
                              

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน (บุคคลธรรมดา) 
ประจําเดือน ...........................ป .......................... 

ชื่อ ........................................................................นามสกุล .........................................................................เลขที่บัญชี ...................................................... 
กรุณาเลือกคําตอบท่ีคิดวาดีท่ีสุดสําหรับผูลงทุน เพียง 1 คําตอบ โดยทําเคร่ืองหมาย ในชอง  ในหัวขอท่ีทานเลือก ตามคําถาม
ดังนี้ 

สําหรับ 
เจาหนาท่ีบริษัท 

คะแนน   ขอมูลสวนตัว  
ก ข 

1.1 ปจจุบันทานอายุเทาไร   

  1.   เกิน   60 ป 2.   50 - 60 ป 3.   35 – 49 ป 4.   ต่ํากวา 35  ป    

1.2 ระดับการศึกษาของทาน   

  1.   ต่ํากวาปริญญาตรี 2.   ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป           

1.3 มูลคาเงินออมและหลักทรัพยท่ีมีไวเพ่ือการลงทุน (หลักทรัพย  หมายถึง หนวยลงทุน หรือหุนกู  หรือหุน หรือพันธบัตรรัฐบาล   
หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา) 

  

1.   ต่ํากวา 1 ลานบาท 2.   1 ลานบาท – 3 ลานบาท 3.     สงูกวา 3 ลานบาท   

1.4  สัดสวนเงินลงทุนในหลักทรัพยท้ังหมดเทียบกับทรัพยสินของทาน   

1.    มากกวารอยละ 60 2.   รอยละ  30-60 3.   รอยละ 10 - 30 4.   นอยกวารอยละ10       

   ประสบการณการลงทุน และเปาหมายการลงทุน 
2.1 ประสบการณลงทุนในหลักทรัพยของทาน (หลักทรัพย  หมายถึง หนวยลงทุน หรือหุนกู  หรือหุน หรือพันธบัตรรัฐบาล  หรือ

สัญญาซ้ือขายลวงหนา) 
  

1.    ไมมี   2.   นอยกวา 1 ป 3.   1 – 5 ป 4.   มากกวา 5 ป       

2.2 ทานตองการรายไดจากเงินลงทุนสวนน้ีเพ่ือเปนคาใชจายประจําหรือไม   

1.    ตองการมากท่ีสุด 2.   ตองการบาง 3.   ตองการเพียงเล็กนอย 4.   ไมตองการ       

2.3 ทานประสงคจะจัดสรรเงินมาลงทุนเปนระยะเวลานานเทาใด โดยท่ีแนใจวาไมจําเปนตองใชเงินจํานวนน้ัน   

1.    นอยกวา 1 ป 2.   1 – 3 ป 3.   3 – 7 ป 4.   มากกวา 7 ป       

   ทัศนคติการลงทุน 
3.1 ระดับความเสี่ยงของการลงทุนท่ีทานยอมรับได 
       (การลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความเสี่ยงสูง มักใหผลตอบแทนสูงในระยะยาว แตความผันผวนของราคา อาจทําใหเกิดผลขาดทุนในระยะสั้น) 
1.   ไมสามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดเลย แมวาจะมีโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นบาง                   . 
2.   สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดเล็กนอย เพ่ือมีโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นบาง 
3.   สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนได เพ่ือมีโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 
4.   อยากไดผลตอบแทนท่ีสูง โดยไมมีขอจํากัดการลงทุน     

  

3.2  การลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความผันผวนสูง มักใหผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แตมีความเส่ียงท่ีจะทําใหขาดทุนไดมากขึ้นได
เชนกัน ทานสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนไดในระดับใด 

1.    นอยท่ีสุด โดยตองการเนนการลงทุนท่ีสรางกระแสรายไดประจํา และใหความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุดแมวาจะไดรับ
 ผลตอบแทนในระดับท่ีต่ําสุด 

2.    รับไดในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนไดบางเพ่ือเพ่ิมโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนท่ี
 สูงขึ้นในระยะยาว 

3.    ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงไดพอสมควร เพ่ือสรางโอกาสในการไดรับผลตอบแทนท่ีสูงกวาในระยะยาว 
4.    มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงไดสงูสุดเพ่ือสรางโอกาสในการไดรับผลตอบแทนท่ีสูงสุดในระยะยาว 

  

3.3 ในบางชวงเวลา การลงทุนโดยเนนความปลอดภัยของเงินลงทุนจะใหผลตอบแทนในระดับท่ีต่ํากวาเงินเฟอ ซึ่งอาจจะทําให
อํานาจในการซ้ือลดลงได เม่ือพิจารณาถึงเปาหมายในการลงทุนของทาน ขอใดตอไปนี้ตรงกับทานมากท่ีสุด 

1.    เงินตนสําหรับการลงทุนตองปลอดภัย แมวาจะไดรับผลตอบแทนต่ํากวาอัตราเงินเฟอ 
2.    รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินตนไดบาง เพ่ือคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใหสูงกวาอัตราเงินเฟอ 
3.    เนนสรางผลตอบแทนใหสูงกวาระดับเงินเฟอในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได 
4.    ตองการใหผลตอบแทนสูงกวาระดับเงินเฟอมากท่ีสุด โดยสามารถรับความเสี่ยงไดเต็มท่ี 

   

3.4 ทานคิดวาทานจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนไดมากเพียงใด   

1.    ต่ํากวารอยละ 10 2.   รอยละ  10 - 20 3.   รอยละ 20 - 50 4.   มากกวารอยละ50       

ผลรวมของคะแนน  (สวนท่ี   ถึงสวนท่ี  )   

 



 
3.5 การลงทุนในตราสารอนุพันธ หากการลงทุนประสบความสําเร็จ ทานจะไดรับผลตอบแทนในอัตราท่ีสูงมากแตหากการลงทุนลมเหลวทานอาจจะ สูญเงิน

ลงทุนท้ังหมด และอาจตองลงเงินชดเชยเพ่ิมบางสวน ทานยอมรับไดเพียงใด 
  ไมได    ไดบาง   ได     

3.6 นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแลว ทานสามารถรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจากการลงทุนซึ่งรวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมี
นโยบายลงทุนในตางประเทศตั้งแตรอยละ 20 ของ NAV 

   ไมได    ได 

เง่ือนไขและขอตกลง 
1. ลูกคายินยอมใหขอมูลแกเจาหนาท่ีของ บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อประกอบการจัดทําแบบประเมิน Suitability 
Assessment ของลูกคา และลูกคารับทราบวาไดทําแบบสอบถามนี้เพ่ือ
ประโยชนในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนท่ีรับไดของตนเอง 

2. ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกคาประเมินจากขอมูลท่ีลูกคาแจงแก
เจาหนาท่ีของบริษัทฯเทาน้ัน ท้ังนี้ มิไดเปนการแสดงวาบริษัทฯ ยอมรบัถึง
ความถูกตองแทจริง ความครบถวน หรือความนาเช่ือถือของขอมูลของ
ลูกคาท่ีลูกคาไดแจงและผลการประเมินดังกลาว 

3. เม่ือเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ทําการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกคา
และไดแจงใหลูกคาทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน
ของลูกคา ถือวาลูกคารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผล
จากขอมูลท่ีลูกคาใหกับเจาหนาท่ีของบริษัท) และลูกคารับทราบระดับความ
เสี่ยงในการลงทุนของตนแลว 

4. ลูกคาควรศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน (รวมท้ัง คําเตือนเกี่ยวกับ
การลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคําแนะนําในการลงทุนจาก
ผูท่ีสามารถใหคําแนะนําการลงทุนแกลูกคาได) ใหรอบคอบถ่ีถวนควบคูกับ
การศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพ่ือใชประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย สัญญาซื้อขายลวงหนาตราสารหรือการลงทุน
ประเภทอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับตนเองแลวจึงตัดสินใจลงทุน ท้ังนี้ขอมูล
เกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารท่ีไดรับจากตัวแทนของบริษัทฯ (ถามี) เปน
เพียงขอมูลสวนหนึ่งเพ่ือประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกคาเทาน้ัน 

5. การลงทุนขึ้นอยูกับการตัดสินใจของลูกคาเอง  ซึง่ไมผูกพันกับผลการ
ประเมินของลูกคา และอาจมิไดเปนไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุน
ท่ีไดรับตามแบบประเมินนี้  รวมท้ัง ลูกคายินยอมรับความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
การลงทุน ในกรณีท่ีลูกคาตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงท่ีสูงกวา
ระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือวาลูกคาตกลงท่ีจะ
ยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง  ลูกคายอมรับวาการ
ดําเนินการลงทุนของลูกคาอาจไมเปนไปตามผลการประเมินและอาจไม
แนนอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได 

6. บริษัทฯ  ผูบริหาร  รวมท้ังพนักงาน  เจาหนาท่ีของบริษัทฯ ไมมีความรับ
ผิด  ภาระหรือหนาท่ีตอความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนของ
ลูกคา 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแกไข  ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบ
ประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกคา ผลการประเมินและขอมูลท่ี
เก่ียวของ โดยไมจําตองแจงใหทราบลวงหนาแตอยางใด 

8. แบบประเมิน  การดําเนินการท่ีเก่ียวของ  และขอมูลท่ีเก่ียวของมีไวเพ่ือ
บริการ   เฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเทานั้น  ซึ่งลกูคาไดอานคํา
เตือนขางตน และขอมูลท่ีเก่ียวของแลวและลูกคาไดเขาใจและตกลงตาม
คําเตือนและขอตกลงท่ีเก่ียวของเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 
 

ลงช่ือ     X________________________________________________ ลูกคา             
ตัวบรรจง (                                                                               ) 
วันท่ี                        

              
หมายเหตุ:  ในกรณีที่ลูกคาทํา “แบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียงในการลงทุน” เปนครั้งแรก ใหลูกคาลงลายมือช่ือดวย (โดยไมสามารถ 

                                   ทําผานเจาหนาท่ีการตลาดทางโทรศัพทได) 
สําหรับเจาหนาท่ีการตลาด 

   ผลการประเมินความเส่ียง รายละเอียดการติดตอลูกคา (กรณีติดตอทางโทรศัพท) 

การลงทุนซื้อหลักทรัพย  (คะแนน)  ชื่อเจาหนาท่ีการตลาด  

การลงทุนซื้อกองทุน (คะแนน)  ฝาย/สาขา  

ความเส่ียงดานอนุพันธ   ไมได        ไดบาง       ได เบอรโทรศัพทที่ใชติดตอ 
(ท่ีมีการอัดเทป) 

 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน   ไมได        ได            เบอรโทรศัพทของลูกคา  

ลงนามผูประเมิน/เจาหนาท่ีการตลาด  วันท่ี/เวลาที่ติดตอ ......../............/............... เวลา ..............น. 

ก สําหรับการลงทุนซ้ือหลักทรัพย หรือ อนุพันธ 
             ข. สําหรับการลงทุนซื้อหนวยลงทุน        

                   ฉบับปรับปรุงวันท่ี  11 ก.ค. 56 


