
FundConnext วันท่ี Date 

1. ปัจจบุนัท่านอายุ 
คาํถามข้อ 1-10  ใช้เพือ่ประเมนิความเหมาะสมในการลงทนุของท่าน 

2. ปัจจบุนัท่านมีภาระทางการเงนิและค่าใช้จ่ายประจาํ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตวั และค่าเลีย้งดคูรอบครวัเป็นสดัส่วนเท่าใด 
ก. ก. มากกว่า 55 ปี  ค. 35 – 44 ปี 

    ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ท้ังหมด                                            ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถงึร้อยละ 75 ของรายได้ท้ังหมด  
    ค. ระหว่างร้อยละ 25 ถงึร้อยละ 50 ของรายได้ท้ังหมด                            ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ท้ังหมด 

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงนิในปัจจบุนัอย่างไร 
    ก. มีทรพัย์สนิน้อยกว่าหน้ีสนิ ข. มีทรพัย์สนิเท่ากบัหน้ีสนิ      
    ค. มีทรพัย์สนิมากกว่าหนีส้นิ ง. มีความม่ันใจว่ามีเงนิออมหรอืเงนิลงทุนเพยีงพอสาํหรบัการใช้ชีวิตหลงัเกษยีณอายุแล้ว  

4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรพัย์สนิกลุ่มใดต่อไปน้ีบ้าง (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ)     
    ก. เงนิฝากธนาคาร ข. พนัธบตัรรฐับาล หรอืกองทุนรวมพนัธบัตรรฐับาล      
    ค. หุ้นกู้ หรอืกองทุนรวมตราสารหนี ้

6. วัตถปุระสงค์หลกัในการลงทุนของท่าน คอื  

7. เม่ือพจิารณารปูแสดงตวัอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนท่ีอาจเกดิขึน้ด้านล่าง ท่านเต็มใจท่ีจะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากท่ีสดุ 

    ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รบัผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ตำ่ได้   
    ข. เน้นโอกาสได้รบัผลตอบแทนท่ีสม่ำเสมอ แต่อาจเสีย่งท่ีจะสญูเสยีเงนิต้นได้บ้าง  
    ค. เน้นโอกาสได้รบัผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ แต่อาจเสีย่งท่ีจะสญูเสยีเงนิต้นได้มากขึน้ 
    ง. เน้นผลตอบแทนสงูสดุในระยะยาว แต่อาจเสีย่งท่ีจะสญูเงนิต้นส่วนใหญ่ได้ 

10.  หากปีท่ีแล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีน้ีท่านพบว่ามูลค่าเงนิลงทุนลดลงเหลอื 85,000 บาท ท่านจะทําอย่างไร 

คาํถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมลูเพ่ิมเติมเพือ่ประกอบการให้คาํแนะนาํ 
ใช้เฉพาะทีจ่ะมีการลงทนุในอนพุนัธ์และหุ้นกู้อนพุนัธ์โดยตรงเท่านัน้ 

    ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนท่ีเหลอืทิง้ 
    ข. กงัวลใจ และจะปรบัเปลีย่นการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สนิท่ีเสีย่งน้อยลง 
    ค. อดทนถอืต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรบัตวักลบัมา 
    ง. ยังม่ันใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิม่เงนิลงทุนในแบบเดมิเพือ่เฉลีย่ต้นทุน 

    ก. กลุ่มการลงทุนท่ี 1 มีโอกาสได้รบัผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย  
    ข. กลุ่มการลงทุนท่ี 2 มีโอกาสได้รบัผลตอบแทนสงูสดุ 7% แต่อาจมีผลขาดทนุได้ถงึ 1% 
    ค. กลุ่มการลงทุนท่ี 3 มีโอกาสได้รบัผลตอบแทนสงูสดุ 15%  แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถงึ 5% 
    ง. กลุ่มการลงทนุท่ี 4 มีโอกาสได้รบัผลตอบแทนสงูสดุ 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถงึ 15% 

     ง. หุ้นสามัญ หรอืกองทุนรวมหุ้น หรอืสนิทรพัย์อืน่ท่ีมีความเส่ียงสงู  

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรพัย์สนิท่ีมีโอกาสได้รบัผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสงูด้วยเช่นกนั ท่านจะรู้สกึอย่างไร 
    ก. กงัวลและตืน่ตระหนกกลวัขาดทุน ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง   
    ค. เข้าใจและรบัความผนัผวนได้ในระดบัหน่ึง ง. ไม่กงัวลกบัโอกาสขาดทุนสงู และหวังกบัผลตอบแทนท่ีอาจจะได้รบัสงูขึน้ 

5. ระยะเวลาท่ีท่านคาดว่าจะไม่มีความจาํเป็นต้องใช้เงนิลงทุนน้ี 
    ก. ไม่เกนิ 1 ปี ข. 1 ถงึ 3 ปี     ค. 3 ถงึ 5 ปี 

กําไร 
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ขาดทนุ 

    ง. มากกว่า 5 ปี 

9. ท่านจะรู้สกึกงัวล/รบัไม่ได้ เม่ือมูลค่าเงนิลงทุนของท่านมีการปรบัตวัลดลงในสดัส่วนเท่าใด 
    ก. 5% หรอืน้อยกว่า ข. มากกว่า 5%-10% 

11. หากการลงทุนในอนุพนัธ์และหุ้นกู้อนุพนัธ์ประสบความสาํเรจ็ ท่านจะได้รบัผลตอบแทนในอตัราท่ีสงูมาก แต่หากการลงทนุล้มเหลว 
     ท่านอาจจะสญูเงนิลงทุนท้ังหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิม่บางส่วน ท่านยอมรบัได้เพยีงใด 

ก. ไม่ได้ ข. ได้ 
ใช้เฉพาะทีจ่ะมีการลงทนุในต่างประเทศ 
12. นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทุนแล้ว  ท่านสามารถรบัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นได้เพยีงใด 

ก. ไม่ได้ ข. ได้ 

    ค. มากกว่า 10%-20% ง. มากกว่า 20% ขึน้ไป 

ข. ข. 45 – 55 ปี  ง. น้อยกว่า 35 ปี 

แบบมาตรฐานในการประเมนิความเหมาะสมในการลงทนุ 

          ลงช่ือผู้ถอืหน่วยลงทุน 
          (                                                             ) 
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Account No.ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ..............................................................................
แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม : บุคคลธรรมดา
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FundConnext วันท่ี Date 

ส่วนที ่1  เกณฑ์การคิดคะแนน 

ส่วนที ่2 ผลการประเมนิความเหมาะสมในการลงทนุ 

ส่วนที ่3 ตัวอย่างคําแนะนาํเรือ่งการจัดสรรการลงทนุ (Basic Asset Allocation) 

ตอบ ก. = 1 คะแนน    ตอบ ข. = 2 คะแนน      ตอบ ค. = 3 คะแนน      ตอบ ง. = 4 คะแนน 
สาํหรบัข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลอืกข้อท่ีคะแนนสงูสดุ 
โดยรวมคะแนน ข้อ 1 – 10 
สาํหรบัข้อ 11 และ 12 ไม่นํามาคดิคะแนน 

แบบมาตรฐานในการประเมนิความเหมาะสมในการลงทนุ                                                                         

คะแนน 

น้อยกว่า 15 1 
2 
3 
4 

5 

เสีย่งตำ่ 
เสีย่งปานกลางค่อนข้างตำ่ 
เสีย่งปานกลางค่อนข้างสงู 

เสีย่งสงู 

เสีย่งสงูมาก 

15-21 
22-29 
30-36 

37 ขึน้ไป 

ระดับ ประเภทนกัลงทนุ 

ประเภทผู้ลงทนุ 

เสีย่งตำ่ 

คะแนนรวมท่ีได้  

ลงช่ือผู้ประเมิน 

ลงช่ือผู้ตรวจสอบ 

เสีย่งปานกลางค่อนข้างตำ่ 
เสีย่งปานกลางค่อนข้างสงู 

เสีย่งสงู 
เสีย่งสงูมาก 

>60% 

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

<70% 
<60% 
<40% 
<30% 

<20% 

<20% 

<10% 

<30% 
<40% 
<60% 

<10% 

<5% 

<10% 
<20% 
<30% 

เงนิฝากและ 
ตราสารหนีร้ะยะส้ัน 

ตราสารหนีภ้าครัฐ  
ทีม่อีายุมากกว่า 1 ปี 

ตราสารหนีภ้าคเอกชน 
สัดส่วนการลงทนุ 

ตราสารทนุ การลงทุนทางเลือก* 

* รวมถงึ สนิค้าโภคภัณฑ์ สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(                                                                   ) 

(                                                                   ) 

หน้า 2 TL015-07/2017

แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
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