แบบประเมินความสามารถในการรั บความเสี"ยงในการลงทุน (Suitability Test)

สําหรับบุคคลธรรมดา
ชือผู้ลงทุน ...................................................................................... นามสกุล ........................................................................................
เลขทีบัตรประชาชน - โทรศัพท์ ................................................................................
E - Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอความกรุ ณาท่ านให้ ข้อมูลให้ ครบถ้ วนทัง ข้ อ เพื"อบริษัทจะได้ สามารถประเมินความสามารถในการรั บความเสี"ยงในการลงทุนของท่ านได้ หากให้ ข้อมูลไม่ ครบถ้ วน
ทัง ข้ อ บริษัทจําเป็ นต้ องปฏิบัตติ ามคําสั"งของ ก.ล.ต. โดยไม่ ให้ คาํ แนะนําการลงทุนและไม่ ขายหน่ วยลงทุนให้ แก่ ท่าน ทังนีเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที" ทธ. 23/5336 เรื" อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้ างการบริหารงาน ระบบงานและการให้ บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรั พย์ และผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซือขายล่ วงหน้ า

กรุณาเลือกคําตอบทีท่านคิดว่าเหมาะสมกับผู้ลงทุนโดยวงกลม

ในแต่ละหัวข้ อดังต่อไปนี 4

คําถามข้ อ 1-10 ใช้ เพื"อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่ าน
5. ปั จจุบนั ท่านอายุเท่าไหร่
ก. มากกว่า 77 ปี
ข. 87 – 77 ปี
ค. :7 – 88 ปี
ง. น้ อยกว่า :7 ปี
;. ปั จจุบนั ท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้ จา่ ยประจํา เช่น ค่าผ่อนบ้ าน รถ
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว และค่าเลี 4ยงดูครอบครัวเป็ นสัดส่วนเท่าใด
ก. มากกว่าร้ อยละ ?7 ของรายได้ ทงหมด
ั4
ข. ระหว่างร้ อยละ 7@ ถึงร้ อยละ ?7 ของรายได้ ทงหมด
ั4
ค. ระหว่างร้ อยละ ;7 ถึงร้ อยละ 7@ ของรายได้ ทงหมด
ั4
ง. น้ อยกว่าร้ อยละ ;7 ของรายได้ ทงหมด
ั4
:. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปั จจุบนั อย่างไร
ก. มีทรัพย์สินน้ อยกว่าหนี 4สิน
ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี 4สิน
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี 4สิน
ง. มีความมันใจว่ามีเงินออมหรื อเงินลงทุนเพียงพอสําหรับการใช้ ชีวิตหลัง
เกษี ยณอายุแล้ ว
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรื อมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สนิ กลุม่ ใด
ต่อไปนี 4บ้ าง ( เลือกได้ มากกว่า 1 ข้ อ )
ก. เงินฝากธนาคาร
ข. พันธบัตรรัฐบาล หรื อกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. หุ้นกู้ หรื อกองทุนรวมตราสารหนี 4
ง. หุ้นสามัญ หรื อกองทุนรวมหุ้น หรื อทรัพย์สินอืนทีมีความเสียงสูง
5. ระยะเวลาทีท่านคาดว่าจะไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนนี 4
ก. ไม่เกิน 1 ปี
ข. 1 ถึง 3 ปี
ค. 3 ถึง 5 ปี
ง. มากกว่า 5 ปี
M. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ
ก. เน้ นเงินต้ นต้ องปลอดภัยและได้ รับผลตอบแทนสมําเสมอแต่ตาได้
ํ
ข. เน้ นโอกาสได้ รับผลตอบแทนทีสมําเสมอ แต่อาจเสียงทีจะสูญเสียเงินต้ น
ได้ บ้าง
ค. เน้ นโอกาสได้ รับผลตอบแทนทีสูงขึ 4น แต่อาจเสียงทีจะสูญเสียเงินต้ นได้
มากขึ 4น
ง. เน้ นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสียงทีจะสูญเงินต้ นส่วนใหญ่ได้

?. เมือพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุม่ การลงทุนทีอาจเกิดขึ 4น
ด้ านล่าง ท่านเต็มใจทีจะลงทุนในกลุม่ การลงทุนใดมากทีสุด

กําไร
ขาดทุน
1

2

3

4

ก. กลุม่ การลงทุนที 5 มีโอกาสได้ รับผลตอบแทน ;.7% โดยไม่ขาดทุนเลย
ข. กลุม่ การลงทุนที ; มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงสุด ?% แต่อาจมีผล
ขาดทุนได้ ถึง 5%
ค. กลุม่ การลงทุนที : มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงสุด 57% แต่อาจมีผล
ขาดทุนได้ ถึง 7%
ง. กลุม่ การลงทุนที 8 มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงสุด ;7% แต่อาจมีผล
ขาดทุนได้ ถึง 57%
O. ถ้ าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินทีมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาส
ขาดทุนสูงด้ วยเช่นกันท่านจะรู้สกึ อย่างไร
ก. กังวลและตืนตระหนกกลัวขาดทุน
ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้ าใจได้ บ้าง
ค. เข้ าใจและรับความผันผวนได้ ในระดับหนึง
ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนทีอาจจะได้ รับสูงขึ 4น
P. ท่านจะรู้สกึ กังวล/รับไม่ได้ เมือมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงใน
สัดส่วนเท่าใด
ก. 7% หรื อน้ อยกว่า
ข. มากกว่า 7% - 5@%
ค. มากกว่า 5@% - ;@%
ง. มากกว่า ;@% ขึ 4นไป
5@. หากปี ทีแล้ วท่านลงทุนไป 5@@,@@@ บาท ปี นี 4ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุน
ลดลงเหลือ O7,@@@ บาท ท่านจะทําอย่างไร
ก. ตกใจ และต้ องการขายการลงทุนทีเหลือทิ 4ง
ข. กังวลใจ และจะปรับเปลียนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินทีเสียงน้ อยลง
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
ง. ยังมันใจ เพราะเข้ าใจว่าต้ องลงทุนระยะยาว และจะเพิมเงินลงทุนใน
แบบเดิมเพือเฉลียต้ นทุน

คําถามข้ อ 11-12 ใช้ เป็ นข้ อมูลเพิ"มเติมเพื"อประกอบการให้ คาํ แนะนํา
ใช้ เฉพาะที"จะมีการลงทุนในอนุพันธ์ และหุ้นกู้อนุพันธ์ โดยตรงเท่ านัน
55. หากการลงทุนในอนุพนั ธ์ และหุ้นกู้อนุพนั ธ์ ประสบความสําเร็ จ ท่านจะได้ รับผลตอบแทนในอัตราทีสูงมาก แต่หากการลงทุนล้ มเหลว ท่านอาจจะสูญเงิน
ลงทุนทังหมดและอาจต้
4
องลงเงินบางส่วน ท่านยอมรับได้ เพียงใด
ก. ไม่ได้
ข. ได้ บ้าง
ค. ได้
ใช้ เฉพาะที"จะมีการลงทุนในต่ างประเทศ
5;. นอกเหนือจากความเสียงในการลงทุนแล้ ว ท่านสามารถรับความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนได้ เพียงใด
ก. ไม่ได้
ข. ได้ บ้าง
ค. ได้
เกณฑ์ การคิดคะแนน (เฉพาะข้ อ 1 – 10 เท่ านัน)
ตอบ ก. = 1 คะแนน
ตอบ ข. = 2 คะแนน
ตอบ ค. = 3 คะแนน
ตอบ ง. = 4 คะแนน
คะแนน
ระดับ
ประเภทนักลงทุน
น้ อยกว่า 15
1
เสียงตํา
15-21
2
เสียงปานกลางค่อนข้ างตํา
22-29
3
เสียงปานกลางค่อนข้ างสูง
30-36
4
เสียงสูง
37 ขึ 4นไป
5
เสียงสูงมาก
สรุปผลการประเมินความสามารถในการยอมรับความเสียงจากการลงทุน
ท่านได้ คะแนน.....................................
ท่ านเป็ นนักลงทุนประเภท
ยอมรับความเสียงจากการลงทุนได้ ในระดับ ตํา
ยอมรับความเสียงจากการลงทุนได้ ในระดับ ปานกลางค่อนข้ างตํา
ยอมรับความเสียงจากการลงทุนได้ ในระดับ ปานกลางค่อนข้ างสูง
ยอมรับความเสียงจากการลงทุนได้ ในระดับ สูง
ยอมรับความเสียงจากการลงทุนได้ ในระดับ สูงมาก
ข้ าพเจ้ ารั บทราบผลสรุ ป ความสามารถในการยอมรั บความเสียงในการลงทุน และรับ ทราบวิธี คํานวณระดั บ ความเสี" ยงและเงื"อนไขและข้ อตกลงในการ
ประเมินความเสี"ยง/ Terms and Conditions เรี ยบร้ อยแล้ ว
คําแนะนําเบืองต้ นเรื" องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)
ประเภทนักลงทุน
เสียงตํา
เสียงปานกลางค่อนข้ างตํา
เสียงปานกลางค่อนข้ างสูง
เสียงสูง
เสียงสูงมาก

เงินฝากและตราสารหนีระยะสัน
> 60%
< 20%
< 10%
< 10%
< 5%

สัดส่ วนการลงทุน
ตราสารหนีภาครั ฐที"มี
ตราสารหนี
อายุมากกว่ า 1 ปี
ภาคเอกชน
< 20%
< 70%
< 60%
< 40%
< 30%

ตราสารทุน
< 10%
< 20%
< 30%
< 40%
> 60%

การลงทุนทางเลือก***
< 5%
< 10%
< 10%
< 20%
< 30%

***รวมถึง สินค้ าโภคภัณฑ์ สัญญาซื 4อขายล่วงหน้ า

ลงชือ X............................................................................................ ผู้ลงทุน
(............................................................................................)
สําหรับเจ้ าหน้ าที
การประเมินความสามารถในการยอมรับความเสียงจากการลงทุนให้ บวกคะแนนของ ข้ อ 5-5@ รวมกัน /สําหรับข้ อ 8 หากตอบหลายข้ อให้ เลือกข้ อทีคะแนนสูงสุด /
สําหรับข้ อ 55-5; ไม่นํามาคิดคะแนน / ความเห็นเพิมเติม (ระดับความเสียงทีลูกค้ ายอมรับได้ )
ผู้แนะนําการลงทุน ได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีในเรื องดังต่อไปนี 4แล้ ว
1. การประเมินความสามารถในการยอมรับความเสียงจากการลงทุนของลูกค้ า
2. คําแนะนําเบื 4องต้ นต่อลูกค้ าในเรื องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)
ลงชือ X........................................................................................... ผู้แนะนําการลงทุน
(...........................................................................................)

วิธีคาํ นวณระดับความเสี"ยง
ระดับความเสี"ยงการลงทุนในกองทุนและตราสารหนีที"คุณรั บได้
คุณเป็ นนักลงทุนแบบไหน

ระดับความเสี"ยงของกองทุนและ ตราสารหนีที"คุณลงทุนได้

นักลงทุนที"รับความเสี"ยงได้ ต"าํ ต้ องการผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็กน้ อยไม่ต้องการ
ความเสียงและมีวตั ถุประสงค์การลงทุนในระยะสันๆ
4
: ความเสี"ยงตํ"า
นักลงทุนที"รับความเสี"ยงได้ ปานกลางถึงค่ อนข้ างตํ"า นักลงทุนทีรับความเสียงได้ น้อยเน้ นปกป้องเงินลงทุนโดย
มุ่งหวังผลตอบแทนสมําเสมอจากการลงทุน
; : ความเสี"ยงปานกลางค่ อนข้ างตํ"า

ระดับ 5

ระดับ 5 – 8

นักลงทุนที"รับความเสี"ยงได้ ปานกลางถึงค่ อนข้ างสูง
ท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนทีลดลงเป็ นครัง4 คราวได้

ระดับ 5 – 7

2 : ความเสี"ยงปานกลางค่ อนข้ างสูง
นักลงทุนที"รับความเสี"ยงได้ สูง ท่านสามารถรับความผันผวนของตลาดได้ และยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการ
เติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว
8 : ความเสี"ยงสูง
นักลงทุนที"รับความเสี"ยงได้ สูงมาก ท่านสามารถรับความเสียงในระดับทีสูงมากได้ ยอมรับการขาดทุนอย่างมี
นัยสําคัญได้ หากมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุน
7 : ความเสี"ยงสูงมาก

ระดับ 5 – ?

ระดับ 5 – O

เงื"อนไขและข้ อตกลง/ Terms and Conditions

5. ลูกค้ ายินยอมให้ ข้อมูลแก่เจ้ าหน้ าทีของ บลจ.เอเชีย เวลท์ จํากัด เพือประกอบการจัดทําแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้ า และลูกค้ ารับทราบว่าได้ ทําแบบสอบถามนี 4เพือ
ประโยชน์ในการรับทราบความเสียงในการลงทุนทีรับได้ ของตนเอง
;. ระดับความเสียงในการลงทุนของลูกค้ าประเมินจากข้ อมูลทีลูกค้ าแจ้ งแก่เจ้ าหน้ าทีบริษัทฯเท่านั 4น ทั 4งนี 4 มิได้ เป็ นการแสดงว่าบริษัทฯ ยอมรับถึงความถูกต้ องทีแท้ จริงความครบถ้ วน
หรื อความน่าเชือถือของข้ อมูลของลูกค้ าทีลูกค้ าได้ แจ้ งและผลการประเมินดังกล่าว
:. เมือเจ้ าหน้ าทีของบริษัทฯ ทําการประเมินความเสียงในการลงทุนของลูกค้ า และได้ แจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสียงในการลงทุนของลูกค้ า ถือว่าลูกค้ าได้ รับทราบ
การประเมินของตนเอง (ซึงประมวลผลจากข้ อมูลทีลูกค้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าทีของบริษัท) และลูกค้ ารับทราบระดับความเสียงในการลงทุนของตนเองแล้ ว
8. ลูกค้ าควรศึกษาข้ อมูลทีเกียวข้ องกับการลงทุน (รวมทั 4ง คําเตือนเกียวกับการลงทุนและความเสียงในการลงทุนและ ควรขอคําแนะนําในการลงทุนจากผู้ทีสามารถให้ คําแนะนําการลงทุน
แก่ลกู ค้ าได้ ) ให้ รอบคอบถีถ้ วนควบคู่กบั การศึกษาผลการประเมินความเสียงในการลงทุน เพือใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื 4อขายล่วงหน้ าตราสารหรื อการลงทุน
ประเภทอืนๆ ทีเหมาะสมกับตนเองแล้ วจึงตัดสินใจลงทุน ทั 4งนี 4ข้ อมูลเกียวกับการลงทุน หรื อตราสารทีได้ รับจากตัวแทนของบริษัทฯ (ถ้ ามี) เป็ นเพียงข้ อมูลส่วนหนึงเพือประกอบการ
ตัดสินใจการลงทุนของลูกค้ าเท่านั 4น
7. การลงทุนขึ 4นอยูก่ บั การตัดสินใจของลูกค้ าเอง ซึงไม่ผกู พันกับผลการประเมินของลูกค้ า และอาจมิได้ เป็ นไปตามระดับความเสียงของการลงทุนทีได้ รับตามแบบประเมินนี 4 รวมทั 4ง ลูกค้ า
ยินยอมรับความเสียงเกิดจากการลงทุน ในกรณีที ลูกค้ าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสียงทีสูงกว่าระดับความเสียงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้ า ตกลงทีจะยินยอมรับความ
เสียงของการลงทุนนั 4นเอง ลูกค้ ายอมรับว่าการดําเนินการลงทุนของลูกค้ าอาจจะไม่เป็ นไปตามผลการประเมิน และอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลียนแปลงไปจากผลการประเมินได้
M. บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั 4งพนักงาน เจ้ าหน้ าทีของบริษัทฯ ไม่มีความรับผิด ภาระหรื อหน้ าทีต่อความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึ 4นจากการลงทุนของลูกค้ า
?. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิpในการแก้ ไข ปรับปรุง หรื อเปลียนแปลงแบบประเมินความเสียงในการลงทุนของลูกค้ า ผลการประเมินและข้ อมูลทีเกียวข้ อง โดยไม่จําต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
แต่อย่างใด
O. แบบประเมิน การดําเนินการทีเกียวข้ อง และข้ อมูลทีเกียวข้ องมีไว้ เพือบริการ เฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั 4น ซึงลูกค้ าได้ อา่ นคําเตือนข้ างต้ น และข้ อมูลทีเกียวข้ องแล้ ว และ
ลูกค้ าได้ เข้ าใจและตกลงตามคําเตือนและข้ อตกลงเกียวข้ องเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว
P. ลูกค้ ารับทราบว่าเอกสารใดๆ อันเกียวเนืองกับลูกค้ าทีจะออกโดยบริษัทฯ อาทิเช่น หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย เป็ นต้ น บริษัทฯ จะระบุชือลูกค้ าในส่วนทีเกียวข้ องตามชือบัญชี
ทีลูกค้ าเปิ ดกับบริษัทฯ เท่านั 4น เช่น ในกรณีทีลูกค้ าเปิ ดบัญชีร่วมตั 4งแต่ ; คนขึ 4นไป และมีการโอนเงินปั นผลจากการลงทุนหรื อโอนผลประโยชน์อืนใดเข้ าบัญชีร่วมดังกล่าว ลูกค้ าอาจไม่
สามารถนําไปเรี ยกภาษี หัก ณ ทีจ่าย คืนได้ ในภายหลัง
โดยการลงนามในเอกสารนี 4 ข้ าพเจ้ าขอรับรองและยืนยันว่ า ข้ อมูลรายละเอียดข้ างต้ นเป็ นความจริงทุกประการ และรั บทราบถึงผลการประเมินความเสี%ยงที%ประเมินได้ และหากมีการ
เปลียนแปลงข้ อมูลใดๆ ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที และข้ าพเจ้ าเข้ าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบทีเกียวข้ อง หรื อข้ อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยราชการ หรื อหน่วยงานทีเกียวข้ องกับการทําธุรกรรมต่างๆ ทีข้ าพเจ้ าประสงค์
ทังนี
4 4 ข้ าพเจ้ ายินดีปฎิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับในการทําธุรกรรมต่างๆ ทีข้ าพเจ้ าประสงค์จะทําอย่างเคร่งครัด และในการนี 4ข้าพเจ้าตกลงยิ นยอมให้บริ ษัทฯ ดํ าเนิ นการตรวจสอบและเปิ ดเผยข้อมูล
ของข้าพเจ้ากับคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรื อ หน่วยงานที -มีอํานาจหรื อคํ าสัง- อันชอบด้วยกฎหมาย ข้าพเจ้าตกลงยิ นยอมให้บริ ษัทงดการ
ให้บริ การเป็ นนายหน้าหรื อตัวแทนกับข้าพเจ้าเป็ นการชัว- คราว หรื อปิ ดบัญชี ซื2อขาย จํ ากัดปริ มาณการซื 2อขายและดํ าเนิ นการอื -นใดที -เกี -ยวข้องกับการซื 2อขายผลิ ตภัณฑ์ ในตลาดทุนของลูกค้าได้เพือ- ให้
เป็ นไปตามคํ าสัง- หรื อคํ าร้องที -เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคํ าสัง- อันชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานของรัฐที -มีอํานาจ

