
 

 

 

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับนิติบุคคล 
คำถามข้อ 1-10 ใช้เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
1. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน) 

ก. น้อยกว่า 1 ปี               ข. 1-5 ปี                   ค. 6-10 ปี                 ง. มากกว่า 10 ปี 
2. ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและคา่ใช้จ่ายประจำเป็นสัดสว่นเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินกิจการ 

ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายไดท้ั้งหมด                           ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด   
ค. ตั้งแตร่้อยละ 25 แต่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด   ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด 

3. นิติบุคคลมสีถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร 
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนีส้ิน                           ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน 
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหน้ีสิน                            ง. มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือไม่มีหนี้สินเลย 

4. นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ก. เงินฝากธนาคาร                                       ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 
ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี ้                   ง. หุ้นสามัญหรอืกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อ่ืนที่มีความเสี่ยงสูง 

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่ากจิการจะไมม่ีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี ้  
ก. ไม่เกิน 1 ปี                   ข. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี                    ค. ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี                 ง. มากกว่า 5 ปี 

6. ความสามารถในการรับความเสีย่งของนิติบุคคลคือ 
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและไดร้ับผลตอบแทนสม่ำเสมอแตต่่ำได ้
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสม่ำเสมอแต่อาจเสีย่งท่ีจะสญูเสียเงินต้นได้บ้าง 
ค. เน้นโอกาสไดร้ับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงท่ีจะสญูเสียเงินต้นไดม้ากขึ้น 
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงท่ีจะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได ้

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจท่ีจะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สดุ   

      

ก. กลุ่มการลงทุนที ่1 มีโอกาสได้รบัผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย 
ข. กลุ่มการลงทุนที ่2 มีโอกาสได้รบัผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมผีลขาดทุนได้ถึง 1% 
ค. กลุ่มการลงทุนที ่3 มีโอกาสไดร้ับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% 
ง. กลุ่มการลงทุนที ่4 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% 

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรูส้ึกอย่างไร  
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน                           ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง 
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง                  ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนท่ีอาจจะได้รับสูงขึ้น 

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไมไ่ด้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด 
ก. 5% หรือ น้อยกว่า           ข. มากกว่า 5%-10%         ค. มากกว่า 10%-20%    ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป 

10. หากปีท่ีแล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร 
ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือท้ิง          ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง 
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา    ง. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน 

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการให้คำแนะนำ  (ไม่นำมาคดิคะแนน) 
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น 
11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ)์ และหุ้นกู้ท่ีมอีนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ทา่นจะได้รับผลตอบแทนในอัตราทีสู่งมาก 
แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสญูเงินลงทุนท้ังหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด 

ก. ไม่ได้                                                              ข.  ได้ 
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ 
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพยีงใด 

ก. ไม่ได้                                                              ข.  ได้ 
สำหรับเจ้าหน้าที่ 
ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน 
ตอบ ก. = 1 คะแนน    ตอบ ข. = 2 คะแนน    ตอบ ค. = 3 คะแนน    ตอบ ง. = 4 คะแนน 
สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด 

 

วันท ี่         
ชื่อ     เลขที่บัญชี (สาํหรับเจ้าหน้าท ี่)       



 

 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 

น้อยกว่า 15 1 เสี่ยงต่ำ 
15-21 2 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ 
22-29 3 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง 
30-36 4 เสี่ยงสูง 

37 ขึ้นไป 5 เสี่ยงสูงมาก  
 

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเร่ืองการจัดสรรการลงทุน 

ประเภทผู้ลงทุน 
สัดส่วนการลงทุน  

เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น 
ตราสารหนี้ภาครัฐ 

ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี 
ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน 
การลงทุน
ทางเลือก* 

เสี่ยงต่ำ >60% <20% <10% <5% 
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ <20% <70% <20% <10% 
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง <10% <60% <30% <10% 
เสี่ยงสูง <10% <40% <40% <20% 
เสี่ยงสูงมาก <5% <30% >60% <30% 

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า   
 
คะแนนรวมทีไ่ด้   
 

ลงช่ือผู้ประเมิน  (…………………………………………………)        ลงชื่อผู้ตรวจสอบ  (…………………………………………………) 
วันท่ี………………/…………………/………………… 

 
 
 
 

ลงชื่อ ………………………………………………................... ผู้ลงทุน


