
ประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับบุคคลธรรมดา 

ชื่อ/นามสกุล..........................................................................................................................................................เลขที่บญัช/ี CIF.................................................. 

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
1. ปัจจุบันท่านอายุ

ก. ต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป  ข. 45–59 ปี   ค. 35–44 ปี   ง. น้อยกว่า 35 ป ี
2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบา้น รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเล้ียงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด

ก. มากกวา่ร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด        ข. ระหวา่งร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด 
ค. ต้ังแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด  ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด 

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบนัอย่างไร
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหน้ีสิน  ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหน้ีสิน 
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหน้ีสิน    ง. มีความม่ันใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว 

4. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปน้ีบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ขอ้)
ก. เงินฝากธนาคาร         ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 
ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหน้ี  ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพยอ์ื่นท่ีมีความเส่ียงสูง 

5. ระยะเวลาท่ีทา่นคาดวา่จะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนน้ี
ก. ไม่เกิน 1 ปี  ข. ต้ังแต่ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี   ค. ต้ังแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี   ง. มากกวา่ 5 ป ี

6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่านคือ
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ 
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสม่ำเสมอแต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง 
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นแต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น 
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้ 

7. เม่ือพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนท่ีอาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจท่ีจะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากท่ีสุด

ก. กลุ่มการลงทุนท่ี 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย 
ข. กลุ่มการลงทุนท่ี 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% 
ค. กลุ่มการลงทุนท่ี 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% 
ง. กลุ่มการลงทุนท่ี 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% 

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินท่ีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
ก. กังวลและต่ืนตระหนกกลัวขาดทุน         ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บา้ง 
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหน่ึง   ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนท่ีอาจจะได้รับสูงขึ้น 

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เม่ือมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
ก. 5% หรือ น้อยกว่า  ข. มากกว่า 5%-10%  ค. มากกวา่ 10%-20%    ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป 

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนท่ีเหลือท้ิง   ข.  กังวลใจและจะปรับเปล่ียนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินท่ีเส่ียงน้อยลง 
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา   ง.  ยังม่ันใจเพราะเข้าใจวา่ต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉล่ียต้นทุน 

คำถามข้อ 11-12 ใชเ้ป็นข้อมูลเพ่ิมเตมิเพ่ือประกอบการให้คำแนะนำ  (ไม่นำมาคิดคะแนน) 
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่าน้ัน 
11. หากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วง (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มอีนุพันธแ์ฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราท่ีสูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญ

เงินลงทุนท้ังหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
ก. ไม่ได้                                      ข. ได้  ใช้เฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในต่างประเทศ 

12. นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนได้เพียงใด 
ก. ไม่ได้                                      ข. ได้

ลงช่ือ...................................................................................................................................................................................................................................................ลูกค้า 
ลงช่ือ...................................................................................................................................................................................................................................................ผู้แนะนำการลงทุน 
ลงช่ือ...................................................................................................................................................................................................................................................ผู้บันทึกข้อมูล  

วันท่ี........................................................... 
วันท่ี............................................................ 
วันท่ี............................................................ 

เอกสารเพิ่มเติม 5.2-1



 

สำหรับเจ้าหน้าท่ี 
 

ส่วนท่ี 1 เกณฑ์การคิดคะแนน 
ตอบ ก. = 1 คะแนน    ตอบ ข. = 2 คะแนน    ตอบ ค. = 3 คะแนน    ตอบ ง. = 4 คะแนน   
สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายขอ้ ให้เลือกข้อท่ีคะแนนสูงสุด 
 

ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน  คะแนนรวมท่ีได้ 
คะแนน ระดับความเสี่ยง ประเภทนักลงทุน 

น้อยกว่า 15 1 เส่ียงต่ำ 
15-21 2 เส่ียงปานกลางค่อนข้างต่ำ 
22-29 3 เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง 
30-36 4 เส่ียงสูง 

37 ขึ้นไป 5 เส่ียงสูงมาก 
 

ส่วนท่ี 3 ตัวอย่างคำแนะนำเร่ืองการจัดสรรการลงทุน  (* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) 

ประเภทนักลงทุน 
สัดส่วนการลงทุน 

เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น 
ตราสารหนี้ภาครัฐ 

ท่ีมีอายุมากกว่า 1 ปี 
ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน 
การลงทุน
ทางเลือก* 

เส่ียงต่ำ >60% <20% <10% <5% 

เส่ียงปานกลางค่อนข้างต่ำ <20% <70% <20% <10% 
เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง <10% <60% <30% <10% 

เส่ียงสูง <10% <40% <40% <20% 
เส่ียงสูงมาก <5% <30% >60% <30% 

คำแนะนำระดับความเสีย่งของการลงทุนในตราสารหน้ี 

Risk Profile ระดับความ
เสี่ยง 

ประเภทตราสารหนี้ท่ีลงทุนได้ 
 

เส่ียงต่ำ 1 ตราสาร plain Gov /SOE-G 
Long-term rating 

Gov /SOE-G 
AAA (< 1Y) 

 
 
เส่ียงปานกลางค่อนข้างต่ำ 

2 ตราสาร plain Long-term rating AAA (> 1Y), AA (< 5 Y), A (< 1 Y) 
Short-term rating T1+, T1 / F1+, F1 

3 ตราสาร plain Long-term rating AA (>5 Y), A (>1 Y) 
4 ตราสาร plain Long-term rating BBB (< 1Y) 

Short-term rating T2, T3 / F2, F3+ 
Structure note  AAA (Principle protected 100%) 

เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง 5 ตราสาร plain Long-term rating BBB (>1Y) 
Structure note  AAA (Principle protected < 100%) 

AA (Principle protected 100%) 
เส่ียงสูง  

6 
ตราสาร plain Long-term rating BB (< 1Y) 

Short-term rating T4, B 
Structure note  AA (Principle protected < 100%) 

A (Principle protected 100%) 
7 ตราสาร plain Long-term rating BB (> 1Y – 5Y) 

Structure note  A (Principle protected < 100%) 
BBB (Principle protected 100%) 

Perpetual bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Investment 
เส่ียงสูงมาก 8 ตราสาร plain Long-term rating BB (> 5Y), B (ทกุช่วงอายุ), CCC/CC/C (ทกุช่วงอายุ) 

Short-term rating C, Unrated (ทุกช่วงอายุ) 
Structure note  BBB (Principle protected < 100%) 

Non-investment grade & Unrated 
Perpetual bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Non - investment 

*   หมายเหตุ   Short – Term Rating  - T1+ T1 , T2, T,3, T4  หมายถึง TRIS Rating และ F1+ , F1, F2, F3+, B, C  หมายถึง Fitch Thailand Rating  

 
 



 

คำแนะนำระดับความเสีย่งของการลงทุนในกองทุนประเภทตา่ง ๆ 

Risk Profile ระดับความ
เส่ียง 

ประเภทตราสาร ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทนุเป็นหลัก 

เส่ียงต่ำ 1 
 

กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทนุ 
เฉพาะในประเทศ 

มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย  โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ ่งเงินฝากหรือตราสารหนี้ หรือ
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืน
เมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สิน
หรือเข้าทำสัญญานั้น  และมี Portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน 

เส่ียงปานกลาง 
ค่อนข้างต่ำ 

2 กองทุนรวมตลาดเงิน มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงเงิน
ฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงาน
กำหนด ซ่ึงมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี
นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น  รวมทั้งมี Portfolio duration ในขณะใด
ขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน 

3 กองทุนรวมพันธบัตรรฐับาล มีนโยบายเนน้ลงทนุในพันธบัตรรัฐบาลเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

4 กองทุนรวมตราสารหนี ้ มีนโยบายลงทุนในตราสารหนีท้ั่วไป 

เส่ียงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง 

5 กองทุนรวมผสม มีนโยบายลงทุนได้ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี ้

เส่ียงสูง 
6 กองทุนรวมตราสารทนุ มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV 

7 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

เส่ียงสูงมาก 8 กองทุนที่มกีารลงทนุในทรัพย์สินทางเลือก มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อนเข้าใจยาก เช่น 
commodity/gold fund/ oil fund/ derivatives ที ่ไม่ใช่เพื ่อ hedging ซึ ่งรวมถึงตราสารที ่มี
ลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น 

หมายเหต ุ  1.  กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสีย่งด้านอัตราแลกเปลี่ยนทัง้จำนวน ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกกรณี   
                   ไม่ว่าผู้ลงทุนจะมีระดบัความเสีย่งในระดบัใด 

        2.  การขายกองทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก  ผู้ขายจะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกกรณ ี
 

กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์การจัดระดบัความเสีย่งคำนึงถึงปัจจัยดงัต่อไปน้ีประกอบด้วย 
1.  ความเส่ียงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ในระดับต้ังแต่ระดับ 4 ถึง ระดับ 8 
2.  ประเภทของกองทุน freehold leasehold infrastructure fund เช่น กองทุน leasehold จะมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุน freehold ในเรื่องมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลง

ตามอายุสิทธิการเช่าท่ีเหลืออยู่ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะมีลักษณะทรัพย์สินและเง่ือนไขในสัญญาจัดหาประโยชน์ที่ซับซ้อนกว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
จึงอาจมีความเส่ียงสูงกว่า 

3.  ทรัพย์สินที่ลงทุนสามารถหาประโยชน์ได้แล้ว  หรือยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) ซึ่งหากยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้จะมีความเสี่ยงสูงกว่า  เนื่องจากอาจ
เกิดกรณี project delay หรือ cost overrun 

4.  การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน (กอง infrastructure fund)  เช่น  หน่วยลงทุนชนิดคล้ายทุน (equity tranche)  มีความเส่ียงสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดคล้ายหน้ี (debt-
liked tranche)  ซ่ึงมีลำดับสิทธิใกล้เคียงกับเจ้าหน้ี 

5.  Track record ของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน  โดยกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่จัดหาประโยชน์มาช่วงเวลาหนึ่งแล้วจะมีลูกค้ารองรับอยู่  จึงทำให้ประเมินศักยภาพในการ
จัดหาประโยชน์ได้ง่ายกว่า  และน่าจะมีความเส่ียงในการจัดหาลูกค้าต่ำกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ track record 

6.  การมีผู้เช่าหลัก  เช่น  กรณีกองทุนปล่อยเช่าโดยตรงให้กับผู้เช่าหลายราย  แม้จะมีโอกาสได้รับค่าเช่ามากกว่าแต่ก็มีความเส่ียงจากการต่ออายุสัญญาเช่าหรือการจัดหา
ลูกค้ารายใหม่มากกว่าการปล่อยเช่าให้แก่ผู้เช่ารายเดียวท่ีเป็นเจ้าของเดิมท่ีเช่าทรัพย์สินกลับจากกองทุนแล้วนำไปปล่อยเช่าช่วง 

7.  ลักษณะการจัดหาประโยชน์  เช่น  การกำหนดค่าเช่าคงท่ี / ผันแปร (สัดส่วนท่ีกองทุนจะได้รับ) ซ่ึงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทุน 
8.  ระยะเวลาของสัญญาเช่า  และการต่ออายุสัญญาเช่า เช่น  หากกองทุนมีสัญญาเช่าระยะยาวและจดทะเบียนการเช่า  จะมีความเสี่ยงในการจัดหาผู้เช่าต่ำกว่ากรณมีี

สัญญาเช่าระยะส้ัน (ไม่เกิน 3 ปี) 
9.  การค้ำประกันรายได้  และความสามารถของผู้ค้ำประกันในการปฏิบัติตามสัญญาค้ำประกัน เช่น  การจัดให้มีหนังสือค้ำประกันท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์ท่ีมีอายุการ

ค้ำประกันและวงเงินครอบคลุมตลอดระยะเวลาค้ำประกัน (เช่น  ระยะเวลาค้ำประกัน 3 ปี  อายุหนังสือธนาคาร 3 ปี วงเงินเท่ากับผลรวมของรายได้ที่ค้ำประกันตลอด 
3 ปี)  จะมีความเส่ียงต่ำกว่าหนังสือค้ำประกันแบบปีต่อปี 

 
 
 

 




