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แบบประเมินระดับความเสียงในการลงทุนทีเหมาะสม (Suitability Test)
การทําแบบประเมินระดับความเสียงฉบับนี  เพือให้ ทา่ นทราบระดับความเสียงทีเหมาะสมกับตนเองและเพือให้ บริษัทในกลุม่ การเงินธนชาตใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการให้ คําแนะนําในการลงทุนทีเหมาะสม
กับระดับความเสียงของท่านดังนัน ขอให้ ท่านเลือกคําตอบทีคิดว่าเหมาะสมกับท่านมากทีสุดและตอบคําถามให้ ครบถ้ วนทุกข้ อ
ประเภทลูกค้ า

บุคคลธรรมดา

นิติบคุ คล

ชือ-นามสกุล / ชือนิติบคุ คล.............................................................................................................เลขประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบคุ คล........................................................................
กรณีนิติบคุ คล ชือผู้ติดต่ อ................................................................................................................................................................. ..................... ............................................................................
มีสว่ นของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผ้ ูสอบบัญชีตรวจสอบแล้ ว ตังแต่
 100 ล้ านบาทขึ นไป หรือ
มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้ าล่าสุดทีผ้ ูสอบบัญชีตรวจสอบแล้ ว ตังแต่
 20 ล้ านบาทขึนไป

หรือกรณีนบั รวมเงินฝากแล้ วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตังแต่
 40 ล้ านบาทขึ นไป
สามารถแจ้ งความประสงค์ ไม่ ขอรับทําแบบประเมินระดับความเสียงในการลงทุน(ตามแบบฟอร์ มทีบริษัทในกลุ่มทางการเงินธนชาตกําหนด)
คําถาม
1. ปั จจุบนั ท่ านอายุ(ข้ อนีเ? ฉพาะบุคคลธรรมดาตอบ)
 (1)ตังแต่
 60 ปี
 (2) 50 - 59 ปี
 (3 )35 - 49 ปี
(4) น้ อยกว่า 35 ปี
2.ประสบการณ์ การลงทุนในหลักทรัพย์ ของท่ าน
(1) ไม่มีประสบการณ์เลย (2) มีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี
(3) มีประสบการณ์ประมาณ 1 – 5 ปี
(4) มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี
3. ท่ านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์ สินกลุ่มใดต่ อไปนีบ? ้าง (เลือกได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
(1) เงินฝากธนาคาร
(2) พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
(3) หุ้นกู้ หรื อกองทุนรวมตราสารหนี 
(4) หุ้นสามัญ หรื อกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อืนทีมีความเสียงสูง
4.ระยะเวลาทีท่านคาดว่ าจะไม่ มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนนี ?
(1) น้ อยกว่า 1 ปี
(2) 1 – 3 ปี
(3) 3 – 5 ปี
(4) มากกว่า 5 ปี
5. ระดับความเสียงของการลงทุนทีท่านยอมรับได้
(1) ยอมรับความเสียงได้ ตํามากถึงไม่ได้ เลย เมือเกิดความผันผวนของตลาดทีมีผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุน
(2) ยอมรับความเสียงได้ คอ่ นข้ างตํา กว่าค่าเฉลีย เมือเกิดความผันผวนของตลาดในช่วงระยะเวลา 1 ปี หรือหากมีเหตุการณ์สําคัญทีสง่ ผลกระทบต่อตลาด ซึง ทําให้ มูลค่าเงินลงทุนปรับตัวลดลง
ในสัดส่วนน้ อยกว่าร้ อยละ 5 หรือใม่เกินร้ อยละ 15
 (3)ยอมรับความเสียงได้ ปานกลาง หรื อตามค่าเฉลีย เมือเกิดความผันผวนของตลาดในช่วงระยะเวลามากว่า 1 ปี ขึน ไป หรื อหากมีเหตุการณ์สําคัญทีส่งผลกระทบต่อตลาด ซึงทําให้ มูลค่าเงิน
ลงทุนปรับตัวลดลงในสัดส่วนร้ อยละ 15 แต่ไม่เกินร้ อยละ 20
 (4)ยอมรับความเสียงได้ คอ่ นข้ างสูง จากความผันผวนของตลาดในการลงทุนระยะเวลายาว มากกว่า 1 ปี ขึ นไป ซึง ทําให้ มลู ค่าเงินลงทุนปรับตัวลดลงในสัดส่วนร้ อยละ 20 แต่ไม่เกิน ร้ อยละ 30
 (5)ยอมรับความเสียงได้ สงู จากความผันผวนของตลาดในการลงทุนระยะเวลายาว มากกว่า 1 ปี ขึ นไป ซึง ทําให้ มูลค่าเงินลงทุนปรับตัวลดลงในสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 30
6. มูลค่ าเงินออมและหลักทรัพย์ ทมี ีไว้ เพือลงทุน
(1) ตํากว่า 1 ล้ านบาท
(2) 1 ล้ านบาท – 3 ล้ านบาท
(3) 3 ล้ านบาท – 10 ล้ านบาท
(4) สูงกว่า 10 ล้ านบาท
7. สัดส่ วนเงินออมและหลักทรัพย์ ทมี ีไว้ เพือลงทุนเมือเทียบกับทรัพย์ สินของท่ าน
(1)น้ อยกว่าร้ อยละ 20
(2) ร้ อยละ 20 – 40
(3) ร้ อยละ 41 – 60
(4) ร้ อยละ 60 ขึนไป

8. ปั จจุบนั ท่ านมีภาระทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายประจํา (เช่ น ค่ าผ่ อนบ้ าน รถ ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว และค่ าเลีย? งดูครอบครั ว) ต่ อรายได้ เป็ นสัดส่ วนเท่าใด
(1) มากกว่าร้ อยละ 75 ของรายได้ ทงหมด
ั
(2) ระหว่างร้ อยละ 50 ถึงร้ อยละ 75 ของรายได้ ทงหมด
ั
(3) ระหว่างร้ อยละ 25 ถึงร้ อยละ 50 ของรายได้ ทงหมด
ั
(4) น้ อยกว่าร้ อยละ 25 ของรายได้ ทงหมด
ั
9. ท่ านมีสถานภาพทางการเงินในปั จจุบนั อย่ างไร
(1) มีทรัพย์สินน้ อยกว่าหนีส ิน
(2)มีทรัพย์สินเท่ากับหนี สิน
(3)มีทรัพย์สินมากกว่าหนี สิน
(4)มีความมัน ใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสําหรับการใช้ ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ ว
10. ท่านมีวัตถุประสงค์ ในการลงทุน เพือต้ องการนําผลตอบแทนมาใช้ ในการจับจ่ ายใช้ สอยประจําหรื อไม่
(1) ต้ องการมาก
(2) ต้ องการปานกลาง
(3) ต้ องการเล็กน้ อย
(4) ไม่ต้องการเลย เพราะมีรายได้ ประจําอยูแ่ ล้ ว
กรณีนิติบคุ คล หากท่ านมีสถานะ

11. วัตถุประสงค์ หลักในการลงทุนของท่ าน คือ
(1) เน้ นเงินต้ นต้ องปลอดภัยและได้ รับผลตอบแทนสมําเสมอแต่ตําได้
(3) เน้ นโอกาสได้ รับผลตอบแทนทีสงู ขึน แต่อาจเสียงทีจะสูญเสียเงินต้ นได้ มากขึ น
คําถามข้ อ 12 – 14ใช้ เป็ นข้ อมูลเพิมเติมเพือประกอบการให้คําแนะนํา

(2) เน้ นโอกาสได้ รับผลตอบแทนทีสมําเสมอ แต่อาจเสียงทีจะสูญเสียเงินต้ นได้ บ้าง
(4) เน้ นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสียงทีจะสูญเงินต้ นส่วนใหญ่ได้

12. นอกเหนือจากความเสียงในการลงทุนแล้ ว ท่านสามารถรับความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนได้ เพียงใด
(ก) ไม่ได้ (ข) ได้ บ้าง (ค) ได้
13.การลงทุนในกองทุนรวมทีมีนโยบายการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ นอกเหนือจากทีเกียวข้ องกับความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน ท่ านอาจจะสูญเงินลงทุนทัง? หมด ท่ านยอมรั บ
ความเสียงได้ เพียงใด
(ก) ไม่ได้ (ข) ได้ บ้าง (ค) ได้
14. การลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ หากการลงทุนประสบความสําเร็ จ ท่ านจะได้ รับผลตอบแทนในอัตราทีสูงมาก แต่ หากการลงทุนล้ มเหลว ท่ านอาจจะสูญเงินลงทุนทัง? หมดและ
อาจต้ องลงเงินชดเชยเพิมบางส่ วน ท่ านยอมรับได้ เพียงใด(เฉพาะลูกค้ าทีเปิ ดบัญชีซือ? ขายสัญญาซือ? ขายล่ วงหน้ า)
(ก) ไม่ได้ (ข) ได้ บ้าง (ค) ได้
ผลประเมินของท่ านอยู่ในระดับคะแนน

คะแนน
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ตารางแสดงคะแนน และระดับความเสียงในการลงทุนทีเหมาะสม
ระดับ
1

คะแนน
บุคคล
นิติบคุ คล
ธรรมดา
น้ อยกว่า 20
น้ อยกว่า 16

2

20 - 26

16 - 22

3

27 - 34

23 - 30

4

35 - 41

31 - 37

5

ตังแต่

42 ขึ นไป

ตังแต่

38 ขึ นไป

ประเภทนักลงทุน

ระดับความเสียงในการลงทุนทีเหมาะสม

นักลงทุนประเภทเสียงตํา:
ต้ องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินกับธนาคารเล็กน้ อยไม่
ต้ องการความเสียงและมีวตั ถุประสงค์การลงทุนในระยะสันๆ

นักลงทุนประเภทเสียงปานกลางค่ อนข้ างตํา:
รับความเสียงได้ น้อยเน้ นปกป้ องเงินลงทุนโดยมุง่ หวังรายได้ สมําเสมอ
จากการลงทุน
นักลงทุนประเภทเสียงปานกลางค่ อนข้ างสูง :
สามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนทีลดลงเป็ นครัง คราวได้
นักลงทุนประเภทเสียงสูง:
ยอมรับความเสียงสูงได้ รับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถ
ยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุง่ หวังการเติบโตของเงินลงทุนและ
ผลตอบแทนในระยะยาว
นักลงทุนประเภทเสียงสูงมาก/ เสียงสูงมากอย่ างมีนัยสําคัญ:
ต้ องการได้ รับโอกาสทีจะได้ รับผลตอบแทนสูงแม้ จะมีความเสียงสูง
และยอมรับการขาดทุนได้ ในระดับสูงพอควร

 ตราสารหนี ทีมีระดับความเสียง 1
 กองทุนรวมทีมีระดับความเสียง 1
 ตราสารหนี ทีมีระดับความเสียง 1-4
 กองทุนรวมทีมีระดับความเสียง 1-4
 ตราสารหนี ทีมีระดับความเสียง 1-5
 กองทุนรวมทีมีระดับความเสียง 1-5
 ตราสารหนี ทีมีระดับความเสียง 1-7
 กองทุนรวมทีมีระดับความเสียง 1-7

 ตราสารหนี ทีมีระดับความเสียง 1-8
 กองทุนรวมทีมีระดับความเสียง 1-8

คําแนะนําเรื องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)
ประเภทนักลงทุน
เสียงตํา
เสียงปานกลางค่อนข้ างตํา
เสียงปานกลางค่อนข้ างสูง
เสียงสูง
เสียงสูงมาก/ เสียงสูงมากอย่าง
มีนยั สําคัญ

เงินฝากและตราสาร ตราสารหนี ภาครัฐทีมี
หนี ระยะสัน
อายุมากกว่า 1 ปี
> 60%
< 20%
< 70%
< 10%
< 60%
< 10%
< 40%
< 5%
< 30%

สัดส่ วนการลงทุน
ตราสารหนี 
ตราสารทุน
ภาคเอกชน
< 20%
< 10%
< 20%
< 30%
< 40%
> 60%

การลงทุนทางเลือก
< 5%
< 10%
< 10%
< 20%
< 30%

เงือนไขและข้ อตกลง
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริ ษทั ในกลุม่ การเงินธนชาต นําข้ อมูลทีข้าพเจ้ าได้ ให้ ไว้ ในเอกสารฉบับนี ไปใช้ เป็ นข้ อมูลส่วนตัวของข้ าพเจ้ าในการลงทุนหรือมีไว้ ซงึ ผลิตภัณฑ์และ/หรือการใช้ บริการต่างๆของบริษัท
ในกลุม่ การเงินธนชาต ทังนี
 ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของข้ าพเจ้ าแล้ ว
การลงทุนขึนอยู
 ่กบั การตัดสินใจของท่านซึง ไม่ผูกพันกับผลการประเมินของท่านและอาจมิได้ เป็ นไปตามระดับความเสียงของการลงทุนตามแบบประเมินนี และท่านยินยอมรับความเสียงทีเกิดจากการลงทุน
ในกรณีทีท่านตัดสินใจลงทุนในระดับความเสียงทีสงู กว่าระดับความเสียงของการลงทุนจากผลการประเมินถือว่าท่านตกลงยินยอมรับความเสียงของการลงทุนนัน เองท่านยอมรับว่าการดําเนินการลงทุนของ
ท่านอาจไม่เป็ นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลียนแปลงไปจากผลการประเมินได้
การให้ ข้อมูลทีถกู ต้ องตรงต่อความเป็ นจริงและเป็ นปั จจุบนั จะเป็ นประโยชน์ตอ่ คําแนะนําทีท่านจะได้ รับ

ลงชือ............................ ... ... ............ ... ..........................................ผู้ลงทุนวันทีกรอกข้ อมูล ........................../...................../........................

สําหรับเจ้ าหน้ าทีสาขา
เจ้ าหน้ าที/ผู้แนะนํา........................................ LicenseNumber........................
ผู้บนั ทึก.....................................ผู้อนุมตั ิ........................................................
บริษัท.................................................................สาขา......................................
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ระดับคะแนนบุคคลธรรมดา
น้ อยกว่า 20 คะแนน
 20 - 26 คะแนน
 27 - 34 คะแนน
 35 - 41 คะแนน
ตังแต่
 42 คะแนนขึ นไป

ระดับคะแนนนิตบิ คุ คล
น้ อยกว่า 16 คะแนน
16 - 22 คะแนน
23 - 30 คะแนน
31 - 37 คะแนน
ตังแต่
 38 คะแนนขึ นไป

ระดับความเสียงของลูกค้ า
1
2
3
4
5

ประเภทนักลงทุน
เสียงตํา
เสียงปานกลางค่อนข้ างตํา
เสียงปานกลางค่อนข้ างสูง
เสียงสูง
เสี ย งสูง มาก/ เสี ย งสู ง มาก
อย่างมีนยั สําคัญ

