ใบคำขอเอาประกันชีวิต/
กรมธรรมประกันภัยเลขที่.....................................
ชื่อและนามสกุล ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัย.........................................................
เลขบัตรประจำตัวประชาชน..............................................................................................

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Assessment)
คำถามขอ 1-10 ใชเพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของทาน
1. ปจจุบันทานอายุ
ก. ตั้งแต 60 ปขึ้นไป
ข. 45–59 ป
(กรณีเลือกคำตอบ ก. ขอใหทานตอบคำถามขอ 13. ดวย)

ค. 35–44 ป

ง. นอยกวา 35 ป

2. ปจจุบันทานมีภาระทางการเงินและคาใชจายประจำ เชน คาผอนบาน รถ คาใชจายสวนตัว และคาเลี้ยงดูครอบครัวเปนสัดสวนเทาใด
ก. มากกวารอยละ 75 ของรายไดทั้งหมด
ค. ระหวางรอยละ 25 ถึงรอยละ 50 ของรายไดทั้งหมด

ข. ระหวางรอยละ 50 ถึงรอยละ 75 ของรายไดทั้งหมด
ง. นอยกวารอยละ 25 ของรายไดทั้งหมด

3. ทานมีสถานภาพทางการเงินในปจจุบันอยางไร
ก. มีทรัพยสินนอยกวาหนี้สิน
ข. มีทรัพยสินเทากับหนี้สิน
ค. มีทรัพยสินมากกวาหนี้สิน
ง. มีความมั่นใจวามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใชชีวิตหลังเกษียณอายุแลว
4. ทานเคยมีประสบการณ หรือมีความรูในการลงทุนในทรัพยสินกลุมใดตอไปนี้บาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
ก. เงินฝากธนาคาร
ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. หุนกู หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
ง. หุนสามัญ หรือกองทุนรวมหุน หรือสินทรัพยอื่นที่มีความเสี่ยงสูง
(กรณีเลือกคำตอบ ก. ขอใหทานตอบคำถามขอ 13. ดวย)
5. ระยะเวลาที่ทานคาดวาจะไมมีความจำเปนตองใชเงินลงทุนนี้
ก. ไมเกิน 1 ป

ข. 1 ถึง 3 ป

ค. 3 ถึง 5 ป

ง. มากกวา 5 ป

6. วัตถุประสงคหลักในการลงทุนของทาน คือ
ก. เนนเงินตนตองปลอดภัยและไดรับผลตอบแทนสม่ำเสมอแตต่ำได
ข. เนนโอกาสไดรบั ผลตอบแทนทีส่ ม่ำเสมอ แตอาจเสีย่ งทีจ่ ะสูญเสียเงินตนไดบา ง
ค. เนนโอกาสไดรบั ผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ แตอาจเสีย่ งทีจ่ ะสูญเสียเงินตนไดมากขึน้
ง. เนนผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเงินตนสวนใหญได
7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอยางผลตอบแทนของกลุมการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นดานลาง ทานเต็มใจที่จะลงทุนในกลุมการลงทุนใดมากที่สุด

25%
30%
20%
15%
10% 2.5% 7%
กำไร Proﬁt
0%
ขาดทุน Loss
-1% -5%
-10%
-15%
-20%
ก. กลุมการลงทุนที่ 1 มีโอกาสไดรับผลตอบแทน 2.5% โดยไมขาดทุนเลย
ข. กลุมการลงทุนที่ 2 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 7% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 1%
ค. กลุมการลงทุนที่ 3 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 15% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 5%
ง. กลุมการลงทุนที่ 4 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 25% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 15%
FM-UW-272-0

8. ถาทานเลือกลงทุนในทรัพยสินที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนมาก แตมีโอกาสขาดทุนสูงดวยเชนกัน ทานจะรูสึกอยางไร
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
ค. เขาใจและรับความผันผวนไดในระดับหนึ่ง

ข. ไมสบายใจแตพอเขาใจไดบาง
ง. ไมกังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะไดรับสูงขึ้น

9. ทานจะรูสึกกังวล/รับไมได เมื่อมูลคาเงินลงทุนของทานมีการปรับตัวลดลงในสัดสวนเทาใด
ก. 5% หรือ นอยกวา 5%

ข. มากกวา 5%-10%

ค. มากกวา 10%-20%

ง. มากกวา 20% ขึ้นไป

10. หากปที่แลวทานลงทุนไป 100,000 บาท ปนี้ทานพบวามูลคาเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ทานจะทำอยางไร
ก. ตกใจ และตองการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางสวนไปในทรัพยสินที่เสี่ยงนอยลง
ค. อดทนถือตอไปได และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา ง. ยังมัน่ ใจเพราะเขาใจวาตองลงทุนระยะยาวและจะเพิม่ เงินลงทุนในแบบเดิม
เพือ่ เฉลีย่ ตนทุน
คำถามขอ 11.-12. ใชเปนขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการใหคำแนะนำ (ไมนำมาคิดคะแนน)
11. หากการลงทุนในอนุพันธและหุนกูที่มีอนุพันธแฝงประสบความสำเร็จ ทานจะไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แตหากการลงทุนลมเหลว
ทานอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมดและอาจตองลงเงินชดเชยเพิ่มบางสวน ทานยอมรับไดเพียงใด (ใชเฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธและ
หุนกูที่มีอนุพันธแฝงโดยตรงเทานั้น)
ก. ไมได

ข. ได

12. นอกเหนือจากความเสีย่ งในการลงทุนแลว ทานสามารถรับความเสีย่ งดานอัตราแลกเปลีย่ นไดเพียงใด (ใชเฉพาะทีจ่ ะมีการลงทุนในตางประเทศ)
ก. ไมได

ข. ได

ขอใหทานตอบคำถามขอ 13. ดวย ในกรณีที่ทานเลือกคำตอบ ก. ในขอ 1. หรือ ขอ 4.
13. ทานไดเชิญบุคคลที่ทานไววางใจเขารวมรับฟงคำอธิบายรายละเอียด ความเสี่ยง และคำเตือนเกี่ยวผลิตภัณฑหรือไม
ก. ไมไดเชิญ

ข. ไดเชิญ
ชื่อ-นามสกุล .................................................................................................................
ความสัมพันธ.................................................................................................................

สำหรับเจาหนาที่
สวนที่ 1 เกณฑการคิดคะแนน
ตอบ ก. = 1 คะแนน

ตอบ ข. = 2 คะแนน

ตอบ ค. = 3 คะแนน

ตอบ ง. = 4 คะแนน

สำหรับขอ 4 หากตอบหลายขอ ใหเลือกขอที่คะแนนสูงสุด
สวนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คะแนน

ระดับ

ประเภทนักลงทุน

นอยกวา 15

1

เสี่ยงต่ำ

15-21

2

เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ

22-29

3

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

30-36

4

เสี่ยงสูง

37 ขึ้นไป

5

เสี่ยงสูงมาก

สวนที่ 3 ตัวอยางคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน
สัดสวนการลงทุน
เงินฝากและ
ตราสารหนี้
ระยะสั้น

ประเภทผูลงทุน

ตราสารหนี้
ภาครัฐที่มีอายุ
มากกวา 1 ป
>60%

เสี่ยงต่ำ

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน

ตราสารทุน

การลงทุนทางเลือก*

<20%

<10%

<5%

เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ

<20%

<70%

<20%

<10%

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

<10%

<60%

<30%

<10%

เสี่ยงสูง

<10%

<40%

<40%

<20%

เสี่ยงสูงมาก

<5%

<30%

>60%

<30%

* รวมถึง สินคาโภคภัณฑ สัญญาซื้อขายลวงหนา
ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทตางๆ
สำหรับแบบประกัน BLA Wealth Link และ BLA Premier Link ขายผานชองทางตัวแทน
คะแนน

นอยกวา 15 คะแนน

ประเภทนักลงทุน

ความเสี่ยงต่ำ

80%
สัดสวนตราสารหนี้
20%
สัดสวนตราสารทุน
คะแนนที่ไดตามแบบสอบถาม

15 – 21 คะแนน
22 – 29 คะแนน
ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงปานกลาง
คอนขางต่ำ
คอนขางสูง
65%
50%
35%
50%

คะแนนที่ได
ตามแบบสอบถาม

พอรตโฟลิโอที่แนะนำ

10 – 14 คะแนน

ความเสี่ยงต่ำ
ตราสารหนี้ 80%
ตราสารทุน 20%

15 – 21 คะแนน

ความเสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ
ตราสารหนี้ 65%
ตราสารทุน 35%

22 – 29 คะแนน

ความเสี่ยงปานกลางคอนขางสูง
ตราสารหนี้ 50%
ตราสารทุน 50%

30 – 36 คะแนน

ความเสี่ยงสูง
ตราสารหนี้ 35%
ตราสารทุน 65%

ตั้งแต 37 คะแนน
ขึ้นไป

ความเสี่ยงสูงมาก
ตราสารหนี้ 20%
ตราสารทุน 80%

30 – 36 คะแนน

ตัง้ แต 37 คะแนนขึน้ ไป

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงสูงมาก

35%
65%

20%
80%

สัดสวนการลงทุนที่เหมาะสม
ตามความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได
ลงทุนในกองทุนรวมระดับความเสี่ยง
1-4 : 80% ของเงินลงทุนทั้งหมด
และ
ลงทุนในกองทุนรวมระดับความเสี่ยง
5-8 : 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด
ลงทุนในกองทุนรวมระดับความเสี่ยง
1-4 : 65% ของเงินลงทุนทั้งหมด
และ
ลงทุนในกองทุนรวมระดับความเสี่ยง
5-8 : 35% ของเงินลงทุนทั้งหมด
ลงทุนในกองทุนรวมระดับความเสี่ยง
1-4 : 50% ของเงินลงทุนทั้งหมด
และ
ลงทุนในกองทุนรวมระดับความเสี่ยง
5-8 : 50% ของเงินลงทุนทั้งหมด
ลงทุนในกองทุนรวมระดับความเสี่ยง
1-4 : 35% ของเงินลงทุนทั้งหมด
และ
ลงทุนในกองทุนรวมระดับความเสี่ยง
5-8 : 65% ของเงินลงทุนทั้งหมด
ลงทุนในกองทุนรวมระดับความเสี่ยง
1-4 : 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด
และ
ลงทุนในกองทุนรวมระดับความเสี่ยง
5-8 : 80% ของเงินลงทุนทั้งหมด

กองทุนรวมที่เหมาะสม
ตามความเสี่ยง
ที่สามารถยอมรับได
กองทุนรวม
ระดับความเสี่ยง 1

กองทุนรวม
ระดับความเสี่ยง 1-4

กองทุนรวม
ระดับความเสี่ยง 1-5

กองทุนรวม
ระดับความเสี่ยง 1-7

กองทุนรวม
ระดับความเสี่ยง 1-8

ประเภทตราสารตามสัดสวนการลงทุนที่เหมาะสม
ระดับความเสี่ยง
ประเภทตราสาร
ของกองทุนรวม

ตราสารหนี้

ตราสารทุน

ประเภทกองทุนรวม

1

กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ ไดแก B-TREASURY

2

กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในตางประเทศบางสวน*

3

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล*

4

กองทุนรวมตราสารหนี้ ไดแก BFIXED, KFSPLUS, KFAFIX, และ KFTRB**

5

กองทุนรวมผสม ไดแก B-SENIOR

6

กองทุนรวมตราสารทุน ไดแก B-GLOBAL**, B-ASIA**, PRINCIPAL-GOPP-C**, KFENS50-A

7

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม*

8

กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพยสินทางเลือก ไดแก PRINCIPAL-iPROPEN-C** และ B-GOLD**

* ไมมีประเภทกองทุนรวมดังกลาว ภายใตกรมธรรมแบบประกัน BLA Wealth Link และ BLA Premier Link ขายผานชองทางตัวแทน
** กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตางประเทศ

คะแนนรวมที่ได

ระดับพอรตความเสี่ยง

ลงชื่อผูประเมิน (……………...…………………….................……)

ลงชื่อผูตรวจสอบ (…….…………………...................……………)

ขาพเจารับรองวาขอมูลตางๆ ตามที่ขาพเจาไดระบุไวดังกลาวขางตนเปนขอมูลที่ถูกตองครบถวนทุกประการ
โดยขาพเจาไดรับเอกสารหนังสือชี้ชวนแลว

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

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

(.........................................................................)

(.........................................................................)

ลูกคา / ผูใชอำนาจปกครอง
หรือผูแทนโดยชอบธรรมของลูกคา (ถามี)

ตัวแทนประกันชีวิต

วันที่……................….…………

วันที่……................….…………

