าหนีสิ้น ง. มีความมั่นใจว่ามเีงินออมหรือเงินลงทนุเพียงพอสาํหรบัการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายแุลว้

4. ท่านเคยมีประสบการณห์รือมีความรูใ้นการลงทนุในทรพัยสิ์นกลุ่มใดต่อไปนีบ้า้ง (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

    ก. เงินฝากธนาคาร  ข. พนัธบตัรรฐับาล หรือกองทนุรวมพนัธบตัรรฐับาล 

    ค. หุน้กูห้รือกองทนุรวมตราสารหนี ้ ง. หุน้สามญั หรือกองทนุรวมหุน้ หรือสินทรพัยอ่ื์นท่ีมีความเส่ียงสงู 

5. ระยะเวลาท่ีท่านคาดว่าจะไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุนี ้

ก. ไม่เกิน 1 ปี  ข. 1 ถงึ 3 ปี ค. 3 ถึง 5 ปี ง. มากกว่า 5 ปี 

6. วตัถปุระสงคห์ลกัในการลงทนุของท่าน คือ 

ก. เนน้เงินตน้ตอ้งปลอดภยัและไดร้บัผลตอบแทนสมํ่าเสมอแต่ตํ่าได้ ข. เนน้โอกาสไดร้บัผลตอบแทนท่ีสมํ่าเสมอ แต่อาจเส่ียงท่ีจะสญูเสียเงินตน้ไดบ้า้ง 

ค. เนน้โอกาสไดร้บัผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ แต่อาจเส่ียงท่ีจะสญูเสียเงินตน้ไดม้ากขึน้ ง. เนน้ผลตอบแทนสงูสดุในระยะยาว แต่อาจเส่ียงท่ีจะสญูเงินตน้ส่วนใหญ่ได ้

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตวัอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทนุท่ีอาจเกิดขึน้ดา้นล่าง ท่านเต็มใจท่ีจะลงทนุในกลุ่มการลงทนุใดมากท่ีสดุ

    ก. กลุ่มการลงทนุท่ี1 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทนุเลย ข. กลุม่การลงทนุท่ี2 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 7% แต่อาจมีผลขาดทนุไดถ้ึง 1% 

    ค. กลุ่มการลงทนุท่ี3 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 15% แต่อาจมีผลขาดทนุไดถ้ึง 5% ง. กลุ่มการลงทนุท่ี4 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 25% แต่อาจมีผลขาดทนุไดถ้งึ 15% 



8. ถา้ท่านเลือกลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทนุสงูดว้ยเช่นกนั ท่านจะรูส้กึอย่างไร 

    ก. กงัวลและต่ืนตระหนกกลวัขาดทนุ  ข. ไม่สบายใจแต่พอเขา้ใจไดบ้า้ง  

    ค. เขา้ใจและรบัความผนัผวนไดใ้นระดบัหน่ึง ง. ไมก่งัวลกบัโอกาสขาดทนุสงู และหวงักบัผลตอบแทนท่ีอาจจะไดร้บัสงูขึน้

9. ท่านจะรูส้กึกงัวล/รบัไม่ไดเ้มื่อมลูค่าเงินลงทนุของท่านมีการปรบัตวัลดลงในสดัส่วนเท่าใด 

ก. 5% หรือนอ้ยกว่า ข. มากกวา่ 5%-10% ค. มากกว่า 10%-20% ง. มากกว่า 20% ขึน้ไป 

10. หากปีท่ีแลว้ท่านลงทนุไป 100,000 บาท ปีนีท่้านพบว่ามลูค่าเงินลงทนุลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทาํอย่างไร 

     ก. ตกใจ และตอ้งการขายการลงทนุท่ีเหลือทิง้ ข. กงัวลใจ และจะปรบัเปล่ียนการลงทนุบางส่วนไปในทรพัยสิ์นท่ีเส่ียงนอ้ยลง 

     ค. อดทนถือต่อไปไดแ้ละรอผลตอบแทนปรบัตวักลบัมา ง. ยงัมั่นใจ เพราะเขา้ใจว่าตอ้งลงทนุระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทนุในแบบเดิมเพื่อเฉล่ียตน้ทนุ 

คาํถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คาํแนะนํา 

11. หากการลงทนุในอนพุนัธแ์ละหุน้กูอ้นพุนัธป์ระสบความสาํเรจ็ ท่านจะไดร้บัผลตอบแทนในอตัราท่ีสงูมาก แต่หากการลงทนุลม้เหลว ท่านอาจจะสญูเงินลงทนุทัง้หมด 

และอาจตอ้งลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรบัไดเ้พยีงใด

ก. ไม่ได ้ ข. ได ้

12. นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทนุแลว้ ท่านสามารถรบัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไดเ้พยีงใด 

ก. ไม่ได ้ ข. ได ้

……………………………………………………… 

(………………………………………………………) 

ลงช่ือเจา้หนา้ที่การตลาด/เจา้หนา้ที่บริษัทผูป้ระเมิน 

……………………………………………………… 

(………………………………………………………) 

ลงช่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุ Unit Holder's Signature 

ส่วนท่ี1 เกณฑก์ารคิดคะแนน 

ตอบ ก. = 1 คะแนน  ตอบ ข. = 2 คะแนน  

ตอบ ค. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน 

สาํหรบัขอ้ 4 หากตอบหลายขอ้ใหเ้ลือกขอ้ท่ีคะแนนสงูสดุ 

โดยรวมคะแนน ขอ้ 1 – 10 

สาํหรบัขอ้ 11 และ 12 ไม่นาํมาคิดคะแนน 

ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 

นอ้ยกว่า 15  1 เส่ียงตํ่า  

15-21 2 เส่ียงปานกลางค่อนขา้งตํ่า  

22-29 3 เส่ียงปานกลางค่อนขา้งสงู

30-36 4 เส่ียงสงู 

37 ขึน้ไป  5 เส่ียงสงูมาก  

ส่วนท่ี 3 ตัวอย่างคาํแนะนําเร่ืองการจดัสรรการลงทุน 

ประเภทผู้ลงทุน 
สัดส่วนการลงทุน 

เงินฝากและตราสาร

หนีร้ะยะสั้น 

ตราสารหนีภ้าครัฐท่ีมี

อายุมากกว่า 1 ปี 
ตราสารหนีภ้าคเอกชน ตราสารทุน การลงทุนทางเลือก* 

เส่ียงตํ่า  >60% <20% <10% <5% 

เส่ียงปานกลางค่อนขา้งตํ่า <20% <70% <20% <10% 

เส่ียงปานกลางค่อนขา้งสงู <10% <60% <30% <10% 

เส่ียงสงู <10% <40% <40% <20% 

เส่ียงสงูมาก  <5% <30% >60% <30% 
 


