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แบบประเมิน
ระดับความเสี่ยงในการลงทุน
กรมธรรมประกันภัยเลขที่

อีเมล

คำแนะนำในการกรอกแบบประเมิน
เพ�อชวยใหทานผูลงทุนทราบความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับไดสูงสุดสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมภายใตการจัดการ ขอใหทานเลือกคำตอบที่คิดวาถูกตองที่สุดสำหรับ
ทานผูลงทุน และโปรดตอบคำถามทุกขออยางครบถวน

1. ปจจุบันทานอายุเทาไร
เกิน 60 ปขึ้นไป (1)

50 – 59 ป (2)

2. ระดับการศึกษาของทาน
ต่ำกวาปริญญาตรี (1)

ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป (2)

35 – 49 ป (3)

ต่ำกวา 35 ป (4)

3. ประสบการณการลงทุนในหลักทรัพยของทาน (หลักทรัพย หมายถึง หน�วยลงทุน หรือหุนกู หรือหุน หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ Derivatives)
ไมมี (1)
นอยกวา 1 ป (2)
1 - 5 ป (3)
มากกวา 5 ป (4)
4. ระยะเวลาที่ทานคาดวาจะไมจำเปนตองใชเงินลงทุนในสวนนี้
นอยกวา 1 ป (1)
1 – 3 ป (2)

มากกวา 3 – 7 ป (3)

มากกวา 7 ป (4)

5. ทานตองการรายไดจากเงินลงทุนในสวนนี้เพ�อเปนคาใชจายประจำหรือไม
ตองการมากที่สุด (1)
ตองการ (2)

ตองการเพียงเล็กนอย (3)

ไมมีความตองการ (4)

6. สัดสวนเงินลงทุนในสวนนี้เทียบกับทรัพยสินของทาน
มากกวารอยละ 60 (1)
มากกวารอยละ 30 – 60 (2)

รอยละ 10 - 30 (3)

นอยกวารอยละ 10 (4)

7. ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน
ไมสามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดเลย แมวาจะมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบาง (1)
สามารถทนตอการขาดทุนไดเล็กนอย เพ�อมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบาง (2)
สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนได เพ�อมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (3)
อยากไดผลตอบแทนที่สูง โดยไมมีขอจำกัดในการลงทุน (4)
8. การลงทุนในหลักทรัพยที่มีความผันผวนสูง มักใหผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แตมีความเสี่ยงที่จะทำใหขาดทุนไดมากขึ้นไดเชนกัน ทานสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุน
ได ในระดับใด
นอยที่สุด โดยตองการเนนการลงทุนที่สรางกระแสรายไดประจำ และใหความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แมวาจะไดรับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด (1)
รับได ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนไดบาง เพ�อเพิ่มโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว (2)
ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงไดพอสมควร เพ�อสรางโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาในระยะยาว (3)
มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงไดสูงสุดเพ�อสรางโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว (4)
9. ในบางชวงเวลา การลงทุนโดยเนนความปลอดภัยของเงินลงทุนจะใหผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกวาเงินเฟอ ซึ่งอาจจะทำใหอำนาจในการซื้อลดลงได เม�อพิจารณาถึงเปาหมาย
ในการลงทุนของทาน ขอใดตอไปนี้ตรงกับทานมากที่สุด
เงินตนสำหรับการลงทุนตองปลอดภัย แมวาจะไดรับผลตอบแทนต่ำกวาอัตราเงินเฟอ (1)
รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินตนไดบาง เพ�อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใหสูงกวาอัตราเงินเฟอ (2)
เนนสรางผลตอบแทนใหสูงกวาระดับเงินเฟอในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได (3)
ตองการใหผลตอบแทนสูงกวาระดับเงินเฟอมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงไดเต็มที่ (4)
10. ทานคิดวาทานจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมไดมากเพียงใด
ต่ำกวารอยละ 10 (1)
รอยละ10 ถึง 20 (2)

รอยละ 21 ถึง 50 (3)

มากกวารอยละ 50 (4)

11. ทานสามารถรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไดหรือไม
ได
ไมได

ระดับคะแนนความเสี่ยงของทาน :
มิถุนายน พ.ศ. 2564
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เง�อนไขและขอตกลงของผูขอหรือผูเอาประกันภัย
• สำหรับคำสั่งซื้อ / สับเปลี่ยนเขากองทุน: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมดำเนินการตามคำสั่งซื้อ / สับเปลี่ยนเขาสำหรับกองทุนใดตามแบบฟอรมแจงการลงทุน หรือใบคำขอเอาประกันภัยสำหรับ
กรมธรรมประกันภัยแบบควบการลงทุน โดยบริษัทไมตองแจงใหผูขอหรือผูเอาประกันภัยทราบลวงหนา หากระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้น สูงกวาระดับความเสี่ยงที่คำนวณไดจากการ
ประมวลขอมูลระดับความเสี่ยงในการลงทุนของผูขอหรือผูเอาประกันภัยตามแบบประเมินนี้
หรือตามแบบประเมินลาสุดของผูขอหรือผูเอาประกันภัยที่อาจมีการจัดทำขึ้นในอนาคต
(ยกเวน กรณีที่ผูขอหรือผูเอาประกันภัยไดยืนยันการยอมรับความเสี่ยงดังกลาว เปนคราวๆ ไป หรือยกเวนกรณีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่บริษัทเห็นสมควรภายใตกฎเกณฑ
ของหน�วยงานทางการที่เกี่ยวของที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
• ผูขอหรือผูเอาประกันภัยรับทราบและยินยอมใหบริษัทยึดถือขอมูล / คะแนนความเสี่ยงในแบบประเมินความเสี่ยงการลงทุนลาสุดของผูขอหรือผูเอาประกันภัยเพ�อใชเปนฐานขอมูลตอไป
• ผูขอหรือผูเอาประกันภัยรับทราบและตกลงวา ผูขอหรือผูเอาประกันภัยมีหนาที่จะตองทบทวนขอมูลในแบบประเมินการลงทุนใหเปนปจจุบันตามรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/
หรือหน�วยงานทางการที่เกี่ยวของกำหนด รวมถึงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
• ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนขอมูลในแบบประเมินการลงทุนดังกลาวขางตน หากบริษัทมิไดรับขอมูลในแบบประเมินในรอบใหมจากผูขอหรือผูเอาประกันภัยในระยะเวลาที่
กำหนด ผูขอหรือผูเอาประกันภัยตกลงและยินยอมใหบริษัทถือเอาขอมูลของผูขอหรือผูเอาประกันภัยที่ปรากฏตามแบบประเมินการลงทุนครั้งลาสุดที่อยูในระบบเปนขอมูลปจจุบันของ
ผูขอหรือผูเอาประกันภัยโดยมีผลบังคับใชจนถึงวันที่บริษัทไดรับขอมูลในแบบประเมินใหมและนำเขาบันทึกในระบบแลว
ขาพเจาเปนผูกรอกขอมูลรายละเอียดขางตนดวยตนเองและขอรับรองความถูกตองและเปนความจริงปจจุบันทุกประการ โดยขาพเจาไดรับเอกสารคูมือนักลงทุนและหนังสือชี้ชวนแลว
พรอมกันนี้ขาพเจาไดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ ใบตางดาว/ หนังสือเดินทาง และรับรองสำเนาถูกตอง มาพรอมหนังสือฉบับนี้แลว

เขียนที่

วันที่

ลงช�อ

(

พยาน

ลงช�อ

(

พยาน

)

)

เดือน

พ.ศ.

ลงช�อ

(

ผูขอเอาประกันภัย

ลงช�อ

(

)

)
ผู ใหความยินยอมในฐานะ
บิดา/มารดา
ผูแทนโดยชอบธรรมของผูขอเอาประกันภัย
(กรณีผูขอเอาประกันภัยยังไมบรรลุนิติภาวะ)

สำหรับตัวแทน / นายหนาประกันชีวิต
บันทึกความเห็นของตัวแทนประกันชีวิต และขอสังเกตตาง ๆ

ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาในการติดตอลูกคา ขาพเจาไดตรวจสอบรายช�อลูกคาแลววาไมไดอยูในบัญชีรายช�อของลูกคาที่ไมตองการถูกติดตอ (Do not call list)
ลงช�อ

(

รหัสตัวแทน / นายหนาประกันชีวิต
เลขที่ใบอนุญาตผูแนะนำการลงทุน

ตัวแทน / นายหนาประกันชีวิต

)

คะแนน

ประเภทนักลงทุน

หากคะแนนไมถึง 15

แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภทเสี่ยงต่ำ
หมายความวา ทานตองการผลตอบแทนมากกวาการฝากเงินธนาคารเล็กนอย
ไมตองการความเสี่ยงและมีวัตถุประสงคการ ลงทุนในระยะสั้น ๆ

ทานสามารถลงทุนในกองทุนที่ระดับความเสี่ยง 1
หากทานตองการลงทุนในระดับความเสี่ยง 2-8
ไมควรลงทุนเกินรอยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด*

หากคะแนนตั้งแต 15-21

แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ
หมายความวา ทานเปนผูลงทุนที่รับความเสี่ยงไดนอย เนนปกปอง เงินลงทุน
โดยมุงหวังรายไดสม่ำเสมอจากการลงทุน

ทานสามารถลงทุนในกองทุนที่ระดับความเสี่ยง 1-4
หากทานตองการลงทุนในระดับความเสี่ยง 5-8
ไมควรลงทุนเกินรอยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด*

หากคะแนนตั้งแต 22-29

แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลางคอนขางสูง
หมายความวา ทานสามารถยอมรับมูลคาการลงทุนลดลงเปน ครั้งคราวได

ทานสามารถลงทุนในกองทุนที่ระดับความเสี่ยง 1-5
หากทานตองการลงทุนในระดับความเสี่ยง 6-8
ไมควรลงทุนเกินรอยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด*

หากคะแนนตั้งแต 30-36

แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภทเสี่ยงสูง
หมายความวา ทานยอมรับความเสี่ยงไดสูง รับความผันผวนของ ตลาดได
และสามารถยอมรับการขาดทุนได โดยมุงหวังการเติบโต ของเงินลงทุน
และผลตอบแทนในระยะยาว

ทานสามารถลงทุนในกองทุนที่ระดับความเสี่ยง 1-7
หากทานตองการลงทุนในระดับความเสี่ยง 8
ไมควรลงทุนเกินรอยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด*

แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก
หมายความวา ทานตองการไดรับโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนสูง
ความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได ใน significant portion

ทานสามารถลงทุนในกองทุนที่ระดับความเสี่ยง 1-8

คะแนนตั้งแต 37 เปนตนไป

ระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได

* ในกรณีที่ทานเลือกลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ทานประเมินได จำเปนตองกรอกขอมูลในแบบฟอรมรับทราบความเสี่ยง
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