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แบบฟอรม์การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge assessment) 

และรบัรองคณุสมบติัการเป็นผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย (Accredit Investors : AI)  

 

1. คณุสมบติัด้านสินทรพัยล์กัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 
ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้าพเจ้ามีคณุสมบติัดงัต่อไปน้ี 
� 1.1 ผู้ลงทุนสถาบนั (Institutional Investors : II) ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการกําหนด  
บทนิยามผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ ่(ขา้มขอ้ 2. และไม่จําเป็นตอ้งทําแบบฟอรม์รบัทราบความเสีย่ง) 
� 1.2 ผูล้งทุนรายใหญ่ (High Net Worth: HNW) 

กรณีนิตบิุคคล ทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
� มสี่วนของผูถ้อืหุน้ตามงบการเงนิปีล่าสุดทีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบแล้วตัง้แต่ 75 ลา้นบาทขึน้ไป 
� มเีงนิลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย์หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าตัง้แต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป หรอืในกรณีที่นับรวมเงนิฝากแล้วมเีงนิ

ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าวตัง้แต่ 30 ลา้นบาทขึน้ไป ทัง้น้ี ใหพ้จิารณาตามงบการเงนิปีล่าสุดทีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้ 
กรณีบุคคลธรรมดา ซึง่นับรวมกบัคู่สมรสแลว้มลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
� มสีนิทรพัย์สุทธติัง้แต่ 30 ล้านบาทขึน้ไป ทัง้น้ี สนิทรพัย์ดงักล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัประจําของ

บุคคลนัน้ 
� มรีายไดต้่อปีตัง้แต่ 3 ลา้นบาทขึน้ไป 
� มเีงนิลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย์หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตัง้แต่ 8 ลา้นบาทขึน้ไป หรอืในกรณีทีนั่บรวมเงนิฝากแล้วมเีงนิลงทุน

ในทรพัยส์นิดงักล่าวตัง้แต ่15 ลา้นบาทขึน้ไป 
� 1.3 ผูม้เีงนิลงทุนสงู (โดยขา้พเจา้มกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในครัง้แรกตัง้แต่ 500,000 บาทขึน้ไป) 

2. คุณสมบติัทางการศึกษา ความรู้หรือประสบการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี (สําหรบัผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW) และ ผู้มเีงนิลงทุนสูง
เท่านัน้) 
2.1. ท่านไดร้บัประกาศนียบตัรหรอืปรญิญาจากการศกึษาในสาขาการเงนิ พาณิชยศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์หรอืวางแผนทางการเงนิ หรอืไม่ 

� ใช่ (โปรดระบรุายละเอยีด) .................................................................................... 
� ไม่ใช่ 

2.2. ท่านมใีบอนุญาตหรอืไดร้บัคุณวุฒทิางการเงนิอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี หรอืไม่ 
� ใช่ (เลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

� IC Plain - ผูแ้นะนําการลงทุนตราสารทัว่ไป หรอื IC Complex - ผูแ้นะนําการลงทุนตราสารซบัซอ้น 
� Investment Planer – ผูว้างแผนการลงทุน  � Certified Financial Planner (CFP) 
� Chartered Financial Analyst (CFA)  � Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) 
� Financial Risk Manager (FRM)   � Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) 
� อื่นๆ ........................................................................................ 

� ไม่ใช่ 
 2.3. ท่านมปีระสบการณ์ทาํงานในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงนิการลงทุน หรอืไม่ 

� ใช่ ได้แก่ Chief Financial Officer หรือ พนักงานของสถาบันการเงินที่ร ับผิดชอบงานด้านการลงทุน หรือวาณิชธนากร             
ผูช้่วยผู้จดัการกองทุน หรอืผู้ช่วยนักวเิคราะห์หลักทรพัย์ (และยงัคงนับคุณสมบตัิในประสบการณ์ทํางานข้างต้น ต่อไปอกี 1 ปี 
ภายหลงัสิน้สุดการดํารงตําแหน่งน้ี) 

� ไม่ใช่ 
2.4. ท่านมปีระสบการณ์การลงทนุยอ้นหลงัในสนิทรพัยเ์สีย่งหรอืผลติภณัฑก์ารลงทุนทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น ดงัต่อไปน้ีอย่างใด

อย่างหน่ึงเป็นประจําและต่อเน่ือง หรอือย่างน้อย 1 ครัง้ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปีตดิต่อกนัหรอืไม่ 
� ใช่ (เลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
สนิทรพัยเ์สีย่ง 

� ทีม่คีวามผนัผวนทางราคา เช่น หุน้/กองทนุรวมตราสารทุน 
� ทีม่คีวามเสีย่งดา้นเครดติ เช่น หุน้กูเ้อกชน/กองทนุรวมทีเ่น้นลงทนุในหุน้กูภ้าคเอกชน 

 ผลติภณัฑก์ารลงทุนทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น 
� ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน (hybrid securities)  � ตราสารหน้ีทีค่รบกําหนดไถ่ถอนเมื่อมกีารเลกิบรษิทั (perpetual bond) 
� สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives)  � ตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured notes) 
� กองทุน hedge fund    � ตราสารหน้ีทีไ่มม่กีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (unrated bond) 
� กองทุนรวม complex return   � ตราสารดอ้ยสทิธเิพื่อนับเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(Basel III)  
� กองทุนรวมทองคาํ/น้ํามนัทีไ่ม่ได ้track spot 
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� กองทุนรวมทีม่กีารลงทุนใน derivatives ทีม่กีลยุทธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment) หรอืการลงทุนใน exotic 

derivatives โดยมกีารใชว้ธิ ีVaR approach เพื่อคาํนวณฐานะการลงทนุของตราสาร 
� กองทุนรวมทีล่งทุนในตราสารหน้ี non-investment grade/unrated Bond เกนิกว่ารอ้ยละ 60 ของ NAV 

� ไม่ใช่ 
2.5 ท่านมีการถือครองหน่วยลงทุนของ กองทุนประเภทเดียวกับกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทริ์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

(PRINCIPAL CR-AI) หรอืไม่ 
� ใช่ (โปรดระบุรายละเอยีด) .................................................................................... 
� ไม่ใช่ 

 

เอกสารหลกัฐานประกอบการรบัรองคณุสมบติั    ………………………….…………………. 
(สาํหรบัผูล้งทุนรายใหญ่ (HNW) เท่านัน้)                   (……………………………………………) 
� ประสงคท์ีจ่ะใหเ้อกสารหลกัฐานประกอบคุณสมบตั ิ  ลายมอืชื่อผูล้งทุน / ผูแ้ทนตามกฎหมาย (พรอ้มประทบัตราบรษิทั (ถ้าม)ี 

     (ระบุเอกสารทีไ่ดร้บั) .......................................................     วนัที…่…………………………………… 

� ไม่ประสงคท์ีจ่ะใหเ้อกสารหลกัฐานประกอบคุณสมบตั ิ    

 

 

สาํหรบัเจา้หน้าทีข่องผูส้นับสนุนการขายและตวัแทน/ For official use only 

ความคดิเหน็ของ IC Complex/ IP 

(ยกเวน้ผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 1.1) 

� มคุีณสมบตั ิตามขอ้ 1. และมคุีณสมบตัทิางการศกึษา ความรูห้รอืประสบการณ์ ตามขอ้ 2. ครบถ้วน  

สาํหรบั ข้อ 2.4 ส่วนทีเ่ป็นประสบการณ์ลงทุนในผลติภณัฑก์ารลงทุนทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น  

� มปีระสบการณ์การลงทุน (สามารถอธบิายดว้ย technical term)  

� ไม่มปีระสบการณ์การลงทุน หรอืมปีระสบการณ์การลงทุนน้อย (ไดท้ําการอธบิายลกัษณะสาํคญัและความเสีย่งของกองทุนโดยละเอยีด)  

ชื่อ ……………………………..…………………. เลขทีใ่บอนุญาต ………………………………… วนัที ่………………………………… 

 
หมายเหตุ 
- เงินลงทุน หมายถงึ เงนิลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย ์เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน กองทุนรวม เป็นตน้ หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
- ผู้ลงทุนผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษทีเ่ป็นนิติบุคคล ใหพ้จิารณาคุณสมบตัดิา้นประสบการณ์หรอืความรูจ้ากบุคคลธรรมดาทีม่สี่วนร่วม

ในการตดัสนิใจลงทุนของนิตบุิคคลนัน้ และคุณสมบตัดิา้นฐานะการเงนิจากงบการเงนิประจํางวดปีบญัชลี่าสุดทีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้ 
- ผู้ลงทุนสถาบัน ได้แก่ (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย (2) ธนาคารพาณิชย์ (3) ธนาคารทีม่ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น (4) บริษัทเงินทุน (5) บริษัท

เครดติฟองซเิอร ์(6) บรษิทัหลกัทรพัย ์(7) บรษิทัประกนัวนิาศภยั (8) บรษิทัประกนัชวีติ (9) กองทุนรวม (10) กองทุนส่วนบุคคลซึง่บรษิทัหลกัทรพัยร์บัจดัการ

เงนิทุนของผูล้งทุนดงันี้ (ก) ผูล้งทุนตาม (1) ถงึ (9) หรอื (11) ถงึ (24) หรอื (26) (ข) ผูล้งทุนตาม (25) ทัง้นี้ เฉพาะในธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัยท์ีอ่อก

โดยบริษัทดังกล่าว (ค) ผู้ลงทุนทีม่คีุณสมบตัิด้านฐานะทางการเงินเทียบเท่าผู้ลงทุนรายใหญ่พเิศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (11) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ           

(12) กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ (13) กองทุนประกนัสงัคม (14) กองทุนการออมแห่งชาต ิ(15) กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 

(16) ผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (17) สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ (18) สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 

(19) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (20) นิตบุิคคลประเภทบรรษทั (21) นิตบุิคคลซึง่มผีูล้งทุนตาม (1) ถงึ (20) ถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 75 ของ

จํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด (22) ผูล้งทุนต่างประเทศซึง่มลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูล้งทุนตาม (1) ถงึ (21) (23) ผูท้ีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญ

ในการลงทุน ได้แก่ (ก) ผูจ้ดัการกองทุน หรอืผูจ้ดัการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกีย่วกบั

บุคลากรในธุรกจิตลาดทุน (ข) นักวเิคราะหก์ารลงทุนทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน (ค) ผูล้งทุนทีม่ลีกัษณะเฉพาะ (angel investor) ดงันี้ ทัง้นี้ เฉพาะใน

ธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัย์ทีอ่อกตามประกาศเกีย่วกบัการเสนอขายหลกัทรพัย์โดยวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรอืวสิาหกจิเริม่ต้น 

(startup) หรอืหลกัทรพัย์ทีเ่สนอขายผ่านผูใ้หบ้รกิารระบบคราวดฟั์นดงิ (crowdfunding portal) ทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน 1. ทีป่รกึษาทางการเงนิ 

ทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากสํานักงาน 2. ผูใ้หบ้รกิารระบบคราวด์ฟันดงิ (crowdfunding portal) ทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากสํานักงาน 3. ผูล้งทุนทีม่คีุณสมบตัิ

ด้านความรูห้รอืประสบการณ์ และคุณสมบตั ิด้านฐานะการเงนิ อย่างครบถ้วนตามทีก่ําหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศ (24) กจิการทีป่ระกอบธุรกิจใน

ลกัษณะเงนิร่วมลงทุน ไดแ้ก่ นิตบุิคคลร่วมลงทุน และกจิการเงนิร่วมลงทุน (25) บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทัในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี้ ทัง้นี้ เฉพาะ

ในธุรกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัทรพัย์ทีอ่อกโดยบรษิทัดงักล่าว (ก) กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืพนักงาน (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ค) บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม 

บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์กบับรษิทัตามวรรคหนึง่ ใหห้มายความรวมถงึบุคคลทีเ่คยมคีวามสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ขา้งตน้ ซึง่พน้จากการมลีกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน (26) ผูล้งทุนอืน่ใดตามทีส่าํนักงานประกาศกําหนด 


