แบบทดสอบ
ระดับ ความเสีย งทีย อมรับ ได้

1

1. ปัจ จุบ นั คุณ กําลังอยู่ใ นช่ว งชีวิ ต ใด


อายุยงั ไม่เกิน 30 ปี เริม ต้นทํางาน
เก็บเงินเก็บทอง

(ระยะสะสม)



อายุเกิน 30 แต่ไม่เกิน 55 ปี
อยูใ่ นวัยทํางาน มีเงินเก็บเงินก้อน

(ระยะมังคั
 ง)



อายุเกิน 55 ปี ใกล้เกษียณ
อยากพักผ่อน

(ระยะใช้จ ่าย)
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2. ในเรือ งการลงทุน เมือ พูด ถึง “ ความผัน ผวน”
คุณ นึ ก ถึงอะไรเป็ น อัน ดับ แรก


นีแหละโอกาสทอง ขึน+ ก็ขาย
ลงก็ซอ+ื ได้กาํ ไรตัง+ หลายรอบ

(5 คะแนน)



ทีไ หนมีความผันผวน
ทีน นมี
ั  ความไม่แน่นอน

(3 คะแนน)



แย่แล้วถ้าราคาตก ก็ขาดทุนสิ!!

(1 คะแนน)
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3. สไตล์ก ารลงทุน ทีผา่ นมาของคุณ เป็ น แบบไหน
(ถ้ายังไม่เคยลงทุน ลองเลือกแบบทีช อบดูสิ)


กล้าได้กล้าเสีย ถึงเวลาต้องยอมตัด
ขาดทุน แล้วไปลุยใหม่ สร้างกําไรสูงๆ

(5 คะแนน)



ช้าแต่ชวั ร์ ได้น้อยดีกว่าไม่ได้
แต่ไม่อยากขาดทุน

(2 คะแนน)



แล้วแต่จงั หวะ แล้วแต่โอกาส
บางทีกเ็ สีย งบ้าง มีกาํ ไรพอประมาณ

(3 คะแนน)
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4. หากลงทุน แล้ว ขาดทุน
อะไรคือ สาเหตุใ นความคิ ด ของคุณ


การตัดสินใจทีผ ดิ พลาดของตัวเรา



เป็ นเพราะความไม่แน่นอนของตลาด
และสภาวะการลงทุน



ก็ทงั + ตัวเรา แล้วก็สภาวะการลงทุน
นันแหละ


(1 คะแนน)
(3 คะแนน)
(2 คะแนน)
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5. ลองหลับ ตาแล้ว มองไปข้างหน้ า ในอีก 1 ปี
คุณ อยากเห็น อะไรจากเงิน ลงทุน


ผลตอบแทนแน่นอน 5%



หวังกําไรถึง 10% แต่ถา้ โชคไม่ดี
ขาดทุนก็ยอมได้สกั 5%



หวังกําไรถึง 20% แต่ถา้ โชคไม่ดี
ขาดทุนก็ยอมได้สกั 10%

(1 คะแนน)
(3 คะแนน)
(4 คะแนน)
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6. ถ้าคุณ โชคดีถกู ล๊อ ตเตอรีได้เงิน รางวัล
500,000 บาท คุณ จะนําเงิน ไปลงทุน อะไร


ฝากประจําหรือพันธบัตรรัฐบาล
เงินต้นอยูค่ รบ ผลตอบแทนน้อยหน่อย
แต่แน่นอน

(1 คะแนน)



แบ่งครึง หนึงไปซือ+ หุน้ สามัญ
อีกครึง หนึงไปซือ+ พันธบัตรรัฐบาล

(3 คะแนน)



โชคดีแบบนี+ไม่ตอ้ งกลัว ซือ+ หุน้ ไปเลย

(5 คะแนน)
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7. การเทีย วต่างประเทศแบบหรูหราเป็ น ความใฝ่ ฝัน ของคุณ
แต่ก่อ นจองโปรแกรม คุณ โดนเลิ ก จ้างกะทัน หัน
คุณ จะตัด สิ น ใจอย่างไร


ยกเลิกโปรแกรมท่องเทีย ว
จนกว่าจะหางานใหม่ได้

(1 คะแนน)



เปลีย นแผนท่องเทีย ว
ไปแบบประหยัดแทน

(3 คะแนน)



จองโปรแกรมและไปเทีย วตามเดิม
กลับมาค่อยว่ากัน

(4 คะแนน)
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8. คุณ ได้ร ว่ มรายการเกมโชว์ เล่น ได้ถึงรอบลึก ๆ
และมาถึงทางเลือ กทีว ่าจะเล่น ต่อ หรือ หยุด เล่น
ด้ว ยเงือ นไขต่างๆ คุณ จะเลือ กอย่างไร


หยุดเล่นแล้วรับเงินรางวัล 30,000 บาท

(1 คะแนน)



เล่นต่อกับคําถาม 2 ตัวเลือก ตอบถูกรับ
เงิน 60,000 บาท ตอบผิดไม่ได้อะไรเลย

(3 คะแนน)



เล่นต่อกับคําถาม 4 ตัวเลือก ตอบถูกรับ
เงิน 120,000 บาท ตอบผิดไม่ได้อะไรเลย

(4 คะแนน)
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9. หากเพือ นของคุณ ทีเก่งเรือ งค้าทีดิ น มาบอกว่าราคาทีดิ น
แปลงหนึ งมีโอกาสจะเพิม จากตารางวาละ 20,000 บาท
เป็ น 40,000 บาท ในอีก 1 ปี ข้างหน้ า แต่ก ม็ ีโอกาสทีร าคา
จะไม่เพิม ขึนB อยู่เหมือ นกัน คุณ จะร่ว มลงทุน ก็ต ่อ เมือ
โอกาสทีร าคาทีดิ น จะเพิม ขึนB เป็ น แบบใด


ถึงจะเป็ นไปได้น้อย ก็อยากลงทุนด้วย



ต้องเป็ นไปได้ปานกลาง ถึงจะลงทุนด้วย



ต้องเป็ นไปได้มากๆ หน่อย ถึงจะลงทุนด้วย

(4 คะแนน)
(3 คะแนน)
(2 คะแนน)
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10. เจ้าของธุร กิ จ แห่งหนึ งชวนคุณ ไปทํางานด้ว ย
โดยมีเงือ นไขระหว่าง... ให้ร บั เป็ น เงิน เดือ นทีแ น่ น อน
หรือ รับ เงิน เดือ นน้ อ ยหน่ อ ย แต่ม ีค ่านายหน้ าตามผลงาน
ยอดขายทีทาํ ได้ คุณ จะเลือ กรับ ผลตอบแทนแบบใด


รับเงินเดือนเป็ นหลัก ค่านายหน้านิดหน่อย



รับเงินเดือนครึง หนึง ค่านายหน้า
อีกครึง หนึง



รับค่านายหน้าเป็ นหลัก เงินเดือนเล็กน้อย

(2 คะแนน)
(3 คะแนน)
(4 คะแนน)
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เฉลยแบบทดสอบ
ระดับ ความเสีย งทีย อมรับ ได้

12

ระยะสะสม และรับ ความเสีย งได้น้ อ ย
(คะแนนอยู่ร ะหว่า ง 12 ถึง 22)
คุณชอบการลงทุนทีม คี วามปลอดภัยสูง ไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตาม ก็ต้องการเห็น
เงินต้นอยู่ครบ ดังนัน+ คุณควรกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ทีมคี วามผันผวนตํา เช่น
เงินฝากประจํา หรือกองทุนรวมพันธบัตรระยะสัน+ เป็ นต้น แม้วา่ ผลตอบแทนทีไ ด้รบั อาจจะไม่
มาก แต่ ก็ทํา ให้รู้ไ ด้ค่ อ นข้า งแน่ น อน ว่า จะได้ผ ลตอบแทนเป็ น เท่ า ใดและเมือ ไร ซึง นั น
ก็คุม้ ค่ากับความปลอดภัยสําหรับเงินลงทุนของคุณ
นอกจากนี+ เนืองจากอายุของคุณยังไม่มากนัก และอยู่ในวัยเริม ต้นสะสมเงินทอง
สร้างความมังคั
 ง แม้วา่ อาจจะมีหนี+สนิ จากการซือ+ สินทรัพย์มลู ค่าสูงๆ เช่น บ้าน รถยนต์ ฯลฯ
บ้าง แต่รายได้ของคุณเองก็มโี อกาสทีจ ะเพิม ขึน+ ตามประสบการณ์และความพร้อมด้านการ
งานในอนาคต ดังนัน+ คุณสามารถจัดสรรเงินลงทุนส่วนหนึงไปยังสินทรัพย์ทมี คี วามเสีย งสูง
เพือ ให้มโี อกาสได้รบั ผลตอบแทนทีด มี ากขึน+ ในระยะยาวได้
13

ระยะสะสม และรับ ความเสีย งได้ป านกลาง
(คะแนนอยู่ร ะหว่า ง 23 ถึง 27)
คุณยอมรับความเสีย งจากการลงทุนได้ปานกลาง ยอมรับความผันผวนได้ในระดับหนึง
แต่ตอ้ งไม่มากจนเกินไป เพือแลกกับโอกาสทีจ ะได้รบั ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากธนาคาร ดังนัน+
คุณ ควรกระจายการลงทุ นไปยัง สินทรัพย์ทใี ห้คุ ณได้ทงั + การเพิม มูลค่า ได้ในระยะยาวและกระแส
เงินสดทีส มําเสมอจากการลงทุน แม้ว่าจะมีความผันผวนในระยะสัน+ บ้างก็ตาม แต่กระแสเงินสดนัน+
ก็ทําให้คุณอุ่นใจขึน+ ได้ คุณอาจเลือกลงทุนในหุน้ สามัญทีจ ่ายเงินปั นผลสมําเสมอ พันธบัตรรัฐบาล
ระยะปานกลาง หุน้ กูเ้ อกชนทีม อี นั ดับความน่าเชือ ถือดีๆ หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ก็ได้
นอกจากนี+ เนืองจากอายุของคุณยังไม่มากนัก และอยู่ในวัยเริม ต้นสะสมเงินทองสร้าง
ความมั งคั ง แม้ว่าอาจจะมีหนี+สนิ จากการซื+อสินทรัพย์มูลค่าสูงๆ เช่น บ้าน รถยนต์ บ้าง แต่รายได้
ของคุณเองก็มโี อกาสทีจ ะเพิม ขึน+ ตามประสบการณ์และความพร้อมด้านการงานในอนาคต ดังนัน+ คุณ
สามารถจัดสรรเงินลงทุนส่วนหนึงไปยังสินทรัพย์ทมี คี วามเสีย งสูง เพือ ให้มโี อกาสได้รบั ผลตอบแทน
ทีด มี ากขึน+ ในระยะยาวได้
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ระยะสะสม และรับ ความเสีย งได้ม าก
(คะแนนอยู่ร ะหว่า ง 28 ถึง 38)
คุณยอมรับความเสีย งจากการลงทุนได้ในระดับสูง โดยไม่กงั วลกับความผันผวนทีเ กิดขึน+
ระหว่างการลงทุนเท่าใดนัก นัน หมายถึง คุณมีโอกาสทีจะได้รบั ผลตอบแทนในระดับทีสูงขึน+ ด้วย
เช่นกัน แต่เพือ ความไม่ประมาท คุณอาจกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ทมี กี ารเพิม มูลค่าได้สงู ใน
ระยะยาว แม้ว่า จะมีค วามผัน ผวนในระยะสัน+ บ้า ง เช่ น หุ้น สามัญ กองทุ น รวมหุ้น กองทุ น รวม
ต่างประเทศ หรืออาจเป็ นหุน้ กูเ้ อกชน ก็ได้
นอกจากนี+ เนืองจากอายุของคุณยังไม่มากนัก และอยู่ในวัยเริม ต้นสะสมเงินทองสร้าง
ความมั งคั ง แม้ว่าอาจจะมีหนี+สนิ จากการซื+อสินทรัพย์มูลค่าสูงๆ เช่น บ้าน รถยนต์ บ้าง แต่รายได้
ของคุณเองก็มโี อกาสทีจ ะเพิม ขึน+ ตามประสบการณ์และความพร้อมด้านการงานในอนาคต ดังนัน+ คุณ
สามารถจัดสรรเงินลงทุนส่วนหนึงไปยังสินทรัพย์ทมี คี วามเสีย งสูง เพือ ให้มโี อกาสได้รบั ผลตอบแทน
ทีด มี ากขึน+ ในระยะยาวได้
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ระยะม นคง
ั  และรับ ความเสีย งได้น้ อ ย
(คะแนนอยู่ร ะหว่า ง 12 ถึง 22)
คุณชอบการลงทุนทีม คี วามปลอดภัยสูง ไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตาม ก็ตอ้ งการเห็นเงินต้น
อยู่ครบ ดังนัน+ คุณควรกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ทมี คี วามผันผวนตํา เช่น เงินฝากประจํา
หรือกองทุนรวมพันธบัตรระยะสัน+ เป็ นต้น แม้ว่าผลตอบแทนทีได้รบั อาจจะไม่มาก แต่ก็ทําให้รไู้ ด้
ค่อนข้างแน่ นอน ว่าจะได้ผลตอบแทนเป็ นเท่าใดและเมือไร ซึง นันก็
 คุม้ ค่ากับความปลอดภัยสําหรับ
เงินลงทุนของคุณ
นอกจากนี+ คุณอยู่ในช่วงวัยทีเ ริม มีความมันคงหรื

อมีความมังคั
 งแล้ว เนืองจากได้ทํางาน
มาเป็ นระยะเวลาหนึง มีหน้าทีก ารงานมั นคง และมีรายได้สมําเสมอ รวมถึงอาจทยอยชําระหนี+สนิ ไป
ได้เยอะ ดังนัน+ คุณอาจเริม มองถึงความปลอดภัยของเงินลงทุนมากขึน+ เพือ ให้ม ั นใจได้วา่ คุณจะมีเงิน
เก็บไว้เพือ อนาคตของลูกๆ หรือสามารถเตรียมความพร้อมเพือ วัยเกษียณได้อย่างสุขใจ
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ระยะม นคง
ั  และรับ ความเสีย งได้ป านกลาง
(คะแนนอยู่ร ะหว่า ง 23 ถึง 27)
คุณยอมรับความเสีย งจากการลงทุนได้ปานกลาง ยอมรับความผันผวนได้ในระดับหนึงแต่
ต้องไม่มากจนเกินไป เพือ แลกกับโอกาสทีจ ะได้รบั ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากธนาคาร ดังนัน+ คุณ
ควรกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ทใี ห้คุณได้ทงั + การเพิม มูลค่าได้ในระยะยาว และกระแสเงินสดที
สมําเสมอจากการลงทุน แม้วา่ จะมีความผันผวนในระยะสัน+ บ้างก็ตาม แต่กระแสเงินสดนัน+ ก็ทาํ ให้คุณ
อุ่นใจขึน+ ได้ คุณอาจเลือกลงทุนในหุ้นสามัญทีจ่ายเงินปั นผลสมําเสมอ พันธบัตรรัฐบาลระยะปาน
กลาง หุน้ กูเ้ อกชนทีม อี นั ดับความน่าเชือ ถือดีๆ หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ก็ได้
นอกจากนี+ คุณอยูใ่ นช่วงวัยทีเ ริม มีความมันคงหรื

อมีความมั งคั งแล้ว เนืองจากได้ทาํ งาน
มาเป็ นระยะเวลาหนึง มีหน้าทีก ารงานมั นคง และมีรายได้สมําเสมอ รวมถึงอาจทยอยชําระหนี+สนิ ไป
ได้เยอะ ดังนัน+ คุณอาจเริม มองถึงความปลอดภัยของเงินลงทุนมากขึน+ เพือ ให้ม ั นใจได้วา่ คุณจะมีเงิน
เก็บไว้เพือ อนาคตของลูกๆ หรือสามารถเตรียมความพร้อมเพือ วัยเกษียณได้อย่างสุขใจ
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ระยะม นคง
ั  และรับ ความเสีย งได้ม าก
(คะแนนอยู่ร ะหว่า ง 28 ถึง 38)
คุณยอมรับความเสีย งจากการลงทุนได้ในระดับสูง โดยไม่กงั วลกับความผันผวนทีเ กิดขึน+
ระหว่างการลงทุนเท่าใดนัก นัน หมายถึง คุณมีโอกาสทีจะได้รบั ผลตอบแทนในระดับทีสูงขึน+ ด้วย
เช่นกัน แต่เพือ ความไม่ประมาท คุณอาจกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ทมี กี ารเพิม มูลค่าได้สงู ใน
ระยะยาว แม้ว่า จะมีค วามผัน ผวนในระยะสัน+ บ้า ง เช่ น หุ้น สามัญ กองทุ น รวมหุ้น กองทุ น รวม
ต่างประเทศ หรืออาจเป็ นหุน้ กูเ้ อกชน ก็ได้
นอกจากนี+ คุณอยู่ในช่วงวัยทีเ ริม มีความมันคงหรื

อมีความมั งคั งแล้ว เนืองจากได้ทํางาน
มาเป็ นระยะเวลาหนึง มีหน้าทีก ารงานมั นคง และมีรายได้สมําเสมอ รวมถึงอาจทยอยชําระหนี+สนิ ไป
ได้เยอะ ดังนัน+ คุณอาจเริม มองถึงความปลอดภัยของเงินลงทุนมากขึน+ เพือ ให้มนใจได้
ั
วา่ คุณจะมีเงิน
เก็บไว้เพือ อนาคตของลูกๆ หรือสามารถเตรียมความพร้อมเพือ วัยเกษียณได้อย่างสุขใจ
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ระยะใช้จ ่าย และรับ ความเสีย งได้น้ อ ย
(คะแนนอยู่ร ะหว่า ง 12 ถึง 22)
คุณชอบการลงทุนทีม คี วามปลอดภัยสูง ไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตาม ก็ตอ้ งการเห็นเงินต้น
อยู่ครบ ดังนัน+ คุณควรกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ทมี คี วามผันผวนตํา เช่น เงินฝากประจํา
หรือกองทุนรวมพันธบัตรระยะสัน+ เป็ นต้น แม้ว่าผลตอบแทนทีได้รบั อาจจะไม่มาก แต่ก็ทําให้รไู้ ด้
ค่อนข้างแน่ นอน ว่าจะได้ผลตอบแทนเป็ นเท่าใดและเมือไร ซึง นันก็
 คุม้ ค่ากับความปลอดภัยสําหรับ
เงินลงทุนของคุณ
นอกจากนี+ เนืองจากคุณอยูใ่ นวัยทีใ กล้จะเกษียณหรือได้เริม พักผ่อนแล้ว ซึง คุณอาจเริม ใช้
จ่ายบ้าง เพือ ให้รางวัลชีวติ หลังจากทีไ ด้ทาํ งานสะสมเงินมาเป็ นเวลานาน และตอนนี+คุณเริม ไม่มภี าระ
หนี+สนิ แล้วหรืออาจมีแต่กน็ ้อยมาก อย่างไรก็ตาม เนืองจากรายได้ของคุณมาจากเงินสะสมเป็ นหลัก
ดังนัน+ การจัดสรรเงินลงทุนควรเน้นความปลอดภัยของเงินต้นมากทีส ุด เพือให้ม ั นใจได้ว่าคุณจะมี
เงินไว้ใช้ได้อย่างสบายใจ
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ระยะใช้จ ่าย และรับ ความเสีย งได้ป านกลาง
(คะแนนอยู่ร ะหว่า ง 23 ถึง 27)
คุณยอมรับความเสีย งจากการลงทุนได้ปานกลาง ยอมรับความผันผวนได้ในระดับหนึง
แต่ตอ้ งไม่มากจนเกินไป เพือแลกกับโอกาสทีจ ะได้รบั ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากธนาคาร ดังนัน+
คุณ ควรกระจายการลงทุ นไปยัง สินทรัพย์ทใี ห้คุ ณได้ทงั + การเพิม มูลค่า ได้ในระยะยาวและกระแส
เงินสดทีส มําเสมอจากการลงทุน แม้ว่าจะมีความผันผวนในระยะสัน+ บ้างก็ตาม แต่กระแสเงินสดนัน+
ก็ทําให้คุณอุ่นใจขึน+ ได้ คุณอาจเลือกลงทุนในหุน้ สามัญทีจ ่ายเงินปั นผลสมําเสมอ พันธบัตรรัฐบาล
ระยะปานกลาง หุน้ กูเ้ อกชนทีม อี นั ดับความน่าเชือ ถือดีๆ หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ก็ได้
นอกจากนี+ เนืองจากคุณอยู่ในวัยทีใ กล้จะเกษียณหรือได้เริม พักผ่อนแล้ว ซึงคุณอาจเริม
ใช้จ่ายบ้าง เพือให้รางวัลชีวติ หลังจากทีไ ด้ทํางานสะสมเงินมาเป็ นเวลานาน และตอนนี+คุณเริม ไม่ม ี
ภาระหนี+สนิ แล้ว หรืออาจมีแต่ก็น้อยมาก อย่างไรก็ตาม เนืองจากรายได้ของคุณมาจากเงินสะสม
เป็ นหลัก ดังนัน+ การจัดสรรเงินลงทุนควรเน้นความปลอดภัยของเงินต้นมากทีส ุด เพือให้มนใจได้
ั
ว่า
คุณจะมีเงินไว้ใช้ได้อย่างสบายใจ
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ระยะใช้จ ่าย และรับ ความเสีย งได้ม าก
(คะแนนอยู่ร ะหว่า ง 28 ถึง 38)
คุณยอมรับความเสีย งจากการลงทุนได้ในระดับสูง โดยไม่กงั วลกับความผันผวนทีเ กิดขึน+
ระหว่างการลงทุนเท่าใดนัก นัน หมายถึง คุณมีโอกาสทีจะได้รบั ผลตอบแทนในระดับทีสูงขึน+ ด้วย
เช่นกัน แต่เพือ ความไม่ประมาท คุณอาจกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ทมี กี ารเพิม มูลค่าได้สงู ใน
ระยะยาว แม้ว่า จะมีค วามผัน ผวนในระยะสัน+ บ้า ง เช่ น หุ้น สามัญ กองทุ น รวมหุ้น กองทุ น รวม
ต่างประเทศ หรืออาจเป็ นหุน้ กูเ้ อกชน ก็ได้
นอกจากนี+ เนืองจากคุณอยูใ่ นวัยทีใ กล้จะเกษียณหรือได้เริม พักผ่อนแล้ว ซึง คุณอาจเริม ใช้
จ่ายบ้าง เพือ ให้รางวัลชีวติ หลังจากทีไ ด้ทาํ งานสะสมเงินมาเป็ นเวลานาน และตอนนี+คุณเริม ไม่มภี าระ
หนี+สนิ แล้ว หรืออาจมีแต่กน็ ้อยมาก อย่างไรก็ตาม เนืองจากรายได้ของคุณมาจากเงินสะสมเป็ นหลัก
ดังนัน+ การจัดสรรเงินลงทุนควรเน้นความปลอดภัยของเงินต้นมากทีส ุด เพือให้ม ั นใจได้ว่าคุณจะมี
เงินไว้ใช้ได้อย่างสบายใจ
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ระยะสะสม
เงิ น ฝาก

รับความเสีย งได้ต าํ
(Conservative)

รับความเสีย ง
ได้ป านกลาง
(Moderate)

รับความเสีย งได้ส งู
(Aggressive)

ระยะมั งคั ง
เงิ น ฝาก

ระยะใช้จา่ ย
เงิ น ฝาก

หุ้น

หุ้น

ตราสารหนีB

หุ้น

ตราสารหนีB

ตราสารหนีB

เงิ น ฝาก

เงิ น ฝาก

ตราสารหนีB

หุ้น

หุ้น
หุ้น

ตราสารหนีB

เงิ น ฝาก

ตราสารหนีB

เงิ น ฝาก

เงิ น ฝาก

เงิ น ฝาก

หุ้น

ตราสารหนีB

ตราสารหนีB

หุ้น

หุ้น
ตราสารหนีB
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