
 

               สำหรับเจ้าหน้าท่ี 

ลงช่ือผู้แนะนำการลงทุน 

…………………………………. 

เลขทะเบียน…………………… 
สาขา/ตัวแทน......................... 

นติิบุคคล บุคคลธรรมดา

<=12 <=14

13-18 15-21

19-24 22-29

25-30 30-36

>=31 >=37   เสีย่งสงูมาก

คะแนนส่วนที ่1
ประเภทนกัลงทนุ

  เสีย่งต่่า

  เสีย่งปานกลางคอ่นขา้งต่่า

  เสีย่งปานกลางคอ่นขา้งสงู

  เสีย่งสงู

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทนุ 
 

แบบประเมินน้ีจัดทำขึ้นเพื่อทำความรู้จักและประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนต่อการลงทุนในหลักทรัพย์และอาจใช้ผลการประเมินตามแบบประเมินน้ีในการให้คำแนะนำที่สอดคล้องกบัระดับ
ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนจึงควรทบทวนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยทุกๆ 2 ปี   
***คำว่า “หลักทรพัย์” ในแบบประเมินน้ี หมายถึง หุ้นกู้ และ/หรือ หน่วยลงทุน และ/หรือ หุ้น และ/หรือ พันธบัตรรัฐบาล และ/หรือ ตราสารอนุพันธ์ (derivatives) และ/หรือ หลกัทรัพย์อื่นใดตามกฎหมาย 

 
ชื่อผู้ลงทุน...................................................................................................................................................................................................................................................... 
ประเภทผูล้งทุน                          บุคคลธรรมดา     เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน...................................................................................................................................... 
                                                    นิติบุคคล             เลขที่หนงัสอืรับรองกระทรวงพาณชิย์......................................................................................................................... 

ส่วนที่ 1 :  “ท่านรับความเสี่ยงของการลงทนุได้มากนอ้ยแค่ไหน”  โปรดเลอืกขอ้ความที่ตรงกับความเปน็จรงิ 
(สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคลให้เริ่มตั้งแต่ข้อที่ 3 เป็นต้นไป)   

1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไหร่ (เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่าน้ัน)                                                                                                                                                                                                                                                      
  (1)  เกิน 60 ปี       (2)  50 – 60 ปี    (3)  35 – 49 ปี                  (4)  ต่ำกว่า 35 ปี  

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนระดับใด (เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่าน้ัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  (1)  ไม่รู้เลย (2)  รู้น้อย (3)  รู้ปานกลาง (4)  รู้เป็นอย่างดี                                                        

3. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน   
   (1)  ไม่มี (2)  น้อยกว่า 1 ปี            (3)  1 – 5 ปี (4)  มากกว่า 5 ปี     

4. ระยะเวลาท่ีท่านคาดว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินท่ีจะลงทุนในหลักทรัพย์ 
    (1)  น้อยกว่า 1 ปี  (2)  1 – 3 ปี      (3)  3 – 7 ปี  (4)  มากกว่า 7 ปี    

5. ท่านต้องการรายได้จากเงินท่ีจะลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่ 
  (1)  ต้องการมากที่สุด   (2)  ต้องการบ้าง (3)  ต้องการเพียงเล็กน้อย (4) ไม่มีความต้องการ    

6. สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ท้ังหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน 
 (1)  มากกว่าร้อยละ 60   (2)  ร้อยละ 30-60  (3)  ร้อยละ 10-30 (4)  น้อยกว่าร้อยละ 10  

7. ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน 
(1)  ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นบ้าง 
(2)  สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นบ้าง 
(3)  สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
(4)  อยากได้ผลตอบแทนท่ีสูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน 

8. การลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนท่ีสูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงท่ีจะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุน
ได้ในระดับใด 

(1)  น้อยท่ีสุด โดยต้องการเน้นการลงทุนท่ีสร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด 
(2)  รับได้ในระดับหน่ึง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นในระยะยาว 
(3)  ปานกลาง  โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีสูงกว่าในระยะยาว 
(4)  มาก  โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุด เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีสูงสุดในระยะยาว 

9. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับท่ีต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมาย
ในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปน้ีตรงกับท่านมากท่ีสุด  

(1)  เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย  แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ 
(2)  รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าเงินเฟ้อ 
(3)  เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ 
(4)  ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่ 

10. ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้มากเพียงใด                                                                                                             
  (1)  ต่ำกว่าร้อยละ 10  (2)  ร้อยละ 10 ถึง 20  (3)  ร้อยละ 20 ถึง 50 (4)  มากกว่าร้อยละ 50     

ส่วนท่ี 2 :  “ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (derivatives) ได้หรือไม่”                                                                                        
11. การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ยังมีความเสี่ยงท่ีเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีจะต้องพิจารณาด้วย 
 และสำหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราท่ีสูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจสูญเสียเงินท้ังหมด 

และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน 
 ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (derivatives) ไดห้รือไม่    

 ได้   ไม่ได้  
 

คะแนนในสว่นที ่1  รวม                       คะแนน   ทา่นเป็นนกัลงทุนประเภท  
 

ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองต่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “SCB GROUP” ว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง และขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้รับทราบผลของ
คะแนนและประเภทนักลงทุนจากการทำแบบประเมินนี้แล้วและข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำในการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ทั้งนี้ในกรณีที่ข้าพเจ้า
ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน   SCB GROUP มีสิทธิปฏิเสธไม่ให้คำแนะนำการลงทุน และ/หรือ มีสิทธิไม่ขายหลักทรัพย์ให้แก่ข้าพเจ้า และ/หรือ มีสิทธิไม่รับใบจอง
ซื้อหลักทรัพย์จากข้าพเจ้าได้ 
 

  

        
 

ลงช่ือ......................................................ผู้ลงทุน                                                                                                                                                                                               
(                                                        ) 
             วันที.่.........เดือน..........พ.ศ.............. 
สำหรับนิติบุคคล กรุณาลงนามพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 

หน้าที่ 1/2 



 

               สำหรับเจ้าหน้าท่ี 

ลงช่ือผู้แนะนำการลงทุน 

…………………………… 

เลขทะเบียน………………….. 
สาขา/ตัวแทน............................. 

การจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม (Basic Asset Allocation) 
 

ชื่อผู้ลงทุน.................................................................................................................................................................................................................... .................................. 
ประเภทผูล้งทุน                          บุคคลธรรมดา     เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน...................................................................................................................................... 

 
คะแนนจากการทำแบบประเมินความสามารถในการรบัความเสี่ยงของท่าน คือ                  คะแนน  
การจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสม คือ  แผน                 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบผลของคะแนน และประเภทนักลงทุนจากการทำแบบประเมิน

ความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน ท่ีระบุในหน้า 1 และข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำในการลงทุนเบื้องต้นท่ีสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของหลักทรัพย์ท่ีจะลงทุนตาม

การจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสมตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

 
 
 
 
 
  

        
 
 

ลงช่ือ..........................................................ผู้ลงทุน                                                                                                                                                                                               
(                                                        ) 
            วันที.่.........เดือน..........พ.ศ.............. 
สำหรับนิติบุคคล กรุณาลงนามพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 

 

 

หน้าที่ 2/2 

คะแนนบุคคล

ธรรมดา
ประเภทนกัลงทุน Asset Plan Asset Class Weight (%) Asset allocation model

ตราสารหน้ีไทย 85%

ตราสารหน้ีตา่งประเทศ -

ตราสารทุนไทย 15%

ตราสารทุนตา่งประเทศ -

สนิทรพัย์ทางเลอืก -

ตราสารหน้ีไทย 66%

ตราสารหน้ีตา่งประเทศ -

ตราสารทุนไทย 28%

ตราสารทุนตา่งประเทศ -

สนิทรพัย์ทางเลอืก 6%

ตราสารหน้ีไทย 47%

ตราสารหน้ีตา่งประเทศ -

ตราสารทุนไทย 41%

ตราสารทุนตา่งประเทศ -

สนิทรพัย์ทางเลอืก 12%

ตราสารหน้ีไทย 9%

ตราสารหน้ีตา่งประเทศ 7%

ตราสารทุนไทย 40%

ตราสารทุนตา่งประเทศ 26%

สนิทรพัย์ทางเลอืก 18%

ตราสารหน้ีไทย 2%

ตราสารหน้ีตา่งประเทศ -

ตราสารทุนไทย 60%

ตราสารทุนตา่งประเทศ 26%

สนิทรพัย์ทางเลอืก 12%

ตารางระดบัความเส่ียงของผู้ลงทุน การจดัสรรและสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม (BASIC ASSET ALLOCATION)

≤14 เสีย่งต่า่ แผน 1

30-36 เสีย่งสงู แผน 4

≥37 เสีย่งสงูมาก แผน 5

15-21
เสีย่งปานกลาง

คอ่นข้างต่า่
แผน 2

22-29
เสีย่งปานกลาง

คอ่นข้างสงู
แผน 3

85%

15%

แผน  
ตราสารหนี้ไทย

ตราสารหนี้ต่างประเทศ

ตราสารทุนไทย

ตราสารทุนต่างประเทศ

สินทรัพย์ทางเลือก

66%

28%

6%

แผน  

ตราสารหนี้ไทย

ตราสารหนี้ต่างประเทศ

ตราสารทุนไทย

ตราสารทุนต่างประเทศ

สินทรัพย์ทางเลือก

47%
41%

12%

แผน 3

ตราสารหนี้ไทย

ตราสารหนี้ต่างประเทศ

ตราสารทุนไทย

ตราสารทุนต่างประเทศ

สินทรัพย์ทางเลือก

9%
7%

40%26%

18%

แผน 4
ตราสารหนี้ไทย

ตราสารหนี้ต่างประเทศ

ตราสารทุนไทย

ตราสารทุนต่างประเทศ

สินทรัพย์ทางเลือก

2%

60%
26%

12%

แผน  

ตราสารหนี้ไทย

ตราสารหนี้ต่างประเทศ

ตราสารทุนไทย

ตราสารทุนต่างประเทศ

สินทรัพย์ทางเลือก


