แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
(วัตถุประสงคในการลงทุน และขอจำกัดในการลงทุน)
กรุณาตอบคำถามดานลางตามความจริง ถูกตอง เปนปจจุบัน และครบถวน ทั้งนี้การใหขอมูลของทานจะมีผลตอการใหบริการหรือการใหคำแนะนำที่ทานจะไดรับ
จากตัวแทนประกันชีวิต/นายหนาประกันชีวิตและบริษัทฯ

คำถามขอ 1-10 ใชเพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของทาน
1. ปจจุบันทานอายุ
1. มากกวา 55 ป

2. 45 – 55 ป

3. 35 – 44 ป

4. นอยกวา 35 ป

2. ปจจุบันทานมีภาระทางการเงินและคาใชจายประจำ เชน คาผอนบาน รถ คาใชจายสวนตัว และคาเลี้ยงดูครอบครัวเปนสัดสวนเทาใด
1. มากกวารอยละ 75 ของรายไดทั้งหมด
2. ระหวางรอยละ 50 ถึงรอยละ 75 ของรายไดทั้งหมด
3. ระหวางรอยละ 25 ถึงรอยละ 50 ของรายไดทั้งหมด
4. นอยกวารอยละ 25 ของรายไดทั้งหมด
3. ทานมีสถานภาพทางการเงินในปจจุบันอยางไร
1. มีทรัพยสินนอยกวาหนี้สิน
2. มีทรัพยสินเทากับหนี้สิน
3. มีทรัพยสินมากกวาหนี้สิน
4. มีความมั่นใจวามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใชชีวิตหลังเกษียณอายุแลว
4. ทานเคยมีประสบการณ หรือมีความรูในการลงทุนในทรัพยสินกลุมใดตอไปนี้บาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
1. เงินฝากธนาคาร
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
3. หุนกู หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
4. หุนสามัญ หรือกองทุนรวมหุน หรือสินทรัพยอื่นที่มีความเสี่ยงสูง
5. ระยะเวลาที่ทานคาดวาจะไมมีความจำเปนตองใชเงินลงทุนนี้
1. ไมเกิน 1 ป
2. 1 ถึง 3 ป

3. 3 ถึง 5 ป

4. มากกวา 5 ป

6. วัตถุประสงคหลักในการลงทุนของทาน คือ
1. เนนเงินตนตองปลอดภัยและไดรับผลตอบแทนสม่ำเสมอ แตต่ำได
2. เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินตนไดบาง
3. เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินตนไดมากขึ้น
4. เนนผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเงินตนสวนใหญได
7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอยางผลตอบแทนของกลุมการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นดานลาง ทานเต็มใจที่จะลงทุนในกลุมการลงทุนใดมากที่สุด
1

2

3

4

30%
20%
10%
0%
-10%

2.5%

7%
-1%

15%
-5%

25%

กำไร

-15%

ขาดทุน

-20%

1.
2.
3.
4.

กลุมการลงทุนที่ 1 มีโอกาสไดรับผลตอบแทน 2.5% โดยไมขาดทุนเลย
กลุมการลงทุนที่ 2 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 7% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 1%
กลุมการลงทุนที่ 3 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 15% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 5%
กลุมการลงทุนที่ 4 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 25% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 15%

8. ถาทานเลือกลงทุนในทรัพยสินที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนมาก แตมีโอกาสขาดทุนสูงดวยเชนกัน ทานจะรูสึกอยางไร
1. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
2. ไมสบายใจแตพอเขาใจไดบาง
3. เขาใจและรับความผันผวนไดในระดับหนึ่ง
4. ไมกังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะไดรับสูงขึ้น
9. ทานจะรูสึกกังวล/รับไมได เมื่อมูลคาเงินลงทุนของทานมีการปรับตัวลดลงในสัดสวนเทาใด
1. 5% หรือนอยกวา
2. มากกวา 5%-10%
3. มากกวา 10%-20%

4. มากกวา 20% ขึ้นไป

10. หากปที่แลวทานลงทุนไป 100,000 บาท ปนี้ทานพบวามูลคาเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ทานจะทำอยางไร
1. ตกใจ และตองการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
2. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางสวนไปในทรัพยสินที่เสี่ยงนอยลง
3. อดทนถือตอไปได และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา 4. ยังมัน่ ใจ เพราะเขาใจวาตองลงทุนระยะยาว และจะเพิม่ เงินลงทุนในแบบเดิมเพือ่ เฉลีย่ ตนทุน
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คำถามขอ 11-12 ใชเปนขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการใหคำแนะนำ
ใชเฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธและหุนกูอนุพันธโดยตรงเทานั้น
11. หากการลงทุนในอนุพันธและหุนกูอนุพันธประสบความสำเร็จ ทานจะไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แตหากการลงทุนลมเหลว
ทานอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจตองลงเงินชดเชยเพิ่มบางสวน ทานยอมรับไดเพียงใด
1. ไมได
2. ไดบาง
3. ได
ใชเฉพาะที่จะมีการลงทุนในตางประเทศ
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแลว ทานสามารถรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไดเพียงใด
1. ไมได
2. ไดบาง
3. ได

สวนที่ 1 เกณฑการคิดคะแนน
ตอบ 1. = 1 คะแนน
ตอบ 2. = 2 คะแนน
ตอบ 3. = 3 คะแนน
ตอบ 4. = 4 คะแนน
สำหรับขอ 4 หากตอบหลายขอใหเลือกขอที่คะแนนสูงสุด
โดยรวมคะแนน ขอ 1 – 10
สำหรับขอ 11 และ 12 ไมนำมาคิดคะแนน

รวมคะแนน

สวนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
คะแนน

ระดับ

ประเภทนักลงทุน

นอยกวา 15
15-21
22-29
30-36
37 ขึ้นไป

1
2
3
4
5

เสี่ยงต่ำ
เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ
เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง
เสี่ยงสูง
เสี่ยงสูงมาก

สวนที่ 3 ตัวอยางคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)
ประเภทผูลงทุน
เสี่ยงต่ำ
เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ
เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง
เสี่ยงสูง
เสี่ยงสูงมาก

สัดสวนการลงทุน
เงินฝาก
ตราสารหนี้ภาครัฐ
ตราสารหนี้
และตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มีอายุมากกวา 1 ป
ภาคเอกชน
>60%
<20%
<20%
<70%
<10%
<60%
<10%
<40%
<5%
<30%

* รวมถึง สินคาโภคภัณฑ สัญญาซื้อขายลวงหนา
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ตราสารทุน

การลงทุนทางเลือก*

<10%
<20%
<30%
<40%
<60%

<5%
<10%
<10%
<20%
<30%

สำหรับเอไอเอ (เทานั้น)
ชื่อและนามสกุล ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัย................................................................................................... ใบคำขอเอาประกันชีวติ /กรมธรรมเลขที่
(ในกรณีทผ่ี ขู อเอาประกันภัย / ผูเ อาประกันภัย ยังไมบรรลุนติ ภิ าวะ ใหบดิ า / มารดา หรือผูแ ทนโดยชอบธรรมเปนผูต อบคำถาม) …………...............................……
ขาพเจา ในฐานะผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัย หรือบิดา / มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรมของผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัย เปนผูตอบคำถาม
ดานลางนี้ โดยไดอางอิงคำถามจากแบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (วัตถุประสงคในการลงทุน และขอจำกัดในการลงทุน)

ขอ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

รวม

11

12

คะแนน
(ไมนำมาคิดคะแนน)
พอรตโฟลิโอที่แนะนำ
คะแนน
นอยกวา 15 คะแนน
ประเภทนักลงทุน

ความเสี่ยงต่ำ

สัดสวนตราสารหนี้
สัดสวนตราสารทุน

80%
20%

15 – 21 คะแนน
ความเสี่ยงปานกลาง
คอนขางต่ำ
65%
35%

22 – 29 คะแนน
ความเสี่ยงปานกลาง
คอนขางสูง
50%
50%

30 – 36 คะแนน

มากกวา 37 คะแนน

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงสูงมาก

35%
65%

20%
80%

ขาพเจารับทราบพอรตโฟลิโอและระดับความเสี่ยงที่แนะนำแลว
ประสงคที่จะเลือกลงทุนตามพอรตโฟลิโอที่แนะนำ

ประสงคที่จะเลือกลงทุนดวยตนเองและรับทราบวาการลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูง
หรือต่ำกวาพอรตโฟลิโอที่แนะนำอาจทำใหไมบรรลุวัตถุประสงคในการลงทุน
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลตางๆ ตามที่ขาพเจาไดระบุไวดังกลาวขางตนเปนขอมูลที่ถูกตองครบถวนทุกประการโดยขาพเจาไดรับเอกสารคูมือนักลงทุน
และหนังสือชี้ชวนแลว
1) กรณีเลือกกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ขาพเจารับได ขาพเจาไดเขาใจเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุน
และยอมรับความเสี่ยงของกองทุนนั้นๆ แลว
2) กรณีเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตางประเทศ ขาพเจารับทราบและยอมรับแลววา กองทุนดังกลาวไมไดมีนโยบายปองกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งหมายถึง ขาพเจาอาจจะขาดทุนหรือไดรับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
ลงชื่อ ............................................................................

ลงชื่อ ............................................................................

(...................................................................................)
ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัย

(...................................................................................)
ผูแทนและผูใชอำนาจปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรม
(กรณีผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัย ยังไมบรรลุนิติภาวะ)

วันที่ ........................................................................

วันที่ ........................................................................

สำหรับตัวแทนประกันชีวิต/นายหนาประกันชีวิต
บันทึกความเห็นของตัวแทนประกันชีวิต/นายหนาประกันชีวิต และขอสังเกตตางๆ ...............................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาในการติดตอลูกคา ขาพเจาไดตรวจสอบรายชื่อลูกคาแลววาไมไดอยูในบัญชีรายชื่อ
รหัสผูติดตอกับผูลงทุน …………….………
ของลูกคาที่ไมตองการถูกติดตอ (Do not call list)
รหัสตัวแทนฯ / นายหนาฯ ……..………….
ลงชื่อ...........................................................................
เบอรมือถือ ……………..………….………
วันที่ ……… / ……………….. / ………….
(...............................................................................)
วันที่..........................................................................
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หนานี้เปนหนาวาง หามมิใหพิมพหรือเขียนขอความใดๆ ลงบนหนานี้
บริษัทจะไมพิจารณาขอความใดๆ ที่ปรากฏอยูบนเอกสารหนานี้

