
                             แบบสอบถามข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Profile)  (สาํหรับบุคคลธรรมดา) 
ชื)อ:........................................................................................เลขที)ผู้ถือหน่วยลง:.......................................เลขที)บัตรประชาชน............................................... 

รายละเอียดแบบสอบถามข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Profile) (กรุณาโปรดตอบทุกข้อ) คะแนน 

1.ปัจจบุนัทา่นอายเุทา่ไร                    เกิน 60 ปี (1)                             50-60 ปี(2)                             35-49 ปี(3)                     ตํ!ากว่า 35 ปี(4)  

2.ระดบัการศกึษาของทา่น                 ตํ!ากว่าปริญญาตรี(1)                 ตั +งแตป่ริญญาตรีขึ +นไป(2)  

3.ประสบการณ์การลงทนุในหลกัทรัพย์ของทา่น หมายถึง หน่วยลงทนุ หรือ หุ้นกู้  หรือ หุ้น หรือ พนัธบตัรรัฐบาล หรือ derivative options 
              ไม่มี (1)                               น้อยกว่า 1 ปี(2)                       1-5 ปี (3)                                 มากกว่า 5 ปี (4) 

 

4.ระยะเวลาที!ทา่นคาดว่าจะไม่จําเป็นต้องใช้เงินลงทนุก้อนนี + 
             น้อยกว่า 1 ปี(1)                    1-3 ปี(2)                                 3-7 ปี (3)                                  มากกวา่ 7 ปี(4) 

 

5.ทา่นต้องการรายได้จากเงินลงทนุสว่นนี +เพื!อเป็นคา่ใช้จ่ายประจําหรือไม ่
             ต้องการมากที!สดุ(1)              ต้องการบ้าง(2)                         ต้องการเพียงเลก็น้อย(3)           ไม่มีความต้องการ(4) 

 

6.สดัสว่นเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ทั +งหมดเทียบกบัทรัพย์สนิของทา่น 
            มากกว่าร้อยละ 60(1)              ร้อยละ30-60(2)                     ร้อยละ 10-30(3)                        น้อยกวา่ร้อยละ 10(4) 

 

7.ทศันคตเิกี!ยวกบัการลงทนุ 
             ไม่สามารถทนตอ่การขาดทนุเงินต้นได้เลย แม้วา่จะเป็นโอกาสได้รับผลตอบแทนที!สงูขึ +นบ้าง(1) 
             สามารถทนตอ่การขาดทนุเงินต้นได้เลก็น้อย เพื!อโอกาสได้รับผลตอบแทนที!สงูขึ +นบ้าง(2) 
             สามารถทนตอ่การขาดทนุเงินต้นได้ เพื!อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที!สงูขึ +น(3) 
             อยากได้ผลตอบแทนที!สงู โดยไม่มีข้อจํากดัในการลงทนุ(4) 

 

8.การลงทนุในหลกัทรัพย์ที!มีความผนัผวนสงูมกัให้ผลตอบแทนที!สงูในระยะยาว แตมี่ความเสี!ยงสงูที!จะทําให้ขาดทนุได้มากขึ +นได้เช่นกนั ทา่นสามารถรับความเสี!ยง
จากการลงทนุได้ในระดบัใด 
               น้อยที!สดุ โดยต้องการเน้นการลงทนุที!สร้างกระแสรายได้ประจํา และให้ความปลอดภยัในการลงทนุสงูสดุ แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดบัที!ตํ!าสดุ(1) 
               รับได้ในระดบัหนึ!ง โดยสามารถรับความเสี!ยงในการขาดทนุจากการลงทนุได้บ้าง เพื!อเพิ!มโอกาสที!ได้รับผลตอบแทนที!สงูขึ +นในระยะยาว(2) 
               ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี!ยงได้พอสมควร เพื!อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที!สงูกว่าในระยะยาว(3) 
               มาก โดยสามารถรับความเสี!ยงได้สงูสดุ เพื!อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที!สงูสดุในระยะยาว(4) 

 

9.ในบางช่วงเวลาการลงทนุโดยเน้นความปลอดภยัของเงินลงทนุจะให้ผลตอบแทนในระดบัที!ตํ!ากว่าเงินเฟ้อ ซึ!งอาจจะทําให้อํานาจในการซื +อลดลงได้ เมื!อพิจารณาถึง
เป้าหมายในการลงทนุของทา่น ข้อใดตอ่ไปนี +ตรงกบัทา่นมากที!สดุ 
               เงินต้นสําหรับลงทนุต้องปลอดภยั แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนตํ!ากว่าอตัราเงินเฟ้อ(1) 
               รับความเสี!ยงในการสญูเสียเงินต้นได้บ้าง เพื!อคงระดบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุให้สงูกว่าอตัราเงินเฟ้อ(2) 
              เน้นสร้างอตัราผลตอบแทนให้สงูกว่าระดบัเงินเพื!อในระดบัหนึ!ง  โดยสามารถรับความเสี!ยงได้(3) 
              ต้องการให้ผลตอบแทนสงูกว่าระดบัเงินเฟ้อมากที!สดุ โดยสามารถรับความเสี!ยงได้เตม็ที!(4) 

 

10.ทา่นคดิว่าทา่นจะยอมรับผลขาดทนุจากการลงทนุในกองทนุรวมได้มากเพียงใด 
            ตํ!ากว่า 10% (1)                       ร้อยละ 10 ถงึ 20 (2)                      ร้อยละ 20 ถึง 50 (3)                        มากกวา่ 50%(4) 

 

11.ทา่นผู้ลงทนุสามารถรับความเสี!ยงด้านอตัราแลกเปลี!ยนได้หรือไม่ (ไม่นํามาคํานวณเป็นคะแนน)                      ได้                                          ไมไ่ด้  

สรุปคะแนน  

   ตั +งแต่ 0-14 ท่านเป็นผู้ลงทนุประเภท เสี!ยงตํ!า                                          ตั +งแต่ 15-21 ท่านเป็นผู้ลงทนุประเภท เสี!ยงปานกลางค่อนข้างตํ!า 

                       ตั +งแต่ 22-29 ท่านเป็นผู้ลงทนุประเภท เสี!ยงปานกลางค่อนข้างสงู                              ตั +งแต่ 30-36 ท่านเป็นผู้ลงทนุประเภท เสี!ยงสงู 
                       ตั +งแต่ 37 เป็นต้นไป ท่านเป็นผู้ลงทนุประเภท เสี!ยงสงูมาก 

ส่วนที) 1 เกณฑ์การคิดคะแนน 

คะแนน ประเภทของผู้ลงทนุ ระดบัความเสี!ยงทีสามารถลงทนุได้ 

คะแนนไมถึ่ง15 แสดงวา่ท่านเป็นผู้ลงทนุประเภทเสี!ยงตํ!า หมายความวา่ ท่านต้องการผลตอบแทนมากกวา่การฝากเงินธนาคาร ระดบั 1 
  เล็กน้อยไมต้่องการความเสี!ยงและมีวตัถปุระสงค์การลงทนุระยะสั +นๆ 

 คะแนนตั +งแต ่15-21 แสดงวา่ท่านเป็นผู้ลงทนุประเภทเสี!ยงปานกลางค่อนข้างตํ!าหมายความวา่ท่านเป็นผู้ลงทนุที!รับ ระดบั 2 
  ความเสี!ยงได้น้อยเน้นปกป้องเงินลงทนุ โดยมุง่หวงัรายได้สมํ!าเสมอจากเงินลงทนุ 

 คะแนนตั +งแต ่22-29 แสดงวา่ท่านเป็นผู้ลงทนุประเภทเสี!ยงปานกลางค่อนข้างสงู หมายความวา่ ท่านสามารถยอมรับ ระดบั 3 
  มลูค่าการลงทนุลดลงเป็นครั +งคราวได้ 

 คะแนนตั +งแต ่30-36 แสดงวา่ท่านเป็นผู้ลงทนุประเภทเสี!ยงสงู หมายความวา่ ท่านยอมรับความเสี!ยงได้สงู รับความ ระดบั 4 
  ผนัผวนของตลาดได้และสามารถยอมรับการขาดทนุได้ โดยมุง่หวงัการเติบโตของเงินลงทนุและ 

   ผลตอบแทนในระยะยาว 
 คะแนนตั +งแต ่37 เป็นต้นไป แสดงวา่ท่านเป็นผู้ลงทนุประเภทเสี!ยงสงูมาก หมายความวา่ ท่านต้องการได้รับโอกาสที!จะได้รับ ระดบั 5 

  ผลตอบแทนสงู ความเสี!ยงสงูและยอมรับการขาดทนุได้เป็นจํานวนมาก (significant portion) 
                                                                                                                                                                                                                                                                    1/2 



 
 
ส่วนที) 2ระดับความเสี)ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ 

Risk profile ระดบัความเสี!ยง ประเภท ประเภทหลกัทรัพย์ที!ลงทนุเป็นหลกั 
เสี!ยงตํ!า 1 กองทนุรวมตลาดเงินที!ลงทนุเฉพาะ

ในประเทศ 
 

- มีนโยบายลงทนุเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ!งเงินฝาก หรือตราสารหนี + หรือหลกัทรัพย์ 
หรือทรัพย์สินอื!น หรือการหาดอกผลอื!นตามที!สํานกังานกําหนด ซึ!งมีกําหนดชําระคืนเมื!อทวงถามหรือจะ
ครบกําหนดชําระคืน หรือมีอายุสญัญาไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที!ลงทนุในทรัพย์สินหรือเข้าทําสญัญานั +นและมี 
portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ!งไม่เกิน 3 เดือน 

 
 
 

เสี!ยงปานกลาง 
ค่อนข้างตํ!า 

2 กองทนุรวมตลาดเงิน - มีนโยบายลงทนุในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทนุในหรือมีไว้ซึ!งเงินฝาก 
หรือตราสารหนี + หรือหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื!นหรือการหาดอกผลอื!นตามที!สํานกังานกําหนด ซึ!งมีกําหนด
ชําระคืนเมื!อทวงถามหรือจะครบกําหนดชําระคืนหรือมีอายุสญัญาไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที!ลงทนุในทรัพย์สิน
หรือเข้าทําสญัญานั +น รวมทั +งมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ!งไม่เกิน 3 เดือน 

3  กองทนุรวมพนัธบตัรรัฐบาล - มีนโยบายเน้นลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลเฉลี!ยรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

4 กองทนุรวมตราสารหนี +  - มีนโยบายลงทนุในตราสารหนี +ทั!วไป  

เสี!ยงปานกลางค่อนข้างสงู 5 กองทนุรวมผสม - มีนโยบายลงทนุได้ทั +งในตราสารทนุและตราสารหนี + 

 
เสี!ยงสงู 

6 กองทนุรวมตราสารทนุ - มีนโยบายลงทนุในตราสารทนุเป็นหลกัโดยเฉลี!ยรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 
7 กองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม -  มีนโยบายมุ่งลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทนุเพียงบางหมวดอตุสาหกรรม              โดยเฉลี!ยรอบ

ระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV  

เสี!ยงสงูมาก 
 

8* กองทนุที!มีการลงทนุในทรัพย์สิน
ทางเลือก 

-  มีนโยบายลงทนุในทรัพย์สินที!เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทนุหรือมีโครงสร้างซบัซ้อน เข้าใจยาก เช่น 
commodity/gold fund /oil fund/derivatives/Property fund ที!ไม่ใช่เพื!อ hedging ซึ!งรวมถึง   ตราสารที!มี
ลกัษณะของสญัญาซื +อขายล่วงหน้าแฝงที!ไม่คุ้มครองเงินต้น 

 

ส่วนที) 3  ตัวอย่างคาํแนะนําเรื)องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) 

ประเภทผู้ลงทุน 
สัดส่วนการลงทุน 

เงนิฝากและตราสารหนี Gระยะ
สั Gน 

ตราสารหนี Gภาครัฐ 
ที)มีอายุมากกว่า1 ปี 

ตราสารหนี G
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน การลงทุนทางเลือก* 

เสี)ยงตํ)า(1) >60% <20% <10% <5% 

เสี)ยงปานกลางค่อนข้างตํ)า(2) <20% <70% <20% <10% 

เสี)ยงปานกลางค่อนข้างสูง(3) <10% <60% <30% <10% 

เสี)ยงสูง(4) <10% <40% <40% <20% 

เสี)ยงสูงมาก(5) <5% <30% >60% <30% 
*รวมถงึสินค้าโภคภัณฑ์สัญญาซื Gอขายล่วงหน้า 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นนี Gถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ กรณีท่านผู้ลงทุนไม่ประสงค์จะเปลี)ยนแปลงข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Profile) 

ดังกล่าว หรือ กรณีที) บลจ. ธนชาตหรือธนาคาร หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื Gอคืนหน่วยลงทุน ที) บลจ. ธนชาตแต่งตั Gง ไม่ได้รับการแจ้งเปลี)ยนแปลงข้อมูลในข้อมูล

ผู้ลงทุนจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษร บลจ. ธนชาต หรือธนาคาร หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื Gอคืนหน่วยลงทุน ที) บลจ. ธนชาต แต่งตั Gง ขอสงวนสิทธิที)จะพจิารณา

ว่าท่านมีความประสงค์ที)จะไม่เปลี)ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ตามแบบสอบถามข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Profile) ฉบับล่าสุดที)ท่านได้ให้ข้อมูลไว้แก่ บลจ. ธนชาต หรือ

ธนาคาร หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื Gอคืนหน่วยลงทุนที) บลจ. ธนชาต แต่งตั Gง ใคร่ขอใช้ข้อมูลตามแบบสอบถามข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Profile) ฉบับล่าสุด

ดังกล่าวเป็นข้อมูลในการให้คาํแนะนําการลงทุนแก่ท่านต่อไป จนกว่าจะได้รับการเปลี)ยนแปลงจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษร ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจดีแล้วจาก

ผู้ขายหน่วยลงทุนที)ได้มีการอธิบายถงึผลสรุปของคะแนนและการระบุประเภทผู้ลงทุนและความเสี)ยงของกองทุนที)ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุน รวมถงึตัวอย่างคาํแนะนํา

เรื)องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)ครบถ้วนแล้ว  

(ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที)ผู้ถือหน่วยลงทุน ปฏิเสธที)จะให้ข้อมูล หรือให้ข้อมูลที)ไม่ครบถ้วน บลจ. ธนชาต ขอสงวนสิทธิที)จะปฏเิสธไม่ขาย

หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน) 

 

ลงนาม____________________________ผู้ถือหน่วย  (วันที)_____________) 
 

สําหรับเจ้าหน้าที)/สาขา: 

 

 

ตัวแทน/สาขา: ผู้บันทกึ: ผู้อนุมัติ: 
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