
 
 
 
 
      ช่ือ (Name of Investor).....................................................................................................................  

เลขที่เอกสารส าคญั…………………..……………ประเภทเอกสารส าคญั………..…………………... 
Document No. Type of document 
วนัท่ีท าการประเมิน.............................................วนัท่ีต้องประเมินใหม่…...................................... 
Evaluation date Date for required re-evaluation 
ผู้ลงทนุควรทบทวนข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัทกุๆ 2 ปี มิเช่นนัน้ผู้ลงทนุจะไมส่ามารถซือ้ผลิตภณัฑ์การลงทนุเพิ่มเติมได้ 
(Information provided here must be revised every two years; without a revision, you will not be able to buy 
additional investment products.) 

โปรดเลือกค าตอบที่คิดว่าตรงที่สุดส าหรับผู้ลงทุน เพียง 1 ค าตอบ 
Please choose only ONE answer that best describes you. 

ข้อ 1 ส าหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา (Item 1, for Individual Investor) 

1. ปัจจบุนัทา่นอาย ุ(How old are you?) 
(1)   มากกว่า 55 ปี       (2)   45 – 55 ปี       (3)   35 – 44 ปี       (4)   น้อยกว่า 35 ปี 
       Over 55 years 45 – 55 years            35 – 44 years           Under 35 years 

ข้อ 2 ถึง ข้อ 12 ส าหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (Items 2-12, for Individual Investor and Juristic Person Investor) 
2. ปัจจบุนัทา่นมีภาระคา่ใช้จ่ายรายเดือน คดิเป็นก่ี% ของรายได้ทัง้หมด 
 What is the ratio of your monthly expense to your income?  

(1)   มากกว่า 75%  (2)   51% - 75% 
       Over 75%           Between 51 – 75%  
(3)   25% - 50%  (4)   น้อยกว่า 25% 
        Between 25 – 50%           Less than 25%  

3. ทา่นมีสถานะทางการเงินในปัจจบุนัอย่างไร (What is your current financial status?)  
 (1)   มีทรัพย์สนิน้อยกว่าหนีส้นิ (2)   มีทรัพย์สนิเทา่กบัหนีส้นิ 
          Less assets than debts                                                                   Assets equal to debts 

(3)   มีทรัพย์สนิมากกวา่หนีส้นิ  (4)   มีความมัน่ใจว่ามีเงินออม/เงินลงทนุเพียงพอส าหรับการใช้ชีวิตหลงัเกษียณแล้ว 
         More assets than debts                                                                   I will have adequate savings/investments throughout my retirement 

4. ทา่นมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทนุในทรัพย์สนิกลุม่ใดตอ่ไปนีบ้้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
           Which of the following assets do you have investment experience with or knowledge about? (You can choose more than one answer.)  

 (1)   เงินฝากธนาคาร  (2)   พนัธบตัรรัฐบาล หรือกองทนุรวมพนัธบตัรรัฐบาล 
         Bank Deposit                                                                                  Government Bond or Government Bond Fund 

(3)   หุ้นกู้  หรือกองทนุรวมตราสารหนี ้ (4)   หุ้นสามญั หรือกองทนุรวมหุ้น หรือสนิทรัพย์อ่ืนท่ีมีความเสี่ยงสงู 
        Debentures or Fixed Income Fund                                                  Equity Stock or Equity Fund or other High-Risk Assets 

5. ทา่นคาดว่าจะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุนีน้านแคไ่หน (The estimated period that you will not need to use your invested funds) 

 (1)   ไม่เกิน 1 ปี (2)   1 – 3 ปี (3)   3 – 5 ปี (4)   มากกว่า 5 ปี 
                     Less than 1 year                      1 – 3 years                                     3 – 5 years                                     More than 5 years 

6. เป้าหมายหลกัในการลงทนุของทา่น คือ (What is your primary investment objective?) 
 (1)   เงินต้นต้องไม่ลดลง และรับได้หากผลตอบแทนต ่ากว่าหรือใกล้เคียงอตัราเงินเฟ้อ 
           To get returns with secure investment principal, although the return is lower or close to inflation rate  

(2)   ได้รับผลตอบแทนท่ีสงูกว่าอตัราเงินเฟ้อเลก็น้อย และรับความเสี่ยงที่จะขาดทนุเงินต้นได้บ้าง 
          To increase my chance of getting a returns that is a little over the inflation rate despite risk of partial investment loss 

(3)   ได้รับผลตอบแทนท่ีสงูกว่าอตัราเงินเฟ้อ และรับความเสี่ยงท่ีจะขาดทนุเงินต้นได้มากขึน้ 
          To increase my chance of getting a higher returns over the inflation rate despite higher risk of investment loss 

(4)   ได้รับผลตอบแทนท่ีสงูมาก และรับความเสี่ยงที่จะขาดทนุเงินต้นสว่นใหญ่ได้ 
          To increase my chance of getting the maximum returns despite highest risk of investment loss  

 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเส่ียงในการลงทุนที่เหมาะสม 
(Customer Risk Profile) 

 
 

คะแนนท่ีได้............... ประเภทผู้ลงทนุ....................................... 
Score   Type of Investor 

ระดบัความเสี่ยงผลิตภณัฑ์การลงทนุท่ีรับได้............................... 
Risk level for investment products 
รับความเสี่ยงอนพุนัธ์………..…รับความเสี่ยงค่าเงิน…..…….... 
Derivatives Risk Appetite  Currency Risk Appetite 

ลงช่ือผู้ลงทุน (หรือผู้รับมอบอ านาจ กรณีนิติบุคคล) 
Signature of respondent (or attorney in fact for juristic person) 
............................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ (Phone No.)............................................ 

ผู้แนะน าการลงทุน ............................................................... 
Name of Investment Consultant 
เลขที่ใบอนุญาต (License No.)............................................. 
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      (Information provided here must be revised every two years; without a revision, you will not be able to buy additional investment products.) 

 
7. เม่ือพิจารณารูปแสดงตวัอยา่งผลตอบแทนของกลุม่การลงทนุท่ีอาจเกิดขึน้ด้านลา่ง ทา่นเตม็ใจท่ีจะลงทนุในแบบใด 
           Which of the following investment scenarios are you willing to be engaged in? (See below figure)  

 
(1)   แบบท่ี 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 2.5% โดยไม่ขาดทนุเลย 
         Scenario 1: maximum returns of perhaps 2.5%, and 0% loss 

(2)   แบบท่ี 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 7% แตอ่าจขาดทนุได้ถึง 1% 
         Scenario 2: maximum returns of perhaps 7%, and 1% possible loss  

(3)   แบบท่ี 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 15% แตอ่าจขาดทนุได้ถึง 5% 
         Scenario 3: maximum returns of perhaps 15%, and 5% possible loss 

     (4)   แบบท่ี 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 25% แตอ่าจขาดทนุได้ถึง 15% 
                                                             Scenario 4: maximum returns of perhaps 25%, and 15% possible loss 

8. ถ้าทา่นเลือกลงทนุในทรัพย์สนิท่ีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แตมี่โอกาสขาดทนุสงูด้วยเช่นกนั ทา่นจะรู้สกึอยา่งไร 
         If you were to invest in high-return but high-risk assets, how would you feel? 
 (1)   กงัวลและต่ืนตระหนกกลวัขาดทนุ          (2)   ไม่สบายใจแตพ่อเข้าใจได้บ้าง 
                 Worried, and fearful of possible loss                                                        Uneasy, but could come to terms with it 

 (3)   เข้าใจและรับความผนัผวนได้ในระดบัหนึง่          (4)   ไม่กงัวลกบัโอกาสขาดทนุสงู และหวงักบัผลตอบแทนท่ีอาจจะได้รับสงูขึน้ 
                   Aware of possible loss, can accept certain degree of fluctuation           Unconcerned of high-risk loss, and looking forward to higher returns 

9. ทา่นจะรู้สกึกงัวล/รับไม่ได้ เม่ือมลูคา่เงินลงทนุของทา่นมีการปรับตวัลดลงในสดัสว่นเทา่ใด 
          You would be worried or unwilling to accept a scenario where your investment diminishes by: 

 (1)   5% หรือน้อยกว่า (2)   มากกว่า 5% - 10%  (3)   มากกว่า 10% - 20%                               (4)   มากกวา่ 20% ขึน้ไป 
                 5% or less                            Around 5% - 10%                     Around 10% - 20%                                       Over 20% 

10. หากปีท่ีแล้วทา่นลงทนุไป 100,000 บาท ปีนีท้า่นพบว่ามลูคา่เงินลงทนุลดลงเหลือ 85,000 บาท ทา่นจะท าอย่างไร  
          What would you do if you invested 100,000 Baht last year, but the value of your investment declines to 85,000 Baht this year? 

 (1)   ตกใจ และต้องการขายการลงทนุท่ีเหลือทิง้ (2)   กงัวลใจ และจะปรับเปล่ียนการลงทนุบางสว่นไปในทรัพย์สนิท่ีเสี่ยงน้อยลง 
                  Take fright, and demand to sell all investments in your portfolio    Worry, and shift some investments to lower-risk assets 

 (3)   อดทนถือตอ่เพ่ือรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมา (4)   ไม่กงัวลใจ เพราะเข้าใจในการลงทนุระยะยาวและอาจเพิ่มเงินลงทนุในแบบเดมิเพ่ือเฉล่ียต้นทนุ 
                  Be patient, and hold the assets until their value rebounds            Remain confident in your long-term investment plan, and invest more in the same asset type  
                                                                                                                          to reduce costs 

11. หากการลงทนุในอนพุนัธ์และหุ้นกู้อนพุนัธ์ประสบความส าเร็จ ทา่นจะได้รับผลตอบแทนในอตัราท่ีสงูมาก แตห่ากการลงทนุล้มเหลว ทา่นอาจจะสญูเงินลงทนุทัง้หมด  
 และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางสว่น ทา่นยอมรับได้เพียงใด 
         Successfully investing in derivatives and structure notes offers exceptionally high returns, but failure will probably lead to total loss where additional funds may be 
         required to cover such loss. Are you willing to accept such an outcome? 

 (A)   ไม่ได้ (B)   ได้บ้าง                       (C)   ได้ 
                   No                                             Yes, but only to a certain extent                             Yes, without reservation 

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทนุแล้ว ทา่นสามารถรับความเสีย่งด้านอตัราแลกเปล่ียนในกรณีท่ีลงทนุในกองทนุรวมท่ีมีนโยบายลงทนุในตา่งประเทศตัง้แตร้่อยละ         
20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ขึน้ไป ได้เพียงใด 

          In addition to the risk of investment, Can you withstand foreign exchange risk in case of investing in Funds with foreign investment portion higher than 20% of NAV? 

 (A)   ไม่ได้ (B)   ได้บ้าง                       (C)   ได้ 
                   No                                             Yes, but only to a certain extent                            Yes, without reservation 

 
 

 
 
 

วิธีค านวณระดบัความเสี่ยง: รวมคะแนนตามตวัเลขหน้าค าตอบท่ีเลือกในข้อ 1-10 (ข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อท่ีคะแนนสงูสดุ) และเทียบระดบัความเสี่ยงจากคะแนนในตารางแผ่นท่ี 3 
 Risk calculation method: Combine scores according to the number in front of each answer for items 1-10 (for item 4, if multiple answers are chosen, use the one with the highest score).  
    Use total score to determine risk tolerance level in the chart on page 3. 
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        ระดับความเส่ียงท่ีรับได้ส าหรับคุณ.................................................................................................. 
Risk tolerance score for 
วันท่ีท าการประเมนิ............................................วันท่ีต้องประเมนิใหม่…………….……….….……. 
Evaluation date                                                Date for required re-evaluation 

คะแนนท่ีได้ (Score) 
ระดับความเส่ียงผลิตภัณฑ์

การลงทุนท่ีรับได้* 
(Acceptable risk levels*) 

ประเภทผู้ลงทุน 
(Types of Investor) 

บุคคล
ธรรมดา 

(Individual) 

นิตบุิคคล 
(Juristic 
Person) 

< 15 < 14 ระดบั 1 
Level 1 

เสี่ยงต ่า 
Low risk 

15 - 21 14 - 19 ระดบั 1 ถึง 4 
Level 1 - 4 

เสี่ยงปานกลางคอ่นข้างต ่า 
Low to moderate risk 

22 - 29 20 - 26 ระดบั 1 ถึง 5 
Level 1 - 5 

เสี่ยงปานกลางคอ่นข้างสงู 
Moderate to moderately high risk 

30 - 36 27 - 32 ระดบั 1 ถึง 7 
Level 1 - 7 

เสี่ยงสงู 
High risk 

37 ขึน้ไป 
37 and above 

33 ขึน้ไป 
33 and above 

ระดบั 1 ถึง 8 
Level 1 - 8 

เสี่ยงสงูมาก 
Very high risk 
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กองทุนตลาดเงนิ 

ที่ลงทุนในประเทศ 

(Domestic Money 
Market Fund) 

กองทุนตลาดเงนิ 

ที่ลงทุนใน
ต่างประเทศบางส่วน 

(Money Market Fund 
with partial foreign 

investment) 

กองทุนรวม 

พนัธบัตรรัฐบาล 

(Government 

Bond Fund) 

กองทุนรวม 

ตราสารหนี ้

(Fixed Income Fund) 

กองทุนรวมผสม 

(Balanced Fund) 

กองทุนรวม 

ตราสารทุน 

(Equity Fund) 

กองทุนรวม 

หมวดอุตสาหกรรม 

(Sector Fund) 

กองทุนที่ลงทุน 

ในสินทรัพย์ทางเลือก 

(Alternative 
Investment Fund) 

ความเสี่ยงสงู / ความซบัซ้อนสงู 
High Risk / High Complexity 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ตราสารหนีภ้าครัฐ 

ไม่เกิน 1 ปี 

(Government 
Bonds 

(TTM ≤ 1 year) 

หุ้นกู้ AA- 

ไม่เกิน 1 ปี 

(Corporate Bonds 
rated AA- 

(TTM ≤ 1 year) 

หุ้นกู้ A- 

ไม่เกิน 1 ปี 

(Corporate Bonds 
rated A- 

(TTM ≤ 1 year) 

หุ้นกู้อนุพนัธ์
ภายในประเทศ 

(Domestic Structure 
Notes) 

ตราสารหนีท้ี่ให้สิทธิ
ผู้ออกไถ่ถอนคืน 

ก่อนก าหนด 

(Callable Bonds) 

ตราสารหนี ้

ที่ไม่ได้รับ 

การจดัอันดบัความ
น่าเชื่อถือ 

(Unrated Bonds) 

- 

 

ตราสาร 

BASEL III 

(BASEL III Bonds) 

                   Remark: TTM = Time To Maturity 
 

 

ประเภทผู้ลงทุน 
(Types of investor) 

สัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) 

เงินฝากและตราสารหนี ้

ระยะสัน้ 
(Deposit and Short Term Debt 

Instruments) 

ตราสารหนีภ้าครัฐ 

ที่มีอายุ > 1 ปี 
(Government Bonds 

(TTM > 1 year) 

ตราสารหนี ้
ภาคเอกชน 

(Debt Instruments by 
Private Sector) 

ตราสารทุน 
(Equity) 

การลงทุนทางเลือก** 
(Alternative Instrument 

Investment**) 

เสี่ยงต ่า (Low risk) > 60% < 20% < 10% < 5% 

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต ่า 
(Low to moderate risk) 

< 20% < 70% < 20% < 10% 

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสงู 
(Moderate to moderately high risk) 

< 10% < 60% < 30% < 10% 

เสี่ยงสงู (High risk) < 10% < 40% < 40% < 20% 

เสี่ยงสงูมาก (Very high risk) < 5% < 30% > 60% < 30% 

**รวมถึง สินค้าโภคภณัฑ์ สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Include Commodity and Derivative) 

แบบประเมินความเสี่ยงชดุนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ผู้ลงทนุเข้าใจความเสี่ยงท่ีตนเองยอมรับได้ในการลงทุนมากขึน้ และสดัส่วนการจัดสรรการลงทุนท่ีแสดงในแบบประเมินดังกล่าวเป็นเพียง
ตวัอยา่งค าแนะน าเบือ้งต้นในการจดัสรรการลงทุนตามผลการประเมินท่ีได้ ทัง้นี ้ก่อนการตัดสินใจลงทุนใดๆ ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอ่ืนในการวางแผนการลงทุน เช่น ฐานะทางการเงิน 
วตัถปุระสงค์ในการลงทนุ ระยะเวลาในการใช้เงิน เป็นต้น หรือปรึกษาผู้แนะน าการลงทนุเพื่อรับค าแนะน าท่ีเหมาะสมต่อไป 

The objective of this customer risk profile questionnaire is to create better understanding among investors with regards to risk tolerance. The asset allocations proposed above are 
provided only as preliminary investment guidance in accordance with a given risk tolerance score. Investors should consider other factors to establish a well-balanced investment 
strategy, e.g. financial status, investment objectives, time horizon, etc. Investors may seek practical advice from professional consultants. 

สแกนระดับความเส่ียงในการลงทุนเฉพาะคุณ 
Know Your Risk Tolerance  

แผ่นท่ี 3 ส าหรับลูกค้า  
(เอกสารนีม้ิใช่เอกสารเพื่อการขาย) 
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คะแนนท่ีได้............... ประเภทผู้ลงทนุ....................................... 
Score   Type of Investor 

ระดบัความเสี่ยงผลิตภณัฑ์การลงทนุท่ีรับได้............................... 
Risk Level for investment products 
รับความเสี่ยงอนพุนัธ์………..…รับความเสี่ยงค่าเงิน…..…….... 
Derivatives Risk Appetite  Currency Risk Appetite 

ลงช่ือผู้ลงทุน (หรือผู้รับมอบอ านาจ กรณีนิติบุคคล) 
Signature of respondent (or Attorney in fact for juristic person) 
............................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ (Phone No.)............................................ 

ผู้แนะน าการลงทุน ............................................................... 
Name of Investment Consultant 
เลขที่ใบอนุญาต (License No.)............................................. 
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*คณุสามารถเลอืกลงทนุในผลติภณัฑ์การลงทนุท่ีมีความเสีย่งสงูกว่าระดบัที่
คณุสามารถลงทนุได้ โดยต้องลงนามเพิ่มเติมในเอกสารใบค าสัง่ซือ้/
สบัเปลีย่นในช่องยอมรับความเสีย่ง 
*You may choose to invest in assets that represent higher risk levels 
than your risk tolerance, but you will be required to sign the part 
identifying risk acceptance in the purchase order. 

ระดับความเส่ียงของผลิตภัณฑ์กองทุนและตราสารหนี ้(Risk levels in different asset types) 

ตัวอย่างค าแนะน าเร่ืองการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation Portfolio Recommendation) 

 


