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แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสม 
ในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน (Member Risk Profile) 

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว....................................... นามสกุล.............................................เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน  
บริษัท................................................................................................ฝาย/แผนก.................................................... รหัสพนักงาน.................................... 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ..........................................................................................................ซึ่งจดทะเบียนแลว รหัสสมาชิกกองทุน ................................... 

การจัดทํา “แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” (Member Risk Profile)  
มีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกทราบถึงระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดของตนเอง เพื่อเปนสวนหนึง่ในการประกอบการตัดสินใจ 

เลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดอยางเหมาะสม 

ขอใหทานเลือกคําตอบท่ีคิดวาเหมาะสมท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

อายุหรือระยะเวลาลงทุน (ขอ 1)  สถานภาพทางการเงิน (ขอ 2 – 5)  
1. ทานจะเกษียณอายุเม่ือไร คะแนน 2. ปจจุบันทานมีภาระคาใชจายรายเดือน รวมเปนสดัสวนเทาใดของ

รายไดตอเดือน 
คะแนน 

(ก) ภายใน 5 ป หรือ เกษียณอายแุลว 
(ข) มากกวา 5 ป ถึง 10 ป 
(ค) มากกวา 10 ป ถึง 15  ป 
(ง) มากกวา 15 ป 

1 
2 
3 
4 

(ก) มากกวา 80% 
(ข) มากกวา 50% ถงึ 80% 
(ค) มากกวา 20% ถงึ 50% 
(ง) ไมเกิน 20% 

1 
2 
3 
4 

3. หากทานออกจากงานวันน้ี เงินออมท่ีทานมีอยู จะรองรับ
คาใชจายไดนานแคไหน                      

คะแนน 4. จํานวนเงินกองทุนสํารองเล้ียงชพี ณ ปจจุบัน คิดเปนสัดสวนเทาใด
ของทรัพยสินท้ังสิน้ของทาน   

คะแนน 

(ก) นอยกวา 3 เดือน 
(ข) 3 เดือน ถึง 1 ป 
(ค) มากกวา 1 ป ถึง 3 ป 
(ง) มากกวา 3 ป 

1 
2 
3 
4 

(ก) มากกวา 75% 
(ข) มากกวา 50% ถงึ 75% 
(ค) มากกวา 25% ถึง 50% 
(ง) ไมเกิน 25% 

1 
2 
3 
4 

  ความเขาใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเส่ียง (ขอ 6–10) 
5. หากทานตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษียณอายุ
แลวทานจะหาเงินคารักษาพยาบาลจากไหนเปนหลกั 

คะแนน 6. ทานรูจักการลงทุนอะไรบาง คะแนน 

(ก) เงินออมของตนเอง 
(ข) ใหครอบครัวรวมรับผิดชอบ 
(ค) สวัสดิการตางๆ 
(ง) ประกันสขุภาพ 

1 
2 
3 
4 

(ก) เงินฝาก 
(ข) เงินฝาก พันธบัตร หุนกู 
(ค) เงินฝาก พันธบัตร หุนกู กองทุนรวม หุนสามัญ 
(ง) เงินฝาก พันธบัตร หุนกู กองทุนรวม หุนสามัญ กองทุนรวม

ทองคํา  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและอื่นๆ      

1 
2 
3 
4 

7. ทานมีประสบการณลงทุนอะไรบาง คะแนน 8. ทัศนคติในการลงทุนของทาน คะแนน 
(จ) เงินฝาก 
(ฉ) เงินฝาก พันธบัตร หุนกู 
(ช) เงินฝาก พันธบัตร หุนกู กองทุนรวม หุนสามัญ 
(ซ) เงินฝาก พันธบัตร หุนกู กองทุนรวม หุนสามัญ กองทุนรวม

ทองคํา  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและอื่นๆ      

1 
2 
3 
4 

(ก) ไมสามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดเลย 
(ข) สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดบาง เพ่ือมีโอกาสไดรับ

ผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น      
(ค) สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดมาก เพ่ือมีโอกาสไดรับ

ผลตอบแทนสูง 
(ง) อยากไดผลตอบแทนสูงสุด โดยไมมีขอจํากัดในการลงทุน         

1 
2 
 
3 
 
4 

9. เปาหมายการลงทุนของทานเปนอยางไร คะแนน 10. ทานคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสํารองเล้ียงชพี
ในระดับใดตอป 

คะแนน 

(ก) เงินตนตองปลอดภัย แมวาจะไดรับผลตอบแทนตํ่ากวา
อัตราเงินเฟอ 

(ข) ตองการผลตอบแทนสูงกวาอัตราเงนิเฟอ โดยสามารถรับ
ความผันผวนของมูลคาเงินกองทุนไดบาง 

(ค) ตองการผลตอบแทนสูงกวาอัตราเงนิเฟอมาก โดยสามารถ
รับความผันผวนของมูลคาเงินกองทุนไดมาก 

(ง) ตองการผลตอบแทนสูงกวาอัตราเงนิเฟอมากท่ีสุด โดย
สามารถรับความผันผวนของมูลคาเงินกองทุนไดเต็มท่ี  

1 
 
2 
 
3 
 
4 

(ก) ประมาณ 2% ถึง 3% อยางสมํ่าเสมอ  
(ข) มีโอกาสไดรับผลตอบแทนถึง 5% แตบางปอาจไมมี

ผลตอบแทนเลย 
(ค) มีโอกาสไดรับผลตอบแทนถึง 8% แตบางปอาจขาดทุนไดถึง 

3% 
(ง) มีโอกาสไดรับผลตอบแทนถึง 25% แตบางปอาจขาดทุนไดถึง 

15% 
 

1 
2 
 
3 
 
4 

สําหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนตางประเทศ               
ทานสามารถรับความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยนไดหรือไม 

 
 ได 

 
 ไมได                                                           คะแนนรวม 
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แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน 
ทานสามารถนําคะแนนในวงเล็บทายคําตอบของแตละขอมาคํานวณคะแนนรวม เพ่ือพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน 

ท่ีเหมาะสมกับทานดังน้ี 

คะแนนรวม 
ระดับความเส่ียง
ที่ยอมรับได 

สัดสวนการลงทนุใน 
สินทรัพยที่มีความเส่ียงสูง* 

ระดับความเส่ียงของนโยบายการ
ลงทุนหรือแผนการลงทุนที่ลงทนุได 

10-16 ตํ่า ไมเกิน 5% ระดับความเส่ียงไมเกินระดับ 2.25 

17-22 คอนขางตํ่า ไมเกิน 10% ระดับความเส่ียงไมเกินระดับ 2.50 

23-28 ปานกลาง ไมเกิน 30% ระดับความเส่ียงไมเกินระดับ 3.50 

29-34 คอนขางสูง ไมเกิน 50% ระดับความเส่ียงไมเกินระดับ 4.50 

35-40 สูง 50% ขึ้นไป (สมาชิกควรมีการกระจายการลงทุน) ระดับความเส่ียงไมเกินระดับ 7.00 

35-40 และรับความเส่ียง

ดานอัตราแลกเปล่ียนได 

สูงมาก 

 

50% ขึ้นไป (สมาชิกควรมีการกระจายการลงทุน) 

 

ระดับความเส่ียงไดถึงระดับ 8.00 

* สินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูง ไดแก   
(1)   ตราสารทุน เชน หุนสามัญ  
(2) ตราสารหน้ี ที่มีลักษณะเขาขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี ้

(2.1)   มีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียน เชน  หุนกูตางประเทศ หรือ หุนกูที่ออกเปนสกุลเงินตางประเทศ  เปนตน  เวนแตมีการทําธุรกรรมปองกัน    
ความเสี่ยงเต็มจานวน (fully hedged)  

(2.2) มีการกําหนดชําระคืนเงินตนหรือดอกเบี้ยที่ไมแนนอน หรือมีขอกําหนดชําระคืนเงินตนบางสวนหรือไมคืนเงินตน เชน หุนกูอนุพันธ (ยกเวนพันธบัตร
รัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปล่ียนแปลงของเงินเฟอ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554) หรือ ตราสารหน้ีที่มีผลตอบแทนอิงกับราคา
น้ํามัน เปนตน 

(2.3) มีเงื่อนไขที่จะกระทบสิทธิผูถือตราสารในการไดรับคืนเงินตนหรือดอกเบี้ย ไดแก ตราสารหน้ีที่มีการดอยสิทธิ มีการแปลงสภาพ  มีเงื่อนไขการ      
ไถถอนคืนกอนกําหนด หรือมีการขยายเวลาชําระหนี้ หรือการปลดหนี้ เวนแตเปนเงื่อนไขการผิดนัดที่กําหนดไวลวงหนาในขอกําหนดสิทธิฯ 

(3)   ทรัพยสินทางเลือก ตามท่ีสาํนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ไดแก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย REITs กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน กองทุนรวมทองคํา 
ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง ที่ไมคุมครองเงินตน ตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตราสารหน้ีที่มีอันดับความ
นาเช่ือถือ ตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนไดหรือไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ  

หมายเหตุ :  ตารางขางตนเปนเพียงสวนหนึง่ในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของทานเทานั้น มิไดเปนสิ่งยืนยันวา 
 นโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนดังกลาว เหมาะสมกับทานทุกประการ ทั้งนี้ ทานตองศึกษาขอมูลจากปจจัยอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติมดวย 

 

ขอกําหนดและเง่ือนไขแนบทาย  “แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน” 

1. ขาพเจารับทราบและตกลงวา ขาพเจามีหนาท่ีจะตองทบทวนขอมูลใน “แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการ

ลงทุน/แผนการลงทุน” ใหเปนปจจบุันตามรอบระยะเวลาท่ีหนวยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของหรือบริษัทจัดการกําหนด รวมถึงท่ีจะมีการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคตดวย 

2. ในกรณีท่ีครบรอบระยะเวลาการทบทวนขอมูลใน “แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน” 

หากบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลในแบบประเมินในรอบใหมจากขาพเจาภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด ขาพเจาตกลงและยินยอมให

บริษัทจัดการถือเอาขอมูลของขาพเจาท่ีปรากฏตาม “แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน” 

คร้ังลาสุดเปนขอมูลปจจุบันของขาพเจา โดยมีผลใชไดจนถึงเวลาทีบ่ริษัทจัดการไดรับขอมูลใน”แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมใน

การเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน” ใหมแลว 

3. ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูตอบคําถามดังกลาวท้ังหมดดวยตนเอง จึงไดลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 

                                                        ลงชือ่ .............................................................................. สมาชิกกองทุน 

         (                                                                          )  

  วันท่ี ........../.........../........... เบอรโทร........................................ Email………………………………………….. 

 

 

MRP-2013-001 

ฝายจัดการกองทุน ไดรับเอกสารครบถวน  

วันที่ ………./……..../………. 

สําหรับบริษัทจดัการ 


