แบบประเมินความเสียงเพือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (Member Risk Profile)
นาย/นาง/นางสาว ชือ ................................................... นามสกุล........................................................... เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน..................................................................
รหัสพนักงาน ................................................. บริ ษัท .................................................................................................. จํากัด ฝ่ าย.......................................................................
รหัสสมาชิกกองทุน ................................................................... กองทุนสํารองเลี 5ยงชีพ อยุธยามาสเตอร์ ฟันด์ ซึงจดทะเบียนแล้ ว
การจัดทํา “แบบประเมินความเสียงเพือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” (Member Risk Profile)
มีวัตถุประสงค์ เพือให้ สมาชิกทราบถึงระดับความเสียงทียอมรับได้ ของตนเอง เพือเป็ นส่ วนหนึงในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนสํารองเลียK งชีพได้ อย่ างหมาะสม
อายุหรือระยะเวลาลงทุน

1. ท่านจะเกษี ยณอายุเมือไหร่
ก)
ข)
ค)
ง)

คะแนน
(1)
(2)
(3)
(4)

ภายใน 5 ปี หรื อเกษี ยณอายุแล้ ว
มากกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี
มากกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
สถานภาพทางการเงิน

2. ปั จจุบนั ท่านมีภาระค่าใช้ จ่ายรายเดือน รวมเป็ นสัดส่วนเท่าใดของรายได้ ตอ่ เดือน

คะแนน
ก) มากกว่า 80%
(1)
ข) มากกว่า 50% ถึง 80%
(2)
ค) มากกว่า 20% ถึง 50%
(3)
ง) ไม่เกิน 20%
(4)
3. หากท่านออกจากงานวันนี 5 เงินออมทีท่านมีอยู่จะรองรับค่าใช้ จ่ายได้ นานแค่ไหน
คะแนน
ก) น้ อยกว่า 3 เดือน
(1)
ข) 3 เดือน ถึง 1 ปี
(2)
ค) มากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี
(3)
ง) มากกว่า 3 ปี
(4)
4. จํานวนเงินกองทุนสํารองเลี 5ยงชีพ ณ ปั จจุบนั คิดเป็ นสัดส่วนเท่าใดของทรัพย์สนิ ทังสิ
5 5น
ของท่าน
คะแนน
ก) มากกว่า 75%
(1)
ข) มากกว่า 50% ถึง 75%
(2)
ค) มากกว่า 25% ถึง 50%
(3)
ง) ไม่เกิน 25%
(4)
5. หากท่านต้ องเข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษี ยณอายุแล้ ว ท่านจะหาเงิน
ค่ารักษาพยาบาลจากไหน
คะแนน
ก) เงินออมของตนเอง
(1)
ข) ให้ ครอบครัวร่ วมรับผิดชอบ
(2)
ค) สวัสดิการต่างๆ
(3)
ง) ประกันสุขภาพ
(4)
ความเข้ าใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเสียง

6. ท่านรู้ จกั การลงทุนอะไรบ้ าง
ก)
ข)
ค)
ง)

เงินฝาก
เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้
เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ
เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ
กองทุนรวมทองคํา กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และอืนๆ

คะแนน
(1)
(2)
(3)
(4)

7. ท่านมีประสบการณ์ลงทุนอะไรบ้ าง
ก)
ข)
ค)
ง)

เงินฝาก
เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้
เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ
เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ
กองทุนรวมทองคํา กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และอืนๆ
8. ทัศนคติในการลงทุนของท่าน
ก) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ เลย
ข) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ บ้าง
เพือมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนทีสูงขึ 5น
ค) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ มาก
เพือมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูง
ง) อยากได้ อตั ราผลตอบแทนสูงสุด โดยไม่มีข้อจํากัดในการลงทุน
9. เป้าหมายการลงทุนของท่านเป็ นอย่างไร
ก) เงินต้ นต้ องปลอดภัย
แม้ ว่าจะได้ รับผลตอบแทนตํากว่าอัตราเงินเฟ้อ
ข) ต้ องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ
โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้ บ้าง
ค) ต้ องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมาก
โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้ มาก
ง) ต้ องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมากทีสุด
โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้ เต็มที

คะแนน
(1)
(2)
(3)
(4)
คะแนน
(1)
(2)
(3)
(4)
คะแนน
(1)
(2)
(3)
(4)

10. ท่านคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสํารองเลี 5ยงในระดับใดต่อปี
ก) ประมาณ 2% ถึง 3% อย่างสมําเสมอ
ข) มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนถึง 5%
แต่บางปี อาจไม่มีผลตอบแทนเลย
ค) มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนถึง 8%
แต่บางปี อาจขาดทุนได้ ถึง 3%
ง) มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนถึง 25%
แต่บางปี อาจขาดทุนได้ ถึง 15%

คะแนน
(1)
(2)
(3)
(4)

สําหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนต่างประเทศ ท่านสามารถรับความเสียงด้ าน
อัตราแลกเปลียนได้ หรื อไม่
ได้
ไม่ได้

แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนท่ าน สามารถนําคะแนนวงเล็บท้ ายคําตอบของแต่ ละข้ อมาคํานวณคะแนนรวม
เพือพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน ทีเหมาะสมกับท่ านได้ ดังนี K
คะแนนรวม

ระดับความเสียงทียอมรับได้

ความเหมาะสมของการลงทุน
เลือกแบบอิสระ

10-16
17-22
23-28
29-34
35-40

ตํา
ค่ อนข้ างตํา
ปานกลาง
ค่ อนข้ างสูง
สูง

หุ้นและทองคํา ≤10%
หุ้นและทองคํา ≤30%
หุ้นและทองคํา ≤50%
หุ้นและทองคํา ≤70%
ไม่ มีข้อจํากัดเรืองสัดส่ วน

หมายเหตุ:ตารางข้ างต้ นเป็ นเพียงส่วนหนึงในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของท่านเท่านั 5นมิได้ เป็ นสินยืนยันว่านโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับท่านทุกประการทั 5งนี ท่5 านต้ องศึกษาข้ อมูลจากปั จจัยอืนๆประกอบเพิมเติมด้ วย
ข้ อกําหนดและเงือนไขแนบท้ าย “แบบประเมินความเสียงเพือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน”
1. ข้ าพเจ้ ารับทราบและตกลงว่า ข้ าพเจ้ ามีหน้ าทีจะต้ องทบทวนข้ อมูลใน“แบบประเมินความเสียงเพือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” ให้ เป็ นปั จจุบนั ตามรอบระยะเวลาทีหน่วยงานกํากับดูแลที
เกียวข้ อง หรื อบริ ษัทจัดการกําหนด รวมถึงทีจะมีการเปลียนแปลงในอนาคตด้ วย
2. ในกรณีทีครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้ อมูลใน “แบบประเมินความเสียงเพือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับข้ อมูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากข้ าพเจ้ าภายใน
ระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการกําหนด ข้ าพเจ้ าตกลงและยินยอมให้ บริ ษัทจัดการถือเอาข้ อมูลของข้ าพเจ้ าทีปรากฏตาม “แบบประเมินความเสียงเพือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” ครัง5 ล่าสุดเป็ นข้ อมูล
ปั จจุบนั ของข้ าพเจ้ า โดยมีผลใช้ ได้ จนถึงเวลาทีบริ ษัทจัดการได้ รับข้ อมูลในแบบประเมินความเสียงเพือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน ใหม่แล้ ว
3. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าเป็ นผู้ตอบคําถามดังกล่าวทั 5งหมดด้ วยตนเอง จึงได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นหลักฐาน
สําหรับเจ้ าหน้ าที
ผลรวมคะแนน
ความสามารถในการรับความเสียง FX

ได้

ไม่ได้

ลงชือสมาชิก ..............................................................................
(
)
วันที ...............................................................................

