
   
 
 

 
            

 

วนัที่ / Date0000000000000…………..0000  
 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย ในขอ้ท่ีตรงกบัตวัท่านเองมากท่ีสุด1 ขอ้ ตอบได ้1 ค  าตอบ (ยกเวน้ขอ้ 4.) คะแนนท่ีได ้ตามตวัเลขท่ีก ากบัในแต่ละค าตอบท่ีท่านเลือก 
Please check   the answer that corresponds with yourself 1 answer for 1 question (except question no.4)  The score is number of answer that you choose. 

1.  ปัจจุบนัท่านอายเุท่าไร / How old are you? 
(1)  มากกวา่ 55 ปี / over 55 years old       (2)  45-55 ปี / years old       (3)  35-44 ปี / years old       (4)  นอ้ยกวา่ 35 ปี / below 35 years old 

2.  ปัจจุบนัท่านมีภาระทางการเงินและค่าใชจ่้ายประจ า เช่น ค่าผอ่นบา้น รถ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั และค่าเล้ียงดูครอบครัวเป็นสดัส่วนเท่าใด / 
  At present, how much is your financial burden and expenses? For instance, mortgage, auto finance, personal expenses and family expenses. 

(1)  มากกวา่ร้อยละ 75 ของรายไดท้ั้งหมด / Exceeding 75% of total income                                
(2)  ระหวา่งร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายไดท้ั้งหมด / Between 50% to 75% of total income 
(3)  มากกวา่ร้อยละ 25ถึงร้อยละ 50ของรายไดท้ั้งหมด / Between 25% to 50% of total income                   
(4)  นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของรายไดท้ั้งหมด / Below 25% of total income 

3.  ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร / How is your current financial status? 
(1)  มีทรัพยสิ์นนอ้ยกวา่หน้ีสิน / Possesses assets lower than liabilities          
(2)  มีทรัพยสิ์นเท่ากบัหน้ีสิน / Possesses assets equal liabilities 
(3)  มีทรัพยสิ์นมากกวา่หน้ีสิน / Possesses assets exceeding liabilities         
(4)  มีความมัน่ใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอส าหรับการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายแุลว้ / 
       Confident that savings or investment are sufficient for living after the retirement 

4.  ท่านมีความรู้ความเขา้ใจหรือประสบการณ์ในการลงทุนในทรัพยสิ์นกลุ่มใดต่อไปน้ีบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) / 
  Do you have prior investment experience in any group of these assets? (May select more than 1 item below) 

(1)  เงินฝากธนาคาร / Bank deposits              
(2)  พนัธบตัรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพนัธบตัรรัฐบาล / Government bond or Government bond fund 
(3)  หุ้นกู ้หรือกองทุนรวมตราสารหน้ี / Debentures or Fixed income fund      
(4)  หุ้นสามญั หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพยอ่ื์นท่ีมีความเส่ียงสูง / Common stock or Equity fund or any other assets with high risks 

5.  ระยะเวลาท่ีท่านคาดวา่จะไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนน้ี / The period that you will not need to use asset of this investment for other purposes. 
(1) ไม่เกิน 1 ปี / Not Exceeding 1 year (2) 1 - 3 ปี / years (3) 3 - 5 ปี / years (4) มากกวา่ 5 ปี / Exceeding 5 years 

6.  วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนของท่าน / Main objective for your investment 
(1)  เนน้เงินตน้ตอ้งปลอดภยัและไดรั้บผลตอบแทนสม ่าเสมอแต่ต ่าได ้/ 
       Principal must be secured and receive constant return, but may be low returns 
(2)  เนน้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสม ่าเสมอ แต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินตน้ไดบ้า้ง / 
       Focuses on opportunity to receive constant return, but may risk losing small portion of the principal 
(3)  เนน้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน แต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินตน้ไดม้ากข้ึน /  
       Focuses on opportunity to receive higher return, but may risk losing more of the principal 
(4)  เนน้ผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเงินตน้ส่วนใหญ่ได ้/ 
       Focuses on highest return in the long term, but may risk losing most of the principal 

7.  เม่ือพิจารณารูปแสดงตวัอยา่งผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนท่ีอาจเกิดข้ึนดา้นล่าง ท่านเตม็ใจท่ีจะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากท่ีสุด / 
  When you see the graph below, which group do you prefer to invest the most? 
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(1)  กลุ่มการลงทุนท่ี 1 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย / 
 Investment Group 1 has an opportunity to receive return of 2.5% without incurring any losses. 
(2)  กลุ่มการลงทุนท่ี 2 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนไดถึ้ง 1% / 
      Investment Group 2 has an opportunity to receive return of 7%, but may incur some losses up to 1%. 
(3)  กลุ่มการลงทุนท่ี 3 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนไดถึ้ง 5% / 
      Investment Group 3 has an opportunity to receive return of 15%, but may incur some losses up to 5%. 
(4)  กลุ่มการลงทุนท่ี 4 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนไดถึ้ง 15% / 
      Investment Group 4 has an opportunity to receive return of 25%, but may incur some losses up to 15%. 

8.  ถา้ท่านเลือกลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงดว้ยเช่นกนั ท่านจะรู้สึกอยา่งไร / 
  If you choose to invest in assets that have the opportunity to receive high compensation, but may also incur substantial losses, how do you feel? 

(1)  กงัวลและต่ืนตระหนกกลวัขาดทุน / Worry and panic, fear of losses                   
(2)  ไม่สบายใจ แต่พอเขา้ใจไดบ้า้ง / Feel uncomfortable, but understandable 
(3)  เขา้ใจและรับความผนัผวนไดใ้นระดบัหน่ึง / Understand and accept a little level of volatility   
(4) ไม่กงัวลกบัโอกาสขาดทุนสูง และหวงักบัผลตอบแทนท่ีอาจจะไดรั้บสูงข้ึน / Does not worry about big losses and hope to receive higher return 

9.  ท่านจะรู้สึกกงัวล/ รับไม่ได ้เม่ือมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตวัลดลงในสดัส่วนเท่าใด / 
     You feel worried / unacceptable when the value of your investments changes (lower) at what proportion? 

(1) 5% หรือนอ้ยกวา่ / 5% or lower        (2) มากกวา่ 5% - 10% / Exceeding 5% - 10%      
(3) มากกวา่ 10% - 20% / Exceeding 10% - 20%       (4) มากกวา่ 20% ข้ึนไป / Exceeding 20% 

10. หากปีท่ีแลว้ท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีน้ีท่านพบวา่มูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะท าอยา่งไร / 
      If you invested Baht 100,000 last year, and you discovered that your investment is decreased to Baht 85,000 this year, how would you feel and do? 

(1)  ตกใจ และตอ้งการขายการลงทุนท่ีเหลือทิ้ง / Frightened and need to sell the rest of investments 
(2)  กงัวลใจ และจะปรับเปล่ียนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพยสิ์นท่ีเส่ียงนอ้ยลง / 
      Worried and will make some adjustment to the investment by investing in low risk assets 
(3)  อดทนถือต่อไปได ้และรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมา / 
      Be patient and wait for the investment to yield some return in the future  
(4)  ยงัมัน่ใจ เพราะเขา้ใจวา่ตอ้งลงทุนระยะยาว และจะเพ่ิมเงินลงทุนในแบบเดิมเพ่ือเฉล่ียตน้ทุน /  
      Still confident because it is long-term investment and will put more investment in order to average the cost 

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพนัธ์และหุ้นกู้อนุพนัธ์โดยตรงเท่านั้น / Use specifically for Derivatives and Structured Note Investment 
11. หากการลงทุนในอนุพนัธ์และหุ้นกูอ้นุพนัธ์ประสบความส าเร็จ ท่านจะไดรั้บผลตอบแทนในอตัราท่ีสูงมาก แต่หากการลงทุนลม้เหลวท่านอาจจะสูญเงิน 
      ลงทุนทั้งหมด และอาจตอ้งลงเงินชดเชยเพ่ิมบางส่วน ท่านยอมรับไดเ้พียงใด /  
      Through successful derivatives and Structured Note investment, you will be entitled to receive high return. On the other hand, if the investment had 
      failed, you may lose all your investment and may need to put more investment. Can you accept this? 

   (1)  ไม่ได ้/ Not acceptable       (2) ไดบ้า้ง / Slightly acceptable      (3) ได ้/ Acceptable 
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ / Use specifically for Foreign Investment 
12. นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทุนแลว้ ท่านสามารถรับความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไดเ้พียงใด / 
      Apart from the investment risks, can you accept foreign exchange risks? 

   (1)  ไม่ได ้/ Not acceptable       (2) ไดบ้า้ง / Slightly acceptable      (3) ได ้/ Acceptable 
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ระดบัคะแนน / 

Total Score 
นกัลงทุนประเภท / 
Types of Investor 

ตราสารท่ีสามารถลงทุนได ้/ 
Suitable Financial Instruments 

  < 15 คะแนน /  
< 15 points 

เป็นนกัลงทุนประเภท เส่ียงต ่า / 
Low-risk investor 

ตราสารหน้ี/ตราสารทุนเล็กนอ้ย/หน่วยลงทุนท่ีมีระดบัความเส่ียง 1 / 
Debt instruments / Equity instruments (small portion) / Mutual fund with risk level 1 

  15-21 คะแนน / 
15-21 points 

เป็นนกัลงทุนประเภท เส่ียงปานกลางค่อนขา้งต ่า / 
Medium-to-low risk investor 

ตราสารหน้ี/ตราสารทุนบางส่วน/ตราสารอนุพนัธ์เล็กนอ้ย/หน่วยลงทุนท่ีมีระดบัความเส่ียง 1-4 / 
Debt instruments / Equity instruments (partial portion) / Derivatives (small portion) / Mutual fund with risk level 1-4 

  22-29 คะแนน / 
22-29  points 

เป็นนกัลงทุนประเภท เส่ียงปานกลางค่อนขา้งสูง / 
Medium-to-high risk investor 

ตราสารหน้ี/ตราสารทุนบางส่วน/ตราสารอนุพนัธ์เล็กนอ้ย/หน่วยลงทุนท่ีมีระดบัความเส่ียง 1-5 / 
Debt instruments / Equity instruments (partial portion) / Derivatives (small portion) / Mutual fund with risk level 1-5 

  30-36 คะแนน / 
30-36 points 

เป็นนกัลงทุนประเภท เส่ียงสูง / 
High-risk investor 

ตราสารหน้ี/ตราสารทุนปานกลาง/ตราสารอนุพนัธ์บางส่วน/หน่วยลงทุนท่ีมีระดบัความเส่ียง 1-7 / 
Debt instruments / Equity instruments (medium portion) / Derivatives (partial portion) /Mutual fund with risk level 1-7 

  ≥ 37 คะแนน /  
≥ 37 points 

เป็นนกัลงทุนประเภท เส่ียงสูงมาก / 
Very high-risk investor 

ตราสารหน้ี/ตราสารทุนปานกลาง/ตราสารอนุพนัธ์บางส่วน/หน่วยลงทุนท่ีมีระดบัความเส่ียง 1-8 / 
Debt instruments / Equity instruments (substantial portion) / Derivatives (partial portion) / Mutual fund with risk level 1-8 

 ลูกคา้ยินยอมใหข้อ้มูลแก่เจา้หนา้ท่ีบริษทัเพ่ือประกอบการจดัท าแบบประเมิน Suitability Test ของลูกคา้ และรับทราบวา่ไดท้  าแบบสอบถามน้ีเพ่ือประโยชน์ในการรับทราบความเส่ียงในการลงทุนท่ีรับได้
ของตนเอง / 
Client agrees to provide information to securities company’s officer in order to prepare Suitability Test of Client and Client also acknowledges that the Client provided answers to the 
questionnaire for the benefit of acknowledging his/her acceptable investment risks. 

 ระดบัความเส่ียงในการลงทุนของลูกคา้ประเมินจากขอ้มูลท่ีลูกคา้แจง้แก่เจา้หนา้ท่ีบริษทัหลกัทรัพยเ์ท่านั้น ทั้งน้ี มิไดเ้ป็นการแสดงวา่บริษทัหลกัทรัพยย์อมรับถึงความถูกตอ้งแทจ้ริงความครบถว้นหรือความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูลของลูกคา้ท่ีลูกคา้ไดแ้จง้และผลการประเมินดงักล่าว / 
Client’s investment risk level is assessed based on the information clarified by himself / herself and was given to securities company’s officer. In this regard, this does not demonstrate that the 
securities company accepts the accuracy, completeness or credibility of the information provided by the Client as well as the results of such assessment. 

 เม่ือเจา้หนา้ท่ีของบริษทัหลกัทรัพยท์ าการประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกคา้และไดแ้จง้ให้ลูกคา้ทราบถึงผลประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกคา้ ถือวา่ลูกคา้รับทราบผลการประเมินของตนเอง  
(ซ่ึงประมวลผลจากขอ้มูลท่ีลูกคา้ใหก้บับริษทั) และลูกคา้รับทราบระดบัความเส่ียงในการลงทุนของตนแลว้ / 
After Securities Company’s officer completed the client’s investment risk level assessment (Suitability Assessment) and informed the Client his/her assessment result (which was assessed from 
the Client’s information given to securities company’s officer), it shall be deemed that the Client has acknowledged his/her investment risk level. 

 ลูกคา้ควรศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน(รวมทั้ง ค าเตือนเก่ียวกบัการลงทุนและความเส่ียงในการลงทุน และควรขอค าแนะน าในการลงทุนจากผูท่ี้สามารถให้ค  าแนะน าการลงทุนแก่ลูกคา้ได)้ ให้
รอบคอบถ่ีถว้นควบคู่กบัการศึกษาผลการประเมินความเส่ียงในการลงทุน  เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ตราสารหรือการลงทุนประเภทอ่ืนๆท่ีเหมาะสมกบัตนเอง
แลว้จึงตดัสินใจลงทุน ทั้งน้ี ขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนหรือตราสารท่ีไดรั้บจากตวัแทนของบริษทัหลกัทรัพย ์(ถา้มี) เป็นเพียงขอ้มูลส่วนหน่ึงเพ่ือประกอบการตดัสินใจการลงทุนของลูกคา้เท่านั้น / 
Client should carefully and thoroughly study relevant investment information (including warnings related to investments and investment risks as well as requests investment advice from 
investor contact (marketing officer) who is eligible to provide investment recommendations to clients.) in conjunction with a study conducted on the investment risk assessment result in order 
to support the decision making when investing in securities, derivatives, financial instruments or other types of investments that are suitable to Client prior to making investment decision. In 
this regard, information relevant to investment or other financial instruments received from securities company’s representatives (if any) is considered a partial factor to assist the Client during 
decision making process. 

 การลงทุนข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของลูกคา้เอง ซ่ึงไม่ผูกพนักบัผลประเมินของลูกคา้ และอาจมิไดเ้ป็นไปตามระดบัความเส่ียงของการลงทุนท่ีไดรั้บตามแบบประเมินน้ี รวมทั้ง ลูกคา้ยินยอมรับความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึนจากการลงทุน ในกรณีท่ีลูกคา้ตดัสินใจลงทุนในระดบัความเส่ียงท่ีสูงกวา่ระดบัความเส่ียงของการลงทุนจากผลประเมินถือวา่ลูกคา้  ตกลงท่ีจะยินยอมรับความเส่ียงของการลงทุนนั้นเอง ลูกคา้ยอมรับ
วา่การด าเนินการลงทุนของลูกคา้อาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปล่ียนแปลงไปจากผลการประเมินได ้ / 
Decision making on investment depends on client’s own decision which is non-binding with investment assessment result and may not be consistent with investment risk level received under 
this assessment form. The Client also agrees to bear (accept) risk arising from investment. In case that Client decided to invest in assets with higher risk level as compared to investment risk 
level attained from the assessment result, it shall be deemed that the Client agrees to accept such investment risks. The Client agrees that his/her investments may not be consistent with the 
assessment result and may be uncertain and is/are different from the assessment result. 

 บริษทัหลกัทรัพย ์ผูบ้ริหาร รวมทั้งพนกังาน เจา้หนา้ท่ีของบริษทัหลกัทรัพยไ์ม่มีความรับผิด ภาระ หรือ หนา้ท่ีต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนของลูกคา้ / 
Securities company, management including employee, and company’s officer shall not be liable to, obligated to or be in charge of any damages arising from the Client’s investment. 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแบบประเมินความเส่ียงในการลงทุนลูกคา้ ผลการประเมิน และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้แต่อยา่งใด / 
The securities company reserves the right to amend, edit or make changes to suitability test form, assessment result and other related information without prior notice.  

แบบประเมิน การด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมีไวเ้พ่ือบริการเฉพาะนกัลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น  ซ่ึงลูกคา้ไดอ่้านค าเตือนขา้งตน้และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  และลูกคา้ไดเ้ขา้ใจและตกลงตามค าเตือน
และขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ / 
Suitability Assessment, any related action and related information are being used for providing service to investors in Thailand only. The Client has read and understood the above warnings and related 
information and the Client understand and agree to abide by such warnings and related agreement. 

 
 

 

ประเภทผูล้งทุน / 
Types of Investor 

สัดส่วนการลงทุน /  Investment Proportion 

เงินฝากและตราสารหน้ีระยะสั้น / 
Deposits and Short-term Debts Instruments 

ตราสารหน้ีภาครัฐท่ีมีอายมุากกวา่1ปี / 
Government Sector Debt Instruments 
Having maturity Exceeding 1 Year 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน / 
Private Sector Debts 

Instruments 

ตราสารทุน / 
Equity 

การลงทุนทางเลือก* / 
Alternative Investment * 

เส่ียงต ่า / Low Risk >60% <20% <10% <5% 

เส่ียงปานกลางค่อนขา้งต ่า / 
Low-to-Medium Risk 

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

เส่ียงปานกลางค่อนขา้งสูง / 
Medium-to-High Risk 

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

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

เส่ียงสูงมาก / Very High Risk <5% <30% >60% <30% 

*รวมถึงสินคา้โภคภณัฑส์ัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ / Including Commodities and Derivatives 

ผลประเมนิ / Assessment Result 
 

ตัวอย่างค าแนะน าเร่ืองการจัดสรรการลงทุน / Sample of Recommendations Pertaining to Basic Asset Allocation 
 



   
 

 
 

Risk Profile 
ระดับความเส่ียง / 

Risk Levels 
ประเภท / 

Types 
ประเภทหลักทรัพย์ท่ีลงทุนเป็นหลัก / 
Types of Securities Mainly Invested 

เส่ียงต ่า / 
Low Risk 

1 
กองทุนรวมตลาดเงินท่ีลงทุน

เฉพาะในประเทศ / 
Local Money Market Fund 

มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย  โดยลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งเงินฝาก  หรือตราสารหน้ี หรือหลักทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลอ่ืนตามท่ีส านกังานก าหนด ซ่ึงมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามหรือจะครบก าหนดช าระ
คืน หรือมีอายสุัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วนัท่ีลงทุนในทรัพยสิ์นหรือเขา้ท าสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะ
ใดขณะหน่ึง ไม่เกิน 3 เดือน / 
Having policy to invest only in local market provided that Investment in or holding of deposits or debt securities or 
securities or any other assets or seeking interests as prescribed by the SEC Office and must be paid back when 
requested or is due for payment or the term of agreement does not exceed 1 year as from the date of investment 
made in assets or entered into such agreement and having a portfolio duration, at any one point in time, not more 
than 3 months. 

เส่ียงปานกลาง 
ค่อนขา้งต ่า / 

Low-to-Medium Risk 

2 
กองทุนรวมตลาดเงิน / 
Money Market Fund 

มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งเงินฝากหรือตราสาร
หน้ี หรือหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลอ่ืนตามท่ีส านกังานก าหนด ซ่ึงมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม
หรือจะครบก าหนดช าระคืนหรือมีอายสุัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วนัท่ีลงทุนในทรัพยสิ์นหรือเขา้ท าสัญญานั้น รวมทั้งมี 
portfolio duration ในขณะใดขณะหน่ึง ไม่เกิน 3 เดือน / 
Having policy to invest some part of investment in foreign countries but not exceeding 50 percent of the NAV 
provided that investment in or possession of deposits or debt instruments or securities or any other  asset or seeking 
interests as prescribed by the SEC Office and must be paid back when requested or is due for payment or the term of 
agreement does not exceed 1 year as from the date of investment made in assets or entered into such agreement and 
having a portfolio duration, at any one point in time, not more than three months. 

3 
กองทุนรวมพนัธบตัรรัฐบาล / 

Government Bond Fund 

มีนโยบายเนน้ลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลเฉล่ียรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของ NAV เส่ียงปานกลาง ค่อนขา้งต ่า / 
Having policy to invest in government bond by averaging accounting period with not less than 80 percent of the 
NAV. 

4 
กองทุนรวมตราสารหน้ี / 

Fixed Income Fund 
มีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ีทัว่ไป / 
Having policy to invest in general debt instruments. 

เส่ียงปานกลาง 
ค่อนขา้งสูง / 

Medium-to-High Risk 
5 

กองทุนรวมผสม / 
Balanced Fund 

มีนโยบายลงทุนไดท้ั้งในตราสารทุนและตราสารหน้ี / 
Having policy to invest in equity and debt instruments. 

เส่ียงสูง / 
High Risk 

6 
กองทุนรวมตราสารทุน / 

Equity Fund 
มี น โ ย บ า ย ล ง ทุ น ใ น ต ร า ส า ร ทุ น เป็ น ห ลั ก โ ด ย เฉ ล่ี ย ร อ บ ปี บั ญ ชี ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  65 / 
Having policy to invest mainly in equity by averaging accounting period with no less than 65 percent. 

7 
กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม / 
Sector Fund 

มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉล่ียรอบ ระยะเวลาบญัชีไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 80 ของ NAV เส่ียงสูงมาก / 
Having policy to specifically invest in certain type of equity sector by averaging accounting period with no less than 
80 percent of the NAV. 

เส่ียงสูงมาก / 
Very High Risk 

8* 

กองทุนท่ีมีการลงทุนใน 
ทรัพยสิ์นทางเลือก / 

Mutual Fund that invests in 
alternative investment 

มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สิน ท่ี เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงส ร้างซับซ้อน  เข้าใจยาก  เช่น 
commodity/gold fund /oil fund/derivatives ท่ีไม่ใช่เพื่อ hedging ซ่ึงรวมถึง ตราสารท่ีมีลักษณะของ สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้แฝงท่ีไม่คุม้ครองเงินตน้ / 
Having policy to invest in newly introduced alternative investment or complex structure assets which is difficult to 
understand such as commodity/ gold fund /oil fund/ derivatives that are not for hedging purposes which include 
structure notes with not protecting principal. 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบค าขอเปิดบญัชีและแบบประเมินขา้งตน้ถูกตอ้งครบถว้น และเป็นความจริงทุกประการ ขา้พเจา้ยนิยอมให้บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั ท า
การตรวจสอบขอ้มูลกบัสถาบนัการเงินหรือหน่วยงานอ่ืนใดภายใตก้ฎหมายประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง ขา้พเจา้ไดรั้บการช้ีแจง และเขา้ใจกฎระเบียบ เง่ือนไข ลกัษณะการลงทุนตลอดจนความเส่ียงจากการลงทุน
ของแต่ละประเภทบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดร้ะบุในแบบค าขอน้ี / 

I accept and acknowledge that the above information in the application and suitability test are true in all respect. I agree that SBI Thai Online Securities Company Limited may inspect my 
information with other financial institutions or competent authorities under all relevant law, rules, regulations and notifications. Moreover, I have been notified by the Officer and understand the terms 
& conditions, and associated risks from investment under each account types which I mentioned in this application set. 

 
 

                    ลงช่ือ                      ลูกคา้ 
Signed   X______________________________ Client 

                    (                                                       ) 
                                  ____/______/____  

 
 
 
 
 
 
 

        ลงช่ือ                    เจา้หนา้ท่ี 
Signed   X______________________________ Officer 

                     (                                                       ) 
                               ____/______/____ 
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