
ชื่อบัญชีร่วม Joint Account Name*

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)*
Name - Surname (English)*

2. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)*
Name - Surname (English)*

เงื่อนไขการลงนามการทำธุรกรรม Condition of Authorized Signatories for Transaction*

ตัวอย่างลายเซ็น Sample' Signature*

ตัวอย่างลายเซ็น Sample' Signature*

บัญชีร่วม Joint Account

* Required

Page 1

วันที่ Date --



สถานภาพ Marital Status*

คำนำหน้า Title*

ประเทศเจ้าของสัญชาติ Nationality*

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

Name - Surname (English)*
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)*

ประเภทหลักฐาน*
ID Type

ข้อมูลคู่สมรส Spouse Information
โสด Single สมรส Married

นาย Mr. นาง Mrs. นางสาว Miss อื่นๆ Other

เลขที่ No. -- --

เลขที่ No. -- --

--

--

--

บัตรประชาชน ID Card

หนังสือเดินทาง Passport

ประเทศที่ออก Issuing Country

บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card

เลขที่ No.

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

--วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (ฺA.D.)

* Required

Page 2

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

Name - Surname (English)
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floorเลขที่ห้อง Room No.

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*
ตามประเภทหลักฐาน
Same as Address as specified in the identification document

อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)
Other (Please specify below)

บัตรตลอดชีพ Not Expired

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document*

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

เขต/อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floorเลขที่ห้อง Room No.

โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone*
โทรสาร Fax

โทรศัพท์พื้นฐาน Home Telephone

ข้อมูลติดต่อ Contact Information

อีเมล์ E-mail

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

วันท่ี Date --

เขต/อำเภอ District/Amphurแขวง/ตำบล Sub-district/Tambon

(บุคคลที่ 1)



* Required
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อาชีพ Occupation*

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน
If you choose the following occupations, Please also specify workplase address

เกษตรกร Agriculturist

กิจการครอบครัว Family Business

พนักงานบริษัท Corporate Employeeพนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife

อาชีพอิสระ Self-Employed

เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว Business Owner

พระภิกษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest

นักการเมือง Politician

เกษียณอายุ Retirement

ข้าราชการ Government Employee

นักเรียน / นักศึกษา Student

แพทย์ / พยาบาล Doctor / Nurse

นักลงทุน Investor

ครู / อาจารย์ Teacher

ประเภทธุรกิจ Business Type

ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading

ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ Foreign Worker Employment Agency

โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ Domestic or International Money Transfer

คาสิโน / การพนัน Casino / Gambling

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange

มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา University / School / Education Center

การเงิน / ธนาคาร Financial Service / Banking

ประกันภัย / ประกันชีวิต Insurance / Assurance

สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ Entertainment Business

อสังหาริมทรัพย์ Property / Real Estate
ค้าอัญมณี / ทอง Jewelry / Gold Trading

โรงแรม / ภัตตาคาร Hotel / Restaurant

ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ Travel Industry / Travel Agency

สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/Mosque/Shrine

อาวุธยุทธภัณฑ์ Armament

(เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)
If you choose the Self-Employed, Business Owner, Family Business or Other

ตำแหน่งงาน Position

เลขที่ Address No.

เขต/อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

(บุคคลที่ 1)

ซอย Soi ถนน Roadชั้น Floorเลขที่ห้อง Room No.

ที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace Address
ชื่อสถานที่ทำงาน Company name

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening



* Required

Page 4

รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht)*
0 - 15,000
15,0001 - 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

100,001 - 500,000

ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินทุน Country's Source of income / Investment Fund *
ประเทศไทย Thailand ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)

Other countries (Please specify)

แหล่งที่มาของรายได้ Source of Income*
เงินเดือน Salary
เงินออม Savings

ประกอบธุรกิจ Own Business

มรดก Inheritance

เงินเกษียณ Retirement Fund
อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

การลงทุน Investment

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ You can select more than 1 item)

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

(บุคคลที่ 1)



สถานภาพ Marital Status*

คำนำหน้า Title*

ประเทศเจ้าของสัญชาติ Nationality*

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

Name - Surname (English)*
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)*

ประเภทหลักฐาน*
ID Type

ข้อมูลคู่สมรส Spouse Information
โสด Single สมรส Married

นาย Mr. นาง Mrs. นางสาว Miss อื่นๆ Other

เลขที่ No. -- --

เลขที่ No. -- --

--

--

--

บัตรประชาชน ID Card

หนังสือเดินทาง Passport

ประเทศที่ออก Issuing Country

บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card

เลขที่ No.

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

--วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (ฺA.D.)

* Required
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วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (ฺA.D.)

Name - Surname (English)
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floorเลขที่ห้อง Room No.

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*
ตามประเภทหลักฐาน
Same as Address as specified in the identification document

อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)
Other (Please specify below)

บัตรตลอดชีพ Not Expired

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document*

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

เขต/อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floorเลขที่ห้อง Room No.

โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone*
โทรสาร Fax

โทรศัพท์พื้นฐาน Home Telephone

ข้อมูลติดต่อ Contact Information

อีเมล์ E-mail

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

วันท่ี Date --

เขต/อำเภอ District/Amphurแขวง/ตำบล Sub-district/Tambon

(บุคคลที่ 2)



* Required
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อาชีพ Occupation*

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน
If you choose the following occupations, Please also specify workplase address

เกษตรกร Agriculturist

กิจการครอบครัว Family Business

พนักงานบริษัท Corporate Employeeพนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife

อาชีพอิสระ Self-Employed

เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว Business Owner

พระภิกษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest

นักการเมือง Politician

เกษียณอายุ Retirement

ข้าราชการ Government Employee

นักเรียน / นักศึกษา Student

แพทย์ / พยาบาล Doctor / Nurse

นักลงทุน Investor

ครู / อาจารย์ Teacher

ประเภทธุรกิจ Business Type

ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading

ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ Foreign Worker Employment Agency

โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ Domestic or International Money Transfer

คาสิโน / การพนัน Casino / Gambling

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange

มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา University / School / Education Center

การเงิน / ธนาคาร Financial Service / Banking

ประกันภัย / ประกันชีวิต Insurance / Assurance

สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ Entertainment Business

อสังหาริมทรัพย์ Property / Real Estate
ค้าอัญมณี / ทอง Jewelry / Gold Trading

โรงแรม / ภัตตาคาร Hotel / Restaurant

ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ Travel Industry / Travel Agency

สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/Mosque/Shrine

อาวุธยุทธภัณฑ์ Armament

(เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)
If you choose the Self-Employed, Business Owner, Family Business or Other

ตำแหน่งงาน Position

เลขที่ Address No.

เขต/อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

(บุคคลที่ 2)

ซอย Soi ถนน Roadชั้น Floorเลขที่ห้อง Room No.

ที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace Address
ชื่อสถานที่ทำงาน Company name

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening



* Required
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รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht)*
0 - 15,000
15,0001 - 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

100,001 - 500,000

ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินทุน Country's Source of income / Investment Fund *
ประเทศไทย Thailand ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)

Other countries (Please specify)

แหล่งที่มาของรายได้ Source of Income*
เงินเดือน Salary
เงินออม Savings

ประกอบธุรกิจ Own Business

มรดก Inheritance

เงินเกษียณ Retirement Fund
อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

การลงทุน Investment

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ You can select more than 1 item)

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

(บุคคลที่ 2)



* Required
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วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective*

เพื่อการลงทุน For Investment

เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี For Tax Benefits

เพื่อการเกษียณ Retirement Investment

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Bank Account for Subscription

ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Same as Bank Account for Subscription
บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend*

บัญชีอื่นๆ (โปรดระบุ) Other Account (Please specify)

ลำดับ
No.
1
2

3

4

Main Bank Account
บัญชีหลัก ธนาคาร

Bank Branch
สาขา

Account No.
เลขบัญชี

Account Name
ชื่อบัญชี

5

ลำดับ
No.
1

Main Bank Account
บัญชีหลัก ธนาคาร

Bank Branch
สาขา

Account No.
เลขบัญชี

Account Name
ชื่อบัญชี

อื่นๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify)

2. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address*

เลขที่ Address No.

เขต/อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ซอย Soi ถนน Roadชั้น Floorเลขที่ห้อง Room No.

ไปรษณีย์ Post

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

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

วิธีการรับเอกสาร Mailing Method*



 
 

 

ขอ้กําหนดและเงือนไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวม 

 
ขอ้กาํหนดและเงอืนไขของการเปิดบัญชีกองทนุรวมตามทีระบไุวด้งัตอ่ไปน ีถือเป็นส่วนหนึงของคาํขอเปิดบัญชีกองทนุ กบับริษทัหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ แอส
เซท พลัส จาํกัด (“บริษทัจดัการ”) โดยผูข้อเปิดบัญชีกองทนุรวม (“ผ ูล้งทนุ”) ไดล้งนามในคาํขอเปิดบัญชีกองทนุรวมเพือรับทราบและตกลงเขา้ผกูพันและ
ปฏิบัตติามขอ้กาํหนดและเงอืนไขดงัตอ่ไปน ี

 
1. ผูล้งทนุตกลงใหบ้ริษทัจัดการใชข้อ้มลูทีใหไ้วใ้นคาํขอเปิดบัญชีกองทนุรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทนุรวม แบบสอบถามเพือกาํหนดความเสียง
ของผูล้งทนุ และ/หรือขอ้มลูอืนทีเกยีวขอ้งกับการเปิดบัญชีและการลงทนุในกองทนุรวม ทีผูล้งทนุไดใ้หไ้วเ้พอืเป็นขอ้มลูประกอบสาํหรับการเปิดบัญชีและการ
ลงทนุในกองทนุรวมกับบริษทัจัดการ โดยใหถ้ือเสมือนว่าขอ้มลูดงักล่าวทงัในกรณีทีไดม้ีการเก็บรักษาในรปูแบบขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสต์ังแต่ตน้และในรปูแบบที
ไดม้ีการจัดทาํหรือแปลงใหอ้ยู่ในรปูแบบขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสภ์ายหลงัเป็นขอ้มลูตน้ฉบับ และในกรณีทีบริษทัจัดการมีการใชส้าํเนาของเอกสารต่างๆ ทีผูล้งทนุ
ไดใ้หไ้วเ้พอืใชพ้ิจารณาประกอบคําขอเปิดบัญชีกองทนุรวม (ถา้มี) (เชน่ สาํเนากระดาษ สาํเนาในรปูแบบของการสแกนขอ้มลูหรือสาํเนาทีจัดเก็บในรปูแบบทาง
อิเล็กทรอนิกสอ์นืใด) ผูล้งทนุตกลงใหส้าํเนาเอกสารดงักล่าวมีผลใชบั้งคับตามกฎหมาย และใชผ้กูพันกบัผูล้งทนุไดเ้สมือนกบัตน้ฉบับของเอกสาร 

 
2. ผูล้งทนุขอรับรองและยืนยันว่าขอ้มลูทีใหไ้วใ้นคาํขอเปิดบัญชีกองทนุรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทนุรวม แบบสอบถามเพือกาํหนดความเสียง
ของผูล้งทนุ และ/หรือตามขอ้สอบถามเป็นครังคราวของบริษทัจัดการ เป็นขอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจริง และเป็นปัจจบุัน และหากขอ้มลูดงักล่าวมี
การเปลียนแปลงในอนาคต ผูล้งทนุตกลงแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจง้ในรปูแบบอืนใดทีบริษัทจัดการยอมรับใหบ้ริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักชา้ และใน
กรณีทีภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผูล้งทนุตามวิธีการทีระบไุวใ้นขอ้ 5 เพือแจง้ยืนยัน หรือปรับปรงุขอ้มลูขา้งตน้ไปยังผ ูล้งทนุ หากผูล้งทนุไม่แจง้การ
เปลียนแปลงขอ้มลูหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาทีบริษัทจัดการกาํหนด ผูล้งทนุตกลงใหบ้ริษทัจัดการยึดถือขอ้มลูล่าสดุทีมีอยู่เดิมเป็นขอ้มลู
ปัจจบุันของผูล้งทนุ 

 
3. ผูล้งทนุรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะไม่อนมุัติหรือปฏิเสธคําขอเปิดบัญชีกองทนุรวม หรือการทาํธรุกรรมกับผูล้งทนุทังหมดหรือ
บางส่วนได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งชแีจงแสดงเหตผุลใดๆแก่ผูล้งทนุ และการตัดสินใจของบริษัทจัดการใหถ้ือเป็นทีสดุ ทังนี ใหร้วมถึงการสงวนสิทธิทีเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดสิทธิและหนา้ทีของบริษทัจัดการทีระบไุวใ้นหนังสือชีชวน ตลอดจนเงือนไขและขอ้กาํหนดอนืใดทีบริษทัจัดการไดก้าํหนดไว ้

 
4. ผูล้งทนุยืนยันว่าไดร้ับทราบและศึกษาหนังสือชีชวนส่วนสรปุขอ้มลูสําคัญ  และ/หรือคู่มือการลงทนุของกองทนุ  SSF , SSFX ,RMF ก่อนลงทนุแลว้  
รวมถึงไดรั้บทราบขอ้มลูและคาํเตือนดงันี 

(1) คาํเตือนและขอ้มลูตา่งๆของกองทนุทีจะลงทนุ  เชน่ ลกัษณะกองทนุ ความเสียง ค่าธรรมเนียม สภาพคล่อง เป็นตน้ 
(2) การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทนุ ผูล้งทนุอาจไดรั้บเงินลงทนุคืนมากกว่าหรือนอ้ยกว่าเงินลงทนุ

เริมแรกก็ไดแ้ละอาจไม่ไดรั้บชาํระเงนิค่าขายคืนหนว่ยลงทนุ ภายในระยะเวลาทีกาํหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหนว่ยลงทนุไดต้ามทีไดม้ีคาํสงัไว ้

(3) การใหข้อ้มลูทีถกูตอ้งตรงตอ่ความเป็นจริงและเป็นปัจจบัุนจะเป็นประโยชนต์อ่คาํแนะนาํทีผูล้งทนุจะไดร้ับ 

(4) บริษัทจัดการมิไดเ้ป็นทีปรึกษาดา้นภาษีอากร  ดังนันผูล้งทนุมีหนา้ทีศึกษาเงือนไขและสิทธิประโยชนท์างภาษีตามทีกรมสรรพากรกาํหนด   และผู้
ลงทนุมีหนา้ทีตรวจสอบเงอืนไขการไดร้ับสิทธิประโยชนท์างภาษีของตนเอง นอกจากนีผูล้งทนุไม่สามารถนาํหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม RMF และ 
LTF ทีลงทนุก่อนวันที 1 มกราคม 2563 ไปจาํหนา่ย จ่าย โอน จาํนาํ หรือนาํไปเป็นประกนัได ้

 
5. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือขอ้มลูอืนใด ทีจะติดต่อหรือส่งใหแ้ก่ผูล้งทนุ ใหบ้ริษัทจัดการสามารถ
ตดิตอ่ดว้ยวิธีใดก็ไดไ้ม่ว่าจะเป็นการแจง้ทางโทรศัพทโ์ทรสาร ขอ้ความสนั (SMS) ไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส ์(email) ทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน
ก็ตาม หรือให้คนนําไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสือสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการ
ติดต่อสือสารดว้ยวิธีอืนใด ในกรณีทีไดส้่งไปยัง เลขหมายโทรศัพทโ์ทรสาร ทอียู่ทางอิเล็กทรอนิกส ์(email address) ทีอยู่ทีระบไุวใ้นคาํขอเปิดบัญชีกองทนุ
รวม หรือทีผูล้งทนุไดแ้จง้การเปลียนแปลงไวเ้ป็นหนงัสือครังหลงัสดุแลว้ หรือส่งผา่นไปยัง applications ทีผูล้งทนุ download ไวห้รือเผยแพร่ผา่นสือสังคม
ออนไลนท์ีผูล้งทนุไดเ้ขา้มาติดตามหรือเพิมชือเพือรับขอ้มลูไวใ้หถ้ือว่าไดส้่งใหแ้ก่ผูล้งทนุแลว้โดยชอบ ทังนี โดยไม่คาํนึงว่า ผูล้งทนุจะไดร้ับดว้ยตนเอง หรือมี
ผูร้ับไวห้รือจะไดเ้ปิดอ่านขอ้มลูหรือไม่ก็ตามสาํหรับในกรณีทีสง่ใหไ้ม่ไดเ้พราะผูล้งทนุยา้ยทีอยู่ หรือทีอยู่ทกีล่าวนีเปลียนแปลงไป หรือถกูรือถอนไป โดยไม่มีการ
แจง้การยา้ยหรือการเปลียนแปลงหรือการรือถอนนันเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดีหรือส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะเลขหมายโทรศัพทโ์ทรสาร ทีอยู่ทางอิเล็กทรอนิกส ์

(email address) หรือทีอยู่ทผี ูล้งทนุไดแ้จง้การเปลียนแปลงไวเ้ป็นหนงัสือครังหลงัสดุไม่ถกูตอ้งหรือไม่เป็นปัจจบัุนก็ดีใหถ้ือว่าผูล้งทนุไดร้ับและทราบหนังสือ
ตดิตอ่ คาํบอกกล่าว ขอ้มลูหรือหนงัสืออืนใดของบริษทัจัดการแลว้โดยชอบ 

 
6. เพือใหบ้ริษัทจัดการ (รวมถึงกองทนุทกุกองทนุภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผูส้นับสนนุการขายหรือรับซือหน่วยลงทนุและผูเ้กียวขอ้งกบั
กองทนุ สามารถปฏิบัติหนา้ทีตามกฎหมายทีเกียวขอ้งทังในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินหรือการสนับสนนุทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย) ไดแ้ละเพือเป็นการลดขนัตอนทีผูล้งทนุจะตอ้งนาํส่งเอกสาร ขอ้ตกลงอันเกียวกบัหนา้ทีของผูล้งทนุ 
ขอ้มลู คาํยืนยัน และการปฏิบติัใหไ้ปตามกฎหมายเกียวกบัการแสดงตนและการเปิดเผยขอ้มลู/หัก ณ ทีจ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารทีอา้ง
ถึงใน FATCA Form) (ซึงตอ่ไปนจีะรวมเรียกว่า “เอกสารและขอ้มลู”) ใหก้บับคุคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นรายๆ ไป ภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขของการเปิดบัญชี
กองทนุนี หากผูล้งทนุใหห้รือจะใหเ้อกสารและขอ้มลูแก่บุคคลใดบุคคลหนึงขา้งตน้ ผูล้งทนุตกลงใหบ้คุคลดังกล่าวขา้งตน้ทังหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช ้
เอกสารและขอ้มลูดงักล่าวเสมือนหนึงว่า ผูล้งทนุไดม้อบเอกสารและขอ้มลูนนั กบับคุคลดังกล่าวทกุราย และใหบ้คุคลดงักล่าวทกุรายสามารถนาํส่ง/ใชเ้อกสาร
และขอ้มลูนนัระหว่างกนัไดท้ังนี บริษทัจัดการ และ/หรือบคุคลแตล่ะรายขา้งตน้สงวนสิทธิในการขอเอกสารและขอ้มลูเพิมเติมจากผูล้งทนุในภายหลงัได ้
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7. ผูล้งทนุตกลงผกูพันตามรายละเอียดในหนังสือชีชวนกองทนุรวม ขอ้กาํหนดและเงือนไขในแบบฟอร์มซือขายหรือสับเปลียนหน่วยลงทนุ ระเบียบปฏิบัติที
เกียวขอ้งกับผูถื้อหน่วยลงทนุ ตลอดจนขอ้กาํหนดและเงือนไขของการเปิดบัญชีกองทนุรวมเพิมเติมจากขอ้กําหนดและเงือนไขของการเปิดบัญชีกองทนุรวม
ฉบับนีตามทีบริษัทจัดการกาํหนด ซึงผ ูล้งทนุสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติทีเกียวขอ้งกับผูถื้อหน่วยลงทนุ หนังสือชีชวนกองทนุ ตลอดจนขอ้กําหนดและ
เงอืนไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวมเพิมเติมของบริษทัจัดการแตล่ะรายไดที้เว็บไซตข์องบริษทัจดัการดงักล่าว 

 
8. ผูล้งทนุรับทราบว่าบริษทัจัดการมกีารเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล ซึงรวมถึงการสง่ หรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลไปตา่งประเทศ (รวม
เรียกว่า “ประมวลผล”) ขอ้มลูเกียวกับบัญชีกองทนุรวมของผูล้งทนุทีมีอยู่กับบริษัทจัดการใหแ้ก่บคุคลดงัต่อไปนี โดยบริษัทจัดการจะดาํเนินการประมวลผล
ขอ้มลูส่วนบคุคลเท่าทีจาํเป็นเพอืบรรลวุัตถปุระสงคที์แจง้ไวแ้กผ่ ูล้งทนุซึงเป็นเจา้ของขอ้มลู   

(1) ผูท้เีกียวขอ้งกับการดาํเนินงานหรือการลงทนุของบริษัทจัดการหรือกองทนุ เช่น บริษัทในเครือของบริษัทจัดการ กองทนุ กองทรัพยส์ินหรือนิติ
บคุคล ผูจั้ดการกองทนุ และ/หรือ บริษทัจัดการทีกองทนุรวมไปลงทนุทีอยู่ตา่งประเทศ (ถา้มี) 

(2) หนว่ยงานทางการ ผูก้าํกบัดแูล องคก์รระหว่างประเทศ Exchange หรือ Self- Regulatory Organization ทังในและตา่งประเทศ (ถา้มี) 
 
9. ผูล้งทนุรับทราบว่า ในกรณีทีผูล้งทนุไม่สามารถดําเนินการตามทีบริษัทจัดการ/กองทนุกําหนด หรือบริษัทจัดการ/กองทนุไม่สามารถดําเนินการ
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัทจัดการ/กองทนุ เช่น การนาํส่งขอ้มลู  เอกสาร เพือดาํเนินการตามกฎหมายทังในและต่างประเทศ 
รวมถึงขอ้กาํหนดของหนงัสือชีชวน และเงือนไขการเปิดบัญชี ผูล้งทนุตกลงใหบ้ริษทัจัดการระงบัการใหบ้ริการใดๆทีเกยีวขอ้งกับบญัชีกองทนุรวมรวมของผู้
ลงทนุ รวมถึงการปิดบัญชีกองทนุรวม และ/หรือดาํเนินการขายคืนหน่วยลงทนุเพือปิดบัญชีกองทนุรวมของผูล้งทนุได ้ โดยผูล้งทนุตกลงทีจะไม่เรียกรอ้ง
ค่าเสียหายใดๆจากบริษทัจัดการในการดาํเนินการดงักล่าว 

 
10. บริษทัจัดการ ไดก้าํหนดนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลหรือนโยบายความเป็นสว่นตวั เพือกาํหนดวัตถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบุคคล รวมทังสิทธิของลกูคา้ในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ทังนีลกูคา้ตกลงทีจะทาํความเขา้ใจ และรับทราบนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยลกูคา้สามารถทาํความเขา้ใจนโยบายดังกล่าว ไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ รวมทังไดศึ้กษาเพิมเติมเกียวกับ
นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตวัของผูส้นบัสนนุการขายและรับซือคืนทีเกียวขอ้ง ในเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรือรับ
ซือคืนดงักล่าวแลว้ 

 
11. ในกรณีผูล้งทนุใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลอืนใดนอกเหนือจากของผูล้งทนุเองแก่บริษทัจดัการ 

(1) ผูล้งทนุรับรองทีจะตรวจสอบความถกูตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลอืนทีผูล้งทนุใหแ้ก่บริษัทจัดการ และแจง้ใหบ้ริษัท
จัดการทราบถึงความเปลียนแปลงใด ๆ ในขอ้มลูส่วนบคุคลทีไดใ้หไ้ว ้(ถา้มี) 

(2) ผูล้งทนุไดร้ับความยินยอม หรือรับรองว่าผูล้งทนุสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอืนสาํหรับการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มลูส่วน
บคุคลของบคุคลดงักล่าวตามกฎหมายทีใชบั้งคับ 

(3) ผูล้งทนุรับรองว่าผูล้งทนุไดแ้จง้นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวทีเกียวขอ้งตามขอ้ 10 แก่บคุคลอืนดังกล่าว
แลว้ และ 

(4) ผูล้งทนุรับรองว่าบริษัทจัดการสามารถเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอน ขอ้มลูส่วนบุคคลตามวัตถปุระสงค์ทีกําหนดไวใ้นนโยบายการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวทีเกียวขอ้งตามขอ้ 10 ซึงอาจมีการแกไ้ขเป็นครังคราว ซึงรวมถึงวัตถปุระสงคท์ังหมดที
กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดและเงอืนไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวมฉบับนี 
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1. ปัจจุบันท่านอายุ Please indicate your age

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

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses?

ก. ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 60 years old or older ค. 35 – 44 ปี 35 - 44 years

ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด More than 75% of total income
ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด Between 50% and 75% of total income
ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 25% to less than 50% of the income
ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด Less than 25% of total income

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร What is your current financial status?
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน Less assets than liabilities
ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน Assets equal liabilities
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน More assets than liabilities
ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว

Having financial freedom for retirement life
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products?
ก. เงินฝากธนาคาร Bank Deposits
ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล Government Bond or Government Bond Funds
ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ Debentures or Mutual Funds

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ
What is your risk tolerance?

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใด
มากที่สุด
When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which
investment portfolio are you most willing to invest in?

ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return

Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment

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

Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment

ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง

ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น ึ

ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้

ง. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ What is your investment period target?
ก. ไม่เกิน 1 ปี Less than 1 year
ข. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี 1 to less than 3 years

ค. ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years

กำไร Profit

30%
20%
10%
0%

2.5%

-10%
-20%

ขาดทุน Loss

ง. มากกว่า 5 ปี More than 5 years

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

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor

7%
15%

-5%-1%

25%

-15%



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

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)
Questions 11 - 12 are used as additional information for guidance (Scores will NOT be counted)
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น
Apply only to investment in derivatives and structure note

ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง Panic and want to sell the remaining investment
ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
Worried and will change some investment into less risky assets

ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
Continue holding the investment and wait until the investment rebounds

ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน
Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

11.หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตรา
ที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

ก. ไม่ได้ No ข. ได้ Yes

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to offshore investment
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?
ก. ไม่ได้ No ข. ได้ Yes

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor

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?

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?
ก. 5% หรือน้อยกว่า 5% or less
ข. มากกว่า 5%-10% More than 5%-10%

ค. มากกว่า 10%-20% More than 10%-20%
ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป More than 20%

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
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. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน Worried and afraid of loss
ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง Uneasy but somehow understand
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง Understand and accept the fluctuations
ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase

ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)

Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)

Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)

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

ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%

ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%

ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%



ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation

ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer ก = 1 point ตอบ ข. = 2 คะแนน Answer ข = 2 points
ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer ค = 3 points ตอบ ง. = 4 คะแนน Answer ง = 4 points

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

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

สำหรับเจ้าหน้าที่ For Staff

คะแนน

น้อยกว่า 15 Below 15 1

2

3

4

5

เสี่ยงต่ำ Low

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ Moderate to Low

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง Moderate to High

เสี่ยงสูง High

เสี่ยงสูงมาก Very High

15-21

22-29

30-36

37 ขึ้นไป Over 37 scores

ระดับ ประเภทนักลงทุน
Total Scores Level Investor Type of Risk

ประเภทผู้ลงทุน
Investor Type of Risk

เสี่ยงต่ำ Low

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores

ลงชื่อผู้ประเมิน Assessor Name

วันที่ Date ............../.............................../......................

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
Moderate to Low

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
Moderate to High

เสี่ยงสูง High

เสี่ยงสูงมาก Very High

>60%

<20%

<10%

<10%

<5%

<70%

<60%

<40%

<30%

<20%

<20%

<10%

<30%

<40%

>60%

<10%

<5%

<10%

<20%

<30%

ตราสารหนี้ระยะสั้น

Short-Term Fixed
Income Funds

Deposits and
Fixed Income

Funds

Long-Term

เงินฝากและ
ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี
ตราสารหนี้ภาครัฐ

ตราสารหนี้ภาคเอกชน
Debenture

สัดส่วนการลงทุน Asset Allocation

ตราสารทุน
Equity Fund

การลงทุนทางเลือก*
Other Options

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Including consumer products and derivatives products

( )

( )
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1. ปัจจุบันท่านอายุ Please indicate your age

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

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses?

ก. ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 60 years old or older ค. 35 – 44 ปี 35 - 44 years

ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด More than 75% of total income
ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด Between 50% and 75% of total income
ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 25% to less than 50% of the income
ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด Less than 25% of total income

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร What is your current financial status?
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน Less assets than liabilities
ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน Assets equal liabilities
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน More assets than liabilities
ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว

Having financial freedom for retirement life
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products?
ก. เงินฝากธนาคาร Bank Deposits
ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล Government Bond or Government Bond Funds
ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ Debentures or Mutual Funds

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ
What is your risk tolerance?

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใด
มากที่สุด
When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which
investment portfolio are you most willing to invest in?

ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return

Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment

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

Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment

ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง

ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น ึ

ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้

ง. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ What is your investment period target?
ก. ไม่เกิน 1 ปี Less than 1 year
ข. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี 1 to less than 3 years

ค. ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years

กำไร Profit

30%
20%
10%
0%

2.5%

-10%
-20%

ขาดทุน Loss

ง. มากกว่า 5 ปี More than 5 years

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

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor

7%
15%

-5%-1%

25%

-15%



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

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)
Questions 11 - 12 are used as additional information for guidance (Scores will NOT be counted)
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น
Apply only to investment in derivatives and structure note

ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง Panic and want to sell the remaining investment
ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
Worried and will change some investment into less risky assets

ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
Continue holding the investment and wait until the investment rebounds

ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน
Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

11.หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตรา
ที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

ก. ไม่ได้ No ข. ได้ Yes

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to offshore investment
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?
ก. ไม่ได้ No ข. ได้ Yes

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor

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?

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?
ก. 5% หรือน้อยกว่า 5% or less
ข. มากกว่า 5%-10% More than 5%-10%

ค. มากกว่า 10%-20% More than 10%-20%
ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป More than 20%

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
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. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน Worried and afraid of loss
ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง Uneasy but somehow understand
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง Understand and accept the fluctuations
ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase

ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)

Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)

Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)

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

ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%

ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%

ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%



ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation

ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer ก = 1 point ตอบ ข. = 2 คะแนน Answer ข = 2 points
ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer ค = 3 points ตอบ ง. = 4 คะแนน Answer ง = 4 points

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

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

สำหรับเจ้าหน้าที่ For Staff

คะแนน

น้อยกว่า 15 Below 15 1

2

3

4

5

เสี่ยงต่ำ Low

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ Moderate to Low

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง Moderate to High

เสี่ยงสูง High

เสี่ยงสูงมาก Very High

15-21

22-29

30-36

37 ขึ้นไป Over 37 scores

ระดับ ประเภทนักลงทุน
Total Scores Level Investor Type of Risk

ประเภทผู้ลงทุน
Investor Type of Risk

เสี่ยงต่ำ Low

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores

ลงชื่อผู้ประเมิน Assessor Name

วันที่ Date ............../.............................../......................

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
Moderate to Low

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
Moderate to High

เสี่ยงสูง High

เสี่ยงสูงมาก Very High

>60%

<20%

<10%

<10%

<5%

<70%

<60%

<40%

<30%

<20%

<20%

<10%

<30%

<40%

>60%

<10%

<5%

<10%

<20%

<30%

ตราสารหนี้ระยะสั้น

Short-Term Fixed
Income Funds

Deposits and
Fixed Income

Funds

Long-Term

เงินฝากและ
ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี
ตราสารหนี้ภาครัฐ

ตราสารหนี้ภาคเอกชน
Debenture

สัดส่วนการลงทุน Asset Allocation

ตราสารทุน
Equity Fund

การลงทุนทางเลือก*
Other Options

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Including consumer products and derivatives products

( )

( )


