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เพ่ือช่วยให้ท่านผู้ลงทุนทราบความเส่ียงท่ีตนเองยอมรับได้สูงสุดส าหรับการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการขอให้ท่านเลือกค าตอบท่ี
คิดว่าดีท่ีสุดส าหรับท่านผู้ลงทุน และโปรดตอบค าถามทุกข้อครบถ้วน (ทั้งหมด 2 ส่วน มี 12 ค าถาม) ดังนี ้/ To help investor to know the 
risk 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 both parts having 12 
questions), as follows:    
 
ช่ือผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน / Name of investor/unit holder : ....................................................................................................................................................... 
เลขท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล / Commercial Registration No............................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ (มือถือ) / Telephone….............................................................อีเมล / E-mail................................................................................. 
วันท่ีให้ข้อมลู / Date of information : ........................................................................... 
 
ส่วนที่ 1 ค าถามข้อ 1-10 ใช้เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
Questions 1-10 are used to assess the suitability of your Investment 
1. ประสบการณ์การลงทุนในหลกัทรัพยข์องนิติบคุคล (ไดแ้ก่ ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน หุน้ หุ้นกู ้หุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง หน่วยลงทุน) 

/ Your prior investment experience in securities. (Securities: Treasury bills, bond, Bill of Exchange, Stocks, Debenture, Structure note, 
Mutual Fund Units) 
ก.  นอ้ยกว่า 1 ปี / Less than 1 year              ข.  1-5 ปี / 1 - 5 years                    
ค.  6-10 ปี / 6 - 10 years                              ง.   มากกว่า 10 ปี / More than 10 years 

2. ปัจจุบนันิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใชจ้่ายประจ าเป็นสดัส่วนเท่าใดเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการด าเนินกิจการ / What is the 
proportion of your expenses compare to your revenue? 

ก.   มากกว่าร้อยละ 75 ของรายไดท้ั้งหมด / More than 75% of the revenue                                                                                                  
ข.   ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายไดท้ั้งหมด / Between 50% and 75% of the revenue  
ค.   ตั้งแต่ร้อยละ 25 แตน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ของรายไดท้ั้งหมด 25% / to less than 50% of the revenue                                                         
ง.   นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของรายไดท้ั้งหมด / Less than 25% of the revenue 

3. นิติบคุคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบนัอยา่งไร / What is your current financial status? 
ก.   มีทรัพยสิ์นนอ้ยกว่าหน้ีสิน / Less assets than liabilities                           
ข.   มีทรัพยสิ์นเท่ากบัหน้ีสิน / Assets equal liabilities 
ค.   มีทรัพยสิ์นมากกว่าหน้ีสิน / More assets than liabilities                            
ง.   มีหน้ีสินนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัมูลค่าทรัพยสิ์น หรือไม่มีหน้ีสินเลย / Almost no liabilities or no liabilities 

4. นิติบคุคลเคยลงทุนในทรัพยสิ์นกลุ่มใดต่อไปน้ีบา้ง (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) / Do you have any investment experience or knowledge in the 
following types of investment products? (Your can choose more than 1 item) 

ก.   เงินฝากธนาคาร / Bank Deposits                                               

ข.   พนัธบตัรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพนัธบตัรรัฐบาล / Government Bond or Government Bond Funds 
ค.   หุ้นกูห้รือกองทนุรวมตราสารหน้ี / Debentures or Mutual Funds                    
ง.   หุ้นสามญัหรือกองทุนรวมหุน้หรือสินทรัพยอ์ื่นท่ีมีความเส่ียงสูง / Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets 

แบบประเมินความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ลงทุน ส าหรับนิติบุคคล 
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5. ระยะเวลาท่ีท่านคาดว่ากิจการจะไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุน้ี  What is your investment period target? 
ก.  ไม่เกิน 1 ปี Less than 1 year                  ข.  ตั้งแต่ 1 แต่นอ้ยกว่า 3 ปี 1 to less than 3 years                 
ค.  ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years                   ง.  มากกว่า 5 ปี More than 5 years  

6. ความสามารถในการรับความเส่ียงของนิติบุคคลคือ What is your risk tolerance? 
ก. เนน้เงินตน้ตอ้งปลอดภยัและไดรั้บผลตอบแทนสม ่าเสมอแต่ต ่าได ้/ Focus on opportunity in preserving original investment safely 
and receiving small consistent return 
ข. เนน้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสม ่าเสมอแต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินตน้ไดบ้า้ง / Focus on opportunity in receiving consistent return 
but may take risk of losing some original investment 
ค. เนน้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นแต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินตน้ไดม้ากขึ้น / Focus on opportunity in receiving higher return but 
may take risk of losing more original investment 
ง. เนน้ผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเงินตน้ส่วนใหญ่ได ้/ Focus on the highest long-term return but may take risk 
of losing most of the original investment 

7. เม่ือพิจารณารูปแสดงตวัอยา่งผลตอบแทนของกลุ่มการลงทนุท่ีอาจเกิดขึ้นดา้นล่าง ท่านเตม็ใจท่ีจะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากท่ีสุด / 
When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which investment portfolio are you 
most willing to invest in?  
      ก. กลุ่มการลงทุนท่ี 1 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย / Investment portfolio 1 

(has chance to receive 2.5% return without any loss) 
ข. กลุ่มการลงทุนท่ี 2 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทนุไดถึ้ง 1% / 
Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%) 

ค. กลุ่มการลงทุนท่ี 3 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนไดถึ้ง 5% / 
Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%) 
ง. กลุ่มการลงทุนท่ี 4 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนไดถึ้ง 15% / 
Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%) 
 

8. ถา้ท่านเลือกลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสขาดทุนสูงดว้ยเช่นกนั 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. กงัวลและต่ืนตระหนกกลวัขาดทุน / Worried and afraid of loss                               

ข. ไม่สบายใจแต่พอเขา้ใจไดบ้า้ง / Uneasy but somehow understand 

ค. เขา้ใจและรับความผนัผวนไดใ้นระดบัหน่ึง / Understand and accept the fluctuations                   

ง. ไม่กงัวลกบัโอกาสขาดทุนสูงและหวงักบัผลตอบแทนท่ีอาจจะไดรั้บสูงขึ้น / Not concerned about the large potential loss and expect 
that the return may increase 

9. ท่านจะรู้สึกกงัวล/รับไม่ไดเ้ม่ือมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตวัลดลงในสัดส่วนเท่าใด / 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 10%-20%       ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป / More than 20% 
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10. หากปีท่ีแลว้ท่านลงทนุไป 100,000 บาท ปีน้ีท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะท าอยา่งไร / Last year, you invest 
100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do? 
ก.  ตกใจและตอ้งการขายการลงทุนท่ีเหลือทิ้ง / Panic and want to sell the remaining investment            

ข.   กงัวลใจและจะปรับเปล่ียนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพยสิ์นท่ีเส่ียงนอ้ยลง / Worried and will change some investment into less risky assets 
ค.   อดทนถือต่อไปได ้และรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมา / Continue holding the investment and wait until the investment rebounds 
ง.   ยงัมัน่ใจเพราะเขา้ใจว่าตอ้งลงทนุระยะยาวและจะเพ่ิมเงินลงทุนในแบบเดิมเพ่ือเฉล่ียตน้ทุน / Remain confident since it is long-term investment and will 

invest more to average cost 
 

ส่วนที่ 2 ค าถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิม่เติมเพ่ือประกอบการให้ค าแนะน า  (ไม่น ามาคิดคะแนน)  
Questions 11 - 12 are used as additional information for guidance (Scores will NOT be counted) 
 

ใช้เฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (อนุพนัธ์) และหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงเท่านั้น /Apply only to investment in derivatives 
and structure note 
11. หากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (อนุพนัธ์) และหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงประสบความส าเร็จ ท่านจะไดรั้บผลตอบแทนในอตัราท่ีสูง
มาก แต่หากการลงทุนลม้เหลว ทา่นอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมดและอาจตอ้งลงเงินชดเชยเพ่ิมบางส่วน 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  
 
ใช้เฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในต่างประเทศ / Apply only to offshore investment 
12. นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทุนแลว้ ท่านสามารถรับความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไดเ้พยีงใด / In addition to investment risk, are 
you able to accept foreign exchange rate risk? 

ก. ไม่ได ้/ No                                                              ข.  ได ้/ Yes 
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ขา้พเจา้เป็นผูก้รอกขอ้มูลรายละเอียดขา้งตน้ดว้ยตนเองและขอรับรองความถูกตอ้งและเป็นความจริงรวมถึงยินยอมรับทราบเง่ือนไข
และข้อตกลงรวมถึงหมายเหตุต่างๆ และท่ีปรากฏในแบบประเมินความเส่ียงน้ี ตลอดจนยอมรับสิทธิของ บลจ.กรุงไทยในการ
เปล่ียนแปลงแกไ้ข เพ่ิมเติม เง่ือนไขและขอ้ตกลงในแบบประเมินการลงทุนน้ีไดใ้นอนาคต  และขา้พเจา้รับทราบและยอมรับว่า ในกรณีท่ี
ผลการประเมิน Risk Profile ดงักล่าว อาจไม่สอดคลอ้งกบักองทุนรวมท่ีขา้พเจา้ไดล้งทุนไวก่้อนหน้าน้ี และ/หรือท่ีระบุในแผนการลงทุน
แบบประจ าต่อเน่ือง (Investment Plan) และ/หรือท่ีระบุไวใ้นโครงการ Wealth Plus กรณีหักเงินอตัโนมติัรายเดือนเพื่อลงทุน SSF และ 
RMF ตามท่ีไดแ้จง้ไวก้บับริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ก่อนหนา้น้ี อาจท าให้ขา้พเจา้ตอ้งท าการเปล่ียนแปลง/แกไ้ข
แผนการลงทุนดงักล่าวน้ีในอนาคตต่อไป 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. 

 
หากขา้พเจา้มิไดต้อบค าถามดงักล่าวอยา่งครบถว้น ให้แก่บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ขา้พเจา้จะไม่สามารถ

ท ารายการซ้ือ หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือลงทุนเพ่ิมเติมกบับริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทนุฯไดจ้นกว่าจะให้ขอ้มูล
ครบถว้น ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต และเม่ือขา้พเจา้ให้ขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญั การให้ขอ้มูลท่ีตรงต่อความเป็น
จริง ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนัและครบถว้นจะมีผลต่อการให้บริการหรือการให้ค  าแนะน าท่ีขา้พเจา้จะไดรั้บ / 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 g ive 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.  

แผนสัดส่วนการจดัสรรการลงทุนท่ีแสดงในแบบประเมินน้ีเป็นเพียงตวัอยา่งค าแนะน าเบ้ืองตน้ในการจดัสรรการลงทุนตามผลการ
ประเมินท่ีได้ ทั้ งน้ี ก่อนการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ผูล้งทุนควรพิจารณาปัจจัยอ่ืนในการวางแผนการลงทุน เช่น ฐานะทางการเงิน 
วตัถุประสงคใ์นการลงทุน ระยะเวลาในการใชเ้งิน เป็นตน้ หรือปรึกษาผูว้างแผนการลงทุนเพื่อรับค าแนะน าท่ีเหมาะสมต่อไป / 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. 

 
 
 
 

ลงช่ือ / Signed : ........................................................................................................ผูล้งทุน / Investor 

(………............................................................................................) 
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เง่ือนไขและข้อตกลงของผู้ลงทุน / Terms and Conditions of investors : 

1. ผูล้งทุนสามารถท าแบบประเมินการลงทุน ณ ท่ีท าการบริษทัจดัการ หรือช่องทางอื่นๆ ท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยบริษทัจดัการจะ
ยึดถือขอ้มูล/คะแนนความเส่ียงในแบบประเมินการลงทุนล่าสุดเพื่อใช้เป็นฐานขอ้มูลต่อไป / 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. ผูล้งทุนรับทราบและตกลงว่าผูล้งทุนมีหน้าท่ีจะตอ้งทบทวนขอ้มูลในแบบประเมินการลงทุนให้เป็นปัจจุบนัตามรอบระยะเวลาท่ี
ส านักงาน ก.ล.ต./บริษทัจดัการก าหนด รวมถึงท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต ทั้งน้ีในกรณีท่ีครบรอบระยะเวลาการทบทวน
ขอ้มูลในแบบประเมินการลงทุนดงักล่าวขา้งตน้แลว้บริษทัจดัการยงัมิไดรั้บขอ้มูลในแบบประเมินการลงทุนในรอบใหม่จากผู ้
ลงทุนตามระยะเวลาท่ีก าหนด ผูล้งทุนตกลงและยินยอมให้บริษทัจัดการ ถือเอาขอ้มูลของผูล้งทุนท่ีปรากฏตามแบบประเมินการ
ลงทุนล่าสุดท่ีอยู่ในระบบเป็นขอ้มูลปัจจุบนัของผูล้งทุนต่อไปจนกว่าบริษทัจดัการจะไดรั้บขอ้มูลแบบประเมินการลงทุนใหม่และ
น าเข้าบันทึกในระบบแล้ว / 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. ส าหรับการท ารายการซ้ือ/จองซ้ือรวมถึงค าส่ังซ้ือ/สับเปล่ียนเขา้หน่วยลงทุน บริษทัจดัการสงวนสิทธ์ิไม่ด าเนินการตามใบค าส่ังซ้ือ/
ใบจองซ้ือ หรือ ค าส่ังซ้ือ/สับเปล่ียนเขา้ส าหรับกองทุนใดๆ ตามรายการซ้ือ/จองซ้ือรวมถึงค าส่ังซ้ือ/สับเปล่ียนเขา้หน่วยลงทุน โดย
บริษทัจดัการไม่ตอ้งแจง้ให้ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้ หากระดบัความเส่ียงของกองทุนนั้น สูงกว่าระดบัความเส่ียงท่ีค านวณไดจ้ากการ
ประมวลขอ้มูลระดบัความเส่ียงในการลงทุนของผูล้งทุน ตามแบบประเมินการลงทุนน้ีหรือตามแบบประเมินการลงทุนล่าสุดของผู ้
ลงทุนท่ีอาจมีการจัดท าขึ้นในอนาคต ยกเวน้กรณีท่ีผูล้งทุนได้ยืนยนัการยอมรับความเส่ียงดังกล่าว / 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. 
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ส าหรับเจ้าหน้าที่ For Staff 
 

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน / Part 1 : Assessment Scores 

ตอบ ก. = 1 คะแนน / Answer ก = 1 point    ตอบ ข. = 2 คะแนน / Answer ข = 2 points     

ตอบ ค. = 3 คะแนน / Answer ค = 3 points   ตอบ ง. = 4 คะแนน / Answer ง = 4 points 
ส าหรับขอ้ 4 หากตอบหลายขอ้ ให้เลือกขอ้ท่ีคะแนนสูงสุด / For Suitability Assessment No. 4, if selected more than one answer, the highest 
score of the answers will be selected. 
 

ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน / Part 2 : Assessment Result 

คะแนน / 
Total Scores 

ระดับ / 
Level 

ประเภทนักลงทุน / 
Investor Type of Risk 

นอ้ยกว่า 15 / Below 15 1 เส่ียงต ่า / Low 
15-21 2 เส่ียงปานกลางค่อนขา้งต ่า / Moderate to Low 
22-29 3 เส่ียงปานกลางค่อนขา้งสูง / Moderate to High 
30-36 4 เส่ียงสูง / High 

37 ขึ้นไป / Over 37 scores 5 เส่ียงสูงมาก / Very High  
 

 
 

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างค าแนะน าเร่ืองการจัดสรรการลงทุน / Part 3 : Basic Asset Allocation 
 
คะแนนรวมท่ีได ้/ Total Scores   
 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีบริษัทจัดการ  
 
1) ลงช่ือผูรั้บเอกสาร   (ตวับรรจง) ………………..…….............…วนัท่ี/Date.............................     
 
2) ลงช่ือผูบ้นัทึกขอ้มูล (ตวับรรจง) ……………………..................วนัท่ี/Date............................     
 
3) ลงช่ือผูต้รวจสอบขอ้มูล (ตวับรรจง) .……………………........วนัท่ี/Date............................. 

 
 


