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เลขที่บัญชี
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 กรณีไม่ประสงค์จะทาแบบประเมิน เฉพาะรายลูกค้าดังต่อไปนี้
- ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนสถาบัน
- นิติบคุ คลรายใหญ่พิเศษ ที่มีสว่ นของผูถ้ ือหุ้นตามงบการเงินปีลา่ สุดที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึน้ ไป หรือมีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึน้ ไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึน้ ไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีลา่ สุดที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
- นิติบคุ คลรายใหญ่ ที่มีสว่ นของผูถ้ ือหุ้นตามงบการเงินปีลา่ สุดที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึน้ ไป หรือมีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึน้ ไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีลา่ สุดที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
**ลูกค้าตกลงและยอมรับความเสีย่ งที่เกิดจากการลงทุนประเภทเสีย่ งสูงมากได้ตามลักษณะประเภท นักลงทุนระดับความเสีย่ งสูงสุดในแบบประเมินนี้ โดยลูกค้าต้องการได้รับโอกาสที่จะ
ได้รับผลตอบแทนสูงแม้จะมีความเสีย่ งสูง และยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร** (กรุณาลงนามในเอกสารหน้า 2 ด้านท้ายพร้อมประทับตราบริษัทฯ)

กรุณาเลือกคาตอบที่ดีที่สุดสาหรับผู้ลงทุนเพียง 1 คาตอบโดยทาเครื่องหมาย  ในช่อง  ในแต่ละข้อ ดังนี้

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว
1. สัดส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน
ก.  มากกว่าร้อยละ 60
ข.  มากกว่าร้อยละ 30 – 60

ค.  ร้อยละ 10 – 30

ง.  น้อยกว่าร้อยละ 10

ส่วนที่ 2 : ความรู้ ประสบการณ์ และเป้าหมายในการลงทุน
2. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
ก.  ไม่มีประสบการณ์

ข.  น้อยกว่า 1 ปี

ค.  ประมาณ 1 – 5 ปี

ง.  มากกว่า 5 ปี

3. ท่านมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพือ่ ต้องการนาผลตอบแทนมาเป็นค่าใช้จา่ ยประจาหรือไม่
ก.  ต้องการมากที่สดุ
4.

ข.  ต้องการมาก

ค.  ต้องการเพียงเล็กน้อย

ง.  ไม่มีความต้องการ

ท่านประสงค์จะจัดสรรเงินมาลงทุนเป็นระยะเวลานานเท่าใด โดยที่แน่ใจว่าไม่จาเป็นต้องใช้เงินจานวนนั้น
ก.  น้อยกว่า 1 ปี
ข.  1-3 ปี
ค.  3-7 ปี
ง.  มากกว่า 7 ปี

ส่วนที่ 3 : ทัศนคติการลงทุน
5. ระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ท่านยอมรับได้
ก.  ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้วา่ จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สงู ขึน้ บ้าง
ข.  สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สงู ขึน้ บ้าง
ค.  สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สงู ขึน้
ง.  อยากได้ผลตอบแทนที่สงู ขึน้ โดยไม่มีข้อจากัดในการลงทุน
6. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทาให้ขาดทุนได้มากขึ้นเช่นกัน
ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด
ก.  น้อยที่สดุ โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจา และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้วา่ จะได้รับผลตอบแทน
ในระดับที่ตาสุ
่ ด
ข.  รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสีย่ งในการขาดทุนจากการลงทุนได้บา้ งเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สงู ขึน้ ในระยะยาว
ค.  ปานกลาง โดยสามารถรับความเสีย่ งได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สงู กว่าในระยะยาว
ง.  มาก โดยสามารถรับความเสีย่ งได้สงู สุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สงู สุดในระยะยาว
7. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ากว่าเงินเฟ้อซึ่งอาจจะทาให้
อานาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนี้ตรงกับท่านมากที่สุด
ก.  เงินต้นสาหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้วา่ จะได้รับผลตอบแทนต่ากว่าอัตราเงินเฟ้อ
ข.  รับความเสีย่ งในการสูญเสียเงินต้นได้บา้ ง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สงู กว่าอัตราเงินเฟ้อ
ค.  เน้นสร้างผลตอบแทนให้สงู กว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสีย่ งได้
ง.  ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สดุ โดยสามารถรับความเสีย่ งได้เต็มที่
8. ท่านคิดว่าท่านยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในขณะใดขณะหนึ่งได้มากน้อยเพียงใด
ก.  น้อยที่สดุ
ข.  ร้อยละ 5 - 10
ค. มากกว่าร้อยละ 10 – 20
ง.  มากกว่าร้อยละ 20

ส่วนที่ 4 : สาหรับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
9. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากการลงทุนประสบความสาเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว
ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิม่ บางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
ข.  ได้บา้ ง
ก.  ไม่ได้
ค.  ได้

ส่วนที่ 5 : สาหรับการลงทุนในต่างประเทศ
10. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้เพียงใด
ข.  ได้บา้ ง
ก.  ไม่ได้
ค.  ได้
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เกณฑ์การคิดคะแนน (เฉพาะข้อ 1-8 เท่านัน้ )
ตอบ ก. = 1 คะแนน

ข. = 2 คะแนน ค. = 3 คะแนน

ง. = 4 คะแนน

ตารางระดับความเสี่ยงทีใ่ ช้ประเมินการลงทุน
คะแนนที่ประเมินได้
หากคะแนนน้อยกว่า 13

ประเภทนักลงทุน
แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่า
หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคาร
เล็กน้อย ไม่ต้องการความเสีย่ ง และมีวตั ถุประสงค์การลงทุนในระยะสัน้ ๆ
หากคะแนนตัง้ แต่ 13 – 15 แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงค่อนข้างต่า
หมายความว่า ท่านเป็นผูล้ งทุนทีร่ ับความเสีย่ งได้น้อย เน้นปกป้องเงิน
ลงทุน โดยมุง่ หวังรายได้สม่าเสมอจากการลงทุน
หากคะแนนตัง้ แต่ 16 – 18 แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่า
หมายความว่า ท่านเป็นผูล้ งทุนทีร่ ับความเสีย่ งได้น้อย เน้นปกป้องเงิน
ลงทุน โดยมุง่ หวังรายได้สม่าเสมอจากการลงทุน
หากคะแนนตัง้ แต่ 19 – 24 แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนทีล่ ดลงเป็น

ประเภทของตราสารที่เหมาะสมกับท่าน
ตราสารหนี้
ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย
ตราสารหนี้
ตราสารทุนได้บางส่วน
ตราสารหนี้
ตราสารทุนได้บางส่วน
ตราสารหนี้
ตราสารทุนได้ปานกลาง

ครั้งคราวได้
หากคะแนนตัง้ แต่ 25 – 30 แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง
หมายความว่า ท่านยอมรับความเสีย่ งได้สงู รับความผันผวนของตลาดได้
และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุง่ หวังการเติบโตของ
เงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว

ตราสารหนี้
ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้บางส่วน

หากคะแนนตัง้ แต่ 31 ขึ้นไป แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก
หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสทีจ่ ะได้รับผลตอบแทนสูง
แม้จะมีความเสีย่ งสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร

ตราสารหนี้
ตราสารทุน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้บางส่วน

เงื่อนไขและข้อตกลง
1. ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าทีข่ อง บริษัท และ/หรือ ผูแ้ นะนาการลงทุนของบริษัทเพื่อประกอบการจัดทาแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า
และลูกค้ารับทราบว่าได้ทาแบบสอบถามนีเ้ พื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสีย่ งในการลงทุนทีร่ ับได้ของตนเอง
2. ระดับความเสีย่ งในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลทีล่ กู ค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าทีข่ องบริษัทฯ เท่านัน้ ทัง้ นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทฯ ยอมรับถึง
ความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้า ทีล่ กู ค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
3. เมือ่ เจ้าหน้าทีข่ องบริษัทฯ ทาการประเมินความเสีย่ งในการลงทุนของลูกค้า และได้แจ้งให้ลกู ค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสีย่ งในการลงทุนของลูกค้า
ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลทีล่ กู ค้าให้กับเจ้าหน้าทีข่ องบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสีย่ งในการลงทุน
ของตนแล้ว
4. ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทัง้ คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสีย่ งในการลงทุน และควรขอคาแนะนาในการลงทุนจากผูท้ ี่
สามารถให้คาแนะนาการลงทุนแก่ลกู ค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคูก่ ับการศึกษาผลการประเมินความเสีย่ งในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
ในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ทีเ่ หมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน
หรือตราสารทีไ่ ด้รับจากตัวแทนของบริษัทฯ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึง่ เพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านัน้
5. การลงทุนใดๆ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผกู พันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสีย่ งของการลงทุนที่
ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทัง้ ลูกค้ายินยอมรับความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการลงทุน ในกรณีทลี่ กู ค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสีย่ งทีส่ งู กว่าระดับความเสีย่ ง
ของการลุงทนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงทีจ่ ะยินยอมรับความเสีย่ งของการลงทุนนัน้ เอง ลูกค้ายอมรับว่าการดาเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตาม
ผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลีย่ นแปลงไปจากผลการประเมินได้
6. บริษัทฯ ผูบ้ ริหาร ผูแ้ นะนาการลงทุน รวมทัง้ พนักงานของบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดภาระหรือหน้าทีต่ ่อความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลีย่ นแปลงแบบประเมินความเสีย่ งในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
โดยไม่จาต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
แบบประเมิน การดาเนินการที่เกีย่ วข้อง และข้อมูลที่เกีย่ วข้องมีไว้เพือ่ บริการเฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเท่านั้น
ซึง่ ลูกค้าได้อ่านคาเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกีย่ วข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคาเตือนและข้อตกลงที่เกีย่ วข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนนี้สาหรับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเท่านั้น / For Officer Only
ผลการวิเคราะห์
ส่วนที่ 1-3 (ให้บวกคะแนนของ ข้อ 1-8 รวมกัน)
รวม
คะแนน
ส่วนที่ 4
การรับความเสี่ยงด้านสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า  ไม่ได้
ได้บ้าง
ได้
ส่วนที่ 5
การรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
 ไม่ได้
ได้บ้าง
ได้
ความเห็นเพิม่ เติม :
………………………………………………………...………………………

ลงชื่อ

.......................................................................
(...................................................................)
ผูแ้ นะนาการลงทุน

ได้บอกกล่าวผลคะแนนให้ลูกค้ารับทราบแล้ว โดยช่องทาง


เข้าพบลูกค้า (Face to Face) วันที่...............................................................................



ทางโทรศัพท์ หมายเลข......................................................................(เบอร์โทรของบริษัท)
หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า................................เวลา........................วันที่.....................



อื่น ๆ (ระบุ)..........................................................................วันที่.................................
ลงชื่อ

.......................................................................................
(................................................................................)
ผูแ้ จ้งผลประเมิน
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ตราประทับ
บริษัท
(ถ้ามี)

ลงชื่อ ……….....................................................
(..............................................................)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามรับทราบผลการประเมิน
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