CODE
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
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วันที่ ..........................................................

แบบประเมิ นความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) สาหรับนิ ติบุคคล
ชื่อบริษทั ................................................................................................................... เลขทะเบียนนิ ติบุคคล.................................................................…………………………
ชื่อผู้มีอานาจในการทาแบบประเมิ น ............................................................................ โทรศัพท์ ..................................................... Email …………………………………

คาถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
1. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิตบิ ุคคล (ได้แก่ ตั ๋วเงินคลัง
พันธบัตร ตั ๋วแลกเงิน หุน้ หุน้ กู้ หุน้ กูท้ ม่ี อี นุพนั ธ์แฝง หน่วยลงทุน)
ก. น้อยกว่า 1 ปี
ข. 1–5 ปี
ค. 6-10 ปี
ง. น้อยกว่า 10 ปี
2. ปจั จุบนั นิตบิ ุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจาเป็ นสัดส่วน
เท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดาเนินกิจการ
ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทงั ้ หมด
ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทงั ้ หมด
ค. ตัง้ แต่รอ้ ยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทงั ้ หมด
ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทงั ้ หมด
3. นิตบิ ุคคลมีสถานภาพทางการเงินในปจั จุบนั อย่างไร
ก. มีทรัพย์สนิ น้อยกว่าหนี้สนิ
ข. มีทรัพย์สนิ เท่ากับหนี้สนิ
ค. มีทรัพย์สนิ มากกว่าหนี้สนิ
ง. มีหนี้สนิ น้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สนิ หรือไม่มหี นี้สนิ เลย
4. นิตบิ ุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สนิ กลุ่มใดต่อไปนี้บา้ ง
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ก. เงินฝากธนาคาร
ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. หุน้ กูห้ รือกองทุนรวมตราสารหนี้
ง. หุน้ สามัญหรือกองทุนรวมหุน้ หรือสินทรัพย์อ่นื ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
5. ระยะเวลาทีท่ ่านคาดว่ากิจการจะไม่มคี วามจาเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
ก. ไม่เกิน 1 ปี
ข. ตัง้ แต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี
ค. ตัง้ แต่ 3 ถึง 5 ปี
ง. มากกว่า 5 ปี
6. ความสามารถในการรับความเสีย่ งของนิตบิ ุคคลคือ
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รบั ผลตอบแทนสม่าเสมอแต่ต่าได้
ข. เน้นโอกาสได้รบั ผลตอบแทนทีส่ ม่าเสมอแต่อาจเสีย่ งทีจ่ ะสูญเสีย
เงินต้นได้บา้ ง
ค. เน้นโอกาสได้รบั ผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ แต่อาจเสีย่ งทีจ่ ะสูญเสียเงิน
ต้นได้มากขึน้
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสีย่ งทีจ่ ะสูญเงินต้นส่วน
ใหญ่ได้

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนทีอ่ าจเกิดขึน้ ด้านล่าง ท่านเต็ม
ใจทีจ่ ะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด
ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถงึ 1%
ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถงึ 5%
ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถงึ 15%

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สนิ ทีม่ โี อกาสได้รบั ผลตอบแทนมากแต่มโี อกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน
ท่านจะรูส้ กึ อย่างไร
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บา้ ง
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
ง. ไม่กงั วลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนทีอ่ าจจะได้รบั สูงขึน้
9. ท่านจะรูส้ กึ กังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
ก. 5% หรือ น้อยกว่า
ข. มากกว่า 5%-10%
ค. มากกว่า 10%-20%
ง. มากกว่า 20% ขึน้ ไป
10. หากปีทแ่ี ล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีน้ีท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ
85,000 บาท ท่านจะทาอย่างไร
ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนทีเ่ หลือทิง้
ข. กังวลใจและจะปรับเปลีย่ นการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สนิ ทีเ่ สีย่ งน้อยลง
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
ง. ยังมั ่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิม่ เงินลงทุนในแบบเดิม
เพื่อเฉลีย่ ต้นทุน
คาถามข้อ 11-12 ใช้เป็ นข้อมูลเพิ่ มเติ มเพื่อประกอบการให้คาแนะนา (ไม่นามาคิดคะแนน)
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (อนุพนั ธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์แฝง
เท่านัน้
11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพนั ธ์) และหุน้ กูท้ ม่ี อี นุพนั ธ์แฝงประสบ
ความสาเร็จ ท่านจะได้รบั ผลตอบแทนในอัตราทีส่ งู มาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่าน
อาจจะสูญเงินลงทุนทัง้ หมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิม่ บางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
ก. ไม่ได้
ข. ได้
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ
12. นอกเหนือจากความเสีย่ งในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
ได้เพียงใด
ก. ไม่ได้
ข. ได้

รับทราบผลการประเมิ น
( X……………..…………………..……..…….…………..)
ลงชื่อ ผู้มีอานาจในการทาแบบประเมิ น
วันที่ ____/____/______

การประมวลผล จากข้อ 1-10 มารวมกัน
คะแนนรวมที่ได้
คะแนน

ตราประทับ
(ถ้ามี)
สาหรับเจ้าหน้ าที่
(…………..……………….……….)
(………………………………..…..)
ลงชื่อทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน
ลงชื่อผูบ้ นั ทึกข้อมูล
วันที่ ____/____/_______
วันที่ ____/____/_______
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ตารางแสดงผลการประเมิ นความเหมาะสมในการลงทุนและตัวอย่างคาแนะนาเรือ่ งการจัดสรรการลงทุน
ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิ ดคะแนน
ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน ตอบ ค. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน
สาหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อทีค่ ะแนนสูงสุด
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
คะแนน
น้อยกว่า 15
15-21
22-29
30-36
37 ขึน้ ไป

ระดับ
1
2
3
4
5

ประเภทนักลงทุน
เสีย่ งต่า
เสีย่ งปานกลางค่อนข้างต่า
เสีย่ งปานกลางค่อนข้างสูง
เสีย่ งสูง
เสีย่ งสูงมาก

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน
ประเภทผู้ลงทุน

เงิ นฝากและตราสารหนี้ ระยะ
สัน้

เสีย่ งต่า
เสีย่ งปานกลางค่อนข้างต่า
<20%
เสีย่ งปานกลางค่อนข้างสูง
<10%
เสีย่ งสูง
<10%
เสี่ยงสูงมาก
<5%
* รวมถึง สิ นค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า

สัดส่วนการลงทุน
ตราสารหนี้ ภาครัฐ
ตราสารหนี้
ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี
ภาคเอกชน

>60%

<20%
<70%
<60%
<40%
<30%

ตราสารทุน

การลงทุน
ทางเลือก*

<10%

<5%

<20%
<30%
<40%
>60%

<10%
<10%
<20%
<30%

การประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ งในการลงทุนนี้ จัดทาขึน้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฎิบตั งิ านของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย ในการให้ลูกค้าของบริษทั ได้ทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการ
ลงทุน (Suitability Test) เพื่อประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ งของลูกค้า อันจะนาไปสู่การตัดสินใจลงทุนทีเ่ หมาะสมกับตัวเอง ตลอดจนเพื่อให้ท่ี
ปรึกษาการเงินและการลงทุนนาข้อมูลไปประกอบการให้คาแนะนาแก่ลูกค้า
ลูกค้ายินยอมให้ขอ้ มูลแก่เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั เพื่อประกอบการทาการประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ งในการลงทุน และรับทราบว่า ได้ทา
แบบสอบถามนี้ เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความสามารถในการรับความเสีย่ งในการลงทุนและระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของตนเอง
ระดับความเสีย่ งในการลงทุนของลูกค้า ประเมินจากข้อมูลทีล่ ูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั เท่านัน้ ทัง้ นี้มไิ ด้เป็นการแสดงว่า บริษทั ยอมรับถึงความ
ถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลทีล่ ูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
เมื่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทาการประเมินความเสีย่ งในการลงทุนของลูกค้า และได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง
และระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของลูกค้า ถือว่าลูกค้าได้รบั ทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึง่ ประมวลผลจากข้อมูลทีล่ ูกค้าให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ) และ
ลูกค้ารับทราบระดับความเสีย่ งในการลงทุนของตนเองแล้ว
ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (รวมทัง้ คาเตือนเกีย่ วกับการลงทุนและความเสีย่ งในการลงทุน และควรขอคาแนะนาในการลงทุ นจากผูท้ ่ี
สามารถให้คาแนะนาการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถีถ่ ว้ น ควบคู่กบั การศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ทีเ่ หมาะสมกับตัวเอง แล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี้ ข้อมูลเกีย่ วกับการลงทุนหรือตราสาร
ทีไ่ ด้รบั จากตัวแทนของบริษทั (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านัน้
การลงทุนขึ้นอยู่กบั การตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับการประเมินและอาจมิได้เป็ นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รบั ต ามแบบ
ประเมินนี้ รวมทัง้ ลูกค้ายินยอมรับความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการลงทุน ในกรณีทล่ี ูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสีย่ งทีส่ งู กว่าระดับความเสีย่ งของการลงทุนจาก
ผลการประเมิน ถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสีย่ งของการลงทุนนัน้ เอง ลูกค้ายอมรับว่าการดาเนินการลงทุนของลูกค้าอาจจะไม่เป็ น ไปตามผลการ
ประเมิน และอาจไม่แน่นอน และสามารถเปลีย่ นแปลง
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