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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกคา (Customer Risk Proffiile)

1    อายุ

ก.   มากกวา 55 ป (1)       ข. 45 – 55 ป (2)

ค.   35 – 44 ป (3)       ง. นอยกวา 35 ป (4)

2    ปจจุบันทานมีภาระทางการเงินและคาใชจายประจำ เชน คาผอนบาน รถ 

     คาใชจายสวนตัว และคาเลี้ยงดูครอบครัว เปนสัดสวนเทาใด

ก.   มากกวา 75% ของรายไดทั้งหมด (1)

ข.   50% ถึง 75% ของรายไดทั้งหมด (2)

ค.   25% ถึง 50% ของรายไดทั้งหมด (3)

ง.   นอยกวา 25% ของรายไดทั้งหมด (4)

3    ทานมีสถานภาพทางการเงินในปจจุบันอยางไร

ก.   มีทรัพยสินนอยกวาหน�้สิน (1)

ข.   มีทรัพยสินเทากับหน�้สิน (2)

ค.   มีทรัพยสินมากกวาหน�้สิน (3)

ง.   มีความมั�นใจวามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับ

     การใชชีวิตหลังเกษียณอายุแลว (4)

4    ทานเคยมีประสบการณ หรือมีความรูในการลงทุนในทรัพยสินกลุมใดตอไปน�้บาง 

      (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)

ก.   เงินฝากธนาคาร (1)

ข.   พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล (2)

ค.   หุนกู หรือกองทุนรวมตราสารหน�้ (3) 

ง.   หุนสามัญ หรือสินทรัพยอื่นที่มีความเสี่ยงสูง (4)

5    ระยะเวลาที่ทานคาดวาจะไมมีความจำเปนตองใชเงินลงทุนน�้

ก.   ไมเกิน 1 ป (1)        ข. 1 ถึง 3 ป (2)

ค.   3 ถึง 5 ป (3)        ง. มากกวา 5 ป (4)

6    วัตถุประสงคหลักในการลงทุนของทาน คือ

ก.   เนนเงินตนตองปลอดภัยและไดรับผลตอบแทนสม่ำเสมอแตต่ำได (1)

ข.   เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แตอาจเสี่ยงที่จะ

     สูญเสียเงินตนไดบาง (2)

ค.   เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แตอาจเสี่ยงที่จะ

     สูญเสียเงินตนไดมากขึ้น (3) 

ง.   เนนผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แตอาจเสี่ยงที่จะสูญ

     เงินตนสวนใหญได (4)

7    เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอยางผลตอบแทนของกลุมการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น

     ดานลาง ทานเต็มใจที่จะลงทุนในกลุมการลงทุนใด มากที่สุด

ก.   กลุมการลงทุนที่ 1 มีโอกาสไดรับผลตอบแทน 2.5% 

     โดยไมขาดทุนเลย (1)

ข.   กลุมการลงทุนที่ 2 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 7% 

     แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 1% (2)

ค.   กลุมการลงทุนที่ 3 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 15%  

     แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 5% (3)

ง.   กลุมการลงทุนที่ 4 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 25% 

     แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 15% (4)

8    ถาทานเลือกลงทุนในทรัพยสินที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนมาก แตมีโอกาส

     ขาดทุนสูงดวยเชนกัน ทานจะรูสึกอยางไร

ก.   กังวลและตื่นตะหนกกลัวขาดทุน (1)

ข.   ไมสบายใจแตพอเขาใจไดบาง (2)

ค.   เขาใจและรับความผันผวนไดในระดับหนึ�ง (3)

ง.   ไมกังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะ

     ไดรับสูงขึ้น (4) 

9    ทานจะรูสึกกังวล/รับไมได เมื่อมูลคาเงินลงทุนของทานมีการปรับตัวลดลง

     ในสัดสวนเทาใด

ก.   5% หรือนอยกวา (1) ข.   มากกวา 5-10% (2)

ค.   มากกวา 10-20% (3)  ง.   มากกวา 20% ขึ้นไป (4)

10   หากปที่แลวทานลงทุนไป 100,000 บาท ปน�้ทานพบวามูลคาเงินลงทุน

      ลดลงเหลือ 85,000 บาท ทานจะทำอยางไร

ก.   ตกใจ และตองการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง (1)

ข.   กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางสวนไปในทรัพยสิน

     ที่เสี่ยงนอยลง (2)

ค.   อดทนถือตอไปได และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา (3)

ง.   ยังมั�นใจ เพราะเขาใจวาตองลงทุนระยะยาว และจะเพิ�มเงินลงทุน

     ในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยตนทุน (4)

สำหรับการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (TFEX)

11   การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา หากการลงทุนประสบความสำเร็จ ทานจะ

     ไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แตหากการลงทุนลมเหลว ทานอาจจะ

     สูญเงินลงทุนทั้งหมด  และอาจตองลงเงินชดเชยเพิ�มบางสวน  ทานยอมรับ

     ไดเพียงใด

ก.   ไมได     

ข.   ได        

สำหรับการลงทุนในตางประเทศ

12   นอกเหน�อจากความเสี่ยงในการลงทุนแลว ทานสามารถรับความเสี่ยงดาน

     อัตราแลกเปลี่ยนไดหรือไม?

ก.   ไมได     

ข.   ได         

50%

2.5% 7%

-1%

15%

-5%

25%

-15%

-50%

0%
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ขอตกลงในการรับบริการ

ลูกคายินยอมใหขอมูลแกเจาหนาที่ของบริษัทหลักทรัพยเพื่อประกอบการจัด
ทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกคา และลูกคารับทราบวาไดทำแบบ
สอบถามน�้เพื่อประโยชนในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับไดของ
ตนเอง
ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกคาประเมินจากขอมูลที่ลูกคาแจงแกเจา
หนาที่ของบริษัทหลักทรัพยเทานั้น ทั้งน�้ มิไดเปนการแสดงวาบริษัทหลัก
ทรัพยยอมรับถึงความถูกตองแทจริง ความครบถวน หรือความนาเชื่อถือของ
ขอมูลของลูกคาที่ลูกคาไดแจงและผลการประเมินดังกลาว  
เมื่อเจาหนาที่ของบริษัทหลักทรัพยทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของ
ลูกคาและไดแจงใหลูกคาทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน
ของลูกคา ถือวาลูกคารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ�งประมวลผลจาก
ขอมูลที่ลูกคาใหกับเจาหนาที่ของบริษัท) และลูกคารับทราบระดับความเสี่ยง
ในการลงทุนของตนแลว
ลูกคาควรศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการลงทุน (รวมทั้ง คำเตือนเกี่ยวกับการ
ลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผูที่
สามารถใหคำแนะนำการลงทุนแกลูกคาได) ใหรอบคอบถี่ถวนควบคูกับการ
ศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนในหลักทรัพย สัญญาซื้อขายลวงหนา ตราสารหรือการลงทุนประเภท
อื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแลวจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งน�้ ขอมูลเกี่ยวกับการ
ลงทุนหรือตราสารที่ไดรับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย (ถามี) เปนเพียง
ขอมูลสวนหนึ�งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกคาเทานั้น

การประมวลผลของ หุน ใน 12 ขอ ใหบวกคะแนนของขอ 1 – 10 รวมกัน   รวม คะแนน

สวนที่ 1 เกณฑการคิดคะแนน

สวนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

สวนที่ 3 ตัวอยางคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

* รวมถึง สินคาโภคภัณฑ สัญญาซื้อขายลวงหนา

การลงทุนขึ้นอยูกับการตัดสินใจของลูกคาเอง ซึ�งไมผูกพันกับผลการประเมิน
ของลูกคา และอาจมิไดเปนไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ไดรับตาม
แบบประเมินน�้ รวมทั้ง ลูกคายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ใน
กรณ�ที่ลูกคาตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกวาระดับความเสี่ยงของ
การลุงทนจากผลประเมินถือวาลูกคาตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการ
ลงทุนนั้นเอง ลูกคายอมรับวาการดำเนินการลงทุนของลูกคาอาจไมเปนไป
ตามผลการประเมินและอาจไมแนนอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการ
ประเมินได
บริษัทหลักทรัพย ผูบริหาร รวมทั้งพนักงาน เจาหนาที่ของบริษัทหลักทรัพย
ไมมีความรับผิด ภาระหรือหนาที่ตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน
ของลูกคา
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแกไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมิน
ความเสี่ยงในการลงทุนของลูกคา ผลการประเมิน และขอมูลที่เกี่ยวของ โดย
ไมจำตองแจงใหทราบลวงหนาแตอยางใด
แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวของ และขอมูลที่เกี่ยวของมีไวเพื่อบริการ
เฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเทานั้น  ซึ�งลูกคาไดอานคำเตือนขางตนและ
ขอมูลที่เกี่ยวของแลวและลูกคา
ไดเขาใจและตกลงตามคำเตือนและขอตกลงที่เกี่ยวของเปนที่เรียบรอยแลว

         ตอบขอ ก = 1 คะแนน     ตอบขอ ข = 2 คะแนน          ตอบขอ ค = 3 คะแนน     ตอบขอ ง = 4 คะแนน

สำหรับขอ 4 หากมีการตอบหลายขอใหเลือกขอที่คะแนนสูงที่สุด

โดยรวมคะแนนขอ 1-10 สำหรับขอ 11-12 ไมนำมาคิดคะแนน 

คะแนน
นอยกวา 15 

15-21

22-29

30-36

37 ขึ้นไป

เสี่ยงต่ำ

เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูงมาก

<20%

<10%

<10%

<5%

<60% <20%

<70%

<60%

<40%

<30%

<10%

<20%

<30%

<40%

>60%

<5%

<10%

<10%

<20%

<30%

สัดสวนการลงทุน

เงินฝากและตราสาร
หนี้ระยะสั้น

ตราสารหนี้ภาครัฐ
ที่มีอายุมากกวา 1 ป

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน

ตราสารทุน การลงทุนทางเลือก*

ระดับ
1

2

3

4

5

ประเภทนักลงทุน
เสี่ยงต่ำ

เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูงมาก

ประเภทผูลงทุน
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ทานเหมาะสมที่จะลงทุนใน

   ตราสารหน�้

   ตราสารทุนไดเพียงเล็กนอย

ทานเหมาะสมที่จะลงทุนใน

   ตราสารหน�้

   ตราสารทุนไดบางสวน 

ทานเหมาะสมที่จะลงทุนใน

   ตราสารหน�้

   ตราสารทุนไดปานกลาง 

ทานเหมาะสมที่จะลงทุนใน

   ตราสารหน�้

   ตราสารทุนไดคอนขางมาก

   สัญญาซื้อขายลวงหนาไดบางสวน

ทานเหมาะสมที่จะลงทุนใน

   ตราสารหน�้

   ตราสารทุน

   สัญญาซื้อขายลวงหนาไดบางสวน
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หากคะแนนนอยกวา 15 

หากคะแนนตั้งแต 15 - 21

หากคะแนนตั้งแต 22 - 29

หากคะแนนตั้งแต 30 - 36

หากคะแนนตั้งแต 37 ขึ้นไป

แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ 

หมายความวา ทานตองการผลตอบแทนมากกวาการฝากเงินธนาคารเล็กนอย 

ไมตองการความเสี่ยง  และมีวัตถุประสงคการลงทุนในระยะสั้นๆ

แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ 

หมายความวา ทานเปนผูลงทุนที่รับความเสี่ยงไดนอย เนนปกปองเงินลงทุน  

โดยมุงหวังรายไดสม่ำเสมอจากการลงทุน 

แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง 

หมายความวาทานสามารถยอมรับมูลคาการลงทุนที่ลดลงเปนครั้งคราวได

แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง 

หมายความวา ทานยอมรับความเสี่ยงไดสูง รับความผันผวนของตลาดได 

และสามารถยอมรับการขาดทุนได โดยมุงหวังการเติบโตของเงินลงทุนและ

ผลตอบแทนในระยะยาว 

แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก 

หมายความวา ทานตองการไดรับโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนสูง แมจะมี

ความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนไดในระดับสูงพอควร

คะแนน ประเภทนักลงทุน
ระดับความเสี่ยงและประเภท
ตราสารที่สามารถลงทุนได

ลงช่ือ______________________________V02370726


