
 
 

เอกสารที
ต้องทาํการกรอกและลงลายมือชื
อมีดังนี �   
( โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงลายมือชื
อตามเครื
องหมาย X ที
ให้ไว้ ) 
 

1. ใบคําขอเปิดบญัชีสฟ้ีา                                                              -  ลงลายมือชื�อ  3 จดุ   หน้าที� 1 เซ็น2จดุ  หน้าที� 6 เซ็น 1 จดุ 
2. สญัญาตวัแทนในการซื �อขายหลักทรัพย์  ( แผน่พบัสแีดง)       -  ลงลายมือชื�อ  1  จดุ    
3. สญัญาตวัแทนในการซื �อขายสัญญาซื �อขายล่วงหน้า (แผน่พบัสนํี 1าเงิน)      -  ลงลายมือชื�อ  2  จดุ  
4. หนงัสอืขอให้หกับญัชีเงินฝาก (ATS)        -  ลงลายมือชื�อ  1  จดุ 
5.  FATCA  Form   (แบบแจ้งสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั/ไมเ่ป็นบคุคลอเมริกนั     -  ลงลายมือชื�อ   1 จดุ                             
6.  Suitability (แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี�ยง)                                                               -  ลงลายมือชื�อ   1 จดุ 
 

กรณีมอบอาํนาจ   (ถ้ามี)  แนบเอกสารเพิ
มเติม  ดังนี �                                                                                     
 --    หนงัสอืมอบอํานาจ   (ลงลายมือชื�อผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ) 

--    กรอกแบบฟอร์มรายละเอียดผู้ รับมอบอํานาจ  (พร้อมลงลายมือชื�อ   จํานวน 2 จดุ) 
--     แนบสาํเนาบตัรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้ รับมอบอํานาจ  จํานวน 1  ชดุ 
–     คา่อากรแสตมป์มอบอํานาจ 30 บาท 

เอกสารเพิ
มเติมเพื
อใช้ประกอบการเปิดบัญชี  ( เซ็นรับรองสาํเนาถกูต้องทุกแผ่น ) 
1. สาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาหนงัสอืเดินทาง  
2. สาํเนาทะเบียนบ้าน  / สาํเนา  Work Permit / Visa  
3. สาํเนาบญัชีเงินฝากประเภทใดก็ได้ ย้อนหลงั 3 - 6 เดือน  เพื�อประกอบการพิจารณาวงเงิน  
4. สาํเนาบญัชีเงินฝากหน้าแรกที�ระบชืุ�อ และเลขที�บญัชีที�จะให้ทําการตดับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ (ATS) 
5. สาํเนาบญัชีเงินฝากหน้าแรกที�จะให้นําเงินปันผล / ดอกเบี 1ยเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) (กรณีประสงค์นําเงิน e-Dividend 
เข้าบญัชีธนาคารที�ตา่งจากบญัชีขอตดับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ ATS) 

ช่องทางการฝากหลกัประกนัเข้าบญัชีบริษัทฯ ดงันี 1 

ช่องทางที
 1 – ATS 
1. ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) - BBL   6. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) - UOB 
2. ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) - KBANK  7. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) - BAY 

3. ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) - KTB   8. ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) - TBANK 
4. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) - TMB  9. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) - LHBank 

5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) - SCB 

ช่องทางที
 2 – Bill Payment ให้บริการ 7 ธนาคาร เท่านั�น 
 

ธนาคาร 
 

Comp Code/ ชอ่งทางการทํารายการ Bill Payment 

Bank Service Code Counter ATM Internet 
Banking 

Mobile 
Banking 

BBL 02222/ BTNITY BTNITY / / / 

KBANK 50222 - / / / 

SCB 049-3-14466-7 / / / / 

UOB 3260 / / / / 

BAY 23456 / / / / 

TBANK C100 / 3143 C100 / / / 

LHBANK 2045 / / / - 

กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี �  
179 อาคารบางกอกซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น 25-26,29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพฯ  10120   โทร. 0-2801-9100  โทรสาร 0-2343-9663 



ลงช่ือ .........................................ลูกคา้



ลงช่ือ .........................................ลูกคา้



0156

ลงช่ือ .........................................ลูกคา้



0156















 1 
 



 2 
 



 3 
 



FATCA_1015 1  

 

  

 
 
 
 
 

�������	
�
����
����ก� 
��������ก������ �������� ���ก�� �� 
�������  
�������!"��� �#$%�ก�&�'&�ก��ก��!���(��
&""�(������  (*�#��
���� ��������#ก��  ���������	
�
����#!���ก#�� +,-���
.) !��0�1� 2�3��(��,-���
 �� 
&""���0������0ก���#$%�����#���0 4 (��
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This form is provided to Trinity Securities Company Limited  and its parent company and affiliated companies including their financial business group 
(individually or collectively shall be hereinafter referred as  the +Receiver.) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this 
form and itPs shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.  

(��-� / "�������� / �� (���ก��(���-ก"�� CustomerPs  Information / representation / and agreements 

#����0/Date  
 ,-�(�!1U�
�V3�/,-� �3�
��ก�� ApplicantPs Name/Name of user of the financial service 

 

("���������/3�0�/���ก&�) _____________________________________________________ 

��V3��� 
Nationality(ies) ____________________________ 
����������ก
��������������� /Please specify all nationalities that 
you hold. 


���1� 3�3�!�(��0 (������
"�*��)  
Thai Citizen ID Card No.       

�������!������ !�(��0 (!	�� "�����3���)  
Passport No. (Non-Thai only) 
 ��#���0 1 

Part 1 
�$�� (���-ก"�� 
Status of Customer 

21��!���ก���!"��0�������3�����0���"����ก�
�$�� (������ 
Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

 

 

(,�ก�������-�� ./�0 /�12�/�12�,�3�4 5
�4-�� ����6�7���8896:��ก� ��:ก;,:�< FATCA   ����ก��ก5��A��B: W-9)  

(If you check .yes0 in any one box, you are deemed to be US Person  by FATCA Regulation.    Please complete Form W-9) 

 
����	
� ���� ��ก�������������
�
����ก�� �� !��"#
�$�%
%&��
ก'���(
����ก� 
����	
� ���� ��ก�����)'*��#���������
�+
����%��#��$ ��#��,-����.�/�
���������
�
����ก�� 
����	
� ��� ��ก�����ก���'���(
����ก� (���
�������)-����+
�'���(
����ก�) ��#%��2��2� '�#/!�����������
�
����ก��
%���'��&�34	��ก5���% 
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. 

 
 

❷ 

����	
� ���� ��ก'S���ก���	�!"/��+ ����
���#'�T��	�+
�'���(
����ก�2� 

ก��	���#"S�	�!U& �)*�-��)-
%&�*�!�
%���*&ก	 
�	��ก5���%�'���(
����ก�� �ก����� 2��!����	����ก���!+
�
����"#���
�%V�� !���
2�� 3 !���)-����ก�
ก��#����%��
��-
����W
�4��). 
/!�	
� �2����� ��ก��	����ก���!+
�����2� *&ก'�# %ก���ก ���
*
�*
�
%����������ก���� ! 3 !���)- ����ก�
ก��#����%��
��-
����W
�4��). 
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. 

 

 
 

����
�"*&ก��"��3�!������U& �)*�-��)-
%&��'���(
����ก���ก����2�	���ก3 4̀ �Substantial Physical Presence Test� ���� ��a�b""V��� ����
%&��'���(
����ก�
%���� 
% 183 !�� ����	 � ��# 
��ก	 
�ก����%�#�
)%����-��	�� ����$,กe�+ 
�&���!f�2g	4+
� ���!%���"���กf�h�e)
�ก�+
�'���(
����ก� (Internal Revenue Service: 
IRShttp://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 IRSl website:  http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test. 

 

1.1 "��$�!��0���#���
�$�� "#�!15�
&""��!��ก�� / U.S. Person Status cheek 

    1   ����!15���!����!��ก�� �3�����*�   Are you a U.S. Citizen? *��3�/No ���� 

     
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

����!15�,-�$��
���1� �����#,-��$�0���0��-�$�#������$-ก������กa���������b�!��ก� ก���ก����) �3� ����*�  
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? 
 

*�3�/No � 

 
For Individual Customer ����������	
������	���������ก�	/�����	���������ก�	             

Form for Declaration of Status as U.S.  or 

Non-U.S. Person 
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*�3�/No  

3 

1.2 "��$�!��0!�� / Additional Questions  
(����+ ��/S�*���'�!��).��ก�����'��	�!������/�
����ก��	��+ 
 1 n 3 ��#2� ก�
ก���W
�4� W-9  �� !) 

(Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1-3 above, but you have to submit W9) 

(,�ก�������-�� ./�0 /�12�/�12�,�3�4 ����ก��ก���	��
� W-8BEN R�2�:��S4 
(If you check .yes0 in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 
(1) 
V�6�����������
V�,���8�W�<(,��4
��6�����4
V�,���8����4������5
�4-��W:�/�8��6:��ก��)  59� 

A copy of Thai Citizen ID card ( or passport  in case you are  not a Thai citizen which indicate that you are not  a US Person) and 
(2) 
V�6��,��4
�������4ก��6
�<
������6:��ก�� - Certificate of Loss of Nationality of the United States ก�^�������0/�0  /�12� ❹ 12�4
��4��S  

A   copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer .yes0  in question ❹ below 

 
❺ 
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Part 2 

ก��%��%����#ก�����)-%�����'*��# 
Confirmation and Change of Status 

1. ����%��%��!�� + 
/!��+ ��	 �����/!��"��� *&ก	 
� ��#/��* !�'��&�34 
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete. 

2. �������������#	ก��!�� ��ก�����)'*��#�����V//�
����ก�� �	�+ 
�&��)-� 	�����W
�4��). ���
	�����W
�4� W-9 ����+ 
�&�
��������f" 2��*&ก	 
� ���
2��/��* !�'��&�34 U& ����)
'��q�� �V�%����"�	���)%�rs�%��)%!�)-"#%V	�/!��'�����q4���ก������/���qV�ก�"ก������ 2��!����.�������
���'�!� 	���)-U& �����f�'�/!� 
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, the Receiver shall be 
entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver. 

3. ����	ก���)-"#�" �� U& ��� 2� ������#�S�'���
ก'����#ก
�� �ก�U& ��� h�%� 30 !�� ����"�ก�)��	Vก��34���)-%�����
���S�� + 
�&�+
������)-�#�V����W
�4��).2��*&ก	 
� ��#�ก�3)
�)-U& ����)ก��� 
�+
�
ก'��/+ 
�&�//S�%��%
����-��	�� ����	ก���)-"#�S�����ก��� �� !�'�f"	���)-2� ���ก��� 
�+
h�%��!���)-U& ���กS���� 
You agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to 
be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent. 

4. �������������#	ก��!�� �ก�3)�)-����2��2� �S�����ก��	��+ 
 3 + ��	 � ���
�)ก���S�'��+ 
�&�
��������f" 2��*&ก	 
� ���
2��/��* !�'��&�34 �ก)-%!ก��'*��#+
����� U& ����)'��q�� �V�%
����"�	���)%�rs�%��)%!�)-"#%V	�/!��'�����q4���ก������/���qV�ก�"ก������ 2��!����.�������
���'�!� 	���)-U& �����f�'�/!� 
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle to 
the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by to the Receiver. 
 

��#���0 3 
Part 3 

ก����������!1U�!,�(��-��� ก����ก
�V3� 
Authorization for information disclosure and account withholding 
 ����	ก��� /!��%��%
� �)-2��
�"%ก���ก���ก*
��ก�U& ����ก���S�����ก�����	�
2��). 

You hereby irrevocably authorize to the Receiver to: 
1. ��v��U%+ 
�&�	��� w +
������ �ก����e���ก�V��+
�U& ��� (�ก���x���	�	�� FATCA ���
ก5���%�w) ���!%���"���กf�h�e)
�ก� ��#���!%������ก���w ��.����#��$ ��#/���
 

	�����#��$ g,-��!�*,� ���!%���"���กf�h�e)
�ก�+
�'���(
����ก� (Internal Revenue Service: IRS) + 
�&����ก���!�!�*,� ��-
�&ก/ � �)-
%&� ��+��#"S�	�!U& �')%h�e) ���%��+��T�) 
'*��#	�����ก�ก3 4̀���-
� FATCA (/�
 ����U& �x���	�	�� ���
U& 2��� /!����!���
) "S��!��������
�&�/��/�����
���T�) ก��"��%�����+ �-

ก"�ก��T�) ��%ก���/��-
�2�!�����T�) 
"S��!����� ��#�h���#�&�/��+
�U��	h�3 4̀���ก������ ��#/���
 ����%4'��
�-� w �)-�)
%&�ก��U& ��� ��#/���
��v���T�)U���U& ��� 	�
�"�"S��!���%2�  ��#+ 
�&�
�-� w �)-�ก)-%!ก��
/!��'�����q4���ก������/���qV�ก�"�)-
�"*&ก� 
�+
��%���e���ก�V��+
�U& ��� ���!%������h�e)
�ก����#��$ ��#/���
 	�����#��$ g,-��!�*,� IRS � !% 
disclose to the group  companies of the Receiver (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any other local and foreign government 
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 or account opened through the Receiver, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the 

  
   4     \����!ก��������b�!��ก� (������������0!15�(������b�!��ก�) ���*���� "#�!15���!����!��ก��������
-�j���กa������#  

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

 �  � 

6 
*�3�/No  

*�3�/No  7 

*�3�/No  8 

�������0��-���m����1n��&
�� ������0��-�!��0�ก��������������b�!��ก� ������

�V3���0!1U�*#�ก�
/,���,-���
�3�����*�  
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through the Receiver? 
 
��������!�(2��m����������b�!��ก� !��0�ก����������������
&""���0���0!ก�0�#(���ก�

�V3���0!1U�*#�ก�
/,��� /�������-�ก�
,-���

����*� 

Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or through or 
maintained with the Receiver ? 

�����"����0�������ก��2��!���!15�1� ���2�����2������ก
�V3���0!1U�*#�ก�
/,���/ �������-�ก�
,-���
 *1���
�V3� ������b�!��ก� 
�3�����*� 
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver  to 
an account maintained in the U.S.? 
 �����ก���
�������������������ก���������3�0��ก�
&""���0���0��-�������b�!��ก� !��0�ก����o ��0!ก�0�#(���ก�

�V3���0!1U�*#�
ก�
/,���/�������-�ก�
,-���
�3�����*�
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with the Receiver 
granted to person with U.S. address? 
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banking/business relationship which may be requested or required by the group  companies of the Receiver, domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities, 
including the IRS; and 

2. ��ก����"�ก��T�)+
������)-�)ก��U& ������
��v�U���U& ��� �!�*,�����2� �)-����2� ���"�ก��T�)���ก���!�"S��!��)-กS������%���!%���"���กf�h�e)
�ก����#��$ ��#/���
	�����#��$ g,-�
�!�*,� IRS h�%	 ���/��+
�ก5���% ��#/���
 ก5�ก3 4̀	���w �!�*,�+ 
	ก��� w �#�!���U& ���ก�����!%���"���กf�h�e)
�ก����ก���! 
withhold from your account opened with/through the Receiver and/or the income derived from such account  in the amount as required by the local and/or foreign tax 
authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the Receiver and such tax authorities. 

3.  ��ก����2��� + 
�&��)-"S�����	�
ก����"��3�'*��#/!�������V//�
����ก�� (U.S. person) ���
+ 
�&��)-"S�����	 
���%���� �ก�U& ��� ���
2��� /S�%��%
�� U& ����S�����ก��
�-���!�*,�
ก����v��U%+ 
�&���#ก����ก 3 �)-"��% 	���)-�#�V�����'�
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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 the Receiver, or if you fail 
to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship 
with you as may be deemed appropriate by the Receiver. 
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CustomerPs authorization for the third parties to use  this form ,information disclosure, consent and agreement in this form  
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In consideration of your (customerls orl applicantls) convenience and to reduce your burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent to 
each and every company and financial  institution that the customer open account/ with through the Receiver; You hereby acknowledge and agree that any of following person(s) 
(i.e.,  1. any asset management company/fund/ any financial institution  with whom you open deposit account or securities trading account or using any financial service directly 
with or through  the Receiver   2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of 
Financial Business Group of the Receiver, and  4 the agents or related persons or  affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future  to use any 
documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding,  as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the 
�Document and Information�) in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if  you  have provided such Documents and Information to each of those 
aforesaid person (s) yourself .You further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.  
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By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, including the permitting the disclosure of information, 
account withholding and termination of banking/business relationship. 
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Signature of Applicant  (....................................................) Date 
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Signature of Officer  (....................................................) Date 
who receives the document  
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ชื่อ-นามสกุล ลูกค้า 
Customer Name 

 เลขที่บญัช ี
Account No. 

 

 

***ลูกค้าโปรดตอบแบบประเมินฯให้ครบถ้วนทุกข้อ โดยทําเครื่องหมาย ���� ในช่อง ���� ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับท่านมากที่สดุ พร้อมทั้งลงนามให้ครบถ้วน
สมบูรณ/์ The Customers shall answer all below questionnaires by mark ���� in ���� which most suitable with you and please also 
completely sign your signature in this Suitability Test*** 

 
1. ปัจจุบันท่านอายุ/ How old are you now? 

� มากกว่า 55 ปี/ More than 55 years old 
� 45 – 55 ปี/ 45-55 years old 
� 35 -44 ปี/ 35-44 years old 
� น้อยกว่า 35 ปี/ Less than 35 years old 

 

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจํา เช่น ค่าผ่อน
บ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเล้ียงดูครอบครัว เป็นสัดส่วน
เท่าใด / How about percentage of your current expense 
(home loan, car, personnel expense, family expense 
etc.) compared to your earning) 
� มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด/ More than 75% of 

total earning 
� ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด/ 

Between 50% - 70% of total earning 
� ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด/ 

Between 25% - 50% of total earning 
� น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด/ Less than 25% of 

total earning 
 

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร / How about 
your current financial status? 
� มีทรัพย์สินน้อยกวา่หน้ีสิน/ assets less than debt 
� มีทรัพย์สินเท่ากับหน้ีสิน/ assets equal to debt 
� มีทรัพย์สินมากกวา่หน้ีสิน/ assets more than obligation 
� มีความม่ันใจวา่มีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสําหรับการใช้

ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว/ be confident that has 
sufficient assets or investment fund for a retirement 

 

4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่ม
ใดต่อไปน้ีบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)/ Have you ever had 
any investment experience or knowledge in the 
following financial instruments? (can select more than 
one choice) 
� เงินฝากธนาคาร/ Bank deposit 
� พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบตัรรัฐบาล/ 

Government bond or Government bond fund 
� หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหน้ี/ Debenture or Fixed 

Income fund 
� หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นท่ีมีความเส่ียงสูง/ 

Common share or Equity fund or other risky assets 
 

5. ระยะเวลาท่ีทา่นคาดวา่จะไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงินลงทุนน้ี / The 
period which you expect not to spend your investment. 
� ไม่เกิน 1 ปี/ less than 1 year 
� 1 - 3 ปี/ 1-3 years 
� 3 - 5 ปี/ 3-5 years 
� มากกว่า 5 ปี/ More than 5 years 

คะแนน/
Point 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

 

 
 
 
 
 
(1) 
 
(2) 
 
(3) 
 
(4) 
 
 

 
 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
 
 
 
 
 

 
 
 
(1) 
(2) 
 
(3) 
 
(4) 
 
 
 

 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

 
6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ / What is 

your core investment objective? 
� เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทน

สมํ่าเสมอแต่ตํ่าได้/ Principal must be 
protected with regularly low return 

� เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสมํ่าเสมอ แต่อาจ
เส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง/ Expect the 
regularly return with a risk to loss its 
principal 

� เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น แต่อาจเส่ียงท่ี
จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น/ Expect a chance to 
get high return with a risk to loss its 
principal 

� เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเส่ียงท่ี
จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้/ Expect the highest 
return in a long term with a risk to loss 
most of its principal 

 

7. เม่ือพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการ
ลงทุนท่ีอาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจท่ีจะลงทุนใน
กลุ่มการลงทุนใดมากท่ีสุด/ According to the below 
Bar Chart representing a return in each 
Investment Group, which Investment Group is 
your intention? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� กลุ่มการลงทุนท่ี 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 
2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย/ Group 1 which 
present 2.5% returned with no loss 

� กลุ่มการลงทุนท่ี 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 
7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%/ Group 2 
which present maximum returned of 7% 
and may loss of 1% 

� กลุ่มการลงทุนท่ี 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 
15%  แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%/ Group 3 
which present maximum returned of 15% 
and may loss of  5% 

� กลุ่มการลงทุนท่ี 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 
25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%  / Group 4 
which present maximum returned of 25% 
and may loss of 15% 

คะแนน/
Point 
 
(1) 
 
 
(2) 
 
 
 
(3) 
 
 
 
(4) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 
 
 
(2) 
 
 
 
(3) 
 
 
 
(4) 

กําไร/Gain 
ขาดทนุ/Loss 

1       2            3     4 
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8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินท่ีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่
มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร/ How do you 
feel if you invest in asset generating high return but may 
face with a huge loss? 
� กังวลและต่ืนตระหนกกลัวขาดทุน / Worry and panic for  

a loss 
� ไม่สบายใจแต่พอเขา้ใจได้บ้าง / Uncomfortable but 

understandable 
� เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหน่ึง / Understood 

and accept certain volatility 
� ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกบัผลตอบแทนท่ีอาจจะ

ได้รับสูงขึ้น  / Don’t worry for chance of material loss 
and expect a high return opportunity 

 

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เม่ือมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการ
ปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด/ How many losses percentage 
in your investment that you may worry or be 
unacceptable? 
� 5% หรือน้อยกว่า / Equal to or less than 5% 
� มากกว่า 5%-10%  / More than 5%-10% 
� มากกว่า 10%-20% / More than 10%-20% 
� มากกว่า 20% ขึ้นไป / More than 20% 

คะแนน/
Point 
 
 
 
(1) 

 
(2) 
 
(3) 
 
(4) 
 
 
 

 
 
 
 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

 
10. หากปีทีแ่ล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่า

มูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทํา
อย่างไร / In case your current outstanding 
investment fund is baht 85,000 compared to 
baht 100,000 invested in a previous year, what 
would you do? 
� ตกใจ และต้องการขายการลงทุนท่ีเหลือท้ิง/ Panic 

and need to unwind your remaining 
investment 

� กังวลใจ และจะปรับเปล่ียนการลงทุนบางส่วนไปใน
ทรัพย์สินท่ีเส่ียงน้อยลง/ Worry and will change 
some portion of remaining investment to 
the less riskier assets 

� อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัว
กลับมา/ Still hold the remaining investment 
and waiting for the recovery return 

� ยังม่ันใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และ
จะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉล่ียต้นทุน/ Still 
be confident due to the long term 
investment and will make the same 
investment for cost average. 

 

คะแนน/
Point 
 
 
 
 
 
(1) 
 
 
(2) 
 
 
 
(3) 
 

 
(4) 
 
 
 

ผลรวมคะแนนที่ประเมินได้ (รวมคะแนนข้อ 1 – 10)  เท่ากับ                                                คะแนน 
Total evaluation score (Just questionnaire no.1-10)                                                Point 
 
คําถามข้อ 11-12 ใชเ้ป็นข้อมูลเพ่ิมเตมิเพ่ือประกอบการให้คําแนะนําเก่ียวกับการลงทุนต่อไปน้ี/ Section 11–12 will use for any advisory in the following 
instruments; 
ก) ใช้เฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในอนุพันธแ์ละหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่าน้ัน/  
a)   For derivatives and structure notes investment only 
11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกูอ้นุพนัธ์ประสบความสําเร็จ  ท่านจะได้รับ

ผลตอบแทนในอัตราท่ีสูงมาก  แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงิน
ลงทุนท้ังหมด  และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน  ท่านยอมรับได้เพียงใด/ 
For any achievement of investment in derivatives and structures 
note, you will get a high return. But if you fail, you will materially 
loss your money plus any additional compensation. Are you 
acceptable for this? 
� ไม่ได้/ No 
� ได้บ้าง / Yes in some part   
� ได้/ Yes 

ข) ใช้เฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในต่างประเทศ / b) For foreign 
investment only 

12. นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทุนแล้ว  ท่านสามารถรับความเส่ียง
ด้านอัตราแลกเปล่ียนได้เพียงใด / Apart from ordinary 
investment risk, do you accept any foreign exchange risk? 
� ไม่ได้/ No 
� ได้บ้าง / Yes in some part   
� ได้/ Yes 

 
เกณฑ์การคิดคะแนน / Calculation Method 
คะแนนรวมจะคํานวณจากการประเมิน เฉพาะ ข้อ 1-10 เท่าน้ัน  และสําหรับขอ้ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อท่ีคะแนนสูงสุด/ Total score shall be calculated from 
questionnaire no.1-10 only. For questionnaire no.4, the maximum score of selected choice shall be taken into account for the calculation. 
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ข้อตกลงในการรบับริการ/ Disclaimer 
 

� ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อประกอบการจัดทําแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทําแบบสอบถามน้ีเพื่อ
ประโยชน์ในการรับทราบระดับความเส่ียงในการลงทุนท่ียอมรับได้ของตนเอง / The Customer hereby agree to provide its information to the 
Company’s staff for doing the Customer’s Suitability Test in order to acknowledge the Acceptable Investment Risk Level.   

� ระดับความเส่ียงในการลงทุนท่ียอมรับได้ของลูกค้าประเมินจากข้อมูลท่ีลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเท่าน้ัน ท้ังน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทฯยอมรับถึง
ความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเช่ือถือของข้อมูลของลูกค้าท่ีลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว / The Customer’s Acceptable 
Investment Risk Level is evaluated from the information provided by the Customer. It shall not be deemed that the Company accepts 
the accuracy, completion or reliability of such information provided as well as the evaluation result.    

� เม่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเส่ียงในการลงทุนท่ียอมรับได้ของลูกค้า ให้ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินและ
ระดับความเส่ียงในการลงทุนท่ียอมรับได้ของตนแล้ว / When the Company’s staff has informed the evaluation result of Acceptable Investment 
Risk Level to the Customer, it shall be deemed that the Customer hereby acknowledges the evaluation result and Acceptable 
Investment Risk Level.     

� ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมท้ังคําเตือนและความเส่ียงเกี่ยวกับการลงทุน) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับระดับความ
เส่ียงในการลงทุนท่ียอมรับได้ของตนเอง และควรขอคําแนะนําในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คําแนะนําการลงทุนแก่ลูกค้าได้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนใน
ตราสารทางการเงินท่ีเหมาะสมกับตนเอง ท้ังน้ี ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารทางการเงินท่ีได้รับจากบริษัทฯ ตัวแทน พนักงาน และ/หรือ ลูกจ้างของบริษัท
ฯ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหน่ึงเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่าน้ัน / Before making any investment decision, the Customer shall 
study all relevant investment information (including any risk associated and disclaimer) carefully as well as its Acceptable Investment 
Risk Level. In addition, the Customer should seek any investment advice from the qualified person for making a decision in any 
investment in suitable financial instruments. Any information related to the investment or financial instruments provided by the 
Company including its representatives, employees and/or staffs (if any) shall be deemed as a part for a decision by the Customer.      

� การลงทุนของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเองท้ังส้ินซ่ึงไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้าตามเอกสารน้ี และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเส่ียงใน
การลงทุนท่ียอมรับได้  ท้ังน้ี ในกรณีท่ีลูกค้าตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินใดๆท่ีมีระดับความเส่ียงท่ีสูงกว่าระดับความเส่ียงในการลงทุนท่ียอมรับได้ตาม
แบบประเมินน้ีลูกค้าตกลงยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนน้ันไว้เองทุกประการ  / All Customer’s investments shall be subjected to the 
Customer’s discretion and it may be inconsistent with the evaluation result of this questionnaire as well as the Acceptable Investment 
Risk Level. In case the Customer invests in any financial instruments which have a risk higher than the Acceptable Investment Risk Level, 
the Customer hereby agrees to accept all investment risks incurred in all respects.   

� บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมท้ังพนักงาน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯไม่มีความรับผิด ภาระหรือหน้าท่ีต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า / Neither the 
Company nor the Company’s managements, employees and staffs shall be liable for all losses and damages incurred by the 
Customer’s investment.  

� บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแบบประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง โดยไม่จําต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด / The Company reserves the right to amend, improve or change any provisions of this Suitability Test 
including related information and evaluation result without any prior notice. 
 
 
 
 ลงช่ือ ลูกค้ารับทราบผลการประเมิน 
 Signed Customer Acknowledged the evaluation result 

 
 
สําหรับเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน/ For Officials Only 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงนาม ………………………………………………………… 

ผู้ดูแลบัญชี 
 

ระบบงาน Back Office 
 
 
 

ลงนาม ………………………………………………………… 
ผู้บันทึกข้อมูล (…../…../…..) 

 

ระบบงาน SEAL 
 
 
 

ลงนาม ………………………………………………………… 
ผู้บันทึกข้อมูล (…../…../…..) 

 
 
 

ลงนาม ………………………………………………………… 
ผู้สอบทาน (…../…../…..) 

 
 
 

ลงนาม ………………………………………………………… 
ผู้สอบทาน (…../…../…..) 

� 



 แบบประเมินความเหมาะสม สําหรบัการลงทุนในผลิตภณัฑ์ตลาดทุน 
Suitability Test 

สําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา: For Individual Customer 

Updated Mar2019             4 | P a g e  
 

ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน/ Suitable Investment Evaluation Result 

คะแนน / Score ระดับ / Level ประเภทนักลงทุน / Investor Type 
ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนที่ลงทุนได้/ 
Acceptable Investment Risk Level of Fund 

<15 1 เส่ียงตํ่า / Low Risk 1 

15-21 2 เส่ียงปานกลางค่อนข้างตํ่า / Low-Medium Risk 1 – 4 

22-29 3 เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง / High-Medium Risk 1 – 5 

30-36 4 เส่ียงสูง / High Risk 1 – 7 

> 37 ขึ้นไป 5 เส่ียงสูงมาก / Substantial High Risk 1 – 8 
 

ตัวอย่างคําแนะนําเรื่องการจัดสรรการลงทุน / The example of the Basic Asset Allocation 

ประเภทผู้ลงทุน 
Investor Type 

สัดส่วนการลงทุน / Investment Portion 

เงินฝากและ 
ตราสารหน้ีระยะสั้น 

Deposit and Short 
Term Debt 
Instrument 

ตราสารหน้ีภาครัฐ  
ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี 

Government  
Debt Instrument  
(> 1 year duration)  

ตราสารหน้ี
ภาคเอกชน 

Corporate Debt 
Instrument 

ตราสารทุน  
Equity Instrument 

การลงทุนทางเลือก* 

Alternative Investment 
Product 

เส่ียงตํ่า / Low Risk >60% <20% <10% <5% 

เส่ียงปานกลางค่อนข้างตํ่า/ 
Low-Medium Risk 

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

เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง/ 
High-Medium Risk 

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

เส่ียงสูง / High Risk <10% <40% <40% <20% 

เส่ียงสูงมาก/  
Substantial High Risk 

<5% <30% >60% <30% 

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า / Including Community product and Derivatives Product 
 

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ / Investment Risk Level of various type of Fund 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
Risk 
Level 

 
ประเภท / Type 

 
ประเภทตราสารทางการเงินท่ีลงทุนเป็นหลัก / Type of Financial Instruments Invested 

1 กองทุนรวมตลาดเงินที่
ลงทุนเฉพาะในประเทศ 
/ Money Market 
Fund for on-shore 
Investment 

- มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรอืหลักทรัพย์ หรอืทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอก
ผลอื่นตามที่สํานักงานกําหนด ซ่ึงมีกําหนดชําระคืนเมือ่ทวงถามหรือจะครบกําหนดชําระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วนัที่ลงทุน
ในทรัพย์สินหรือเข้าทําสัญญานัน้ และม ีportfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน / Having its policy to invest in 
Thailand by invested in Money Depository, Debt Instrument, Securities, other asset or making any benefit permitted 
by SEC. In this regard, such financial instruments invested shall be matured i) on call or   ii) no later than 1 years 
commencing from the investment date and its portfolio duration at any time shall not be more than 3 months.  

2 กองทุนรวมตลาดเงิน/ 
Money Market Fund 

- มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงเงินฝาก หรอืตราสารหนี ้หรือหลักทรัพย์ 
หรือทรัพย์สินอื่นหรอืการหาดอกผลอืน่ตามที่สํานกังานกําหนด ซ่ึงมกีําหนดชําระคืนเมือ่ทวงถามหรอืจะครบกาํหนดชําระคืนหรือมีอายุ
สัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทนุในทรัพย์สินหรือเข้าทําสัญญานั้น รวมทั้งม ีportfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน / 
Having its policy to invest in foreign country but not more than 50 of NAV by invested in Money Depository, Debt 
Instrument, Securities, other asset or making any benefit under permission by SEC. In this regard, such financial 
instruments invested shall be matured i) on call or   ii) no later than 1 years commencing from the investment date 
and its portfolio duration at any time shall not be more than 3 months.  

3 กองทุนรวมพันธบัตร
รัฐบาล / Government 
Bond Fund 

- มีนโยบายเนน้ลงทนุในพันธบัตรรัฐบาลเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV/ Having its policy to focus the investment 
in Government Bond. In this regard, the annual average investment ratio shall not less than 80 percent of NAV. 

4 กองทุนรวมตราสารหนี้ 
/ Debt Instrument 
Fund 

- มีนโยบายลงทุนในตราสารหนีท้ั่วไป / Having its policy to invest in ordinary Debt Instrument  
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ระดับ 
ความเสี่ยง 
Risk 
Level 

 
ประเภท / Type 

 
ประเภทตราสารทางการเงินท่ีลงทุนเป็นหลัก / Type of Financial Instruments Invested 

5 กองทุนรวมผสม / 
Mixed Fund 

- มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี ้/ Having its policy to invest in both Equity and Debt Instrument 
 

6 กองทุนรวมตราสารทนุ 
/ Equity Instrument 
Fund 

- มีนโยบายลงทุนในตราสารทนุเป็นหลักโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 65 ของ NAV / Having its policy to focus the 
investment in Equity Instrument. In this regard, the annual average investment ratio shall not less than 65 percent of 
NAV 

 
7 กองทุนรวมหมวด

อุตสาหกรรม/ 
Industrial Fund 

-    มนีโยบายมุ่งลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอตุสาหกรรม   โดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบัญชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 
ของ NAV / Having its policy to focus the investment in specific industrial sector of the Equity. In this regard, the 
annual average investment ratio shall not less than 80 percent of NAV 

 
8* กองทุนที่มกีารลงทนุใน

ทรัพย์สินทางเลือก/ 
Alternative 
Investment Fund 

- มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทนุหรอืมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น commodity/gold fund /oil 
fund/derivatives ที่ไม่ใช่เพ่ือ hedging ซ่ึงรวมถงึ   ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น / Having its 
policy to invest in Alternative Investment Product or other complicated structure products such as commodity, gold 
fund, oil fund, derivatives which is not for hedging and shall be included any derivatives embedded products which 
has no principle protection. 

 
หมายเหตุ / Remark      1. การขายกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศท่ีไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลีย่นท้ังจํานวน ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสีย่ง FX ในทุกกรณีไม่

ว่าผู้ลงทุนจะมี risk profile อย่างไร / The Sale of Foreign Investment Fund which has no fully FX hedging position shall be 
disclosed all FX risk to all risk profile investor. 

2. การขายกองทุนประเภทท่ี 8 ซึ่งจัดว่ามีความเสี่ยงสูงมาก ผู้ขายจะต้องให้คําแนะนําแก่ผู้ลงทุนถึงลกัษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุก
กรณี / The Sale of Substantial High Risk Fund (Risk level 8) shall give the investor for the features and risks of such Fund in all 
respects.  

 




