
1/3  
 

แบบทบทวนข้อมูลผู้ลงทุนและแบบประเมินการลงทุนท่ีเหมาะสมของลูกค้า 

  

ประวัตส่ิวนตัว  PERSONAL INFORMATION                             

ช่ือ –นามสกุล      (  ) นาย (  ) นาง (  ) นางสาว ____________________________________________________เลขท่ีบัญชี____________________ 

ลักษณะงานท่ีท า      เจ้าของกิจการ     รับราชการ   รัฐวิสาหกิจ     พนักงานบริษัท     เกษียณ    อื่นๆ_______________________ 

ช่ือสถานที่ท างาน____________________________________________ ต าแหน่งงาน _________________________ฝ่าย ____________________

อายุการท างาน______ปี   รายได้ประจ าต่อเดือน ______________บาท     รายได้อื่นๆ _____________บาท  แหล่งท่ีมาของรายได้อื่นๆ_____________ 

หมายเหตุ   :  กรณีท่านเกษียณ ให้กรอกรายละเอียดงานก่อนเกษียณ 
 

** กรณีท่านยังไม่มีรายได้ หรือไม่ได้ท างาน เช่น นักเรียน/นักศกึษา แม่บ้าน กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง :  

1. ชื่อผู้สนับสนุนทางการเงิน _____________________________________________ ความสัมพันธ์________________________________________ 

ลักษณะงานท่ีท า      เจ้าของกิจการ     รับราชการ   รัฐวิสาหกิจ     พนักงานบริษัท     เกษียณ    อื่นๆ________________________  

ชื่อสถานท่ีท างาน_____________________________________________________________________ ต าแหน่งงาน __________________________

รายได้ประจ าต่อเดือน ___________________บาท  รายได้อื่นๆ ____________________บาท แหล่งท่ีมาของรายได้อื่นๆ_________________________ 

2. ชื่อผู้สนับสนุนทางการเงิน _____________________________________________ ความสัมพันธ์________________________________________ 

ลักษณะงานท่ีท า      เจ้าของกิจการ     รับราชการ   รัฐวิสาหกิจ     พนักงานบริษัท     เกษียณ    อื่นๆ________________________  

ชื่อสถานท่ีท างาน_________________________________________________________________ ต าแหน่งงาน ______________________________

รายได้ประจ าต่อเดือน ___________________บาท  รายได้อื่นๆ ____________________บาท แหล่งท่ีมาของรายได้อื่นๆ_________________________ 

หมายเหตุ    :  กรณี ท่านเป็นนักเรียน/นักศึกษา ให้กรอกอาชีพของบิดาและมารดา   

     

สถานภาพสมรส       โสด        สมรส    หย่า         หม้าย มีบุตรอยู่ในอุปการะ _________คน 

ชือ่คู่สมรส _______________________________________________________________ โทรศัพท์__________________________________________ 

ลักษณะงานท่ีท า      เจ้าของกิจการ     รับราชการ   รัฐวิสาหกิจ     พนักงานบริษัท     เกษียณ    อื่นๆ________________________  

ชื่อสถานท่ีท างาน________________________________________________________________ ต าแหน่งงาน _______________________________

รายได้ประจ าต่อเดือน ______________บาท รายได้อื่นๆ ____________________บาท แหล่งท่ีมาของรายได้อื่นๆ______________________________ 

 
ผู้รับมอบอ านาจ ATTORNEY (ถ้ามี)  

ชื่อผู้รับมอบอ านาจ _______________________________________________________ความสัมพันธ์___________________________________  

ลักษณะงานท่ีท า      เจ้าของกิจการ     รับราชการ   รัฐวิสาหกิจ     พนักงานบริษัท     เกษียณ    อื่นๆ________________________  

ชื่อสถานท่ีท างาน________________________________________________________________ ต าแหน่งงาน _______________________________

รายได้ประจ าต่อเดือน ______________บาท รายได้อื่นๆ ____________________บาท แหล่งท่ีมาของรายได้อื่นๆ______________________________ 
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กรุณาท าเคร่ืองหมาย X ในข้อที่ท่านต้องการหรือเหมาะสมกับท่านมากที่สุด 
 

บุคคลธรรมดา คะแนน 

1 .ปัจจุบันท่านอายุเท่าไหร ่ (1) มากกว่า 55 ปี     (2) 45 - 55 ปี       (3) 35 -44 ปี        (4) น้อยกว่า35ปี  

บุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล คะแนน 

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่าย เป็นสัดส่วนเท่าใด (1) มากกว่า 75 % ของรายได้ท้ังหมด     (2)  50 % ถึง 75 % ของรายได้ท้ังหมด 
(3) 25 % ถึง 50 % ของรายได้ท้ังหมด    (4) น้อยกว่า 25 % ของรายได้ท้ังหมด 

 

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร (1) มีทรัพย์สินน้อยกว่าหน้ีสิน 
(2) มทีรัพย์สินเท่ากับหน้ีสิน 
(3) มีทรัพย์สินมากกว่าหน้ีสิน 
(4) มคีวามมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอส าหรับการใช้ชีวิตหลัง เกษียณอายุแล้ว 

 

4. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือความรูใ้นการลงทุนในทรัพย์สิน
กลุ่ม ใดต่อไปน้ีบ้าง (เลอืกได้มากกว่า 1 ขอ้) 

(1) เงินฝากธนาคาร    
(2) พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 
(3) หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหน้ี 
(4) หุ้นสามัญ หรือสินทรัพย์อื่นท่ีมีความเสี่ยงสูง 
 

 

5. ระยะเวลาท่ีท่านคาดว่าจะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนน้ี (1) ไมเ่กิน 1 ปี   (2) 1 ถึง 3 ปี   (3) 3 ถึง 5 ปี    (4) มากกวา่ 5 ปี  

6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ (1) เน้นเงินต้นต้องปลอดภาระและได้รับผลตอบแทนสม่ าเสมอแต่ต่ าได้ 
(2) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสม่ าเสมอ แต่อาจเสีย่งท่ีจะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง 
(3) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น แต่อาจเสีย่งท่ีจะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น 
(4) เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงท่ีจะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได ้

 

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนท่ี

อาจเกิดขึ้นด้านล่าง 

 
 
 

 ก าไร 
 

 ขาดทุน       
 
 จากรูป ท่านเต็มใจท่ีจะลงทุนในกลุ่มการลงงทุนใด มากท่ีสุด 

(1) กลุ่มการลงทุนท่ี 1 มีโอกาลได้รับผลตอบแทน 2.5 % โดยไม่ขาดทุนเลย 

(2) กลุ่มการลงทุนท่ี 2 มีโอกาลได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7 % แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1 % 

(3) กลุ่มการลงทุนท่ี 3 มีโอกาลได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15 % แต่อาจมีผลขาดทุนได้ 
     ถึง 5 % 
(4) กลุ่มการลงทุนท่ี 4 มีโอกาลได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25 % แต่อาจมีผลขาดทุนได้ 
     ถึง 15% 

 

 

 

8.ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินท่ีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก 
แต่มี โอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร 

(1) กังวลและต่ืนตระหนกกลัวขาดทุน 

(2) ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง 

(3) เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหน่ึง 

(4) ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังผลกับผลตอบแทนท่ีอาจจะได้รับสูงขึ้น 

 

9.ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการ
ปรับตัว ลดลงในสัดส่วนเท่าใด 

(1) 5 % หรือน้อยกว่า                         (2) มากกว่า 5 - 10 %  
(3) มากกว่า 10-20 %                          (4) มากกว่า 20 % 

 

10.หากปีท่ีแล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีน้ีท่านพบว่ามูลค่า
เงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะท าอย่างไร 

(1) ตกใจ และต้องการขายการลงทุนท่ีเหลอืท้ิง 
(2) กังวลใจ และจะปรับเปล่ียนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินท่ีเสี่ยงน้อยลง 
(3) อดทนถือต่อไป และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา 
(4) ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อ 
     เฉล่ียตน้ทุน 

 

ผลในการประเมนิความเหมาะสมในการลงทุน                                                                                                           คะแนนรวม                                                                                     
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บุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล ส าหรับหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 

11. การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความส าเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราท่ีสูงมาก แต่
หากการ ลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสยีเงินลงทุนท้ังหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้
เพยีงใด 

(1) ไม่ได้         (2) ได้บา้ง           (3) ได้ 

บุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล ส าหรับการลุงทุนใ นต่างประเ ทศ 

12. นอกเหนือจากความเสีย่งในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนได้หรือไม่ (1) ไม่ได้          (2) ได้บา้ง           (3) ได้ 
 

 
 

ตัวอย่างค าแนะน าการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) 

ตราสารท่ีสามารถลงทุนได้ 

ผลประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
สัดส่วนการลงทุน  

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 
เงินฝากและ 
ตราสารหนี ้
ระยะสัน้ 

ตราสารหน้ีภาครัฐ 
ท่ีมีอายุมากกว่า  

1 ปี 

ตราสารหน้ี 
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน การลงทุน  
ทางเลือก** 

< 15 1 เสี่ยงต่ า >60% <20% <10% <5% 
 ตราสารหนี้ 

 ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย 

15-21 2 
เสี่ยงปานกลางค่อน 

ข้างต่ า 
<20% <70% <20% <10%  ตราสารหนี ้

 ตราสารทุนได้บางส่วน 

22-29 3 
เสี่ยงปานกลางค่อน 

ข้างสูง 
<10% <60% <30% <10%  ตราสารหนี ้

 ตราสารทุนได้ปานกลาง 

30-36 4 เสี่ยงสูง <10% <40% <40% <20% 
 ตราสารหนี ้

 ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก 

 ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน 

> 37  5 เสี่ยงสูงมาก <5% <30% >60% <30% 

 ตราสารหนี ้

 ตราสารทุน 

 ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน 

** รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  

1. ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เพ่ือประกอบการจัดท าแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ท าแบบสอบถามนี้เพ่ือประโยชน ในการ 
รับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง 

2. ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทหลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความ
ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถึอของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว 

3. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ท าการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผล
การประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนแล้ว 

4. ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง ค าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอค าแนะน าในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้ค าแนะน าการลงทุนแก่
ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซึ้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภท
อื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์(ถ้ามิ) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
การลงทุนของ ลูกค้าเท่านั้น 

5. การลงทุนขึ้นอยูก่ับการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้  รวมทั้ง ลูกค้ายินยอม 
รับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการ
ลงทุน นั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการด าเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินไค้ 

6. บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิด ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า 
7. แบบประเมิน การด าเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพ่ือบริการเฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านค าเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจ

และ ตกลงตามค าเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดในการท าแบบประเมินข้างต้นถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้าได้รับการชี้แจง และเข้าใจกฎระเบียบ เงื่อนไข ลักษณะการลงทุน

ตลอดจนความเสี่ยงจากการลงทุนของแต่ละประเภทบัญชีที่ข้าพเจ้าได้ระบุในแบบประเมินนี้ 

 

ลงช่ือ..............................................................ลูกค้า         ลงช่ือ.......................................................ผู้แนะน าการลงทุน  

      (..............................................................)               (........................................................)            

วันที่................................................................          วันที่........................................................... 


