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    แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกนั/ไม่เป็นบุคคลอเมริกนั   
Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S. Person 

สาํหรบัลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา 

for Individual Customer 

                                                      เลขที บญัชี/Account No. 

 

          ผูข้อเปิดบญัชี (คาํนําหน้า/ชื อ/นามสกลุ)            สญัชาติ 

          Applicant Name (Title/Name/Surname)           Nationality(ies)  
               โปรดระบุทุกสญัชาตทิี �ท่านถอื /Please specify all nationalities that you hold. 
 

          บตัรประชาชนเลขที                           หนังสือเดินทาง เลขที                               
          ID Card No.                     Passport No.                   
 
 

 

โปรดเลือกทาํเครื องหมายในช่องที สอดคล้องกบัสถานะของท่าน 

Please check the appropriate boxes corresponding to your status
 

 
 

 

(หากทา่นตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึ�ง โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-9)  
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-9) 
 
1 |   ท่านเป็นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม่    Are you a U.S. Citizen?       ใช่/Yes         ไม่ใช่/No 
 

โปรดตอบ “ใช่” หากทา่นเป็นพลเมอืงอเมรกินั แมว้า่จะอาศยัอยูน่อกสหรฐัอเมรกิา 
โปรดตอบ “ใช่” หากทา่นมสีถานะเป็นพลเมอืงของหลายประเทศ และหนึ!งในนั "นคอืเป็นพลเมอืงอเมรกินั 

โปรดตอบ “ใช่ หากทา่นเกดิในสหรฐัอเมรกิา (หรอืดนิแดนที!เป็นของสหรฐัอเมรกิา) และยงัไมไ่ดส้ละความเป็นพลเมอืงอเมรกินัอยา่งสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
 

You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. 
You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship. 
You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship. 
 

2 |   ท่านเป็นผู้ถือบตัรประจาํตวัผู้มีถิ นที อยู่ถาวรอย่างถกูต้องตามกฎหมายในสหรฐัอเมริกา (เช่น กรีนการด์) ใช่ หรือไม่                                    ใช่/Yes           ไม่ใช่/No 

Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?  
                 
โปรดตอบ “ใช่” หากสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกบตัรประจาํตวัผูม้ถีิ!นที!อยูถ่าวรอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายในสหรฐัอเมรกิาใหแ้ก่ทา่น ไมว่า่บตัรดงักลา่วของ
ทา่นจะหมดอายุแลว้หรอืไม ่ณ วนัที!ทา่นกรอกและลงลายมอืชื!อในแบบฟอรม์นี" 

ควรตอบ “ไมใ่ช่” หากบตัรดงักลา่วของทา่นไดถู้กสละ ยกเลกิ หรอืถอดถอนอยา่งเป็นทางการแลว้ ณ วนัที! ทา่นกรอกและลงลายมอืชื!อในแบบฟอรม์นี" 
 
You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has 
expired on the date you complete and sign this form. 

You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form. 
 

3 |  ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ นที อยู่ในสหรฐัอเมริกาเพื อวตัถปุระสงคใ์นการเกบ็ภาษีอากรของสหรฐัอเมริกา ใช่หรือไม่        ใช่/Yes          ไม่ใช่/No  

      Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?                             
 
ทา่นอาจถูกพจิารณาวา่เป็นผูม้ถีิ!นที!อยูใ่นสหรฐัอเมรกิาหากเป็นไปตามเกณฑ ์“Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปจัจบุนั ทา่นอยูใ่นสหรฐัอเมรกิาอยา่งน้อย 183 วนั เป็นตน้ และ 
หากตอ้งการรายละเอยีดเพิ!มเตมิ โปรดศกึษาขอ้มลูในเวบ็ไซตข์อง หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS) ดงันี"  
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test 
 
You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 
days. For more details, please refer to the information on the IRS’ website:  http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test. 
 

 

(หากทา่นตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึ�ง โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN พรอ้มทั !งสง่เอกสารประกอบ)  
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 
 

3 |   ท่านเกิดในสหรฐัอเมริกา (หรือดินแดนที เป็นของสหรฐัอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกนัอย่างสมบรูณ์ตามกฎหมายแล้ว        ใช่/Yes          ไม่ใช่/No 

Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 

 

       ท่านมีคาํสั  งทาํรายการโอนเงินเป็นประจาํโดยอตัโนมติัจากบญัชีที เปิดไว้หรือมีอยู่กบักลุ่มธรุกิจการเงินของ KRUNGSRI
1
 ไปยงับญัชี          ใช่/Yes         ไม่ใช่/No 

ในสหรฐัอเมริกา ใช่หรือไม่             

Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with KRUNGSRI Financial Group
1
 to an account maintained in the U.S.?

  
 
4 |   ท่านมีการมอบอาํนาจหรือให้อาํนาจการลงลายมือชื อแก่บคุคลที มีที อยู่ในสหรฐัอเมริกา เพื อการใดๆ ที เกี ยวข้องกบับญัชี                   ใช่/Yes         ไม่ใช่/No  

ที เปิดไว้หรือมีอยู่กบักลุ่มธรุกิจการเงินของ KRUNGSRI ใช่หรือไม่           

Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with KRUNGSRI Financial Group granted to person with U.S. address?

         

       ท่านมีที อยู่เพื อการติดต่อหรือดาํเนินการเกี ยวกบับญัชีที เปิดไว้หรือมีอยู่กบักลุ่มธรุกิจการเงินของ KRUNGSRI แต่เพียงที อยู่เดียว                ใช่/Yes         ไม่ใช่/No 

ซึ งเป็นที อยู่สาํหรบัรบัไปรษณียแ์ทนหรือที อยู่สาํหรบัการส่งต่อ ใช่หรือไม่                     

Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with KRUNGSRI Financial Group?                                                         

 
1 เพื�อวตัถุประสงคข์องแบบฟอรม์นี� “กลุ่มธรุกิจการเงินของ KRUNGSRI” ใหห้มายความรวมถงึ ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน)  และบรษิทัในเครอืงที�เกี�ยวขอ้งกบัธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน)
1    For this purpose, “KRUNGSRI Financial Group” shall include Bank of Ayudhya Public Company Limited and all related Bank of Ayudhya Public Company Limited Subsidiaries.  

 

บคุคลอเมริกนั / U.S. Person 

สถานะของลูกค้า  

Status of Customer
 

ส่วนที  " 
Part 1 

คาํถามเพิ มเติม / Additional Questions 

1 

2 

3 

1 

3 

2 

4 

Version 20140620 



 

6 |   ท่านมีที�อยู่อาศยัในปัจจบุนั หรือที�อยู่เพื�อการติดต่อในสหรฐัอเมริกา สาํหรบับญัชีที�เปิดไว้หรือมีอยู่กบักลุ่มธรุกิจการเงินของ KRUNGSRI ใช่/Yes         ไม่ใช่/No  

ใช่หรือไม่   

Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with KRUNGSRI Financial Group?   
 
7 |   ท่านมีหมายเลขโทรศพัทใ์นสหรฐัอเมริกา เพื�อการติดต่อท่านหรือบคุคลอื�นที�เกี�ยวข้องกบับญัชีที�เปิดไว้หรือมีอยู่กบักลุ่มธรุกิจการเงิน ใช่/Yes         ไม่ใช่/No  

ของ KRUNGSRI หรือไม่  

Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with KRUNGSRI Financial Group?   

  

 

 

 

1. ทา่นยนืยนัวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิ ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 

 You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.  
2. ทา่นรบัทราบและตกลงวา่ หากทา่นมสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินั แตข่อ้มลูที�ใหต้ามแบบฟอร์มนี� หรอืตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่ม

ธุรกิจการเงนิของ KRUNGSRI มสีทิธิใช้ดุลยพนิิจแต่เพยีงฝ่ายเดยีวที�จะยุติความสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่ว่าทั �งหมดหรอืบางส่วน ตามที�กลุ่มธุรกิจการเงนิของ 
KRUNGSRI เหน็สมควร 
You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, KRUNGSRI Financial 
Group shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as KRUNGSRI Financial Group may 
deem appropriate. 

3. ทา่นตกลงที�จะแจง้ใหก้ลุม่ธุรกจิการเงนิของ KRUNGSRI ทราบและนําสง่เอกสารประกอบใหแ้ก่กลุม่ธุรกจิการเงนิของ KRUNGSRI ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลี�ยนแปลงอนัทํา
ใหข้อ้มลูของทา่นที�ระบุในแบบฟอรม์นี�ไมถู่กตอ้ง  
You agree to notify and provide relevant documents to KRUNGSRI Financial Group within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided 
in this form to be incorrect.  

4. ทา่นรบัทราบและตกลงวา่ ในกรณทีี�ทา่นไมไ่ดด้าํเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรอืมกีารนําสง่ขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบูรณ์ เกี�ยวกบัสถานะของทา่น กลุม่ธุรกจิ
การเงนิของ KRUNGSRI มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวที�จะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่น ตามที�กลุม่ธรุกจิการเงนิของ KRUNGSRI 
เหน็สมควร 

 You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle 
KRUNGSRI Financial Group to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as KRUNGSRI Financial Group 
may deem appropriate. 

  
 
 

  

ทา่นตกลงใหค้วามยนิยอม ที�ไมอ่าจยกเลกิเพกิถอนแก่กลุม่ธรุกจิการเงนิของ KRUNGSRI ในการดาํเนินการดงัตอ่ไปนี�  
You hereby irrevocably authorize KRUNGSRI Financial Group to:  

1. เปิดเผยขอ้มลูตา่ง ๆ ของทา่นใหแ้ก่บรษิทัภายในกลุม่ธรุกจิการเงนิของ KRUNGSRI เพื�อประโยชน์ในการปฏบิตัติาม FATCA หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื 
ตา่งประเทศ ซึ�งรวมถงึ หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS)  ขอ้มลูดงักลา่วรวมถงึ ชื�อลกูคา้ ที�อยู ่ เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี หมายเลขบญัช ี
สถานะตามหลกัเกณฑเ์รื�อง FATCA (คอื เป็นผูป้ฏบิตัติาม หรอืผูไ้มใ่หค้วามรว่มมอื) จาํนวนเงนิหรอืมลูคา่คงเหลอืในบญัช ี การจา่ยเงนิเขา้-ออกจากบญัช ี รายการเคลื�อนไหวทางบญัช ี
จาํนวนเงนิ ประเภทและมลูคา่ของผลติภณัฑท์างการเงนิ และ/หรอื ทรพัยส์นิอื�น ๆ ที�มอียูก่บักลุม่ธุรกจิการเงนิของ KRUNGSRI ตลอดจนจาํนวนรายได ้ และขอ้มลูอื�น ๆ ที�เกี�ยวกบั
ความสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิที�อาจถกูรอ้งขอโดยบรษิทัภายในกลุม่ธุรกจิการเงนิของ KRUNGSRI หน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ตา่งประเทศ ซึ�งรวมถงึ IRS ดว้ย 

disclose to the companies under KRUNGSRI Financial Group (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal 
Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or 
value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with 
KRUNGSRI Financial Group, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested 
or required by the companies under KRUNGSRI Financial Group, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and 

2. หกัเงนิจากบญัชขีองทา่น และ/หรอื เงนิไดท้ี�ทา่นไดร้บัจากหรอืผา่นกลุม่ธุรกจิการเงนิของ KRUNGSRI ในจาํนวนที�กําหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศ 
ซึ�งรวมถงึ IRS ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑต์า่ง ๆ รวมถงึขอ้ตกลงใด ๆ ระหวา่งกลุม่ธุรกจิการเงนิของ KRUNGSRI กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรดงักลา่ว  
withhold from your account and/or the income derived from or though KRUNGSRI Financial Group in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, 
including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between KRUNGSRI Financial Group and such tax authorities.  
 
 
 

หากทา่นไมใ่หข้อ้มลูที�จาํเป็นตอ่การพจิารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมรกินั (U.S. person) หรอืขอ้มูลที�จําเป็นตอ้งรายงานใหแ้ก่กลุ่มธุรกจิการเงนิของ KRUNGSRI หรอืไม่สามารถจะขอให้
ยกเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมายที�หา้มการรายงานขอ้มลูได ้กลุม่ธุรกจิการเงนิของ KRUNGSRI มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวที�จะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทั �งหมด
หรอืบางสว่น ตามที�กลุม่ธุรกจิการเงนิของ KRUNGSRI เหน็สมควร 
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to KRUNGSRI Financial Group, or 
if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, KRUNGSRI Financial Group shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business 
relationship with you or part of such relationship as KRUNGSRI Financial Group may deem appropriate. 
 

ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงปฎบิตัติามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบบันี�ซึ�งรวมถงึตกลงยนิยอมใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู การหกับญัช ีและการยุตคิวามสมัพนัธ์
ทางการเงนิ/ทางธุรกจิกบัขา้พเจา้ เพื�อเป็นหลกัฐานแห่งการนี� จงึไดล้งลายมอืชื�อไวเ้ป็นสาํคญั 
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of 
information, account withholding and termination of banking/business relationship.  
 
 

ลายมือชื�อผู้ขอเปิดบญัชี                    วนัที� 
Signature of Applicant        Date 
 
 

การยืนยนัและการเปลี�ยนแปลงสถานะ 
Confirmation and Change of Status 

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหกับญัชี 
Authorization for information disclosure and account withholding 

ส่วนที� 2 
Part 2 

ส่วนที� 3 
Part 3 
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  แบบประเมิน Risk Profile ของลูกคาบริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (บุคคลธรรมดา)  

กรุณาตอบคําถามใหครบถวนทุกขอ และสงกลับ บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ชื่อ......................................................นามสกุล.............................................................. E-mail: ............................................................ 

เลขที่บัญชี............................................ สาขา..................................................เจาหนาที่การตลาด ......................................................... 

 

 

ลงชื่อ ............................................. ลูกคาผูใหขอมูล  วันที่.................................  

การลงนามดังกลาวขางตนทานไดรับทราบขอตกลงในการรับบริการตามขอความดานหลังแลว โปรดอานขอตกลงในการรับบรกิารกอนลงนาม -à 

1. อายุ   

ก. มากกวา 55 ป   (1) ข. 45 – 55 ป  (2) 
ค. 35 – 44 ป     (3) ง. นอยกวา 35 ป  (4) 
 

2. ปจจุบันทานมีภาระทางการเงินและคาใชจายประจํา เชน    คาผอนบาน รถ 

คาใชจายสวนตัว และคาเลี้ยงดูครอบครัว เปนสัดสวนเทาใด  

ก. มากกวา 75 % ของรายไดทั้งหมด (1) 
ข. 50  % ถึง 75 %  ของรายไดทั้งหมด (2) 
ค. 25 %  ถึง 50 %  ของรายไดทั้งหมด (3) 
ง. นอยกวา 25 %  ของรายไดทั้งหมด (4) 

 

3. ทานมีสถานภาพทางการเงินในปจจุบันอยางไร  

ก. มีทรัพยสินนอยกวาหนี้สิน (1) 
ข. มีทรัพยสินเทากับหนี้สิน (2) 
ค. มีทรัพยสินมากกวาหนี้สิน (3) 
ง. มีความมั่นใจวามีเงินออมหรือเงินลงทนุเพียงพอสําหรับการใชชีวิต

หลังเกษียณอายุแลว (4) 
 

4. ทานเคยมีประสบการณ หรือมีความรูในการลงทุนในทรัพยสินกลุมใด

ตอไปนี้บาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)      

ก. เงินฝากธนาคาร  (1) 
ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล  (2) 
ค. หุนกู หรือกองทุนรวมตราสารหนี้  (3)          
ง. หุนสามัญ หรือสินทรัพยอ่ืนที่มีความเสี่ยงสูง    (4)  

 

5. ระยะเวลาที่ทานคาดวาจะไมมีความจําเปนตองใชเงินลงทุนนี้ 
ก. ไมเกิน 1 ป  (1) ข. 1 ถึง 3 ป  (2) 
ค. 3 ถึง 5 ป    (3) ง. มากกวา 5 ป  (4) 
 

6. วัตถุประสงคหลักในการลงทุนของทาน คือ  

ก. เนนเงินตนตองปลอดภัยและไดรับผลตอบแทนสมํ่าเสมอแตตํ่าได (1) 
ข. เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สม่ําเสมอ แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสีย

เงินตนไดบาง  (2) 
ค. เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงิน

ตนไดมากขึ้น  (3)  
ง. เนนผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเงินตนสวน

ใหญได  (4) 

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอยางผลตอบแทนของกลุมการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นดานลาง 

ทานเต็มใจที่จะลงทุนในกลุมการลงทุนใด มากที่สุด 

 

 

 

 

 

ก. กลุมการลงทุนท่ี 1 มีโอกาสไดรับผลตอบแทน 2.5% โดยไมขาดทุนเลย          (1) 
 ข. ข. กลุมการลงทุนท่ี 2 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 7% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 1%       (2) 
ค. ค. กลุมการลงทุนท่ี 3 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 15%  แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 5%    (3) 

ง. ง. กลุมการลงทุนท่ี 4 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 25% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 15%  (4) 
8. ถาทานเลือกลงทุนในทรัพยสินที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนมาก แตมีโอกาสขาดทุน

สูงดวยเชนกัน ทานจะรูสึกอยางไร 

ก. กังวลและตื่นตะหนกกลัวขาดทุน   (1) 

ข. ไมสบายใจแตพอเขาใจไดบาง   (2) 

ค. เขาใจและรับความผันผวนไดในระดับหนึ่ง   (3) 

ง. ไมกังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนท่ีอาจจะไดรับสูงขึ้น (4)  

9. ทานจะรูสึกกังวล/รับไมได เมื่อมูลคาเงินลงทุนของทานมีการปรับตัวลดลงใน

สัดสวนเทาใด    
ก. 5% หรือนอยกวา  (1)  ข. มากกวา 5-10% (2) 
ค. มากกวา 10-12%     (3)  ง. มากกวา 12%  (4) 

10.  หากปที่แลวทานลงทุนไป 100,000 บาท ปนี้ทานพบวามูลคาเงินลงทุนลดลงเหลือ 

85,000 บาท ทานจะทําอยางไร 

ก. ตกใจ และตองการขายการลงทุนท่ีเหลือท้ิง           (1) 
ข. กังวลใจ และจะปรับเปล่ียนการลงทุนบางสวนไปในทรัพยสินท่ีเส่ียงนอยลง      (2) 
ค. อดทนถือตอไปได และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา        (3) 
ง. ยังมั่นใจ เพราะเขาใจวาตองลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อ

เฉล่ียตนทุน          (4) 

สําหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ 

11. การลงทุนในตราสารอนุพันธ หากการลงทุนประสบความสําเร็จ ทานจะไดรับ

ผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แตหากการลงทุนลมเหลว ทานอาจจะสูญเงินลงทุน

ทั้งหมด  และอาจตองลงเงินชดเชยเพ่ิมบางสวน  ทานยอมรับไดเพียงใด 

ก. ไมได  ข. ได   

สําหรับการลงทุนในตางประเทศ 

12.  นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแลว ทานสามารถรับความเสี่ยงดานอัตรา

แลกเปลี่ยนไดหรือไม? 

ก. ไมได  ข. ได             

2.5% 7% 
15% 

25% 

-1% 
-5% -15% 

-20% 

0% 

20% 

40% 

สําหรับเจาหนาที่บริษัท : ผูตรวจสอบลายมือชื่อลูกคา...................................................................................  วันที่................................................. 



 

 

 

ขอตกลงในการรับบริการ 

· ลูกคายินยอมใหขอมูลแกเจาหนาท่ีของบริษัทหลักทรัพยเพื่อประกอบการจัดทําแบบประเมิน Suitability Test ของลูกคา และลูกคารับทราบวาไดทํา
แบบสอบถามนี้เพื่อประโยชนในการรับทราบความเส่ียงในการลงทุนท่ีรับไดของตนเอง 

· ระดับความเส่ียงในการลงทุนของลูกคาประเมินจากขอมูลท่ีลูกคาแจงแกเจาหนาท่ีของบริษัทหลักทรัพยเทาน้ัน ท้ังน้ี มิไดเปนการแสดงวาบริษัท
หลักทรัพยยอมรับถึงความถูกตองแทจริง ความครบถวน หรือความนาเชื่อถือของขอมูลของลูกคาท่ีลูกคาไดแจงและผลการประเมินดังกลาว   

· เมื่อเจาหนาท่ีของบริษัทหลักทรัพยทําการประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกคาและไดแจงใหลูกคาทราบถึงผลการประเมินระดับความเส่ียงในการ
ลงทุนของลูกคา ถือวาลูกคารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซ่ึงประมวลผลจากขอมูลท่ีลูกคาใหกับเจาหนาท่ีของบริษัท) และลูกคารับทราบระดับ
ความเส่ียงในการลงทุนของตนแลว 

· ลูกคาควรศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการลงทุน (รวมท้ัง คําเตือนเก่ียวกับการลงทุนและความเส่ียงในการลงทุน และควรขอคําแนะนําในการลงทุนจากผู
ท่ีสามารถใหคําแนะนําการลงทุนแกลูกคาได) ใหรอบคอบถ่ีถวนควบคูกับการศึกษาผลการประเมินความเส่ียงในการลงทุน เพื่อใชประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย สัญญาซ้ือขายลวงหนา ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมกับตนเองแลวจึงตัดสินใจลงทุน ท้ังน้ี ขอมูล
เก่ียวกับการลงทุนหรือตราสารท่ีไดรับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย (ถามี) เปนเพียงขอมูลสวนหน่ึงเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกคา
เทาน้ัน 

· การลงทุนขึ้นอยูกับการตัดสินใจของลูกคาเอง ซ่ึงไมผูกพันกับผลการประเมินของลูกคา และอาจมไิดเปนไปตามระดับความเส่ียงของการลงทุนท่ีไดรับ
ตามแบบประเมินน้ี รวมท้ัง ลูกคายินยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน ในกรณีท่ีลูกคาตัดสินใจลงทุนในระดับความเส่ียงท่ีสูงกวาระดับความเส่ียง
ของการลุงทนจากผลประเมินถือวาลูกคาตกลงท่ีจะยินยอมรับความเส่ียงของการลงทุนน้ันเอง ลูกคายอมรับวาการดําเนินการลงทุนของลูกคาอาจไม
เปนไปตามผลการประเมินและอาจไมแนนอนและสามารถเปล่ียนแปลงไปจากผลการประเมินได 

· บริษัทหลักทรัพย ผูบริหาร รวมท้ังพนักงาน เจาหนาท่ีของบริษัทหลักทรัพยไมมคีวามรับผิด ภาระหรือหนาท่ีตอความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนของลูกคา 

· บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแกไข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแบบประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกคา ผลการประเมิน และขอมูลท่ีเก่ียวของ โดย
ไมจําตองแจงใหทราบลวงหนาแตอยางใด 

แบบประเมิน การดําเนินการท่ีเก่ียวของ และขอมูลท่ีเก่ียวของมไีวเพื่อบริการเฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเทาน้ัน  ซ่ึงลูกคาไดอานคําเตือนขางตนและ

ขอมูลท่ีเก่ียวของแลวและลูกคาไดเขาใจและตกลงตามคําเตือนและขอตกลงท่ีเก่ียวของเปนท่ีเรียบรอยแลว 

การประมวลผลของ หุน ใน 12 ขอ ใหบวกคะแนนของขอ 1 – 10 รวมกัน   รวม                                             คะแนน 

 

สวนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

  

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 

นอยกวา 15 1 เสี่ยงต่ํา 

15-21 2 เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ํา 

22-29 3 เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง 

30-36 4 เสี่ยงสูง 

37 ขึ้นไป 5 เสี่ยงสูงมาก 



 

 

 

สวนที่ 3 ตัวอยางคําแนะนําเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) 

ประเภทผูลงทุน 

สัดสวนการลงทุน 

เงินฝากและตรา

สารหนี้ระยะสั้น 

ตราสารหนี้ภาครัฐ  

ที่มีอายุมากกวา 1 

ป 

ตราสารหนี้

ภาคเอกชน 
ตราสารทุน การลงทุนทางเลือก*

 

เสี่ยงต่ํา >60% <20% <10% <5% 

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

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

เสี่ยงสูง <10% <40% <40% <20% 

เสี่ยงสูงมาก <5% <30% >60% <30% 

* รวมถึง สินคาโภคภัณฑ สัญญาซื้อขายลวงหนา 

 

คะแนน ประเภทนักลงทุน ระดับความเสี่ยงและประเภท 

ตราสารที่สามารถลงทุนได 

หากคะแนนนอยกวา 15  แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เส่ียงต่ํา 

หมายความวา ทานตองการผลตอบแทนมากกวาการฝากเงิน
ธนาคารเล็กนอย ไมตองการความเส่ียง  และมีวัตถุประสงคการ
ลงทุนในระยะส้ันๆ 

ทานเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 

· ตราสารหน้ี 

· ตราสารทุนไดเพียงเล็กนอย 

หากคะแนนตั้งแต 15 - 21 แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เส่ียงปานกลางคอนขางต่ํา 
หมายความวา ทานเปนผูลงทุนท่ีรับความเส่ียงไดนอย เนนปกปอง
เงินลงทุน  โดยมุงหวังรายไดสม่ําเสมอจากการลงทุน  

ทานเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 

· ตราสารหน้ี 

· ตราสารทุนไดบางสวน  
หากคะแนนตั้งแต 22 - 29 แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เส่ียงปานกลางคอนขางสูง 

หมายความวาทานสามารถยอมรับมูลคาการลงทุนท่ีลดลงเปนคร้ัง
คราวได  

ทานเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 

· ตราสารหน้ี 

· ตราสารทุนไดปานกลาง  

หากคะแนนตั้งแต 30 - 36 แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เส่ียงสูง  

หมายความวา ทานยอมรับความเส่ียงไดสูง รับความผันผวนของ
ตลาดได และสามารถยอมรับการขาดทุนได โดยมุงหวังการเติบโต
ของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว  

ทานเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 

· ตราสารหน้ี 

· ตราสารทุนไดคอนขางมาก 

· ตราสารอนุพันธไดบางสวน 

หากคะแนนตั้งแต 37 ขึ้นไป แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เส่ียงสูงมาก  

หมายความวา ทานตองการไดรับโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนสูง 
แมจะมคีวามเส่ียงสูงและยอมรับการขาดทุนไดในระดับสูงพอควร 

ทานเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 

· ตราสารหน้ี 

· ตราสารทุน 

· ตราสารอนุพันธไดบางสวน 
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