
 

  8 
 

 
      
  
 
     เพ่ือช่วยให้ท่านผู้ลงทุนทราบความเส่ียงท่ีตนเองยอมรับได้สูงสุดส าหรับการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการขอให้ท่านเลือกค าตอบ
ท่ีคิดว่าดีท่ีสุดส าหรับท่านผู้ลงทุน และโปรดตอบค าถามทุกข้อครบถ้วน (ท้ังหมด 3 ส่วน มี 14 ค าถาม) ดังนี ้    

       

ช่ือผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน....................................................................................................................    
       

เลขที่บัตรประชาชน (13 หลกั)...................................................................................................................    
       

กรณบีัญชีร่วม โปรดระบุ เลขท่ีบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุน (11 หลัก) .......................................................................   
        

โทรศัพท์ (มือถือ)….....................................อีเมล์...................................................วันท่ีให้ข้อมูล...............................................   
        
ส่วนที่ 1 ค าถามข้อ 1-10 ใช้เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
1. ปัจจุบนัท่านอาย ุ

ก. ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป               ข. 45–59 ปี                   ค. 35–44 ปี                 ง. นอ้ยกว่า 35 ปี 
2. ปัจจุบนัท่านมีภาระทางการเงินและค่าใชจ้่ายประจ า เช่น ค่าผอ่นบา้น รถ ค่าใชจ้่ายส่วนตวั และค่าเล้ียงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด 

ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายไดท้ั้งหมด                                   ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายไดท้ั้งหมด   
ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของรายไดท้ั้งหมด           ง. นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของรายไดท้ั้งหมด 

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจบุนัอยา่งไร 
ก. มีทรัพยสิ์นนอ้ยกว่าหน้ีสิน                           ข. มีทรัพยสิ์นเท่ากบัหน้ีสิน 
ค. มีทรัพยสิ์นมากกว่าหน้ีสิน                            ง. มีความมัน่ใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอส าหรับการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายแุลว้ 

4. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพยสิ์นกลุ่มใดต่อไปน้ีบา้ง (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
ก. เงินฝากธนาคาร                                               ข. พนัธบตัรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพนัธบตัรรัฐบาล 
ค. หุ้นกูห้รือกองทุนรวมตราสารหน้ี                    ง. หุ้นสามญัหรือกองทุนรวมหุน้หรือสินทรัพยอ์ื่นท่ีมีความเส่ียงสูง 

5. ระยะเวลาท่ีท่านคาดว่าจะไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนน้ี   
ก. ไม่เกิน 1 ปี                   ข. ตั้งแต่ 1 ปีแต่นอ้ยกว่า 3 ปี                    ค. ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี                 ง. มากกว่า 5 ปี 

6. ความสามารถในการรับความเส่ียงของท่านคือ 
ก. เนน้เงินตน้ตอ้งปลอดภยัและไดรั้บผลตอบแทนสม ่าเสมอแต่ต ่าได ้
ข. เนน้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสม ่าเสมอแต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินตน้ไดบ้า้ง 
ค. เนน้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นแต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินตน้ไดม้ากขึ้น 
ง. เนน้ผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเงินตน้ส่วนใหญ่ได ้

7. เม่ือพิจารณารูปแสดงตวัอยา่งผลตอบแทนของกลุ่มการลงทนุท่ีอาจเกิดขึ้นดา้นล่าง ท่านเตม็ใจท่ีจะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากท่ีสุด   

     

 

ก. กลุ่มการลงทุนท่ี 1 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย 
ข. กลุ่มการลงทุนท่ี 2 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทนุไดถึ้ง 1% 
ค. กลุ่มการลงทุนท่ี 3 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนไดถึ้ง 5% 
ง. กลุ่มการลงทุนท่ี 4 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนไดถึ้ง 15% 
 
 

 

แบบประเมินความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ลงทุน ส าหรับบุคคลธรรมดา 
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8. ถา้ท่านเลือกลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสขาดทุนสูงดว้ยเช่นกนั ท่านจะรู้สึกอยา่งไร  
ก. กงัวลและต่ืนตระหนกกลวัขาดทุน                               ข. ไม่สบายใจแต่พอเขา้ใจไดบ้า้ง 
ค. เขา้ใจและรับความผนัผวนไดใ้นระดบัหน่ึง                  ง. ไม่กงัวลกบัโอกาสขาดทุนสูงและหวงักบัผลตอบแทนท่ีอาจจะไดรั้บสูงขึ้น 

9. ท่านจะรู้สึกกงัวล/รับไม่ไดเ้ม่ือมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตวัลดลงในสัดส่วนเท่าใด 
ก. 5% หรือ นอ้ยกว่า           ข. มากกว่า 5%-10%         ค. มากกว่า 10%-20%    ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป 

10. หากปีท่ีแลว้ท่านลงทนุไป 100,000 บาท ปีน้ีท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะท าอยา่งไร 
    ก. ตกใจและตอ้งการขายการลงทุนท่ีเหลือทิ้ง             ข. กงัวลใจและจะปรับเปล่ียนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพยสิ์นท่ีเส่ียงนอ้ยลง 
      ค. อดทนถือต่อไปได ้และรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมา    ง. ยงัมัน่ใจเพราะเขา้ใจว่าตอ้งลงทนุระยะยาวและจะเพ่ิมเงินลงทุนในแบบเดิมเพ่ือเฉล่ียตน้ทุน 
 

ส่วนที่ 2 ค าถามข้อ 11-14 ใช้เป็นข้อมูลเพิม่เติมเพ่ือประกอบการให้ค าแนะน า  (ไม่น ามาคิดคะแนน)  
ใช้เฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (อนุพนัธ์) และหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น 

11. หากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (อนุพนัธ์) และหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงประสบความส าเร็จ ท่านจะไดรั้บผลตอบแทนในอตัราท่ีสูงมาก 
แต่หากการลงทุนลม้เหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจตอ้งลงเงินชดเชยเพ่ิมบางส่วน ท่านยอมรับไดเ้พียงใด 
      ก. ไม่ได ้                              ข. ได ้

ใช้เฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในต่างประเทศ 
12. นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทุนแลว้ ท่านสามารถรับความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไดเ้พยีงใด 
      ก. ไม่ได ้                              ข. ได ้

 
ส่วนที่ 3 ส าหรับการให้ค าแนะน าอ่ืนๆ  

13. ประสบการณ์การลงทุนในหลกัทรัพยข์องท่าน(หลกัทรัพย ์หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู ้ หรือหุ้น หรือพนัธบตัรรัฐบาล หรือ derivatives ) 
           ก. นอ้ยกว่า 1 ปี      ข. มากกว่า 1 ปี 

14.  ท่านมีขอ้จ ากดัในการส่ือสารหรือในการตดัสินใจดว้ยตนเอง เช่น คนหูหนวก ตาบอด 
           ก. มี       ข. ไม่มี 

 
ขา้พเจา้เป็นผูก้รอกขอ้มูลรายละเอียดขา้งตน้ดว้ยตนเองและขอรับรองความถูกตอ้งและเป็นความจริงรวมถึงยินยอมรับทราบเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงรวมถึงหมายเหตุต่างๆ และท่ีปรากฏในแบบประเมินความเส่ียงน้ี ตลอดจนยอมรับสิทธิของ บลจ.กรุงไทยในการเปล่ียนแปลงแกไ้ข 
เพ่ิมเติม เง่ือนไขและขอ้ตกลงในแบบประเมินการลงทุนน้ีไดใ้นอนาคต  และขา้พเจา้รับทราบและยอมรับว่า ในกรณีท่ีผลการประเมิน Risk Profile 
ดงักล่าว อาจไม่สอดคลอ้งกบักองทุนรวมท่ีขา้พเจา้ไดล้งทนุไวก่้อนหนา้น้ี และ/หรือท่ีระบุในแผนการลงทุนแบบประจ าต่อเน่ือง (Investment Plan) 
และ/หรือท่ีระบุไวใ้นโครงการ Wealth Plus กรณีหกัเงินอตัโนมติัรายเดือนเพื่อลงทุน SSF และ RMF ตามท่ีไดแ้จง้ไวก้บับริษทัจดัการ หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทนุฯ ก่อนหนา้น้ี อาจท าใหข้า้พเจา้ตอ้งท าการเปล่ียนแปลง/แกไ้ขแผนการลงทุนดงักล่าวน้ีในอนาคตต่อไป ขา้พเจา้ขอ
รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล  

หากขา้พเจา้มิไดต้อบค าถามดงักล่าวอยา่งครบถว้น ให้แก่บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ขา้พเจา้จะไม่สามารถท า
รายการซ้ือ หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือลงทุนเพ่ิมเติมกบับริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทนุฯไดจ้นกว่าจะให้ขอ้มูลครบถว้น 
ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต และเม่ือขา้พเจา้ใหข้อ้มูลท่ีมีนยัส าคญั การให้ขอ้มูลท่ีตรงต่อความเป็นจริง ถูกตอ้ง เป็น
ปัจจุบนัและครบถว้นจะมีผลต่อการให้บริการหรือการใหค้  าแนะน าท่ีขา้พเจา้จะไดรั้บ 

แผนสัดส่วนการจดัสรรการลงทนุท่ีแสดงในแบบประเมินน้ีเป็นเพียงตวัอยา่งค าแนะน าเบ้ืองตน้ในการจดัสรรการลงทุนตามผลการ
ประเมินท่ีได ้ทั้งน้ี ก่อนการตดัสินใจลงทุนใด ๆ ผูล้งทุนควรพิจารณาปัจจยัอ่ืนในการวางแผนการลงทุน เช่น ฐานะทางการเงิน วตัถุประสงคใ์นการ
ลงทุน ระยะเวลาในการใชเ้งิน เป็นตน้ หรือปรึกษาผูว้างแผนการลงทุนเพื่อรับค าแนะน าท่ีเหมาะสมต่อไป 

 
 

 
                                                       ลงช่ือ........................................................................................................ผูล้งทุน 

                                                     (.............................................................................................) 
                                                     กรณีบญัชีร่วมตอ้งลงนามครบทกุคน 
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เง่ือนไขและข้อตกลงของผู้ลงทุน : 
1. ผูล้งทุนสามารถท าแบบประเมินการลงทุน ณ ท่ีท าการบริษทัจดัการ หรือช่องทางอื่นๆ ท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยบริษทัจดัการจะยึดถือ

ขอ้มูล/คะแนนความเส่ียงในแบบประเมินการลงทุนล่าสุดเพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลต่อไป 
2. ผูล้งทุนรับทราบและตกลงว่าผูล้งทุนมีหนา้ท่ีจะตอ้งทบทวนขอ้มูลในแบบประเมินการลงทุนให้เป็นปัจจุบนัตามรอบระยะเวลาท่ีส านกังาน 

ก.ล.ต./บริษทัจดัการก าหนด รวมถึงท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต ทั้งน้ีในกรณีท่ีครบรอบระยะเวลาการทบทวนขอ้มูลในแบบประเมิน
การลงทุนดงักล่าวขา้งตน้แลว้บริษทัจดัการยงัมิไดรั้บขอ้มูลในแบบประเมินการลงทนุในรอบใหมจ่ากผูล้งทนุตามระยะเวลาท่ีก าหนด ผู ้
ลงทุนตกลงและยนิยอมใหบ้ริษทัจดัการ ถือเอาขอ้มูลของผูล้งทุนท่ีปรากฏตามแบบประเมินการลงทนุล่าสุดท่ีอยูใ่นระบบเป็นขอ้มูลปัจจบุนั
ของผูล้งทุนต่อไปจนกว่าบริษทัจดัการจะไดรั้บขอ้มูลแบบประเมินการลงทุนใหม่และน าเขา้บนัทึกในระบบแลว้ 

3. ส าหรับการท ารายการซ้ือ/จองซ้ือรวมถึงค าส่ังซ้ือ/สับเปล่ียนเขา้หน่วยลงทุน บริษทัจดัการสงวนสิทธ์ิไม่ด าเนินการตามใบค าส่ังซ้ือ/ใบจอง
ซ้ือ หรือ ค าส่ังซ้ือ/สับเปล่ียนเขา้ส าหรับกองทุนใดๆ ตามรายการซ้ือ/จองซ้ือรวมถึงค าส่ังซ้ือ/สับเปล่ียนเขา้หน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการไม่
ตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ หากระดบัความเส่ียงของกองทุนนั้น สูงกว่าระดบัความเส่ียงท่ีค านวณไดจ้ากการประมวลขอ้มูลระดบั
ความเส่ียงในการลงทนุของผูล้งทุน ตามแบบประเมินการลงทนุน้ีหรือตามแบบประเมินการลงทุนล่าสุดของผูล้งทุนท่ีอาจมีการจดัท าขึ้นใน
อนาคต ยกเวน้กรณีท่ีผูล้งทุนไดย้นืยนัการยอมรับความเส่ียงดงักล่าว 

4. เฉพาะในกรณีท่ีท่านเป็นเจา้ของบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 บญัชี (โดยใชเ้ลขท่ีบตัรประชาชนเดียวกนั) ผูถื้อหน่วยลงทนุตกลงและ
รับทราบว่าบริษทัจดัการ จะใชข้อ้มูลในแบบประเมินการลงทนุลา่สุดและระดบัความเส่ียงท่ีไดจ้ากการประมวลผลมีผลบงัคบัใชก้บับญัชี
เด่ียวทุกบญัชีของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีอยูก่บับริษทัจดัการ 

5. เฉพาะในกรณีบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนประเภทบญัชีร่วม ผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมทุกคนขอใหค้ ารับรองและตกลง/ยินยอมให้ผูท่ี้มีช่ือแรกตามท่ี
ระบุในใบค าขอเปิดบญัชี เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลผูล้งทุนในแบบประเมินการลงทุนน้ีรวมถึงการให้ขอ้มูลใหม่ในแบบประเมินการลงทุนใดๆ ทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต และให้ถือเอาขอ้มูลนั้นเป็นขอ้มูลของขา้พเจา้หรือผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมทุกคน ตลอดจนใหผู้มี้ช่ือแรกดงักล่าว มีอ านาจ
ในการยินยอม/รับทราบและตกลงในเง่ือนไขและขอ้ตกลงใดๆ รวมถึงยอมรับความเส่ียงของการลงทุนเพ่ิมเติมในกรณีท่ีความเส่ียงของ
กองทุนท่ีจะลงทุนสูงกว่าระดบัความเส่ียงของผูล้งทุนท่ีประมวลไดต้ามแบบประเมินน้ี (หรือแบบประเมินล่าสุดท่ีอาจมีขึ้นในอนาคต) โดย
ให้มีผลผกูพนัผูล้งทนุ/ ผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมทุกคน 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน  ตอบ ก. = 1 คะแนน    ตอบ ข. = 2 คะแนน    ตอบ ค. = 3 คะแนน    ตอบ ง. = 4 คะแนน 
ส าหรับขอ้ 4 หากตอบหลายขอ้ ให้เลือกขอ้ท่ีคะแนนสูงสุด 
ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 
นอ้ยกว่า 15 1 เส่ียงต ่า 

15-21 2 เส่ียงปานกลางค่อนขา้งต ่า 
22-29 3 เส่ียงปานกลางค่อนขา้งสูง 
30-36 4 เส่ียงสูง 

37 ขึ้นไป 5 เส่ียงสูงมาก  
 
 

ส่วนที ่3 ตัวอย่างค าแนะน าเร่ืองการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) 
 
 
 
 
 
 

 

 
ระดบั
คะแนน 

 
ประเภทผู้ลงทุน 

สัดส่วนการลงทุน 

เงนิฝาก + ตราสาร
หนีร้ะยะส้ัน 

ตราสารหนี้
ภาครั  

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน การลงทุน
ทางเลือก 

น้อยกว่า 15 เส่ียงต า่ >= 75% <= 30% <= 5% <= 0% 

15 ถ ง 21 เส่ียงปานกลางค่อนข้างต า่ <= 25% <= 65% <= 10% <= 5% 

22 ถ ง 29 เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง <= 10% <= 60% <= 20% <= 10% 

30 ถ ง 36 เส่ียงสูง <= 10% <= 40% <= 40% <= 15% 

37 ข น้ไป เส่ียงสูงมาก <= 5% <= 15% >= 60% <= 25% 

 



 11 
 

 
 
 
คะแนนรวมที่ได้   

 
ส าหรับเจา้หนา้ท่ีบริษทัจดัการ  
 
1) ลงช่ือผูรั้บเอกสาร   (ตวับรรจง) ………………..……....…วนัที่.........................     
 
2) ลงช่ือผูบ้นัทึกขอ้มูล (ตวับรรจง) ………………………… วนัที่.........................     
 
3) ลงช่ือผูต้รวจสอบขอ้มูล (ตวับรรจง) .…………………….วนัที่.........................       

   
 


