แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน (บุคคลธรรมดา)
ประจําเดือน ...........................ป ..........................
ชื่อ ........................................................................นามสกุล .........................................................................เลขที่บัญชี ......................................................
สําหรับ
กรุณาเลือกคําตอบที่คิดวาดีที่สุดสําหรับผูลงทุน เพียง 1 คําตอบ โดยทําเครื่องหมาย 9ในชอง  ในหัวขอที่ทานเลือก ตามคําถาม
เจ
า
หน
าที่บริษัท
ดังนี้
คะแนน

n ขอมูลสวนตัว

ก

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 มูลคาเงินออมและหลักทรัพยที่มีไวเพื่อการลงทุน (หลักทรัพย หมายถึง หนวยลงทุน หรือหุนกู หรือหุน หรือพันธบัตรรัฐบาล
หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา)
1.  ต่ํากวา 1 ลานบาท
2.  1 ลานบาท – 3 ลานบาท
3.  สูงกวา 3 ลานบาท
1.4 สัดสวนเงินลงทุนในหลักทรัพยทั้งหมดเทียบกับทรัพยสินของทาน
1.  มากกวารอยละ 60
2.  รอยละ 30-60
3. รอยละ 10 - 30
4.  นอยกวารอยละ10
o ประสบการณการลงทุน และเปาหมายการลงทุน
2.1 ประสบการณลงทุนในหลักทรัพยของทาน (หลักทรัพย หมายถึง หนวยลงทุน หรือหุนกู หรือหุน หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ
สัญญาซื้อขายลวงหนา)
1.  ไมมี
2.  นอยกวา 1 ป
3.  1 – 5 ป
4.  มากกวา 5 ป
2.2 ทานตองการรายไดจากเงินลงทุนสวนนี้เพื่อเปนคาใชจายประจําหรือไม
1.  ตองการมากที่สุด
2.  ตองการบาง
3.  ตองการเพียงเล็กนอย 4.  ไมตองการ
2.3 ทานประสงคจะจัดสรรเงินมาลงทุนเปนระยะเวลานานเทาใด โดยที่แนใจวาไมจําเปนตองใชเงินจํานวนนั้น
1.  นอยกวา 1 ป
2.  1 – 3 ป
3.  3 – 7 ป
4.  มากกวา 7 ป
p ทัศนคติการลงทุน
3.1 ระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ทานยอมรับได
(การลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูง มักใหผลตอบแทนสูงในระยะยาว แตความผันผวนของราคา อาจทําใหเกิดผลขาดทุนในระยะสั้น)

1.  ไมสามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดเลย แมวาจะมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบาง
.
2.  สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดเล็กนอย เพื่อมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบาง
3.  สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนได เพื่อมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
4.  อยากไดผลตอบแทนที่สูง โดยไมมีขอจํากัดการลงทุน
3.2 การลงทุนในหลักทรัพยที่มีความผันผวนสูง มักใหผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แตมีความเสีย่ งที่จะทําใหขาดทุนไดมากขึ้นได
เชนกัน ทานสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนไดในระดับใด
1.  นอยที่สุด โดยตองการเนนการลงทุนที่สรางกระแสรายไดประจํา และใหความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุดแมวาจะไดรับ
ผลตอบแทนในระดับที่ต่ําสุด
2.  รับไดในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนไดบางเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนที่
สูงขึ้นในระยะยาว
3.  ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงไดพอสมควร เพื่อสรางโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาในระยะยาว
4.  มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงไดสงู สุดเพื่อสรางโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว
3.3 ในบางชวงเวลา การลงทุนโดยเนนความปลอดภัยของเงินลงทุนจะใหผลตอบแทนในระดับที่ต่ํากวาเงินเฟอ ซึ่งอาจจะทําให
อํานาจในการซื้อลดลงได เมื่อพิจารณาถึงเปาหมายในการลงทุนของทาน ขอใดตอไปนี้ตรงกับทานมากที่สุด
1.  เงินตนสําหรับการลงทุนตองปลอดภัย แมวาจะไดรับผลตอบแทนต่ํากวาอัตราเงินเฟอ
2.  รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินตนไดบาง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใหสูงกวาอัตราเงินเฟอ
3.  เนนสรางผลตอบแทนใหสูงกวาระดับเงินเฟอในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได
4.  ตองการใหผลตอบแทนสูงกวาระดับเงินเฟอมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงไดเต็มที่
3.4 ทานคิดวาทานจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนไดมากเพียงใด
1.  ต่ํากวารอยละ 10
2.  รอยละ 10 - 20
3. รอยละ 20 - 50
4.  มากกวารอยละ50
ผลรวมของคะแนน (สวนที่ n ถึงสวนที่ p )

ข

3.5 การลงทุนในตราสารอนุพันธ หากการลงทุนประสบความสําเร็จ ทานจะไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมากแตหากการลงทุนลมเหลวทานอาจจะ สูญเงิน
ลงทุนทั้งหมด และอาจตองลงเงินชดเชยเพิ่มบางสวน ทานยอมรับไดเพียงใด
 ไมได
 ไดบาง
 ได
3.6 นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแลว ทานสามารถรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการลงทุนซึ่งรวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมที่มี
นโยบายลงทุนในตางประเทศตั้งแตรอยละ 20 ของ NAV
 ไมได
 ได

เงื่อนไขและขอตกลง
1. ลูกคายินยอมใหขอ มูลแกเจาหนาที่ของ บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อประกอบการจัดทําแบบประเมิน Suitability
Assessment ของลูกคา และลูกคารับทราบวาไดทําแบบสอบถามนี้เพื่อ
ประโยชนในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับไดของตนเอง
2. ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกคาประเมินจากขอมูลที่ลูกคาแจงแก
เจาหนาที่ของบริษัทฯเทานั้น ทั้งนี้ มิไดเปนการแสดงวาบริษัทฯ ยอมรับถึง
ความถูกตองแทจริง ความครบถวน หรือความนาเชื่อถือของขอมูลของ
ลูกคาที่ลูกคาไดแจงและผลการประเมินดังกลาว
3. เมื่อเจาหนาที่ของบริษัทฯ ทําการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกคา
และไดแจงใหลูกคาทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน
ของลูกคา ถือวาลูกคารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผล
จากขอมูลที่ลูกคาใหกับเจาหนาที่ของบริษัท) และลูกคารับทราบระดับความ
เสี่ยงในการลงทุนของตนแลว
4. ลูกคาควรศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการลงทุน (รวมทั้ง คําเตือนเกี่ยวกับ
การลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคําแนะนําในการลงทุนจาก
ผูที่สามารถใหคําแนะนําการลงทุนแกลูกคาได) ใหรอบคอบถี่ถวนควบคูกับ
การศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน
เพื่อใชประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย สัญญาซื้อขายลวงหนาตราสารหรือการลงทุน
ประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแลวจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ขอมูล
เกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ไดรับจากตัวแทนของบริษัทฯ (ถามี) เปน
เพียงขอมูลสวนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกคาเทานั้น

5. การลงทุนขึ้นอยูกับการตัดสินใจของลูกคาเอง ซึง่ ไมผูกพันกับผลการ
ประเมินของลูกคา และอาจมิไดเปนไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุน
ที่ไดรับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกคายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจาก
การลงทุน ในกรณีที่ลูกคาตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกวา
ระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือวาลูกคาตกลงที่จะ
ยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกคายอมรับวาการ
ดําเนินการลงทุนของลูกคาอาจไมเปนไปตามผลการประเมินและอาจไม
แนนอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได
6. บริษัทฯ ผูบริหาร รวมทั้งพนักงาน เจาหนาที่ของบริษัทฯ ไมมีความรับ
ผิด ภาระหรือหนาที่ตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของ
ลูกคา
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแกไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบ
ประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกคา ผลการประเมินและขอมูลที่
เกี่ยวของ โดยไมจําตองแจงใหทราบลวงหนาแตอยางใด
8. แบบประเมิน การดําเนินการที่เกี่ยวของ และขอมูลที่เกี่ยวของมีไวเพื่อ
บริการ เฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเทานั้น ซึ่งลูกคาไดอานคํา
เตือนขางตน และขอมูลที่เกี่ยวของแลวและลูกคาไดเขาใจและตกลงตาม
คําเตือนและขอตกลงที่เกี่ยวของเปนที่เรียบรอยแลว

ลงชื่อ X________________________________________________ ลูกคา
ตัวบรรจง (
)
วันที่
หมายเหตุ: ในกรณีที่ลูกคาทํา “แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน” เปนครั้งแรก ใหลูกคาลงลายมือชื่อดวย (โดยไมสามารถ
ทําผานเจาหนาที่การตลาดทางโทรศัพทได)
สําหรับเจาหนาที่การตลาด
ผลการประเมินความเสี่ยง

รายละเอียดการติดตอลูกคา (กรณีติดตอทางโทรศัพท)

การลงทุนซื้อหลักทรัพย (คะแนน)

ชื่อเจาหนาที่การตลาด

การลงทุนซื้อกองทุน (คะแนน)

ฝาย/สาขา

ความเสี่ยงดานอนุพันธ

 ไมได  ไดบาง  ได

เบอรโทรศัพทที่ใชติดตอ
(ที่มีการอัดเทป)

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

 ไมได  ได

เบอรโทรศัพทของลูกคา

ลงนามผูประเมิน/เจาหนาที่การตลาด

วันที่/เวลาที่ติดตอ

......../............/............... เวลา ..............น.

ก สําหรับการลงทุนซื้อหลักทรัพย หรือ อนุพันธ
ข. สําหรับการลงทุนซื้อหนวยลงทุน
ฉบับปรับปรุงวันที่ 11 ก.ค. 56

