
 

วนัที Date 

………………………..… 

ส่วนที  ขอ้มูลส่วนบุคคลสาํหรับประกอบการทบทวนข้อมูลลูกค้าบัญชกีองทุนรวม Personal Information - For Mutual Fund Account 

ประเภทบตัร*   บตัรประชาชน ID Card    เลขท ีNo.  

ID Type วนัหมดอาย ุ(ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)                                             บตัรตลอดชีพ Not Expired 

  บตัรคนต่างดา้ว Alien Registration Card                  เลขที No.  

 วนัหมดอาย ุ(ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)  

  หนงัสือเดินทาง Passport                                          เลขที No.  

 วนัหมดอาย ุ(ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)   

 ประเทศทีออก Issuing Country ........................................................   

คาํนาํหนา้ Title*  นาย Mr.  นาง Mrs.  นางสาว Ms.  อืนๆ Other ........................................................... 

ชือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)* .....................................................................................  

Name - Surname (English)* ..................................................................................  

วนัเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (A.D.)*   

ประเทศเจา้ของสญัชาติ Nationality* ..................................................  

สถานภาพ Marital Status*   โสด Single  สมรส Married   

  ขอ้มลูคู่สมรส Spouse Information  

  ชือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)    ..…………………………..  

  Name - Surname (English) ...………………………….  

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้เป็นผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ีแทจ้ริง (Ultimate Beneficial Ownership :UBO) *    ใช่ Yes  ไม่ใช่ No 

ส่วนที 2 ขอ้มูลติดต่อทอียู่ Contact Information 
 

โทรศพัทม์อืถือ Mobile* ...............................................................  โทรศพัทพื์นฐาน Home Telephone ............................................................... 

ไลน ์LINE ID ...............................................................                   อีเมล ์E-mail* ............................................................................................................. 

 

ทีอยู่ตามหลักฐาน Address as Specified in the identification document * 

เลขท ีAddress No. …………… หมู่ทีMoo No. ……… อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban ………………………………. เลขทีหอ้ง Room No. ……………….. 

ชนั Floor…………………… ซอย Soi ……………………….. ถนน Road ……………………………………………………. 

แขวง/ตาํบล Sub-district/Tambon ……………………… เขต/อาํเภอ District/Amphur ……...……………………. จงัหวดั Province ……………………………… 

รหสัไปรษณีย ์Postal Code …………………… ประเทศ Country ……………………………………………… 

ทีอยู่ปัจจุบัน Current Address*    

 ตามหลกัฐาน  
      Same as address as specified in the identification document 
 

 อืนๆ (โปรดระบุ) 
Other (Please specify) 

เลขท ีAddress No. …………… หมู่ทีMoo No. ……… อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban ………………………….…… เลขทีหอ้ง Room No. ……………….. 

ชนั Floor…………………… ซอย Soi ……………………….. ถนน Road ……………………………………………………. 

แขวง/ตาํบล Sub-district/Tambon ……………………… เขต/อาํเภอ District/Amphur ……...……………………. จงัหวดั Province ……………………………… 

รหสัไปรษณีย ์Postal Code …………………… ประเทศ Country ………………………………………………. 

    

    

 

 

   



 

วนัที Date 

…………………………...... 

ส่วนที 3 ขอ้มูลเพิมเติม Background 

อาชีพ Occupation* 

ประเภทธุรกิจ Business Type* (เฉพาะกรณีอาชีพอสิระ เจา้ของกิจการ/ธุรกิจ

ส่วนตวั กิจการครอบครวั หรืออืนๆ) 

 เกษตรกร Agriculturist  คา้ของเก่า / วตัถโุบราณ Antique Trading 

 แม่บา้น / พอ่บา้น Housewife  อาวธุยทุธภณัฑ ์Armament 

 พระภิกษุ/ นกับวช Buddhist Monk / Priest  คาสิโน / การพนนั Casino / Gambling 

 นกัลงทนุ Investor  สหกรณ/์ มลูนิธิ/ สมาคม / สโมสร / วดั / มสัยิด Co-operative / 
      Foundation / Association / Club / Temple / Mosque 

 นกัเรียน / นกัศกึษา Student  โอนและรบัโอนเงินทงัภายในและต่างประเทศ 
      Domestic or International Money Transfer 

 เกษียณอาย ุRetirement  สถานบริการตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบริการ Entertainment Business 

 พนกังานรฐัวิสาหกิจ State Enterprise Employee  การเงนิ / ธนาคาร Financial Service / Banking 

 พนกังานบริษัท Corporate Employee  แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange 

 กิจการครอบครวั Family Business  โรงแรม / ภตัตาคาร Hotel / Restaurant 

 ครู/ อาจารย ์Teacher  ประกนัภัย / ประกนัชีวิต Insurance / Assurance 

 ขา้ราชการ Government Employee  คา้อญัมณี/ ทอง Jewelry / Gold Trading 

 อาชพีอิสระ Self-Employed  อสงัหาริมทรพัย ์Property / Real Estate 

 แพทย/์ พยาบาล Doctor / Nurse  ธุรกิจนาํคนเขา้มาทาํงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทาํงานต่างประเทศ 
Foreign Worker Employment Agency 

 นกัการเมือง Politician  ธุรกิจนาํเทียว / บริษัททวัร ์Travel Industry / Travel Agency 

 เจา้ของกิจการ / ธุรกิจส่วนตวั Business Owner  มหาวิทยาลยั / โรงเรียน / สถานศกึษา University / School / Education Center 

 อืนๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify) ....................................................  อืนๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify) .................................................... 

  

ทีอยู่ททีาํงาน Workplace Address*  

บริษัท Company name ……………………………………………………………………………………………………… 

เลขท ีAddress No. ……………   หมู่ทีMoo No. ……… อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban ………………………….…………… เลขทีหอ้ง Room No. ………………….. 

ชนั Floor…………………… ซอย Soi ……………………….. ถนน Road ……………………………………………………. 

แขวง/ตาํบล Sub-district/Tambon …………………………. เขต/อาํเภอ District/Amphur ……...……………………. จงัหวดั Province …………………………………. 

รหสัไปรษณีย ์Postal Code …………………… ประเทศ Country ……………………………………. เบอรต์ิดตอ่ Telephobe No. ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัที Date 

………………………......… 

ประเทศของแหล่งทมีาของรายได้/เงนิทุน Country’s Source of income / investment Fund* 

 ประเทศไทย  Thailand  ประเทศอนืๆ (โปรดระบุ) ……………………………………….. 

Other countries (Please specify)  

แหล่งทมีาของรายได้ Source of Income* (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้ You can select more than 1 item) 

 เงินเดือน Salary  มรดก Inheritance 

 เงินออม Savings  การลงทนุ Investment 

 เงินเกษียณ Retirement Fund  ประกอบธุรกิจ Own Business 

 อืนๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify) ………………………………………..  

รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht)* 

 < 15,000  100,001 - 500,000 

 15,001 - 30,000  500,001 - 1,000,000 

 30,001 - 50,000  1,000,001 – 4,000,000 

 50,001 - 100,000  4,000,001 – 10,000,000 

 > 10,000,000  

 

มลูค่าทรพัยส์ิน (โปรดระบ)ุ Asset Value (Please specify)  ………………………………………. บาท Baht 

ทรพัยส์ิน หมายถึง  เงินฝาก เงนิลงทนุโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซือของล่วงหนา้ และสินทรพัยส์ทุธิ (ไม่รวมอสงัหาริมทรพัยท์เีป็นทีอยู่อาศยั) 

(Assets include deposits, direct investments in securities or derivatives, net assets (not including residential real estate) 

 

ท่านเป็นนักการเมืองหรอืเกียวขอ้งกับนักการเมือง หรอืบุคคลทมีีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่* Are you a politician or connected to any Political person? 

 ใช่ Yes ตาํแหน่งงาน Position   ……………………………………………….  ไม่ใช ่No 

  

ทอียู่สาํหรับจัดส่งเอกสาร Mailing Address* 

 ตามหลกัฐาน Same as Address as specified in the identification document  ตามทีอยู่ปัจจบุนั Current Address 

 ตามทีอยู่ทีทาํงาน Workplace Address  อืนๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify) 

 

เลขที Address No. …………… หมู่ที Moo No. ……… อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban ………………………………... เลขทีหอ้ง Room No. ……... 

ชนั Floor…………………… ซอย Soi ……………………….. ถนน Road ………………………………………… 

ตาํบล Sub-district/Tambon…………………………….…. อาํเภอ District/Amphur ……...……………………………. จงัหวดั Province …………………… 

รหสัไปรษณีย ์Postal Code …………………… ประเทศ Country ……………………………………. เบอรต์ิดต่อ Telephobe No. ………….. 
 

วิธีรับเอกสาร Mailing Method * 
(บริษัทจะจดัส่งเอกสารตามช่องทางทีท่านเลือกหรือเป็นไปตามวิธีการนาํส่งทีสามารถดาํเนนิการได)้ 

(Documents will be delivered according to the selected or available channel) 

นทีตามอเีมล (หากท่านเลือกชอ่งทางอีเมล บริษัทจะส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลกั) 

          E-mail (If you choose this option, your documents will be sent to your email address as a main contact channel 

าร โทรสาร Fax  ………………………… 

 บ ัไปรษณีย ์Postญชี 

 

วัตถุประสงคก์ารลงทุน Investment Objective* (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้ You can select more than 1 item) 

 เพือการลงทนุ For Investment  เพอืการเกษียณ Retirement Investment 

 อืนๆ (โปรดระบ)ุ ………………………………………………………… 

      Other (Please specify) 
 

  



 

 
วนัที Date ………………………… 

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสาํหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for individual Investor 

คาํถามข้อ 1-10 ใชเ้พือประเมินความเหมาะสมในการลงทนุของท่าน 

Questions 1-10 are used to assess the suitability of your Investment 

1. ปัจจบุนัท่านอาย ุPlease indicate your age   

    ก. ตงัแต่ 60 ปีขึนไป 60 years old or older  ค. 35 – 44 ปี 35 - 44 years 

    ข. 45 – 59 ปี 45 - 59 years ง. นอ้ยกว่า 35 ปี Under 35 years 

2. ปัจจบุนัท่านมภีาระทางการเงินและค่าใชจ่้ายประจาํเช่น ค่าผ่อนบา้น รถ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัและค่าเลียงดคูรอบครวัเป็นสดัส่วนเท่าใด 

     What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses? 

    ก. มากกว่ารอ้ยละ 75 ของรายไดท้งัหมด More than 75% of total income  

    ข. ระหว่างรอ้ยละ 50 ถึงรอ้ยละ 75 ของรายไดท้งัหมด Between 50% and 75% of total income 

    ค. ระหว่างรอ้ยละ 25 ถึงรอ้ยละ 50 ของรายไดท้งัหมด Between 25% and 50% of total income 

    ง. นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของรายไดท้งัหมด Less than 25% of total income 

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจบุนัอย่างไร What is your current financial status? 

    ก. มีทรพัยส์ินนอ้ยกว่าหนีสิน Less assets than liabilities 

    ข. มีทรพัยส์ินเท่ากบัหนีสิน Assets equal liabilities 

    ค. มีทรพัยส์ินมากกว่าหนีสิน More assets than liabilities 

    ง. มีความมนัใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทนุเพยีงพอสาํหรบัการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายแุลว้ Having financial freedom for retirement life 

4. ท่านเคยมีประสบการณห์รือมีความรูใ้นการลงทนุในทรพัยสิ์นกลุ่มใดต่อไปนีบา้ง (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

    Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products? 

    ก. เงนิฝากธนาคาร Bank Deposits 

    ข. พนัธบตัรรฐับาล หรือกองทนุรวมพนัธบตัรรฐับาล Government Bond or Government Bond Funds 

    ค. หุน้กูห้รือกองทนุรวมตราสารหนีDebentures or Mutual Funds 

    ง. หุน้สามญั หรือกองทนุรวมหุน้ หรือสินทรพัยอื์นทีมคีวามเสียงสงู Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets 

5. ระยะเวลาทีท่านคาดว่าจะไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งนิลงทนุนีWhat is your investment period target? 

    ก. ไม่เกิน 1 ปี Less than 1 year ค. 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years 

    ข. ตงัแต่ 1 แต่นอ้ยกว่า 3ปี 1 to less than 3 years ง. มากกว่า 5 ปี More than 5 years 

6. ความสามารถรบัความเสียงของท่าน คือ What is your risk tolerance? 

    ก. เนน้เงินตน้ตอ้งปลอดภัยและไดร้บัผลตอบแทนสมาํเสมอแต่ตาํได ้
        Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return 
    ข. เนน้โอกาสไดร้บัผลตอบแทนทีสมาํเสมอ แต่อาจเสียงทจีะสญูเสียเงนิตน้ไดบ้า้ง 
        Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment 

    ค. เนน้โอกาสไดร้บัผลตอบแทนทีสงูขึน แต่อาจเสียงทจีะสญูเสียเงินตน้ไดม้ากขึน 
        Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment 

    ง. เนน้ผลตอบแทนสงูสุดในระยะยาว แต่อาจเสียงทจีะสญูเงนิตน้ส่วนใหญ่ได ้
        Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment 
7. เมือพิจารณารูปแสดงตวัอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทนุทีอาจเกิดขนึดา้นลา่ง ท่านเต็มใจทีจะลงทนุในกลุ่มการลงทนุใดมากทีสดุ 
    When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which investment portfolio are you most willing  
    to invest in? 

    ก. กลุ่มการลงทนุที1 มโีอกาสไดร้บัผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทนุเลย  
        Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss) 

    ข. กลุ่มการลงทุนที2 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 7% แต่อาจมีผลขาดทนุไดถ้ึง 1%  
        Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%) 

    ค. กลุ่มการลงทนุที3 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนไดถ้ึง 5% 
        Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%) 

    ง. กลุ่มการลงทนุที4 มโีอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 25% แต่อาจมีผลขาดทนุไดถึ้ง 15% 

       Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%) 

 



 

 
วนัที Date ………………………… 

แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Suitability Assessment 

8. ถา้ท่านเลือกลงทุนในทรพัยส์ินทีมโีอกาสไดร้บัผลตอบแทนมาก แต่มโีอกาสขาดทนุสงูดว้ยเช่นกนั ท่านจะรูส้กึอย่างไร 
    If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, 
    how would you feel? 

    ก. กังวลและตืนตระหนกกลวัขาดทนุ Worried and afraid of loss 

    ข. ไม่สบายใจแต่พอเขา้ใจไดบ้า้ง Uneasy but somehow understand 

    ค. เขา้ใจและรบัความผนัผวนไดใ้นระดบัหนึง Understand and accept the fluctuations 

    ง. ไมก่งัวลกบัโอกาสขาดทนุสงู และหวงักบัผลตอบแทนทีอาจจะไดร้บัสูงขึน Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase 

9. ท่านจะรูส้กึกงัวล/รบัไม่ไดเ้มือมลูค่าเงินลงทนุของท่านมกีารปรบัตวัลดลงในสดัส่วนเท่าใด 
    In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased? 

    ก. 5% หรือนอ้ยกว่า 5% or less 

    ข. มากกว่า 5%-10% More than 5%-10% 

ค. มากกว่า 10%-20% More than 10%-20% 

ง. มากกว่า 20% ขึนไป More than 20% 

10. หากปีทีแลว้ท่านลงทนุไป 100,000 บาท ปีนีท่านพบว่ามลูค่าเงินลงทนุลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทาํอย่างไร 
      Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. 
      What will you do? 

     ก. ตกใจ และตอ้งการขายการลงทนุทีเหลือทงิ Panic and want to sell the remaining investment 

     ข. กงัวลใจ และจะปรบัเปลียนการลงทนุบางสว่นไปในทรพัยส์ินทีเสยีงนอ้ยลง Worried and will change some investment into less risky assets 

     ค. อดทนถือต่อไปไดแ้ละรอผลตอบแทนปรบัตวักลบัมา Continue holding the investment and wait until the investment rebounds 

     ง. ยงัมนัใจ เพราะเขา้ใจว่าตอ้งลงทนุระยะยาว และจะเพิมเงินลงทนุในแบบเดิมเพือเฉลียตน้ทนุ  
         Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost 
คาํถามข้อ 11-12 ใชเ้ป็นข้อมูลเพิมเติมเพือประกอบการใหค้าํแนะนํา Questions 11 - 12 are used as additional information for guidance(scores will NOT be 

counted) 

ใชเ้ฉพาะทีจะมีการลงทนุในสญัญาซือขายลว่งหนา้ (อนุพนัธ)์ และหุน้กูท้มีอีนพุนัธแ์ฝงโดยตรงเท่านนั  Apply only to investment in derivatives and structure note 

11. หากการลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหนา้ (อนพุนัธ)์ และหุน้กูอ้นพุนัธแ์ฝงประสบความสาํเรจ็ ท่านจะไดร้บัผลตอบแทนในอตัราทีสงูมาก แต่หากการลงทนุลม้เหลว ท่าน

อาจจะสูญเงินลงทนุทงัหมด และอาจตอ้งลงเงนิชดเชยเพิมบางส่วน ท่านยอมรบัไดเ้พียงใด 
      Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their investment and must increase  
      more capital. Are you able to accept this? 

      ก. ไม่ได ้No ข. ได ้Yes 

ใชเ้ฉพาะทีจะมีการลงทนุในต่างประเทศ Apply only to offshore investment 

12. นอกเหนือจากความเสียงในการลงทนุแลว้ ท่านสามารถรบัความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนไดเ้พียงใด 
      In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk? 

      ก. ไม่ได ้No ข. ได ้Yes 

สว่นที  เกณฑก์ารคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores  

ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer ก = 1 point 

ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer ค = 3 points 

ตอบ ข. =  คะแนน Answer ข =  points 

ตอบ ง. = 4 คะแนน Answer ง = 4 points 

สาํหรบัขอ้ 4 หากตอบหลายขอ้ใหเ้ลือกขอ้ทีคะแนนสงูสดุ 

For Suitability Assessment No. 4, if selected more than one answer, the highest score of the answers will be selected. 

โดยรวมคะแนน ขอ้ 1 – 10  Total scores will be the summary of the Suitability Assessment No. 1 to 10. 

สาํหรบัขอ้ 11 และ 12 ไม่นาํมาคิดคะแนน  Suitability Assessment No. 11 and 12 will not be calculated in the total scores. 

สว่นที 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result 

คะแนน 
Total Scores 

ระดับ 
Level 

ประเภทนักลงทุน 
Investor Type of Risk 

นอ้ยกว่า  Below 15 1 เสียงตาํ Low 

15-21 2 เสียงปานกลางค่อนขา้งตาํ Moderate to Low 

22-29 3 เสยีงปานกลางค่อนขา้งสงู Moderate to High 

30-36 4 เสยีงสงู High 

 ขึนไป Over 37 scores 5 เสยีงสงูมาก Very High 
 

 

 



 

 
วนัที Date ………………………… 

แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Suitability Assessment 

สว่นที 3 ตัวอย่างคาํแนะนําเรืองการจัดสรรการลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation 

ประเภทผู้ลงทุน 
Investor Type of Risk 

สัดส่วนการลงทุน Asset Allocation 

เงนิฝากและตราสาร

หนรีะยะสนั 

Deposits and Short-

Term Fixed 

Income Funds 

ตราสารหนีภาครัฐทมีี

อายุมากกว่า  ปี 

Long-Term Fixed 

Income Funds 

ตราสารหนีภาคเอกชน 

Debenture 

ตราสารทุน 

Equity Fund 

การลงทุนทางเลือก* 

Other Options 

เสียงตาํ Low >60% <20% <10% <5% 

เสยีงปานกลางค่อนขา้งตาํ 
Moderate to Low 

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

เสยีงปานกลางค่อนขา้งสงู 
Moderate to High 

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

เสียงสงู High <10% <40% <40% <20% 

เสียงสงูมาก Very High <5% <30% >60% <30% 
 

* รวมถึง สินคา้โภคภณัฑส์ญัญาซือขายล่วงหนา้ Including consumer products and derivatives products 

คะแนนรวมทีได ้Total Scores 

ลงชอืผูต้รวจสอบ Inspector Name     …………………………………….  (เจา้หนา้ที) 

 

 

       ลงลายมือชือ  _________________________________________________ ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

                (                                                            ) 

 

 
 

  

  

 


