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7 งทีย
แบบประเมินความเสีย
7 อมร ับได้ (Risk Profile) ของผูล
้ งทุน
 งทีต
เพือ
 ช่วยให ้ท่านผู ้ลงทุนทราบความเสีย
 นเองยอมรับได ้สูงสุดสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมภายใต ้การจัดการ ขอให ้ท่านเลือกคําตอบทีค
 ด
ิ ว่าดีทส
ี ด
ุ สําหรับท่านผู ้ลงทุน และโปรดตอบคําถามทุกข ้อ
ครบถ ้วน (ทังหมด 3 ส่วน มี 12 คําถาม) ดังนี

 ผู ้ลงทุน / ผู ้ถือหน่วยลงทุน....................................................................................................................
ชือ
เลขทีบ
 ัตรประชาชน (13 หลัก)...................................................................................................................
กรณีบัญชีรว่ ม โปรดระบุ เลขทีบ
 ัญชีผู ้ถือหน่วยลงทุน ( 11 หลัก) .......................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)….....................................อีเมล์...................................................วันทีใ ห ้ข ้อมูล..........................

ํ หร ับการลงทุนทว7 ั ไป
ส่วนที7 1 สา
1) ปัจจุบ ันท่านอายุเท่าไหร่
เกิน 60 ปี ขนไป
ึ
(1)

50 – 60 ปี (2)

35 – 49 ปี (3)

ตํากว่า 35 ปี (4)

2) ระด ับการศึกษาของท่าน
ตํากว่าปริญญาตรี (1)

ตังแต่ปริญญาตรีขนไป
ึ
(2)

3) ประสบการณ์การลงทุนในหล ักทร ัพย์ของท่าน (หล ักทร ัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุน
้ กู ้ หรือหุน
้ หรือพ ันธบ ัตรร ัฐบาล หรือ derivatives )
ไม่มี (1)

น ้อยกว่า 1 ปี (2)

1 – 5 ปี (3)

มากกว่า 5 ปี (4)

*** คําแนะนําสําหร ับการตอบคําถามในข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 6 คําว่า “เงินลงทุนในส่วนนี” ให ้หมายถึง ในกรณีดังต่อไปนี (1) กรณีทท
ี า่ นมีเงินลงทุนในกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียวกับบริษัทจัดการ ขอให ้ท่าน
พิจารณาถึงเงินลงทุนในกองทุนนั น หรือ (2) ถ ้าหากท่านมีเงินลงทุนในกองทุนรวมหลายกองทุนกับบริษัทจัดการ หรือประสงค์ทจ
ี ะลงทุนในกองทุนรวมหลายกองทุนกับบริษัทจัดการ ขอให ้ท่านพิจารณาถึงเงินลงทุนใน
 งได ้สูงทีส
กองทุนทีร ับความเสีย
 ด
ุ

4) ระยะเวลาทีท
7 า่ นคาดว่าจะไม่จําเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี=
น ้อยกว่า 1 ปี (1)
3 – 7 ปี (3)

1 – 3 ปี (2)
มากกว่า 7 ปี (4)

5) ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนนีเ= พือ
7 เป็นค่าใช้จา่ ยประจําหรือไม่
ต ้องการมากทีส
 ด
ุ (1)

ต ้องการ (2)

ต ้องการเพียงเล็กน ้อย (3)

ไม่มค
ี วามต ้องการ (4)

ิ ของท่าน
6) ส ัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนีเ= ทียบก ับทร ัพย์สน
มากกว่าร ้อยละ 60 (1)

ร ้อยละ 30 – 60 (2)

ร ้อยละ 10 – 30 (3)

น ้อยกว่าร ้อยละ 10 (4)

7) ท ัศนคติเกีย
7 วก ับการลงทุน
ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต ้นได ้เลย แม ้ว่าจะมีโอกาสได ้รับผลตอบแทนทีส
 งู ขึนบ ้าง (1)
สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต ้นได ้เล็กน ้อย เพือ
 มีโอกาสได ้รับผลตอบแทนทีส
 งู ขึนบ ้าง (2)
สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต ้นได ้ เพือ
 มีโอกาสได ้รับผลตอบแทนทีส
 งู ขึน (3)
อยากได ้ผลตอบแทนทีส
 งู โดยไม่มข
ี ้อจํ ากัดในการลงทุน (4)
7 งทีจ
8) การลงทุนในหล ักทร ัพย์ทม
= ได้เช่นก ัน ท่านสามารถร ับ
ี7 ค
ี วามผ ันผวนสูง ม ักให้ผลตอบแทนทีส
7 ง
ู ในระยะยาว แต่มค
ี วามเสีย
7 ะทําให้ขาดทุนได้มากขึน
7 งจากการลงทุนได้ในระด ับใด
ความเสีย
น ้อยทีส
 ด
ุ โดยต ้องการเน ้นการลงทุนทีส
 ร ้างกระแสรายได ้ประจํ า และให ้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม ้ว่าจะได ้รับผลตอบแทนในระดับทีต
 ําสุด (1)
 งในการขาดทุนจากการลงทุนได ้บ ้าง เพือ
รับได ้ในระดับหนึง โดยสามารถรับความเสีย
 เพิม
 โอกาสทีจ
 ะได ้รับผลตอบแทนทีส
 งู ขึนในระยะยาว (2)
 งได ้พอสมควร เพือ
ปานกลาง โดยสามารถรับความเสีย
 สร ้างโอกาสในการได ้รับผลตอบแทนทีส
 งู กว่าในระยะยาว (3)
 งได ้สูงสุดเพือ
มาก โดยสามารถรับความเสีย
 สร ้างโอกาสในการได ้รับผลตอบแทนทีส
 งู สุดในระยะยาว (4)
= ลดลงได้ เมือ
9) ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภ ัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระด ับทีต
7 า
ํ 7 กว่าเงินเฟ้อ ซึง7 อาจจะทําให้อํานาจในการซือ
7
= รงก ับท่านมากทีส
พิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนีต
7 ด
ุ
เงินต ้นสําหรับการลงทุนต ้องปลอดภัย แม ้ว่าจะได ้รับผลตอบแทนตํากว่าอัตราเงินเฟ้ อ (1)
 งในการสูญเสียเงินต ้นได ้บ ้าง เพือ
รับความเสีย
 คงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให ้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้ อ (2)
 งได ้ (3)
เน ้นสร ้างผลตอบแทนให ้สูงกว่าระดับเงินเฟ้ อในระดับหนึง โดยสามารถรับความเสีย
 งได ้เต็มที (4)
ต ้องการให ้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้ อมากทีส
 ด
ุ โดยสามารถรับความเสีย
10) ท่านคิดว่าท่านจะยอมร ับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมได้มากเพียงใด
ตํากว่าร ้อยละ 10% (1)

ร ้อยละ 10 – 20 (2)

ร ้อยละ 20 – 50 (3)

มากกว่าร ้อยละ 50 (4)
(โปรดพลิกหน้าถ ัดไป)
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แบบประเมินความเสีย
7 อมร ับได้ (Risk Profile) ของผูล
้ งทุน
 งทีต
เพือ
 ช่วยให ้ท่านผู ้ลงทุนทราบความเสีย
 นเองยอมรับได ้สูงสุดสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมภายใต ้การจัดการ ขอให ้ท่านเลือกคําตอบทีค
 ด
ิ ว่าดีทส
ี ด
ุ สําหรับท่านผู ้ลงทุน และโปรดตอบคําถามทุกข ้อ
ครบถ ้วน (ทังหมด 3 ส่วน มี 12 คําถาม) ดังนี

ํ หร ับการลงทุนในกองทุนรวมทีม
ส่วนที7 2 สา
7 น
ี โยบายลงทุนในต่างประเทศ
11)

7 งด้านอ ัตราแลกเปลีย
ท่านสามารถร ับความเสีย
7 นได้หรือไม่

12)

7 สารหรือในการต ัดสินใจด้วยตนเอง เช่น คนหูหนวก ตาบอด
ท่านมีขอ
้ จําก ัดในการสือ

ได ้

ไม่ได ้

ํ หร ับการให้คําแนะนําเรือ
ส่วนที7 3 สา
7 งอืน
7 ๆ
มี

ไม่มี

ส่วนที7 4 คําแนะนําเรือ
7 งการจ ัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

ระดับคะแนน

สัดส่วนการลงทุน

ประเภทผู ้ลงทุน
เงินฝาก +
ตราสารหนี
ระยะสัน

ตราสารหนี
ภาครัฐ

ตราสารหนี
ภาคเอกชน

ตราสารทุน

การลงทุน
ทางเลือก

น ้อยกว่า 15

 งตํา
เสีย

>= 75%

<= 30%

<= 5%

<= 0%

15 ถึง 21

 งปานกลางค่อนข ้างตํา
เสีย


<= 25%

<= 65%

<= 10%

<= 5%

22 ถึง 29

 งปานกลางค่อนข ้างสูง
เสีย

<= 10%

<= 60%

<= 20%

<= 10%

30 ถึง 36

 งสูง
เสีย

<= 10%

<= 40%

<= 40%

<= 15%

37 ขึนไป

 งสูงมาก
เสีย

<= 5%

<= 15%

>= 60%

<= 25%

ข ้าพเจ ้าเป็ นผู ้กรอกข ้อมูลรายละเอียดข ้างต ้นด ้วยตนเองและขอรับรองความถูกต ้องและเป็ นความจริงปั จจุบันทุกประการ และข ้าพเจ ้ารับทราบและยอมรับว่า ในกรณีทผ
ี ลการ
ประเมิน Risk Profile ดังกล่าวไม่สอดคล ้องกับกองทุนรวมทีข
 ้าพเจ ้าได ้ลงทุนไว ้ก่อนหน ้านี และ/หรือทีร ะบุในแผนการลงทุนแบบประจํ าต่อเนือง (Investment Plan) และ/หรือที
ระบุไว ้ในโครงการ Wealth Plus กรณีหักเงินอัตโนมัตริ ายเดือนเพือ
 ลงทุน LTF และ RMF ตามทีไ ด ้แจ ้งไว ้กับบริษัทจัดการ หรือผู ้สนั บสนุนการขายหน่วยลงทุนฯก่อนหน ้านี อันอาจ
ทําให ้ข ้าพเจ ้าต ้องทําการเปลีย
 นแปลง/แก ้ไขแผนการลงทุนดังกล่าวนีในอนาคตต่อไป พร ้อมกันนีข ้าพเจ ้าได ้แนบสําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน / ใบต่างด ้าว / หนั งสือเดินทางและ
รับรองสําเนาถูกต ้อง มาพร ้อมหนั งสือฉบับนีแล ้ว
ตังแต่วันที 1 ก.ค. 54 นี เป็ นต ้นไป หากผู ้ลงทุนท่านใดมิได ้ตอบคําถามดังกล่าวอย่างครบถ ้วน ให ้แก่บริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ท่านจะไม่สามารถ
ทํารายการซือ หรือสับเปลีย
 นหน่วยลงทุน หรือลงทุนเพิม
 เติม กับบริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุนการขายหน่วยลงทุนฯได ้จนกว่าท่านจะให ้ข ้อมูลข ้างต ้นอย่างครบถ ้วน (ยกเว ้น
กองทุนรวมตลาดเงินทีล
 งทุนในประเทศไทย) ทังนีเพือ
 ให ้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานั กงาน ก.ล.ต

“ เมือ
 ลูกค ้าให ้ข ้อมูลทีม
 น
ี ัยสําคัญ การให ้ข ้อมูลทีต
 รงต่อความเป็ นจริง ถูกต ้อง เป็ นปั จจุบันและครบถ ้วน จะมีผลต่อการให ้บริการหรือการให ้คําแนะนํ าทีล
 ก
ู ค ้าจะได ้ “
“สัดส่วนการจัดสรรการลงทุนทีแ
 สดงในแบบประเมินดังกล่าวเป็ นเพียงตัวอย่างคําแนะนํ าเบืองต ้นในการจัดสรรการลงทุนตามผลการประเมินทีไ ด ้ ทังนี ก่อนการตัดสินใจลงทุน
ใด ๆ ผู ้ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยอืน
 ในการวางแผนการลงทุน เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาในการใช ้เงิน เป็ นต ้น หรือปรึกษาผู ้วางแผนการลงทุน
เพือ
 รับคําแนะนํ าทีเ หมาะสมต่อไป”

 ........................................................................................................ผู ้ลงทุน
ลงชือ
ตัวบรรจง

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

กรณีบัญชีร่วมต ้องลงนามครบทุกคน
สําหร ับเจ้าหน้าทีบ
7 ริษ ัทจ ัดการ
7 ผูร้ ับเอกสาร (ต ัวบรรจง) …………………………………..………ว ันที.7 ..........................
1) ลงชือ
7 ผูบ
2) ลงชือ
้ ันทึกข้อมูล (ต ัวบรรจง) ………………………………………… ว ันที.7 ..........................
7 ผูต
3) ลงชือ
้ รวจสอบข้อมูล (ต ัวบรรจง) .…………………………………….ว ันที.7 ..........................
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