
 

               ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 

ลงช่ือผู้แนะน ำกำรลงทุน 

…………………………………. 

เลขทะเบียน…………………… 
สำขำ/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

แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยงของผู้ลงทนุ 
 

 

ชื่อผู้ลงทุน...................................................................................................................................................................................................................................................... 
ประเภทผูล้งทุน                          บุคคลธรรมดำ     เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน...................................................................................................................... ................ 
                                                    นิติบุคคล             เลขที่หนงัสอืรับรองกระทรวงพำณชิย์......................................................................................................................... 

ส่วนที ่1 :  “ท่ำนรับควำมเสี่ยงของกำรลงทนุได้มำกนอ้ยแค่ไหน”  โปรดเลือกขอ้ควำมที่ตรงกับควำมเปน็จรงิ 
(ส ำหรับลูกค้ำประเภทนิติบุคคลให้เริ่มตั้งแต่ข้อที่ 3 เป็นต้นไป)   

1. ปัจจุบันท่ำนอำยุเท่ำไหร่ (เฉพำะบุคคลธรรมดำเท่ำน้ัน)                                                                                                                                                                                                                                                      
  (1)  เกิน 60 ปี       (2)  50 – 60 ปี    (3)  35 – 49 ปี                  (4)  ต่ ำกว่ำ 35 ปี  

2. ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรลงทุนระดับใด (เฉพำะบุคคลธรรมดำเท่ำน้ัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  (1)  ไม่รู้เลย (2)  รู้น้อย (3)  รู้ปำนกลำง (4)  รู้เป็นอย่ำงดี                                                        

3. ประสบกำรณ์กำรลงทุนในหลักทรัพย์ของท่ำน   
   (1)  ไม่มี (2)  น้อยกว่ำ 1 ปี            (3)  1 – 5 ป ี (4)  มำกกว่ำ 5 ปี     

4. ระยะเวลำท่ีท่ำนคำดว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินท่ีจะลงทุนในหลักทรัพย์ 
    (1)  น้อยกว่ำ 1 ปี  (2)  1 – 3 ปี      (3)  3 – 7 ปี  (4)  มำกกว่ำ 7 ปี    

5. ท่ำนต้องกำรรำยได้จำกเงินท่ีจะลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยประจ ำหรือไม่ 
  (1)  ต้องกำรมำกที่สุด   (2)  ต้องกำรบ้ำง (3)  ต้องกำรเพียงเล็กน้อย (4) ไม่มีควำมต้องกำร    

6. สัดส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์ท้ังหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่ำน 
 (1)  มำกกว่ำร้อยละ 60   (2)  ร้อยละ 30-60  (3)  ร้อยละ 10-30 (4)  น้อยกว่ำร้อยละ 10  

7. ทัศนคติเกี่ยวกับกำรลงทุน 
(1)  ไม่สำมำรถทนต่อกำรขำดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่ำจะมีโอกำสได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นบ้ำง 
(2)  สำมำรถทนต่อกำรขำดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกำสได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นบ้ำง 
(3)  สำมำรถทนต่อกำรขำดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกำสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
(4)  อยำกได้ผลตอบแทนท่ีสูง โดยไม่มีข้อจ ำกัดในกำรลงทุน 

8. กำรลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีควำมผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนท่ีสูงในระยะยำว แต่มีควำมเสี่ยงท่ีจะท ำให้ขำดทุนได้มำกขึ้นได้เช่นกัน ท่ำนสำมำรถรับควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน
ได้ในระดับใด 

(1)  น้อยท่ีสุด โดยต้องกำรเน้นกำรลงทุนที่สร้ำงกระแสรำยได้ประจ ำ และให้ควำมปลอดภัยในกำรลงทุนสูงสุด แม้ว่ำจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ ำสุด 
(2)  รับได้ในระดับหน่ึง โดยสำมำรถรับควำมเสี่ยงในกำรขำดทุนจำกกำรลงทุนได้บ้ำง เพื่อเพิ่มโอกำสที่จะได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นในระยะยำว 
(3)  ปำนกลำง  โดยสำมำรถรับควำมเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรได้รับผลตอบแทนท่ีสูงกว่ำในระยะยำว 
(4)  มำก  โดยสำมำรถรับควำมเสี่ยงได้สูงสุด เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรได้รับผลตอบแทนท่ีสูงสุดในระยะยำว 

9. ในบำงช่วงเวลำ กำรลงทุนโดยเน้นควำมปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับท่ีต่ ำกว่ำเงินเฟ้อ ซึ่งอำจจะท ำให้อ ำนำจในกำรซื้อลดลงได้ เม่ือพิจำรณำถึงเป้ำหมำย
ในกำรลงทุนของท่ำน ข้อใดต่อไปน้ีตรงกับท่ำนมำกท่ีสุด  

(1)  เงินต้นส ำหรับกำรลงทุนต้องปลอดภัย  แม้ว่ำจะได้รับผลตอบแทนต่ ำกว่ำอัตรำเงินเฟ้อ 
(2)  รับควำมเสี่ยงในกำรสูญเสียเงินต้นได้บ้ำง เพื่อคงระดับอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนให้สูงกว่ำเงินเฟ้อ 
(3)  เน้นสร้ำงผลตอบแทนให้สูงกว่ำระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสำมำรถรับควำมเสี่ยงได้ 
(4)  ต้องกำรให้ผลตอบแทนสูงกว่ำระดับเงินเฟ้อมำกที่สุด โดยสำมำรถรับควำมเสี่ยงได้เต็มที่ 

10. ท่ำนคิดว่ำท่ำนจะยอมรับผลขำดทุนจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ได้มำกเพียงใด                                                                                                             
  (1)  ต่ ำกว่ำร้อยละ 10  (2)  ร้อยละ 10 ถึง 20  (3)  ร้อยละ 20 ถึง 50 (4)  มำกกว่ำร้อยละ 50     

ส่วนท่ี 2 :  “ท่ำนสำมำรถรับควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน และ/หรือ ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ (derivatives) ได้หรือไม่”                                                                                        
11. กำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ นอกเหนือจำกควำมเสี่ยงในกำรลงทุนแล้ว ยังมีควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกอัตรำแลกเปลี่ยนท่ีจะต้องพิจำรณำด้วย 
 และส ำหรับกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ หำกกำรลงทุนประสบควำมส ำเร็จ ท่ำนจะได้รับผลตอบแทนในอัตรำท่ีสูงมำก แต่หำกกำรลงทุนล้มเหลว ท่ำนอำจสูญเสียเงินท้ังหมด 

และอำจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบำงส่วน 
 ท่ำนสำมำรถรับควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน และ/หรือ ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ (derivatives) ไดห้รือไม่    

 ได้   ไม่ได้  
 

คะแนนในสว่นที ่1  รวม                       คะแนน   ทำ่นเป็นนกัลงทุนประเภท  
 

ข้ำพเจ้ำขอให้ค ำรับรองต่อธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ไทยพำณิชย์ จ ำกัด และ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร
ไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่ำ “SCB GROUP” ว่ำ ข้อมูลข้ำงต้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับควำมเป็นจริง และขอยืนยันว่ำข้ำพเจ้ำได้รับทรำบผลของ
คะแนนและประเภทนักลงทุนจำกกำรท ำแบบประเมินนี้แล้วและข้ำพเจ้ำได้รับค ำแนะน ำในกำรลงทุนที่สอดคล้องกับระดับควำมเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ทั้งนี้ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำ
ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน   SCB GROUP มีสิทธิปฏิเสธไม่ให้ค ำแนะน ำกำรลงทุน และ/หรือ มีสิทธิไม่ขำยหลักทรัพย์ให้แก่ข้ำพเจ้ำ และ/หรือ มีสิทธิไม่รับใบจอง
ซื้อหลักทรัพย์จำกข้ำพเจ้ำได้ 
 

แบบประเมินนี้จัดท ำขึ้นเพื่อท ำควำมรู้จักและประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยงของผู้ลงทุนต่อกำรลงทุนในหลักทรัพย์และอำจใช้ผลกำรประเมินตำมแบบประเมินนี้ในกำรให้ค ำแนะน ำที่สอดคล้องกับระดับ
ควำมเสี่ยงของหลักทรัพย์  ผู้ลงทุนจึงควรทบทวนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่ำงน้อยทุกๆ 2 ปี 
*** ค ำว่ำ “หลักทรัพย์” ในแบบประเมินนี้ หมำยถึง  หุ้นกู้ และ/หรือ หน่วยลงทุน และ/หรือ หุ้น และ/หรือ พันธบัตรรัฐบำล และ/หรือ ตรำสำรอนุพันธ์ (derivatives) และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใดตำมกฎหมำย 

  

        
 

ลงช่ือ......................................................ผู้ลงทุน                                                                                                                                                                                               
(                                                        ) 
             วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............. 
ส ำหรับนิติบุคคล กรุณำลงนำมพร้อมประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 

หน้ำที่ 1/2 



 

               ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 

ลงช่ือผู้แนะน ำกำรลงทุน 

…………………………… 

เลขทะเบียน………………….. 
สำขำ/ตัวแทน............................. 

กำรจัดสรรและก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนที่เหมำะสม (Basic Asset Allocation) 
 

ชื่อผู้ลงทุน...................................................................................................................................................................................................................................................... 
ประเภทผูล้งทุน                          บุคคลธรรมดำ     เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน........................................................................................................................ .............. 
                                                    นิติบุคคล             เลขที่หนงัสอืรับรองกระทรวงพำณชิย์......................................................................................................................... 

 
คะแนนจำกกำรท ำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรบัควำมเสี่ยงของท่ำน คือ                  คะแนน  
กำรจัดสรรและก ำหนดสัดสว่นกำรลงทุนท่ีเหมำะสม คือ  แผน 
 

 
 
 ข้ำพเจำ้ขอยืนยันต่อ บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทุน ไทยพำณิชย์ จ ำกัด วำ่ ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบผลของคะแนน และประเภทนักลงทุนจำกกำรท ำแบบประเมินควำมสำมำรถ
ในกำรรบัควำมเสี่ยงของผู้ลงทุน ท่ีระบุในหน้ำ 1 และข้ำพเจ้ำได้รบัค ำแนะน ำในกำรลงทุนเบื้องต้นท่ีสอดคล้องกับระดับควำมเสีย่งของหลักทรพัย์ท่ีจะลงทุนตำมกำรจัดสรร 
และก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนท่ีเหมำะสมตำมรำยละเอียดดงักล่ำวข้ำงต้น 

 
 
 
 
 
  
 

        
 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้ลงทุน                                                                                                                                                                                               
(                                                        ) 
            วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............. 
ส ำหรับนิติบุคคล กรุณำลงนำมพร้อมประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 

 

 

หน้ำที่ 2/2 


