
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) สำาหรับบุคคลธรรมดา

แบบประเมนินีจ้ดัทำ�ขึน้เพือ่ทำ�คว�มรู้จักและประเมนิคว�มส�ม�รถในก�รรับคว�มเส่ียงของผูล้งทนุตอ่ก�รลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละอ�จใชผ้ลก�รประเมินต�มแบบประเมนินีใ้นก�รใหค้ำ�แนะนำ�ทีส่อดคลอ้ง

กับระดับคว�มเสี่ยงของหลักทรัพย์  ผู้ลงทุนจึงควรทบทวนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่�งน้อยทุกๆ 2 ปี

*** คำ�ว่� “หลักทรพัย”์ ในแบบประเมนินี ้หม�ยถงึ หุน้กู ้และ/หรอื หนว่ยลงทนุ และ/หรอื หุน้ และ/หรอื พนัธบตัรรฐับ�ล และ/หรอื ตร�ส�รอนพุนัธ ์(derivatives) และ/หรอื หลกัทรพัย์อืน่ใดต�มกฎหม�ย

ชื่อผู้ลงทุน.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

เลขที่บัตรประจำาตัวประชาชน/Passport No.........................................................................................................................................................................................................................................

คำาถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

1. ปัจจุบันท่�นอ�ยุ
 ก. ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ข. 45-59 ปี ค. 35-44 ปี ง. น้อยกว่� 35 ปี

2. ปัจจุบันท่�นมีภ�ระท�งก�รเงินและค่�ใช้จ่�ยประจำ� เช่น ค่�ผ่อนบ้�น รถ ค่�ใช้จ่�ยส่วนตัว และค่�เลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่�ใด
 ก. ม�กกว่�ร้อยละ 75 ของร�ยได้ทั้งหมด  ข. ระหว่�งร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของร�ยได้ทั้งหมด  
 ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่�ร้อยละ 50 ของร�ยได้ทั้งหมด ง. น้อยกว่�ร้อยละ 25 ของร�ยได้ทั้งหมด

3. ท่�นมีสถ�นภ�พท�งก�รเงินในปัจจุบันอย่�งไร
 ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่�หนี้สิน                                           ข. มีทรัพย์สินเท่�กับหนี้สิน
 ค. มีทรัพย์สินม�กกว่�หนี้สิน                                            ง. มคีว�มมัน่ใจว่�มเีงนิออมหรอืเงนิลงทนุเพยีงพอสำ�หรบัก�รใช้ชวีติหลงัเกษยีณอ�ยแุล้ว

4. ท่�นเคยมีประสบก�รณ์หรือมีคว�มรู้ในก�รลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้�ง (เลือกได้ม�กกว่� 1 ข้อ)
 ก. เงินฝ�กธน�ค�ร (ไม่เคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มอื่น)                        ข. พันธบัตรรัฐบ�ลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบ�ล
 ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตร�ส�รหนี้                                                    ง. หุ้นส�มัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีคว�มเสี่ยงสูง

5. ระยะเวล�ที่ท่�นค�ดว่�จะไม่มีคว�มจำ�เป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้  
 ก. ไม่เกิน 1 ปี         ข. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่� 3 ปี      ค. ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี ง. ม�กกว่� 5 ปี

6. คว�มส�ม�รถในก�รรับคว�มเสี่ยงของท่�นคือ
 ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสมำ่�เสมอแต่ตำ่�ได้  ข. เน้นโอก�สได้รับผลตอบแทนที่สมำ่�เสมอแต่อ�จเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้�ง
 ค. เน้นโอก�สได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อ�จเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้ม�กขึ้น ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะย�วแต่อ�จเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้

7. ท่�นเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มก�รลงทุนใดม�กที่สุด  
   ก. กลุ่มก�รลงทุนที่ 1 มีโอก�สได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ข�ดทุนเลย  ข. กลุม่ก�รลงทนุที ่2 มโีอก�สได้รบัผลตอบแทนสงูสดุ 7% แต่อ�จมผีลข�ดทนุได้ถงึ 1%
 ค. กลุ่มก�รลงทุนที ่3 มโีอก�สได้รบัผลตอบแทนสงูสดุ 15% แต่อ�จมผีลข�ดทนุได้ถึง 5% ง. กลุ่มก�รลงทนุที ่4 มีโอก�สได้รบัผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อ�จมีผลข�ดทุนได้ถงึ 15%

8. ถ้�ท่�นเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอก�สได้รับผลตอบแทนม�กแต่มีโอก�สข�ดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่�นจะรู้สึกอย่�งไร 
 ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวข�ดทุน          ข. ไม่สบ�ยใจแต่พอเข้�ใจได้บ้�ง
 ค. เข้�ใจและรับคว�มผันผวนได้ในระดับหนึ่ง    ง. ไม่กังวลกับโอก�สข�ดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อ�จจะได้รับสูงขึ้น

9. ท่�นจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่�เงินลงทุนของท่�นมีก�รปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่�ใด
 ก. 5% หรือ น้อยกว่� ข. ม�กกว่� 5%-10% ค. ม�กกว่� 10%-20% ง. ม�กกว่� 20% ขึ้นไป

10. ห�กปีที่แล้วท่�นลงทุนไป 100,000 บ�ท ปีนี้ท่�นพบว่�มูลค่�เงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บ�ท ท่�นจะทำ�อย่�งไร
 ก. ตกใจและต้องก�รข�ยก�รลงทุนที่เหลือทิ้ง  ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนก�รลงทุนบ�งส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
 ค. อดทนถือตอ่ไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับม� ง. ยงัม่ันใจเพร�ะเข้�ใจว่�ต้องลงทนุระยะย�วและจะเพิม่เงนิลงทนุในแบบเดมิเพือ่เฉลีย่ต้นทนุ

คำาถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำาแนะนำา (ไม่นำามาคิดคะแนน)
ใช้เฉพ�ะที่จะมีก�รลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่�นั้น
11. ห�กก�รลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบคว�มสำ�เร็จ ท่�นจะได้รับผลตอบแทนในอัตร�ที่สูงม�ก แต่ห�กก�รลงทุนล้มเหลว ท่�นอ�จจะสูญ
เงินลงทุนทั้งหมดและอ�จต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบ�งส่วน ท่�นยอมรับได้เพียงใด
 ก. ไม่ได้                               ข. ได้

ใช้เฉพ�ะที่จะมีก�รลงทุนในต่�งประเทศ
12. นอกเหนือจ�กคว�มเสี่ยงในก�รลงทุนแล้ว ท่�นส�ม�รถรับคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนได้เพียงใด
       ก. ไม่ได้                               ข. ได้

FBE226(2)

คะแนนรวม  คะแนน  ประเภทนักลงทุน    

ข้�พเจ้�ขอให้คำ�รับรองต่อธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน) และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน ไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด และ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจท�งก�รเงินของ
ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่� “SCB GROUP” ว่� ข้อมูลข้�งต้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับคว�มเป็นจริง และขอยืนยันว่�ข้�พเจ้�ได้รับทร�บผล
ของคะแนนและประเภทนกัลงทนุจ�กก�รทำ�แบบประเมนินีแ้ล้วและข้�พเจ้�ได้รบัคำ�แนะนำ�ในก�รลงทนุทีส่อดคล้องกับระดบัคว�มเสีย่งของหลกัทรพัย์ทีจ่ะลงทนุ ทัง้นีใ้นกรณทีีข้่�พเจ้�ปฏิเสธ
ที่จะให้ข้อมูล หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน SCB GROUP มีสิทธิปฏิเสธไม่ให้คำ�แนะนำ�ก�รลงทุน และ/หรือ มีสิทธิไม่ข�ยหลักทรัพย์ให้แก่ข้�พเจ้� และ/หรือ มีสิทธิไม่รับใบจองซื้อหลักทรัพย์
จ�กข้�พเจ้�ได้ 

โปรดอ่�นเพิ่มเติมเกี่ยวกับประก�ศนโยบ�ยคว�มเป็นส่วนตัวของธน�ค�รอย่�งละเอียด เพื่อเข้�ใจถึงวิธีก�รที่ธน�ค�รเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่�นและสิทธิของท่�นที่เว็บไซต์ของธน�ค�ร www.scb.co.th

เกณฑ์การคิดคะแนน

ตอบ ก. = 1 คะแนน  

ตอบ ข. = 2 คะแนน 

ตอบ ค. = 3 คะแนน  

ตอบ ง. = 4 คะแนน

สำ�หรับข้อ 4 ห�กตอบหล�ยข้อ 

ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน

น้อยกว่� 15 1 เสี่ยงตำ่�

15-21 2 เสี่ยงป�นกล�งค่อนข้�งตำ่�

22-29 3 เสี่ยงป�นกล�งค่อนข้�งสูง

30-36 4 เสี่ยงสูง

37 ขึ้นไป 5 เสี่ยงสูงม�ก 

ลงชื่อ ................................................................. ผู้ลงทุน
 ( ) 

วันที่.............เดือน.............................พ.ศ...............

สำาหรับเจ้าหน้าที่

ลงชื่อผู้แนะนำ�ก�รลงทุน

............................................................................................

เลขทะเบียน....................................................................

ส�ข�/ตัวแทน.................................................................


