


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) ปัจจบุนัการลงทนุของทา่นสว่นใหญล่งทนุในรปูแบบใด

เงนิฝาก  พันธบัตรรัฐบาล (1) เงนิฝาก  พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี$เอกชน (2)

เงนิฝาก  พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี$เอกชน หน่วยลงทนุ หุน้ (3)   อื)นๆ เชน่ สญัญาซื$อขายลว่งหนา้ , Commodity , ตราสารตา่งประเทศ (4)

3) ระยะเวลาที5ทา่นคาดวา่จะไมจ่ําเป็นตอ้งใชเ้งนิลงทนุในสว่นนี<

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

4) วตัถปุระสงคท์า่นตอ้งการรายไดจ้ากเงนิลงทนุในสว่นนี<เพื5อใชใ้นสว่นใด

เพื)อเป็นรายไดห้ลัก (1) เพื)อเป็นคา่ใชจ้่าย (2)

เพื)อสรา้งผลตอบแทนการลงทนุในระยะสั $น (3) เพื)อสรา้งผลตอบแทนการลงทนุในระยะยาว (4)

5) สดัสว่นเงนิลงทนุในสว่นนี<เทยีบกบัทรพัยส์นิของทา่น

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

6) ทศันคตเิกี5ยวกบัการลงทนุ

ไมส่ามารถทนตอ่การขาดทนุเงนิตน้ไดเ้ลย แมว้า่จะมโีอกาสไดรั้บผลตอบแทนที)สงูขึ$นบา้ง (1)

สามารถทนตอ่การขาดทนุเงนิตน้ไดเ้ล็กนอ้ย เพื)อมโีอกาสไดรั้บผลตอบแทนที)สงูขึ$นบา้ง (2)

สามารถทนตอ่การขาดทนุเงนิตน้ได ้เพื)อมโีอกาสไดรั้บผลตอบแทนที)สงูขึ$น (3)

อยากไดผ้ลตอบแทนที)สงู โดยไมม่ขีอ้จํากัดในการลงทนุ (4)

7) การลงทนุในหลกัทรพัยท์ี5มคีวามผนัผวนสงู มกัใหผ้ลตอบแทนที5สงูในระยะยาว แตม่คีวามเสี5ยงที5จะทําใหข้าดทนุไดม้ากขึ<นไดเ้ชน่กนั ทา่นสามารถรบั
ความเสี5ยงจากการลงทนุไดใ้นระดบัใด

นอ้ยที)สดุ  โดยตอ้งการเนน้การลงทนุที)สรา้งกระแสรายไดป้ระจํา และใหค้วามปลอดภัยในการลงทนุสงูสดุ แมว้า่จะไดรั้บผลตอบแทนในระดับที)ตํ)าสดุ (1)

รับไดใ้นระดับหนึ)ง  โดยสามารถรับความเสี)ยงในการขาดทนุจากการลงทนุไดบ้า้ง เพื)อเพิ)มโอกาสที)จะไดรั้บผลตอบแทนที)สงูขึ$นในระยะยาว (2)

ปานกลาง  โดยสามารถรับความเสี)ยงไดพ้อสมควร เพื)อสรา้งโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนที)สงูกวา่ในระยะยาว (3)

มาก  โดยสามารถรับความเสี)ยงไดส้งูสดุเพื)อสรา้งโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนที)สงูสดุในระยะยาว (4)

8) ในบางชว่งเวลา การลงทนุโดยเนน้ความปลอดภยัของเงนิลงทนุจะใหผ้ลตอบแทนในระดบัที5ตํ5ากวา่เงนิเฟ้อ ซึ5งอาจจะทําใหอ้ํานาจในการซื<อลดลงได้
 เมื5อพจิารณาถงึเป้าหมายในการลงทนุของทา่น ขอ้ใดตอ่ไปนี<ตรงกบัทา่นมากที5สดุ

9) ทา่นคดิวา่ทา่นจะยอมรบัผลขาดทนุจากการลงทนุในกองทนุรวมไดม้ากเพยีงใด

ตํ)ากวา่รอ้ยละ 10% (1) รอ้ยละ 10 – 20 (2)

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

10) ปัจจยัในการพจิารณาตดัสนิใจลงทนุของทา่น เป็นอยา่งไร

ศกึษาขอ้มลูดว้ยตนเองกอ่นการลงทนุ (1) ไดรั้บคําแนะนําจากผูต้ดิตอ่ผูล้งทนุ (2)

ไดรั้บคําแนะนําจากผูท้ี)ทา่นไวใ้จในการลงทนุ (3) ไดรั้บอทิธพิลจากสื)อโฆษณาประชาสมัพันธ ์หรอืของรางวัล (4)
(โปรดพลกิหนา้ถดัไป)

ตอ้งการใหผ้ลตอบแทนสงูกวา่ระดับเงนิเฟ้อมากที)สดุ โดยสามารถรับความเสี)ยงไดเ้ต็มที) (4)

เลขที)จดทะเบยีนนติบิคุคล ….....................................................................................................................

หมายเลขโทรศัพท ์(มอืถอื)….....................................อเีมล.์..................................................วันที)ใหข้อ้มลู..........................

สว่นที5 1  สําหรบัการลงทนุท ั5วไป

แบบประเมนิความเสี5ยงที5ยอมรบัได ้(Risk Profile) ของผูล้งทนุ 
      เพื)อชว่ยใหท้า่นผูล้งทนุทราบความเสี)ยงที)ตนเองยอมรับไดส้งูสดุสาํหรับการลงทนุในกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการ  ขอใหท้า่นเลอืกคําตอบที)คดิว่าดทีี)สดุสาํหรับทา่นผูล้งทนุ และโปรดตอบคําถามทกุขอ้

ครบถว้น (ทั $งหมด 2 สว่น ม ี11  คําถาม) ดงันี$

ชื)อผูล้งทนุ / ผูถ้อืหน่วยลงทนุ....................................................................................................................

   *** คาํแนะนําสําหรบัการตอบคาํถามในขอ้ 3, ขอ้ 4 และขอ้ 5  คําวา่ “เงนิลงทนุในสว่นนี$”   ใหห้มายถงึ ในกรณีดังตอ่ไปนี$   (1) กรณีที)ทา่นมเีงนิลงทนุในกองทนุรวมเพยีงกองทนุเดยีวกับบรษัิทจัดการ ขอใหท้า่น
พจิารณาถงึเงนิลงทนุในกองทนุนั$น  หรอื  (2) ถา้หากทา่นมเีงนิลงทนุในกองทนุรวมหลายกองทนุกับบรษัิทจัดการ  หรอืประสงคท์ี)จะลงทนุในกองทนุรวมหลายกองทนุกับบรษัิทจัดการ ขอใหท้า่นพจิารณาถงึเงนิลงทนุใน
กองทนุที)รับความเสี)ยงไดส้งูที)สดุ

เงนิตน้สําหรับการลงทนุตอ้งปลอดภัย แมว้า่จะไดรั้บผลตอบแทนตํ)ากวา่อัตราเงนิเฟ้อ (1)

รับความเสี)ยงในการสญูเสยีเงนิตน้ไดบ้า้ง เพื)อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทนุใหส้งูกวา่อัตราเงนิเฟ้อ (2)

เนน้สรา้งผลตอบแทนใหส้งูกวา่ระดับเงนิเฟ้อในระดับหนึ)ง โดยสามารถรับความเสี)ยงได ้(3)

สําหรบันติบิคุคล
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11) ได ้ ไมไ่ด ้

1) ลงชื5อผูร้บัเอกสาร (ตวับรรจง) ………………………………………………….…………วนัที5...........................

2) ลงชื5อผูบ้นัทกึขอ้มูล (ตวับรรจง) ………………………………………………………..…วนัที5...........................

3) ลงชื5อผูต้รวจสอบขอ้มูล (ตวับรรจง) ……………………………………………………….วนัที5...........................

บลจ.กท.008/2560

แบบประเมนิความเสี5ยงที5ยอมรบัได ้(Risk Profile) ของผูล้งทนุ 
      เพื)อชว่ยใหท้า่นผูล้งทนุทราบความเสี)ยงที)ตนเองยอมรับไดส้งูสดุสาํหรับการลงทนุในกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการ  ขอใหท้า่นเลอืกคําตอบที)คดิว่าดทีี)สดุสาํหรับทา่นผูล้งทนุ และโปรดตอบคําถามทกุขอ้

ครบถว้น (ทั $งหมด 2 สว่น ม ี11  คําถาม) ดงันี$

สว่นที5 2  สําหรบัการลงทนุในกองทนุรวมที5มนีโยบายลงทนุในตา่งประเทศ

  ทา่นสามารถรบัความเสี5ยงดา้นอตัราแลกเปลี5ยนไดห้รอืไม ่

สว่นที5 3 คําแนะนําเรื5องการจดัสรรการลงทนุ (Basic Asset Allocation)

สําหรบัเจา้หนา้ที5บรษิทัจดัการ 

     ขา้พเจา้เป็นผูก้รอกขอ้มลูรายละเอยีดขา้งตน้ดว้ยตนเองและขอรับรองความถกูตอ้งและเป็นความจรงิปัจจุบันทกุประการ และขา้พเจา้รับทราบและยอมรับวา่ ในกรณีที)ผลการ
ประเมนิ Risk Profile ดังกลา่วไมส่อดคลอ้งกับกองทนุรวมที)ขา้พเจา้ไดล้งทนุไวก้อ่นหนา้นี$ และ/หรอืที)ระบใุนแผนการลงทนุแบบประจําตอ่เนื)อง (Investment Plan) และ/หรอืที)
ระบไุวใ้นโครงการ Wealth Plus กรณีหักเงนิอัตโนมัตริายเดอืนเพื)อลงทนุ LTF และ RMF ตามที)ไดแ้จง้ไวกั้บบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุฯกอ่นหนา้นี$ อันอาจ
ทําใหข้า้พเจา้ตอ้งทําการเปลี)ยนแปลง/แกไ้ขแผนการลงทนุดังกลา่วนี$ในอนาคตตอ่ไป  พรอ้มกันนี$ขา้พเจา้ไดแ้นบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ใบตา่งดา้ว / หนังสอืเดนิทางและ
รับรองสําเนาถกูตอ้ง มาพรอ้มหนังสอืฉบับนี$แลว้

     ตั $งแตว่ันที) 1 ก.ค. 54 นี$ เป็นตน้ไป หากผูล้งทนุทา่นใดมไิดต้อบคําถามดังกลา่วอยา่งครบถว้น ใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุฯ ทา่นจะไมส่ามารถ
ทํารายการซื$อ หรอืสบัเปลี)ยนหน่วยลงทนุ หรอืลงทนุเพิ)มเตมิ กับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุฯไดจ้นกวา่ทา่นจะใหข้อ้มลูขา้งตน้อยา่งครบถว้น (ยกเวน้
กองทนุรวมตลาดเงนิที)ลงทนุในประเทศไทย) ทั $งนี$เพื)อใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑข์องสํานักงาน ก.ล.ต

 “ เมื)อลกูคา้ใหข้อ้มลูที)มนัียสําคัญ การใหข้อ้มลูที)ตรงตอ่ความเป็นจรงิ ถกูตอ้ง เป็นปัจจุบันและครบถว้น จะมผีลตอ่การใหบ้รกิารหรอืการใหคํ้าแนะนําที)ลกูคา้จะได ้ “  

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

กรณีบัญชรี่วมตอ้งลงนามครบทกุคน

“สดัสว่นการจัดสรรการลงทนุที)แสดงในแบบประเมนิดังกลา่วเป็นเพยีงตัวอยา่งคําแนะนําเบื$องตน้ในการจัดสรรการลงทนุตามผลการประเมนิที)ได ้ทั $งนี$ กอ่นการตัดสนิใจลงทนุ
ใด ๆ ผูล้งทนุควรพจิารณาปัจจัยอื)นในการวางแผนการลงทนุ เชน่ ฐานะทางการเงนิ วัตถปุระสงคใ์นการลงทนุ ระยะเวลาในการใชเ้งนิ เป็นตน้ หรอืปรกึษาผูว้างแผนการลงทนุ
เพื)อรับคําแนะนําที)เหมาะสมตอ่ไป”

ลงชื)อ........................................................................................................ผูล้งทุน

ตวับรรจง

สําหรบันติบิคุคล

 
 
 

ระดบัคะแนน 

 
 
 

ประเภทผูล้งทนุ 

 
สดัสว่นการลงทนุ 

 
เงนิฝาก + 
ตราสารหนี$
ระยะสั $น 

 
ตราสารหนี$
ภาครัฐ 

 
ตราสารหนี$
ภาคเอกชน 

 
ตราสารทนุ 

 
การลงทนุ
ทางเลอืก 

 
นอ้ยกวา่ 15 

 
เสี)ยงตํ)า 

 

 
>= 75% 

 
<= 30% 

 
<= 5% 

 
<= 0% 

 
15 ถงึ 21 

 
เสี)ยงปานกลางคอ่นขา้งตํ)า 

 
<= 25% 

 
<= 65% 

 
<= 10% 

 
<= 5% 

 
22 ถงึ 29 

 
เสี)ยงปานกลางคอ่นขา้งสงู 

 
<= 10% 

 
<= 60% 

 
<= 20% 

 
<= 10% 

 
30 ถงึ 36 

 
เสี)ยงสงู 

 
<= 10% 

 
<= 40% 

 
<= 40% 

 
<= 15% 

 
37 ขึ$นไป 

 
เสี)ยงสงูมาก 

 
<= 5% 

 
<= 15% 

 
>= 60% 

 
<= 25% 
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