
แบบประเมนิความเส่ียง “กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ...................................................................... ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว” 

เพือ่ความเหมาะสมในการเลอืกแผนการลงทุน (Member Risk Profile) 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว............................... นามสกลุ............................................เลขท่ีบตัรประจาตวัประชาชน  

บริษทั .......................................แผนก........................................รหสัพนกังาน.................................รหสัสมาชิกกองทุน......................................... 
 

การจดัท า “แบบประเมินความเส่ียงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนการลงทุน” (Member Risk Profile) 

มวีตัถุประสงค์เพือ่ให้สมาชิกทราบถึงระดบัความเส่ียงทีย่อมรับได้ของตนเอง เพือ่เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตดัสินใจเลอืกแผนการลงทุน 
 

อายุหรือระยะเวลาลงทุน 
1. ท่านจะเกษียณอายุเมือ่ไร                                                           คะแนน                                                                      
ก) ภายใน 5 ปี หรือเกษียณอายแุลว้                                                    (1)  
ข) มากกวา่ 5 ปี ถึง 10 ปี                                                                     (2)  
ค) มากกวา่ 10 ปี ถึง 15 ปี                                                                   (3)  
ง) มากกวา่ 15 ปี                                                                                 (4) 

สถานภาพทางการเงนิ 
2. ปัจจุบันท่านมภีาระค่าใช้จ่ายรายเดอืน รวมเป็นสัดส่วนเท่าใดของ
รายได้ต่อเดอืน                                                                                        
คะแนน                                                                                                 
ก) มากกวา่ 80%                                                                                  (1)  
ข) มากกวา่ 50% ถึง 80%                                                                    (2)  
ค) มากกวา่ 20% ถึง 50%                                                                    (3)  
ง) ไม่เกิน 20%                                                                                    (4) 
 

3. หากท่านออกจากงานวนันี ้เงนิออมทีท่่านมอียู่ จะรองรับค่าใช้จ่าย  
ได้นานแค่ไหน                                                                              คะแนน                                                                                                   
ก) นอ้ยกวา่ 3 เดือน                                                                             (1)  
ข) 3 เดือน ถึง 1 ปี                                                                               (2)  
ค) มากกวา่ 1 ปี ถึง 3 ปี                                                                       (3)  
ง) มากกวา่ 3 ปี                                                                                  (4) 
 

4. จ านวนเงนิกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ณ ปัจจุบัน คดิเป็นสัดส่วนเท่าใด  
ของทรัพย์สินทั้งส้ินของท่าน                                                      คะแนน 
ก) มากกวา่ 75%                                                                                (1)  
ข) มากกวา่ 50% ถึง 75%                                                                  (2)  
ค) มากกวา่ 25% ถึง 50%                                                                  (3)  
ง) ไม่เกิน 25%                                                                                  (4)  
 

5. หากท่านต้องเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาลหลงัจากเกษียณอายุแล้ว  
ท่านจะหาเงนิค่ารักษาพยาบาลจากไหน                                     คะแนน 
ก) เงินออมของตนเอง                                                                      (1)  
ข) ใหค้รอบครัวร่วมรับผิดชอบ                                                        (2)  
ค) สวสัดิการต่างๆ                                                                            (3)  
ง) ประกนัสุขภาพ                                                                             (4) 

ความเข้าใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเส่ียง 
6. ท่านรู้จกัการลงทุนอะไรบ้าง                                                      คะแนน  
ก) เงินฝาก                                                                                           (1)  
ข) เงินฝาก พนัธบตัร หุน้กู ้                                                                 (2)  
ค) เงินฝาก พนัธบตัร หุน้กู ้กองทุนรวม หุน้สามญั                             (3)  
ง) เงินฝาก พนัธบตัร หุน้กู ้กองทุนรวม หุน้สามญั                              (4)  
กองทุนรวมทองค า กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละอ่ืนๆ 
  

7. ท่านมปีระสบการณ์การลงทุนอะไรบ้าง                                    คะแนน  
ก) เงินฝาก                                                                                           (1)  
ข) เงินฝาก พนัธบตัร หุน้กู ้                                                                 (2)  
ค) เงินฝาก พนัธบตัร หุน้กู ้กองทุนรวม หุน้สามญั                             (3)  
ง) เงินฝาก พนัธบตัร หุน้กู ้กองทุนรวม หุน้สามญั                             (4)  
กองทุนรวมทองค า กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์และอ่ืนๆ  
 

8. ทศันคตใินการลงทุนของท่าน                                                   คะแนน  
ก) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินตน้ไดเ้ลย                                   (1)  
ข) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินตน้ไดบ้า้ง                                       (2)  
     เพ่ือมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน  
ค) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินตน้ไดม้าก                                       (3)  
     เพื่อมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูง  
ง) อยากไดผ้ลตอบแทนสูงสุด โดยไม่มีขอ้จ ากดัในการลงทุน      (4) 
 

9. เป้าหมายการลงทุนของท่านเป็นอย่างไร                                   คะแนน  
ก) เงินตน้ตอ้งปลอดภยั                                                                      (1)  
     แมว้า่จะไดรั้บผลตอบแทนต ่ากวา่อตัราเงินเฟ้อ  
ข) ตอ้งการผลตอบแทนสูงกวา่อตัราเงินเฟ้อ                                      (2)  
     โดยสามารถรับความผนัผวนของมูลค่าเงินกองทุนไดบ้า้ง  
ค) ตอ้งการผลตอบแทนสูงกวา่อตัราเงินเฟ้อมาก                               (3)  
     โดยสามารถรับความผนัผวนของมูลค่าเงินกองทุนไดม้าก  
ง) ตอ้งการผลตอบแทนสูงกวา่อตัราเงินเฟ้อมากท่ีสุด                        (4)  
    โดยสามารถรับความผนัผวนของมูลค่าเงินกองทุนไดเ้ตม็ท่ี 
 



 

10. ท่านคาดหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนส ารองเลีย้งชีพใน
ระดบัใดต่อปี                                                                              คะแนน  
ก) ประมาณ 2% ถึง 3% อยา่งสม ่าเสมอ                                         (1)  
ข) มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนถึง 5%                                            (2)  
     แต่บางปีอาจไม่มีผลตอบแทนเลย  
ค) มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนถึง 8%                                            (3)  
     แต่บางปีอาจขาดทุนไดถึ้ง 3%  
ง) มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนถึง 25%                                          (4) 
     แต่บางปีอาจขาดทุนไดถึ้ง 15% 

เพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่สมาชิกสูงสุด กองทุนฯ  อาจมกีารลงทุนใน

ตราสารต่างประเทศตามกรอบการลงทุน และอาจเกดิความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปลีย่นระหว่างการลงทุนได้ ท่านทราบหรือไม่ 

 ทราบ                        

 ไม่ทราบ 

 
 

 

แนวทางในการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน 

ท่านสามารถน าคะแนนในวงเลบ็ทา้ยค าตอบของแต่ละขอ้มาค านวณคะแนนรวม เพื่อพิจารณาเลือกแผนการลงทุน 

ท่ีเหมาะสมกบัท่านดงัน้ี 

คะแนนรวม ระดบัความเส่ียงทีย่อมรับได้ แผนการลงทุนทีเ่หมาะสม 

10-16 ต ่า 0% 

17-22 ปานกลาง มีสินทรัพยเ์ส่ียงไม่เกิน 10% 
23-28 ปานกลางค่อนขา้งสูง มีสินทรัพยเ์ส่ียงไม่เกิน 30% 
29-34 ค่อนขา้งสูง มีสินทรัพยเ์ส่ียงไม่เกิน 50% 
35-40 สูง ไม่มีขอ้จ ากดั 

 

หมายเหตุ : ตารางขา้งตน้เป็นเพียงส่วนหน่ึงในการประกอบการตดัสินใจเลือกแผนการลงทุนของท่านเท่านั้น มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัวา่ 

แผนการลงทุนดงักล่าว เหมาะสมกบัท่านทุกประการ ทั้งน้ี ท่านตอ้งศึกษาขอ้มูลจากปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบเพ่ิมเติม 

ข้อก าหนดและเงือ่นไขแนบท้าย “แบบประเมนิความเส่ียงเพือ่ความเหมาะสมในการเลอืกแผนการลงทุน”  
1.   ขา้พเจา้รับทราบและตกลงวา่ ขา้พเจา้มีหนา้ท่ีจะตอ้งทบทวนขอ้มูลใน “แบบประเมินความเส่ียงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนลงทุน”   
ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามรอบระยะเวลาท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งหรือบริษทัจดัการก าหนด รวมถึงท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงในอนาคตดว้ย  
2.   ในกรณีท่ีครบรอบระยะเวลาการทบทวนขอ้มูลใน “แบบประเมินความเส่ียงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนการลงทุน” หากบริษทั
จดัการไม่ไดรั้บขอ้มูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากขา้พเจา้ภายในระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการก าหนด ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหบ้ริษทัจดัการ
ถือเอาขอ้มูลของขา้พเจา้ท่ีปรากฏตาม “แบบประเมินความเส่ียงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนการลงทุน” คร้ังล่าสุดเป็นขอ้มูลปัจจุบนัของ
ขา้พเจา้ โดยมีผลใชไ้ดจ้นถึงเวลาท่ีบริษทัจดัการไดรั้บขอ้มูลในแบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกแผนการลงทุนใหม่แลว้  
3.   ขา้พเจา้ขอรับรองวา่เป็นผูต้อบคาถามดงักล่าวทั้งหมดดว้ยตนเอง จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน  
4.   ขา้พเจา้รับทราบเร่ืองระดบัความเส่ียงของแผนการลงทุนขา้งตน้ หากแผนการลงทุนท่ีขา้พเจา้เลือกมีระดบัความเส่ียงสูงกวา่แบบประเมิน
ความเส่ียงน้ี ขา้พเจา้ยอมรับและขอยนืยนัท่ีจะลงทุนตามแผนการลงทุนท่ีไดแ้จง้ไว ้
 
 

ลงช่ือ ......................................................... สมาชิกกองทุน  
         (                                                        )  
                 วนัท่ี ........../.........../........... 


