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การทําแบบประเมินระดบัความเสี�ยงฉบบันี � เพื�อให้ท่านทราบระดบัความเสี�ยงที�เหมาะสมกบัตนเอง และเพื�อให้บริษัทในกลุ่มการเงินทิสโก้ใช้เป็นข้อมลูประกอบการให้คําแนะนําในการลงทนุที�เหมาะสมกบัระดบัความเสี�ยงของท่าน
ดงันั �น ขอให้ท่านเลอืกคําตอบที�คิดวา่เหมาะสมกบัท่านมากที�สดุ และตอบคําถามให้ครบถ้วนทกุข้อ

ชื�อนิติบุคคล ..........................................................................................................................................................................     เลขทะเบียนนิติบุคคล................................................................................................

ชื�อผู้ติดต่อ ................................................................................……………………………….......................................................................................................................…………………………………………….......

น้อยกว่า 13 คะแนน

13-17 คะแนน

18-22 คะแนน

23-27 คะแนน

28 คะแนนขึ �นไป

ส่วนที� 1 สาํหรบัการลงทุนทั �วไป
1. มูลค่าเงินออมและหลกัทรพัยที์�มีไว้เพื�อลงทุน (หลกัทรพัย์ หมายถงึ
พนัธบตัรรฐับาล หรอืตั �วแลกเงนิ หรอืหุน้กู้ หรอืหุน้ หรอืกองทุนรวม หรอืตราสารอนุพนัธ)์
(1) ตํ�ากวา่ 1 ลา้นบาท (2) 1 ลา้นบาท - 3 ลา้นบาท (3) สงูกว่า 3 ลา้นบาท

2. สดัส่วนเงินออมและหลกัทรพัยที์�มีไว้เพื�อลงทุน เมื�อเทียบกบัทรพัยสิ์นของท่าน
(1) มากกว่ารอ้ยละ 60 (2) รอ้ยละ 30 - 60
(3) มากกว่ารอ้ยละ 10 – 30   (4) ตํ�ากว่ารอ้ยละ 10

3. ประสบการณ์การลงทุนในหลกัทรพัยข์องท่าน (หลกัทรพัย์ หมายถงึ
พนัธบตัรรฐับาล หรอืตั �วแลกเงนิ หรอืหุน้กู้ หรอืหุน้ หรอืกองทุนรวม หรอืตราสารอนุพนัธ)์
(1) ไม่มปีระสบการณ์เลย (2) มปีระสบการณ์น้อยกวา่ 1 ปี
(3) มปีระสบการณ์ระหวา่ง 1 - 5 ปี (4) มปีระสบการณ์มากกว่า 5 ปี

4. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนนี-เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายประจาํหรือไม่
(1) ตอ้งการมาก   (2) ตอ้งการเลก็น้อย   (3) ไมต่อ้งการเพราะมรีายไดป้ระจาํอยูแ่ลว้  

5. ท่านคิดว่าท่านจะยอมรบัผลขาดทุนจากการลงทุนในเงินลงทุนได้มาก
เพียงใด
(1) ตํ�ากวา่ 10 % (2) รอ้ยละ 10 ถงึ 20
(3) รอ้ยละ 20 ถงึ 50 (4) มากกว่า 50

6. ความเสี�ยงของการลงทุนที�ท่านยอมรบัได้
(การลงทุนในหลกัทรพัยที์ �มีความเสี �ยงสงู มกัให้ผลตอบแทนสงูในระยะยาว แต่
ความผนัผวนของราคา อาจทาํให้เกิดผลขาดทนุในระยะสั &นได้)
(1) รบัความเสี�ยงไม่ได ้ตอ้งการการลงทุนที�ปลอดภยั สรา้งรายไดป้ระจาํ

แมผ้ลตอบแทนจะตํ�า
(2) รบัความเสี�ยงไดพ้อควร เพื�อเพิ�มโอกาสที�จะไดร้บัผลตอบแทนที�สงูขึ9นในระยะยาว
(3) รบัความเสี�ยงไดส้งู เพื�อเพิ�มโอกาสที�จะไดร้บัผลตอบแทนที�สงูกวา่ในระยะยาว   
(4) รบัความเสี�ยงไดส้งูมาก เพื�อสรา้งโอกาสที�จะไดร้บัผลตอบแทนที�สงูสดุในระยะยาว
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ระดับคะแนน ระดบัความเสี�ยงกองทุน ประเภทนักลงทุน

ลงชื�อ...................................................................................... เจ้าหน้าที�บริษัท

วนัที�   ...................../............................/.............................

รวม  คะแนน

7. ระยะเวลาที�ท่านคาดว่าจะไม่จาํเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี-
(1) น้อยกวา่ 1 ปี (2) 1 - 3 ปี (3) 3 - 7 ปี           (4) มากกว่า 7 ปี

8. ท่านรู้จกัตราสารเกี�ยวกบัการลงทุนอะไรบา้ง
(1) เงนิฝาก
(2) เงนิฝากธนาคาร พนัธบตัร ตั >วแลกเงนิ หุน้กู ้กองทุนรวม
(3) เงนิฝากธนาคาร พนัธบตัร ตั >วแลกเงนิ หุน้กู ้กองทุนรวม หุน้สามญั
(4) เงนิฝากธนาคาร พนัธบตัร ตั >วแลกเงนิ หุน้กู ้กองทุนรวม หุน้สามญั ทองคาํ นํ9ามนั 

อนุพนัธ ์

ส่วนที� 2 สาํหรบัการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์
การลงทนุในตราสารอนุพนัธ์ หากการลงทนุประสบความสาํเรจ็ ท่านจะได้รบั
ผลตอบแทนในอตัราที�สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสญูเงิน
ลงทนุทั -งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ�มบางส่วน ท่านยอมรบัได้เพียงใด

ไมไ่ด ้ ไดบ้า้ง ได้

ส่วนที� 3 สาํหรบัการลงทุนในต่างประเทศ
นอกเหนือจากความเสี�ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรบัความเสี�ยง
ด้านอตัราแลกเปลี�ยนได้เพียงใด

ไมไ่ด ้ ไดบ้า้ง ได้

ส่วนที� 4 ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัผลิตภณัฑที์�มีความเสี�ยงสงูหรือมี
ความซบัซ้อน
ท่านมีหน่วยงานภายในบริษทัที�มีหน้าที�รบัผิดชอบในการลงทุนหรือให้คาํแนะนํา
ในการลงทุนหรือไม่

ไม่มี มี

บริษทัมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภณัฑที์�มีความเสี�ยงสูงหรือมี
ความซบัซ้อน เช่น  กองทนุรวมนํ-ามนั, กองทุนรวมที�มีการลงทุนในสญัญาซื-อ
ขายล่วงหน้าแบบซบัซ้อน, Hedge Fund, กองทุนรวมที�มีการจ่ายผลตอบแทน
โดยวิธีคาํนวณผลตอบแทนผนัแปรไปตามสตูรการคาํนวณ

ไมม่ปีระสบการณ์การลงทนุ   มปีระสบการณ์การลงทุน

ลงชื�อ ................................................................................................ ผู้ลงทุน วันที�กรอกข้อมูล  .................../..................../.....................

เงื�อนไขและข้อตกลง

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทในกลุ่มการเงินทิสโก้ นําข้อมลูที�ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในเอกสารฉบบันี � ไปใช้เป็นข้อมลูสว่นตวัของข้าพเจ้า ในการลงทนุหรือมีไว้ซึ�งผลติภณัฑ์และ/หรือการใช้
บริการตา่งๆ ของบริษัทในกลุม่การเงินทิสโก้ ทั �งนี �ข้าพเจ้าได้รับทราบผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทนุของข้าพเจ้าแล้ว
การลงทนุขึ �นอยู่กบัการตดัสินใจของท่านซึ�งไม่ผกูพนักบัผลการประเมินของทา่น และอาจมิได้เป็นไปตามระดบัความเสี�ยงของการลงทนุตามแบบประเมินนี � และทา่นยินยอมรับ
ความเสี�ยงที�เกิดจากการลงทนุในกรณีที�ท่านตดัสินใจลงทนุในระดบัความเสี�ยงที�สงูกว่าระดบัความเสี�ยงของการลงทนุจากผลการประเมินถือว่าท่านตกลงยินยอมรับความเสี�ยง
ของการลงทนุนั �นเอง ทา่นยอมรับวา่การดําเนินการลงทนุของทา่นอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไมแ่น่นอนและสามารถเปลี�ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
การให้ข้อมลูที�ถกูต้องตรงตอ่ความเป็นจริงและเป็นปัจจบุนั จะเป็นประโยชน์ตอ่คําแนะนําที�ท่านจะได้รับ

ระดับความเสี�ยงของลูกค้า
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สาํหรับลูกค้านิตบิุคคล



กลุ่ม คะแนน
ประเภทนักลงทุน

และระดับความเสี�ยง
ประเภทตราสารที�สามารถลงทนุได้ 

และทางเลือกเพื�อการลงทุน
คาํอธิบายระดบัความเสี�ยงของกองทุนรวม

1 น้อยกว่า 13 นักลงทุนประเภทเสี�ยงตํ�า : 
ต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝาก
เงินกบัธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการ
ความเสี�ยงและมีวตัถปุระสงค์การ
ลงทนุในระยะสั �นๆ

ตราสารหนี �ที�มีระดบัความเสี�ยง 1 
กองทนุรวมที�มีระดบัความเสี�ยง 1 
ตราสารหนี �และกองทนุรวมที�มีระดบัความ
เสี�ยง 2-8 ไม่เกิน 20% ของเงินลงทนุ
ทั �งหมด

กองทุนรวมตลาดเงนิเฉพาะในประเทศ
นโยบายลงทนุเฉพาะในประเทศ โดยลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งเงินฝากหรือตราสาร
หนี � หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�น หรือการหาดอกผลอื�นตามที�สํานกังาน
กําหนด ซึ�งมีกําหนดชําระคืนเมื�อทวงถาม หรือจะครบกําหนดชําระคืนโดย
ตราสารนี �หลกัทรัพย์และสญัญาดงักลา่วต้องมีอายสุญัญาคงเหลือไมเ่กิน 397 
วนั นบัแตว่นัที�ลงทนุในทรัพย์สนิหรือเข้าทําสญัญานั �น กองทนุประเภทนี �มี
Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ�ง ไม่เกิน 3 เดือน

ผลการประเมินระดับความเสี�ยง

คาํอธิบายระดบัความเสี�ยงของตราสารหนี >

- ตราสารหนี �ภาครัฐ อายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2 13 - 17 นักลงทุนประเภทเสี�ยงปานกลาง
ค่อนข้างตํ�า:
รับความเสี�ยงได้น้อย เน้นปกป้อง
เงินลงทนุ โดยมุ่งหวงัรายได้
สมํ�าเสมอจากการลงทนุ

ตราสารหนี �ที�มีระดบัความเสี�ยง 1-4  
ตราสารทนุได้บางสว่น
กองทนุรวมที�มีระดบัความเสี�ยง 1-4 
ตราสารหนี �และกองทนุรวมที�มีระดบั
ความเสี�ยง 5-8 ไม่เกิน 20% ของเงิน
ลงทนุทั �งหมด

กองทุนรวมตลาดเงนิ
มีนโยบายลงทนุในตา่งประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 โดยลงทนุในหรือมีไว้
ซึ�งเงินฝากหรือตราสารหนี � หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�น หรือการหาดอกผลอื�น
ตามที�สํานกังานกําหนด ซึ�งมีกําหนดชําระคืนเมื�อทวงถาม หรือจะครบกําหนดชําระ
คืนโดยตราสารนี � หลกัทรัพย์และสญัญาดงักลา่วต้องมีอายสุญัญาคงเหลือไม่เกิน 
397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุในทรัพย์สนิหรือเข้าทําสญัญานั �น กองทนุประเภทนี �มี 
Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ�ง ไม่เกิน 3 เดือน

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
มีนโยบายเน้นลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลเฉลี�ยรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของ NAV

กองทุนรวมตราสารหนี >
มีนโยบายลงทนุในตราสารหนี �ทั�วไป

3 18 - 22 นักลงทุนประเภทเสี�ยงปาน
กลางค่อนข้างสูง : 
สามารถยอมรับมลูคา่การลงทนุที�
ลดลงเป็นครั �งคราวได้

ตราสารหนี �ที�มีระดบัความเสี�ยง 1-5  
ตราสารทนุได้ปานกลาง
กองทนุรวมที�มีระดบัความเสี�ยง 1-5 
ตราสารหนี �และกองทนุรวมที�มีระดบั
ความเสี�ยง 6-8 ไมเ่กิน 20% ของเงิน
ลงทนุทั �งหมด

กองทุนรวมผสม
มีนโยบายได้ทั �งตราสารทนุและตราสารหนี � โดยตราสารทนุ ณ ขณะใด
ขณะหนึ�งน้อยกวา่ร้อยละ 65 ของ NAV

4 23 - 27 นักลงทุนประเภทเสี�ยงสูง : 
ยอมรับความเสี�ยงสงูได้ รับความ
ผนัผวนของตลาดได้ และ
สามารถยอมรับการขาดทนุได้ 
โดยมุง่หวงัการเตบิโตของเงิน
ลงทนุและผลตอบแทนในระยะ
ยาว

ตราสารหนี �ที�มีระดบัความเสี�ยง 1-7 
ตราสารทนุได้คอ่นข้างมาก
ตราสารอนพุนัธ์ได้บางส่วน
กองทนุรวมที�มีระดบัความเสี�ยง 1-7 
ตราสารหนี �และกองทนุรวมที�มีระดบั
ความเสี�ยง 8 ไม่เกิน 20% ของเงิน
ลงทนุทั �งหมด

กองทุนรวมตราสารทุน
มีนโยบายลงทนุในตราสารทนุเป็นหลกั โดยเฉลี�ยรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
65 ของ NAV

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
มีนโยบายมุ่งลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทนุเพียงบางหมวดโดยเฉลี�ยรอบ
ระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

5 ตั �งแต่ 
28 ขึ �นไป

นักลงทุนประเภทเสี�ยงสูงมาก :
ต้องการได้รับโอกาสที�จะ
ได้รับผลตอบแทนสงู แม้จะมีความ
เสี�ยงสงูและยอมรับการขาดทนุได้
ในระดบัสงูพอควร

ตราสารหนี �ที�มีระดบัความเสี�ยง 1-8 
ตราสารทนุ
ตราสารอนพุนัธ์ได้บางส่วน
ตราสารหนี �และกองทนุรวมที�มีระดบั
ความเสี�ยง 1-8 

กองทุนรวมที�มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก
มีนโยบายลงทนุในทรัพย์สินที�เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทนุหรือมีโครงสร้างซบัซ้อน
เข้าใจยาก เชน่ Commodity/Gold Fund/Oil Fund/Derivatives ที�ไม่ใช่เพื�อ 
Hedging ซึ�งรวมถึงตราสารที�มีลกัษณะของสญัญาซื �อขายลว่งหน้าแฝงที�ไมคุ่้มครอง
เงินต้น

ระดบัความเสี�ยงหลักทรัพย์ 1

ระดับความเสี�ยงหลักทรัพย์ 2

- ตราสารหนี �ภาครัฐ อายคุงเหลือตั �งแต่ 1-5 ปี

ระดับความเสี�ยงหลักทรัพย์ 3

- หุ้นกู้ ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตั �งแต่ AA- ขึ �นไปที�อายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี

- ตราสารหนี �ภาครัฐ อายคุงเหลือมากกว่า 5 ปี

- ตราสารหนี �ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตั �งแต่ AA- ขึ �นไป ที�อายคุงเหลือ
ตั �งแต่ 1-5 ปี
- ตราสารหนี �ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตั �งแต ่A+/A/A- ที�มีอายคุงเหลือ
ไม่เกิน 1 ปี

ระดับความเสี�ยงหลักทรัพย์ 4
- ตราสารหนี �ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือ ตั �งแต่ AA- ขึ �นไป ที�อายคุงเหลือ
มากกวา่ 5 ปี
- ตราสารหนี �ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือ A+/A/A- ที�อายคุงเหลือตั �งแต ่1 ปีขึ �นไป
- ตราสารหนี �ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือ BBB+/BBB/BBB-

- หุ้นกู้อนพุนัธ์หรือหุ้นกู้ ที�มีเงื�อนไขซบัซ้อนที�มี Underlying เป็น
หลกัทรัพย์/ดชันีหุ้นหรือตราสารหนี �/อตัราดอกเบี �ยภายในประเทศที�
แพร่หลายและมีการประกนัเงินต้นไม่ตํ�ากว่า 100%

ระดับความเสี�ยงหลักทรัพย์ 5
- ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ (Hybrid Bond)

- ตราสารหนี �ที�ให้สิทธิผู้ออกไถ่ถอนก่อนกําหนด

ระดับความเสี�ยงหลักทรัพย์ 6

- ตราสารหนี �เอกชนที�มีอนัดบัความนา่เชื�อถือตํ�ากว่า Investment Grade 
(ตราสารประเภท Non-Investment Grade)

- ตราสารหนี �เอกชนที�ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ

ระดับความเสี�ยงหลักทรัพย์ 8
- หุ้นกู้อนพุนัธ์ที�ไม่มีการประกนัเงินต้นหรือประกนัเงินต้นตํ�ากว่า 10%
- หุ้นกู้อนพุนัธ์หรือหุ้นกู้ ที�มีเงื�อนไขซบัซ้อนที�มี Underlying อื�นใดนอกเหนือจาก
หลกัทรัพย์/ดชันีหุ้นหรือตราสารหนี �/อตัราดอกเบี �ยภายในประเทศที�แพร่หลาย

ระดับความเสี�ยงหลักทรัพย์ 7
- หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตํ�ากว่า Investment Grade
- หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที�ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ

กองทุนที�มีระดับความเสี�ยง 1

กองทุนที�มีระดับความเสี�ยง 2

กองทุนที�มีระดับความเสี�ยง 3

กองทุนที�มีระดับความเสี�ยง 4

กองทุนที�มีระดับความเสี�ยง 5

กองทุนที�มีระดับความเสี�ยง 6

กองทุนที�มีระดับความเสี�ยง 7

กองทุนที�มีระดับความเสี�ยง 8

- ตราสารเงินกองทนุ / หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที�นบัเป็นเงินกองทนุตามข้อกําหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

คาํอธิบายระดับความเสี�ยง
ของกองทุนส่วนบุคคล

ลงทนุในตราสารหนี �เท่านั �น

ลงทนุในสินทรัพย์เสี�ยง* 
ไมเ่กิน 25%

ลงทนุในสินทรัพย์เสี�ยง* 
ไมเ่กิน 50%

ลงทนุในสินทรัพย์เสี�ยง* 
ไมเ่กิน 75%

ลงทนุในสินทรัพย์เสี�ยง* 
ไม่เกิน 100%

*สินทรัพย์เสียง หมายถึง  ตราสารทนุ  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ 
ทรัพย์สินทางเลือก หรือทรัพย์สินอืนตามทีหน่วยงานทางการกําหนดตัวอย่างคาํแนะนําเรื�องการจัดสรรการลงทุน

ประเภท
ผู้ลงทุน

สัดส่วนการลงทุน

เงินฝากและตราสารหนี �
ระยะสั �น

ตราสารหนี �ภาครัฐ
ที�มีอายมุากกวา่ 1 ปี

ตราสารหนี �
ภาคเอกชน ตราสารทนุ

การลงทนุ
ทางเลือก**

เสี�ยงตํ�า

เสี�ยงปานกลางคอ่นข้างสงู

เสี�ยงปานกลางค่อนข้างตํ�า

เสี�ยงสงู

เสี�ยงสงูมาก

>60%

<20%

<10%

<10%

<5%

<70%

<60%

<40%

<30%<30%

<20%

<10%

<10%

<5%<10%<20%

<20%

>60%

<40%

<50%

**รวมถึง สินคา้โภคภณัฑ์ สญัญาซื+อขายล่วงหน้า PI-EM-17-003 (T)


