แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสาหรับบุคคลธรรมดา
Suitability test for Individual Investor

คำถำมข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน Questions 1-10 are used to assess the suitability of your investment
1.
ก.
ข.

ปั จจุบันท่ำนอำยุ Please indicate your age
ตัง้ แต่ 60 ปี ขนึ ้ ไป 60 years old or older
45 - 59 ปี 45 – 59 years

2.
ก.
ข.
ค.
ง.

ปั จจุบันท่ำนมีภำระทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยประจำเช่น ค่ำผ่อนบ้ำน รถ ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวและค่ำเลีย้ งดูครอบครัวเป็ นสัดส่วนเท่ำใด
What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses?
มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทงั้ หมด More than 75% of total income
ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทงั้ หมด Between 50% and 75% of total income
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 25 แต่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทงั้ หมด 25% to less than 50% of total income
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทงั้ หมด Less than 25% of total income

3.
ก.
ข.
ค.
ง.

ท่ำนมีสถำนภำพทำงกำรเงินในปั จจุบันอย่ำงไร What is your current financial status?
มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนีส้ ิน Less assets than liabilities
มีทรัพย์สินเท่ากับหนีส้ ิน Assets equal liabilities
มีทรัพย์สินมากกว่าหนีส้ ิน More assets than liabilities
มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสาหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว Having financial freedom for retirement life

4.
ก.
ข.
ค.
ง.

ท่ ำ นเคยมี ป ระสบกำรณ์ หรื อ มี ค วำมรู้ ใ นกำรลงทุ น ในทรั พ ย์สิ นกลุ่ม ใดต่ อ ไปนี้บ้ำ ง (เลื อ กได้ มำกกว่ ำ 1 ข้ อ ) Do you have any
investment experience or knowledge in the following types of investment products?
เงินฝากธนาคาร Bank Deposits
พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล Government Bond or Government Bond Funds
หุน้ กู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี ้ Debentures or Mutual Funds
หุน้ สามัญ หรือกองทุนรวมหุน้ หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets

5.
ก.
ข.

ระยะเวลำทีท่ ่ำนคำดว่ำจะไม่มีควำมจำเป็ นต้องใช้เงินลงทุนนี้ What is your investment period target?
ไม่เกิน 1 ปี Less than 1 year
ค. ตัง้ แต่ 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years
ตัง้ แต่ 1 แต่นอ้ ยกว่า 3 ปี 1 to less than 3 years
ง. มากกว่า 5 ปี More than 5 years

6.
ก.

ควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยงของท่ำน คือ What is your risk tolerance?
เน้น เงิ น ต้น ต้อ งปลอดภัย และได้ร ับ ผลตอบแทนสม่ า เสมอแต่ ต่ า ได้ Focus on opportunity in preserving original investment safely and
receiving small consistent return
เน้นโอกาสได้ร ับผลตอบแทนที่สม่ าเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นได้บ้าง Focus on opportunity in receiving consistent return but may
take risk of losing some original investment
เน้นโอกาสได้รบั ผลตอบแทนที่สงู ขึน้ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นได้มากขึน้ Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk
of losing more original investment
เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้ Focus on the highest long-term return but may take risk of losing
most of the original investment

ข.
ค.
ง.
7.

ค.
ง.

35 – 44 ปี 35 - 44 years
น้อยกว่า 35 ปี Under 35 years

เมื่อพิจำรณำรู ปแสดงตัวอย่ำงผลตอบแทนของกลุ่มกำรลงทุนที่อำจเกิดขึ้นด้ำนล่ำง ท่ำนเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มกำรลงทุนใดมำก
ที่ สุ ด When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which investment
portfolio are you most willing to invest in?
30%

25%
15%

20%
10%

2.5%

7%

กำไร Profit

0%
-1%

-10%

ขำดทุน Loss

-5%

-15%

-20%

1

2

3

4
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ก.
ข.
ค.
ง.
8.
ก.
ข.
ค.
ง.
9.
ก.
ข.

กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without
any loss)
กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้ร ับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อ าจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% Investment portfolio 2 (has chance to receive 7%
highest return but may lose up to 1%)
กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% Investment portfolio 3 (has chance to receive 15%
highest return but may lose up to 5%)
กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% Investment portfolio 4 (has chance to receive 25%
highest return but may lose up to 15%)
ถ้ำท่ำนเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกำสได้รับผลตอบแทนมำก แต่มีโอกำสขำดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่ำนจะรู้สึกอย่ำงไร If you invest
in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel?
กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน Worried and afraid of loss
ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บา้ ง Uneasy but somehow understand
เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง Understand and accept the fluctuations
ไม่กงั วลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รบั สูงขึน้ Not concerned about the large potential loss and expect that the
return may increase
ท่ำนจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่ำเงินลงทุนของท่ำนมีกำรปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่ำใด In which proportion will you be anxious
or unacceptable when the value of your investment has decreased?
5% หรือน้อยกว่า 5% or less
ค. มากกว่า 10%-20% More than 10%-20%
มากกว่า 5%-10% More than 5%-10%
ง. มากกว่า 20% ขึน้ ไป More than 20%

10. หำกปี ที่แล้วท่ำนลงทุนไป 100,000 บำท ปี นี้ท่ำนพบว่ำมูลค่ำเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บำท ท่ำนจะทำอย่ำงไร Last year, you
invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do?
ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิง้ Panic and want to sell the remaining investment
ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง Worried and will change some investment into less risky assets
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา Continue holding the investment and wait until the investment rebounds
ง. ยัง มั่น ใจ เพราะเข้า ใจว่ า ต้อ งลงทุ น ระยะยาว และจะเพิ่ ม เงิ น ลงทุ น ในแบบเดิ ม เพื่ อ เฉลี่ ย ต้น ทุ น Remain confident since it is long-term
investment and will invest more to average cost
ค ำถำมข้ อ 11-12 ใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ประกอบกำรให้ ค ำแนะน ำ (ไม่ น ำมำคิ ด คะแนน) Questions 11-12 are used as additional
information for guidance (Scores will NOT be counted)
ใช้ เ ฉพำะที่จ ะมี ก ำรลงทุ นในสั ญ ญำซื้อ ขำยล่ ว งหน้ ำ (อนุ พั น ธ์) และหุ้ น กู้ ท่ีมี อ นุ พั น ธ์แ ฝงโดยตรงเท่ ำ นั้ น Apply only to investment in
derivatives and structure note
11. หำกกำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบควำมสำเร็จ ท่ำนจะได้รับผลตอบแทนในอัตรำที่
สูงมำก แต่หำกกำรลงทุนล้มเหลว ท่ำนอำจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอำจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบำงส่วน ท่ำนยอมรับได้เพียงใด
Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their investment
and must increase more capital. Are you able to accept this?
ก. ไม่ได้ No
ข. ได้ Yes
ใช้เฉพำะทีจ่ ะมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ Apply only to offshore investment
12. นอกเหนือจำกควำมเสี่ยงในกำรลงทุนแล้ว ท่ำนสำมำรถรับควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนได้เพียงใด In addition to investment risk,
are you able to accept foreign exchange rate risk?
ก. ไม่ได้ No
ข. ได้ Yes
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เงือ่ นไขและข้อตกลง
•

•

•

•

•

•

•

•

ลูกค้ายินยอมให้ขอ้ มูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทาแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้า
รับทราบว่าได้ทาแบบสอบถามนีเ้ พื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รบั ได้ของตนเอง
ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ประเมินจากข้อมูลที่ลกู ค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เท่านัน้ ทัง้ นี ้ มิได้เป็ นการแสดง
ว่าบริษัทหลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการ
ประเมินดังกล่าว
เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทาการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลกู ค้าทราบถึงผลการประเมินระดับ
ความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า หรือเมื่อลูกค้าได้ลงนามในเอกสารนีแ้ ล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ให้คาแนะนาเบือ้ งต้นเพื่อ ให้
ลูกค้าเข้าใจความสาคัญในการจัดสรรและกาหนดสัดส่วนการลงทุนหรือการทาธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เหมาะสมแล้ว และ
ลูกค้ารับทราบคาแนะนาและรับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลกู ค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) รวมทัง้
รับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนแล้ว
ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทัง้ คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคาแนะนาใน
การลงทุนจากผูท้ ่ีสามารถให้คาแนะนาการลงทุนแก่ลกู ค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถว้ นควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการ
ลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเอง
แล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี ้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รบั จากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็ นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่ง
เพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านัน้
การลงทุนขึน้ อยู่กบั การตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผกู พันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็ นไปตามระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุนที่ได้รบั ตามแบบประเมินนี ้ รวมทัง้ ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีท่ีลกู ค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความ
เสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมิน ถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้า
ยอมรับว่าการดาเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็ นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการ
ประเมินได้
บริษัทหลักทรัพย์ ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ ไม่มีความรับผิด ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึน้ จากการลงทุนของลูกค้า
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
ลูกค้ารับทราบว่าตัวอย่างพอร์ตการลงทุนแนบท้ายนี ้ เป็ นเพียงตัวอย่างเบือ้ งต้นเกี่ยวกับการจัดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภท
ต่างๆ ตามระดับความเสี่ยงที่ลกู ค้าได้รบั ตามแบบประเมินนีเ้ ท่านัน้
*ผู้ลงทุนทีม่ อี ำยุ 60 ปี ขึน้ ไป และผู้ทมี่ ีควำมรู้ทำงกำรเงินน้อยหรือไม่มีประสบกำรณ์กำรลงทุน ต้องให้ควำมสำคัญกับกำร
รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ทลี่ งทุนอย่ำงรอบคอบ

แบบประเมิน กำรดำเนินกำรทีเ่ กี่ยวข้อง และข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง มีไว้เพื่อบริกำรเฉพำะนักลงทุนในประเทศไทยเท่ำนั้น ซึ่งลูกค้ำ
ได้อ่ำนคำเตือนข้ำงต้นและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องแล้ว และลูกค้ำได้เข้ำใจและตกลงตำมคำเตือนและข้อตกลงทีเ่ กี่ยวข้องเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว



ลงชื่อ ............................................................................... ลูกค้า ลงชื่อ ......................................................... เจ้าหน้าที่บริษัทผูป้ ระเมิน
(
)
(
)
วันที่ .............../............................./...................

วันที่ .............../............................./...................
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ส่วนที่ 1 เกณฑ์กำรคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores
ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer ก = 1 point

ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer ค = 3 points

ตอบ ข. = 2 คะแนน Answer ข = 2 points

ตอบ ง. = 4 คะแนน Answer ง = 4 points

สาหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด For Suitability test No. 4, if selected more than one answer, the highest score of the
answers will be selected.

ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน Part 2 : Assessment Result
คะแนน Total Scores
น้อยกว่า 15 Below 15
15 – 21
22 – 29
30 – 36
37 ขึน้ ไป Over 37 scores

ระดับ Level
1
2
3
4
5

ประเภทนักลงทุน Investor Type of Risk
เสี่ยงต่า Low
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่า Moderate to Low
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง Moderate to High
เสี่ยงสูง High
เสี่ยงสูงมาก Very High

ส่วนที่ 3 ตัวอย่ำงคำแนะนำเรื่องกำรจัดสรรกำรลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation
สัดส่วนกำรลงทุน Asset Allocation
ประเภทผู้ลงทุน
Investor Type of Risk

เงินฝำกและตรำสำรหนี้
ระยะสั้น Deposits and
Short-Term Fixed
Income Funds

ตรำสำรหนีภ้ ำครัฐทีม่ ี
อำยุมำกกว่ำ 1 ปี
Long-Term Fixed
Income Funds

ตรำสำรหนี้
ภำคเอกชน
Debenture

เสี่ยงต่า Low
>60%
<20%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่า
<20%
<70%
Moderate to Low
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
<10%
<60%
Moderate to High
เสี่ยงสูง High
<10%
<40%
เสี่ยงสูงมาก Very High
<5%
<30%
*รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า Including consumer products and derivatives products

ตรำสำรทุน
Equity Fund

กำรลงทุน
ทำงเลือก*
Other Options

<10%

<5%

<20%

<10%

<30%

<10%

<40%
>60%

<20%
<30%

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores
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