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แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสม
ในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน (Member Risk Profile)
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว....................................... นามสกุล.............................................เลขทีบ่ ัตรประจําตัวประชาชน
บริษัท................................................................................................ฝาย/แผนก.................................................... รหัสพนักงาน....................................
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ..........................................................................................................ซึ่งจดทะเบียนแลว รหัสสมาชิกกองทุน ...................................
การจัดทํา “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” (Member Risk Profile)
มีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของตนเอง เพื่อเปนสวนหนึง่ ในการประกอบการตัดสินใจ
เลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดอยางเหมาะสม
ขอใหทานเลือกคําตอบที่คิดวาเหมาะสมที่สุดเพียงคําตอบเดียว
อายุหรือระยะเวลาลงทุน (ขอ 1)
สถานภาพทางการเงิน (ขอ 2 – 5)
1. ทานจะเกษียณอายุเมือ่ ไร
คะแนน 2. ปจจุบันทานมีภาระคาใชจายรายเดือน รวมเปนสัดสวนเทาใดของ คะแนน
รายไดตอเดือน
(ก) ภายใน 5 ป หรือ เกษียณอายุแลว
1
(ก) มากกวา 80%
1
(ข) มากกวา 5 ป ถึง 10 ป
2
(ข) มากกวา 50% ถึง 80%
2
(ค) มากกวา 10 ป ถึง 15 ป
3
(ค) มากกวา 20% ถึง 50%
3
(ง) มากกวา 15 ป
4
(ง) ไมเกิน 20%
4
3. หากทานออกจากงานวันนี้ เงินออมที่ทานมีอยู จะรองรับ
คะแนน 4. จํานวนเงินกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ณ ปจจุบัน คิดเปนสัดสวนเทาใด คะแนน
คาใชจายไดนานแคไหน
ของทรัพยสินทั้งสิน้ ของทาน
(ก) นอยกวา 3 เดือน
1
(ก) มากกวา 75%
1
(ข) 3 เดือน ถึง 1 ป
2
(ข) มากกวา 50% ถึง 75%
2
(ค) มากกวา 1 ป ถึง 3 ป
3
(ค) มากกวา 25% ถึง 50%
3
(ง) มากกวา 3 ป
4
(ง) ไมเกิน 25%
4
ความเขาใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง (ขอ 6–10)
คะแนน
5. หากทานตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษียณอายุ คะแนน 6. ทานรูจักการลงทุนอะไรบาง
แลวทานจะหาเงินคารักษาพยาบาลจากไหนเปนหลัก
(ก) เงินออมของตนเอง
1
1
(ก) เงินฝาก
(ข) ใหครอบครัวรวมรับผิดชอบ
2
2
(ข) เงินฝาก พันธบัตร หุนกู
(ค) สวัสดิการตางๆ
3
3
(ค) เงินฝาก พันธบัตร หุนกู กองทุนรวม หุนสามัญ
(ง) ประกันสุขภาพ
4
4
(ง) เงินฝาก พันธบัตร หุนกู กองทุนรวม หุนสามัญ กองทุนรวม
ทองคํา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและอื่นๆ
7. ทานมีประสบการณลงทุนอะไรบาง
คะแนน 8. ทัศนคติในการลงทุนของทาน
คะแนน
(จ) เงินฝาก
1
1
(ก) ไมสามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดเลย
(ฉ) เงินฝาก พันธบัตร หุนกู
2
2
(ข) สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดบาง เพื่อมีโอกาสไดรับ
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น
(ช) เงินฝาก พันธบัตร หุนกู กองทุนรวม หุนสามัญ
3
(ค) สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดมาก เพื่อมีโอกาสไดรับ
(ซ) เงินฝาก พันธบัตร หุนกู กองทุนรวม หุนสามัญ กองทุนรวม 4
3
ผลตอบแทนสูง
ทองคํา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและอื่นๆ
(ง) อยากไดผลตอบแทนสูงสุด โดยไมมีขอจํากัดในการลงทุน
4
9. เปาหมายการลงทุนของทานเปนอยางไร
คะแนน 10. ทานคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ คะแนน
ในระดับใดตอป
(ก) เงินตนตองปลอดภัย แมวาจะไดรับผลตอบแทนต่ํากวา
(ก) ประมาณ 2% ถึง 3% อยางสม่ําเสมอ
1
1
อัตราเงินเฟอ
(ข) มีโอกาสไดรับผลตอบแทนถึง 5% แตบางปอาจไมมี
2
(ข) ตองการผลตอบแทนสูงกวาอัตราเงินเฟอ โดยสามารถรับ
ผลตอบแทนเลย
2
ความผันผวนของมูลคาเงินกองทุนไดบาง
(ค) มีโอกาสไดรับผลตอบแทนถึง 8% แตบางปอาจขาดทุนไดถึง
3
(ค) ตองการผลตอบแทนสูงกวาอัตราเงินเฟอมาก โดยสามารถ 3
3%
รับความผันผวนของมูลคาเงินกองทุนไดมาก
(ง) มีโอกาสไดรับผลตอบแทนถึง 25% แตบางปอาจขาดทุนไดถึง
4
4
(ง) ตองการผลตอบแทนสูงกวาอัตราเงินเฟอมากที่สุด โดย
15%
สามารถรับความผันผวนของมูลคาเงินกองทุนไดเต็มที่
สําหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนตางประเทศ
คะแนนรวม
ทานสามารถรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไดหรือไม
 ได  ไมได
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แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน
ทานสามารถนําคะแนนในวงเล็บทายคําตอบของแตละขอมาคํานวณคะแนนรวม เพื่อพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน
ที่เหมาะสมกับทานดังนี้
ระดับความเสี่ยง
สัดสวนการลงทุนใน
ระดับความเสี่ยงของนโยบายการ
คะแนนรวม
ที่ยอมรับได
สินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูง*
ลงทุนหรือแผนการลงทุนที่ลงทุนได
10-16
ต่ํา
ไมเกิน 5%
ระดับความเสี่ยงไมเกินระดับ 2.25
17-22
คอนขางต่ํา
ไมเกิน 10%
ระดับความเสี่ยงไมเกินระดับ 2.50
23-28
ปานกลาง
ไมเกิน 30%
ระดับความเสี่ยงไมเกินระดับ 3.50
29-34
คอนขางสูง
ไมเกิน 50%
ระดับความเสี่ยงไมเกินระดับ 4.50
35-40
สูง
50% ขึ้นไป (สมาชิกควรมีการกระจายการลงทุน)
ระดับความเสี่ยงไมเกินระดับ 7.00
35-40 และรับความเสี่ยง
สูงมาก
50% ขึ้นไป (สมาชิกควรมีการกระจายการลงทุน)
ระดับความเสี่ยงไดถึงระดับ 8.00
ดานอัตราแลกเปลี่ยนได
* สินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูง ไดแก
(1) ตราสารทุน เชน หุนสามัญ
(2) ตราสารหนี้ ที่มีลักษณะเขาขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
(2.1) มีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน เชน หุนกูตางประเทศ หรือ หุนกูที่ออกเปนสกุลเงินตางประเทศ เปนตน เวนแตมีการทําธุรกรรมปองกัน
ความเสี่ยงเต็มจานวน (fully hedged)
(2.2) มีการกําหนดชําระคืนเงินตนหรือดอกเบี้ยที่ไมแนนอน หรือมีขอกําหนดชําระคืนเงินตนบางสวนหรือไมคืนเงินตน เชน หุนกูอนุพันธ (ยกเวนพันธบัตร
รัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟอ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554) หรือ ตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนอิงกับราคา
น้ํามัน เปนตน
(2.3) มีเงื่อนไขที่จะกระทบสิทธิผูถือตราสารในการไดรับคืนเงินตนหรือดอกเบี้ย ไดแก ตราสารหนี้ที่มีการดอยสิทธิ มีการแปลงสภาพ มีเงื่อนไขการ
ไถถอนคืนกอนกําหนด หรือมีการขยายเวลาชําระหนี้ หรือการปลดหนี้ เวนแตเปนเงื่อนไขการผิดนัดที่กําหนดไวลวงหนาในขอกําหนดสิทธิฯ
(3) ทรัพยสินทางเลือก ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ไดแก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย REITs กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน กองทุนรวมทองคํา
ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง ที่ไมคุมครองเงินตน ตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
นาเชื่อถือ ต่ํากวาอันดับที่สามารถลงทุนไดหรือไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
หมายเหตุ : ตารางขางตนเปนเพียงสวนหนึง่ ในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของทานเทานั้น มิไดเปนสิ่งยืนยันวา
นโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนดังกลาว เหมาะสมกับทานทุกประการ ทั้งนี้ ทานตองศึกษาขอมูลจากปจจัยอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติมดวย

ขอกําหนดและเงือ่ นไขแนบทาย “แบบประเมินความเสี่ยงเพือ่ ความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน”
1. ขาพเจารับทราบและตกลงวา ขาพเจามีหนาที่จะตองทบทวนขอมูลใน “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการ
ลงทุน/แผนการลงทุน” ใหเปนปจจุบันตามรอบระยะเวลาที่หนวยงานกํากับดูแลทีเ่ กี่ยวของหรือบริษัทจัดการกําหนด รวมถึงที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตดวย
2. ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนขอมูลใน “แบบประเมินความเสี่ยงเพือ่ ความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน”
หากบริษทั จัดการไมไดรับขอมูลในแบบประเมินในรอบใหมจากขาพเจาภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด ขาพเจาตกลงและยินยอมให
บริษัทจัดการถือเอาขอมูลของขาพเจาที่ปรากฏตาม “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน”
ครั้งลาสุดเปนขอมูลปจจุบันของขาพเจา โดยมีผลใชไดจนถึงเวลาทีบ่ ริษัทจัดการไดรับขอมูลใน”แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมใน
การเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน” ใหมแลว
3. ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูตอบคําถามดังกลาวทั้งหมดดวยตนเอง จึงไดลงลายมือชือ่ ไวเปนหลักฐาน
ลงชือ่ .............................................................................. สมาชิกกองทุน
(
)
วันที่ ........../.........../........... เบอรโทร........................................ Email…………………………………………..
สําหรับบริษัทจัดการ

ฝายจัดการกองทุน ไดรับเอกสารครบถวน

MRP-2013-001

วันที่ ………./……..../……….

