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CODE 

แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment)  
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

ช่ือ - นามสกุล………………………………………………………………………………………............................……………………………………… 
1. คณุสมบัติทางการศึกษา 

1.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนีห้รือไม่  
  ใช่  ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี ้  

  การบัญชี   คณิตศาสตร์ประกันภัย   ตลาดทุน    พาณิชยศาสตร์                           
    บริหารธุรกิจ   เศรษฐศาสตร์    วิศวกรรมทางการเงิน        การวางแผนทางการเงิน 
    คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน 
ช่ือสถาบัน ............................................................................................................... ปีที่ส าเร็จการศึกษา................................ 

  ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาข้างต้น (ข้ามไปตอบค าถาม ข้อ 2.)  
1.2  ท่านได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนีห้รือไม่ 
 ใช่ ข้าพเจ้าได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี ้(โปรดเลือก และข้ามไปตอบค าถาม ข้อ 3.) 

  Chartered Financial Analyst (CFA)    Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) 

  Certified Financial Planner (CFP)    Financial Risk Manager (FRM) 
  ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องข้างต้น (กรณีได้รับคุณวุฒิอื่นๆ โปรดระบุ.... และตอบค าถาม ข้อ 2.) 

  อื่น ๆ ...................................................................................................................... ....................................................... 
2. ประสบการณ์การท างาน  
ท่านเคยมีประสบการณ์การท างานเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในด้านดังต่อไปนี ้ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ 
   ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การท างานในด้านดังต่อไปนี ้ 

               บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน       พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน  
               ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน       วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การลงทุน  
               วิทยากรในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน      ประสบการณ์การท างานด้านบัญชี  
              ประสบการณ์การท างานด้านการประกันภัย      ประสบการณ์การท างานด้านการคลัง   

            ประสบการณ์การท างานด้านการบริหารความเส่ียงทางการเงิน   ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย                                                                              
ถ้าหากมีความรู้หรือประสบการณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โปรดระบุ  

ช่ือต าแหน่ง ช่ือบริษัท 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

จาก ถึง 

    

    
   ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การท างานข้างต้น  

3. ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อน 
ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี ้เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่  
   ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี  ้

  Hedge Fund    Hybrid Securities   Perpetual Bond   Unrated Bond 

  Structured Notes   Basel III    Derivatives 
  กองทุนรวม Complex Return     กองทุนรวมทองค า/น า้มันที่ไม่ได้ Track Spot 
  กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี ้Non-investment grade/Unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV 
  กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน Derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (Complex Strategic Investment) หรือการลงทุนใน Exotic Derivativesโดยมีการ

ใช้วิธี VaR Approach เพื่อค านวณฐานะการลงทุนของตราสาร 
   ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น  

X________________________________________ 

           (                                                           ) 
                     ลงชือ่ลูกค้าผู้ท าแบบประเมิน    
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CODE 

 
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในธุรกรรมการลงทุน (Product Knowledge)  

ชื่อ - นามสกุล (ลูกค้าผู้ท าแบบทดสอบ)..................…………………………………..…………..............ให้ท าเคร่ืองหมาย  ✓ ในช่องท่ีท่านคดิว่าถูกต้อง 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามความเข้าใจในธุรกรรมการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (TFEX) ใช ่ ไม่ใช ่

1. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Futures & Options) กับโบรกเกอร์ท่ีเป็นสมาชิกของตลาดอนุพันธ์ฯ ให้เป็นไปตามท่ีบริษัทและกฎระเบียบ ท่ี
เก่ียวข้องก าหนด จึงสามารถส่งค าสั่งซือ้ขายได้  และลูกค้าต้องดูแลเงินประกันไม่ต ่ากว่าระดับหลักประกันขัน้ต้น ( Initial Margin Requirement : IMR) 

  

2. ทุกสิน้วันท าการ ลูกค้าต้องดูแลเงินประกันไม่ให้ต ่ากว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin Requirement : MMR) ซึ่งค านวณจากฐานะการถือ
ครองสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีอยู่ ถ้าหากต ่ากว่าระดับดังกล่าว ลูกค้าจะถูกเรียกเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) มียอดหลักประกันโดยรวมไม่ต ่ากว่า IMR  

  

3. กรณีถูกเรียกเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) ลูกค้าต้องน าเงินจ านวนดังกล่าวมาวางภายในวันท าการถัดไป (T+1) ตามเวลาท่ีบริษัทก าหนดโดยบริษัทจะด าเนินการ
หักบัญชีธนาคาร (ATS) ก่อนเปิดตลาดฯ  หากลูกค้าไม่วางเงินประกันเพิ่มตามเวลาดังกล่าว ลูกค้าไม่สามารถสร้างฐานะเพิ่ม และในวันท าการหลังวันท าการถัดไป 
(T+2)  บริษัทจะด าเนินการล้าง (ปิด) ฐานะของลูกค้า 

  

4. ในวันครบก าหนดอายุของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 หากยังไม่มีการปิดฐานะ บริษัทจะท าการค านวณก าไรขาดทุนและช าระราคาแบบส่วน
ต่างเงินสด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 (Final Settlement Price) ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายและค่าดัชนีราคาปิดของวันนัน้ โดยตัดค่าท่ีมากท่ีสุด 3 ค่า 
และค่าท่ีน้อยท่ีสุด 3 ค่าออก กับราคาทุนของฟิวเจอร์สฉบับนัน้ 

  

5. การปิดฐานะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 สามารถท าได้โดยการซือ้ขายในทิศทางตรงกันข้ามกับฐานะท่ีมีอยู่เดิม เช่น เดิมขาย      ฟิว
เจอร์สไว้ให้ท าการซือ้ฟิวเจอร์สฉบับเดียวกันกลับ 

  

6. ลูกค้าสามารถมีฐานะในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและออปชั่นของดัชนี SET50 ได้รวมกัน ในเดือนใดเดือนหน่ึง หรือทุกเดือนรวมกันไม่เกินจ านวนสูงสุด ท่ี
ตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าก าหนด (ปัจจุบันก าหนดไว้ท่ีฐานะเทียบเท่า 10,000 สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส) ในด้านซือ้ (Long) หรือด้านขาย (Short) ฟิว
เจอร์ส 

  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความเข้าใจในธุรกรรมการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวม (iFUND) ใช ่ ไม่ใช ่
1. กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ การน าเอาเงินของผู้ลงทุนรายย่อยมารวมกันเป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่ และน าไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล จากนัน้ก็จะน า

เงินท่ีระดมทุนได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุนท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือชีช้วนเสนอขายแก่ผู้ลงทุน  
  

2. ผู้ลงทุนแต่ละรายหลังจากลงทุนจะได้รับ หน่วยลงทุน (Unit Trust) เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันฐานะความเป็นเจ้าของในเงินท่ีได้ลงทุนไป โดยมี บลจ. เป็นผู้จัดตัง้
และท าหน้าท่ีบริหารกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทนท่ีงอกเงย แล้วน ามาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนท่ีลงทุนไว้ตัง้แต่แรกในกองทุนรวมนัน้ 

  

3. ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม ได้แก่ ส่วนแบ่งก าไรในรูปของเงินปันผล (Dividend) ซึ่งแต่ละกองทุนจะมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนท่ีแตกต่างกัน
ออกไป บางกองทุนอาจมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล แต่บางกองทุนอาจมีนโยบายน าเงินดังกล่าวทบยอดเพื่อลงทุนต่อไป ซึ่งผู้ลงทุนควรทราบ โดยศึกษาจาก
หนังสือชีช้วน 

  

4. ก าไรส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain) จะได้รับเม่ือผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการลงทุนในราคาท่ีสูงกว่าราคาท่ีซือ้มาตอนแรก (วัดได้จาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยท่ีเพิ่มขึน้จากมูลค่าท่ีเริ่มแรกลงทุน) 

  

5. ผลตอบแทนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายได้รับ คือ ผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ และน ามาเฉลี่ยคืนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนท่ีได้ลงทุนไว้แต่แรก และในอดีตผลตอบแทนของกองทุนรวม เป็นสิ่งท่ีรับประกันผลตอบแทนในอนาคตท่ีจะได้รับ เช่นกัน 

  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความเข้าใจในธุรกรรมซือ้ขายตราสารหนี ้(Fixed Income) ใช ่ ไม่ใช ่
1. ตราสารหนี ้คือ ตราสารทางการเงินท่ีแสดงความเป็นหนีร้ะหว่างกัน โดยเป็นหลักทรัพย์ซึ่งเปลี่ยนมือได้ ตราสารท่ีออกโดยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เรียก พันธบัตร 

(Bond) ส่วนตราสารหนีท่ี้ออกโดยบริษัทเอกชน เรียกหุ้นกู้ (Debenture)   โดยผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีไ้ด้มาจาก 3 แหล่ง คือ ดอกเบีย้ (คูปอง) 
ก าไร/ขาดทุน จากราคาซือ้ขาย (Capital Gain/Loss) และดอกเบีย้ของดอกเบีย้ (Interest on Reinvested Coupon) 

  

2.   กระแสเงินสดจากการลงทุนในตราสารหนี ้ก าหนดโดย ราคาท่ีตราไว้ (Par Value, Face Value ) อัตราดอกเบีย้ (Coupon) อายุคงเหลือ (Time to Maturity)    

3.   ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk or Market Risk or Price Risk) อัตราดอกเบีย้ในท้องตลาดเป็นตัวก าหนดอัตราผลตอบแทนท่ี
ตลาดต้องการจากตราสารหนี ้ถ้าอัตราดอกเบีย้สูงขึน้ ก็จะท าให้ผู้ลงทุนเรียกร้องผลตอบแทนท่ีมากขึน้ โดยจะสะท้อนอยู่ในอัตราคิดลด (Yield to maturity) ท่ีใช้ใน
การค านวณราคาก็จะสูงขึน้ตามไปด้วย 

  

4.    ปัจจัยท่ีควรค านึงถึงในการพิจารณาลงทุน เพื่อจัดการลงทุนให้เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละคน 1. ระยะเวลาการลงทุน 2. ความสามารถในการรับความเสี่ยง  3. 
ความต้องการกระแสเงินสด 4. สภาพคล่อง 5. การกระจายการลงทุน 

  

5.   ตราสารหนีท่ี้ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield Bond) หมายถึง ตราสารหนีท่ี้มีอันดับเครดิตต ่ากว่าระดับน่าลงทุน ด้อยค่าลดลงอย่างรวดเร็ว ผิดนัดช าระหนี ้และออก
โดยไม่มีการก ากับดูแล 

  

  
X_________________________________________ 
  (                                                                   ) 

    
  X____________________________________________ 
    (        )                                                                      

                   ลงชื่อลูกค้าผู้ท าแบบทดสอบ          ลงชื่อท่ีปรึกษาการเงินและการลงทุน / เจ้าหน้าท่ีบริษัท 
 


