
1) ประสบการณ์การลงทนุในหลกัทรพัยข์องทา่น (หลกัทรพัย ์หมายถงึ หนว่ยลงทนุ หรอืหุน้กู ้ หรอืหุน้ หรอืพนัธบตัรรฐับาล หรอื derivatives )

ไมม่ ี(1) นอ้ยกวา่ 1 ปี (2)

1 – 5 ปี (3) มากกวา่ 5 ปี (4)

2) ปจัจบุนัการลงทนุของทา่นสว่นใหญล่งทนุในรูปแบบใด

เงนิฝาก  พันธบตัรรัฐบาล (1) เงนิฝาก  พันธบตัรรัฐบาล ตราสารหนีเ้อกชน (2)

เงนิฝาก  พันธบตัรรัฐบาล ตราสารหนีเ้อกชน หน่วยลงทนุ หุน้ (3)   อืน่ๆ เชน่ สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ , Commodity , ตราสารตา่งประเทศ (4)

3) ระยะเวลาทีท่า่นคาดวา่จะไมจ่ าเป็นตอ้งใชเ้งนิลงทนุในสว่นนี้

นอ้ยกวา่ 1 ปี (1) 1 – 3 ปี (2)  3 – 7 ปี (3) มากกวา่ 7 ปี (4)

4) วตัถปุระสงคท์า่นตอ้งการรายไดจ้ากเงนิลงทนุในสว่นนีเ้พือ่ใชใ้นสว่นใด

เพือ่เป็นรายไดห้ลกั (1) เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ย (2)

เพือ่สรา้งผลตอบแทนการลงทนุในระยะสัน้ (3) เพือ่สรา้งผลตอบแทนการลงทนุในระยะยาว (4)

5) สดัสว่นเงนิลงทนุในสว่นนีเ้ทยีบกบัทรพัยส์นิของทา่น

มากกวา่รอ้ยละ 60 (1) รอ้ยละ 30 – 60 (2) รอ้ยละ 10 – 30 (3) นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 (4)

6) ทศันคตเิกีย่วกบัการลงทนุ

ไมส่ามารถทนตอ่การขาดทนุเงนิตน้ไดเ้ลย แมว้า่จะมโีอกาสไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูขึน้บา้ง (1)

สามารถทนตอ่การขาดทนุเงนิตน้ไดเ้ล็กนอ้ย เพือ่มโีอกาสไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูขึน้บา้ง (2)

สามารถทนตอ่การขาดทนุเงนิตน้ได ้เพือ่มโีอกาสไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูขึน้ (3)

อยากไดผ้ลตอบแทนทีส่งู โดยไมม่ขีอ้จ ากัดในการลงทนุ (4)

7) การลงทนุในหลกัทรพัยท์ ีม่คีวามผนัผวนสงู มกัใหผ้ลตอบแทนทีส่งูในระยะยาว แตม่คีวามเสีย่งทีจ่ะท าใหข้าดทนุไดม้ากขึน้ไดเ้ชน่กนั ทา่นสามารถรบั

ความเสีย่งจากการลงทนุไดใ้นระดบัใด

นอ้ยทีส่ดุ  โดยตอ้งการเนน้การลงทนุทีส่รา้งกระแสรายไดป้ระจ า และใหค้วามปลอดภัยในการลงทนุสงูสดุ แมว้า่จะไดรั้บผลตอบแทนในระดบัทีต่ า่สดุ (1)

รับไดใ้นระดบัหนึง่  โดยสามารถรับความเสีย่งในการขาดทนุจากการลงทนุไดบ้า้ง เพือ่เพิม่โอกาสทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูขึน้ในระยะยาว (2)

ปานกลาง  โดยสามารถรับความเสีย่งไดพ้อสมควร เพือ่สรา้งโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูกวา่ในระยะยาว (3)

มาก  โดยสามารถรับความเสีย่งไดส้งูสดุเพือ่สรา้งโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูสดุในระยะยาว (4)

8) ในบางชว่งเวลา การลงทนุโดยเนน้ความปลอดภยัของเงนิลงทนุจะใหผ้ลตอบแทนในระดบัทีต่ า่กวา่เงนิเฟ้อ ซึง่อาจจะท าใหอ้ านาจในการซือ้ลดลงได้

 เม ือ่พจิารณาถงึเป้าหมายในการลงทนุของทา่น ขอ้ใดตอ่ไปนีต้รงกบัทา่นมากทีส่ดุ

9) ทา่นคดิวา่ทา่นจะยอมรบัผลขาดทนุจากการลงทนุในกองทนุรวมไดม้ากเพยีงใด

ต า่กวา่รอ้ยละ 10% (1) รอ้ยละ 10 – 20 (2)

รอ้ยละ 20 – 50 (3) มากกวา่รอ้ยละ  50 (4)

10) ปจัจยัในการพจิารณาตดัสนิใจลงทนุของทา่น เป็นอยา่งไร

ศกึษาขอ้มลูดว้ยตนเองกอ่นการลงทนุ (1) ไดรั้บค าแนะน าจากผูต้ดิตอ่ผูล้งทนุ (2)

ไดรั้บค าแนะน าจากผูท้ีท่า่นไวใ้จในการลงทนุ (3) ไดรั้บอทิธพิลจากสือ่โฆษณาประชาสมัพันธ ์หรอืของรางวลั (4)

(โปรดพลกิหนา้ถดัไป)

ตอ้งการใหผ้ลตอบแทนสงูกวา่ระดบัเงนิเฟ้อมากทีส่ดุ โดยสามารถรับความเสีย่งไดเ้ต็มที ่(4)

เลขทีจ่ดทะเบยีนนติบิคุคล ….....................................................................................................................

หมายเลขโทรศพัท ์(มอืถอื)….....................................อเีมล.์..................................................วนัทีใ่หข้อ้มลู..........................

สว่นที ่1  ส าหรบัการลงทนุท ัว่ไป

แบบประเมนิความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Profile) ของผูล้งทนุ 

      เพือ่ชว่ยใหท้า่นผูล้งทนุทราบความเสีย่งทีต่นเองยอมรับไดส้งูสดุส าหรับการลงทนุในกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการ  ขอใหท้า่นเลอืกค าตอบทีค่ดิวา่ดทีีส่ดุส าหรับทา่นผูล้งทนุ และโปรดตอบค าถาม

ทกุขอ้ครบถว้น (ทัง้หมด 2 สว่น ม ี11  ค าถาม) ดังนี้

ชือ่ผูล้งทนุ / ผูถ้อืหน่วยลงทนุ....................................................................................................................

   *** ค าแนะน าส าหรบัการตอบค าถามในขอ้ 3, ขอ้ 4 และขอ้ 5  ค าวา่ “เงนิลงทนุในสว่นนี้”   ใหห้มายถงึ ในกรณีดังตอ่ไปนี้   (1) กรณีทีท่า่นมเีงนิลงทนุในกองทนุรวมเพยีงกองทนุเดยีวกับบรษัิทจัดการ ขอให ้

ทา่นพจิารณาถงึเงนิลงทนุในกองทนุนัน้  หรอื  (2) ถา้หากทา่นมเีงนิลงทนุในกองทนุรวมหลายกองทนุกับบรษัิทจัดการ  หรอืประสงคท์ีจ่ะลงทนุในกองทนุรวมหลายกองทนุกับบรษัิทจัดการ ขอใหท้า่นพจิารณาถงึเงนิ

ลงทนุในกองทนุทีรั่บความเสีย่งไดส้งูทีส่ดุ

เงนิตน้ส าหรับการลงทนุตอ้งปลอดภัย แมว้า่จะไดรั้บผลตอบแทนต า่กวา่อัตราเงนิเฟ้อ (1)

รับความเสีย่งในการสญูเสยีเงนิตน้ไดบ้า้ง เพือ่คงระดบัอัตราผลตอบแทนจากการลงทนุใหส้งูกวา่อัตราเงนิเฟ้อ (2)

เนน้สรา้งผลตอบแทนใหส้งูกวา่ระดบัเงนิเฟ้อในระดบัหนึง่ โดยสามารถรับความเสีย่งได ้(3)

ส ำหรบันติบิคุคล
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11) ได ้ ไมไ่ด ้

1) ลงชือ่ผูร้บัเอกสาร (ตวับรรจง) ………………………………………………….…………วนัที.่..........................

2) ลงชือ่ผูบ้นัทกึขอ้มลู (ตวับรรจง) ………………………………………………………..…วนัที.่..........................

3) ลงชือ่ผูต้รวจสอบขอ้มลู (ตวับรรจง) ……………………………………………………….วนัที.่..........................

บลจ.กท.008-1/2560

แบบประเมนิความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Profile) ของผูล้งทนุ 

      เพือ่ชว่ยใหท้า่นผูล้งทนุทราบความเสีย่งทีต่นเองยอมรับไดส้งูสดุส าหรับการลงทนุในกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการ  ขอใหท้า่นเลอืกค าตอบทีค่ดิวา่ดทีีส่ดุส าหรับทา่นผูล้งทนุ และโปรดตอบค าถาม

ทกุขอ้ครบถว้น (ทัง้หมด 2 สว่น ม ี11  ค าถาม) ดังนี้

สว่นที ่2  ส าหรบัการลงทนุในกองทนุรวมทีม่นีโยบายลงทนุในตา่งประเทศ

  ทา่นสามารถรบัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นไดห้รอืไม ่

สว่นที ่3 ค าแนะน าเร ือ่งการจดัสรรการลงทนุ (Basic Asset Allocation)

ส าหรบัเจา้หนา้ทีบ่รษิทัจดัการ 

     ขา้พเจา้เป็นผูก้รอกขอ้มลูรายละเอยีดขา้งตน้ดว้ยตนเองและขอรับรองความถกูตอ้งและเป็นความจรงิปัจจบุนัทกุประการ และขา้พเจา้รับทราบและยอมรับวา่ ในกรณีทีผ่ล

การประเมนิ Risk Profile ดงักลา่ว อาจไมส่อดคลอ้งกับกองทนุรวมทีข่า้พเจา้ไดล้งทนุไวก้อ่นหนา้นี ้และ/หรอืทีร่ะบใุนแผนการลงทนุแบบประจ าตอ่เนือ่ง (Investment Plan)

 และ/หรอืทีร่ะบไุวใ้นโครงการ Wealth Plus กรณีหักเงนิอัตโนมัตริายเดอืนเพือ่ลงทนุ LTF และ RMF ตามทีไ่ดแ้จง้ไวก้ับบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุฯ

กอ่นหนา้นี ้อาจท าใหข้า้พเจา้ตอ้งท าการเปลีย่นแปลง/แกไ้ขแผนการลงทนุดงักลา่วนีใ้นอนาคตตอ่ไป

    หากผูล้งทนุทา่นใดมไิดต้อบค าถามดงักลา่วอยา่งครบถว้น ใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุฯ ทา่นจะไมส่ามารถท ารายการซือ้ หรอืสบัเปลีย่น

หน่วยลงทนุ หรอืลงทนุเพิม่เตมิ กับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุฯไดจ้นกวา่ทา่นจะใหข้อ้มลูขา้งตน้อยา่งครบถว้น ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ของส านักงาน ก.ล.ต  

 “ เมือ่ลกูคา้ใหข้อ้มลูทีม่นัียส าคญั การใหข้อ้มลูทีต่รงตอ่ความเป็นจรงิ ถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนัและครบถว้น จะมผีลตอ่การใหบ้รกิารหรอืการใหค้ าแนะน าทีล่กูคา้จะได ้ “  

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

“สดัสว่นการจัดสรรการลงทนุทีแ่สดงในแบบประเมนิดงักลา่วเป็นเพยีงตวัอยา่งค าแนะน าเบือ้งตน้ในการจัดสรรการลงทนุตามผลการประเมนิทีไ่ด ้ทัง้นี ้กอ่นการตดัสนิใจ

ลงทนุใด ๆ ผูล้งทนุควรพจิารณาปัจจัยอืน่ในการวางแผนการลงทนุ เชน่ ฐานะทางการเงนิ วตัถปุระสงคใ์นการลงทนุ ระยะเวลาในการใชเ้งนิ เป็นตน้ หรอืปรกึษาผูว้าง

แผนการลงทนุเพือ่รับค าแนะน าทีเ่หมาะสมตอ่ไป”

ลงชือ่........................................................................................................ผูล้งทนุ

ตวับรรจง

ส ำหรบันติบิคุคล
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