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8. ถา้ทา่นเลอืกลงทนุในทรัพยส์นิทีม่โีอกาสไดรั้บผลตอบแทนมาก
1. ปัจจบุนัทา่นอายเุทา่ไหร่ แตม่โีอกาสขาดทนุสงูดว้ยเชน่กนั ทา่นจะรูส้กึอยา่งไร

 (1) มากกวา่ 55 ปี  (1) กงัวลและตืน่ตระหนกกลวัขาดทนุ 

 (2) 45 – 55 ปี  (2) ไมส่บายใจแตพ่อเขา้ใจไดบ้า้ง 

 (3) 35 – 44 ปี  (3) เขา้ใจและรับความผันผวนไดใ้นระดบัหนึง่

 (4) นอ้ยกวา่ 35 ปี  (4) ไมก่งัวลกบัโอกาสขาดทนุสงูและคาดหวังกบัผลตอบแทนทีอ่าจจะไดรั้บสงูขึน้

2.ปัจจบุนัทา่นมภีาระทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยประจํา เชน่ คา่ผอ่นบา้น รถ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั 9. ทา่นจะรูส้กึกงัวล/รับไมไ่ด ้ เมือ่มลูคา่เงนิลงทนุของทา่น
และคา่เลีย้งดคูรอบครัวเป็นสดัสว่นเทา่ใด มกีารปรับตวัลดลงในสดัสว่นเทา่ใด 
 (1) มากกวา่รอ้ยละ 75 ของรายไดทั้ง้หมด  (1) 5% หรอืนอ้ยกวา่
 (2) ระหวา่งรอ้ยละ 50 ถงึรอ้ยละ 75 ของรายไดทั้ง้หมด  (2) มากกวา่ 5%‐10%

 (3) ระหวา่งรอ้ยละ 25 ถงึรอ้ยละ 50 ของรายไดทั้ง้หมด  (3) มากกวา่ 10%‐20%

 (4) นอ้ยกวา่รอ้ยละ 25 ของรายไดทั้ง้หมด  (4) มากกวา่ 20% ขึน้ไป

3. ทา่นมสีถานภาพทางการเงนิในปัจจบุนัอยา่งไร 10. หากปีทีแ่ลว้ทา่นลงทนุไป 100,000 บาท ปีนีท้า่นพบวา่มลูคา่เงนิลงทนุ
 (1) มทีรัพยส์นินอ้ยกวา่หนีส้นิ ลดลงเหลอื 85,000 บาท ทา่นจะทําอยา่งไร
 (2) มทีรัพยส์นิเทา่กบัหนีส้นิ  (1) ตกใจ และตอ้งการขายการลงทนุทีเ่หลอืทิง้
 (3) มทีรัพยส์นิมากกวา่หนีส้นิ  (2) กงัวลใจ และจะปรับเปลีย่นการลงทนุบางสว่นไปลงทนุ
 (4) มคีวามมัน่ใจวา่มเีงนิออมหรอืเงนิลงทนุเพยีงพอสําหรับการใชจ้า่ยชวีติหลงัเกษียณอายแุลว้ ในทรัพยส์นิทีเ่สีย่งนอ้ยลง

 (3) อดทนถอืตอ่ไปได ้ และรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมา
4. ทา่นเคยมปีระสบการณ์ดา้นการลงทนุ หรอืมคีวามรูใ้นการลงทนุในทรัพยส์นิกลุม่ใด  (4) ยังมัน่ใจ เพราะเขา้ใจวา่ตอ้งลงทนุระยะยาว และจะเพิม่เงนิลงทนุ
ตอ่ไปนีบ้า้ง (เลอืกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) ในแบบเดมิเพือ่เฉลีย่ตน้ทนุ
 (1) เงนิฝากธนาคาร 
 (2) พันธบตัรรัฐบาล หรอืกองทนุรวมพันธบตัรรัฐบาล
 (3) หุน้กู ้ หรอืกองทนุรวมตราสารหนี้
 (4) หุน้สามญั หรอืกองทนุรวมหุน้ หรอืสนิทรัพยอ์ืน่ทีม่คีวามเสีย่งสงู

สว่นที� 2 คําถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพ่ิมเตมิเพ่อืประกอบการให้คําแนะนํา 
ใช้เฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่าน้ัน
11. หากการลงทนุในอนุพันธแ์ละหุน้กูอ้นุพันธป์ระสบความสําเร็จทา่นจะไดรั้บ

5. ระยะเวลาทีท่า่นคาดวา่จะไมม่คีวามจําเป็นตอ้งใชเ้งนิลงทนุนี้ ผลตอบแทนในอตัราทีส่งูมากแตห่ากการลงทนุลม้เหลวทา่นอาจจะสญูเงนิลงทนุ
 (1) ไมเ่กนิ 1 ปี ทัง้หมด และอาจตอ้งลงเงนิชดเชยเพิม่บางสว่น ทา่นยอมรับไดเ้พยีงใด
 (2) 1 ถงึ 3 ปี  (1)ไมไ่ด ้
 (3) 3 ถงึ 5 ปี  (2)ไดบ้า้ง
 (4) มากกวา่ 5 ปี  (3)ได ้

6.วัตถปุระสงคห์ลกัในการลงทนุของทา่น คอื ใชเ้ฉพาะทีจ่ะมกีารลงทนุในตา่งประเทศ
 (1) เนน้เงนิตน้ตอ้งปลอดภัยและไดรั้บผลตอบแทนสมํา่เสมอแตตํ่า่ได ้ 12. นอกเหนอืจากความเสีย่งในการลงทนุแลว้ ทา่นสามารถรับความเสีย่ง
 (2) เนน้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนทีส่มํา่เสมอ แตอ่าจเสีย่งทีจ่ะสญูเสยีเงนิตน้ไดบ้า้ง ดา้นอตัราแลกเปลีย่นไดเ้พยีงใด
 (3) เนน้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูขึน้ แตอ่าจเสีย่งทีจ่ะสญูเสยีเงนิตน้ไดม้ากขึน้  (1)ไมไ่ด ้
 (4) เนน้ผลตอบแทนสงูสดุในระยะยาว แตอ่าจเสีย่งทีจ่ะสญูเสยีเงนิตน้สว่นใหญไ่ด ้  (2)ไดบ้า้ง

 (3)ได ้
7. ผลตอบแทนของกลุม่การลงทนุทา่นเต็มใจทีจ่ะลงทนุในกลุม่การลงทนุใดมากทีส่ดุ 
 (1)  มโีอกาสไดรั้บผลตอบแทน 2.5% โดยไมข่าดทนุเลย 
 (2)  มโีอกาสไดรั้บผลตอบแทนสงูสดุ 7% แตอ่าจมผีลขาดทนุไดถ้งึ 1% 

 (3)  มโีอกาสไดรั้บผลตอบแทนสงูสดุ 15%  แตอ่าจมผีลขาดทนุไดถ้งึ 5% 

 (4)  มโีอกาสไดรั้บผลตอบแทนสงูสดุ 25% แตอ่าจมผีลขาดทนุไดถ้งึ 15%

คะแนน ระดบัการรบัความเสีย่ง

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

วันที.่.......................................................................

คะแนน ระดบัความเสีย่ง

ระดบัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ไม่ได ้ ไดบ้า้ง ได ้ ้

ระดบัความเสีย่งอนุพันธแ์ละหุน้กูอ้นุพันธ์ ไม่ได ้ ไดบ้า้ง ได ้ ้

ผูป้ระเมนิ..................................................................................................

ระดับ 1 ความเสีย่งตํ่า‐สามารถลงทนุกองทนุความเสีย่งระดับ 2‐8 ไดไ้ม่
ควรเกนิ 20% ของเงนิลงทนุ ลงชือ่......................................................................ผูทํ้าแบบสอบถาม

สว่นที� 1 สาํหรบัการลงทนุท ั�วไป

ระดับ 2 ความเสีย่งปานกลางค่อนขา้งตํ่า‐สามารถลงทนุกองทนุความเสีย่ง
ระดับ 5‐8ไดไ้ม่ควรเกนิ20%

 22-29 ระดับ 3 ความเสีย่งปานกลางค่อนขา้งสงู‐สามารถลงทนุกองทนุความเสีย่ง
ระดับ 6‐ 8ไดไ้ม่ควรเกนิ 20%

แบบสอบถาม เพือ่ประเมนิระดบัการยอมรบัความเสีย่งและการลงทนุทีเ่หมาะสม (สําหรบับุคคลธรรมดา)

ตารางการจัดระดบัการรับความเส่ียงของผู้ลงทุน สาํหรับผูท้ําแบบประเมิน/ผูถ้ือหนว่ยลงทนุ

ตํ่ากว่า 15

 15-21

สาํหรบัเจา้หนา้ที�/ผูต้ดิตอ่กบัผูล้งทนุ

 30-36 ระดับ 4
ความเสยีงสงู‐สามารถลงทนุกองทนุความเสยีงระดับ 8 ไดไ้ม่
เกนิ 20%ของเงนิลงทนุ

 37 ขึน้ไป ระดับ 5
ความเสีย่งสงูมากคอืสามารถลงทนุกล่าวคอืสามารถลงทนุใน
กองทนุไดท้กุระดับความเสีย่ง (1‐8)

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มลูแบบประเมนิระดบัความเสยีงการลงทนุที�เหมาะสมของผูถ้อืหน่วยลงทนุฉบบันี� เป็นขอ้มลูที�ครบถว้นถกูตอ้งตรงตามความเป็นจรงิ และรับทราบวา่เมื�อแบบประเมนิฯ ครบกําหนด 
2 ปี นับจากวนัที�ทําแบบประเมนิฯ ครั �งลา่สดุ (และ/หรอื ตามรอบระยะเวลาที� สํานักงาน ก.ล.ต./บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุพรนิซเิพลิ จํากดั/ หน่วยงานทางการที�เกี�ยวขอ้งจะกําหนดหรอืเปลี�ยนแปลง
ตอ่ไปในอนาคต) หากบรษัิทฯ มไิดรั้บขอ้มลูแบบประเมนิความเสี�ยงการลงทนุที�เหมาะสมจากผูถ้อืหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาที�กําหนด บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นตกลง และยนิยอมใหถ้อืเอาขอ้มลูของทา่น
ตามแบบประเมนิความเสี�ยงในการลงทนุที�เหมาะสมของผูล้งทนุครั �งลา่สดุที�มอียูใ่นระบบของบรษัิทถอืเป็นขอ้มลูปัจจบุนั



สว่นที ่1 เกณฑก์ำรคดิคะแนน

ตอบ ขอ้ 1 = 1 คะแนน ตอบขอ้ 2 = 2 คะแนน ตอบขอ้ 3 = 3 คะแนน ตอบขอ้ 4 = 4 คะแนน

ส าหรับขอ้ 4 หากตอบหลายขอ้ใหเ้ลอืกขอ้ทีค่ะแนนสงูสดุ โดยรวมคะแนนขอ้ 1-10  ส าหรับขอ้ 11 แบะ 12 ไมน่ ามาคดิคะแนน

สว่นที ่2 เทยีบคะแนนกบัระดบัควำมเสีย่งและค ำนยิำม

ความเสีย่งตา่-สามารถลงทนุกองทนุความเสีย่งระดบั 2-8 ไดไ้มค่วรเกนิ 20% ของเงนิลงทนุเสีย่งตา่-สามารถลงทนุกองทนุความเสีย่งระดบั 2-8 ไดไ้มค่วรเกนิ 20% ของเงนิลงทนุ

(Customer Risk Profile and Suitability)

วตัถปุระสงคใ์นการจดัท าแบบสอบถาม - เพือ่ก าหนดระดบัการยอมรบัความเสีย่งและน าเสนอผลติภณัฑก์ารลงทนุทีเ่หมาะสมใหก้บัผูล้งทนุ

ระดบัคะแนน ระดบั ประเภทผูล้งทนุ

นอ้ยกวา่ 15 คะแนน 1 เสีย่งต า่

ตัง้แต ่15-21 2 เสีย่งปานกลางคอ่นขา้งต า่

ตัง้แต ่22-29 3 เสีย่งปานกลางคอ่นขา้งสงู

ตัง้แต ่30-36 4 เสีย่งสงู

ตัง้แต ่37 เป็นตน้ไป 5 เสีย่งสงูมาก

สว่นที ่3  ค ำแนะน ำเร ือ่งกำรจดัสรรกำรลงทนุ (Basic Asset Allocation)

ประเภทผูล้งทนุ

สดัสว่นกำรลงทนุ

เงนิฝำกและ ตรำสำรหนีภ้ำครฐั
ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน ตรำสำรทนุ กำรลงทนุทำงเลอืก

ตรำสำรหนีร้ะยะส ัน้ ทีม่อีำยมุำกกวำ่ 1 ปี

เสีย่งต า่ >60% <20% <10% <5%

เสีย่งปานกลางคอ่นขา้งต า่ <20% <70% <20% <10%

<60% <30% <10%

เสีย่งสงู <10% <40% <40% <20%

Apr-16

เสีย่งสงูมาก <5% <30% >60% <30%

เสีย่งปานกลางคอ่นขา้งสงู <10%

แบบสอบถาม เพือ่ประเมนิระดบัการยอมรับความเสีย่งและการลงทนุทีเ่หมาะสม 




