แบบสอบถามข้ อมูลผู้ลงทุน (Customer Profile) (สําหรั บบุคคลธรรมดา)
ชื)อ:........................................................................................เลขที)ผ้ ูถือหน่ วยลง:.......................................เลขที)บัตรประชาชน...............................................
1.ปั จจุบนั ท่านอายุเท่าไร

รายละเอียดแบบสอบถามข้ อมูลผู้ลงทุน (Customer Profile) (กรุ ณาโปรดตอบทุกข้ อ)
เกิน 60 ปี (1)
50-60 ปี (2)
35-49 ปี (3)
ตํ!ากว่า 35 ปี (4)

คะแนน

2.ระดับการศึกษาของท่าน
ตํ!ากว่าปริญญาตรี (1)
ตังแต่
+ ปริ ญญาตรี ขึ +นไป(2)
3.ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน หมายถึง หน่วยลงทุน หรื อ หุ้นกู้ หรื อ หุ้น หรื อ พันธบัตรรัฐบาล หรื อ derivative options
ไม่มี (1)
น้ อยกว่า 1 ปี (2)
1-5 ปี (3)
มากกว่า 5 ปี (4)
4.ระยะเวลาที!ทา่ นคาดว่าจะไม่จําเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนก้ อนนี +
น้ อยกว่า 1 ปี (1)
1-3 ปี (2)
3-7 ปี (3)
มากกว่า 7 ปี (4)
5.ท่านต้ องการรายได้ จากเงินลงทุนส่วนนี +เพื!อเป็ นค่าใช้ จ่ายประจําหรื อไม่
ต้ องการมากที!สดุ (1)
ต้ องการบ้ าง(2)
ต้ องการเพียงเล็กน้ อย(3)
ไม่มีความต้ องการ(4)
6.สัดส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทงหมดเที
ั+
ยบกับทรัพย์สนิ ของท่าน
มากกว่าร้ อยละ 60(1)
ร้ อยละ30-60(2)
ร้ อยละ 10-30(3)
น้ อยกว่าร้ อยละ 10(4)
7.ทัศนคติเกี!ยวกับการลงทุน
ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ เลย แม้ วา่ จะเป็ นโอกาสได้ รับผลตอบแทนที!สงู ขึ +นบ้ าง(1)
สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ เล็กน้ อย เพื!อโอกาสได้ รับผลตอบแทนที!สงู ขึ +นบ้ าง(2)
สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ เพื!อมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที!สงู ขึ +น(3)
อยากได้ ผลตอบแทนที!สงู โดยไม่มีข้อจํากัดในการลงทุน(4)
8.การลงทุนในหลักทรัพย์ที!มีความผันผวนสูงมักให้ ผลตอบแทนที!สงู ในระยะยาว แต่มีความเสี!ยงสูงที!จะทําให้ ขาดทุนได้ มากขึ +นได้ เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี!ยง
จากการลงทุนได้ ในระดับใด
น้ อยที!สดุ โดยต้ องการเน้ นการลงทุนที!สร้ างกระแสรายได้ ประจํา และให้ ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ ว่าจะได้ รับผลตอบแทนในระดับที!ตํ!าสุด(1)
รับได้ ในระดับหนึง! โดยสามารถรับความเสีย! งในการขาดทุนจากการลงทุนได้ บ้าง เพื!อเพิ!มโอกาสที!ได้ รับผลตอบแทนที!สงู ขึ +นในระยะยาว(2)
ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี!ยงได้ พอสมควร เพื!อสร้ างโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนที!สงู กว่าในระยะยาว(3)
มาก โดยสามารถรับความเสี!ยงได้ สงู สุด เพื!อสร้ างโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนที!สงู สุดในระยะยาว(4)
9.ในบางช่วงเวลาการลงทุนโดยเน้ นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ ผลตอบแทนในระดับที!ตํ!ากว่าเงินเฟ้อ ซึง! อาจจะทําให้ อํานาจในการซื +อลดลงได้ เมื!อพิจารณาถึง
เป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้ อใดต่อไปนี +ตรงกับท่านมากที!สดุ
เงินต้ นสําหรับลงทุนต้ องปลอดภัย แม้ ว่าจะได้ รับผลตอบแทนตํ!ากว่าอัตราเงินเฟ้อ(1)
รับความเสี!ยงในการสูญเสียเงินต้ นได้ บ้าง เพื!อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้ สงู กว่าอัตราเงินเฟ้อ(2)
เน้ นสร้ างอัตราผลตอบแทนให้ สงู กว่าระดับเงินเพื!อในระดับหนึง! โดยสามารถรับความเสี!ยงได้ (3)
ต้ องการให้ ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที!สดุ โดยสามารถรับความเสี!ยงได้ เต็มที!(4)
10.ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมได้ มากเพียงใด
ตํ!ากว่า 10% (1)
ร้ อยละ 10 ถึง 20 (2)
ร้ อยละ 20 ถึง 50 (3)
มากกว่า 50%(4)
11.ท่านผู้ลงทุนสามารถรับความเสี!ยงด้ านอัตราแลกเปลี!ยนได้ หรื อไม่ (ไม่นํามาคํานวณเป็ นคะแนน)
ได้
ไม่ได้
สรุ ปคะแนน
ตั +งแต่ 0-14 ท่านเป็ นผู้ลงทุนประเภท เสี!ยงตํ!า
ตั +งแต่ 22-29 ท่านเป็ นผู้ลงทุนประเภท เสี!ยงปานกลางค่อนข้ างสูง
ตั +งแต่ 37 เป็ นต้ นไป ท่านเป็ นผู้ลงทุนประเภท เสี!ยงสูงมาก
ส่ วนที) 1 เกณฑ์ การคิดคะแนน

คะแนน
คะแนนไม่ถึง15
คะแนนตังแต่
+ 15-21
คะแนนตังแต่
+ 22-29
คะแนนตังแต่
+ 30-36

คะแนนตังแต่
+ 37 เป็ นต้ นไป

ตั +งแต่ 15-21 ท่านเป็ นผู้ลงทุนประเภท เสี!ยงปานกลางค่อนข้ างตํ!า
ตั +งแต่ 30-36 ท่านเป็ นผู้ลงทุนประเภท เสี!ยงสูง

ประเภทของผู้ลงทุน
แสดงว่าท่านเป็ นผู้ลงทุนประเภทเสี!ยงตํ!า หมายความว่า ท่านต้ องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคาร
เล็กน้ อยไม่ต้องการความเสี!ยงและมีวตั ถุประสงค์การลงทุนระยะสันๆ
+
แสดงว่าท่านเป็ นผู้ลงทุนประเภทเสี!ยงปานกลางค่อนข้ างตํ!าหมายความว่าท่านเป็ นผู้ลงทุนที!รับ
ความเสี!ยงได้ น้อยเน้ นปกป้องเงินลงทุน โดยมุง่ หวังรายได้ สมํ!าเสมอจากเงินลงทุน
แสดงว่าท่านเป็ นผู้ลงทุนประเภทเสี!ยงปานกลางค่อนข้ างสูง หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับ
มูลค่าการลงทุนลดลงเป็ นครัง+ คราวได้
แสดงว่าท่านเป็ นผู้ลงทุนประเภทเสี!ยงสูง หมายความว่า ท่านยอมรับความเสี!ยงได้ สงู รับความ
ผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุง่ หวังการเติบโตของเงินลงทุนและ
ผลตอบแทนในระยะยาว
แสดงว่าท่านเป็ นผู้ลงทุนประเภทเสี!ยงสูงมาก หมายความว่า ท่านต้ องการได้ รับโอกาสที!จะได้ รับ
ผลตอบแทนสูง ความเสี!ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ เป็ นจํานวนมาก (significant portion)

ระดับความเสี!ยงทีสามารถลงทุนได้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

ระดับ 5

1/2

ส่ วนที) 2ระดับความเสี)ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่ าง ๆ
Risk profile
เสี!ยงตํ!า

ระดับความเสี!ยง
1

ประเภท
กองทุนรวมตลาดเงินที!ลงทุนเฉพาะ
ในประเทศ

2

กองทุนรวมตลาดเงิน

เสี!ยงปานกลาง
ค่อนข้ างตํ!า

3

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

ประเภทหลักทรัพย์ที!ลงทุนเป็ นหลัก
- มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ! เงินฝาก หรื อตราสารหนี + หรื อหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินอื!น หรื อการหาดอกผลอื!นตามที!สํานักงานกําหนด ซึง! มีกําหนดชําระคืนเมื!อทวงถามหรื อจะ
ครบกําหนดชําระคืน หรื อมีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที!ลงทุนในทรัพย์สินหรื อเข้ าทําสัญญานั +นและมี
portfolio duration ในขณะใดขณะหนึง! ไม่เกิน 3 เดือน
- มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้ อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ! เงินฝาก
หรื อตราสารหนี + หรื อหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื!นหรื อการหาดอกผลอื!นตามที!สํานักงานกําหนด ซึ!งมีกําหนด
ชําระคืนเมื!อทวงถามหรื อจะครบกําหนดชําระคืนหรื อมีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที!ลงทุนในทรัพย์สิน
หรื อเข้ าทําสัญญานั +น รวมทั +งมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึง! ไม่เกิน 3 เดือน
- มีนโยบายเน้ นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี!ยรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ NAV

เสี!ยงปานกลางค่อนข้ างสูง

4
5

กองทุนรวมตราสารหนี +
กองทุนรวมผสม

- มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี +ทัว! ไป
- มีนโยบายลงทุนได้ ทั +งในตราสารทุนและตราสารหนี +

เสี!ยงสูง

6
7

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

เสี!ยงสูงมาก

8*

กองทุนที!มีการลงทุนในทรัพย์สิน
ทางเลือก

- มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็ นหลักโดยเฉลี!ยรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ NAV
- มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม
โดยเฉลี!ยรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ NAV
- มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที!เป็ นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรื อมีโครงสร้ างซับซ้ อน เข้ าใจยาก เช่น
commodity/gold fund /oil fund/derivatives/Property fund ที!ไม่ใช่เพื!อ hedging ซึง! รวมถึง ตราสารที!มี
ลักษณะของสัญญาซื +อขายล่วงหน้ าแฝงที!ไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น

ส่ วนที) 3 ตัวอย่ างคําแนะนําเรื) องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)
สัดส่ วนการลงทุน
ประเภทผู้ลงทุน

เงินฝากและตราสารหนีรG ะยะ
สันG

เสี)ยงตํ)า(1)

ตราสารหนีภG าครั ฐ
ที)มีอายุมากกว่ า1 ปี

>60%

ตราสารหนี G
ภาคเอกชน

ตราสารทุน

การลงทุนทางเลือก*

<20%

<10%

<5%

เสี)ยงปานกลางค่ อนข้ างตํ)า(2)

<20%

<70%

<20%

<10%

เสี)ยงปานกลางค่ อนข้ างสูง(3)

<10%

<60%

<30%

<10%

เสี)ยงสูง(4)

<10%

<40%

<40%

<20%

เสี)ยงสูงมาก(5)

<5%

<30%

>60%

<30%

*

รวมถึงสินค้ าโภคภัณฑ์ สัญญาซือG ขายล่ วงหน้ า

ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่ าข้ อมูลข้ างต้ นนีถG ูกต้ องและเป็ นความจริงทุกประการ กรณีท่านผู้ลงทุนไม่ ประสงค์ จะเปลี)ยนแปลงข้ อมูลผู้ลงทุน (Customer Profile)
ดังกล่ าว หรื อ กรณีท) ี บลจ. ธนชาตหรื อธนาคาร หรื อผู้สนับสนุนการขายและรั บซือG คืนหน่ วยลงทุน ที) บลจ. ธนชาตแต่ งตังG ไม่ ได้ รับการแจ้ งเปลี)ยนแปลงข้ อมูลในข้ อมูล
ผู้ลงทุนจากท่ านเป็ นลายลักษณ์ อักษร บลจ. ธนชาต หรื อธนาคาร หรื อผู้สนับสนุนการขายและรั บซือG คืนหน่ วยลงทุน ที) บลจ. ธนชาต แต่ งตังG ขอสงวนสิทธิท) ีจะพิจารณา
ว่ าท่ านมีความประสงค์ ท) ีจะไม่ เปลี)ยนแปลงข้ อมูลใด ๆ ตามแบบสอบถามข้ อมูลผู้ลงทุน (Customer Profile) ฉบับล่ าสุดที)ท่านได้ ให้ ข้อมูลไว้ แก่ บลจ. ธนชาต หรื อ
ธนาคาร หรื อผู้สนับสนุนการขายและรั บซือG คืนหน่ วยลงทุนที) บลจ. ธนชาต แต่ งตังG ใคร่ ขอใช้ ข้อมูลตามแบบสอบถามข้ อมูลผู้ลงทุน (Customer Profile) ฉบับล่ าสุด
ดังกล่ าวเป็ นข้ อมูลในการให้ คาํ แนะนําการลงทุนแก่ ท่านต่ อไป จนกว่ าจะได้ รับการเปลี)ยนแปลงจากท่ านเป็ นลายลักษณ์ อักษร ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบและเข้ าใจดีแล้ วจาก
ผู้ขายหน่ วยลงทุนที)ได้ มีการอธิบายถึงผลสรุ ปของคะแนนและการระบุประเภทผู้ลงทุนและความเสี)ยงของกองทุนที)ข้าพเจ้ าประสงค์ จะลงทุน รวมถึงตัวอย่ างคําแนะนํา
เรื) องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)ครบถ้ วนแล้ ว
(ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีท) ีผ้ ูถือหน่ วยลงทุน ปฏิเสธที)จะให้ ข้อมูล หรื อให้ ข้อมูลที)ไม่ ครบถ้ วน บลจ. ธนชาต ขอสงวนสิทธิท) ีจะปฏิเสธไม่ ขาย
หน่ วยลงทุนให้ แก่ ผ้ ูลงทุน)

ลงนาม____________________________ผู้ถือหน่ วย (วันที)_____________)
สําหรั บเจ้ าหน้ าที)/สาขา:

16.1.2017

ตัวแทน/สาขา:

ผู้บันทึก:

ผู้อนุมัติ:
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