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โปรดเลือกค ำตอบทีคิ่ดว่ำตรงทีสุ่ดส ำหรับผู้ลงทุน เพียง 1 ค ำตอบ 
Please choose only ONE answer that best describes you. 

ข้อ 1 ส ำหรับผู้ลงบุคคลธรรม) 
1. ประสบการณก์ารลงทนุในหลกัทรพัยข์องนิตบิคุคล (ไดแ้ก่ตั๋วเงินคลงั พนัธบตัร ตั๋วแลกเงิน หุน้ หุน้กู ้หุน้กูท่ี้มีอนพุนัธแ์ฝง หน่วยลงทนุ) 

Your prior investment experience in securities. (Securities: Treasury bills, bond, Bill of Exchange, Stocks, Debenture, Structure note, Mutual Fund Units) 
(1)   นอ้ยกว่า 1 ปี        (2)   1 - 5ปี        (3)   6 – 10 ปี        (4)   มากกว่า 10 ปี 
       Less than 1 year            1 – 5 years                         6 – 20 years                     10 More than 10 years 

2. ปัจจบุนันิตบิคุคลมีภาระทางการเงินและคา่ใชจ้่ายประจ าเป็นสดัสว่นเทา่ใดเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการด าเนินกิจการ 
 What is the proportion of your expenses compare to your revenue? 
(1)   มากกว่ารอ้ยละ 75 ของรายไดท้ัง้หมด (2)   ระหว่างรอ้ยละ 50 ถึงรอ้ยละ 75 ของรายไดท้ัง้หมด 
       More than 75% of total income  Between 50% and 75% of total income  
(3)   ตัง้แตร่อ้ยละ 25 แตน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของรายไดท้ัง้หมด (4)   นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของรายไดท้ัง้หมด 

               25% to less than 50% of the income                                    Less than 25% of total income 
3. นิตบิคุคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจบุนัอย่างไร (What is your current financial status?)  

 (1)   มีทรพัยส์นินอ้ยกว่าหนีส้นิ (2)   มีทรพัยส์นิเทา่กบัหนีส้นิ 
          Less assets than liabilities                                                              Assets equal to liabilities                                                                   

(3)   มีทรพัยส์นิมากกวา่หนีส้นิ  (4)   มีหนีส้นินอ้ยมากเม่ือเทียบกบัมลูคา่ทรพัยส์นิ หรือไม่มีหนีส้นิเลย 
                   More assets than liabilities                                                              Almost no liabilities or no liabilities  

4. นิตบิคุคลเคยลงทนุในทรพัยส์นิกลุม่ใดตอ่ไปนีบ้า้ง(เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
           Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products? (You can choose more than 1 item)  

(1)   เงินฝากธนาคาร (2)   พนัธบตัรรฐับาล หรือกองทนุรวมพนัธบตัรรฐับาล 
         Bank Deposits                                                                                Government Bond or Government Bond Funds 

(3)   หุน้กู ้หรือกองทนุรวมตราสารหนี ้ (4)   หุน้สามญั หรือกองทนุรวมหุน้ หรือสนิทรพัยอ่ื์นท่ีมีความเสี่ยงสงู 
        Debentures or Fixed Income Fund                                                 Common stock or Equity Fund or other High-Risk Assets 

5. ระยะเวลาท่ีทา่นคาดว่ากิจการจะไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุนี ้(What is your investment period target?) 
 (1)   ไม่เกิน 1 ปี (2)   ตัง้แต1่ แตน่อ้ยกวา่ 3 ปี         (3)   ตัง้แต ่3 ถึง 5 ปี (4)  มากกวา่ 5 ปี 
                     Less than 1 year                      1 to less than 3 years           3 to 5 years                         More than 5 years 

6. ความสามารถในการรบัความเสี่ยงของนิตบิคุคล คือ (What is your risk tolerance?) 
 (1)   เนน้เงินตน้ตอ้งปลอดภยัและไดร้บัผลตอบแทนสม ่าเสมอแตต่  ่าได ้            

  Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return 

(2)   เนน้โอกาสไดร้บัผลตอบแทนท่ีสม ่าเสมอ แตอ่าจเสี่ยงที่จะสญูเสียเงินตน้ไดบ้า้ง 
           Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment 

(3)   เนน้โอกาสไดร้บัผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ แตอ่าจเสี่ยงท่ีจะสญูเสียเงินตน้ไดม้ากขึน้ 
           Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment  

(4)   เนน้ผลตอบแทนสงูสดุในระยะยาว แตอ่าจเสี่ยงท่ีจะสญูเงินตน้สว่นใหญ่ได ้         

   Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment 

 
 
 
 
 

แบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุนส ำหรับนิตบุิคคล 
Suitability test for Juristic Investor 
 

 
 

คะแนนท่ีได.้.............. ประเภทผูล้งทนุ....................................... 
Score   Type of Investor 

ระดบัความเสี่ยงผลิตภณัฑก์ารลงทนุท่ีรบัได.้.............................. 
Risk Level for Investment Products 
รบัความเสี่ยงอนพุนัธ…์……..…รบัความเสี่ยงค่าเงิน…..…….... 
Derivatives Risk Appetite Currency Risk Appetite 

ลงช่ือ(ผู้มีอ ำนำจ/ผู้รับมอบอ ำนำจ) 
Signature of attorney in fact 

............................................................................................... 
หมำยเลขโทรศัพท ์(Phone No.)............................................ 
ผู้แนะน ำกำรลงทุน ............................................................... 
Name of Investment Consultant 
เลขท่ีใบอนุญำต (License No.)............................................. 
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      ช่ือ (Name of Investor)......................................................เลขท่ีเอกสารส าคญั (Document No.)…………………ประเภทเอกสารส าคญั (Type of Document)……………..…... 
      วนัท่ีท  าการประเมิน (Evaluation Date).................................................วนัท่ีตอ้งประเมินใหม่ (Date for Required Re-evaluation)…................................................................... 
      ผูล้งทนุควรทบทวนขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัทกุๆ 2 ปี มเิช่นนัน้ผูล้งทนุจะไม่สามารถซือ้ผลติภณัฑก์ารลงทนุเพิ่มเติมได ้
      (Information provided here must be revised every two years; without a revision, you will not be able to buy additional investment products.) 

 
7. เม่ือพิจารณารูปแสดงตวัอยา่งผลตอบแทนของกลุม่การลงทนุท่ีอาจเกิดขึน้ดา้นลา่ง ทา่นเตม็ใจท่ีจะลงทนุในกลุม่การลงทนุใดมากท่ีสดุ 

                    When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which investment portfolio are you most willing to invest in? 

 
(1)   กลุม่การลงทนุท่ี 1 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทนุเลย 
         Investment portfolio 1: has chance to receive 2.5%, return without any loss 
(2)   กลุม่การลงทนุท่ี 2 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 7% แตอ่าจมีผลขาดทนุไดถ้ึง 1% 
         Investment portfolio 2: has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%  
(3)   กลุม่การลงทนุท่ี 3 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 15% แตอ่าจขาดทนุไดถ้ึง 5% 
         Investment portfolio 3: has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5% 
(4)   กลุม่การลงทนุท่ี 4 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 25% แตอ่าจขาดทนุไดถ้ึง 15% 

                                                             Investment portfolio 4: has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15% 

8. ถา้ทา่นเลือกลงทนุในทรพัยส์นิท่ีมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนมาก แตมี่โอกาสขาดทนุสงูดว้ยเช่นกนั ทา่นจะรูส้กึอยา่งไร 
         If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel? 
 (1)   กงัวลและต่ืนตระหนกกลวัขาดทนุ          (2)   ไม่สบายใจแตพ่อเขา้ใจไดบ้า้ง 
                 Worried, and afraid of loss                                                                       Uneasy, but somehow understand 
 (3)   เขา้ใจและรบัความผนัผวนไดใ้นระดบัหนึ่ง          (4)   ไม่กงัวลกบัโอกาสขาดทนุสงู และหวงักบัผลตอบแทนท่ีอาจจะไดร้บัสงูขึน้ 
                   Understand and accept the fluctuations                                                 Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase 

9. ทา่นจะรูส้กึกงัวล/รบัไม่ได ้เม่ือมลูคา่เงินลงทนุของทา่นมีการปรบัตวัลดลงในสดัสว่นเทา่ใด 
          In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased? 

 (1)   5% หรือนอ้ยกวา่ (2)   มากกว่า 5% - 10%  (3)   มากกว่า 10% - 20%                 (4)   มากกว่า 20% ขึน้ไป 
                 5% or less                            More than 5% - 10%                 More than 10% - 20%                    More than 20% 

10. หากปีท่ีแลว้ทา่นลงทนุไป 100,000 บาท ปีนีท้า่นพบว่ามลูคา่เงินลงทนุลดลงเหลือ 85,000 บาท ทา่นจะท าอย่างไร  
          Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do? 

(1) ตกใจ และตอ้งการขายการลงทนุท่ีเหลือทิง้                                          
Panic and want to sell remaining investment                                                    

(2) กงัวลใจ และจะปรบัเปล่ียนการลงทนุบางสว่นไปในทรพัยส์นิท่ีเสี่ยงนอ้ยลง  

Worried and will change some investment into less risky assets 
(3) อดทนถือตอ่ไปได ้และรอผลตอบแทนปรบัตวักลบัมา                                     

Continue holding the investment and wait until the investment rebounds      
(4) ยงัมั่นใจ เพราะเขา้ใจในการลงทนุระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทนุในแบบเดมิเพ่ือเฉลี่ยตน้ทนุ                   

Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost      

ค าถามขอ้ 11-12 ใชเ้ป็นขอ้มลูเพิ่มเตมิเพ่ือประกอบการใหค้  าแนะน า (ไม่น ามาคดิคะแนน) (Questions 11-12 are used as additional information for guidance (Scores will NOT be counted))                                                                                
ใชเ้ฉพาะท่ีจะมีการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (อนพุนัธ)์ และหุน้กูท่ี้มีอนพุนัธแ์ฝงเทา่นัน้ (Apply only to investment in derivatives and structure note)  
 11. หากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (อนพุนัธ)์ และหุน้กูท่ี้มีอนพุนัธแ์ฝงประสบความส าเรจ็ ทา่นจะไดร้บัผลตอบแทนในอตัราท่ีสงูมาก แตห่ากการลงทนุลม้เหลว ทา่น

อาจจะสญูเงินลงทนุทัง้หมด และอาจตอ้งลงเงินชดเชยเพิ่มบางสว่น ทา่นยอมรบัไดเ้พียงใด 
          Successful  derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their investment and must increase more capital.  
          Are you able to accept this? 
 (1)   ไม่ได ้ (No)                                              (2)   ได ้ (Yes)                       

ใชเ้ฉพาะท่ีจะมีการลงทนุในตา่งประเทศ (Apply only to offshore investment)  
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทนุแลว้ ทา่นสามารถรบัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไดเ้พียงใด 
          In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk? 

 (1)   ไม่ได ้(No)                                              (2)   ได ้ (Yes)   
                                                              

 
   
 

แบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุนส ำหรับนิตบุิคคล 
Suitability test for Juristic Investor 
 

วิธีค านวณระดบัความเสี่ยง: รวมคะแนนตามตวัเลขหนา้ค าตอบท่ีเลือกในขอ้ 1-10 (ขอ้ 4 หากตอบหลายขอ้ใหเ้ลือกขอ้ท่ีคะแนนสงูสดุ) และเทียบระดบัความเสี่ยงจากคะแนนในตารางหนา้ถดัไป 
 Risk calculation method: Combine scores according to the number in front of each answer for items 1-10 (for item 4, if multiple answers are chosen, use the one with the highest score).  
    Use total score to determine risk tolerance level in the chart on next page. 
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ระดับควำมเสี่ยงทีรั่บได้ส ำหรับ…….................................................................................................. 
Risk Tolerance Score for 
วันทีท่ ำกำรประเมนิ............................................วันทีต้่องประเมนิใหม่…………….……….….……. 
Evaluation Date                                               Date for Required Re-evaluation 

คะแนนทีไ่ด้ (Score) 
ระดับควำมเสี่ยงผลิตภัณฑ์

กำรลงทุนทีรั่บได้* 
(Acceptable risk levels*) 

ประเภทผู้ลงทุน 
(Investor Type of Risk) 

นอ้ยกว่า 15 
 Below 15 

ระดบั 1 
Level 1 

เสี่ยงต ่า 
Low 

15 - 21 ระดบั 1 ถึง 4 
Level 1 - 4 

เสี่ยงปานกลางคอ่นขา้งต ่า 
Moderate to Low 

22 - 29 ระดบั 1 ถึง 5 
Level 1 - 5 

เสี่ยงปานกลางคอ่นขา้งสงู 
Moderate to high 

30 - 36 ระดบั 1 ถึง 7 
Level 1 - 7 

เสี่ยงสงู 
High 

37 ขึน้ไป 
Over 37 scores 

ระดบั 1 ถึง 8 
Level 1 - 8 

เสี่ยงสงูมาก 
Very high  
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 กองทุนตลำดเงนิ
ทีล่งทุนใน
ประเทศ 

(Domestic Money 
Market Fund) 

กองทุนตลำดเงนิ 

ทีล่งทุนในต่ำงประเทศ
บำงส่วน 

(Money Market Fund with 
partial foreign investment) 

กองทุนรวม 

พันธบัตรรัฐบำล 

(Government 

Bond Fund) 

กองทุนรวม 

ตรำสำรหนี ้

(Fixed Income Fund) 

กองทุนรวมผสม 

(Balanced Fund) 

กองทุนรวม 

ตรำสำรทุน 

(Equity Fund) 

กองทุนรวม 

หมวดอุตสำหกรรม 

(Sector Fund) 

กองทุนทีล่งทุน 

ในสินทรัพยท์ำงเลือก 

(Alternative Investment Fund) 

ความเสี่ยงสงู / ความซบัซอ้นสงู 
High Risk / High Complexity 

1 2 3 4 5 6 7 8 
หำกยืน่แบบ 
แสดงรำยกำร 
ข้อมูลก่อนวันที ่

1 มกรำคม 
2564 

(Filing before 

Jan 1, 2021) 

ตรำสำรหนีภ้ำครัฐ 

ไม่เกิน 1 ปี 

(Government 
Bonds 

(TTM ≤ 1 year) 

หุ้นกู้ AA- 

ไม่เกิน 1 ปี 

(Corporate Bonds rated 
AA- 

(TTM ≤ 1 year) 

หุ้นกู้ A- 

ไม่เกิน 1 ปี 

(Corporate 
Bonds rated A- 

(TTM ≤ 1 year) 

หุ้นกู้อนุพันธ์
ภำยในประเทศ 

(Domestic Structure 
Notes) 

ตรำสำรหนีท้ีใ่ห้
สิทธิผู้ออกไถ่ถอน

คนื 

ก่อนก ำหนด 

(Callable Bonds) 

ตรำสำรหนี ้

ทีไ่ม่ได้รับ 

กำรจดัอันดับควำม
น่ำเชือ่ถอื 

(Unrated Bonds) 

- 

 

ตรำสำร 

BASEL III 

(BASEL III Bonds) 

หำกยืน่แบบ 
แสดงรำยกำร 
ต้ังแต่วันที ่
1 มกรำคม 

2564 
เป็นต้นไป 

(Filing since 
Jan 1, 2021) 

ตรำสำร Plain: 
Bond (Plain): 
Gov/SOE-G 

Long-term rating: 

AAA(≤1Y) 

ตรำสำร Plain: 
Bond (Plain): 

Long-term rating: 
AAA(>1Y), 
AA(≤5Y), 
A(≤1Y) 

Short-term rating: 

T1+, T1/F1+, F1 

ตรำสำร 
Plain: 
Bond 

(Plain): 
Long-term 

rating: 
AA(>5Y), 

A(>1Y) 

ตรำสำร Plain: 
Bond (Plain): 
Long-term 

rating: 
BBB(≤1Y) 
Short-term 

rating: 
T2, T3/F2, F3 
Structure note: 

AAA 
(Principle 
protected 

100%) 

ตรำสำร Plain: 
Bond (Plain): 
Long-term 

rating: 
BBB(>1Y) 
Structure 

note: 
AAA (Principle 

protected < 
100%), 

AA (Principle 

protected 100%) 

ตรำสำร Plain: 
Bond (Plain): 

Long-term rating: 
BB(≤1Y) 

Short-term rating: 
T4, B 

Structure note: 
AA (Principle 

protected < 100%), 
A (Principle 

protected 100%) 

ตรำสำร Plain: 
Bond (Plain): 

Long-term rating: 
BB(>1Y-5Y) 

Structure note: 
A (Principle protected 

<100%), BBB (Principle 
protected 100%) 

Perpetual bond, ตรำสำร 
Basel III bond, Insurance 

capital bond: 

Investment grade 

ตรำสำร Plain: 
Bond (Plain): 

Long-term rating: BB(>5Y), 
B (ทุกช่วงอำยุ/All tenor), 

CCC/CC/C (ทุกชว่งอำยุ/All 
tenor)Short-term rating: C, 
Unrated (ทุกช่วงอำยุ/All 

tenor) Structure note: BBB 
(Principle protected 

< 100%), Non-inv. grade & 
Unrated, Perpetual bond, 
ตรำสำร Basel III bond, 

Insurance capital bond: Non-
Investment grade & Unrated 

         Remark: TTM = Time To Maturity  
 

 

ประเภทผู้ลงทุน 
(Types of investor) 

สัดส่วนกำรลงทุน (Asset Allocation) 

เงนิฝำกและตรำสำรหนี ้

ระยะส้ัน 
(Deposit and Short Term Debt 

Instruments) 

ตรำสำรหนีภ้ำครัฐ 

ทีม่ีอำยุ > 1 ปี 
(Government Bonds 

(TTM > 1 year) 

ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน 
(Debt Instruments by 

Private Sector) 

ตรำสำรทุน 
(Equity) 

กำรลงทุนทำงเลือก** 
(Alternative Instrument 

Investment**) 

เสี่ยงต  ่า (Low risk) > 60% < 20% < 10% < 5% 

เสี่ยงปานกลางคอ่นขา้งต  ่า 
(Low to moderate risk) 

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

เสี่ยงปานกลางคอ่นขา้งสงู 
(Moderate to moderately high risk) 

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

เสี่ยงสงู (High risk) < 10% < 40% < 40% < 20% 

เสี่ยงสงูมาก (Very high risk) < 5% < 30% > 60% < 30% 

**รวมถงึ สนิคา้โภคภณัฑ ์สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Include Commodity and Derivative) 

แบบประเมินความเสี่ยงชุดนีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับไดใ้นการลงทุนมากขึน้ และสดัส่วนการจัดสร รการลงทุนที่แสดงในแบบประเมินดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างค าแนะน า
เบือ้งตน้ในการจดัสรรการลงทนุตามผลการประเมินท่ีได ้ทัง้นี ้ก่อนการตดัสนิใจลงทนุใดๆ ผูล้งทนุควรพิจารณาปัจจยัอื่นในการวางแผนการลงทุน เช่น ฐานะทางการเงิน วตัถปุระสงคใ์นการลงทนุ ระยะเวลาในการ
ใชเ้งิน เป็นตน้ หรือปรกึษาผูแ้นะน าการลงทนุเพื่อรบัค าแนะน าที่เหมาะสมต่อไป The objective of this customer risk profile questionnaire is to create better understanding among investors with regards 
to risk tolerance. The asset allocations proposed above are provided only as preliminary investment guidance in accordance with a given risk tolerance score. Investors should consider other 
factors to establish a well-balanced investment strategy, e.g. financial status, investment objectives, time horizon, etc. Investors may seek practical advice from professional consultants. 

 

ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน 
Assessment Result  

 
 

คะแนนท่ีได.้.............. ประเภทผูล้งทนุ............................................. 
Score   Type of Investor 

ระดบัความเสี่ยงผลิตภณัฑก์ารลงทนุท่ีรบัได.้.................................... 
Risk Level for Investment Products 
รบัความเสี่ยงอนพุนัธ…์……..…..…รบัความเสี่ยงค่าเงิน………….... 
Derivatives Risk Appetite      Currency Risk Appetite 

ลงช่ือ(ผู้มีอ ำนำจ/ผู้รับมอบอ ำนำจ).............................................. 
Signature of attorney in fact 
หมำยเลขโทรศัพท ์(Phone No.)..................................................
ผู้แนะน ำกำรลงทุน ...................................................................... 
Name of Investment Consultant 
เลขท่ีใบอนุญำต (License No.).................................................... 
 

ผล
กำ

รป
ระ
เมิ
นค

วำ
มเ
หม

ำะ
สม

ใน
กำ

รล
งท

ุน 
(E

va
lua

tio
n 

Re
su

lts
) 

 

*คณุสามารถเลอืกลงทนุในผลติภณัฑก์ารลงทนุท่ีมีความเสี่ยงสงูกว่าระดบัที่คณุ
สามารถลงทนุได ้โดยตอ้งลงนามเพิ่มเติมในเอกสารใบค าสั่งซือ้/สบัเปลี่ยนในช่อง
ยอมรบัความเสี่ยง 
*You may choose to invest in assets that represent higher risk levels than 
your risk tolerance, but you will be required to sign the part identifying risk 
acceptance in the purchase order. 

ระดับควำมเสี่ยงของผลิตภัณฑก์องทุนและตรำสำรหนี ้(Risk levels in different asset types) 

ตัวอย่ำงค ำแนะน ำเร่ืองกำรจัดสรรกำรลงทุน (Basic Asset Allocation Portfolio Recommendation) 

 


