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     เพอืช่วยให้ท่านผู้ลงทุนทราบความเสียงทตีนเองยอมรับได้สูงสุดสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการขอให้ท่านเลือกคําตอบ

ทคีิดว่าดีทีสุดสําหรับท่านผู้ลงทุน และโปรดตอบคําถามทุกข้อครบถ้วน (ทังหมด 3 ส่วน มี 14 คําถาม) ดังนี / To help investor  to know the 

r isk which the investor  accepts at the highest level for  investment in mutual fund under  the management, please select the answer  

that you think that it is the best answer  for  the investor .   Please answer  every question completely (total 3 par ts having 14 questions), 

as follows:  

          

ชือผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน / Name of investor/unit holder  : .........................................................................................................................................................................

เลขทีบัตรประชาชน (13 หลัก) / ID Card : .....................................................................................................................................................................................................................

กรณีบัญชีร่วม โปรดระบุ เลขทีบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุน (  หลัก) / 

 Account number  of investment unit holder  (11 digits):……………………………………………………………………………………………………………..............

โทรศัพท์ (มือถือ) / Mobile Phone :…..........................................................อีเมล์ / E-mail :....................................................................................................................................

วันทใีห้ข้อมูล / Date of information : ...........................................................................   

        

ส่วนท ี1 คําถามข้อ 1-10 ใช้เพือประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ 

 Questions 1-10 are used to assess the suitability of your  Investment 

1. ปัจจุบนัท่านอาย ุ/ Please indicate your age 

ก.   ตงัแต่  ปีขึนไป / 60 years old or older     ข.   45–  ปี / 45 - 59 years    

       ค.   35–44 ปี / 35 - 44 years                                ง.   นอ้ยกว่า 35 ปี / Under 35 years 

2. ปัจจุบนัท่านมีภาระทางการเงินและค่าใชจ้่ายประจาํ เช่น ค่าผ่อนบา้น รถ ค่าใชจ้่ายส่วนตวั และค่าเลียงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด / 

What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses? 

ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายไดท้งัหมด / More than 75% of total income 

ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายไดท้งัหมด / Between 50% and 75% of total income 

ค.     ตงัแต่ร้อยละ 25 แต่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของรายไดท้งัหมด / 25% to less than 50% of the income      

       ง.     น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายไดท้งัหมด /  Less than 25% of total income 

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจบุนัอยา่งไร / What is your current financial status? 

ก.    มีทรัพยสิ์นนอ้ยกว่าหนีสิน / Less assets than liabilities                      

       ข.    มีทรัพยสิ์นเท่ากบัหนีสิน / Assets equal liabilities 

ค.    มีทรัพยสิ์นมากกว่าหนีสิน / More assets than liabilities                      

       ง.    มีความมนัใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสําหรับการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายุแลว้ / Having financial freedom for retirement life 

. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพยสิ์นกลุ่มใดต่อไปนีบา้ง (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) / Do you have any investment 

experience or knowledge in the following types of investment products? 

ก. เงินฝากธนาคาร / Bank Deposits                   

ข. พนัธบตัรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพนัธบตัรรัฐบาล / Government Bond or Government Bond Funds 

ค.    หุ้นกูห้รือกองทุนรวมตราสารหนี / Debentures or Mutual Funds                  

ง.    หุ้นสามญัหรือกองทุนรวมหุน้หรือสินทรัพยอ์ืนทีมีความเสียงสูง / Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets 

 

แบบประเมินความเสียงทียอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ลงทุน สําหรับบุคคลธรรมดา 
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. ระยะเวลาทีท่านคาดวา่จะไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนนี / What is your investment period target? 

ก.   ไม่เกิน 1 ปี / Less than 1 year              ข. ตงัแต่ 1 ปีแต่นอ้ยกว่า 3 ปี / 1 to less than 3 years 

       ค.   ตงัแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี / 3 to 5 years            ง. มากกว่า 5 ปี / More than 5 years 

. ความสามารถในการรับความเสียงของท่านคือ / What is your risk tolerance? 

ก. เนน้เงินตน้ตอ้งปลอดภยัและไดรั้บผลตอบแทนสมาํเสมอแต่ตาํได ้/ Focus on opportunity in preserving original investment safely 

and receiving small consistent return 

ข. เนน้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนทีสมาํเสมอแต่อาจเสียงทีจะสูญเสียเงินตน้ไดบ้า้ง / Focus on opportunity in receiving consistent return 

but may take risk of losing some original investment 

ค. เนน้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนทีสูงขึนแต่อาจเสียงทีจะสูญเสียเงินตน้ไดม้ากขนึ / Focus on opportunity in receiving higher return but 

may take risk of losing more original investment 

ง. เนน้ผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสียงทจีะสูญเงินตน้ส่วนใหญ่ได ้/ Focus on the highest long-term return but may take risk 

of losing most of the original investment 

. เมือพิจารณารูปแสดงตวัอยา่งผลตอบแทนของกลุ่มการลงทนุทีอาจเกิดขึนดา้นล่าง ท่านเตม็ใจทีจะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากทีสุด / 

When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which 

investment portfolio are you most willing to invest in? 

      ก. กลุ่มการลงทุนที 1 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย / Investment 

portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss) 

ข. กลุ่มการลงทุนที 2 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทนุไดถึ้ง 1% 

/ Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%) 

ค. กลุ่มการลงทุนที 3 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนไดถึ้ง 5% 

/ Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%) 

ง. กลุ่มการลงทุนที 4 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนไดถึ้ง 15% 

/ Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%) 

 

 

8. ถา้ท่านเลือกลงทุนในทรัพยสิ์นทีมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสขาดทุนสูงดว้ยเช่นกนั ท่านจะรู้สึกอยา่งไร / If you invest in 

assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel? 

ก. กงัวลและตืนตระหนกกลวัขาดทุน / Worried and afraid of loss                              

ข. ไม่สบายใจแต่พอเขา้ใจไดบ้า้ง / Uneasy but somehow understand 

ค. เขา้ใจและรับความผนัผวนไดใ้นระดบัหนึง / Understand and accept the fluctuations               

ง. ไม่กงัวลกบัโอกาสขาดทุนสูงและหวงักบัผลตอบแทนทีอาจจะไดรั้บสูงขนึ / Not concerned about the large potential loss and expect 

that the return may increase 

9. ท่านจะรู้สึกกงัวล/รับไม่ไดเ้มือมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตวัลดลงในสัดส่วนเท่าใด / In which proportion will you be anxious or 

unacceptable when the value of your investment has decreased? 

ก. 5% หรือ นอ้ยกว่า / 5% or less                                       ข. มากกว่า 5%-10% / More than 5%-10%      

       ค. มากกว่า 10%-20% / More than %- %                    ง. มากกว่า 20% ขึนไป / More than 20% 
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10. หากปีทีแลว้ท่านลงทนุไป 100,000 บาท ปีนีท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทาํอยา่งไร / Last year, you invest 

100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do? 

    ก.   ตกใจและตอ้งการขายการลงทุนทีเหลือทิง / Panic and want to sell the remaining investment      

    ข.    กงัวลใจและจะปรับเปลียนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพยสิ์นทีเสียงนอ้ยลง  / Worried and will change some investment into less risky assets 

      ค.   อดทนถือต่อไปได ้และรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมา  / Continue holding the investment and wait until the investment rebounds 

      ง.   ยงัมนัใจเพราะเขา้ใจวา่ตอ้งลงทุนระยะยาวและจะเพิมเงินลงทุนในแบบเดิมเพอืเฉลียตน้ทนุ / Remain confident since it is long-term investment and will 

invest more to average cost 

 

ส่วนที 2 คําถามข้อ 11-1  ใช้เป็นข้อมูลเพมิเติมเพือประกอบการให้คําแนะนํา  (ไม่นํามาคิดคะแนน)  

Questions 11 - 14 are used as additional information for  guidance (Scores will NOT be counted) 

ใช้เฉพาะทีจะมีการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (อนุพนัธ์) และหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านนั / Apply only to investment in 

der ivatives and structure note 

11. หากการลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหนา้ (อนุพนัธ์) และหุน้กูท้ีมีอนุพนัธ์แฝงประสบความสาํเร็จ ท่านจะไดรั้บผลตอบแทนในอตัราทีสูง

มาก แต่หากการลงทุนลม้เหลว ทา่นอาจจะสูญเงินลงทุนทงัหมด และอาจตอ้งลงเงินชดเชยเพิมบางส่วน ท่านยอมรับไดเ้พียงใด / Successful 

derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their investment and must increase 

more capital. Are you able to accept this? 

      ก. ไม่ได ้/ No                         ข. ได ้/ Yes 

 

ใช้เฉพาะทีจะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to offshore investment 

12. นอกเหนือจากความเสียงในการลงทุนแลว้ ท่านสามารถรับความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนไดเ้พยีงใด 

       In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk? 

 ก. ไม่ได ้/ No                              ข. ได ้/ Yes 

 

ส่วนที 3 สําหรับการให้คําแนะนาํอืน  ๆ/ Par t 3.  For  other  advices 

13. ประสบการณ์การลงทุนในหลกัทรัพยข์องท่าน(หลกัทรัพย ์หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู ้ หรือหุ้น หรือพนัธบตัรรัฐบาล หรือ 

derivatives ) / The experience of investment in you securities (securities mean investment unit, or debenture, or share or government bond, 

or derivatives) 

           ก. นอ้ยกว่า  ปี / Less than 1 year      ข. มากกว่า  ปี / More than 1 year 

14.  ท่านมีขอ้จาํกดัในการสือสารหรือในการตดัสินใจดว้ยตนเอง เช่น คนหูหนวก ตาบอด / You have limitation in communication, or decide 

by yourself, such as deaf person, bling person 

           ก. มี / Yes I have       ข. ไมมี่ / No, I do not have. 
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ขา้พเจา้เป็นผูก้รอกขอ้มูลรายละเอยีดขา้งตน้ดว้ยตนเองและขอรับรองความถูกตอ้งและเป็นความจริงรวมถึงยินยอมรับทราบเงือนไข

และขอ้ตกลงรวมถึงหมายเหตุต่างๆ และทีปรากฏในแบบประเมินความเสียงนี ตลอดจนยอมรับสิทธิของ บลจ.กรุงไทยในการเปลียนแปลง

แกไ้ข เพมิเติม เงือนไขและขอ้ตกลงในแบบประเมินการลงทุนนีไดใ้นอนาคต  และขา้พเจา้รับทราบและยอมรับว่า ในกรณีทีผลการประเมิน 

Risk Profile ดังกล่าว อาจไม่สอดคล้องกับกองทุนรวมทีขา้พเจ้าไดล้งทุนไวก่้อนหน้านี และ/หรือทีระบุในแผนการลงทุนแบบประจาํ

ต่อเนือง (Investment Plan) และ/หรือทีระบุไวใ้นโครงการ Wealth Plus กรณีหักเงินอตัโนมตัิรายเดือนเพือลงทุน SSF และ RMF ตามทีได้

แจง้ไวก้บับริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ก่อนหน้านี อาจทาํให้ขา้พเจา้ตอ้งทาํการเปลียนแปลง/แกไ้ขแผนการลงทุน

ดงักล่าวนีในอนาคตต่อไป ขา้พเจา้ขอรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล / I am the person filling the above information and detail by myself 

and I certify the correctness and truth and I give consent and acknowledge the terms, conditions and remarks and the information appeared 

in this risk evaluation form, as well as I accept the right of Krungthai Security Co., Ltd. to change and amend the terms and conditions in 

this investment evaluation form in the future.  I acknowledge and agree that in case the evaluation result of such Risk Profile may not 

comply with the mutual fund that I invest before this time and/or those specified in the regular and continuous investment plan and/or those 

specified in Wealth Plus Project.  In case there is monthly automatic deduction to invest in SSF and RMF as informed at the management 

company, or supporter of investment unit selling before this time, it may make me to change and amend such investment plan in the future 

further, I certify correctness of the information. 

หากขา้พเจา้มิไดต้อบคาํถามดงักล่าวอยา่งครบถว้น ให้แก่บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ขา้พเจา้จะไม่สามารถ

ทาํรายการซือ หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน หรือลงทุนเพิมเติมกบับริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนฯไดจ้นกว่าจะให้ขอ้มูล

ครบถว้น ทงันี เพือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต และเมือขา้พเจา้ให้ขอ้มลูทีมีนยัสาํคญั การให้ขอ้มูลทีตรงต่อความเป็นจริง 

ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วนจะมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คาํแนะนําทีข้าพเจ้าจะได้รับ / If I do not answer such question 

completely, to the management company or supporter of investment unit selling, I cannot  do buying transaction, or exchange of investment 

units or cannot invest additionally with the management company or supporter of investment unit selling, until I give complete information, 

in order to comply with the criteria of SEC office.   When I give significant information, giving  true, correct, current and full information 

will affect the service providing or giving advice that I will receive. 

แผนสัดส่วนการจดัสรรการลงทุนทีแสดงในแบบประเมินนีเป็นเพียงตวัอยา่งคาํแนะนาํเบืองตน้ในการจดัสรรการลงทุนตามผลการ

ประเมินทีได ้ทงันี ก่อนการตดัสินใจลงทุนใด ๆ ผูล้งทุนควรพจิารณาปัจจยัอืนในการวางแผนการลงทุน เช่น ฐานะทางการเงิน วตัถุประสงค์

ในการลงทุน ระยะเวลาในการใชเ้งิน เป็นตน้ หรือปรึกษาผูว้างแผนการลงทุนเพือรับคาํแนะนาํทีเหมาะสมต่อไป / The plan of proportion of 

investment allocation shown in this evaluation form is only the sample of the primary advice in investment allocation, according to the 

received evaluation result.  In addition, before deciding to do any investment, the investor should consider other factors in planning of 

investment, such as financial status, objectives of investment, period of spending of money, etc., or consult investment planner to receive 

appropriate advice further. 

 

 

 

 

                                                       ลงชือ / Signed:........................................................................................................ผูล้งทุน / Investor 

                                                                               (.............................................................................................) 

                                                     กรณีบญัชีร่วมตอ้งลงนามครบทุกคน / In case of joint account, every person’s signature shall be affixed 
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เงือนไขและข้อตกลงของผู้ลงทุน /Terms and Conditions of investors : 

 

1. ผูล้งทุนสามารถทาํแบบประเมินการลงทุน ณ ทีทาํการบริษทัจดัการ หรือช่องทางอืนๆ ทีบริษทัจดัการกาํหนด โดยบริษทัจดัการจะ

ยึดถือข้อมูล/คะแนนความเสียงในแบบประเมินการลงทุนล่าสุดเพือใช้เป็นฐานขอ้มูลต่อไป / The investors can make investment 

evaluation form at the management company office, or other channels that the management company office specifies.  The 

management company will hold information/risk scores in the latest investment evaluation form to be used as database further.   

 

2. ผูล้งทุนรับทราบและตกลงว่าผูล้งทุนมีหน้าทีจะตอ้งทบทวนขอ้มูลในแบบประเมินการลงทุนให้เป็นปัจจุบนัตามรอบระยะเวลาที

สาํนกังาน ก.ล.ต./บริษทัจดัการกาํหนด รวมถึงทีจะมีการเปลียนแปลงในอนาคต ทงันีในกรณีทีครบรอบระยะเวลาการทบทวนขอ้มูล

ในแบบประเมินการลงทุนดงักล่าวขา้งตน้แลว้บริษทัจดัการยงัมิไดรั้บขอ้มูลในแบบประเมินการลงทุนในรอบใหม่จากผูล้งทุนตาม

ระยะเวลาทีกาํหนด ผูล้งทุนตกลงและยินยอมให้บริษทัจดัการ ถือเอาขอ้มูลของผูล้งทุนทีปรากฏตามแบบประเมินการลงทุนล่าสุดที

อยู่ในระบบเป็นขอ้มูลปัจจุบนัของผูล้งทุนต่อไปจนกว่าบริษทัจดัการจะไดรั้บขอ้มูลแบบประเมินการลงทุนใหม่และนาํเขา้บนัทึกใน

ร ะ บ บ แ ล้ว  /  The investor knows and agrees that the investor has duty to review the information in the above said investment 

evaluation form to be current information in the period that Office of Security and Exchange Commission/Management company 

specifies, as well as those to be changed in the future. For this, in case the period for information review in the above said investment 

evaluation form expires, the management company does not receive information in the investment evaluation form in the new cycle 

from the investor in the period which is specified, the investor agrees and gives consent to the management company, to hold 

information of the investor appeared in the latest investment  evaluation form existing in the system to be current information of 

investor further, until the management company will receive the information of new investment evaluation form and will record in 

the system. 

 

3. สําหรับการทาํรายการซือ/จองซือรวมถึงคาํสังซือ/สับเปลียนเขา้หน่วยลงทุน บริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ดาํเนินการตามใบคาํสังซือ/

ใบจองซือ หรือ คาํสังซือ/สับเปลียนเขา้สําหรับกองทุนใดๆ ตามรายการซือ/จองซือรวมถึงคาํสังซือ/สับเปลียนเขา้หน่วยลงทุน โดย

บริษทัจดัการไม่ตอ้งแจง้ให้ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้ หากระดบัความเสียงของกองทุนนนั สูงกว่าระดบัความเสียงทีคาํนวณไดจ้ากการ

ประมวลขอ้มูลระดบัความเสียงในการลงทุนของผูล้งทุน ตามแบบประเมินการลงทุนนีหรือตามแบบประเมินการลงทุนล่าสุดของผู ้

ลงทุนทีอาจมีการจัดทาํขึนในอนาคต ยกเวน้กรณีทีผูล้งทุนได้ยืนยนัการยอมรับความเสียงดังกล่าว / For doing transactions of 

buying/subscribing for buying and purchase order/exchange into investment unit. The management company reserves the right not 

to do according to the purchase order/subscribing for buying, or purchase order/exchange to enter into any fund, according to the 

transactions of buying/subscribing to buy, as well as purchase order/exchange to enter into investment unit.  The management 

company does not need to inform the investor to know in advance, if the level of risk of fund is higher than the risk level calculated 

from risk level information process to be investment of investors in this investment evaluation form, or in the latest investment 

evaluation form of investors that may be made in the future, except in case the investor confirms acceptance of such risk. 

 

4. เฉพาะในกรณีทีท่านเป็นเจา้ของบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 บญัชี (โดยใชเ้ลขทีบตัรประชาชนเดียวกนั) ผูถื้อหน่วยลงทุนตกลง

และรับทราบว่าบริษทัจดัการ จะใชข้อ้มูลในแบบประเมินการลงทุนล่าสุดและระดบัความเสียงทีไดจ้ากการประมวลผลมีผลบงัคบัใช้

กับบัญชีเดียวทุกบัญชีของผูถื้อหน่วยลงทุนทีมีอยู่กับบริษทัจดัการ / Only in case you are the owner of more than one account of 

investment unit holder (by using the same identification card number): The investment unit holder agrees and acknowledges that the 

management company will use information in the latest investment evaluation form and risk level earned from the process which is 

valid with every single account of investment unit holder existing at the management company. 
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5. เฉพาะในกรณีบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนประเภทบญัชีร่วม ผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมทุกคนขอให้คาํรับรองและตกลง/ยินยอมให้ผูที้มีชือแรก

ตามทีระบุในใบคาํขอเปิดบญัชี เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลผูล้งทุนในแบบประเมินการลงทุนนีรวมถึงการให้ขอ้มูลใหม่ในแบบประเมินการ

ลงทุนใดๆ ทงัในปัจจุบนัและอนาคต และให้ถือเอาขอ้มูลนนัเป็นขอ้มูลของขา้พเจา้หรือผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมทุกคน ตลอดจนให้ผูมี้

ชือแรกดังกล่าว มีอาํนาจในการยินยอม/รับทราบและตกลงในเงือนไขและขอ้ตกลงใดๆ รวมถึงยอมรับความเสียงของการลงทุน

เพิมเติมในกรณีทีความเสียงของกองทุนทีจะลงทุนสูงกว่าระดบัความเสียงของผูล้งทุนทีประมวลไดต้ามแบบประเมินนี (หรือแบบ

ประเมินล่าสุดทีอาจมีขึนในอนาคต) โดยให้มีผลผูกพนัผูล้งทุน/ ผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมทุกคน / Only in case the account of investment 

unit holder in type of joint account: Every joint investment unit holder certifies and agrees/gives consent  for the person having the 

name in the first rank as specified in the application for opening the account, to be the person giving information to the investor in 

this investment evaluation form, as well as giving new information in any investment evaluation form presently and in the future.  It 

is deemed that such information is my information, or the information of all co-investment unit holders, as well as the person, having 

the name in the first rank has authority to give consent/acknowledgement and agreement in any terms and conditions, as well as 

accepting risk of additional investment, in case there is risk of fund to invest which is higher than risk level of investor to be processed 

in this evaluation form, or the latest evaluation form that may have in the future); it will have result binding all investors and the co-

investment unit holders.  

 

 

 

สําหรับเจ้าหน้าที  For  Staff 
 

ส่วนที  เกณฑ์การคิดคะแนน / Par t 1 : Assessment Scores 

 ตอบ ก. =  คะแนน / Answer ก =  point           ตอบ ข. =  คะแนน / Answer ข = 2 points 

 ตอบ ค. =  คะแนน / Answer ค =  points         ตอบ ง. =  คะแนน / Answer  ง = 4 points 

สาํหรับขอ้  หากตอบหลายขอ้ ให้เลือกขอ้ทีคะแนนสูงสุด / For Suitability Assessment No. 4, if selected more than one answer, the 

highest score of the answers will be selected. 

 

ส่วนที  ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน / Par t 2 : Assessment Result 

คะแนน /  

Total Scores 

ระดับ / 

Level 

ประเภทนักลงทุน /  

Investor  Type of Risk 

นอ้ยกว่า  / Below 15 1 เสียงตาํ / Low 

15-21 2 เสียงปานกลางค่อนขา้งตาํ / Moderate to Low 

22-29 3 เสียงปานกลางค่อนขา้งสูง / Moderate to High 

30-36 4 เสียงสูง / High 

 ขึนไป / Over 37 scores 5 เสียงสูงมาก / Very High 
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ส่วนท ี3 ตัวอย่างคําแนะนําเรืองการจัดสรรการลงทุน / ( Part 3 :  Basic Asset Allocation) 

 

 

 

 

ระดับคะแนน 

 

ประเภทผู้ลงทุน 

/ Investor  Type of Risk 

สัดส่วนการลงทนุ / Asset Allocation 

เงินฝาก + ตราสารหนี

ระยะสัน 

/ Deposits and Short-

Term Fixed 

Income Funds 

 

ตราสารหนี

ภาครัฐ 

/ Long-term 

Fixed income 

funds 

ตราสารหนี

ภาคเอกชน 

/ Debenture  

ตราสาร

ทุน 

/ 

Equity 

Fund 

การลงทุน

ทางเลือก 

/ Other  

Options 

น้อยกว่า  เสียงตํา / Low >= 75%  <= 30%  <= 5%  <= 0%  

 ถึง  เสียงปานกลางค่อนข้างตาํ 

/ Moderate to Low  

<= 25%  <= 65%  <= 

10%  

<= 5%  

 ถึง  เสียงปานกลางค่อนข้างสูง 

/ Moderate to High 

<= 10%  <= 60%  <= 

20%  

<= 10%  

 ถึง  เสียงสูง 

/ High 

<= 10%  <= 40%  <= 

40%  

<= 15%  

 ขนึไป เสียงสูงมาก 

/ Very High 

<= 5%  <= 15%  >= 

60%  

<= 25%  

 

 

 

คะแนนรวมทไีด้   

 

สําหรับเจา้หนา้ทีบริษทัจดัการ  

 

) ลงชือผูรั้บเอกสาร   (ตวับรรจง) ………………..…...........…....…วนัที....................................     

 

) ลงชือผูบ้นัทึกขอ้มูล (ตวับรรจง) ……………….........………… วนัที.....................................     

 

) ลงชือผูต้รวจสอบขอ้มูล (ตวับรรจง) .………………........…….วนัที......................................       

   

 

 


