แบบการทบทวนข้ อมูลลูกค้ า (KYC/CDD) และการให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูล
บริษทั วายแอลจี บูลเลีย่ น แอนด์ ฟิ วเจอร์ ส จากัด (กรณีบุคคลธรรมดา)
1.1 ข้ อมูลส่ วนตัว
เลขที่บญั ชี
ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
เบอร์ติดต่อ
Email
สัญชาติ ( ) ไทย ( ) อื่นๆระบุ
(หากถือสองสัญชาติให้ ระบุรายละเอียดทุกสั ญชาติ)
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน
ที่อยูท่ ี่ให้จดั ส่ งเอกสาร ( ) ตามทะเบียนบ้าน ( ) อื่นๆโปรดระบุ
อาชีพ
ชื่อบริ ษทั
ที่อยูท่ ี่ทางาน
ประเภทธุรกิจ
ตาแหน่ง
อายุการทางาน
อาชีพเสริ ม(ถ้ามี)
ตาแหน่งทางการเมือง ( ) มี ( ) ไม่มี
ความเกี่ยวพันทางการเมือง ( ) มี ( ) ไม่มี ( ) อื่นๆระบุ
(เช่ น เป็ นที่ปรึกษา)
ประเทศที่เกิด ( ) ไทย ( ) อื่นๆระบุ
ประเทศที่นาเข้า - ส่งออกเงิน(ถ้ามี)
แหล่งที่มาของทรัพย์สินหรื อเงินที่ใช้ในการลงทุน ( ) ไทย ( ) ต่างประเทศ ระบุชี่อประเทศ
1.2 สถานะภาพการสมรส
( ) โสด ( ) จดทะเบียนสมรส ( ) อยูก่ ินไม่ได้จดทะเบียน
ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
เบอร์ติดต่อ
Email
สัญชาติ ( ) ไทย ( ) อื่นๆระบุ
(หากถือสองสัญชาติให้ ระบุรายละเอียดทุกสั ญชาติ)
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน
อาชีพ
ชื่อบริ ษทั
ที่อยูท่ ี่ทางาน
ประเภทธุรกิจ
ตาแหน่ง
อายุการทางาน
อาชีพเสริ ม(ถ้ามี)
ตาแหน่งทางการเมือง ( ) มี ( ) ไม่มี
ความเกี่ยวพันทางการเมือง ( ) มี ( ) ไม่มี ( ) อื่นๆระบุ
(เช่ น เป็ นที่ปรึกษา)
ประเทศที่เกิด ( ) ไทย ( ) อื่นๆระบุ
ประเทศที่นาเข้า - ส่งออกเงิน(ถ้ามี)
1.3 รายละเอียดอืน่ ๆ
บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทาธุรกรรมในทอดสุดท้าย คือ
บุคคลที่มีอานาจควบคุมธุรกรรมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี)คือ
มีผรู้ ับมอบอานาจในการตัดสิ นใจลงทุน คือ
ความเกี่ยวพัน
(หมายเหตุ : หากมิได้ลงทุนแทนบุคคลอื่น บุคคลที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้ายหมายถึงบุคคลที่เป็ นผูเ้ ปิ ดบัญชี)
ลู ก ค้าประเมิ นความเสี่ ยงได้ค ะแนน.............รั บความเสี่ ย งได้. ...............มี ค วามประสงค์จะประเมิ น ความเสี่ ย งใหม่ ( ) ทา ( ) ไม่ ท า
(กรณีลูกค้าไม่ ประสงค์ จะทา suitability test ใหม่ ให้ แจ้ งระดับความเสี่ยงเดิม หากต้ องการทาใหม่ ให้ จัดทาแก่ลูกค้า)
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการลงทุ น ( ) ระยะสั้ น ( ) ระยะยาว ประสบการณ์ ใ นการลงทุ น ( ) เคยลงทุ น มาแล้ ว .......ปี ( ) ไม่ เ คย
ประเภทบัญชีที่เคยลงทุน ( ) เงินสด ( ) cash Balance ( ) Margin ( ) Derivatives
ประวัติการกระทาความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ( ) ไม่เคย ( ) เคยกระทาความผิดมูลฐาน.......................ปี ..............
*** แจ้ งให้ ลูกค้าทราบด้ วยว่ า
1.ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าจะแจ้งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อบริ ษทั ภายใน 30 วัน หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้น
2.ลูกค้ายินยอมต่อบริ ษทั ในกรณี การเปิ ดเผยข้อมูลใดๆแก่หน่วยงานกากับดูแลทั้งในและต่างประเทศ เช่น US IRS เป็ นต้น
3.ลูกค้ารับทราบว่าหากลูกค้าเป็ นชาวต่างประเทศหรื อมีขอ้ บ่งชี้ว่าเป็ นชาวต่างประเทศ และลูกค้าไม่ให้ความร่ วมมือในการเปิ ดเผยข้อมูลลูกค้าอาจถูก
หักเงินจากการทาธุรกรรมที่มีแหล่งรายได้จากต่างประเทศเพื่อนาส่ งต่อหน่ วยงานกากับดูแลต่างประเทศ และบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการพิจารณาปิ ด
บัญชีลูกค้าได้ หากลูกค้าไม่ให้ความร่ วมมือในการเปิ ดเผยข้อมูลตามที่หน่วยงานกากับดูแลต่างประเทศร้องขอ

แบบการทบทวนวงเงิน (กรณีบุคคลธรรมดา)
บริษทั วายแอลจี บูลเลีย่ น แอนด์ ฟิ วเจอร์ ส จากัด (กรณีบุคคลธรรมดา)
ข้ อมูลสถานะทางการเงิน
เลขที่บญั ชี
ชื่อสกุล
ที่ดินมูลค่า

ภาระผูกพัน ( ) มี ( ) ไม่มี

บ้านพร้อมที่ดินมูลค่า

ภาระผูกพัน ( ) มี ( ) ไม่มี

รถยนต์

ภาระผูกพัน ( ) มี ( ) ไม่มี

ตั้งอยูท่ ี่
ตั้งอยูท่ ี่

สิ นทรัพย์อื่นๆ(ถ้ามี)
รายได้ประจาต่อเดือนระบุ
รายจ่ ายประจาต่อเดือนระบุ
รายได้อนื่ ๆต่อเดือน
รายได้ประจาต่อเดือนของคู่สมรส(ถ้ามี)
รายจ่ ายประจาต่อเดือนของคู่สมรส(ถ้ามี)
รายได้อนื่ ๆต่อเดือนของคู่สมรส(ถ้ามี)
( ) สัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์ ( ) เข้ าพบลูกค้ า
ลงชื่อ...........................................ผูแ้ นะนา
(................................................)
วันที่.........../..................../................
เวลา................................................
เบอร์ที่ใช้ติดต่อ.................................

ลงชื่อ..........................................ลูกค้า
(.................................................)
วันที่........./............................./..................
เวลา...........................................................
เบอร์ ที่ใช้ติดต่อ.................................

หมายเหตุ : รายได้ ประจาต่ อเดือน หมายถึง รายรับสุ ทธิในเดือนนั้นๆโดยยังไม่ หักค่ าใช้ จ่ายใดๆทั้งสิ้น รายจ่ ายประจาต่ อเดือน หมายถึง รายจ่ ายสุ ทธิ
ต่ อเดือนที่เป็ นภาระค่าใช้ จ่ายประจา เช่ น ค่ าจับจ่ ายใช้ สอย ค่ าเลีย้ งดูบุตร ค่ าภาษีอากร ค่ าผ่ อนงวดรถ ชาระบัตรเครดิต ที่ดนิ บ้ าน ใช้ ราคาประเมินตาม
ท้ องตลาด รายได้อนื่ หมายถึง รายได้เสริมจากการประกอบอาชีพต่ างๆ เช่ น ขายประกัน ขายสินค้า
การขอข้ อมูลดังกล่ าวสื บเนื่องจากผลตามกฎหมายของสานักงาน กลต.ที่กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทาข้ อมู ลระบุ การยืนยันตัวตนและ
ทบทวนการมีตัวตนของลูกค้ า โดยข้ อมูลดังกล่ าวจะถูกเก็บไว้ เป็ นความลับ พึงเปิ ดเผยเฉพาะตามที่กฎหมายกาหนดไว้เท่ านั้น
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี การทบทวนข้ อมูล การพิจารณาวงเงิน
1.สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาหนังสื อเดินทางของลูกค้ า ผู้รับมอบอานาจ ผู้รับผลประโยชน์ และหรือผู้เกีย่ วข้ อง(ถ้ ามี)
2.สาเนาทะเบียนบ้ านของลูกค้ า หรือ สาเนาหนังสื อเดินทางของลูกค้ า ผู้รับมอบอานาจ ผู้รับผลประโยชน์ และหรือผู้เกีย่ วข้ อง(ถ้ ามี)
3.สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของลูกค้ า
4.สาเนารายการเดินบัญชีธนาคารตามหลักเกณฑ์ ที่บริษทั กาหนด พร้ อมหน้ าที่แสดงเลขบัญชี
5.เอกสารแสดงที่มาทางการเงินประเภทอืน่ ๆ เช่ น สาเนาโฉนดที่ดนิ สาเนาใบหุ้น ใบแสดงสิ ทธิในหน่ วยลงทุน
6.สาเนาใบเปลีย่ นชื่อสกุล สาเนาใบทะเบียนสมรส slip เงินเดือน
7.หนังสือมอบอานาจ

แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
คาถามข้ อ 1-10 ใช้ เพือ่ ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่ าน
1. ปัจจุบนั ท่านอายุ
ก. มากกว่า 55 ปี
ข. 45 – 55 ปี
ค. 35 – 44 ปี
ง. น้อยกว่า 35 ปี
2. ปัจจุบนั ท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจา เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว
เป็ นสัดส่วนเท่าใด
ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ท้งั หมด
ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ท้ งั หมด
ค. ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ท้ งั หมด
ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ท้ งั หมด
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปั จจุบนั อย่างไร
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้ สิน
ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
ง. มีความมัน่ ใจว่ามีเงินออมหรื อเงินลงทุนเพียงพอสาหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรื อมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้ บา้ ง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ก. เงินฝากธนาคาร
ข. พันธบัตรรัฐบาล หรื อกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. หุ้นกู้ หรื อกองทุนรวมตราสารหนี้
ง. หุ้นสามัญ หรื อกองทุนรวมหุ้น หรื อสิ นทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ ยงสู ง
5. ระยะเวลาที่ทา่ นคาดว่าจะไม่มีความจาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนนี้
ก. ไม่เกิน 1 ปี
ข. 1 ถึง 3 ปี
ค. 3 ถึง 5 ปี
ง. มากกว่า 5 ปี
6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่าเสมอแต่ต่าได้
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่าเสมอ แต่อาจเสี่ ยงที่จะสู ญเสี ยเงินต้นได้บา้ ง
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ ยงที่จะสู ญเสี ยเงินต้นได้มากขึ้น
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ ยงที่จะสู ญเงินต้นส่ วนใหญ่ได้
7. เมื่อพิจารณารู ปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใด
มากที่สุด
30%
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10%
0%
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7%
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ก.
ข.
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2

15%
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3

25%

กำไร

-15%

ขำดทุน
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กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสู งสุ ด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสู งสุ ด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสู งสุ ด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสู งด้วยเช่นกัน ท่านจะรู ้สึกอย่างไร
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บา้ ง
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
ง. ไม่กงั วลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสู งขึ้น
9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่ วนเท่าใด
ก. 5% หรื อน้อยกว่า
ข. มากกว่า 5%-10%
ค. มากกว่า 10%-20%
ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป
10. หากปี ที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปี นี้ ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทาอย่างไร
ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่ วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ ยงน้อยลง
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
ง. ยังมัน่ ใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน
คาถามข้ อ 11-12 ใช้ เป็ นข้ อมูลเพิม่ เติมเพือ่ ประกอบการให้ คาแนะนา
ใช้ เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพนั ธ์ และหุ้นกู้อนุพนั ธ์ โดยตรงเท่ านั้น
11. หากการลงทุนในอนุพนั ธ์และหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์ประสบความสาเร็ จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว
ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่ วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
ก. ไม่ได้
ข. ได้บา้ ง
ค. ได้
ใช้ เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่ างประเทศ
12. นอกเหนือจากความเสี่ ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
ก.

ไม่ได้

ข. ได้บา้ ง

ค. ได้

ส่ วนที่ 1 เกณฑ์ การคิดคะแนน
ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน
ตอบ ค. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน
สาหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด
โดยรวมคะแนน
ข้อ 1 – 10
สาหรับข้อ 11 และ 12 ไม่นามาคิดคะแนน
ส่ วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
คะแนน
น้อยกว่า 15
15-21
22-29

ระดับ
1
2
3

ประเภทนักลงทุน
เสี่ ยงต่า
เสี่ ยงปานกลางค่อนข้างต่า
เสี่ ยงปานกลางค่อนข้างสู ง

30-36
37 ขึ้นไป

4
5

เสี่ ยงสูง
เสี่ ยงสูงมาก

ส่ วนที่ 3 ตัวอย่างคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)
ประเภทผู้ลงทุน

เงินฝากและตรา
สารหนีร้ ะยะสั้น

เสี่ ยงต่า

ตราสารหนีภ้ าครัฐ
ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี
>60%

สั ดส่ วนการลงทุน
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ภาคเอกชน
<20%

การลงทุนทางเลือก*

<10%

<5%

เสี่ ยงปานกลางค่อนข้างต่า

<20%

<70%

<20%

<10%

เสี่ ยงปานกลางค่อนข้างสู ง

<10%

<60%

<30%

<10%

เสี่ ยงสูง

<10%

<40%

<40%

<20%

<30%

>60%

<30%

เสี่ ยงสูงมาก
<5%
รวมถึง สิ นค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อตกลงและเงื่อนไข
 ลูกค้ายินยอมให้ขอ้ มูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ เพื่อประกอบการจัดทาแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทา
แบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
 ระดับความเสี่ ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าบริ ษทั ยอมรั บถึ ง
ความถูกต้องแท้จริ งความครบถ้วน หรื อความน่าเชื่ อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
 เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ทาการประเมินความเสี่ ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมิน ระดับความเสี่ ยงในการ
ลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่ งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ) และลูกค้ารับทราบระดับ
ความเสี่ ยงในการลงทุนของตนแล้ว
 ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง คาเตือนเกี่ ยวกับการลงทุนและความเสี่ ยงในการลงทุน และควรขอคาแนะนาในการ
ลงทุนจากผูท้ ี่สามารถให้คาแนะนาการลงทุนแก่ ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ ถ้วนควบคู่กบั การศึ กษาผลการประเมิ นความเสี่ ยงในการลงทุน เพื่อใช้
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ตราสารหรื อการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสิ นใจลงทุน
ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรื อตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริ ษทั (ถ้ามี) เป็ นเพียงข้อมูลส่ วนหนึ่ งเพื่อประกอบการตัดสิ นใจการลงทุนของ
ลูกค้าเท่านั้น
 การลงทุนขึ้นอยูก่ บั การตัดสิ นใจของลูกค้าเอง ซึ่ งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็ นไปตามระดับความเสี่ ยงของการ
ลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการลงทุน ในกรณี ที่ลูกค้าตัดสิ นใจลงทุนในระดับความเสี่ ยงที่สูงกว่า
ระดับความเสี่ ยงของลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดาเนิ นการลงทุนของ
ลูกค้าอาจไม่เป็ นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร รวมทั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ไม่มีความรับผิด ภาระหรื อหน้าที่ต่อความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแก้ไข ปรับปรุ ง หรื อเปลี่ ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใดๆ
แบบประเมิน การดาเนิ นการที่เกี่ ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ ยวข้องมีไว้เพื่อบริ การเฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่ งลูกค้าได้อ่านคา
เตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคาเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

ลงชื่อ .................................................. พนักงานของบริ ษทั ผูป้ ระเมิน
( .................................................................... )

ลงชื่อ ............................................................... ลูกค้ารับทราบผลการประเมิน
( ............................................................................. )
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