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การจัดทาํ “แบบประเมินความเสี�ยงเพื�อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุน” (Member Risk Profile)  
มีวัตถุประสงค์เพื�อให้สมาชิกทราบถึงระดับความเสี�ยงที�ยอมรับได้ของตนเอง เพื�อเป็นส่วนหนึ�งในการประกอบการตัดสินใจเลือก 

นโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนในกองทุนสาํรองเลี =ยงชีพได้อย่างเหมาะสม 
คะแนน 

อายุหรือระยะเวลาการลงุทน 
1. ทา่นจะเกษียณอายเุมื�อไร  

   ภายใน 5 ปี หรือเกษียณอายแุล้ว  (1)    มากกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี  (2)    มากกว่า 10 ปี ถึง 15  ปี  (3)     มากกว่า 15 ปี  (4) 
 

สถานภาพทางการเงนิ 
2. ปัจจบุนัทา่นมีภาระคา่ใช้จ่ายรายเดือน รวมเป็นสดัสว่นเทา่ใดของรายได้ตอ่เดือน 

   มากกว่า 80%  (1)    มากกว่า  50% ถึง 80%  (2)    มากกว่า  20% ถึง 50%  (3)     ไม่เกิน 20%  (4) 
 

3. หากทา่นออกจากงานวนันี % เงินออมที�ทา่นมีอยู่ จะรองรับคา่ใช้จ่ายได้นานแคไ่หน  
   น้อยกว่า 3 เดือน  (1)    3 เดือน ถึง 1 ปี  (2)    มากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี  (3)     มากกว่า 3 ปี  (4) 

 

4. จํานวนเงินกองทนุสํารองเลี %ยงชีพ ณ ปัจจบุนั คดิเป็นสดัสว่นเทา่ใดของทรัพย์สนิทั %งสิ %นของทา่น   
   มากกว่า 75%  (1)    มากกว่า 50% ถึง 75%  (2)    มากกว่า 25% ถึง 50%  (3)    ไม่เกิน 25%  (4) 

 

5. หากทา่นต้องเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาลหลงัจากเกษียณอายแุล้ว ทา่นจะหาเงินคา่รักษาพยาบาลจากไหน 
   เงินออมของตนเอง  (1)    ให้ครอบครัวร่วมรับผิดชอบ  (2)    สวสัดกิารตา่งๆ  (3)    ประกนัสขุภาพ  (4) 

 

ความเข้าใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเสี�ยง 
6.  ทา่นรู้จกัการลงทนุอะไรบ้าง 

   เงินฝาก  (1)   เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู้  กองทนุรวม หุ้นสามญั  (3)  
   เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู้   (2)    เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู้  กองทนุรวม หุ้นสามญั กองทนุรวมทองคํา  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และอื�นๆ (4) 

 

7. ทา่นมีประสบการณ์การลงทนุอะไรบ้าง 
   เงินฝาก  (1)   เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู้  กองทนุรวม หุ้นสามญั  (3)  
   เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู้   (2)    เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู้  กองทนุรวม หุ้นสามญั กองทนุรวมทองคํา  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และอื�นๆ (4) 

 

8. ทศันคตใินการลงทนุของทา่น 
   ไม่สามารถทนตอ่การขาดทนุเงินต้นได้เลย  (1) 
   สามารถทนตอ่การขาดทนุเงินต้นได้บ้าง เพื�อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที�สงูขึ %น  (2) 
   สามารถทนตอ่การขาดทนุเงินต้นได้มาก เพื�อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงู  (3) 
   อยากได้ผลตอบแทนสงูสดุ โดยไม่มีข้อจํากดัในการลงทนุ  (4) 

 

9. เป้าหมายการลงทนุของทา่นเป็นอย่างไร 
   เงินต้นต้องปลอดภยั แม้วา่จะได้รับผลตอบแทนตํ�ากว่าอตัราเงินเฟ้อ  (1) 
   ต้องการผลตอบแทนสงูกว่าอตัราเงินเฟ้อ โดยสามารถรับความผนัผวนของมลูคา่เงนิกองทนุได้บ้าง  (2) 
   ต้องการผลตอบแทนสงูกว่าอตัราเงินเฟ้อมาก โดยสามารถรับความผนัผวนของมลูคา่เงินกองทนุได้มาก  (3) 
   ต้องการผลตอบแทนสงูกว่าอตัราเงินเฟ้อมากที�สดุ โดยสามารถรับความผนัผวนของมลูคา่เงินกองทนุได้เตม็ที�  (4) 

 

10. ทา่นคาดหวงัผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทนุสํารองเลี %ยงชีพในระดบัใดตอ่ปี 
   ประมาณ 2% ถึง 3%  อย่างสมํ�าเสมอ  (1)    มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 8% แตบ่างปีอาจขาดทนุได้ถึง 3%  (3)  
   มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 5% แตบ่างปีอาจไม่มีผลตอบแทนเลย  (2)    มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 25% แตบ่างปีอาจขาดทนุได้ถึง 15%  (4) 

 

11. สําหรับการลงทนุในนโยบายการลงทนุตา่งประเทศ ทา่นสามารถรับความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนได้หรือไม ่    ได้    ไม่ได้  
รวมคะแนนในวงเล็บท้ายคาํตอบของแต่ละข้อ (ยกเว้นข้อ 11) และนําคะแนนที�รวมได้มาพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที�
เหมาะสมกับท่าน ตามคาํแนะนําในตารางแนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนต่อไปนี = 

 

แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุน 

คะแนนรวม ระดับความเสี�ยงที�
ยอมรับได้ 

สัดส่วนการลงทุนในแต่ละนโยบายการลงทุนที�เหมาะสม 
เลือกตามแผนการลงทุน จัดสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเอง  

10-16 ตํ�า แผนตลาดเงิน หรือแผนมั�นคง ลงทนุแตใ่นนโยบายตลาดเงิน ตราสารหนี %ภาครัฐ หรือตราสารหนี % 
17-22 คอ่นข้างตํ�า แผนตลาดเงิน แผนมั�นคง หรือแผนเพิ�มคา่ ลงทนุในนโยบายตราสารทนุ (หุ้น) หรือทองคําไม่เกิน 10% 
23-28 ปานกลาง  แผนตลาดเงิน แผนมั�นคง แผนเพิ�มคา่ หรือ แผนเพิ�มพนู  ลงทนุในนโยบายตราสารทนุ (หุ้น) หรือทองคําไม่เกิน 30% 
29-34 คอ่นข้างสงู แผนตลาดเงิน แผนมั�นคง แผนเพิ�มคา่ แผนเพิ�มพนู หรือ แผนเพิ�มทวี  ลงทนุในนโยบายตราสารทนุ (หุ้น) หรือทองคําไม่เกิน 50% 

35-40 สงู แผนตลาดเงิน แผนมั�นคง แผนเพิ�มพนู แผนเพิ�มคา่ หรือ แผนเพิ�มทวี ไม่จํากดัสดัสว่นการลงทนุ 

หมายเหตุ: ตารางข้างต้นเป็นเพียงสว่นหนึ�งในการประกอบการตดัสินใจเลือกนโยบายการลงทนุหรือแผนการลงทนุของทา่นเท่านั %น  มิได้เป็นสิ�งยืนยนัวา่ นโยบายการลงทนุหรือแผนการลงทนุดงักลา่ว เหมาะสม
กบัท่านทกุประการ  ทั %งนี % ท่านต้องศึกษาข้อมลูจากปัจจยัอื�นๆ ประกอบเพิ�มเติมด้วย  และการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนทองคําหรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) จะมีสัดส่วนรวมกันได้ไม่เกิน 
15% ตามที�กฎหมายกําหนด 

ข้อกาํหนดและเงื�อนไขแนบท้าย  “แบบประเมินความเสี�ยงเพื�อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน” 
1. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงวา่ ข้าพเจ้ามีหน้าที�จะต้องทบทวนข้อมลูใน “แบบประเมินความเสี�ยงเพื�อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทนุหรือแผนการลงทุน” ให้เป็นปัจจุบนัตามรอบระยะเวลาที�หน่วยงาน

กํากบัดแูลที�เกี�ยวข้องหรือบริษัทจดัการกําหนด รวมถึงที�จะมีการเปลี�ยนแปลงในอนาคตด้วย 
2. ในกรณีที�ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้อมลูใน “แบบประเมินความเสี�ยงเพื�อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุน” หากบริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมลูในแบบประเมินในรอบใหม่จาก

ข้าพเจ้าภายในระยะเวลาที�บริษัทจดัการกําหนด ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการถือเอาข้อมลูของข้าพเจ้าที�ปรากฏตาม “แบบประเมินความเสี�ยงเพื�อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนหรือ
แผนการลงทนุ” ครั %งลา่สดุเป็นข้อมลูปัจจบุนัของข้าพเจ้า โดยมีผลใช้ได้จนถึงเวลาที�บริษัทจดัการได้รับข้อมลูในแบบประเมินความเสี�ยงเพื�อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทนุหรือแผนการลงทนุใหมแ่ล้ว 

3. ข้าพเจ้าขอรับรองวา่เป็นผู้ตอบคําถามดงักลา่วทั %งหมดด้วยตนเอง จึงได้ลงลายมือชื�อไว้เป็นหลกัฐาน   

ลงชื�อสมาชิกกองทนุ  ..............................................................................................................................................................................................   วนัที� ......../......../........ 


