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สวนที่ 1 : สำหรับการลงทุนทั่วไป

1. ปจจุบันทานอายุเทาไหร (เฉพาะบุคคลธรรมดา)
(1) เกิน 60 ป
(2) 50 - 60 ป

(3) 35 – 49 ป

(4) ต่ำกวา 35 ป

8. การลงทุนในหลักทรัพยที่มีความผันผวนสูง มักใหผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แตมีความเสี่ยงที่จะทำให
ขาดทุนไดมากขึ้นไดเชนกัน ทานสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนไดในระดับใด

2. ระดับการศึกษาของทาน (เฉพาะบุคคลธรรมดา)

(1) นอยที่สุด โดยตองการเนนการลงทุนที่สรางกระแสรายไดประจำ และใหความปลอดภัยในการลงทุน
สูงสุด แมวาจะไดรับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด
(2)
รับไดในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนไดบาง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะ
3. ประสบการณการลงทุนในหลักทรัพยของทาน (หลักทรัพย หมายถึง หนวยลงทุน หรือ หุนกู หรือหุน หรือ
ได
รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว
พันธบัตรรัฐบาล หรือ Derivatives)
(3) ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงไดพอสมควร เพื่อสรางโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่สูงกวา
(1) ไมมี
(2) นอยกวา 1 ป
(3) 1-5 ป
(4) มากกวา 5
ในระยะยาว
(4) มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงไดสูงสุดเพื่อสรางโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว
คำแนะนำสำหรับการตอบคำถามในขอ 4, ขอ 5 และขอ 6 คำวา “เงินลงทุนในสวนนี้” ใหหมายถึง ในกรณีดังตอไปนี้
(1) กรณีที่ทานมีเงินลงทุนในกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียวกับบริษัทจัดการ ขอใหทานพิจารณาถึงเงินลงทุนในกองทุนนั้น หรือ 9. ในบางชวงเวลา การลงทุนโดยเนนความปลอดภัยของเงินลงทุนจะใหผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกวาเงินเฟอ
ซึ่งอาจจะทำใหอำนาจในการซื้อลดลงได เมื่อพิจารณาถึงเปาหมายในการลงทุนของทาน ขอใดตอไปนี้ตรง
(2) ถาหากทานมีเงินลงทุนในกองทุนรวมหลายกองทุนกับบริษัทจัดการ หรือ ประสงคที่จะลงทุนในกองทุนรวมหลายกองทุนกับ
กับทานมากที่สุด
(1) ต่ำกวาปริญญาตรี

(2) ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป

บริษัทจัดการ ขอใหทานพิจารณาถึงเงินลงทุนในกองทุนที่รับความเสี่ยงไดสูงที่สุด

4. ระยะเวลาที่ทานคาดวาจะไมจำเปนตองใชเงินลงทุนในสวนนี้
(1) นอยกวา 1 ป

(2) 1 – 3 ป

(3) 4 - 7 ป

(4) มากกวา 7 ป

5. ทานตองการรายไดจากเงินลงทุนในสวนนี้เพื่อเปนคาใชจายประจำหรือไม
(1) ตองการมากที่สุด

(2) ตองการบาง

(3) ตองการเพียงเล็กนอย

(4) ไมมีความตองการ

6. สัดสวนเงินลงทุนในสวนนี้เทียบกับทรัพยสินของทาน
(1) มากกวารอยละ 60

(2) รอยละ 30 - 60

(3) รอยละ 10 – 29

(4) นอยกวารอยละ 10

7. ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน
(1) ไมสามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดเลย แมวาจะมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบาง
(2) สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดเล็กนอย เพื่อมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบาง
(3) สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนได เพื่อมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
(4) อยากไดผลตอบแทนที่สูง โดยไมมีขอจำกัดในการลงทุน

(1) เงินตนสำหรับการลงทุนตองปลอดภัย แมวาจะไดรับผลตอบแทนต่ำกวาอัตราเงินเฟอ
(2) รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินตนไดบาง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใหสูงกวาอัตรา
เงินเฟอ
(3) เนนสรางผลตอบแทนใหสูงกวาระดับเงินเฟอในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได
(4) ตองการใหผลตอบแทนสูงกวาระดับเงินเฟอมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงไดเต็มที่
10. ทานคิดวาทานจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมไดมากเพียงใด
(1) ต่ำกวารอยละ 10
(2) รอยละ 10 - 20
(3) รอยละ 21 - 50
(4) มากกวารอยละ 50
คำถามขอ 11-12 : ใชเปนขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการใหคำแนะนำ
ใชเฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธและหุนกูอนุพันธโดยตรงเทานั้น
11. หากการลงทุนในอนุพันธและหุนกูอนุพันธประสบความสำเร็จ ทานจะไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก
แตหากการลงทุนลมเหลว ทานอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจตองลงเงินชดเชยเพิ่มบางสวน
ทานยอมรับไดเพียงใด
(1) ไมได
(2) ไดบาง
(3) ได
ใชเฉพาะที่จะมีการลงทุนในตางประเทศ
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแลว ทานสามารถรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไดเพียงใด
(1) ไมได
(2) ได

***แบบสอบถามฯ นี้เปนเพียงแนวทางในการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนเทานั้น ซึ่งผูถือหนวยลงทุน/ผูลงทุนรับทราบวาการลงทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการขาดทุนหรือไดกำไรจากการลงทุน ขึ้นอยูกับประเภท
ของกองทุนที่ลงทุน อยางไรก็ตาม ผูถือหนวยลงทุน/ผูลงทุนไดรับทราบและประสงคที่จะลงทุนตามระดับ ความเสี่ยงที่ไดจากประเมินระดับความเสี่ยงขางตนแลว ***
คำรับรองของบริษัทจัดการและขอตกลงของผูถือหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมดำเนินการตามคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเขาสำหรับกองทุนใด โดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา หากระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้น สูงกวาระดับความเสี่ยงที่คำนวณไดจากการ
ประมวลผลขอมูลความเสี่ยงในการลงทุนของผูถือหนวยลงทุนตามแบบสอบถามฯ นี้ รวมถึงกรณีที่มีการปรับแผนการลงทุนแบบสม่ำเสมอ (Saving Plan Order) ใหม และมีการประมวลผล ขอมูลความเสี่ยงใหมหรือ
ตามแบบประเมินลาสุดของผูถือหนวยลงทุนที่อาจมีการจัดทำขึ้นในอนาคต (ยกเวน กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดตกลง และรับทราบความเสี่ยงของกองทุนนั้นเปนคราวๆ ไป หรือยกเวนในกรณีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและ/หรือภายใตกฎเกณฑของ หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
แบบสอบถามฯ นี้มีผลบังคับใชกับเฉพาะบัญชีของผูถือหนวยลงทุนที่เปดบัญชีกับบริษัทจัดการและผูสนับสนุน การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของบริษัทจัดการที่ไดรับอนุญาต/ตกลงใหใชแบบสอบถามฯ นี้รวมกันได โดยผูถือหนวย
ลงทุน สามารถทำแบบสอบถามฯ ดวยวิธีการกรอกแบบสอบถามฯ นี้แลวสงกลับไปที่ บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตอบแบบสอบถามฯ ผานชองทางอิเล็คทรอนิคสของบริษัทจัดการหรือชองทาง
อื่นใด ที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
ผูถือหนวยลงทุนรับทราบและตกลงวา ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่จะตองทบทวนขอมูลในแบบสอบถามฯ ใหเปนปจจุบันตามรอบระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต./บริษัทจัดการและ/หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
กำหนดรวมถึงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาดังกลาว หากบริษัทจัดการมิไดรับขอมูลในแบบสอบถามฯ รอบใหมจากผูถือหนวยลงทุนผูถือหนวยลงทุนตกลงและยินยอมใหบริษัทจัดการ
ถือเอาขอมูลที่ปรากฎตามแบบสอบถามฯ ลาสุดที่อยูในระบบ เปนขอมูลปจจุบันจนกวาบริษัทจัดการจะไดรับขอมูลใหมจากผูถือหนวยลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาต เปนอยางอื่น
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีเดี่ยวมากกวา 1 บัญชีผูถือหนวยลงทุนรับทราบและตกลงใหบริษัทจัดการยึดถือขอมูลในแบบสอบถามฯ ของผูถือหนวยลงทุนลาสุดเปนขอมูลของทุกบัญชีที่เปดผานบริษัทจัดการและ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนและประเมินผลจัดระดับความเสี่ยงเปนระดับเดียวกัน เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น
ขาพเจาไดรับคำอธิบายและเขาใจถึงความสำคัญในการจัดสรรและกำหนดสัดสวนการลงทุนที่เหมาะสม (basic asset allocation) จากผูแนะนำการลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยประเด็นสำคัญ คือ การจัดสรรแบงเงินลงทุน (basic asset allocation) คือ การจัดสรรแบงเงินลงทุนไปลงในสินทรัพยประเภทตางๆ เชน ตราสารหนี้, ตราสารทุน
และการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย เปนตน โดยวัตถุประสงคของการจัดสรรและกำหนดสัดสวนการลงทุนที่เหมาะสม(basic asset allocation)
นั้นเปนการสรางโอกาสของผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผูลงทุนยอมรับได โดยเนนการลงทุนในหลายสินทรัพย เพื่อใหไดรับผลประโยชนจากการกระจายความเสี่ยง
ขาพเจาขอใหคำรับรองวาขอมูลขางตนเปนขอมูลที่ถูกตองและตรงกับความเปนจริง และขอยืนยันวาขาพเจาไดรับทราบผลคะแนนและประเภทนักลงทุนจากการทำแบบสอบถามฯ นี้แลว และขาพเจาไดรับคำแนะนำในการ
ลงทุนที่สอดคลองกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม และคำแนะนำในการจัดสรรและกำหนดสัดสวนการลงทุนที่เหมาะสมกับขาพเจาแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่ขาพเจาปฏิเสธที่จะใหขอมูลหรือใหขอมูลไมครบถวน
อาจทำใหขาพเจาไมไดรับคำแนะนำที่เหมาะสมได รวมถึงขาพเจาตกลง ยินยอม รับทราบเงื่อนไขและขอตกลง ดังกลาวขางตน และ/หรือขอสงวนสิทธิตางๆ ที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน

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

วิธีการคำนวณและวัดระดับความเสี่ยงและใหคำแนะนำเบื้องตนในการจัดสรรและกำหนดสัดสวนการลงทุนที่เหมาะสม
รวมคะแนน

กรอกแบบ
สอบถามฯ

1

2 นำตัวเลขตามคำตอบที่เลือก (เฉพาะสวนที่ 1: ขอ 1-10)
2 มารวมกัน เชน ขอ 1 เลือกคำตอบ (1) = 1 คะแนน เปนตน

ระดับคะแนนสำหรับ

3

วัดระดับความเสี่ยงและใหคำแนะนำเบื้องตนในการจัดสรรและกำหนด
สัดสวนการลงทุนที่เหมาะสม
ใหนำคะแนนรวมที่ไดจากขั้นตอน 2 มาเทียบกับระดับความเสี่ยง
3
ตามตารางความเสี
่ยงวาอยูระดับใดและใหคำแนะนำการจัดสรรและสัดสวน
การลงทุนที่สอดคลองกับประเภทนักลงทุน

ระดับความเสี่ยงของ
กองทุนที่สามารถลงทุนได

ประเภทนักลงทุน

นิติบุคคล

บุคคลธรรดา

ต่ำกวา 13

ต่ำกวา 15

แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ หมายความวา ทานตองการผลตอบแทนมากกวาการฝากเงินธนาคารเล็กนอย
ไมตองการความเสี่ยง และมีวัตถุประสงคการลงทุนในระยะสั้น ๆ

13 - 18

15 - 21

แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ หมายความวา ทานเปนผูลงทุนที่รับความเสี่ยงไดนอย
เนนปกปองเงินลงทุน โดยมุงหวังรายไดสม่ำเสมอ

ระดับ 1 - 4

19 - 24

22 - 29

แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง หมายความวา ทานสามารถยอมรับมูลคาการลงทุนลดลง
เปนครั้งคราวได

ระดับ 1 - 5

25 - 30

30 - 36

แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง หมายความวา ทานยอมรับความเสี่ยงไดสูง รับความผันผวนของตลาดได
และสามารถยอมรับการขาดทุนได โดยมุงหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว

ระดับ 1 - 7

31 เปนตนไป

37 เปนตนไป

แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก หมายความวา ทานตองการไดรับโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนสูง
ความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนไดใน significant portion

ระดับ 1 - 8

ระดับ 1

ตัวอยางคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)
สัดสวนการลงทุน
ประเภทนักลงทุน

เงินฝากและ
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ตราสารหนี้ภาครัฐ
ที่มีอายุ > 1 ป
> 60%

เสี่ยงต่ำ

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

ตราสารทุน

การลงทุนทางเลือก*

< 20%

< 10%

< 5%

< 20%

< 10%

เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ

< 20%

< 70%

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

< 10%

< 60%

< 30%

< 10%

เสี่ยงสูง

< 10%

< 40%

< 40%

< 20%

เสี่ยงสูงมาก

< 5%

< 30%

> 60%

< 30%

*รวมถึง สินคาโภคภัณฑ สัญญาซื้อขายลวงหนา
การจัดสรรหลักทรัพยและสัดสวนการลงทุนที่แสดงในเอกสารนี้ เปนเพียงตัวอยางคำแนะนำเบื้องตนเพื่อใหผูลงทุนเขาใจความสำคัญในการจัดสรรและสัดสวนการลงทุนที่เหมาะสม (basic asset allocation)
โดยพิจารณาตามผลประเมินที่ไดรับจากลูกคา ทั้งนี้ ลูกคาควรทำความเขาใจในลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน

ประเภทและกองทุนที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยง

Risk profile

ระดับ
ความเสี่ยง

ประเภทกองทุน

ต่ำ

ระดับ 1

กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ

มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผล
อื่นตามที่สานักงานกาหนด ซึ่งมีกำหนดชาระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกาหนดชาระคืน หรือมีอายุสัญญาไมเกิน 1 ปนบั แตวันที่ลงทุน
ในทรัพยสินหรือเขาทาสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไมเกิน 3 เดือน

ระดับ 2

กองทุนรวมตลาดเงิน

มีนโยบายลงทุนในตางประเทศบางสวน แตไมเกินรอยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย
หรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลอื่นตามที่สานักงานกาหนด ซึ่งมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกาหนดชาระคืนหรือมีอายุสัญญา
ไมเกิน 1 ปนับแตวันที่ลงทุนในทรัพยสินหรือเขาทาสัญญานั้น รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไมเกิน 3 เดือน

ระดับ 3

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

มีนโยบายเนนลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ระดับ 4

กองทุนรวมตราสารแหงหนี้

มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป รวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย ลวงหนาแฝง (structured note) ที่คุมครองเงินตน

ระดับ 5

กองทุนรวมผสม

มีนโยบายลงทุนไดทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้

ระดับ 6

กองทุนรวมตราสารแหงทุน

มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ระดับ 7

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

มีนโยบายมุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ
NAV

ระดับ 8

กองทุนรวมที่มีการลงทุนในสินทรัพย มีนโยบายลงทุนในทรัพยสินที่เปนทางเลือกใหมในการลงทุนหรือมีโครงสรางซับซอน เขาใจยาก เชน commodity/gold fund /
oil fund/derivatives ที่ไมใชเพื่อ hedging ซึ่งรวมถึง ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงที่ไมคุมครองเงินตน
ทางเลือก

ปานกลาง
คอนขางต่ำ

ปานกลาง
คอนขางสูง
สูง

สูงมาก

นโยบาย/กรอบการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดกำหนดใหผูลงทุนทุกรายจะตองทำแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของผูลงทุนกอนการลงทุน โดยวัตถุประสงคในการจัดทำแบบประเมินมีขึ้นเพื่อใหผูลงทุน
ไดรับทราบระดับความเสี่ยงและการจัดสรรและสัดสวนการลงทุนที่เหมาะสมของตนเองกอนการตัดสินใจลงทุนและเพื่อที่ผูใหบริการจะไดใหคำแนะนำในการลงทุนและบริการที่เกี่ยวของแกผูลงทุนไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ของผูลงทุน บริษัทจัดการจึงใครขอ ความรวมมือจากผูลงทุนในการกรอกขอมูลในแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม
(Customer Risk Profile) นี้ ทั้งนี้ผูลงทุนจะ ตองปรับปรุงขอมูลความเสี่ยงของทานทุกๆ 2 ป หากผูลงทุนปฏิเสธการทำแบบสอบถามฯ หรือใหขอมูลไมครบถวนถูกตอง
ผูลงทุนจะไมไดรับคำแนะนำที่เหมาะสม และจะไมสามารถทำรายการ ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือทำรายการอื่นใดได การที่ลูกคาใหขอมูลที่เปนความจริง ถูกตอง เปนปจจุบัน
และครบถวนตามที่ผูประกอบธุรกิจรองขอ ยอมมีผลตอการใหบริการหรือการใหคำแนะนำที่ลูกคาแตละรายจะไดรับจากผูประกอบธุรกิจ
บริษัทจัดการขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูง มา ณ โอกาสนี้

