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ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนตวั 
 

1.     อาย ุ

(ก) เกนิ 60 ปี  1 

(ข) 35 – 60 ปี  2 

(ค) ต ่ำกวำ่ 35 ปี   3 

 

2. การศึกษา 

(ก) ต ่ำกวำ่ปรญิญำตร ี 1 

(ข) ตัง้แต่ปรญิญำตรขีึน้ไป 2 

 

3. มลูค่าเงินออมและหลกัทรพัยท่ี์มีไว้เพ่ือลงทุน 
(หลกัทรพัย ์หมายถงึ หน่วยลงทุน หรอืหุน้กู ้ หรอืหุน้ หรอืพนัธบตัรรฐับาล หรอืตราสารอนุพนัธ)์ 

(ก) ต ่ำกวำ่ 1 ลำ้นบำท   1 

(ข) 1 ลำ้นบำท -  3 ล้ำนบำท  2 

(ค) สงูกวำ่ 3 ล้ำนบำท    3 

 
ส่วนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัการลงทุน 

 
ความรู้ ประสบการณ์ และเป้าหมายในการลงทุน 

4.     ท่านเคยลงทุนในหลกัทรพัยห์รือไม่ 
       (หลกัทรพัย ์หมายถงึ หน่วยลงทุน หรอืหุน้กู ้ หรอืหุน้ หรอืพนัธบตัรรฐับาล หรอืตราสารอนุพนัธ)์ 

(ก) ไมม่ปีระสบกำรณ์เลย 1 

(ข) มปีระสบกำรณ์น้อยกว่ำ 1 ปี  2 

(ค) มปีระสบกำรณ์ประมำณ 1 - 5 ปี  3 

(ง)  มปีระสบกำรณ์มำกกวำ่ 5 ปี  4 

 

5.     ท่านมีวตัถปุระสงคใ์นการลงทุน เพ่ือต้องการน าผลตอบแทนมาใช้ในการจบัจ่ายใช้สอยประจ าหรือไม่ 

(ก) ตอ้งกำรมำก  1 

(ข) ตอ้งกำรเลก็น้อย 2 

(ค) ไมต่อ้งกำรเลย เพรำะมรีำยไดป้ระจ ำอยูแ่ลว้   3 
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6.     ท่านประสงคจ์ะจดัสรรเงินมาลงทุนเป็นระยะเวลานานเท่าใด โดยท่ีแน่ใจว่าไม่จ าเป็นต้องใช้เงินจ านวนนัน้ 

(ก) น้อยกวำ่ 1 ปี  1 

(ข) 1 - 3 ปี  2 

(ค) มำกกวำ่ 3 ปี   3 

 
ทศันคติในการลงทุน 

7   .ระดบัความเส่ียงของการลงทุนท่ีท่านยอมรบัได้  
(การลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่คีวามเสีย่งสงู มกัใหผ้ลตอบแทนสงูในระยะยาว แต่ความผนัผวนของราคา อาจท าให้
เกดิผลขาดทุนในระยะสัน้ได)้ 

(ก) รบัควำมเสีย่งไมไ่ด ้ตอ้งกำรกำรลงทุนทีป่ลอดภยั สรำ้งรำยไดป้ระจ ำ แมว้ำ่ผลตอบแทนจะต ่ำ 1 

(ข) รบัควำมเสีย่งไดพ้อควร  เพื่อเพิม่โอกำสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนที่สงูขึน้ในระยะยำว 2 

(ค) รบัควำมเสีย่งไดส้งู เพื่อเพิม่โอกำสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนทีส่งูกว่ำในระยะยำว   3 

(ง)  รบัควำมเสีย่งไดส้งูมำก เพื่อสรำ้งโอกำสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนที่สงูสดุในระยะยำว  4 

 

 ท่านคิดว่า    .8ท่านจะยอมรบัผลขาดทุนจากการลงทุนในขณะใดขณะหน่ึงได้มากน้อยเพียงใด 

(ก) ไมส่ำมำรถรบักำรขำดทุนไดเ้ลย 0 

(ข) ต ่ำกวำ่รอ้ยละ 10 ของเงนิลงทุน  1 

(ค) ประมำณรอ้ยละ 10 ถงึ 30 ของเงนิลงทุน  2 

(ง)  มำกกวำ่รอ้ยละ 30 ของเงนิลงทุน  3 

 
ส่วนท่ี 3  ส าหรบัการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ 

.9  การลงทุนในตราสารอนุพนัธห์ากการลงทุนประสบความส าเรจ็   ท่านจะได้รบัผลตอบแทนในอตัราท่ีสงูมาก  
แต่หากการลงทุนล้มเหลว   ท่านอาจจะสญูเงินลงทุนทัง้หมด  และอาจต้องลงเงินชดเชยเพ่ิมบางส่วน  ท่าน
ยอมรบัได้เพียงใด 
(ก) ไมไ่ด ้
(ข) ไดบ้ำ้ง 
(ค) ได ้

 
ส่วนท่ี 4   ส าหรบัการลงทุนในต่างประเทศ 

10.     นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทุนแล้ว  ท่านสามารถรบัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนได้เพียงใด?                                                                                                                           
(ก)   ไมไ่ด ้                                                                                                                                                                    
(ข)   ไดบ้ำ้ง 

 (ค) ได ้                                                                                                                  
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ผลการประเมิน 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 ลูกคำ้ยนิยอมใหข้อ้มลูแก่เจำ้หน้ำที่ของบรษิทัหลกัทรพัยเ์พื่อประกอบกำรจดัท ำแบบประเมนิ Suitability Test ของลูกคำ้ และ
ลูกคำ้รบัทรำบว่ำไดท้ ำแบบสอบถำมน้ีเพื่อประโยชน์ในกำรรบัทรำบควำมเสีย่งในกำรลงทุนทีร่บัไดข้องตนเอง 

 ระดบัควำมเสีย่งในกำรลงทุนของลูกคำ้ประเมนิจำกขอ้มลูทีลู่กคำ้แจง้แก่เจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัหลกัทรพัยเ์ท่ำนัน้ ทัง้น้ี มไิดเ้ป็น
กำรแสดงว่ำบรษิทัหลกัทรพัยย์อมรบัถงึควำมถูกตอ้งแทจ้รงิ ควำมครบถว้น หรอืควำมน่ำเชื่อถอืของขอ้มลูของลูกคำ้ทีลู่กคำ้ได้
แจง้และผลกำรประเมนิดงักล่ำว   

 เมื่อเจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัหลกัทรพัยท์ ำกำรประเมนิควำมเสีย่งในกำรลงทุนของลูกคำ้และไดแ้จง้ใหลู้กคำ้ทรำบถงึผลกำรประเมนิ
ระดบัควำมเสีย่งในกำรลงทุนของลูกคำ้ ถอืวำ่ลูกคำ้รบัทรำบผลกำรประเมนิของตนเอง (ซึง่ประมวลผลจำกขอ้มลูทีลู่กคำ้ใหก้บั
เจำ้หน้ำทีข่องบรษิทั) และลูกคำ้รบัทรำบระดบัควำมเสีย่งในกำรลงทุนของตนแลว้ 

 ลูกคำ้ควรศกึษำขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรลงทุน (รวมทัง้ ค ำเตอืนเกี่ยวกบักำรลงทุนและควำมเสีย่งในกำรลงทุน และควรขอ
ค ำแนะน ำในกำรลงทุนจำกผูท้ีส่ำมำรถใหค้ ำแนะน ำกำรลงทุนแก่ลูกคำ้ได้) ใหร้อบคอบถีถ่้วนควบคูก่บักำรศกึษำผลกำรประเมนิ
ควำมเสีย่งในกำรลงทุน เพื่อใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย ์สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ ตรำสำรหรอืกำรลงทุนประเภท
อื่น ๆ ทีเ่หมำะสมกบัตนเองแล้วจงึตดัสนิใจลงทุน ทัง้น้ี ขอ้มลูเกีย่วกบักำรลงทุนหรอืตรำสำรทีไ่ดร้บัจำกตวัแทนของบรษิทั
หลกัทรพัย ์(ถำ้ม)ี เป็นเพยีงขอ้มลูสว่นหน่ึงเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจกำรลงทุนของลูกคำ้เท่ำนัน้ 

 กำรลงทุนขึน้อยูก่บักำรตดัสนิใจของลูกคำ้เอง ซึง่ไมผู่กพนักบัผลกำรประเมนิของลูกค้ำ และอำจมไิดเ้ป็นไปตำมระดบัควำม
เสีย่งของกำรลงทุนทีไ่ดร้บัตำมแบบประเมนิน้ี รวมทัง้ ลูกคำ้ยนิยอมรบัควำมเสีย่งที่เกดิจำกกำรลงทุน ในกรณีทีลู่กคำ้ตดัสนิใจ
ลงทุนในระดบัควำมเสีย่งทีส่งูกว่ำระดบัควำมเสีย่งของกำรลุงทนจำกผลประเมนิถอืวำ่ลูกคำ้ตกลงทีจ่ะยนิยอมรบัควำมเสี่ยงของ
กำรลงทุนนัน้เอง ลูกคำ้ยอมรบัวำ่กำรด ำเนินกำรลงทุนของลูกคำ้อำจไมเ่ป็นไปตำมผลกำรประเมนิและอำจไมแ่น่นอนและ
สำมำรถเปลีย่นแปลงไปจำกผลกำรประเมนิได ้

 บรษิทัหลกัทรพัย ์ผูบ้รหิำร รวมทัง้พนกังำน เจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัหลกัทรพัยไ์มม่คีวำมรบัผดิ ภำระหรอืหน้ำทีต่่อควำมเสยีหำย
ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จำกกำรลงทุนของลูกคำ้ 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรแก้ไข ปรบัปรงุ หรอืเปลีย่นแปลงแบบประเมนิควำมเสีย่งในกำรลงทุนของลูกคำ้ ผลกำรประเมนิ และ
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไม่จ ำตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำแต่อย่ำงใด 

แบบประเมนิ กำรด ำเนินกำรทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งมไีวเ้พื่อบรกิำรเฉพำะนกัลงทุน ในประเทศไทยเท่ำนัน้  ซึง่ลูกคำ้ได้
อ่ำนค ำเตอืนขำ้งตน้และขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งแล้วและลูกคำ้ไดเ้ขำ้ใจและตกลงตำมค ำเตอืนและขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้งเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว 

 
ลงชื่อ ............................................. พนกังำนของบรษิทัผูป้ระเมนิ  

 
ลงชื่อ ............................................. ลูกคำ้รบัทรำบผลกำรประเมนิ   
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 การประมวลผล 
ใหบ้วกคะแนนของขอ้ 1 – 8 รวมกนั    รวม                                 คะแนน 
 

คะแนน ประเภทนกัลงทุน ประเภทตรำสำร 
ทีส่ำมำรถลงทุนได ้

หำกคะแนนน้อยกว่ำ 9   แสดงว่ำท่ำนเป็นนักลงทุนประเภท เสีย่งต ่ำ 
หมำยควำมว่ำ ท่ำนตอ้งกำรผลตอบแทนมำกกวำ่กำร
ฝำกเงนิธนำคำรเลก็น้อย ไมต่อ้งกำรควำมเสีย่ง  และ
มวีตัถุประสงคก์ำรลงทุนในระยะสัน้ๆ 

ท่ำนเหมำะสมทีจ่ะลงทุนใน 
 ตรำสำรหน้ี 
 ตรำสำรทุนไดเ้พยีง
เลก็น้อย 

หำกคะแนนตัง้แต่ 9 - 10  แสดงว่ำท่ำนเป็นนักลงทุนประเภท เสีย่งปำนกลำง
คอ่นขำ้งต ่ำ หมำยควำมวำ่ ท่ำนเป็นผูล้งทุนทีร่บั
ควำมเสีย่งไดน้้อย เน้นปกป้องเงนิลงทุน  โดยมุง่หวงั
รำยไดส้ม ่ำเสมอจำกกำรลงทุน  

ท่ำนเหมำะสมทีจ่ะลงทุนใน 
 ตรำสำรหน้ี 
 ตรำสำรทุนไดบ้ำงส่วน  

หำกคะแนนตัง้แต่ 11 - 15  แสดงว่ำท่ำนเป็นนักลงทุนประเภท เสีย่งปำนกลำง
คอ่นขำ้งสงู หมำยควำมว่ำท่ำนสำมำรถยอมรบัมลูคำ่
กำรลงทุนทีล่ดลงเป็นครัง้ครำวได ้ 

ท่ำนเหมำะสมทีจ่ะลงทุนใน 
 ตรำสำรหน้ี 
 ตรำสำรทุนไดป้ำนกลำง  

หำกคะแนนตัง้แต่ 16 - 20  แสดงว่ำท่ำนเป็นนักลงทุนประเภท เสีย่งสงู 
หมำยควำมว่ำ ท่ำนยอมรบัควำมเสีย่งไดส้งู รบัควำม
ผนัผวนของตลำดได ้และสำมำรถยอมรบักำรขำดทุน
ได ้โดยมุง่หวงักำรเตบิโตของเงนิลงทุนและ
ผลตอบแทนในระยะยำว  

ท่ำนเหมำะสมทีจ่ะลงทุนใน 
 ตรำสำรหน้ี 
 ตรำสำรทุนได้
คอ่นขำ้งมำก 

 ตรำสำรอนุพนัธไ์ด้
บำงสว่น 

หากคะแนนตัง้แต ่ 21 ขึน้ไป แสดงว่ำท่ำนเป็นนักลงทุนประเภท เสีย่งสงูมำก 
หมำยควำมว่ำ ท่ำนตอ้งกำรไดร้บัโอกำสทีจ่ะไดร้บั
ผลตอบแทนสงู แมจ้ะมคีวำมเสีย่งสงูและยอมรบักำร
ขำดทุนไดใ้นระดบัสงูพอควร 

ท่ำนเหมำะสมทีจ่ะลงทุนใน 
 ตรำสำรหน้ี 
 ตรำสำรทุน 
 ตรำสำรอนุพนัธไ์ด้
บำงสว่น 

 


