
ตัวอย่างแบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 

ค าถามข้อ 1-10  ใช้เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน 

1. ปัจจุบนัท่านอาย ุ
      ก.     มากกวา่ 55 ปี     ข.     45 – 55 ปี 
      ค.     35 – 44 ปี    ง.     นอ้ยกวา่ 35 ปี 

2. ปัจจุบนัท่านมีภาระทางการเงินและค่าใชจ่้ายประจ า เช่น ค่าผอ่นบา้น รถ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั และค่าเล้ียงดู
ครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด 
      ก. มากกวา่ร้อยละ 75 ของรายไดท้ั้งหมด 
      ข. ระหวา่งร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายไดท้ั้งหมด 
      ค. ระหวา่งร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายไดท้ั้งหมด 
      ง. นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของรายไดท้ั้งหมด 
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบนัอยา่งไร 
      ก. มีทรัพยสิ์นนอ้ยกวา่หน้ีสิน 
      ข. มีทรัพยสิ์นเท่ากบัหน้ีสิน      
      ค. มีทรัพยสิ์นมากกวา่หน้ีสิน            
      ง. มีความมัน่ใจวา่มีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอส าหรับการใชชี้วติหลงัเกษียณอายแุลว้  

4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพยสิ์นกลุ่มใดต่อไปน้ีบา้ง (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
      ก.     เงินฝากธนาคาร  
      ข.  พนัธบตัรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพนัธบตัรรัฐบาล 
      ค.  หุน้กู ้หรือกองทุนรวมตราสารหน้ี  
      ง. หุน้สามญั หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพยอ่ื์นท่ีมีความเส่ียงสูง 
5. ระยะเวลาท่ีท่านคาดวา่จะไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนน้ี  
       ก.  ไม่เกิน 1 ปี                        ข.    1 ถึง 3 ปี           ค.     3 ถึง 5 ปี                    ง. มากกวา่ 5 ปี 

6. วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนของท่าน คือ  
ก.    เนน้เงินตน้ตอ้งปลอดภยัและไดรั้บผลตอบแทนสม ่าเสมอแต่ต ่าได ้ 
ข.    เนน้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสม ่าเสมอ แต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินตน้ไดบ้า้ง 
ค.    เนน้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน แต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินตน้ไดม้ากข้ึน 
ง.     เนน้ผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเงินตน้ส่วนใหญ่ได ้
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7. เม่ือพิจารณารูปแสดงตวัอยา่งผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนท่ีอาจเกิดข้ึนดา้นล่าง ท่านเตม็ใจท่ีจะลงทุน 
ในกลุ่มการลงทุนใดมากท่ีสุด  
      
 
 
 
 
 

ก.    กลุ่มการลงทุนท่ี 1 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย 
ข.    กลุ่มการลงทุนท่ี 2 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนไดถึ้ง 1% 
ค.    กลุ่มการลงทุนท่ี 3 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 15%  แต่อาจมีผลขาดทุนไดถึ้ง 5% 
ง.    กลุ่มการลงทุนท่ี 4 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนไดถึ้ง 15% 

8. ถา้ท่านเลือกลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงดว้ยเช่นกนั  
ท่านจะรู้สึกอยา่งไร  
      ก.  กงัวลและต่ืนตระหนกกลวัขาดทุน   
      ข.     ไม่สบายใจแต่พอเขา้ใจไดบ้า้ง 

ค. เขา้ใจและรับความผนัผวนไดใ้นระดบัหน่ึง 
ง.  ไม่กงัวลกบัโอกาสขาดทุนสูง และหวงักบัผลตอบแทนท่ีอาจจะไดรั้บสูงข้ึน 

9. ท่านจะรู้สึกกงัวล/รับไม่ได ้เม่ือมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตวัลดลงในสัดส่วนเท่าใด  
      ก.    5% หรือนอ้ยกวา่                                            ข.    มากกวา่ 5%-10%     
      ค.    มากกวา่ 10%-20%                                ง.    มากกวา่ 20% ข้ึนไป 

10.  หากปีท่ีแลว้ท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีน้ีท่านพบวา่มูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท  
ท่านจะท าอยา่งไร 

ก. ตกใจ และตอ้งการขายการลงทุนท่ีเหลือทิ้ง 
ข. กงัวลใจ และจะปรับเปล่ียนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพยสิ์นท่ีเส่ียงนอ้ยลง 
ค. อดทนถือต่อไปได ้และรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมา 
ง. ยงัมัน่ใจ เพราะเขา้ใจวา่ตอ้งลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉล่ียตน้ทุน 
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ส่วนที ่1  เกณฑ์การคิดคะแนน 

ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน 
ตอบ ค. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน 
ส าหรับขอ้ 4 หากตอบหลายขอ้ใหเ้ลือกขอ้ท่ีคะแนนสูงสุด 
โดยรวมคะแนน ขอ้ 1 – 10  
ส าหรับขอ้ 11 และ 12 ไม่น ามาคิดคะแนน 

ส่วนที ่2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 
นอ้ยกวา่ 15 1 เส่ียงต ่า 

15-21 2 เส่ียงปานกลางค่อนขา้งต ่า 
22-29 3 เส่ียงปานกลางค่อนขา้งสูง 
30-36 4 เส่ียงสูง 

37 ข้ึนไป 5 เส่ียงสูงมาก / เส่ียงสูงมาก 
อยา่งมีนยัส าคญั 

ค าถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิม่เติมเพ่ือประกอบการให้ค าแนะน า  

ใช้เฉพาะทีจ่ะมีการลงทุนในอนุพนัธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่าน้ัน 

11. หากการลงทุนในอนุพนัธ์และหุน้กูอ้นุพนัธ์ประสบความส าเร็จ ท่านจะไดรั้บผลตอบแทนในอตัราท่ีสูงมาก แต่หาก
การลงทุนลม้เหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด  และอาจตอ้งลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน  ท่านยอมรับไดเ้พียงใด 
       ก.  ไม่ได ้     ข.  ไดบ้า้ง  ค.  ได ้
ใช้เฉพาะทีจ่ะมีการลงทุนในต่างประเทศ 

12. นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทุนแลว้  ท่านสามารถรับความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไดเ้พียงใด 

       ก.  ไม่ได ้     ข.  ไดบ้า้ง  ค.  ได ้
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ส่วนที ่3 ตัวอย่างค าแนะน าเร่ืองการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) 

ประเภทผู้ลงทุน 

สัดส่วนการลงทุน 

เงินฝากและ
ตราสารหนี้
ระยะส้ัน 

ตราสารหนีภ้าครัฐ  
ทีม่ีอายุมากกว่า 1 ปี 

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน 
การลงทุน
ทางเลือก* 

เส่ียงต ่า >60% <20% <10% <5% 
เส่ียงปานกลาง
ค่อนขา้งต ่า 

<20% <70% <20% <10% 

เส่ียงปานกลาง
ค่อนขา้งสูง 

<10% <60% <30% <10% 

เส่ียงสูง <10% <40% <40% <20% 
เส่ียงสูงมาก /  
เส่ียงสูงมาก 

อยา่งมีนยัส าคญั 
<5% <30% >60% <30% 

* รวมถึง สินคา้โภคภณัฑ ์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้



ระดบัความเส่ียงของการลงทุนในตราสารหน้ีประเภทต่าง ๆ 

 

* หมายเหตุ : ส าหรับตราสารทางการเงินประเภท Additional Tier 1 และ Tier 2  ผูข้ายตอ้งแจง้ในรายละเอียดใหผู้ล้งทุน
ทราบถึงความเส่ียง คุณลกัษณะ และความแตกต่างของความเส่ียงท่ีจะไดรั้บส าหรับตราสาร 2 ประเภทน้ี  เช่น เง่ือนไขการจ่าย
ดอกเบ้ีย การแปลงเป็นทุน การลดมูลค่าตราสาร และการตดัหน้ีสูญ (กรณี Trigger events) เป็นตน้ 

กรณีตราสารหนีอ้้างองิอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะส้ัน : ให้ผู้ขายอ้างองิอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะส้ันกบัอนัดับความน่าเช่ือถือ
ระยะยาวตามตารางข้างล่าง แล้วน าอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวไปเทียบกบัตารางระดบัความเส่ียงต่อไป 

 

Risk Profile      
    
      

                           

           

             
            

 

 

                                 Underlying                                                                       
                                              

             
           

                      (Hybrid Bond)
                                              

                                                         Investment Grade
                                                   

 

                                                                           %         underlying                                       
                                                      
                                             (Additional Tier 1) *      
                                               Tier 2 

                        

                        
     FRN

                                 

                 2 3

                                         AA-          

                                  A+/A /A- 3   

                                 
BBB+/BBB/BBB-

   

Short-Term Credit Rating

Long-Term Credit Rating TRIS Rating Fitch Thailand

                                            AA-       T1 F1+

                                     A+/A /A- T2 F1

                                    BBB+/BBB/BBB- T3 F2, F3

                                             Investment Grade T4 B, C



 

ระดบัความเส่ียงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ 

Risk profile ระดบัความเส่ียง ประเภท ประเภทหลกัทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลกั 
เส่ียงต ่า 1 กองทุนรวมตลาดเงิน 

ท่ีลงทุนเฉพาะในประเทศ 
 

- มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเส่ียงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะใน
ทรัพยสิ์นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหน้ี หรือ
หลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลอ่ืนตามท่ีส านกังาน
ก าหนด ซ่ึงมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามหรือจะครบก าหนดช าระคืน 
หรือมีอายสุญัญาไม่เกิน 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทุนในทรัพยสิ์นหรือ 
เขา้ท าสญัญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วนั 

เส่ียงปานกลาง 
ค่อนขา้งต ่า 

2 กองทุนรวมตลาดเงิน - มีนโยบายลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ  
50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพยสิ์นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า 
เงินฝาก หรือตราสารหน้ี หรือหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหา
ดอกผลอ่ืนตามท่ีส านกังานก าหนด ซ่ึงมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
หรือจะครบก าหนดช าระคืนหรือมีอายสุญัญาไม่เกิน 397 วนั นบัแต่ 
วนัท่ีลงทุนในทรัพยสิ์นหรือเขา้ท าสญัญานั้น และมี portfolio duration 
ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วนั 

3  กองทุนรวมพนัธบตัร
รัฐบาล 

- มี net exposure ในพนัธบตัรรัฐบาลเป็นหลกัโดยเฉล่ียรอบปีบญัชี 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของ NAV 

4 กองทุนรวมตราสารหน้ี - มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหน้ี
ทัว่ไปในขณะใด ๆ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของ NAV 
- กองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีมี net exposure ในตราสาร non-investment 
grade/unrated ไม่เกิน 20% NAV 

เส่ียงปานกลาง
ค่อนขา้งสูง 

5 กองทุนรวมผสม 

- มี net exposure ไดท้ั้งในตราสารทุนและตราสารหน้ี หรือทรัพยสิ์น
ทางเลือก   
- กองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีมี net exposure ในตราสาร non-investment 
grade/unrated เกินกวา่ 20% แต่นอ้ยกวา่ 80% NAV 

เส่ียงสูง 

6 กองทุนรวมตราสารทุน - มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลกัโดยเฉล่ียรอบปีบญัชี 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของ NAV  
- กองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีมี net exposure ในตราสาร non-investment 
grade/unrated โดยเฉล่ียรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของ NAV 

7 กองทุนรวม 
หมวดอุตสาหกรรม 

-  มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวด
อุตสาหกรรมโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของ NAV  

เส่ียงสูงมาก 
 

8 กองทุนท่ีมีการลงทุนใน
ทรัพยสิ์นทางเลือก 

- มี net exposure ในทรัพยสิ์นทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / 
property fund / ดชันีสินคา้โภคภณัฑ ์ทองค า น ้ามนัดิบ เป็นตน้  
โดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของ NAV   
 ซ่ึงรวมถึงกองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสารท่ีมี structured note ท่ีไม่
คุม้ครองเงินตน้ดว้ย 



 

Risk profile ระดบัความเส่ียง ประเภท ประเภทหลกัทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลกั 
เส่ียงสูงมาก

อยา่งมีนยัส าคญั 
8+ กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียง

จากการลงทุนอยา่งมี
นยัส าคญั 

มีการลงทุนใน derivatives การกูย้ืม / repo เพ่ือการลงทุน และ short 
selling อยา่งมีนยัส าคญั   
ทั้งน้ี การลงทุนอยา่งมีนยัส าคญั หมายถึง การลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าว 
ในอตัราส่วนท่ีมากกวา่ท่ีก าหนดไว ้ส าหรับกรณีกองทุนรวมทัว่ไป 
ซ่ึงก าหนดใหไ้ม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV (กรณีใช ้commitment 
approach) หรือไม่เกิน 2 เท่าของ relative VaR (กรณีใช ้relative VaR 
approach) หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV (กรณีใช ้absolute VaR 
approach) 

หมายเหตุ  1. กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่นทั้งจ านวน ผู้ขายต้องเตือน 
ผู้ลงทุนถึงความเส่ียง FX ในทุกกรณี ไม่ว่าผู้ลงทุนจะม ีrisk profile อย่างไร 
                  2. การขายกองทุนประเภทเส่ียงสูงมาก ผู้ขายจะต้องให้ค าแนะน าแก่ผู้ลงทุนถึงลกัษณะของกองทุนและความเส่ียง 
โดยละเอยีดในทุกกรณี 

กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์การจดัระดบัความเส่ียงค านึงถึงปัจจัยดงัต่อไปนีป้ระกอบด้วย 
1.  ความเส่ียงของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยจ์ะอยูใ่นระดบัตั้งแต่ระดบั 4 ถึง ระดบั 8  
2.  ประเภทของกองทุน freehold leasehold  infrastructure fund เช่น กองทุน leasehold จะมีความเส่ียงสูงกวา่กองทุน freehold ในเร่ือง
มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีลดลงตามอายุสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู ่ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานจะมีลกัษณะทรัพยสิ์นและเง่ือนไขในสญัญา
จดัหาประโยชนท่ี์ซบัซอ้นกวา่กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์จึงอาจมีความเส่ียงสูงกวา่ 
3.  ทรัพยสิ์นท่ีลงทุนสามารถหาประโยชนไ์ดแ้ลว้ หรือยงัจดัหาประโยชนไ์ม่ได ้(อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง) ซ่ึงหากยงัจดัหาประโยชนไ์ม่ได้
จะมีความเส่ียงสูงกวา่ เน่ืองจากอาจเกิดกรณี project delay หรือ cost overrun  
4.  การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน (กอง infrastructure fund) เช่น หน่วยลงทุนชนิดคลา้ยทุน (equity tranche)  มีความเส่ียงสูงกวา่ 
หน่วยลงทุนชนิดคลา้ยหน้ี (debt-liked tranche) ซ่ึงมีล าดบัสิทธิใกลเ้คียงกบัเจา้หน้ี  
5.  track record ของอสงัหาริมทรัพยท่ี์ลงทุน  โดยกรณีอสงัหาริมทรัพยท่ี์จดัหาประโยชนม์าช่วงเวลาหน่ึงแลว้จะมีลูกคา้รองรับอยู ่ 
จึงท าใหป้ระเมินศกัยภาพในการจดัหาประโยชนไ์ดง่้ายกวา่และน่าจะมีความเส่ียงในการจดัหาลูกคา้ต ่ากวา่อสงัหาริมทรัพยท่ี์ยงัไม่มี 
track record 
6. การมีผูเ้ช่าหลกั เช่น กรณีกองทุนปล่อยเช่าโดยตรงใหก้บัผูเ้ช่าหลายราย แมจ้ะมีโอกาสไดรั้บค่าเช่ามากกวา่ แต่กมี็ความเส่ียงจาก
การต่ออายสุญัญาเช่าหรือการจดัหาลูกคา้รายใหม่มากกวา่การปล่อยเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่ารายเดียวท่ีเป็นเจา้ของเดิมท่ีเช่าทรัพยสิ์นกลบัจาก
กองทุน แลว้น าไปปล่อยเช่าช่วง 
7.  ลกัษณะการจดัหาประโยชน ์เช่น การก าหนดค่าเช่าคงท่ี/ผนัแปร (สดัส่วนท่ีกองทุนจะไดรั้บ) ซ่ึงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้
ของกองทุน 
8. ระยะเวลาของสญัญาเช่า และการต่ออายสุญัญาเช่า เช่น หากกองทุนมีสญัญาเช่าระยะยาวและจดทะเบียนการเช่า จะมีความเส่ียง 
ในการจดัหาผูเ้ช่าต ่ากวา่กรณีมีสญัญาเช่าระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี) 
9. การค ้าประกนัรายได ้และความสามารถของผูค้  ้าประกนัในการปฏิบติัตามสญัญาค ้าประกนั เช่น การจดัใหมี้หนงัสือค ้าประกนั 
ท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยท่ี์มีอายกุารค ้าประกนัและวงเงินครอบคลุมตลอดระยะเวลาค ้าประกนั (เช่น ระยะเวลาค ้าประกนั 3 ปี   
อายหุนงัสือธนาคาร 3 ปี วงเงินเท่ากบัผลรวมของรายไดท่ี้ค ้าประกนัตลอด 3 ปี) จะมีความเส่ียงต ่ากวา่หนงัสือค ้าประกนัแบบปีต่อปี  

 


