แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ ยงของผูล้ งทุน (SUITABILITY FORM) -ประเภทบุคคลธรรมดา (INDIVIDUAL CLIENT)
ชื่อ.........................................………..................................................................
เลขที่บตั รประชาชน ........................................………..................................

นามสกุล.......................................................................................
เบอร์โทรศัพท์................................................................................

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลู ้ งทุนได้ทราบระดับความเสี่ ยงที่เหมาะสมกับตนเอง และเพื่อให้บริ ษทั จัดการฯ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการให้
คาแนะนาการลงทุนในกองทุนรวมที่ถูกต้องและเหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงของผูล้ งทุน ทั้งนี้ขอความกรุ ณาให้ผลู ้ งทุน
เลือกคำตอบที่ดีที่สุด เพียง 1 คาตอบ โดยตอบคาถามให้ครบถ้วนทั้ง 16 ข้อ และตรงตามความเป็ นจริ งมากที่สุด เพื่อให้สามารถวัดระดับ
ความเสี่ ยงที่เหมาะสมกับท่านได้
แบบประเมินนีป้ ระกอบด้ วยข้ อมูล 2 ส่ วน โดยส่ วนที่ 1 นับคะแนน และส่ วนที่ 2 ไม่ นบั รวมคะแนน
I. ส่ วนทีน
่ ับรวมคะแนน
1. ปัจจุบันคุณอำยุเท่ ำไร
(1) เกิน 60 ปี
(2) 50 – 60 ปี
(3) 35 – 49 ปี
(4) ต่ากว่า 35 ปี
2. ระดับกำรศึกษำของคุณ
(1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี
(2) ตั้งแต่ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
3. ประสบกำรณ์ กำรลงทุนในหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์ หมำยถึง หน่ วยลงทุน, หุ้นกู้, หุ้น, พันธบัตรรัฐบำล, ตัว๋ เงิน หรื อ
ตรำสำรอนุพนั ธ์ )
(1) ไม่มี
(2) น้อยกว่า 1 ปี
(3) 1 – 5 ปี
(4) มากกว่า 5 ปี
4. ระยะเวลำทีค่ ุณคำดว่ ำจะไม่ ใช้ เงินลงทุนในส่ วนนี้
(1) น้อยกว่า 1 ปี
(2) 1 – 3 ปี
(3) 3 – 5 ปี
(4) มากกว่า 5 ปี
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5. ท่ ำนต้ องกำรรำยได้ จำกเงินลงทุนส่ วนนีเ้ พื่อเป็ นค่ ำใช้ จ่ำยประจำหรื อไม่
(1) ต้องการมากที่สุด
(2) ต้องการบ้าง
(3) ต้องการเพียงเล็กน้อย
(4) ไม่มีความต้องการ
6. ปัจจุบันคุณมีกำรลงทุนในหลักทรัพย์ เป็ นสัดส่ วนเท่ ำใดเมื่อเทียบกับทรัพย์ สินทั้งหมด
(1) มากกกว่าร้อยละ 60
(2) ร้อยละ 30-60
(3) ร้อยละ 10-30
(4) น้อยกว่าร้อยละ 10
7. ทัศนคติเกีย่ วกับกำรลงทุน
(1) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้วา่ จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง
(2) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง
(3) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
(4) อยากได้ผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีขอ้ จากัดในการลงทุน
8. กำรลงทุนในหลักทรัพย์ ทมี่ คี วำมผันผวนสู ง มักให้ ผลตอบแทนทีส่ ู งในระยะยำว แต่ มคี วำมเสี่ยงทีจ่ ะทำให้ ขำดทุน
ได้ มำกขึน้ ได้ เช่ นกัน ท่ ำนสำมำรถรับควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนได้ ในระดับใด
(1) น้อยที่สุด โดยเน้นลงทุนที่มีกระแสรายได้ประจา และให้ความปลอดภัยในการลงทุน แม้วา่ จะได้รับผลตอบแทน
ในระดับต่าสุด
(2) รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ ยงในการขาดทุนได้บา้ งเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนท
สูงขึ้นในระยะยาว
(3) ปานกลางโดยสามารถรับความเสี่ ยงได้พอสมควรเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว
(4) มาก โดยสามารถรับความเสี่ ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว
9. ในบำงช่ วงเวลำ กำรลงทุนโดยเน้ นควำมปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ ผลตอบแทนในระดับทีต่ ำ่ กว่ ำเงินเฟ้ อ ซึ่ง
อำจจะทำให้ อำนำจในกำรซื้อลดลงได้ คุณมีเป้ำหมำยในกำรลงทุนเพื่อรักษำเงินต้ นอย่ ำงไร เมื่อพิจำรณำถึงเป้ำหมำย
ในกำรลงทุนของท่ ำน ข้ อใดต่อไปนีต้ รงกับท่ ำนมำกทีส่ ุ ด
(1) เงินต้นสาหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้วา่ จะได้รับผลตอบแทนต่ากว่าอัตราเงินเฟ้อ
(2) รับความเสี่ ยงในการสูญเงินต้นได้บา้ ง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ
(3) เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ ยงได้
(4) ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ ยงได้เต็มที่
10. ท่ ำนคิดว่ ำท่ ำนจะยอมรับผลขำดทุนจำกกำรลงทุนในกองทุนรวมได้ มำกเพียงใด
(1) ต่ากว่าร้อยละ 10
(2) ร้อยละ 10 ถึง 20
(3) ร้อยละ 20 ถึง 50
(4) มากกว่าร้อยละ 50
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II. ส่ วนทีไ่ ม่นับรวมคะแนน

11. คุณวำงแผนทีจ่ ะเกษียณอำยุภำยในระยะเวลำอีกกีป่ ี ข้ ำงหน้ ำ
(1) ปัจจุบนั ได้เกษียณอายุแล้ว
(2) ในช่วง ภายใน 1-9 ปี ข้างหน้า
(3) ในช่วง ภายใน 10-15 ปี ข้างหน้า
(4) เกินกว่า 15 ปี ข้างหน้า
12. คุณวำงแผนกำรลงทุนไว้ ในระยะเวลำกีป่ ี
(1) น้อยกว่า 1 ปี
(2) ตั้งแต่ 1 - 3 ปี
(3) ตั้งแต่ 3 – 7 ปี
(4) มากกว่า 7 ปี
13. ในสถำนกำรณ์ กำรลงทุนทีป่ กติ คุณคำดหวังผลตอบแทนทีจ่ ะได้ รับจำกกำรลงทุนเท่ ำใด
(1) ในช่วงระหว่างร้อยละ 0 ถึง 4
(2) ในช่วงระหว่างมากกว่าร้อยละ 4 ถึง 10
(3) ในช่วงระหว่างมากกว่าร้อยละ 10 ถึง 15
(4) มากกว่าร้อยละ 15
14. คุณต้ องกำรคำปรึกษำเรื่ องกำรวำงแผนกำรลงทุนระดับใดอย่ ำงไร
(1) ไม่แน่ใจว่าจะทาอย่างไรกับเงินลงทุน และไม่แน่ใจความต้องการ
(2) ทราบความต้องการแต่เลือกแนวทางการลงทุนเองไม่ถูก
(3) เลือกการลงทุนของตนเองได้ แต่ไม่แน่ใจในระดับคาดการณ์ความเสี่ ยงและผลตอบแทน
(4) เลือกการลงทุนของตนเอง ทราบความเป็ นไปของตลาดเงิน ตลาดทุน
15. สำหรับกำรลงทุนในกองทุนรวมทีม่ นี โยบำยลงทุนในต่ ำงประเทศตั้งแต่ ร้อยละ 20 ของ NAV
ท่ ำนสำมำรถรับควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำแลกเปลีย่ นได้ หรื อไม่
(1) ได้
(2) ไม่ได้
16. สำหรับกำรลงทุนในตรำสำรอนุพนั ธ์ เฉพำะกำรลงทุนในตรำสำรหนี้
กำรลงทุนในตรำสำรอนุพนั ธ์ เพื่อใช้ ในกำรปกป้องควำมเสี่ยงอัตรำดอกเบีย้ และ อัตรำแลกเปลีย่ น (กรณีลงทุนตรำ
สำรหนีต้ ่ ำงประเทศ) ในบำงครั้งอำจมีกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรปกป้องควำมเสี่ยงดังกล่ ำว คุณยอมรับได้ เพียงใด
(1) ได้
(2) ไม่ได้
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วิธีคำนวณระดับควำมเสี่ยง (Suitability Level)
เมื่อทาครบทุกข้อแล้ว ให้นาตัวเลขตามส่วนที่ 1 คาตอบข้อ 1-10 รวมกัน แล้วเทียบกับตารางระดับความเสี่ ยง

ตำรำงระดับควำมเสี่ ยง
ช่ วงคะแนน
ของท่ ำน

ประเภทนักลงทุน

ระดับควำมเสี่ยงที่
สำมำรถลงทุนได้

ตำ่ กว่ ำ 15

ท่านเป็ นนักลงทุนประเภท เสี่ ยงต่ำ ที่ตอ้ งการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็กน้อย
ไม่ตอ้ งการความเสี่ ยง และมีวตั ถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ

Defensive

15 - 21

ท่ า นเป็ นนักลงทุ น ประเภท เสี่ ย งปำนกลำงค่ อ นข้ ำ งต่ำ ที่ รั บ ความเสี่ ย งได้น้อ ย เน้น ปกป้ อง
เงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่าเสมอจากการลงทุน

Conservative

22 - 29

ท่านเป็ นนักลงทุนประเภท เสี่ ยงปำนกลำงค่ อนข้ ำงสู ง ที่ สามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนลดลง
เป็ นครั้งคราวได้

Medium

30 - 36

ท่านเป็ นนักลงทุนประเภท เสี่ ยงสู ง ที่ยอมรับความเสี่ ยงได้สูง รับความผันผวนของตลาดได้ และ
สามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว

Balanced growth

37 ขึน้ ไป

ท่ า นเป็ นนักลงทุ น ประเภท เสี่ ย งสู ง มำก ที่ ต ้อ งการได้รั บ โอกาสที่ จ ะได้รั บ ผลตอบแทนสู ง
ความเสี่ ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ใน Significant portion

Growth

ผลรวมคะแนนของคุณ คือ ...................คะแนน
ระดับความเสี่ ยง (Suitability Score) คือ ...................
กำรจัดสรรสินทรัพย์ ให้ สอดคล้ องกับควำมเสี่ยง
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Risk Profile Agreement
...........................................................................................................................................................................
ผลรวมคะแนนของคุณ คือ ...................คะแนน
ระดับความสามารถในการรับความเสี่ ยงของคุณ คือ ... ......................
ระดับความเสี่ ยงของการลงทุนในกองทุนและประเภทนักลงทุน
ประเภทนักลงทุน
คะแนน
ระดับควำมเสี่ยงกองทุน

กองทุนรวมทีส่ ำมำรถลงทุนได้

< 15

1

TMBMF

15-21

1-4

UOBID, TMBBF, TMBMF, TMBTHANAPLUS

22-29

1-5

เสี่ยงสู ง
(Balanced Growth)

30-36

1-7

เสี่ยงสู งมำก
(Growth)

> 37

1-8

เสี่ยงตำ่ (Defensive)
เสี่ยงปำนกลำงค่ อนข้ ำงตำ่
(Conservative)
เสี่ยงปำนกลำงค่ อนข้ ำงสู ง
(Medium)

UOBID, TMBBF, ABV, TMBGINCOME,
TMBMF, TMBTHANAPLUS
UOBID, TMBBF, ABV, ABG, TMB50,
TMBAGLF, TMBGQG, TMBGINCOME,
TMBMF, TMBTHANAPLUS, TMBGOLDS,
K-STAR-A(A)
UOBID, TMBBF, ABV, ABG, TMB50,
TMBAGLF, TMBGQG, TMBGINCOME,
TMBMF, TMBTHANAPLUS, TMBGOLDS,
K-STAR-A(A)

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ระดับความสามารถในการรับความเสี่ ยงของข้าพเจ้าตามที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนั้น ถูกต้อง และรับรองว่าเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เพื่อตอบคาถามในแบบประเมินการลงทุนด้วยตนเอง ในกรณีที่กองทุนที่ขา้ พเจ้าเลือกลงทุน มีระดับความเสี่ ยงกองทุนสูงกว่าระดับความ
เสี่ ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของข้าพเจ้า จากการประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมินระดับความเสี่ ยงล่าสุดที่ขา้ พเจ้าเคยให้ไว้
ข้าพเจ้าตกลงยอมรับความเสี่ ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคาแนะนาการลงทุน รวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนคาเตือนและความเสี่ ยง
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุน  UOBID  TMBBF  ABV  ABG  TMB50  TMBAGLF  TMBGQG
 TMBGINCOME  TMBMF  TMBTHANAPLUS  TMBGOLDS  K-STAR-A(A)
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เงื่อนไขและข้อตกลงในการบริ การ
คาเตือน
แบบสอบถามนี้ จดั ทาขึ้นโดยบริษทั เอฟดับบลิ วดี ประกัน
ชีวิต จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ผลสรุปจากแบบสอบถาม
นี้ เกิ ดจากข้อมูลที่ ลกู ค้าได้ให้ไว้กบั บริษทั ฯ และไว้ใช้สาหรับ
ประกอบการพิ จารณาในกรณี ที่ลกู ค้าตัดสิ นใจลงทุน
แบบสอบถามและผลสรุปนี้ ไม่ถือเป็ นการเสนอขาย
ผลิ ตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน และไม่ถือว่าเป็ น
คาแนะนาทางการลงทุนแต่อย่างใด บริษทั ฯ ไม่ได้มีส่วนใน
การรับผิดชอบ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียต่อความถูกต้องหรือ
ครบถ้วนของข้อมูลที่ได้ให้ไว้ บริษทั ฯ จะเก็บข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามเป็ นความลับ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจถูก
นามาใช้โดยบริษทั ฯ หรือบริษทั ในกลุ่มโดยไม่เปิ ดเผยที่มา
ของข้อมูลเพื่อนามาพัฒนา และ/หรือ ทาการตลาดให้กบั
ผลิ ตภัณฑ์ต่อไป ทัง้ นี้ มลู ค่าการลงทุนและรายได้จากการ
ลงทุนอาจลดลงหรือเพิ่ มขึ้น ซึ่งลูกค้าจะไม่ได้รบั การ
รับประกันใดๆในการรับเงินคืนเนื่ องจากการลงทุนดังกล่าว
ดังนัน้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อน
การตัดสิ นใจลงทุน

บันทึกรับทราบการขอรับบริการ
 ลูกค้ายิ นยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้ าที่ของบริษทั ฯ เพื่อประกอบการจัดทาแบบประเมินของลูกค้า และลูกค้าทราบว่าได้ทาแบบสอบถามนี้ เพื่อประโยชน์
ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รบั ได้ของตนเอง
 ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลกู ค้าแจ้งแก่เจ้าหน้ าที่ของบริษทั ฯ เท่านัน้ ทัง้ นี้ มิได้เป็ นการแสดงว่า บริษทั ฯ ยอมรับถึง
ความถูกต้อง ความครบถ้วนหรือความน่ าเชื่อถือของข้อมูลที่ลกู ค้าได้แจ้งจากแบบประเมินดังกล่าว
 เมื่อเจ้าหน้ าที่บริษทั ฯ ทาการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลกู ค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน ถือ
ว่าลูกค้าได้รบั ทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนแล้ว
 ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทัง้ คาเตือนและความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน และควรขอคาแนะนาการลงทุนจากผู้ที่ส ามารถให้
คาแนะนาได้) ให้รอบคอบอย่างถี่ถ้วนควบคู่กบั การศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่
เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสิ นใจลงทุน ทัง้ นี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่ได้จากบริษทั ฯ (ถ้ามี) เป็ นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่ งเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
ลงทุนของลูกค้าเท่านัน้
 การลงทุนขึ้นอยู้กบั การตัดสิ นใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผกู พันกับผลการประเมิ นของลูกค้าและอาจไม่ได้เป็ นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่
ได้รบั ตามแบบประเมินนี้ ทัง้ นี้ ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงที่เกิ ดจากการลงทุนนัน้ เอง และยอมรับว่าการดาเนิ นการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็ นไปตาม
ผลการประเมินและอาจมีผลไม่แน่ นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
 บริษทั ฯ ผู้บริหารรวมทัง้ พนักงาน เจ้าหน้ าที่ของบริษทั ฯ ไม่มีความรับผิดชอบ ภาระ หรือหน้ าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิ ดขึ้นจากการลงทุนของ
ลูกค้า
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนจัดการทรัพย์สินเป็ นเพียงหลักทั ่วไปเท่านัน้ ท่านควรขอรับการปรึกษาด้านภาษี และกฏหมายเพิ่ มเติ ม จาก
ผู้เชี่ยวชาญของท่าน
แบบประเมิน การดาเนิ นการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านัน้ ซึ่งลูกค้าได้อ่านคาเตือนข้างต้นและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องแล้ว โดยลูกค้าเข้าใจและตกลงตามคาเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
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(

)
วันที่ …………………………..…………………

ลายมือชื่อผูต้ ิดต่อลูกค้า .....................................................................................................................................................
(

)
วันที่ …………………………..……..…………..

Page 7 of 7

