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แบบประเมนิระดบัความเสี�ยงในการลงทุนที�เหมาะสม (Suitability Test)  

การทําแบบประเมินระดบัความเสี�ยงฉบบันี � เพื�อให้ท่านทราบระดบัความเสี�ยงที�เหมาะสมกบัตนเองและเพื�อให้บริษัทในกลุม่การเงินธนชาตใช้เป็นข้อมลูประกอบการให้คําแนะนําในการลงทนุที�เหมาะสม 
กบัระดบัความเสี�ยงของท่านดงันั �น ขอให้ท่านเลือกคําตอบที�คิดวา่เหมาะสมกบัท่านมากที�สุดและตอบคําถามให้ครบถ้วนทุกข้อ 
ประเภทลูกค้า                  บคุคลธรรมดา                               นิติบคุคล 

 

ชื�อ-นามสกุล / ชื�อนิติบคุคล.............................................................................................................เลขประจาํตัวประชาชน / เลขทะเบยีนนิติบคุคล........................................................................ 
กรณีนิติบคุคล ชื�อผู้ติดต่อ................................................................................................................................................................. ..................... ............................................................................ 
กรณีนิติบคุคล หากท่านมีสถานะ                  มีสว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสดุที�ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว ตั �งแต ่100 ล้านบาทขึ �นไป  หรือ 

                                                                       มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้าลา่สุดที�ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว ตั �งแต ่20 ล้านบาทขึ �นไป 
                                                                       หรือกรณีนบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าวตั �งแต ่40 ล้านบาทขึ �นไป 
สามารถแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับทาํแบบประเมินระดับความเสี�ยงในการลงทนุ(ตามแบบฟอร์มที�บริษัทในกลุ่มทางการเงินธนชาตกาํหนด) 

คําถาม คะแนน 

1. ปัจจุบนัท่านอายุ(ข้อนี ?เฉพาะบคุคลธรรมดาตอบ) 
� (1)ตั �งแต ่60 ปี                     � (2) 50 - 59 ปี                                                         �   (3 )35 - 49 ปี                          �(4) น้อยกวา่ 35 ปี 

 

2.ประสบการณ์การลงทนุในหลักทรัพย์ของท่าน 
�(1) ไมมี่ประสบการณ์เลย       �(2) มีประสบการณ์น้อยกวา่ 1 ปี         �(3) มีประสบการณ์ประมาณ 1 – 5 ปี        �(4)  มีประสบการณ์มากกวา่ 5 ปี 

 

3. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทนุในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี ?บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
�(1) เงินฝากธนาคาร                                        �(2) พนัธบตัรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพนัธบตัรรัฐบาล              
�(3) หุ้นกู้  หรือกองทุนรวมตราสารหนี �                 �(4) หุ้นสามญั หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื�นที�มีความเสี�ยงสงู      

 

4.ระยะเวลาที�ท่านคาดว่าจะไม่มีความจาํเป็นต้องใช้เงินลงทนุนี ? 
�(1) น้อยกวา่ 1 ปี                �(2) 1 – 3 ปี            �(3) 3 – 5 ปี           �(4) มากกวา่ 5 ปี       

 

5. ระดับความเสี�ยงของการลงทนุที�ท่านยอมรับได้  

�(1) ยอมรับความเสี�ยงได้ตํ�ามากถงึไมไ่ด้เลย เมื�อเกิดความผนัผวนของตลาดที�มีผลกระทบตอ่มลูคา่เงินลงทุน 
�(2) ยอมรับความเสี�ยงได้คอ่นข้างตํ�า กว่าคา่เฉลี�ย เมื�อเกิดความผนัผวนของตลาดในช่วงระยะเวลา 1 ปี หรือหากมีเหตกุารณ์สําคญัที�สง่ผลกระทบตอ่ตลาด ซึ�งทําให้มูลค่าเงินลงทุนปรับตัวลดลง
ในสดัสว่นน้อยกว่าร้อยละ 5 หรือใมเ่กินร้อยละ 15  
� (3)ยอมรับความเสี�ยงได้ปานกลาง หรือตามคา่เฉลี�ย เมื�อเกิดความผันผวนของตลาดในช่วงระยะเวลามากว่า 1 ปีขึ �นไป หรือหากมีเหตุการณ์สําคญัที�ส่งผลกระทบต่อตลาด ซึ�งทําให้มูลค่าเงิน
ลงทุนปรับตวัลดลงในสดัสว่นร้อยละ 15 แตไ่มเ่กินร้อยละ 20 
� (4)ยอมรับความเสี�ยงได้คอ่นข้างสงู จากความผนัผวนของตลาดในการลงทุนระยะเวลายาว มากกว่า 1 ปีขึ �นไป ซึ�งทําให้มลูคา่เงินลงทุนปรับตวัลดลงในสดัสว่นร้อยละ 20 แตไ่มเ่กิน ร้อยละ 30  
� (5)ยอมรับความเสี�ยงได้สงู จากความผนัผวนของตลาดในการลงทุนระยะเวลายาว มากกวา่ 1 ปีขึ �นไป ซึ�งทําให้มูลคา่เงินลงทุนปรับตวัลดลงในสดัสว่นมากกวา่ร้อยละ 30  

 

6. มูลค่าเงินออมและหลักทรัพย์ที�มีไว้เพื�อลงทนุ 
�(1) ตํ�ากวา่ 1 ล้านบาท           �(2) 1 ล้านบาท – 3 ล้านบาท          �(3) 3 ล้านบาท – 10 ล้านบาท         �(4) สงูกวา่ 10 ล้านบาท 

 

7. สัดส่วนเงินออมและหลักทรัพย์ที�มีไว้เพื�อลงทนุเมื�อเทยีบกับทรัพย์สินของท่าน 

�(1)น้อยกว่าร้อยละ 20               �(2) ร้อยละ 20 – 40                               �(3) ร้อยละ 41 – 60                                �(4) ร้อยละ 60 ขึ �นไป 
 

8. ปัจจุบนัท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจาํ (เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี ?ยงดูครอบครัว) ต่อรายได้ เป็นสัดส่วนเท่าใด 
�(1) มากกวา่ร้อยละ 75 ของรายได้ทั �งหมด                                    �(2) ระหวา่งร้อยละ 50 ถงึร้อยละ 75 ของรายได้ทั �งหมด  
�(3) ระหวา่งร้อยละ 25 ถงึร้อยละ 50 ของรายได้ทั �งหมด                   �(4) น้อยกวา่ร้อยละ 25 ของรายได้ทั �งหมด 

 

9. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบนัอย่างไร 
�(1) มีทรัพย์สินน้อยกวา่หนี �สิน                       �(2)มีทรัพย์สินเท่ากบัหนี �สิน 
�(3)มีทรัพย์สินมากกวา่หนี �สิน                   �(4)มีความมั�นใจวา่มีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสําหรับการใช้ชีวิตหลงัเกษียณอายุแล้ว 

 

10. ท่านมีวัตถุประสงค์ในการลงทนุ เพื�อต้องการนําผลตอบแทนมาใช้ในการจับจ่ายใช้สอยประจาํหรือไม่ 
�(1) ต้องการมาก                     �(2) ต้องการปานกลาง                    �(3) ต้องการเล็กน้อย �(4) ไมต้่องการเลย เพราะมีรายได้ประจําอยูแ่ล้ว 

 

11. วัตถุประสงค์หลักในการลงทนุของท่าน คือ 
�(1) เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสมํ�าเสมอแต่ตํ�าได้                               �(2) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที�สมํ�าเสมอ แตอ่าจเสี�ยงที�จะสญูเสียเงินต้นได้บ้าง 
�(3) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที�สงูขึ �น แตอ่าจเสี�ยงที�จะสญูเสียเงินต้นได้มากขึ �น             �(4) เน้นผลตอบแทนสงูสดุในระยะยาว แตอ่าจเสี�ยงที�จะสญูเงินต้นสว่นใหญ่ได้ 

 

คําถามข้อ 12 – 14ใช้เป็นข้อมูลเพิ�มเติมเพื�อประกอบการให้คําแนะนํา  
12. นอกเหนือจากความเสี�ยงในการลงทนุแล้ว ท่านสามารถรับความเสี�ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยนได้เพียงใด 
�(ก) ไมไ่ด้      �(ข) ได้บ้าง      �(ค) ได้ 

 

13.การลงทนุในกองทนุรวมที�มีนโยบายการลงทนุในตราสารอนุพันธ์นอกเหนือจากที�เกี�ยวข้องกับความเสี�ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยน ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั ?งหมด ท่านยอมรับ
ความเสี�ยงได้เพียงใด 
�(ก) ไมไ่ด้      �(ข) ได้บ้าง      �(ค) ได้ 

 

14. การลงทนุในตราสารอนุพนัธ์ หากการลงทุนประสบความสําเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที�สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั ?งหมดและ
อาจต้องลงเงินชดเชยเพิ�มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด(เฉพาะลูกค้าที�เปิดบญัชีซื ?อขายสัญญาซื ?อขายล่วงหน้า) 
�(ก) ไมไ่ด้      �(ข) ได้บ้าง       �(ค) ได้ 

 

ผลประเมินของท่านอยู่ในระดับคะแนน  
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    ตารางแสดงคะแนน และระดับความเสี�ยงในการลงทุนที�เหมาะสม 

ระดับ 
คะแนน 

ประเภทนักลงทนุ 
 

ระดับความเสี�ยงในการลงทุนที�เหมาะสม บคุคล
ธรรมดา 

นิติบคุคล 

1 
 

น้อยกว่า 20 น้อยกว่า 16 นักลงทนุประเภทเสี�ยงตํ�า: 
ต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินกบัธนาคารเล็กน้อยไม่
ต้องการความเสี�ยงและมีวตัถปุระสงค์การลงทุนในระยะสั �นๆ 

� ตราสารหนี �ที�มีระดบัความเสี�ยง 1 
� กองทุนรวมที�มีระดบัความเสี�ยง 1 

2 20 - 26 16 - 22 นักลงทนุประเภทเสี�ยงปานกลางค่อนข้างตํ�า: 
รับความเสี�ยงได้น้อยเน้นปกป้องเงินลงทุนโดยมุง่หวงัรายได้สมํ�าเสมอ
จากการลงทุน 

� ตราสารหนี �ที�มีระดบัความเสี�ยง 1-4 
� กองทุนรวมที�มีระดบัความเสี�ยง 1-4 

3 27 - 34 23 - 30 นักลงทนุประเภทเสี�ยงปานกลางค่อนข้างสูง : 
สามารถยอมรับมลูคา่การลงทุนที�ลดลงเป็นครั �งคราวได้ 

� ตราสารหนี �ที�มีระดบัความเสี�ยง 1-5 
� กองทุนรวมที�มีระดบัความเสี�ยง 1-5 

4 35 - 41 31 - 37 นักลงทนุประเภทเสี�ยงสูง: 
ยอมรับความเสี�ยงสงูได้รับความผนัผวนของตลาดได้และสามารถ
ยอมรับการขาดทุนได้โดยมุง่หวงัการเติบโตของเงินลงทุนและ
ผลตอบแทนในระยะยาว 

� ตราสารหนี �ที�มีระดบัความเสี�ยง 1-7 
� กองทุนรวมที�มีระดบัความเสี�ยง 1-7 

5 ตั �งแต ่
42 ขึ �นไป 

ตั �งแต ่
38 ขึ �นไป 

นักลงทนุประเภทเสี�ยงสูงมาก/ เสี�ยงสูงมากอย่างมีนัยสาํคัญ: 
ต้องการได้รับโอกาสที�จะได้รับผลตอบแทนสงูแม้จะมีความเสี�ยงสงู
และยอมรับการขาดทุนได้ในระดบัสงูพอควร 

� ตราสารหนี �ที�มีระดบัความเสี�ยง 1-8 
� กองทุนรวมที�มีระดบัความเสี�ยง 1-8 

 
คาํแนะนําเรื�องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) 
 

 
 

เงื�อนไขและข้อตกลง 
�ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษทัในกลุม่การเงินธนชาต นําข้อมลูที�ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในเอกสารฉบบันี �ไปใช้เป็นข้อมลูสว่นตวัของข้าพเจ้าในการลงทุนหรือมีไว้ซึ�งผลิตภณัฑ์และ/หรือการใช้บริการตา่งๆของบริษัท 
    ในกลุม่การเงินธนชาต  ทั �งนี �ข้าพเจ้าได้รับทราบผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของข้าพเจ้าแล้ว 
�การลงทุนขึ �นอยู่กบัการตดัสินใจของท่านซึ�งไมผู่กพนักบัผลการประเมินของท่านและอาจมิได้เป็นไปตามระดบัความเสี�ยงของการลงทุนตามแบบประเมินนี �และท่านยินยอมรับความเสี�ยงที�เกิดจากการลงทุน 
    ในกรณีที�ท่านตดัสินใจลงทุนในระดบัความเสี�ยงที�สงูกวา่ระดบัความเสี�ยงของการลงทุนจากผลการประเมินถือว่าท่านตกลงยินยอมรับความเสี�ยงของการลงทุนนั �นเองท่านยอมรับว่าการดําเนินการลงทุนของ 
    ท่านอาจไมเ่ป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี�ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้ 
�การให้ข้อมลูที�ถกูต้องตรงตอ่ความเป็นจริงและเป็นปัจจุบนัจะเป็นประโยชน์ตอ่คําแนะนําที�ท่านจะได้รับ 
 

�ลงชื�อ............................ ... ... ............ ... ..........................................ผู้ลงทุนวันที�กรอกข้อมูล  ........................../...................../........................     
 

 
สาํหรับเจ้าหน้าที�สาขา 

เจ้าหน้าที�/ผู้แนะนํา........................................ LicenseNumber........................ 
 
ผู้บนัทึก.....................................ผู้อนุมตัิ........................................................ 
 
บริษัท.................................................................สาขา...................................... 
 
วนัที�............/............./............  โทร......................................เวลา....................... 
 

 

ระดบัคะแนนบคุคลธรรมดา ระดบัคะแนนนิตบิคุคล ระดบัความเสี�ยงของลกูค้า ประเภทนกัลงทุน 

�น้อยกวา่ 20 คะแนน �น้อยกวา่ 16 คะแนน 1 เสี�ยงตํ�า 

� 20 - 26 คะแนน �16 - 22 คะแนน 2 เสี�ยงปานกลางคอ่นข้างตํ�า 

� 27 - 34 คะแนน �23 - 30 คะแนน 3 เสี�ยงปานกลางคอ่นข้างสูง 

� 35 - 41 คะแนน �31 - 37 คะแนน 4 เสี�ยงสูง 

�ตั �งแต4่2 คะแนนขึ �นไป �ตั �งแต ่38 คะแนนขึ �นไป 5 เสี�ยงสูงมาก/ เสี�ยงสูงมาก

อย่างมีนยัสําคญั 
 

        Regis13032020 

 
ประเภทนักลงทนุ 

สัดส่วนการลงทนุ 

เงินฝากและตราสาร
หนี �ระยะสั �น 

ตราสารหนี �ภาครัฐที�มี
อายมุากกวา่ 1 ปี 

ตราสารหนี �
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน การลงทุนทางเลือก 

เสี�ยงตํ�า  > 60% < 20% < 10% < 5% 

เสี�ยงปานกลางคอ่นข้างตํ�า < 20% < 70% < 20% < 10% 

เสี�ยงปานกลางคอ่นข้างสงู < 10% < 60% < 30% < 10% 

เสี�ยงสูง < 10% < 40% < 40% < 20% 

เสี�ยงสูงมาก/ เสี�ยงสงูมากอยา่ง
มีนยัสําคญั 

< 5% < 30% > 60% < 30% 


