
คำถามขอ 1-10 ใชเพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

1. ปจจุบันทานอายุ

(1) ตั้งแต 60 ปขึ้นไป (2) 45–59 ป (3) 35–44 ป (4) นอยกวา 35 ป

2. ปจจุบันทานมีภาระทางการเงินและคาใชจายประจำ เชน คาผอนบาน รถ คาใชจายสวนตัว และคาเลี้ยงดูครอบครัวเปนสัดสวนเทาใด

(1) มากกวารอยละ 75 ของรายไดทั้งหมด (2) ระหวางรอยละ 50 ถึงรอยละ 75 ของรายไดทั้งหมด  

(3) ตั้งแตรอยละ 25 แตนอยกวารอยละ 50 ของรายไดทั้งหมด (4) นอยกวารอยละ 25 ของรายไดทั้งหมด

3. ทานมีสถานภาพทางการเงินในปจจุบันอยางไร

(1) มีทรัพยสินนอยกวาหนี้สิน  (2) มีทรัพยสินเทากับหนี้สิน

(3) มีทรัพยสินมากกวาหนี้สิน  (4) มีความม่ันใจวามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใชชีวิตหลังเกษียณอายุแลว

4. ทานเคยมีประสบการณหรือมีความรูในการลงทุนในทรัพยสินกลุมใดตอไปนี้บาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)

(1) เงินฝากธนาคาร (2) พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

(3) หุนกูหรือกองทุนรวมตราสารหนี้  (4) หุนสามัญหรือกองทุนรวมหุนหรือสินทรัพยอื่นที่มีความเสี่ยงสูง

5. ระยะเวลาที่ทานคาดวากิจการจะไมมีความจำเปนตองใชเงินลงทุนนี้  

(1) ไมเกิน 1 ป (2) ตั้งแต 1 แตนอยกวา 3 ป (3) ตั้งแต 3 ถึง 5 ป (4) มากกวา 5 ป

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของทานคือ

(1) เนนเงินตนตองปลอดภัยและไดรับผลตอบแทนสม่ำเสมอแตต่ำได (2) เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ีสม่ำเสมอแตอาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินตนไดบาง

(3) เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินตนไดมากขึ้น (4) เนนผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแตอาจเส่ียงท่ีจะสูญเงินตนสวนใหญได

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอยางผลตอบแทนของกลุมการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นดานลาง ทานเต็มใจที่จะลงทุนในกลุมการลงทุนใดมากที่สุด  

8. ถาทานเลือกลงทุนในทรัพยสินที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนมากแตมีโอกาสขาดทุนสูงดวยเชนกัน ทานจะรูสึกอยางไร 

(1) กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน (2) ไมสบายใจแตพอเขาใจไดบาง

(3) เขาใจและรับความผันผวนไดในระดับหนึ่ง (4) ไมกังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะไดรับสูงขึ้น

9. ทานจะรูสึกกังวล/รับไมไดเมื่อมูลคาเงินลงทุนของทานมีการปรับตัวลดลงในสัดสวนเทาใด

(1) 5% หรือ นอยกวา (2) มากกวา 5%-10% (3) มากกวา 10%-20% (4) มากกวา 20% ขึ้นไป

10. หากปที่แลวทานลงทุนไป 100,000 บาท ปนี้ทานพบวามูลคาเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ทานจะทำอยางไร

(1) ตกใจและตองการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง      (2) กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางสวนไปในทรัพยสินที่เสี่ยงนอยลง       

      (3) อดทนถือตอไปได และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา      (4) ยังมั่นใจเพราะเขาใจวาตองลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยตนทุน

คำถามขอ 11-12 ใชเปนขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการใหคำแนะนำ (ไมนำมาคิดคะแนน) 

ใชเฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (อนุพันธ) และหุนกูที่มีอนุพันธแฝงเทานั้น

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (อนุพันธ) และหุนกูที่มีอนุพันธแฝงประสบความสำเร็จ ทานจะไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แตหากการลงทุนลมเหลว ทาน

อาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมดและอาจตองลงเงินชดเชยเพิ่มบางสวน ทานยอมรับไดเพียงใด

(1) ไมได  (2)  ได

ใชเฉพาะที่จะมีการลงทุนในตางประเทศ

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแลว ทานสามารถรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไดเพียงใด

(1) ไมได                                            (2)  ได

คำถามขอ 13-16 ใชเพื่อประเมินความรู/ประสบการณในการลงทุน (Knowledge Assessment)  (ไมนำมาคิดคะแนน)

13. ทานไดรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาจากการศึกษาในสาขาการเงิน การลงทุน พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร หรือการวางแผนทางการเงิน

(1) ใช                                 (2) ไมใช

14. ทานมีใบอนุญาตหรือคุณวุฒิทางการเงินอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้

(1) ใช                                 (2) ไมใช

(1) กลุมการลงทุนที่ 1 มีโอกาสไดรับผลตอบแทน 2.5% โดยไมขาดทุนเลย

(2) กลุมการลงทุนที่ 2 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 7% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 1%

(3) กลุมการลงทุนที่ 3 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 15% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 5%

(4) กลุมการลงทุนที่ 4 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 25% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 15%

หนา 1/426-09-2022

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) 
สำหรับบุคคลธรรมดา



• IC Plain – ผูแนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป หรือ IC Complex - ผูแนะนำการลงทุนตราสารซับซอน

• CFP - นักวางแผนการเงิน • CISA - Certificated Investment and Securities Analyst Program

• Investment Planner - นักวางแผนการลงทุน • CFA - Chartered Financial Analyst

• FRM - Financial Risk Manager 

15. ทานมีประสบการณทำงานในดานที่เกี่ยวของกับการเงินการลงทุน

(1) ใช                                 (2) ไมใช

16. ทานมีความสนใจและศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการเงินการลงทุนอยางสม่ำเสมอ

(1) ใช                                  (2) ไมใช

สวนที่ 1 เกณฑการคิดคะแนน

ตอบ (1) = 1 คะแนน    ตอบ (2) = 2 คะแนน    ตอบ (3) = 3 คะแนน    ตอบ (4) = 4 คะแนน

สำหรับขอ 4 หากตอบหลายขอ ใหเลือกขอที่คะแนนสูงสุด

สวนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คะแนน คะแนน คะแนน

หนา 2/426-09-2022

สำหรับเจาหนาที่

นอยกวา 15 1 เสี่ยงต่ำ

15-21 2 เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ

22-29 3 เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

30-36 4 เสี่ยงสูง

37 ขึ้นไป 5 เสี่ยงสูงมาก

สวนที่ 3 ตัวอยางคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน

* รวมถึง สินคาโภคภัณฑ สัญญาซื้อขายลวงหนา  

   คะแนนรวมที่ได  

ประเภทผูลงทุน
เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น

สัดสวนการลงทุน 

ตราสารหนี้ภาครัฐ
ที่มีอายุมากกวา 1 ป

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน

ตราสารทุน
ตการลงทุน
ทางเลือก*

เสี่ยงต่ำ >60% <20% <10% <5%

เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ <20% <70% <20% <10%

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง <10% <60% <30% <10%

เสี่ยงสูง <10% <40% <40% <20%

เสี่ยงสูงมาก <5% <30% <60% <30%



หนา 3/426-09-2022

สวนที่ 4 ประเภทตราสารหนี้ที่ลงทุนไดในแตละระดับความเสี่ยง

Risk Profile
ผูลงทุน

Risk Level
ตราสารหนี้ ประเภทตราสารหนี้ที่ลงทุนได

เสี่ยงต่ำ
ตราสาร plain

Perpetual bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond: Investment grade

Perpetual bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond: Non-investment grade & Unrated

: Gov / SOE-G
  Long-term rating 

  Gov / SOE-G

: AAA (≤ 1Y)

เสี่ยงปานกลาง
คอนขางสูง

เสี่ยงสูงมาก 8

1

ตราสาร plain : Long-term rating : AA (> 5Y) 

  A (> 1Y)
3

เสี่ยงปานกลาง
คอนขางต่ำ

ตราสาร plain : Long-term rating
    

  Short-term rating  

: AAA (> 1Y)
  AA (≤ 5Y)
  A (≤ 1Y)
: T1+, T1 / F1+ , F1

2

ตราสาร plain

Structure Note

: Long-term rating

:

: BBB (≤ 1Y)
: T2, T3 / F2 , F3
  AAA (Principle protected 100%)

4

ตราสาร plain
Structure Note

: Long-term rating
:

: BBB (> 1Y)
  AAA (Principle protected < 100%)
  AA    (Principle protected 100%)

5

เสี่ยงสูง

ตราสาร plain

Structure Note

: Long-term rating     
  Short-term rating
:

: BBB (≤ 1Y)
: T4, B
  AA (Principle protected < 100%)
  A   (Principle protected 100%)

6

ตราสาร plain
Structure Note

: Long-term rating     
:

: BB (> 1Y - 5Y)
  A (Principle protected < 100%)
  BBB (Principle protected 100%)

7

ตราสาร plain

Structure Note

: Long-term rating   
  

  Short-term rating

:

: BB (> 5Y)
  B (ทุกชวงอายุ)
  CCC/CC/C (ทุกชวงอายุ)
:  C
  Unrated (ทุกชวงอายุ)
  BBB (Principle protected < 100%)
  Non-inv. grade & Unrated



หนา 4/426-09-2022

ขอตกลงและเงื่อนไข

• ผูลงทุนยินยอมใหขอมูลแกเจาหนาที่ของธนาคาร เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability ของผูลงทุน และผูลงทุนรับทราบวา ไดทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชนใน 

 การรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับไดของตนเอง

• ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของผูลงทุน ประเมินจากขอมูลที่ผูลงทุนแจงแกเจาหนาที่ของธนาคารเทานั้น ทั้งนี้ มิไดเปนการแสดงวา ธนาคารยอมรับถึงความถูกตองแทจริง  

 ความครบถวน หรือความนาเชื่อถือของขอมูลของผูลงทุนที่ผูลงทุนไดแจงและผลการประเมินดังกลาว

• เม่ือเจาหนาท่ีของธนาคารทำการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผูลงทุน และไดแจงใหผูลงทุนทราบถึงผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผูลงทุน ถือวา 

 ผูลงทุนไดรับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลจากขอมูลที่ผูลงทุนใหกับเจาหนาที่ของธนาคาร) และผูลงทุนรับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแลว

• ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของการลงทุน (รวมท้ัง คำเตือนเก่ียวกับการลงทุนและความเส่ียงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผูท่ีสามารถใหคำแนะนำ 

 การลงทุนแกผูลงทุนได) ใหรอบคอบถี่ถวน ควบคูกับการศึกษาผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน เพื่อใชประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้หรือการลงทุน

 ประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแลวจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ไดรับจากตัวแทนของธนาคาร (ถามี) เปนเพียงขอมูลสวนหนึ่งเพื่อ

 ประกอบการตัดสินใจการลงทุนของผูลงทุนเทานั้น

• การลงทุนขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูลงทุนเอง ซึ่งไมผูกพันกับผลการประเมินของผูลงทุน และอาจมิไดเปนไปตามระดับความเหมาะสมของการลงทุนที่ไดรับตามแบบ

 ประเมินนี้ รวมทั้งผูลงทุนยินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ผูลงทุนตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกวาระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลการ

 ประเมิน ถือวาผูลงทุนตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ผูลงทุนยอมรับวา การดำเนินการลงทุนของผูลงทุนอาจจะไมเปนไปตามผลการประเมิน และอาจ 

 ไมแนนอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได

• ธนาคาร ผูบริหาร รวมทั้งพนักงานและเจาหนาที่ของธนาคาร ไมมีความรับผิด ภาระ หรือหนาที่ตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของผูลงทุน

• ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการแกไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผูลงทุน ผลการประเมิน และขอมูลที่เกี่ยวของโดยไมจำเปนตองแจง

 ใหทราบลวงหนาแตอยางใด

• แบบประเมิน การดำเนินการท่ีเก่ียวของ และขอมูลท่ีเก่ียวของมีไวเพ่ือบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเทาน้ัน ซ่ึงผูลงทุนไดอานคำเตือนขางตน และขอมูลท่ีเก่ียวของแลว  

 และผูลงทุนไดเขาใจและตกลงตามคำเตือนและขอตกลงที่เกี่ยวของเปนที่เรียบรอยแลว

ขาพเจาขอรับรองความถูกตองของรายละเอียดขางตน ขาพเจารับทราบและตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติและผูกพันตนเองตามขอกำหนดและ

เงื่อนไขที่ปรากฎในแบบประเมินฉบับนี้และ/หรือในหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย และ/หรือที่ธนาคาร จะไดกำหนดและประกาศ

ตอไปในภายหนาทุกประการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ ขาพเจาจะแจงใหธนาคารทราบทันที

ลายมือชื่อผูจองซื้อตราสารหนี้

___________________________________________________________

(___________________________________________________________)

ผูบันทึกขอมูล ชื่อ รหัสพนักงาน

นักวิเคราะหการลงทุน/ผูแนะนำการลงทุน ชื่อ รหัสพนักงาน เลขที่ทะเบียน


