ศูนย์ ส่งเสริ มการพัฒนาความรู้ ตลาดทุน

เอกสารอ่ านประกอบสําหรั บผู้ทดสอบความรู้
สําหรับผู้สอบทีถือหนังสือพิมพ์ครัง ที 18 , 19 , 20 และใช้ ทดสอบตังแต่
 16 พฤศจิกายน 2557

9/16/2014
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แทนทีเนือหาเดิมด้ วยข้ อความต่ อไปนี

บทที# 9 การให้ คาํ แนะนําการลงทุนที#เหมาะสม
(ใช้ แทนเนือ* หาเดิมของบทที# 9 เรื# อง การวางแผนการลงทุน)

สําหรับใช้ อ้างอิงในหลักสูตรทดสอบผู้แนะนําการลงทุน
เรื#อง การให้ คาํ แนะนําการลงทุนที#เหมาะสม
ตัง* แต่ วันที# 16 พฤศจิกายน 2557 เป็ นต้ นไป
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วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
1. เข้ าใจความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการให้ คําแนะนําการลงทุนทีเหมาะสม
2. สามารถจําแนกประเภท และความแตกต่างของข้ อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ รวมทังเข้
 าใจนัยสําคัญของข้ อมูลแต่ละ
ประเภททีมีตอ่ การวางแผนการลงทุน
3. เข้ าใจ และสามารถจําแนกวัตถุประสงค์การลงทุนตามรูปแบบของผลตอบแทนทีต้องการ
4. เข้ าใจความหมายของระดับความเสียงทียอมรับได้ รวมทัง สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบ และสามารถจําแนกความ
แตกต่างของปั จจัยทีใช้ ในการประเมินระดับความเต็มใจในการรับความเสีย งและความสามารถในการรับความเสียงของ
ผู้รับคําปรึกษา
5. สามารถจําแนก และวิเคราะห์ข้อจํากัดหรือเงือนไขการลงทุนในแต่ละด้ านของผู้รับคําปรึกษา
6. สามารถวิเคราะห์ และจําแนกลักษณะของผู้รับคําปรึกษาตามระดับความเสียงทียอมรับได้ ในการลงทุนตามแบบทดสอบ
(แบบประเมิน) ความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) ได้
7. เข้ าใจความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน รวมทัง ปั จจัยทีใช้ ในการประกอบการพิจารณา
การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน
8. เข้ าใจความหมายของประเภทชัน สินทรัพย์ (asset class) และสามารถจําแนกหลักทรัพย์เพือจัดประเภทชัน สินทรัพย์
ลงทุนทีมคี ณ
ุ สมบัติเดียวกัน
9. เข้ า ใจแนวคิ ด การสร้ างกลุ่มสิน ทรั พ ย์ การบริ ห ารกลุ่ม หลักทรั พย์ และการวัดผลการลงทุน รวมทัง สามารถเข้ า ใจ
แนวทางการปรับปรุ งกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมและสถานการณ์ ทีเปลียนแปลงไปของผู้รับ
คําปรึกษา
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บทที# 9
การให้ คาํ แนะนําการลงทุนที#เหมาะสม
ผู้ทาํ หน้ าทีใ ห้ คําแนะนําการลงทุน เป็ นบุคลากรทีมีความสําคัญอย่างมากในธุรกิจหลักทรัพย์ เนืองจากเป็ นผู้ทีมีส่วน
สนับสนุนให้ ประชาชนรู้ จักการลงทุนเพือสร้ างความมังคังให้ กับตนเอง ในขณะเดีย วกัน คําแนะนํา ของผู้แนะนําการลงทุน
มีสว่ นช่วยผลักดันให้ เกิดธุรกรรมการซื อขายหลักทรัพย์ ซึง ถือเป็ นปั จจัยสนับสนุนทีสําคัญต่อการระดมทุนผ่านตลาดทุน ทําให้
บริษัทจดทะเบียนได้ รับเงินทุนไปขยายกิจการ ก่อให้ เกิดการจ้ างงานเพิมขึน รัฐจัดเก็บภาษีได้ มากขึ น ส่งผลต่อการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ตลาดทุนไทย
อย่างไรก็ตาม ในการให้ คําแนะนําการลงทุนนัน ควรคํานึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุนควบคู่ไปกับระดับความเสียงที
ยอมรับได้ ในการลงทุนของผู้รับคําปรึกษาแต่ละราย ดังนัน จึงต้ องมีกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้รับคําปรึกษา
ก่อน เพือให้ คําแนะนําในการลงทุนนัน มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับผู้รับคําปรึกษาแต่ละบุคคลมากทีสดุ
เนือ หาในบทนี จ ึง มุ่ง เน้ น สร้ างความรู้ ความเข้ า ใจในการประยุก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด ต่ า งๆ เกี ย วกับการลงทุนเพือนํา มา
เสนอแนะแนวทางการลงทุนทีเหมาะสมกับผู้รับคําปรึกษาแต่ละราย หัวข้ อแรกจึงเป็ นการอธิบายถึงความสําคัญของการให้
คําแนะนําการลงทุนทีเหมาะสม รวมทังอธิ
 บายถึงกระบวนการให้ คําแนะนําการลงทุนทีเหมาะสม หัวข้ อทีสองจึงเป็ นการสร้ าง
ความรู้ ความเข้ า ใจเกียวกับแนวทางในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพือให้ คําแนะนําการลงทุนทีเหมาะสมซึงเป็ นขัน ตอนแรกของ
กระบวนการให้ คําแนะนําการลงทุนทีเ หมาะสม ทังนี
  การศึกษาในหัวข้ อนี มีวตั ถุประสงค์เพือ ให้ ผ้ แู นะนําการลงทุนสามารถเก็บ
รวบรวมข้ อมูลเกียวกับวัตถุประสงค์ทงด้
ั  านผลตอบแทนและความเสีย งของผู้รับคําปรึกษา รวมทังข้
 อจํากัดต่างๆ ของการลงทุน
โดยหัวข้ อถัดไปจะเป็ นการอธิบายถึงแนวทางในการนําข้ อมูลทีเก็บรวบรวมมาได้ นี ไปวิเคราะห์เพือประเมินถึงระดับความเสียง
ทียอมรั บได้ ของผู้ล งทุน หลังจากนัน อีกหนึงขัน ตอนทีถือว่ามีความสํา คัญในการให้ คําแนะนําการลงทุนทีเหมาะสมจะถูก
อธิบายในหัวข้ อถัดไป คือแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน โดยความรู้ความเข้ าใจในหัวข้ อนี จะส่งผลทําให้ ผ้ อู ่านสามารถ
เข้ า ใจถึ งแนวคิ ด ในการสร้ างและบริ ห ารกลุ่มหลัก ทรั พย์ เ บื อ งต้ นให้ กับผู้รับคํา ปรึ ก ษาได้ อย่า งเหมาะสม อย่ างไรก็ ต าม
ผู้แนะนําการลงทุนต้ องมีการติดตาม และการทบทวนคําแนะนําการลงทุนอย่า งสมําเสมอเพือให้ มีความเหมาะสมกับผู้รับ
คําปรึกษาอยู่ตลอดเวลาอันเนือ งมาจากการเปลีย นแปลงปั จจัยภายในของผู้รับคําปรึกษาเองและปั จจัยภายนอกเกียวกับภาวะ
เศรษฐกิจการเงิน ซึง การวัดผลการบริหารกลุม่ หลักทรัพย์ดงั กล่าวนี  จึงถูกอธิบายในลําดับสุดท้ าย

9.1 ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการให้ คําแนะนําการลงทุนที#เหมาะสม
การให้ คาํ แนะนําการลงทุนทีเหมาะสม หมายถึง กระบวนการให้ คําแนะนําทางเลือกการลงทุนต่างๆ และอาจรวมถึง
กลยุทธ์ ก ารลงทุนแก่ ผ้ ูรับคํา ปรึ ก ษาแต่ละราย โดยชนิดของหลักทรั พย์และกลยุทธ์ ก ารลงทุนต่า งๆ นัน ควรสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์การลงทุน ระดับการยอมรับความเสีย ง ข้ อจํากัดการลงทุน และสถานะทางการเงินของผู้รับคําปรึกษาแต่ละราย
ดังนัน เพือให้ คํ าแนะนํา การลงทุนมี ความเหมาะสมกับ ผู้รับคําปรึ ก ษาแต่ละราย จึ งควรมีก ารเก็ บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลของผู้รับคําปรึกษา พร้ อมกันนัน ผู้แนะนําการลงทุนต้ องมีความรู้ความเข้ าใจในทางเลือกการลงทุนต่างๆ ซึงอาจ
ครอบคลุมทังบั
 ญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิ กองทุนรวม หุ้นสามัญ เป็ นต้ น
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นอกจากนี  เพือให้ การลงทุนของผู้รับคําปรึกษามีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม ผู้แนะนําการลงทุนจึงควรมี
ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับแนวคิดในการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนและการบริ หารกลุ่มหลักทรัพย์ รวมไปถึงการติดตาม วัดผล
และการปรับเปลีย นกลุม่ หลักทรัพย์ลงทุนให้ เหมาะสมกับผู้รับคําปรึกษาและสภาพแวดล้ อมเกียวกับการลงทุนทีเปลียนแปลง
ไป

9.1.1 ความสําคัญของการให้ คาํ แนะนําการลงทุนที#เหมาะสม
การลงทุนเป็ นกระบวนการทีผ้ รู ับคําปรึกษากันเงินจากการใช้ จ่ายในปั จจุบนั ไปดําเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการ
ซือ หลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น ตราสารหนี  ตราสารทุน หรื อวิธีการอืนๆ โดยมุ่งหวังเพือให้ ได้ รับกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดังกล่าวเพิมสูงขึน ทังนี
  เพือให้ ค้ มุ กับต้ นทุนค่าเสียโอกาสของเงินจํานวนดังกล่าว โดยจะต้ องชดเชยอรรถประโยชน์ทีลดลง
จากการเลือ นการบริโภคไปในอนาคต ชดเชยอํานาจซือ ทีสญ
ู เสียไปเนืองจากภาวะเงินเฟ้ อทีคาดหวัง และชดเชยความเสียงที
อาจเกิ ด ขึน จากการลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อตราสารการเงินตลอดช่ว งระยะเวลาลงทุน ผู้คนโดยทัว ไปนัน ได้ ทําการลงทุน
เพือทีจะต่อยอดความมัง คัง ให้ กับตนเองในอนาคต ด้ วยการประหยัดการใช้ จ่ายเพือการบริ โภคในวันนี  โดยคาดหวังว่าจะมี
ความมัง คัง ทีเ พิม มากขึ นเพียงพอกับความจําเป็ นสําหรับการใช้ จ่ายเพือการบริโภคของพวกเขาในอนาคต
ทัง นี  หากผู้รับคําปรึกษามีความรู้ ความเข้ าใจอย่างถูกต้ องหรื อได้ รับคําแนะนําทีเหมาะสมเกียวกับการลงทุน และ
สามารถทําการลงทุนได้ อย่างเหมาะสม ย่อมส่งผลทําให้ ผ้ ูรับคําปรึ กษาดังกล่าวมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนทีเพิมสูงขึน และ
สามารถต่อยอดความมัง คัง ได้ มากขึน และรวดเร็ วขึ น นอกจากนันการลงทุ

นทีเหมาะสมย่อมส่งผลทําให้ ผ้ รู ับคําปรึกษามีการ
กระจายความเสีย งเป็ นอย่างดี ทําให้ ความเสีย งจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ลดลง ซึงจะช่วยเพิมโอกาสในการบรรลุ
เป้าหมายการลงทุนของผู้รับคําปรึกษาได้ มากขึ นและรวดเร็วยิงขึ น

9.1.2 กระบวนการให้ คาํ แนะนําการลงทุนที#เหมาะสม
การให้ คาํ แนะนําการลงทุนทีเหมาะสมนัน จําเป็ นต้ องคํานึงถึงผู้รับคําปรึกษาเป็ นสําคัญ ดังนัน การทําความรู้ จกั กับ
ผู้รับคําปรึกษาเพือเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็ นสิงทีมีความสําคัญต่อความสําเร็ จของการให้ คําแนะนําการลงทุน
นอกจากนี  การให้ คําแนะนําการลงทุนทีเ หมาะสมยังต้ องพิจารณาถึงสภาพแวดล้ อมของตลาดเงินและตลาดทุนทีเกียวข้ องกับ
การลงทุน เพือ ให้ คําแนะนําในการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนและบริหารกลุม่ หลักทรัพย์ลงทุนมีประสิทธิภาพ ดังนัน กระบวนการให้
คําแนะนําการลงทุนทีเหมาะสมจึงเป็ นกระบวนการทีต้องกระทําอย่างต่อเนืองไปโดยตลอดจนกว่าผู้รับคําปรึ กษาจะบรรลุ
เป้าหมาย ซึง สามารถสรุปขันตอนของการให้

คําแนะนําทีเ หมาะสมได้ ดงั นี 
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ขัน* ตอนที# 1

การรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล

ขัน* ตอนที# 2

การวิเคราะห์ ข้อมูลและประเมินระดับความเสี#ยงที#ยอมรั บได้ ของผู้รับคําปรึ กษา

ขัน* ตอนที# 3

การจัดสรรสินทรั พย์ ลงทุน (Asset Allocation)

ขัน* ตอนที# 4

การสร้ างและบริ หารกลุ่มหลักทรั พย์

ขัน* ตอนที# 5

การติดตามและวัดผลการลงทุน และการปรั บเปลี#ยนกลุ่มหลักทรั พย์

รูปที# 9-1 ภาพแสดงกระบวนการให้ คาํ แนะนําการลงทุนที#เหมาะสม
ขันตอนที 1 การรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
การรวบรวมข้ อมูลเป็ นขัน ตอนทีมีความสําคัญอย่างมากสําหรับการให้ คําแนะนําการลงทุนทีเหมาะสม เนืองจาก
หากข้ อมูลทีเก็บรวบรวมมาไม่ครบถ้ วนหรือไม่ถกู ต้ อง จะส่งผลทําให้ คําแนะนําการลงทุนไม่มีความเหมาะสมและไม่สอดคล้ อง
กับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้รับคําปรึกษา ทัง นี  ข้ อมูลทีควรเก็บรวบรวมเพือประกอบการจัดทําคําแนะนําการลงทุนที
เหมาะสม สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
ข้อมูลเชิ งคุณภาพ
ข้ อมูลเชิงคุณภาพ เป็ นข้ อมูลทีระบุรายละเอียดทัว ไปเกียวกับการดําเนินชีวิตของผู้รับคําปรึ กษา เช่น ข้ อมูลประวัติ
ส่วนตัว ช่วงอายุ วัตถุประสงค์การลงทุน ข้ อจํากัดในการลงทุน และความคาดหวังอืนๆ ของผู้รับคําปรึกษา ทัง นี  ข้ อมูลเชิง
คุณภาพจะช่วยให้ ทราบถึงแนวคิดเกียวกับการลงทุนของผู้รับคําปรึกษา ความรู้ด้านการลงทุนของผู้รับคําปรึกษา ตลอดจน
ทัศนคติในด้ านการออมการลงทุน ซึง จะช่วยให้ สามารถวิเคราะห์ถึงระดับความสามารถในการรับความเสียง และความเต็มใจ
ในการรับความเสีย งของผู้รับคําปรึกษาได้ อย่างถูกต้ องมากขึ น
ข้อมูลเชิ งปริ มาณ
ข้ อมูลเชิงปริ มาณเป็ นข้ อมูลทีเป็ นตัวเลข ได้ แก่ สถานะการเงิน และสถานะการลงทุนในปั จจุบนั ของผู้รับคําปรึกษา
เป็ นต้ น ข้ อมูลดังกล่า ว จะแสดงให้ เห็นถึงสุขภาพทางการเงินของผู้รับคํา ปรึ กษาว่ามีความมันคงมากน้ อยเพียงใด รวมทัง
เป็ นข้ อมูลทีช ่วยในการประเมินโอกาสหรือความสามารถในการบรรลุเป้าหมายการลงทุนของผู้รับคําปรึกษา
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ขันตอนที 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลและประเมินระดับความเสียงทียอมรับได้ ในการลงทุนของผู้รับคําปรึกษา
การทําความเข้ าใจสถานะทางการเงินของผู้รับคําปรึกษาในปั จจุบนั ว่ามีความพร้ อมสําหรับการลงทุนหรื อไม่ และมี
ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับสภาวะการลงทุนในอดีตและความคาดหวังเกียวกับสภาวะการลงทุนในอนาคตของผู้รับคําปรึกษา
เป็ นสิง สําคัญทีจะช่วยให้ การวิเคราะห์ระดับความเสียงทียอมรับได้ ในการลงทุน (risk tolerance) และข้ อจํากัดในการลงทุน
ของผู้รับคําปรึ กษามีความถูกต้ องมากขึน ซึงเป็ นปั จ จัยสําคัญในการกํา หนดสัดส่ว นการลงทุนหรื อจัดสรรสินทรั พย์ ลงทุน
(asset allocation) และการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนให้ มีความเสียงทีสอดคล้ องและเหมาะสมกับผู้รับคําปรึกษา ทัง นี  ผู้รับ
คําปรึกษาทีมีระดับความเสีย งทียอมรับได้ ในการลงทุนสูง จะสามารถเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ทีมีความเสีย งสูงได้ ในสัดส่วน
ทีสงู ในขณะทีผ้ รู ับคําปรึกษาทีมรี ะดับความเสีย งทีย อมรับได้ ในการลงทุนตํา สามารถลงทุนในหลักทรัพย์เสียงสูงได้ ในสัดส่วน
ทีลดลงมา ซึง ผลตอบแทนทีได้ รับจะแปรผันตามสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ลงทุนทีมคี วามเสีย งสูงนัน เอง
อย่างไรก็ตาม เนืองจากในทางปฏิบตั นิ นการประเมิ
ั
นระดับความเสีย งทียอมรับได้ ในการลงทุนของผู้รับคําปรึกษานัน
ค่อนข้ างมีความซับซ้ อน เนืองจากแนวทางในการวิเคราะห์หรือประเมินระดับความเสีย งทียอมรับได้ ของผู้รับคําปรึกษานันต้
 อง
ประเมินทัง ระดับความเต็มใจในการรับความเสีย ง (willingness to take risk) และระดับความสามารถในการรับความเสียง
(ability to take risk) ซึง ต้ องอาศัยปั จจัยการพิจารณาหลายๆ อย่างประกอบกันเพือ ให้ สามารถวัดระดับความเสีย งทียอมรับได้
ในการลงทุนของผู้รับคําปรึกษาได้ ตรงกับความเป็ นจริงมากทีสดุ
ขันตอนที 3 การจัดสรรสินทรัพย์ ลงทุน
หลังจากประเมินระดับความเสีย งทียอมรับได้ ในการลงทุนของผู้รับคําปรึกษาแล้ ว ขันตอนต่

อมาคือการให้ คําแนะนํา
แนวทางการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนกับผู้รับคําปรึกษาให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ระดับความเสียงทียอมรับได้
และข้ อจํากัดในการลงทุนของผู้รับคําปรึกษาดังกล่าว ทังนี
  แนวทางการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน (asset allocation) นัน อาจแบ่ง
ได้ หลากหลายรู ป แบบแต่อยู่ภ ายใต้ แนวคิด ว่ า ผู้รับ คํ า ปรึ ก ษาที มีร ะดับความเสีย งทีย อมรั บได้ สูง ย่อมสามารถลงทุนใน
หลักทรัพย์เสีย งในสัดส่วนทีส งู กว่าผู้รับคําปรึกษาทีมีระดับความเสีย งทียอมรับได้ ตาํ กว่า
อย่ า งไรก็ ต าม ผู้รั บ คํา ปรึ ก ษาอาจมี วัต ถุป ระสงค์ ระยะเวลา และข้ อ จํ า กั ด ในการลงทุน ทีแ ตกต่า งกั น ดัง นัน
แนวทางการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน และการกําหนดกลุม่ หลักทรัพย์ลงทุนตังต้
 นทีประเมินจากระดับความเสีย งทียอมรับได้ ของ
ผู้รับคําปรึกษานัน ควรจะนําเรื องข้ อจํากัดในการลงทุนของผู้รับคําปรึกษามาประกอบการพิจารณาร่ วมด้ วย เพือให้ ได้ พอร์ ต
การลงทุนทีเหมาะสมกับผู้รับคําปรึกษามากทีสดุ
ขันตอนที 4 การสร้ างและบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
หลังจากให้ คําแนะนําแนวทางในการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนแล้ ว ขัน ตอนต่อมาควรให้ คําแนะนําถึงการกระจายเงิน
ลงทุนในแต่ละกลุ่มสินทรัพย์ (asset class) ว่าควรจะลงทุนในกลุม่ สินทรัพย์ย่อย (sub-asset class) ใดบ้ าง และในแต่ละกลุ่ม
สินทรัพย์ย่อยควรเลือกทําการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน (security selection) ใดบ้ าง
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ขันตอนที 5 การติดตามและวัดผลการลงทุน และการปรับเปลีย นกลุ่มหลักทรัพย์ ลงทุน
หลังจากให้ คาํ แนะนําการลงทุนกับผู้รับคําปรึกษาแล้ ว ควรมีการติดตามผลการปฏิบตั ิของผู้รับคําปรึกษา ซึงอาจจะ
กําหนดเป็ นรายเดือน รายไตรมาส ทุก 6 เดือน หรื อ 1 ปี ก็ได้ แต่อย่างน้ อยควรจะมีการทบทวนเป็ นประจําทุกปี เพือหาแนว
ทางแก้ ไขในกรณีทีการลงทุนไม่เป็ นไปตามทีกําหนด นอกจากนี ควรมีการติดตามความต้ องการหรือวัตถุประสงค์การลงทุนของ
ผู้รับคําปรึกษา สภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน และการเมือง เนืองจากสถานการณ์ต่าง ๆ อาจเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ส่งผลทําให้ ต้องมีการปรับกลยุทธ์การลงทุนตามความจําเป็ นและความเหมาะสมกับผู้รับคําปรึกษา

9.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้ อมูลทีเกียวข้ องของผู้รับคําปรึกษาเป็ นขันตอนที

ม ีความสําคัญในการให้ คําแนะนําการลงทุนทีเหมาะสม
เนืองจากข้ อมูลของผู้รับคําปรึ กษาจะนํามาใช้ วิเคราะห์สถานะทางการเงินเบื องต้ นเพือประเมินความพร้ อมในการลงทุนและ
ระดับความเสีย งทียอมรับได้ ในการลงทุนของผู้รับคําปรึกษา เพือ กําหนดแนวทางในการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนทีเหมาะสมต่อไป

9.2.1 ความสําคัญของข้ อมูล
ข้ อมูลของผู้รับคําปรึกษาทีถ กู ต้ องและครบถ้ วนจะช่วยทําให้ ร้ ูจกั ตัวตนของผู้รับคําปรึกษามากขึ น ทังนี
  ข้ อมูลของผู้รับ
คําปรึกษาเป็ นปั จจัยทีมคี วามสําคัญอย่างยิงต่อกระบวนการในการวิเคราะห์ และมีสว่ นร่วมในการกําหนดความถูกต้ องของผล
การวิเคราะห์ ทังนี
  ข้ อมูลทีถกู ต้ องเมือผนวกกับกระบวนการในการวิเคราะห์ทีดีมหี ลักทางวิชาการรองรับ ย่อมนํามาซึง โอกาสที
สูงทีจ ะได้ ผลการวิเคราะห์ทถี กู ต้ อง ในทางตรงกันข้ าม ถึงแม้ ว่าจะมีกระบวนการในการวิเคราะห์ทีดเี พียงใดก็ตาม หากข้ อมูลที
ได้ รับมานันเป็
 นข้ อมูลทีไม่ถกู ต้ อง แน่นอนว่าย่อมจะได้ รับผลการวิเคราะห์ทไี ม่ถกู ต้ องด้ วย จากข้ อเท็จจริงดังกล่าวจึงอาจกล่าว
ได้ ว่าข้ อมูลนันเป็
 นปั จจัยสําคัญทีมผี ลต่อประสิทธิภาพของคําแนะนําการลงทุนทีเหมาะสม

9.2.2 ข้ อมูลเชิงคุณภาพ
เป็ นข้ อมูลทีส าํ คัญและเกียวข้ องกับคําแนะนําในการลงทุน ได้ แก่ ข้ อมูลประวัติสว่ นตัวของผู้รับคําปรึกษาและผู้อยู่ใน
อุปการะ ข้ อมูลด้ านการทํางาน ช่วงอายุของผู้รับคําปรึกษา วัตถุประสงค์การลงทุน ข้ อจํากัดในการลงทุน เป็ นต้ น

ข้ อมูลประวัตสิ ่ วนตัวและผู้อยู่ในอุปการะ
เป็ นข้ อมูลทัว ไปเกียวกับผู้รับคําปรึ กษา เช่น ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปี เกิด สถานภาพสมรส สถานที
ติดต่อ ตลอดจนข้ อมูลผู้ทีอยู่ในอุปการะ ซึงเป็ นข้ อมูลพื นฐานทีสาํ คัญเพือใช้ ในการวิเคราะห์ภาพรวมของผู้รับคําปรึกษา และ
สะท้ อนถึงระดับความสามารถในการยอมรับความเสีย งของผู้รับคําปรึกษาได้ เช่น สถานภาพสมรส ซึง ผู้ทีมีสถานภาพโสดจะมี
ภาระและความรับผิดชอบโดยเปรี ยบเทียบแล้ วน้ อยกว่าผู้ทีมีสถานภาพสมรส รวมทัง ผู้รับคําปรึ กษาทีมีบุตรจะมีภาระและ
ความรับผิดชอบมากกว่าผู้ทีไม่มีบุตร ซึงภาระและความรับผิดชอบดังกล่าว จะแปรผกผันกับระดับความสามารถในการรับ
ความเสีย งของผู้รับคําปรึกษา เป็ นต้ น
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ช่ วงอายุของผู้รับคําปรึกษา
ช่วงอายุของผู้รับคําปรึกษา เป็ นข้ อมูลเพือใช้ ประกอบการพิจารณาระดับความสามารถในการรับความเสียงในการ
ลงทุนของผู้รับคําปรึกษา โดยผู้รับคําปรึกษาทีม ีอายุน้อยย่อมมีโอกาสทีจะแก้ ตวั ได้ หากการลงทุนมีความผิดพลาด ซึงสะท้ อน
ได้ ว่ามีระดับความสามารถในการรับความเสีย งจากการลงทุนได้ มากกว่าผู้รับคําปรึกษาทีสงู อายุ

ข้ อมูลด้ านการทํางาน
เป็ นข้ อมูลทีเกียวข้ องกับอาชีพและแหล่งรายได้ ในอนาคต (current career and future expectations) ของผู้รับ
คําปรึกษา ได้ แก่ ลักษณะงาน สถานทีทํางาน ตําแหน่ง อัตราเงินเดือนและโบนัส อายุงาน รวมถึง แนวโน้ มในการเปลียนงาน
ของผู้รับคําปรึ กษา โดยข้ อมูลดังกล่าว จะสะท้ อนถึงความมันคงด้ านรายได้ ของผู้รับคําปรึ กษา ซึงจะนํามาใช้ ประกอบการ
วิเคราะห์ระดับความสามารถในการรับความเสีย งของผู้รับคําปรึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการลงทุน
ผู้ให้ คาํ แนะนําการลงทุนควรมีความรู้ความเข้ าใจเกียวกับวัตถุประสงค์ด้านผลตอบแทนทีต้องการของผู้รับคําปรึกษา
ว่าต้ องการผลลัพธ์ จากแผนการลงทุนในรู ปแบบใด เช่น มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพือปกป้องเงินลงทุนไม่ให้ สญ
ู หายหรื อ
ลดลง (capital protection) หรื อต้ องการรายได้ ประจํา(current income) ต้ องการเพิมค่าของเงินทุน (capital appreciation)
หรื อต้ องการผลตอบแทนรวมจากการลงทุน (total return) ซึงรูปแบบผลตอบแทนทีต้องการสามารถนํามาสะท้ อนถึงระดับ
ความเต็มใจในการรับความเสีย งของผู้รับคําปรึกษาได้

ข้ อจํากัดหรือเงือ นไขการลงทุน
เนืองจากผู้รับคําปรึกษาแต่ละคนนันจะมี
 ข้อจํากัดในการลงทุนทีแ ตกต่างกัน ดังนัน ก่อนทีจ ะดําเนินการให้ คําแนะนํา
การลงทุน ควรทีจะพิจารณาถึงข้ อจํากัดในการลงทุนของผู้รับคําปรึกษา เช่น ผู้รับคําปรึกษาบางคนอาจจะต้ องการระดับสภาพ
คล่องทีแตกต่างกัน หรือมีกรอบระยะเวลาในการลงทุนทีแตกต่างกัน เป็ นต้ น
ทัง นี  ข้ อจํากัดหรื อเงือนไขการลงทุนของผู้รับคําปรึ กษาอาจส่งผลต่อการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
ลงทุนได้ โดยข้ อจํากัดหรื อเงือนไขในการลงทุนต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี 
• สภาพคล่ อ ง (liquidity) และการมี ต ลาดรองรั บ หรื อ ความสะดวกด้ านการซื อ ขาย (marketability)
ทัง นี  สภาพคล่อง (liquidity) คือ ความสามารถในการเปลียนหลักทรัพย์ทีถือครองอยู่ให้ เป็ นเงินสดได้ ในราคาทีเหมาะสม
โดยปราศจากผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์ นนั  ในขณะทีการมีตลาดรองรั บหรื อความสะดวก
ด้ านการซือ ขาย (marketability) คือ ความเร็ วและความสามารถในการขายหลักทรัพย์นนั  ได้ โดยง่ายและสะดวกเมือมีความ
ต้ องการใช้ เงินทุน ความต้ องการสภาพคล่องและการมีตลาดรองรับมีความสําคัญต่อการให้ คําแนะนําการลงทุนทังในระยะสั

น
และระยะยาว แม้ ว่าผู้รับคําปรึกษาทีมีการลงทุนในระยะยาวซึง มักจะลงทุนในสินทรัพย์ทมี ีสภาพคล่องตําแต่ให้ ผลตอบแทนใน
ระยะยาวทีสงู ก็ต้องมีการลงทุนในสินทรั พย์ทีมีสภาพคล่องสูงไว้ ส่วนหนึง เพือรองรับค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ทีอาจเกิดขึน โดยไม่
สามารถคาดการณ์ได้ ลว่ งหน้ า
• ระยะเวลาการลงทุน (investment horizon) คือ ระยะเวลาทีผ ้ รู ับคําปรึกษากําหนดไว้ สาํ หรับเป้าหมายการลงทุน
นัน ๆ ซึงระยะเวลาการลงทุนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน และอัตรา
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ผลตอบแทนทีได้ รับจากการลงทุน ทัง นี  ยิงมีเวลาในการลงทุนมากเท่าใดจะยิงส่งผลทําให้ มีทางเลือกการลงทุนเพือบรรลุ
วัตถุประสงค์การลงทุนดังกล่าวมากขึ น
• ข้ อพิจ ารณาทางด้ า นภาษี (tax considerations) คือ การพิจ ารณาอัตราภาษี เ งินได้ บุค คลธรรมดาทีผ้ ูรับ
คําปรึกษาอาจต้ องเสียจากเงินได้ พงึ ประเมินทีได้ รับในปี ภาษีปัจจุบนั อัตราภาษีทอี าจถูกหักหรื อต้ องจ่ายจากผลตอบแทนจาก
การลงทุนในแต่ละทางเลือก และสิทธิประโยชน์ทางภาษี ต่างๆ ทีเกิดขึน จากการลงทุน ซึง ผู้รับคําปรึกษาแต่ละรายอาจมีภาระ
ภาษี ทีแตกต่ า งกัน ดัง นัน การเลือกทางเลือกการลงทุนที ให้ ป ระโยชน์ ทางภาษี จึงจะเป็ นการเพิม ผลตอบแทนให้ กับผู้รั บ
คําปรึกษา
• กฎหมายและข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง (laws and regulations) คือ ข้ อกําหนดทางกฎหมายทีมีผลต่อการลงทุน
ของผู้รั บคํ า ปรึ ก ษา ทัง นี  ไม่ว่ า ผู้รั บคํ า ปรึ ก ษาจะเป็ นบุค คลธรรมดาหรื อ ผู้รั บ คํ าปรึ ก ษาประเภทสถาบันต่ า งต้ องเคารพ
กฎระเบียบในการลงทุนทีออกโดยหน่วยงานกํากับดูแลทังสิ
 น อย่างไรก็ตาม ผู้รับคําปรึกษาประเภทสถาบันอาจมีกฎระเบียบที
เข้ มงวดกว่าผู้รับคําปรึกษาประเภทบุคคลธรรมดา

• ความต้ องการพิเศษและเหตุการณ์ เฉพาะ (unique needs and circumstances) คือ ความต้ องการพิเศษของ
ผู้รับคําปรึกษาแต่ละราย ซึง อาจเกิดขึ นเพราะความพึงพอใจหรือเงือนไขเฉพาะตัวของผู้รับคําปรึกษาแต่ละรายดังกล่าว

9.2.3 ข้ อมูลเชิงปริมาณ
เป็ นข้ อมูลทีส าํ คัญไม่น้อยกว่าข้ อมูลเชิงคุณภาพ เนืองจากข้ อมูลเชิงปริมาณนี  เป็ นสิง ทีสะท้ อนถึงระดับความสามารถ
การรับความเสีย งจากการลงทุนของผู้รับคําปรึกษาได้ เป็ นอย่างดี สําหรับข้ อมูลเชิงปริมาณทีส าํ คัญๆ มีดงั นี 

พอร์ ตการลงทุนในปั จจุบัน
หลักทรัพย์ลงทุนทีมีอยู่ในพอร์ ตปั จจุบนั ของผู้รับคําปรึกษาเป็ นสิง ทีสะท้ อนได้ ว่าพฤติกรรมการลงทุนของผู้รับคําปรึกษา
เป็ นเช่นใด รวมถึง สะท้ อนถึงความรู้ด้านการลงทุนของผู้รับคําปรึกษา และสิง ทีผ้ รู ับคําปรึกษาคาดหวังจากการลงทุน ซึงข้ อมูล
ดังกล่าวจะเป็ นข้ อมูลประกอบการวิเคราะห์ระดับความเต็มใจในการรั บความเสียง (willingness to take risk) ของผู้รับ
คําปรึกษาได้

ข้ อมูลการเงินส่ วนบุคคล
ข้ อมูลทางการเงินของผู้รับคําปรึกษาสามารถสะท้ อนถึงความพร้ อมในการลงทุนของผู้รับคําปรึกษา ระดับความต้ องการ
สภาพคล่อ ง ภาระหนี ส ิ น และความมัง คัง ทางการเงิ น ของผู้รั บ คํ า ปรึ ก ษา ตลอดจนพฤติ ก รรมการใช้ จ่ า ย และระดับ
ความสามารถในการหารายได้ ของผู้รับคําปรึกษา ซึงสิง เหล่านี ล้ วนเป็ นสิง ทีช่วยให้ สามารถวิเคราะห์และประเมินระดับความ
เสีย งทียอมรับได้ ในการลงทุนของผู้รับคําปรึกษาได้ ถกู ต้ องมากยิง ขึ น
ทังนี
  ข้ อมูลทางการเงินส่วนบุคคลทีสาํ คัญประกอบไปด้ วยสินทรัพย์ หนี สิน รายได้ และรายจ่ายของบุคคล
• สินทรัพย์ (assets) คือทรัพยากรต่างๆ ทีบคุ คลเป็ นเจ้ าของหรื อมีอยู่ ซึงมีมลู ค่าทางเศรษฐกิ จ หมายความว่า
ทรัพยากรนันๆ
 จะสามารถถูกตีมลู ค่าเป็ นเงินสดได้ หรื อการถือครองทรัพยากรนันๆ
 สามารถสร้ างกระแสเงินสดได้ ในอนาคต
ทัง นี  สิน ทรั พย์ของบุค คลอาจได้ แก่ เงินสด เงินฝากประจํ า หลักทรั พย์ลงทุน กรมธรรม์ ประกันชี วิต กรมธรรม์ ประกันภัย
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อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น ซึงข้ อมูลดังกล่าวสามารถสะท้ อนถึงแหล่งเงินลงทุนในปั จจุบนั ของผู้รับคําปรึกษา รวมถึงทัศนคติใน
การลงทุนของผู้รับคําปรึกษาได้
• หนี สิน (liabilities) เป็ นข้ อมูลเกียวกับภาระผูกพันทีจะต้ องจ่ายกระแสเงินสดในอนาคตของผู้รับคําปรึ กษา อาทิ
ยอดหนีส ินเริ มต้ น ยอดหนีส ินคงค้ า ง ณ ปั จ จุบัน วันครบกํ าหนดชํา ระหนี  อัตราดอกเบีย วันก่ อหนี  และงวดการชํ า ระหนี 
ซึง ข้ อมูลดังกล่าวจะทําให้ เห็นโอกาสในการขาดสภาพคล่องในอนาคตของผู้รับคําปรึกษา
• รายได้ (income) เป็ นข้ อมูลทีสะท้ อนถึงความสามารถในการรับความเสียงของผู้รับคําปรึ กษา ซึงความสําคัญ
ของข้ อมูลนี อยู่ทีความสมําเสมอของรายได้ ความแน่นอนของระยะเวลาทีจะเกิดรายได้ ความมัน คงของรายได้ โดยผู้ทีมีแหล่ง
รายได้ เพียงแหล่งเดียวก็จะมีความมัน คงของรายได้ ตาํ กว่าผู้ทมี ีแหล่งรายได้ ทีมาจากหลายทาง
• รายจ่าย (expenditure) เป็ นกระแสเงินสดทีผ้ รู ับคําปรึ กษาต้ องจ่ายออกไปเพือจับจ่ายใช้ สอยสินค้ าหรื อบริ การ
ต่างๆ ทีต้องการ ซึงข้ อมูลนี จะทําให้ ทราบถึงพฤติกรรมการใช้ จ่ายของผู้รับคําปรึกษา โครงสร้ างค่าใช้ จ่ายของผู้รับคําปรึกษา
ซึง จะใช้ เป็ นข้ อมูลเพือประเมินขีดความสามารถในการออมและการลงทุนของผู้รับคําปรึกษาต่อไป

9.3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื#อประเมินระดับความเสี#ยงที#ยอมรับได้ ในการลงทุนของผู้รับคําปรึกษา
การประเมินระดับความเสียงทียอมรับได้ (risk tolerance) นัน เป็ นสิง ทีสําคัญมากในการให้ คําแนะนําการลงทุน
เนืองจากหากผู้รับคําปรึกษาไม่เข้ าใจในความเสียงทีอาจเกิดขึ นจากการลงทุน ตลอดจนระดับความเสียงทีตนเองยอมรับได้
เมือผลลัพธ์ จากทางเลือกการลงทุนไม่เป็ นไปตามทีคาดหวัง อาจสามารถสร้ า งผลกระทบในเชิงลบหรื อความเสียหายซึงมี
นัยสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของผู้รับคําปรึกษาเป็ นอันมาก อย่างไรก็ตาม การพิจารณาระดับการยอมรับความเสียงของผู้รับ
คําปรึกษานันค่
 อนข้ างมีความซับซ้ อนอย่างมาก เนืองจากมีปัจจัยทีเกียวข้ องมากมายและอาจแตกต่างกันไปเนืองจากปั จจัย
ส่วนบุคคลและปั จจัยทางจิตวิทยาของผู้รับคําปรึกษาแต่ละราย ดังนัน การประเมินระดับความเสีย งทียอมรับได้ จงึ ต้ องมีความรู้
ความเข้ าใจอย่างลึกซึ งถึงวิธีการประเมินระดับความเสีย งทีย อมรับได้ ในการลงทุนของผู้รับคําปรึกษาแต่ละราย
การประเมินระดับความเสีย งทียอมรับได้ ของผู้รับคําปรึกษานัน จะต้ องทําการประเมินทังระดั
 บความเต็มใจในการรับ
ความเสีย ง (willingness to take risk) และระดับความสามารถในการรับความเสียง (ability to take risk) ซึงต้ องอาศัย
การพิจ ารณาปั จ จัย หลายๆ ปั จจัย ประกอบกันเพือให้ สามารถประเมินระดับความเสีย งทียอมรับได้ ของผู้รับคํา ปรึ ก ษาได้
อย่างเหมาะสมมากทีสดุ ทังนี
  ผู้รับคําปรึ กษาแต่ละรายอาจมีความเต็มใจและความสามารถในการรับความเสียงในระดับที
แตกต่างกัน โดยผู้รับคํา ปรึ กษาทีมีระดับความเต็มใจและความสามารถในการรับความเสียงทีสูง สามารถทีจ ะลงทุนใน
หลักทรัพย์ทีมีความเสีย งสูงได้ เนืองจากมีระดับความเสียงทีย อมรับได้ ในการลงทุนทีสงู ในทางตรงกันข้ าม ผู้รับคําปรึกษาทีมี
ระดับความเต็มใจและความสามารถในการรับความเสียงทีตํา จะมีระดับความเสียงทียอมรับได้ ในการลงทุนตํา และส่งผลทํา
ให้ ควรได้ รับคําแนะนําการลงทุนในหลักทรัพย์ทีมีความมัน คงสูงและมีความเสีย งตํา
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9.3.1 ความเต็มใจในการรับความเสี#ยง
ในการประเมินความเต็มใจในการรับความเสีย ง สามารถพิจารณาจากปั จจัยดังต่อไปนี 
ทัศนคติต่อความเสีย ง
การวิเคราะห์ทศั นคติตอ่ ความเสีย งของผู้รับคําปรึกษาเพือประเมินความเต็มใจในการรับความเสีย งนัน อาจพิจารณา
จากพฤติกรรมของผู้รับคําปรึกษาว่า ชอบความท้ าทาย หรื อกล้ าได้ กล้ าเสียมากน้ อยแค่ไหน ทัง นี  จากงานวิจัยของ Marilyn
MacGruder Barnewall แห่ง MacGruder Agency พบว่า ทัศนคติต่อความเสีย งอาจส่งผลทําให้ สามารถประเมินความเต็มใจ
ในการรับความเสีย งของผู้รับคําปรึกษาเป็ น 2 ประเภท ดังนี 
1. ผู้รับคําปรึกษาเชิงรับ (passive investors) ซึงเป็ นผู้รับคําปรึกษาทีมกั จะหลีกเลีย งความเสีย ง หรื อไม่กล้ าทีจะ
เสีย ง กว่าจะตัดสินใจลงทุนในอะไรสักอย่าง จะคิดแล้ วคิดอีก สงวนท่าทีอยู่เป็ นเวลานาน และเน้ นการลงทุนทีมีโอกาสสูงทีจะ
สามารถรักษาเงินต้ นเอาไว้ ไม่ให้ สญ
ู หาย แน่นอนว่า ในแง่ดีก็คือ ทําให้ ไม่ประมาทในการลงทุน แต่ในแง่เสียคือ อาจทําให้
สูญเสียโอกาสในการลงทุนทีดีๆ ไปนันเอง โดยทัวไปแล้ ว ผู้รับคําปรึ กษาประเภทนีม ัก จะไม่ชอบลงทุนด้ ว ยตนเอง แต่จ ะ
มอบหมายการจัดการลงทุนให้ แก่มืออาชีพเป็ นผู้ดําเนินการแทนมากกว่า ทัง นี  บุคคลส่วนใหญ่ทีเข้ าข่ายเป็ นผู้รับคําปรึ กษา
ประเภทนี มักได้ แก่
- บุคคลทีม ีทนุ ทรัพย์โดยไม่ต้องฟั นฝ่ าอุปสรรค หรือสร้ างด้ วยมือตนเอง เช่น ได้ รับเงินมรดก หรื อขายทีดินทีมี
ราคาสูงขึ นจากถนนตัดผ่าน
บุคคลทีม ีทนุ ทรัพย์น้อย และกลัวการขาดทุน
- ลูกจ้ างทีมีหน้ าทีการงานในตํา แหน่งสูงขององค์กรขนาดใหญ่ เช่น ทนายความ ทีปรึ กษากฎหมาย และ
นักบัญชี เป็ นต้ น
2. ผู้รับคําปรึกษาเชิงรุก (active Investors) เป็ นผู้รับคําปรึกษาทีมีความเต็มใจทีจะรับความเสียงได้ มากกว่าผู้รับ
คําปรึกษาทัว ๆ ไป ชอบความท้ าทาย การตัดสินใจลงทุนในบางครัง อาจหุนหันพลันแล่น โดยมีความเห็นว่าถ้ าต้ องสูญเสียเงิน
ลงทุนไป แต่จะสามารถสร้ างขึ นใหม่ได้ ดังนัน จึงมักนิยมจัดการลงทุนด้ วยตนเอง เพราะมีความมัน ใจในตนเองสูง โดยบุคคล
ส่วนใหญ่ทีเข้ าข่ายเป็ นผู้รับคําปรึกษาประเภทนี มักได้ แก่
- บุคคลทีร ํารวยโดยสร้ างธุรกิจด้ วยตนเอง
บุคคลทีม ีทนุ ทรัพย์มาก และไม่กลัวการขาดทุน
- บุคคลทีม ีอาชีพอิสระ

รูปแบบของผลตอบแทนทีต ้ องการ
การให้ คาํ แนะนําในการลงทุนทีเ หมาะสมนัน ควรให้ ความสําคัญกับความต้ องการผลลัพธ์จากการลงทุน เนืองจากจะ
ถูกใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ซึงอาจมีคณ
ุ สมบัติ ตลอดจนผลตอบแทนและ
ระดับความเสีย งทีแตกต่างกันโดยสิ นเชิง ทังนี
 การพิจารณารูปแบบของผลตอบแทนทีผ้ รู ับคําปรึกษาต้ องการเพือประเมินความ
เต็มใจในการรับความเสีย งของผู้รับคําปรึกษา มีดงั นี 
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1. การปกป้องเงินลงทุน (capital protection) เป็ นรูปแบบการลงทุนทีผ้ รู ับคําปรึกษามีความเต็มใจในการรับความ
เสีย งน้ อย หรืออาจไม่มีความเต็มใจในการรับความเสีย งเลย เนือ งจากเงินลงทุนอาจเป็ นเงินส่วนสุดท้ ายทีเหลืออยู่ หรื อมีความ
ต้ องการใช้ เงินทุนในระยะสัน ดังนัน ควรแนะนําให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาลงทุนในตราสารทีม ีความเสีย งตําถึงตํามาก แต่ผลตอบแทนที
จะได้ รับจากการลงทุนจะไม่สงู มาก เช่น การลงทุนในตัวp เงินคลังและตราสารในตลาดเงิน เป็ นต้ น
2. รายได้ ประจําจากการลงทุน (current income) เป็ นรูปแบบการลงทุนทีผ้ รู ับคําปรึ กษาต้ องการกระแสเงินสดรับ
อย่างสมําเสมอเพือใช้ ในการเลี ยงชีพ เพราะฉะนัน การลงทุนจึงจํากัดอยู่ในส่วนของตราสารทีมีการจ่า ยรายได้ ประจํา เช่ น
ดอกเบี ยเป็ นส่วนมาก หรื ออาจอยู่ในรูปของเงินปั นผลซึงมีการจ่ายอย่างเป็ นประจําสมําเสมอ ทัง นี  รู ปแบบของการลงทุนที
ต้ องการผลตอบแทนเป็ นรายได้ จากการลงทุนย่อมแสดงถึงความเต็มใจในการรับความเสีย งค่อนข้ างตํา จนถึงปานกลาง
3. การเพิ ม มูลค่า ของเงิ นลงทุน (capital appreciation) เป็ นรู ปแบบการลงทุนที ผ้ ูรับ คํ า ปรึ ก ษาต้ อ งการให้
ความสําคัญกับการทํากําไรในการลงทุนเป็ นหลัก ดังนัน แนวทางการลงทุนจึงอาจมีความเสียงค่อนข้ างสูง ผู้รับคําปรึกษาที
ต้ องการผลตอบแทนในรู ปแบบนีจ ึงต้ องมีความเต็มใจทีจะยอมรับผลขาดทุนทีอาจเกิดขึน ในช่วงเวลาในการลงทุนได้ เช่ น
การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัททีอยู่ในระยะเริมก่อตัง แต่มโี อกาสในการเติบโตสูง เพือให้ ได้ ผลตอบแทนทีสงู เป็ นต้ น
4. ผลตอบแทนรวม (total return) เป็ นรูปแบบการลงทุนทีผ้ รู ับคําปรึกษาต้ องการรูปแบบของผลตอบแทนบางส่วน
จากการเพิมมูลค่าของเงินลงทุน ในขณะทียังต้ องการรายได้ ประจําจากการลงทุนบางส่วน และยังต้ องการรักษาเงินลงทุน
บางส่ว นให้ มีความมันคงไว้ ด้ ว ยเช่นกัน ส่งผลทํา ให้ ผ้ ูรับคํา ปรึ กษามีความเต็มใจในการรั บความเสียงในระดับปานกลาง
ผู้แนะนํา การลงทุนจึงควรแนะนํา ให้ ทํา การจัด สรรสินทรั พย์ลงทุนในหลัก ทรั พย์ แบบผสมกันระหว่า งหลัก ทรั พย์ ทีทํากํ าไร
หลักทรัพย์ทีให้ รายได้ ประจํา และหลักทรัพย์ทปี ลอดภัย โดยมีสดั ส่วนการลงทุนทีก ําหนดภายใต้ ระดับความเสีย งทียอมรับได้ ใน
การลงทุนของผู้รับคําปรึกษา

พฤติกรรมการลงทุนทีผ่านมา
พฤติกรรมการลงทุนในอดีตของผู้รับคําปรึกษาสามารถนํามาใช้ ในการวิเคราะห์ระดับความเต็มใจในการรับความ
เสียงของผู้รับคํา ปรึ กษา ทัง นี  พฤติกรรมการลงทุนของผู้รับคําปรึ กษาทีนําเงินส่วนใหญ่หรื อเกือบทัง หมดออมไว้ ในบัญชีเงิน
ฝากธนาคารพาณิชย์ย่อมบ่งบอกว่าผู้รับคําปรึกษาดังกล่าวมีความเต็มใจในการรับความเสีย งทีน้อยมากหรื อแทบไม่มีความ
เต็มใจในการรับความเสียงเลย ในขณะทีผ้ รู ับคําปรึกษาทีมีพฤติกรรมการลงทุนทัง การออมในบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์
และตราสารหนี ย่อมบ่งบอกถึงระดับความเต็มใจในการรับความเสีย งทีเพิมขึ น ส่วนผู้รับคําปรึกษาทีมีพฤติกรรมการลงทุนใน
อดีตทีมกี ารลงทุนในตราสารทุน ตราสารอนุพนั ธ์ อสังหาริ มทรัพย์ และทางเลือกการลงทุนอืนๆ ย่อมบ่งบอกว่าผู้รับคําปรึกษา
รายดังกล่าวมีความเต็มใจในการรับความเสีย งในระดับทีสงู กว่าผู้ทีออมเงินทังหมดไว้

ในบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์

9.3.2 ความสามารถในการรับความเสี#ยง
ความสามารถในการรับความเสีย ง เป็ นการวิเคราะห์ว่าฐานะการเงินของผู้รับคําปรึกษาดีพอทีจะรับสภาพความเสีย ง
ได้ ถึงระดับใด รู้ว่าต้ องลงทุนนานแค่ไหนจึงจะเหมาะสม เข้ าใจในความเสียงทีอาจเกิดขึ นจากการขาดทุนว่ามากน้ อยเพียงใด
และหากลงทุนไปแล้ วเกิดผิดพลาดขึน มา จะยอมรับผลลัพธ์ ของการสูญเสียนัน ได้ แค่ไหน ทังนี
  โดยทัว ไปแล้ วผู้รับคําปรึกษา
ไม่ได้ เป็ นปรปั กษ์ กบั ความเสีย ง แต่ผ้ รู ับคําปรึกษาจะเป็ นปรปั กษ์ กับการสูญเสีย ผู้รับคําปรึกษาส่วนใหญ่ต้องการผลตอบแทน
สูงโดยปราศจากการสูญเสียเงินต้ น ดังนัน การวัดระดับความสามารถในการรับความเสีย งจึงเป็ นปั จจัยสําคัญในการตัดสินใจ
สงวนลิขสิทธิ5โดย ศูนย์สง่ เสริ มการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ว่าควรแนะนําผู้รับคําปรึกษาให้ ลงทุนในหลักทรัพย์ใดจึงจะเหมาะสม ทังนี
  ปั จจัยทีใช้ ในการประเมินความสามารถในการรับ
ความเสีย ง ได้ แก่

ช่ วงอายุของผู้รับคําปรึกษา
ช่วงอายุของผู้รับคําปรึกษา จะมีผลกับระดับความสามารถในการรับความเสียงจากการลงทุน ทังนี
  ผู้รับคําปรึกษาที
อยู่ในช่วงอายุน้อยมีโอกาสทีจ ะแก้ ตวั ได้ หากการลงทุนมีความผิดพลาด ซึงจะส่งผลทําให้ มีความสามารถในการรับความเสีย ง
จากการลงทุนสูงกว่าผู้รับคําปรึกษาทีสงู อายุ การจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ จึงมีความแตกต่างกันไปตามช่วง
อายุของผู้รับคําปรึกษาแต่ละราย ดังแสดงในรูปที 9-1 ซึงมีแกนตัง เป็ นความมัง คังสุทธิ และแกนนอนเป็ นช่วงอายุของผู้รับ
คําปรึกษา
รูปที# 9-1 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างช่ วงอายุของผู้รับคําปรึกษา และความมั#งคั#งสุทธิ
ความมัง คัง สุทธิ
(Net Worth)

ระยะสะสม
(Accumulation Phase)

ระยะอุทิศ
(Gifting Phase)

ระยะมัน คง
(Consolidation Phase)

35

55

อายุ
(Age)

1. ระยะสะสม (accumulation phase) เป็ นช่วงอายุทีเริ มต้ นตัง แต่ช่วงทํางานในวัยหนุ่มสาว ทีมีรายได้ น้อยแต่
สมํา เสมอ จนไปถึงช่วงต้ นของวัยกลางคน เนืองจากเป็ นช่วงทีอายุยงั น้ อย ความรับผิดชอบยังไม่มากนัก สามารถรับความเสีย ง
ได้ มาก การพยายามสะสมทรั พย์สินจึงเป็ นไปเพือตอบสนองต่อความต้ องการของผู้รับคําปรึก ษาเองในระยะสันเป็
 นหลัก
ยกตัวอย่างเช่น การซือ รถยนต์ การซื อบ้ าน รวมถึงการลงทุนซื อขายหลักทรัพย์เพือการเก็งกําไร เป็ นต้ น นอกจากนี  ยังมีการ
สะสมทรัพย์สินเพือตอบสนองต่อความต้ องการในอนาคตทียาวนานออกไปอีกด้ วย ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนในกองทุนรวม
เพือการเลี ยงชีพ (RMF) การสะสมเงินเข้ ากองทุนสํารองเลี ยงขีพ (provident fund) หรื อกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
เป็ นต้ น
2. ระยะมันคง (consolidation phase) เป็ นช่ ว งอายุใ นช่ว งวัย กลางคน ซึง มี รายได้ เพิมขึน อย่ า งสมํา เสมอ
ตามหน้ าทีก ารงาน และความรับผิดชอบทีเพิมสูงขึ น ภาระหนี สินทีมีอยู่ก็ลดลง หรื ออยู่ในช่วงทีใกล้ ปลอดจากภาระหนี สินทีมี
อยู่ ส่งผลให้ มีเงินได้ สว่ นเกินทีส ามารถนํามาใช้ ในการลงทุนได้ มากขึ น อย่างไรก็ตาม เนือ งจากอายุทีเพิมมากขึ น ตลอดจนการ
มีภาระครอบครัว ทําให้ ความสามารถในการยอมรับความเสีย งลดน้ อยลง นอกจากนี  ผู้รับคําปรึกษาอาจมีความต้ องการเงินไว้
สงวนลิขสิทธิ5โดย ศูนย์สง่ เสริ มการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ใช้ เมือยามเกษียณอายุจากการทํางาน การให้ คําแนะนําการลงทุนในช่วงอายุนี จึงต้ องเน้ นไปทีการลงทุนในระยะยาวซึง มีความ
เสีย งน้ อย โดยได้ รับผลตอบแทนทีค่อนข้ างแน่นอนอย่างต่อเนือ ง และต้ องเป็ นการลงทุนทีมโี อกาสสูงทีจะสามารถรักษาเงินต้ น
เอาไว้ ไม่ให้ สญ
ู หาย
3. ระยะอุทิศ (gifting phase) เป็ นช่วงอายุทเี ริมต้ นตังแต่
 เกษียณอายุจากการทํางาน จึงมีโอกาสน้ อยลงในการทีจะ
หารายได้ เพิม ขึน บางคนอาจรับงานไม่เต็มเวลาในฐานะทีป รึกษากิจการต่างๆ หรือบางคนอาจไม่มีงานทําเลยก็เป็ นได้ แต่ไม่ว่า
จะเป็ นกรณีใด ในระยะนี จะเป็ นช่วงทีเ ริมใช้ จ่ายเงินจากทรัพย์สนิ ทีส ะสมและลงทุนไว้ รวมถึงเงินบําเหน็จ บํานาญทีได้ รับจาก
กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี ยงชีพ หรื อกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ แล้ วแต่กรณี โดยการให้ คําแนะนําการ
ลงทุนในช่วงอายุนี  แน่นอนว่าต้ องคํานึงถึงความมัน คงของการลงทุนมากยิงขึ น ควบคู่ไปกับการพยายามปกป้องความเสียงที
เกิดขึนจากภาวะเงิ

นเฟ้ออันจะทําให้ มลู ค่าทีแท้ จริงของเงินลงทุนลดลง พร้ อมกับดําเนินการจัดสรรเงินได้ สว่ นเกินทีเ หลือใช้ จ่าย
ให้ แก่ลกู หลาน บุคคลอืนๆ ทีด ้ อยโอกาส หรือเพือการกุศลต่างๆ ได้ นนั เอง
ทัง นี  หากนําช่วงอายุแต่ละช่วงของผู้รับคําปรึกษามาพิจารณาเปรี ยบเทียบกับอัตราผลตอบแทน และความเสียงที
อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ดังแสดงในรูปที 9-2 แล้ ว จะเห็นได้ ว่า ระยะสะสม ซึงหมายถึงบุคคลทีมีอายุไม่เกิน
35 ปี จะเป็ นช่วงอายุทีผ้ รู ับคําปรึกษาสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ทีให้ ผลตอบแทนสูง และมีความเสียงสูงได้ ทังนี
  ก็เพราะอายุ
ยังน้ อย และรับความเสียงได้ มาก ในทางตรงกันข้ าม หากผู้รับคําปรึ กษาอยู่ในระยะการใช้ จ่าย และระยะการอุทิศ ย่อมต้ อง
เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ทมี ีความมัน คงสูง เพราะรับความเสีย งได้ น้อยลงนัน เอง
รูปที# 9-2 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี#ยงจากการลงทุนในแต่ ละช่ วงอายุของผู้รับคําปรึกษา
อัตรา
ผลตอบแทน

X

ระยะสะสม
(accumulation phase)
X

ระยะมัน คง
(consolidation phase)
X

ระยะการอุทิศ
(gifting phase)

ความเสีย ง

สถานะทางการเงิน
การพิจารณาสถานะทางการเงินของผู้รับคําปรึ กษาเพือใช้ ประเมินระดับความสามารถในการรับความเสียง อาจ
พิจารณาจากปั จจัยดังต่อไปนี 
1. ระดับรายได้ เมือเทียบกับรายจ่ายของผู้รับคําปรึ กษา ผู้รับคําปรึกษาทีมีรายได้ มากกว่ารายจ่ายค่อนข้ างมาก
ย่อมมีความสามารถในการรับความเสียงได้ สงู มากขึ น เนืองจากในกรณีทีผลลัพธ์จากการลงทุนทีเกิดขึน จริ งไม่เป็ นไปตามที
คาดหวัง ไว้ ผู้รับ คํา ปรึ กษาก็ ยัง มีร ายได้ เ หลือ เพีย งพอสํา หรั บ ใช้ จ่า ยโดยไม่กระทบต่ อการดํา เนินชี วิต ตามปกติของผู้รั บ
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คําปรึกษา และยังมีเงินเหลือเพียงพอทีจะนําไปลงทุนเพิม เติม ทังนี
  ผู้รับคําปรึกษาทีม ีรายได้ สงู ขึ นอาจมีความต้ องการลงทุนใน
สินทรัพย์ทางการเงินทีมีอัตราผลตอบแทนสูงและความเสียงสูงขึ น เนืองจากมีกําลังซื อมากขึน และอาจจัดสรรเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ทีมีสภาพคล่องสูงและความเสีย งน้ อยในสัดส่วนทีน้อยลง
2. ความเพียงพอของเงินสดสํารองเผือฉุกเฉิน ซึงเป็ นเงินทีมีไว้ ใช้ ในยามจําเป็ นฉุกเฉิน จะต้ องสามารถเบิกใช้ ได้
ในทันทีเมือเกิดเหตุฉกุ เฉินขึ น และควรมีอย่างน้ อย 6 เท่าของรายจ่ายประจําต่อเดือน ทังนี
  ผู้รับคําปรึกษาทีมีเงินสดสํารองเผือ
ฉุกเฉินอย่างเพียงพอ จะมีความสามารถในการรับความเสียงเพิมขึน เนืองจากในกรณีทีผลลัพธ์ จากการลงทุนทีเกิดขึ นจริ งไม่
เป็ นไปตามทีค าดหวังไว้ และมีเหตุฉกุ เฉินเกิดขึ น ผู้รับคําปรึกษาก็ยงั มีเงินสดสํารองเพือ ใช้ จ่ายโดยไม่จําเป็ นต้ องขายหลักทรัพย์
หรือกลุม่ หลักทรัพย์ทีถือครองเพือเปลีย นเป็ นเงินสดไปใช้ จ่าย
3. ภาระหนีส ิน ทีมีพนั ธะผูกพันต้ องรับผิดชอบตามสัญญา ซึงหากไม่ทําตามสัญญา ก็จะเกิดปั ญหาอืนๆ ตามมา
ภายหลังได้ เช่น ถูกยึดทรัพย์สิน ถูกฟ้ องล้ มละลาย เป็ นต้ น ทังนี
  ผู้รับคําปรึกษาทีมีภาระหนีส ินอาจมีความสามารถในการรับ
ความเสีย งทีตาํ กว่าผู้รับคําปรึกษาทีไ ม่มีภาระหนี สิน เนืองจากหากผู้รับคําปรึกษาไม่สามารถหารายได้ เพียงพอทีจะนําไปชําระ
หนี สินหรือภาระผูกพันต่างๆ ก็อาจมีความจําเป็ นต้ องนําหลักทรัพย์ทีลงทุนไปขาย ซึง หากในช่วงจังหวะเวลาดังกล่าวราคาของ
หลักทรัพย์ปรับตัวลดลงก็อาจส่งผลทําให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาต้ องขายหลักทรัพย์ในราคาทีข าดทุน
4. ความมังคังสุทธิ (net worth) หมายถึง สินทรัพย์สทุ ธิ คงเหลือของผู้รับคําปรึ กษา หลัง จากหักหนีส ินทีมีอยู่
ทัง หมดออกจากสิน ทรั พ ย์ ร วมทีมี อยู่ใ นปั จ จุบัน ผู้รั บคํา ปรึ ก ษาที มีค วามมังคังน้ อยอาจเน้ นการลงทุนในหลัก ทรั พย์ ทีใ ห้
ผลตอบแทนทีแน่นอน มีความเสีย งตํา มีสภาพคล่องสูงเพือให้ สามารถแลกเปลียนเป็ นเงินสดสําหรับใช้ จ่ายในยามฉุกเฉินได้
เช่น การลงทุนในตราสารหนี ประเภทตัวp เงินคลังของรัฐบาล การฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ เป็ นต้ น

9.3.3 การประเมินระดับความเสี#ยงที#ยอมรับได้ ในการลงทุนของผู้รับคําปรึกษาจากแบบสอบถาม
ในการประเมินระดับความเสีย งทีย อมรับได้ ในการลงทุนของผู้รับคําปรึ กษาจากความเต็มใจในการรั บเสีย งและ
ความสามารถในการรับความเสีย งนันเป็
 นสิง ทียากในทางปฏิบตั ิ ดังนัน ในทางปฏิบตั ิผ้ แู นะนําการลงทุนอาจใช้ วิธีการประเมิน
จากแบบสอบถาม (questionnaire) เพือประเมินระดับความเสีย งทียอมรับได้ ของผู้รับคําปรึกษาได้
แบบสอบถามทีใ ช้ ในการประเมินระดับความเสีย งทียอมรับได้ ของผู้รับคําปรึกษามักจะมีลกั ษณะของคําถามทีม่งุ เน้ น
การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกียวกับความเต็มใจในการรับความเสียง เช่น การสอบถามทัศนคติเกียวกับความเสีย ง รู ปแบบของ
ผลตอบแทนทีต ้ องการ และประวัติการลงทุนทีผ่านมาของผู้รับคําปรึกษา นอกจากนัน จะเป็ นคําถามทีม่งุ เน้ นการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลเกียวกับความสามารถในการรับความเสีย ง เช่น การสอบถามเกียวกับวัตถุประสงค์ของเป้าหมายการลงทุน ระยะเวลาที
ต้ องการบรรลุเป้าหมาย สถานะทางการเงิน และช่วงอายุ รวมไปถึง การสอบถามข้ อมูลเกียวกับเงือนไขหรื อข้ อจํากัดอืนๆ ของ
การลงทุน และมีการกําหนดคะแนนให้ กับคําตอบทีผ้ ูรับคําปรึกษาเลือก เมือรวมคะแนนจากคําตอบในทุกข้ อทีผ้ รู ับคําปรึกษา
ทําในแบบสอบถาม จะมีการนําคะแนนรวมนัน มาจัดแบ่งกลุ่มเพือประเมินระดับความเสียงทียอมรับได้ ของผู้รับคําปรึ กษา
รวมถึงการให้ กรอบแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนเบื องต้ น ทัง นี  สถาบันการเงินแต่ละแห่งอาจมีการแบ่งระดับการยอมรับ
ความเสีย งของผู้รับคําปรึกษาและสัดส่วนการจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนเบือ งต้ นทีแตกต่างกันออกไป ตัวอย่างแบบสอบถาม
เพือวัดระดับความเสียงทียอมรับได้ ในการลงทุนต่อไปนีเ ป็ นของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึงจะใช้ เป็ นแบบทดสอบ
มาตรฐานในการนําไปประเมินระดับความเสียงทียอมรับได้ ในการลงทุนของผู้รับคําปรึ กษาเบือ งต้ น เพือใช้ ประกอบการให้
คําแนะนําในการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนทีเหมาะสมให้ กบั ผู้รับคําปรึกษาต่อไป
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ทังนี
  แนวทางการประเมินระดับความเสีย งทียอมรับได้ ในการลงทุนอาจสามารถจําแนกผู้รับคําปรึกษาตามระดับการ
ยอมรับความเสีย งได้ ดงั ต่อไปนี 
• ผู้รับคําปรึกษาทีรับความเสียงได้ ในระดับตํา (conservative investor) เป็ นผู้ทีมีฐานะการเงินยังไม่เข้ มแข็ง
มากนัก หรือมีทศั นคติทีไม่ดีต่อความเสียง หรือมีเป้าหมายในการลงทุนมีระดับความสําคัญค่อนข้ างมาก ซึง ถ้ าหากผลการ
ลงทุนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือเกิดผลขาดทุนในจํานวนมากอาจจะส่งผลกระทบกับอารมณ์ หรื อมาตรฐานในการดําเนิน
ชีวิตของผู้รับคําปรึกษาและครอบครัวได้
• ผู้รับคําปรึ กษาทีรับความเสียงได้ ในระดับปานกลาง (moderate investor) เป็ นผู้รับคําปรึ กษาทีมีฐานะการเงิน
มัน คง และมีระดับความสําคัญของเป้าหมายปานกลาง หรือมีทศั นคติตอ่ ความเสีย งปานกลาง ซึงสะท้ อนได้ ว่าเมือไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายการลงทุนหรือเกิดผลขาดทุนจากการลงทุน ก็สามารถยอมรับได้ ในระดับหนึง และไม่สง่ ผลกระทบต่อมาตรฐาน
การดําเนินชีวิตของผู้รับคําปรึกษาและครอบครัวมากนัก
• ผู้รับคําปรึกษาทีรับความเสีย งได้ ในระดับสูง (aggressive investor) เป็ นผู้ทีสามารถยอมรับความเสียงทีเกิดขึ น
จากการลงทุนได้ สงู ขึน เนืองจากคาดหวังว่าอัตราผลตอบแทนทีจะได้ รับจะสูงขึ นในระยะยาว และสามารถชดเชยผลขาดทุนที
เกิ ด ขึน ได้ ใ นระยะเวลาใดเวลาหนึง รวมทัง คาดว่ าผลขาดทุน ทีเกิ ดขึน นัน เป็ นเพี ยงระยะสัน จะไม่ ส่งผลกระทบมากต่ อ
มาตรฐานการดําเนินชีวติ ของผู้รับคําปรึกษาและครอบครัวอย่างมีนยั สําคัญ
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แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
คําถามข้ อ 1-10 ใช้ เพื#อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่ าน
1. ปั จจุบนั ท่านอายุ
ก. มากกว่า 55 ปี
ข. 45 – 55 ปี
ค. 35 – 44 ปี
ง. น้ อยกว่า 35 ปี

คะแนน

2. ปั จจุบนั ท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้ จ่ายประจํา เช่น ค่าผ่อนบ้ าน รถ ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว และค่าเลี ยงดูครอบครัว
เป็ นสัดส่วนเท่าใด
คะแนน
ก. มากกว่าร้ อยละ 75 ของรายได้ ทงหมด
ั
ข. ระหว่างร้ อยละ 50 ถึงร้ อยละ 75 ของรายได้ ทงหมด
ั
ค. ระหว่างร้ อยละ 25 ถึงร้ อยละ 50 ของรายได้ ทงหมด
ั
ง. น้ อยกว่าร้ อยละ 25 ของรายได้ ทงหมด
ั
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปั จจุบนั อย่างไร
คะแนน
ก. มีทรัพย์สนิ น้ อยกว่าหนี สิน
ข. มีทรัพย์สนิ เท่ากับหนี สิน
ค. มีทรัพย์สนิ มากกว่าหนี สิน
ง. มีความมัน ใจว่ามีเงินออมหรื อเงินลงทุนเพียงพอสําหรับการใช้ ชีวติ หลังเกษียณอายุแล้ว
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สนิ กลุม่ ใดต่อไปนี บ้ าง (เลือกได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
ก. เงินฝากธนาคาร
คะแนน
ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี 
ง. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อืนทีมีความเสีย งสูง
5. ระยะเวลาทีท่านคาดว่าจะไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนนี 
ก. ไม่เกิน 1 ปี
ข. 1 ถึง 3 ปี
ค. 3 ถึง 5 ปี
ง. มากกว่า 5 ปี
6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ
ก. เน้ นเงินต้ นต้ องปลอดภัยและได้ รับผลตอบแทนสมําเสมอแต่ตําได้
ข. เน้ นโอกาสได้ รับผลตอบแทนทีสมํา เสมอ แต่อาจเสีย งทีจะสูญเสียเงินต้ นได้ บ้าง
ค. เน้ นโอกาสได้ รับผลตอบแทนทีสงู ขึน แต่อาจเสีย งทีจ ะสูญเสียเงินต้ นได้ มากขึ น
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ง. เน้ นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสีย งทีจ ะสูญเงินต้ นส่วนใหญ่ได้
7. เมือพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุม่ การลงทุนทีอาจเกิดขึ นด้ านล่าง ท่านเต็มใจทีจ ะลงทุนใน
กลุม่ การลงทุนใด
คะแนน
กําไร

1

ก.
ข.
ค.
ง.

2

3

4

ขาดทุน

กลุม่ การลงทุนที 1 มีโอกาสได้ รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
กลุม่ การลงทุนที 2 มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ ถึง 1%
กลุม่ การลงทุนที 3 มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ ถงึ 5%
กลุม่ การลงทุนที 4 มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ ถงึ 15%

8. ถ้ าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สนิ ทีมโี อกาสได้ รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้ วยเช่นกัน ท่านจะรู้สกึ อย่างไร
ก. กังวลและตืนตระหนกกลัวขาดทุน
คะแนน
ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้ าใจได้ บ้าง
ค. เข้ าใจและรับความผันผวนได้ ในระดับหนึง
ง. ไม่กงั วลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนทีอาจจะได้ รับสูงขึ น
9. ท่านจะรู้สกึ กังวล/รับไม่ได้ เมือมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
ก. 5% หรือน้ อยกว่า
ข. มากกว่า 5%-10%
ค. มากกว่า 10%-20%
ง. มากกว่า 20% ขึนไป


คะแนน

10. หากปี ทีแล้ วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปี นี ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทําอย่างไร
ก. ตกใจ และต้ องการขายการลงทุนทีเ หลือทิ ง
คะแนน
ข. กังวลใจ และจะปรับเปลีย นการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สนิ ทีเสีย งน้ อยลง
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
ง. ยังมัน ใจ เพราะเข้าใจว่าต้ องลงทุนระยะยาว และจะเพิม เงินลงทุนในแบบเดิมเพือ เฉลีย ต้ นทุน
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คําถามข้ อ 11-12 ใช้ เป็ นข้ อมูลเพิ#มเติมเพื#อประกอบการให้ คาํ แนะนํา
ใช้ เฉพาะที#จะมีการลงทุนในอนุพนั ธ์ และหุ้นกู้อนุพนั ธ์ โดยตรงเท่ านัน*
11. หากการลงทุนในอนุพนั ธ์และหุ้นกู้อนุพนั ธ์ประสบความสําเร็จ ท่านจะได้ รับผลตอบแทนในอัตราทีส งู มาก แต่หากการ
ลงทุนล้ มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทังหมด

และอาจต้ องลงเงินชดเชยเพิมบางส่วน ท่านยอมรับได้ เพียงใด
ก. ไม่ได้
ข. ได้ บ้าง
ค. ได้
ใช้ เฉพาะที#จะมีการลงทุนในต่างประเทศ
12. นอกเหนือจากความเสีย งในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสีย งด้ านอัตราแลกเปลีย นได้ เพียงใด
ก. ไม่ได้
ข. ได้ บ้าง
ค. ได้

รวมคะแนนข้ อ 1 – 10

คะแนน

เกณฑ์ การคิดคะแนน
รวมคะแนนเฉพาะข้ อ 1 – 10 สําหรับข้ อ 11 และ 12 ไม่นํามาคิดคะแนน
ตอบ ก. = 1 คะแนน
ตอบ ข. = 2 คะแนน
ตอบ ค. = 3 คะแนน
ตอบ ง. = 4 คะแนน
หมายเหตุ:

1. สําหรับข้ อ 4 หากตอบหลายข้ อให้ เลือกข้ อทีคะแนนสูงสุด
2. สําหรับข้ อ 11 และ 12 ไม่มีผลกับการคิดคะแนน เนืองจากเป็ นการให้ ความรู้เกียวกับผลตอบแทนและความเสีย งของ
ผลิตภัณฑ์ก่อนที ผู้ลงทุนจะตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์นั นๆ

ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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แบบแสดงผลการวัดระดับความเสี#ยงที#ยอมรับได้ ในการลงทุน (Risk tolerance)
คะแนนรวม

ระดับ

ประเภทผู้ลงทุน

คําแนะนํา

 น้ อยกว่า 15

1

รับความเสีย งได้ ตาํ

คุณเป็ นบุคคลทียอมรั บความเสียงได้ น้อย หรื อแทบจะไม่ได้ เลย ดังนัน
วัตถุประสงค์การลงทุนของคุณจึงมุ่งไปที การพยายามรั กษาเงินลงทุน
(เงิ นต้ น ) ให้ มี ความมัน คง ปลอดภั ย และมี ส ภาพคล่ อ งสูง เป็ นหลัก
โดยคุณสามารถยอมรับอัตราผลตอบแทนไม่สงู มากได้

 15 – 21

2

รับความเสีย งได้ ปานกลาง ค่อนข้ างตํา

คุณเป็ นบุคคลที สามารถยอมรั บความเสียงได้ ปานกลางค่อนข้ า งตํ า
โดยมุ่งพยายามรั ก ษาเงิน ลงทุน (เงิ นต้ น ) ให้ มีความมัน คง ปลอดภัย
และมีสภาพคล่องสูง แต่ยงั คาดหวังทีจะให้ ได้ รับผลตอบแทนทีสงู ขึ น

 22 – 29

3

รับความเสีย งได้ ปานกลาง ค่อนข้ างสูง

คุณเป็ นบุคคลที สามารถยอมรั บความเสียงได้ ปานกลาง ค่อนข้ า งสูง
เพือให้ ได้ รับผลตอบแทนที สงู ขึน และยังมุ่งหวังให้ เงินลงทุนบางส่วนมี
การเติบโตเพิมมูลค่ามากขึ น

 30 – 36

4

รับความเสีย งได้ สงู

คุณเป็ นบุคคลทีสามารถยอมรับความผันผวน หรื อความเสียงจากการ
ลงทุ น ได้ สูง โดยคุณ หวัง ที จ ะได้ รับ ผลตอบแทนที สูง มากขึน รวมถึ ง
โอกาสทีเงินลงทุนจะเติบโตเพิมมากขึ นในการลงทุน

 37 ขึ นไป

5

รับความเสีย งได้ สงู มาก

คุณเป็ นบุคคลทีสามารถยอมรับความผันผวน หรื อความเสียงจากการ
ลงทุนได้ สงู มาก โดยคุณหวังที จะได้ รับผลตอบแทนทีสงู มากขึ น ถึงแม้
จะมีโอกาสทีจะได้ รับผลขาดทุนสูงมากเช่นกัน

9.4 แนวคิดการจัดสรรสินทรัพย์ ลงทุน
การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนในกลุม่ หลักทรัพย์ถือเป็ นหลักสําคัญในการกระจายการลงทุน (diversification) เนืองจาก
สามารถช่ ว ยลดความเสีย งโดยรวมของกลุ่มหลัก ทรัพย์ ดังนัน เนือ หาในหัวข้ อนีจ ึงมุ่งเน้ นในการสร้ างความรู้ค วามเข้ า ใจ
เกียวกับความหมายและความสําคัญของการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน ขันตอนและกลยุ

ทธ์ ในการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนประเภท
ต่างๆ และอธิบายถึงรูปแบบการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนทีผ้ รู ับคําปรึกษาสามารถทีจะนําไปใช้ ปฎิบตั ิได้

9.4.1 ประเภทของกลุ่มสินทรัพย์ ลงทุน
กลุ่ม สินทรั พย์ (asset class) หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์หรื อหลักทรั พย์ ทีมีลกั ษณะทีเหมือน หรื อ ใกล้ เคีย งกัน
โดยสินทรั พย์หรื อหลัก ทรั พย์ ทีต่างกลุ่มกันจะมีลัก ษณะทีแตกต่า งกันออกไป ทัง นี  การจํ า แนกประเภทชัน สินทรั พย์ ทีเป็ น
ประเภทเดียวกันจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี 
(1) สินทรัพย์ในกลุม่ เดียวกัน (asset class) ต้ องมีลกั ษณะเหมือนกัน
(2) กลุม่ สินทรัพย์แต่ละกลุม่ ต้ องไม่ซํ าซ้ อนกับกลุม่ สินทรัพย์อืนๆ (mutually exclusive)
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(3) กลุม่ สินทรัพย์ต้องมีคณ
ุ สมบัติในการกระจายความเสียง (diversification) โดยควรมีค่าสหสัมพันธ์ ตํากับกลุ่ม
สินทรัพย์อืนๆ
ทัง นี  ประเภทของชัน สินทรั พย์ ล งทุน ซึงผู้รับคํา ปรึ กษาสามารถจัด สรรเงินทุนเพือลงทุนสามารถจําแนกออกเป็ น
ประเภทต่างๆ ตามคุณสมบัติข้างต้ นและจําแนกตามอัตราผลตอบแทนทีค าดหวังและความเสีย งได้ ดังนี 
• สินทรั พย์ ใ กล้ เ คี ย งเงิ น สด เป็ นสิน ทรั พ ย์ ประเภทที มีสภาพคล่ องสูง ความเสี ยงตํา และอัต ราผลตอบแทนที
คาดหวังตํา โดยปกติแล้ ว เงินลงทุนในส่วนนี ถือว่ามีความจําเป็ นทีต้องดํารงเอาไว้ เพือเป็ นค่าใช้ จ่ายในชีวิตประจําวัน และเผือ
เป็ นเงินสํารองไว้ ใช้ ในยามฉุกเฉิน ซึง ผู้รับคําปรึกษาแต่ละรายย่อมมีความต้ องการใช้ ทีแตกต่างกัน หลักทรัพย์ประเภทนี  ได้ แก่
เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวp เงิน เป็ นต้ น
• ตราสารหนี  เป็ นสิ น ทรั พ ย์ ที ผ้ ูรั บ คํ า ปรึ ก ษาหรื อ ผู้ ถื อ ตราสารหนี ม ี ส ถานะเป็ นเจ้ า หนี  โดยมี สิท ธิ ที จ ะได้ รั บ
ผลตอบแทนในรู ปแบบของดอกเบีย ทีตกลงกันล่วงหน้ า และได้ รับมูลค่าไถ่ถอนคืนเมือครบกํ าหนด ตราสารหนีท ีออกโดย
ภาครัฐจะเรี ยกว่า พันธบัตรในขณะทีตราสารหนีท ีออกโดยภาคเอกชนจะเรี ยกว่า หุ้นกู้ ตราสารหนีเ ป็ นสินทรัพย์ซึงมีสภาพ
คล่องปานกลาง มีความเสีย งในระดับปานกลาง ทังนี
  อัตราผลตอบแทนทีค าดหวังของตราสารหนี จะอยู่ในระดับทีสงู กว่าอัตรา
ดอกเบี ยทีได้ รับจากการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ เงินลงทุนในส่วนนีเ หมาะสําหรั บเป้ าหมายการลงทุนทีต้องการรายได้
ประจํา
• ตราสารทุน เป็ นสินทรั พย์ ทีผ้ ูถือ ตราสารทุน มีสถานะเป็ นเจ้ า ของ โดยมีสิทธิ จ ะได้ รับส่ว นแบ่งกํ า ไรในรู ป ของ
เงินปั นผล เช่น หุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญ ตราสารทุนเป็ นสินทรั พย์ประเภททีมีสภาพคล่องสูง ความเสียงสูง ทัง นี  อัตรา
ผลตอบแทนทีคาดหวังจากการลงทุนในตราสารทุนก็จ ะสูงด้ วยเช่นกัน เงินลงทุนในส่วนนีเ หมาะสํา หรับผู้รับคําปรึ ก ษาที
ต้ องการให้ มลู ค่าเงินลงทุนเติบโตเพิมขึ น
• ตราสารอนุพนั ธ์ เป็ นสัญญาทีผ้ ถู ืออาจได้ รับผลตอบแทนทีอ้างอิงจากสินทรัพย์ หรื อตัวแปรใดๆ เช่น ฟิ วเจอร์ ส
ออปชัน เป็ นต้ น ทัง นี  ตราสารอนุพนั ธ์ จะเป็ นสินทรัพย์ประเภททีมีความเสียงหรื อความผันผวนสูงกว่าสินทรัพย์ประเภทอืนๆ
ทีได้ กล่าวถึงข้ างต้ น ส่งผลทําให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาคาดหวังอัตราผลตอบแทนสูงมาก เงินลงทุนในส่วนนี จึงเหมาะสมสําหรับผู้รับ
คําปรึกษาทีสามารถรับความเสีย งได้ สงู มากๆ เท่านัน
ถึงแม้ ว่าอัตราผลตอบแทนทีคาดหวัง และความเสียงของสินทรั พย์ทีต่า งประเภทกันจะมีความแตกต่า งกันอย่า ง
ชัดเจน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในเชิงลึกจะพบว่า หลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน เช่น ถ้ าเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัททีต่างกัน
ก็ยงั อาจมีอตั ราผลตอบแทนทีค าดหวังและมีความเสีย งทีแ ตกต่างกันได้ แม้ ว่าจะเป็ นตราสารทุนประเภทเดียวกันก็ตาม

9.4.2 ความหมายและความสําคัญของการจัดสรรสินทรัพย์ ลงทุน
การจัด สรรสิน ทรัพย์ลงทุน (asset allocation) หมายถึง การแบ่งสัด ส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทที
แตกต่างกันจากจํานวนเงินลงทุนทีม ีอยู่ทงหมดที
ั
ต้องการกระจายไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ทังนี
 การจัดสรรสินทรัพย์
ลงทุนโดยการกระจายเงินลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเภทกันก็เพือป้องกันการสูญหายของเงินลงทุนทังหมด

โดยหากการลงทุน
ในหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึงขาดทุน ผู้รับคําปรึ กษาก็ยังมีเงินลงทุนในส่วนอืนมาชดเชยจากการลงทุนในสินทรัพย์
ประเภทอืนๆ ทีรองรับอยู่นนั เอง
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ทังนี
 การพิจารณาการจัดสรรเงินลงทุนกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ด้ วยสัดส่วนเงินลงทุนทีแ ตกต่างกัน
นัน ย่อมขึนอยู
 ่กบั อัตราผลตอบแทนทีคาดหวัง และระดับการยอมรับความเสีย งของผู้รับคําปรึกษาแต่ละราย โดยผู้แนะนําการ
ลงทุนควรศึกษาและทําความเข้ าใจถึงสภาวะของตลาดการเงิน ตลอดจนลักษณะของสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์แต่ละประเภทว่า
เหมาะสมกับผู้รับคํา ปรึ กษามากน้ อยเพีย งใด ในการจัดสรรสินทรั พย์ ลงทุนทีดีนัน ควรมีก ารแบ่ง เงิ นลงทุนในหลักทรั พย์
หลากหลายประเภท เพือเป็ นการกระจายความเสีย งในการลงทุน อีกทังยั
 งต้ องสามารถปรับเปลีย นได้ ตามความเหมาะสม เมือ
สภาวะตลาดการเงินเปลีย นแปลงไป
Gary Brinson, Randolph Hood และ Gilbert Beebower ได้ เผยแพร่ งานวิจยั “Determinants of Portfolio
Performance” ในวารสาร Financial Analyst Journal ฉบับเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมปี ค.ศ. 1986 ซึงได้ ร่วมกัน
ทําการศึกษากลยุทธ์ในการลงทุนทีเ ป็ นตัวกําหนดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังแสดงในรูปที 9-3 ซึง ได้ แก่
• การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน (asset allocation) ในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น บัญชีเงินฝากธนาคาร
พาณิชย์ ตราสารหนี  และตราสารทุน
• การคัดเลือกหลักทรัพย์ (stock selection) โดยใช้ แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยพื นฐาน (fundamental analysis)
เพือให้ ได้ หลักทรัพย์ทมี ีราคาตลาดในปั จจุบนั ตํา กว่ามูลค่าทีแท้ จริง (intrinsic value)
• การจับจังหวะของตลาด (market timing) โดยใช้ แนวทางการวิเคราะห์ทางเทคนิค (technical analysis) เพือให้
ผู้รับคําปรึ กษาสามารถจับจังหวะการขึน ลงของตลาดทุน และทําการตัดสินใจซือ ขายหลักทรัพย์ตามจังหวะนัน ได้ อย่าง
เหมาะสม
รูปที# 9-3 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างการจัดสรรสินทรัพย์ ลงทุน และการคัดเลือกหลักทรัพย์
การจัดสรรเงินลงทุนในกลุม่ หลักทรัพย์ (asset allocation)
เงินลงทุน 100%

เงินฝากธนาคาร 20%

ตราสารหนี  20%

ตราสารทุน 60%

การคัดเลือกหลักทรัพย์ (stock selection)

พันธบัตร 80%

หุ้นกู้เอกชน 20%

หุ้นบุริมสิทธิ
10%

หุ้นสามัญ
บริ ษัท ก. 40%

หุ้นสามัญ
บริ ษัท ข. 40%

งานวิจัยดังกล่าวได้ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพขนาดใหญ่ถึง 91 กองทุน และทําการเก็บสถิติ
การลงทุนตลอดช่วงระยะเวลาตังแต่
 ปี ค.ศ. 1973 ถึง ค.ศ. 1985 เป็ นเวลาร่ วม 12 ปี ผลการศึกษาดังแสดงในรูปที 9-4 พบว่า
91.5% ของผลตอบแทนจากการลงทุนมาจากการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนในกลุม่ หลักทรัพย์ โดยอาศัยการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน
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ทังในบั
 ญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ตราสารหนี  และตราสารทุน ในขณะทีการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนและการจับจังหวะของ
ตลาดมีบทบาทในการกํา หนดผลตอบแทนจากการลงทุนน้ อยมากเพียงแค่ 4.6% และ 1.8% ตามลําดับ นอกจากนันแล้
 ว
ยังส่งผลในทางลบ และทําให้ ผลตอบแทนจากการลงทุนเกิดความผันผวนมากขึน กว่าเดิมอีกด้ วย งานวิจยั ดังกล่าวจึงทําให้ ได้
ข้ อสรุปว่า การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนเป็ นปั จจัยสําคัญทีจะช่วยลดความเสีย งจากการลงทุน และยังเป็ นปั จจัยทีสําคัญในการ
กําหนดผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวอีกด้ วย
รูปที# 9-4 แสดงกลยุทธ์ ท#เี ป็ นตัวกําหนดผลตอบแทนจากการลงทุน
2.10%
1.80%
4.60%
การจัดสรรเงินลงทุน
ในกลุ่มหลัก ทรั พย์
การคัดเลือกหลักทรั พย์
การจับจังหวะของตลาด
ปั จจัย อน
ื ๆ

91.50%

ปั จจัยประกอบการพิจารณาการจัดสรรสินทรัพย์ ลงทุน
การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนในกลุม่ หลักทรัพย์ย่อมขึนอยู
 ่กบั ปั จจัยพื นฐานของผู้รับคําปรึกษาแต่ละรายเป็ นหลัก รวมถึง
ภาวะของตลาดการเงินในขณะนันๆ
 ประกอบด้ วยเช่นกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี 
ข้อมูลพืน ฐานของผูร้ ับคําปรึ กษา
1. อัตราผลตอบแทนทีต้องการจากการลงทุน ยิงผู้รับคําปรึกษาต้ องการอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนยิงมากเท่าใด
ยิงส่งผลทําให้ อาจมีความจําเป็ นต้ องได้ รับคําแนะนําในการเพิมสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์เสีย งสูงมากยิงขึ น เพือ ทําให้ ได้ รับ
อัตราผลตอบแทนทีคาดหวังเพียงพอกับอัตราผลตอบแทนทีต้องการ
2. ระดับความเสีย งทียอมรับได้ (risk tolerance) ซึง กําหนดขึ นจาก 2 ปั จจัยร่วมกัน คือ
2.1 ระดับความเต็มใจในการรับความเสีย ง เนืองจากผู้รับคําปรึกษาแต่ละคนอาจมีความเต็มใจในการรับความเสียง
ทีแตกต่างกัน ขึ นอยู่กับทัศนคติเกียวกับความเสียง รูปแบบของผลตอบแทนทีต้องการ และประสบการณ์การลงทุนในอดีตที
ผ่านมา การให้ คําแนะนําการลงทุนทีเหมาะสมจึงจําเป็ นทีจะต้ องทําการประเมินระดับความเต็มใจในการรับความเสียงของ
ผู้รับคําปรึกษา
2.2 ระดับความสามารถในการรับความเสียง โดยผู้รับคําปรึ ก ษาทีมีสถานะทางการเงินทีดีมีค วามมังคังสูงย่อม
สามารถทีจะรับความเสีย งได้ สงู ทําให้ สามารถกําหนดสัดส่วนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทมี ีความเสีย งสูงในสัดส่วนทีสงู ซึง จะ
ส่ ง ผลทํ า ให้ ไ ด้ รั บ อัต ราผลตอบแทนที ค าดหวั ง ที ส ูง นอกจากนัน ผู้รั บ คํ า ปรึ ก ษาที อ ยู่ ใ นช่ ว งอายุที แ ตกต่ า งกั น ก็ จ ะมี
ความสามารถในการรับความเสียงแตกต่างกันดังทีได้ อธิบายไว้ แล้ วในหัวข้ อทีผ่านมา ทังนี
  หากเรี ยงลําดับความสามารถใน
•
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การรับความเสียงตามช่วงอายุหรื อวงจรชีวิตจะพบว่า ผู้รับคําปรึกษาทีมีช่วงอายุอยู่ในระยะสะสมย่อมสามารถทีจะรับความ
เสีย งได้ สงู กว่าผู้รับคําปรึกษาทีมีช่วงอายุอยู่ในระยะมัง คัง ในขณะทีผ้ รู ับคําปรึกษาทีอยู่ในระยะอุทิศ ย่อมมีความสามารถใน
การรับความเสีย งทีตําทีส ดุ เนือ งจากผู้รับคําปรึกษาทีมีอายุน้อยกว่ายังพอมีเวลาในการเริ มต้ นลงทุนได้ ใหม่เมือเกิดผลขาดทุน
จากการลงทุนนัน เอง
อย่า งไรก็ตาม ในกรณีทีระดับความเต็มใจในการรับความเสียงและระดับความสามารถในการรั บความเสียงไม่
สอดคล้ องกัน ควรให้ ความสําคัญกับระดับทีต ําทีสดุ ในการให้ คําแนะนํา เช่น หากผู้รับคําปรึกษามีระดับความเต็มใจในการรับ
ความเสีย งตํากว่าระดับความสามารถในการรับความเสีย ง ควรใช้ ระดับความเต็มใจในการรับความเสีย งมาเป็ นตัววัดระดับการ
ยอมรับความเสีย งในการลงทุนของผู้รับคําปรึกษารายดังกล่าว
ทัง นี  ระดับความเสีย งทียอมรับได้ จะมีผลกระทบต่อการกําหนดสัด ส่ว นเงิ นลงทุนในสินทรั พย์ของผู้รับคําปรึ กษา
โดยผู้รับคําปรึกษาทีม ีระดับการยอมรับความเสีย งทีต ํา ควรได้ รับคําแนะนําให้ กําหนดสัดส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทีมีความ
เสีย งตําในสัดส่วนทีสงู เมือ เทียบกับจํานวนเงินลงทุนทังหมดของกลุ

ม่ หลักทรัพย์ และกําหนดสัดส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทีมี
ความเสีย งสูงในสัดส่วนทีตําเมือเทียบกับจํานวนเงินลงทุนทังหมดของกลุ

่มหลักทรัพย์ ในทางกลับกัน ผู้รับคําปรึกษาทีมีระดับ
การยอมรับความเสียงสูงก็ควรได้ รับคําแนะนําให้ กําหนดสัดส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทีมีความเสียงตําในสัดส่วนทีตําเมือ
เทียบกับจํานวนเงินลงทุนทังหมดของกลุ

ม่ หลักทรัพย์ และกําหนดสัดส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทีมีความเสียงสูงในสัดส่วนที
สูงเมือเทียบกับจํานวนเงินลงทุนทังหมดของกลุ

ม่ หลักทรัพย์ ซึง จะส่งผลทําให้ ได้ รับอัตราผลผลตอบแทนทีค าดหวังสูงขึ น
3. ข้ อจํากัดในการลงทุนต่างๆ เป็ นอีกปั จจัยหนึงทีจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนเช่นกัน ทัง นี 
แนวทางการวิเคราะห์ถึงเงือนไขหรือข้ อจํากัดของการลงทุนมี ดังต่อไปนี 
- สภาพคล่องและความสะดวกด้ านการซื อขาย (liquidity and marketability) หากผู้รับคําปรึกษามีเป้าหมายที
ต้ องการสภาพคล่องและความสะดวกด้ านการซือ ขายสูง ควรแนะนําทางเลือกการลงทุนในหลักทรัพย์ทีซื อง่ายขายคล่อง เช่น
บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ตัวp เงินคลัง และกองทุนรวมตลาดเงิน
- ระยะเวลาการลงทุน (investment horizon) มีความสัมพันธ์ อย่างใกล้ ชิดกับความต้ องการสภาพคล่องและ
ความสามารถในการยอมรับความเสีย งของผู้รับคําปรึกษา ระยะเวลาการลงทุนทีสนอาจส่
ั
งผลทําให้ คําแนะนําการลงทุนเน้ นให้
นํ าหนักการลงทุนในสินทรัพย์ทีมีสภาพคล่องสูง ซึงมีความเสียงของการเปลียนแปลงในราคาสินทรัพย์น้อยกว่าการลงทุนทีมี
ระยะเวลาการลงทุนยาว เช่น ผู้รับคําปรึกษาทีมีระยะเวลาการลงทุน 6 เดือน ควรจัดสรรเงินลงทุนทัง หมดโดยทําการลงทุนใน
ตลาดเงิน และอาจคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน เช่น ตัpวเงินคลัง ตัpวสัญญาใช้ เงินทีธนาคารพาณิชย์คํา ประกัน เป็ นต้ น ซึงการ
ลงทุนในลักษณะนี อาจส่งผลให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาได้ รับอัตราผลตอบแทนค่อนข้ างตํา ทังนี
  หากระยะเวลาการลงทุนยาวจะส่งผล
ทํ า ให้ ค วามต้ อ งการสภาพคล่ องของสิน ทรั พ ย์ ที ล งทุน ตํา ทํ า ให้ ส ามารถให้ คํ า แนะนํา การลงทุน ในหลัก ทรั พย์ ทีมี อัต รา
ผลตอบแทนทีค าดหวังสูงและมีความเสีย งสูง
- ข้ อพิจารณาทางด้ านภาษี (tax considerations) เป็ นอีกปั จจัยทีต้องพิจารณา ซึงปั จจัยนี จะมีความสําคัญมาก
ขึ นสําหรับการให้ คําแนะนําการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นสามัญของบริษัททีไ ม่ได้ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
- กฎหมายและข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง (laws and regulations) เป็ นปั จจัยทีกําหนดกลยุทธ์ การลงทุนของผู้รับ
คําปรึ กษาบุคคลธรรมดาและผู้รับคําปรึกษาสถาบัน ทํา ให้ ผ้ รู ับคําปรึ กษาไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์บางประเภท หรื อไม่
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สามารถจัดการความเสียงในการลงทุนได้ อย่างเต็มที เช่น ผู้รับคําปรึกษาทีสามารถลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลี ยงชีพต้ อง
เป็ นบุคคลธรรมดาเท่านัน กองทุนรวมไม่สามารถถือครองทรัพย์สินใกล้ เคียงเงินสดในแต่ละรอบปี บัญชีได้ เกินกว่าร้ อยละ 45
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ส่งผลทําให้ ในช่วงทีตลาดทุนมีเหตุวิกฤต กองทุนรวมจะไม่สามารถลดความเสียงโดย
การขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์เสีย งทีลงทุนไว้ ทงหมด
ั
และให้ เหลือเงินลงทุนเฉพาะในสินทรัพย์ใกล้ เคียงเงินสดได้ การซือ ตัวp
แลกเงินของธนาคารพาณิชย์ในบางครัง อาจมีการกําหนดมูลค่าการซื อขันตํ
 าของผู้รับคําปรึกษาบุคคลธรรมดา 10 ล้ านบาท
การห้ ามใช้ ข้อมูลข่าวสารภายในเพือ การซื อขายหลักทรัพย์ (insider trading) เป็ นต้ น
- ความต้ องการพิเศษและเหตุการณ์ เฉพาะ (unique needs and circumstances) ส่งผลทําให้ การให้ คําแนะนํา
การลงทุนของผู้รับคําปรึกษาแต่ละรายอาจมีลกั ษณะทีแตกต่างกันไป เช่น ผู้รับคําปรึกษาทีมีข้อจํากัดด้ านความรู้ในการลงทุน
หรื อเวลาในการบริ หารการลงทุนของตนเองก็ ค วรได้ รับคําแนะนํา ให้ เลือกลงทุนผ่า นกองทุนรวม และในบางกรณี ก ารให้
คําแนะนําการลงทุนอาจต้ องหลีกเลีย งการลงทุนในหลักทรัพย์บางประเภทตามความต้ องการพิเศษทีผ้ รู ับคําปรึกษาแต่ละราย
กํา หนด เช่ น หลีก เลีย งการลงทุนในกิจการทีทํา ลายสิงแวดล้ อมแม้ ว่า กิ จการเหล่า นัน จะให้ ผลตอบแทนทีสูง ถ้ าหากผู้รับ
คําปรึ กษาดังกล่าวมีความต้ องการทีจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัททีมีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทีทําลายสิงแวดล้ อม
หรือ หลีกเลีย งการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ ถ้ าหากผู้รับคําปรึกษาดังกล่าวมีความต้ องการทีจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ทีมีความ
เสีย งสูงมาก เป็ นต้ น
ภาวะตลาดการเงิ น
เป็ นการคาดการณ์สภาพแวดล้ อมการลงทุนในขณะนัน เพือประกอบการตัดสินใจในการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน เช่น
หากคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจจะมีการขยายตัวสูง และจะส่งผลดีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนัน ในการจัดสรร
สินทรัพย์ลงทุนอาจจะเพิมการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนทีเพิมขึ น เป็ นต้ น หรือการมีนวัตกรรทางการเงินใหม่ๆ ทีน ําออกมา
ซื อขายในตลาดทุน เช่น ตราสารอนุพนั ธ์ ส่งผลให้ เกิดทางเลือกใหม่ในการลงทุน ทีไม่เพียงแต่จะสร้ างโอกาสในการเพิมอัตรา
ผลตอบแทน แต่ยังช่ วยในเรื องการกระจายการลงทุนให้ แก่ ผ้ รู ับคําปรึ กษาได้ ก็ อาจจะมีก ารตัด สินใจจัดสรรเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ดงั กล่าวได้ แต่ทงนี
ั   ต้ องอยูภ่ ายใต้ ระดับความเสีย งทีย อมรับได้ ของผู้รับคําปรึกษา
•

9.4.3 กลยุทธ์ การจัดสรรสินทรัพย์ ลงทุน
การให้ คํา แนะนํา ในการกํา หนดสัด ส่ว นเงินลงทุน นัน มี 2 แนวทาง คือ การจัดสรรสินทรั พย์ ล งทุนในระยะยาว
(strategic asset allocation) และการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนในระยะสัน (tactical asset allocation) ซึง มีรายละเอียดดังนี 

การจัดสรรสินทรัพย์ ลงทุนระยะยาว
อาจพิจารณาจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนจากวงจรชีวติ หรือระดับความเสีย งทียอมรับได้ ของผู้รับคําปรึกษาดังต่อไปนี 
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การจัดสรรสิ นทรัพย์ลงทุนระยะยาวตามวงจรชีวิต
เป็ นการพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนในกลุม่ หลักทรัพย์ให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาอย่างง่ายๆ จากช่วงอายุของผู้รับคําปรึกษาดัง
แสดงในตารางที 9-2 ทังนี
  จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ ว่าสัดส่วนของเงินลงทุนในสินทรัพย์เสีย งสูงจะปรับลดลงตามวงจรชีวติ
ของผู้รับคําปรึกษาทีเ ปลีย นไปในช่วงระยะสะสม ระยะมัน คง และระยะอุทิศตามลําดับ
ตารางที# 9-2 ตัวอย่ างแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์ ลงทุนระยะยาวแยกตามวงจรชีวติ
ช่ วงอายุ
สัดส่ วนการลงทุนในสินทรัพย์ แยกตามระดับความเสี#ยง
หลักทรัพย์ เสี#ยงตํ#า
หลักทรัพย์ เสี#ยง
หลักทรัพย์ เสี#ยงสูง
ปานกลาง
ระยะสะสม
10%
30%
60%
ระยะมัน คง
20%
35%
45%
ระยะอุทิศ
30%
50%
20%
การจัดสรรสิ นทรัพย์ลงทุนระยะยาวตามระดับความเสีย) งทีย) อมรับได้ในการลงทุน
เป็ นการพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ให้ ผ้ ูรับคําปรึ ก ษาตามระดับความเสีย งทียอมรั บได้ ของผู้รับ
คําปรึกษาดังทีแสดงในตารางที 9-3 ซึง แสดงให้ เห็นถึงช่วงของสัดส่วนเงินลงทุนทีเ หมาะสมในสินทรัพย์แต่ละประเภท
ตารางที# 9-3 ตัวอย่ างแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์ ลงทุนระยะยาวตามระดับความเสี#ยงที#ยอมรับได้ ในการลงทุน
ของผู้รับคําปรึกษา
สัดส่ วนการลงทุน
ประเภทผู้ลงทุน

เงินฝากและตรา
สารหนีร* ะยะสัน*

เสี#ยงตํ#า

ตราสารหนีภ* าครั ฐ
ที#มอี ายุมากกว่ า 1 ปี
>60%

ตราสารหนี *
ภาคเอกชน

ตราสารทุน

การลงทุน
ทางเลือก*

<20%

<10%

<5%

เสี#ยงปานกลางค่ อนข้ างตํ#า

<20%

<70%

<20%

<10%

เสี#ยงปานกลางค่ อนข้ างสูง

<10%

<60%

<30%

<10%

เสี#ยงสูง

<10%

<40%

<40%

<20%

เสี#ยงสูงมาก
<5%
<30%
* รวมถึงสินค้ าโภคภัณฑ์ สัญญาซื อขายล่วงหน้ า
ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

>60%

<30%

การจัดสรรสินทรัพย์ ลงทุนระยะสัน
เป็ นการกําหนดแนวทางในการปรับนํ าหนักการลงทุนในระยะสันตามภาวะตลาดที

ม ีการเปลีย นแปลงไป ทัง นี  เพือให้
ผู้บริหารกลุม่ หลักทรัพย์สามารถใช้ โอกาสจากการเปลียนแปลงดังกล่าวเพือสร้ างผลตอบแทนทีสงู ขึ น อย่างไรก็ตาม การปรับ
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สัดส่วนการลงทุนในระยะสันดั
 งกล่าวจะต้ องไม่เกินกรอบการลงทุนทีกําหนดไว้ ทังนี
  แนวทางในการกําหนดกรอบการจัดสรร
สินทรัพย์ลงทุนในระยะสันนั
 น จะเป็ นการกําหนดสัดส่วนการลงทุนให้ เบีย งเบนไปจากสัดส่วนการลงทุนทีกําหนดในการจัดสรร
สินทรัพย์ลงทุนระยะยาว โดยอาจกําหนดให้ สดั ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทมีสดั ส่วนเพิมขึ นหรื อลดลงเป็ นร้ อยละ
ของสัดส่วนการลงทุนเดิม เช่น ในการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนระยะยาวมีการกําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 50% ดังนัน
แนวทางในการจัดสรรเงินลงทุนระยะสัน อาจจะกําหนดให้ สดั ส่วนการลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวให้ มีสดั ส่วนเพิมขึ นหรื อ
ลดลงไม่เกิน 10% จากสัดส่วนการลงทุนเดิม ดังนัน เมือ ผู้บริหารกลุม่ หลักทรัพย์มกี ารคาดการณ์ภาวะตลาดตราสารทุนว่าจะมี
การปรับตัวสูงขึ น ผู้บริหารกลุม่ หลักทรัพย์จึงสามารถปรับเพิมนํ าหนักการลงทุนในตราสารทุนเป็ น 55% ได้ หรื อในทางตรงกัน
ข้ ามหากคาดการณ์ว่าภาวะตลาดตราสารทุนจะซบเซา ผู้บริหารกลุม่ หลักทรัพย์อาจปรับลดนํา หนักการลงทุนในตราสารทุนลง
เหลือเพียง 45% เป็ นต้ น ทังนี
  จะเห็นได้ ว่าการกําหนดกรอบการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนในระยะสันนั
 นจะเป็

นการช่วยกําหนด
ขอบเขตในการบริหารกลุม่ หลักทรัพย์แล้ ว ยังเป็ นการช่วยให้ บริหารกลุม่ หลักทรัพย์มีความยืดหยุ่นในการบริหารกลุม่ หลักทรัพย์
ให้ มคี วามสอดคล้ องกับภาวะตลาดมากยิงขึน

9.5 แนวคิดการสร้ างและการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ ลงทุน
หลังจากการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนเสร็จสิ นแล้ ว ขันตอนต่

อไปจะเป็ นการสร้ างกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนและการคัดเลือก
หลักทรัพย์ลงทุน รวมถึงการกําหนดแนวทางการบริหารกลุม่ หลักทรัพย์ลงทุน ซึง มีรายละเอียดดังนี 

9.5.1 การสร้ างกลุ่มหลักทรัพย์ ลงทุน
เป็ นการนําเงินไปลงทุนในชันสิ
 นทรัพย์ (asset class) ประเภทต่าง ๆ เช่น ตราสารตลาดเงิน ตราสารหนี  และตราสาร
ทุน ตามกรอบการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนทีกําหนด โดยต้ องทําการคัดเลือกหลักทรัพย์ทีจะลงทุน และกําหนดสัดส่วนการลงทุน
ในแต่ละหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม เช่น การคัดเลือกหลักทรัพย์ซึงได้ แก่ หุ้นสามัญของบริ ษัท A หุ้นสามัญของบริ ษัท B และ
หุ้นสามัญของบริ ษัท C มาลงทุนภายใต้ สัดส่ว นทีกําหนดไว้ สํา หรับตราสารทุน เป็ นต้ น ทัง นี  อาจแนะนํา ผู้รับคําปรึ ก ษาให้
ดําเนินการซือ หรื อขายหลักทรัพย์ทีได้ คัดเลือกไว้ ตามช่วงเวลาการลงทุนทีเหมาะสม (ทัง นี การกําหนดช่วงเวลาการลงทุนที
เหมาะสมอาจอาศัยแนวทางการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิคเพือประกอบการตัดสินใจ)
เนืองจากหลักทรัพย์ทีสามารถคัดเลือกมาลงทุนในแต่ละชัน สินทรัพย์ (asset class) อาจมีจํ านวนมาก ดังนัน
การแบ่งกลุม่ ย่อย (sub-class) ของแต่ละชัน สินทรัพย์จะช่วยทําให้ การคัดเลือกหลักทรัพย์เพือลงทุนในกลุม่ หลักทรัพย์ของผู้รับ
คําปรึกษามีความสะดวกมากขึ น เช่น การกําหนดกลุม่ ย่อยของชันสิ
 นทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญอาจแบ่งเป็ น หุ้นสามัญทีมีขนาด
ใหญ่และหุ้นสามัญทีมขี นาดเล็ก หรือ หุ้นสามัญทีเ น้ นมูลค่า (value stock) หรือหุ้นสามัญทีเน้ นการเติบโตสูง (growth stock)
เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม การเลือกกลุ่มย่อยของแต่ละชัน สินทรัพย์ทีต้องการลงทุนนันจะต้

องอยู่ภายใต้ ระดับความเสียงและ
ข้ อจํากัดของผู้รับคําปรึกษา
หลังจากคัด เลือกกลุ่มย่อยในแต่ละชัน สินทรั พย์ ทีต้องการลงทุนในกลุ่มหลัก ทรัพย์แล้ ว ขัน ตอนต่อ ไปจะเป็ นการ
คัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน (securities selection) เช่น การคัดเลือกว่าจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทใด ทีเป็ นหุ้นสามัญทีมี
ขนาดใหญ่หรือหุ้นสามัญทีเน้ นมูลค่า สําหรับชัน สินทรัพย์ทีเป็ นตราสารทุน ผู้รับคําปรึกษาอาจทําการคัดเลือกหลักทรัพย์ทีจะ
ลงทุนโดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื นฐาน โดยอาจต้ องทําการประเมินความสามารถในการทํา กําไรในอนาคตของบริ ษัทผู้ออก
สงวนลิขสิทธิ5โดย ศูนย์สง่ เสริ มการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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หลักทรัพย์ ซึง จะส่งผลต่อระดับราคาของหลักทรัพย์ในอนาคต นอกจากนันแล้
 วผู้รับคําปรึ กษายังอาจสามารถทําการคัดเลือก
หลักทรัพย์ทีจะลงทุนโดยอาศัยการวิเ คราะห์ทางเทคนิค (technical analysis) หรื อ การวิเคราะห์ การเงินเชิ งพฤติกรรม
(behavior finance) มาประกอบการตัดสินใจคัดเลือกหลักทรัพย์ได้ อีกด้ วย อย่างไรก็ตาม ผู้รับคําปรึกษาควรมีการกระจายการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายอุตสาหกรรมและหลากหลายบริษัทเพือเป็ นการลดความเสีย งทีไ ม่เป็ นระบบจากการลงทุน
การกําหนดแนวทางในการคัดเลือกหลักทรัพย์ทีเหมาะสมถือได้ ว่าเป็ นอีกหนึงขันตอนที

มีความสําคัญมาก เนืองจาก
การคัดเลือกหลักทรัพย์ทีเหมาะสมจะช่วยลดความเสีย งจากการลงทุน โดยเปรียบเสมือนกับเป็ นตะแกรง ทีช ่วยกรองหลักทรัพย์
ทีไม่สอดคล้ องกับคําแนะนําการลงทุนของผู้รับคําปรึกษาออกไปนัน เอง นอกจากนันแล้
 วยังช่วยทําให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาสามารถ
เลือกซื อหลักทรัพย์ได้ ถกู ต้ อง และสร้ างผลกําไรได้ ตามทีต้องการ เนืองจากการใช้ สญ
ั ชาตญาณหรือความรู้สกึ ในการคัดเลือก
หลักทรัพย์ โดยไม่มีการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบอาจส่งผลทําให้ อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามทีคาดหวังไว้
ทําให้ ผ้ รู ับคําปรึกษามีการตัดสินใจลงทุนทีผิดพลาด อีกทังการกํ

าหนดแนวทางในการคัดเลือกหลักทรัพย์ยงั ช่วยสร้ างวินยั ใน
การลงทุน ทําให้ ไม่ลงทุนตามข่าวลือ และยังช่วยลดการลงทุนตามอารมณ์ หรือความโลภลงอีกเช่นกัน

9.5.2 การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
ในการบริหารกลุม่ หลักทรัพย์ จําเป็ นต้ องให้ ความสําคัญกับการสร้ างความมัง คัง ให้ เพิม ขึนแก่
 กลุม่ หลักทรัพย์ โดยการ
ให้ คําแนะนําเพือปรับเปลียนสัดส่วนการลงทุนให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมการลงทุนในปั จจุบัน ยกตัวอย่างเช่น เมือให้
คําแนะนําการลงทุนในตราสารหนี  ต่อมาอัตราดอกเบี ยมีแนวโน้ มทีจะปรับตัวเพิม ขึ นอย่างต่อเนือง ซึง อาจส่งผลทําให้ ราคาของ
ตราสารหนี ปรับตัวลดลง ดังนัน ควรแนะนําให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาปรับเปลีย นสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี ลดลง และเพิม สัดส่วน
การลงทุนในตราสารทุน ซึงยังมีราคาถูกในขณะนัน มากขึน ส่งผลทําให้ ผ้ รู ั บคําปรึ กษาอาจสามารถทํากํา ไรส่วนเกิ นได้ ใน
อนาคต เป็ นต้ น
กลยุทธ์ในการบริหารกลุม่ หลักทรัพย์สามารถแบ่งออกเป็ น 2 แนวทาง คือ
• การบริหารกลุม่ หลักทรัพย์เชิงรุก (active portfolio management) ซึงเป็ นการบริ หารกลุ่มหลักทรัพย์ทีผ้ บู ริหาร
กลุม่ หลักทรัพย์จะพยายามค้ นหาหลักทรัพย์ลงทุนทีส ามารถสร้ างอัตราผลตอบแทนให้ เพิม ขึน มากกว่าอัตราผลตอบแทนทีควร
จะเป็ น ณ ระดับความเสียงเดียวกัน โดยอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยพืน ฐาน และ / หรื อ การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพือต้ องการ
สร้ างผลตอบแทนของกลุม่ หลักทรัพย์ให้ สงู กว่าผลตอบแทนของตลาด
• การบริ หารกลุ่ม หลัก ทรั พ ย์ เ ชิ ง รั บ (passive portfolio management) ซึ ง เป็ นการบริ ห ารกลุ่ม หลัก ทรั พ ย์ ที
คาดหวังอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์เท่ากับหรื อใกล้ เคีย งกับอัตราผลตอบแทนของตลาด จึงไม่ม่งุ เน้ นการค้ นหา
หลักทรัพย์ตวั ใดตัวหนึง หรือกลุม่ ใดกลุม่ หนึง มาลงทุน แต่จะมุ่งเน้ นการลงทุนทีเลียนแบบดัชนีหลักทรัพย์ต่างๆ ทีใช้ เป็ นเกณฑ์
มาตรฐาน เช่น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีอตุ สาหกรรม เป็ นต้ น และจะทําการลงทุนในหลักทรัพย์ด้วยการซื อหลักทรัพย์แล้ วถือ
ครองในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจว่าจะเลือกใช้ กลยุทธ์การบริ หารกลุ่มหลักทรัพย์แบบใดนันจํ
 าเป็ นต้ องมีการเลือกระหว่าง
ต้ นทุนการบริ หารกลุ่มหลักทรัพย์ทีสงู ขึน หรื อตําลง เนืองจากการบริ หารกลุ่มหลักทรัพย์เชิงรุ กนัน ผู้บริ หารกลุม่ หลักทรัพย์จะ
มุ่งเน้ นทีการเอาชนะตลาด จึงต้ องมีการเลือกหลักทรัพย์ทีจะลงทุน และมีการซื อขายหลักทรัพย์อยู่บ่อยครัง ซึงจะส่งผลให้ มี
สงวนลิขสิทธิ5โดย ศูนย์สง่ เสริ มการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ต้ นทุนทีเกิดจากการค้ นหาหลักทรัพย์และการซือ ขายหลักทรัพย์สงู กว่ากลยุทธ์ การบริ หารกลุ่มหลัก ทรัพย์เชิงรับ แต่ในทาง
กลับกัน การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์เชิงรุกมักมีโอกาสสร้ างอัตราผลตอบแทนได้ มากกว่าการบริหารกลุม่ หลักทรัพย์เชิงรับ

9.6 การติดตามและวัดผลการลงทุน และการปรั บเปลี#ยนกลุ่มหลักทรัพย์ ลงทุน
การติดตามและประเมินความต้ องการ ตลอดจนเงือนไขของผู้รับคําปรึ กษาพร้ อมทังภาวะเศรษฐกิ

จและการลงทุน
รวมถึงประเมินผลการบริ หารการลงทุน เพือประเมินว่าผู้รับคําปรึกษามีการเปลียนแปลงด้ านความต้ องการ ความสามารถใน
การรับความเสียง หรื อเงือนไขในการลงทุนอย่างไรบ้ าง รวมถึงภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนต่าง ๆ เพือจะได้ กําหนดกลยุทธ์
การลงทุนทีเหมาะสมต่อไป
ผู้แนะนําการลงทุนควรมีการติดตามผลการลงทุนทีเกิดขึน เพือทีจะนําผลลัพธ์ ทีเกิดขึน ไปใช้ เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานต่า ง ๆ เช่ น กองทุนรวมทีมีคํา แนะนํา การลงทุนในตราสารทุนจะเปรี ย บเทีย บผลการดําเนิน งานกับดัช นีต ลาด
หลักทรัพย์ ซึง ถือเป็ นตัวแทนของกลุม่ หลักทรัพย์ตลาด เป็ นต้ น การติดตามผลการลงทุนจะทําให้ ทราบถึงการเปลีย นแปลงของ
ผลการดําเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์ว่าเป็ นไปตามทีได้ ตงเป
ั  ้ าหมายไว้ หรื อไม่ ทัง นี  ในการติดตามผลทําให้ ผ้ ูรับคําปรึ กษา
สามารถปรับเปลีย นการลงทุน (rebalancing the portfolio) ได้ ตามความเหมาะสม เพือเพิมโอกาสในการบรรลุเป้าหมายการ
ลงทุนของผู้รับคําปรึกษา นอกจากนี  เมือระยะเวลาการลงทุนผ่านไป นอกจากสภาพแวดล้ อมการลงทุนอาจมีการเปลียนแปลง
นัน สถานภาพของตัวผู้รับคําปรึกษาอาจจะมีการเปลีย นแปลงไปด้ วยเช่นกัน ดังนัน จึงมีความจําเป็ นทีต้องมีการปรับเปลียน
กลุม่ หลักทรัพย์ลงทุน เพือให้ สอดคล้ องกับสถานภาพปั จจุบนั ของผู้รับคําปรึกษา ทังนี
  สาเหตุทีทําให้ ต้องมีการปรับปรุ งกลุ่ม
หลักทรัพย์ลงทุนมีสาเหตุดงั ต่อไปนี 

9.6.1 การเปลี#ยนแปลงสถานภาพส่ วนตัวของผู้รับคําปรึกษา
เมื อ เวลาเปลีย นแปลงไปเงื อ นไขส่ว นตัว หรื อ สถานภาพของผู้รับ คํ า ปรึ ก ษาอาจมี ก ารปรั บเปลีย นไป เช่ น ผู้รั บ
คําปรึกษาตกงาน สถานภาพทางครอบครัวเปลีย นไป มีบตุ รเพิมขึ น หรือในบางครัง ผู้รับคําปรึกษาอาจต้ องการทีจะปรับเปลียน
วัตถุประสงค์การลงทุน ดังนัน จึงมีความจําเป็ นต้ องมีการปรับเปลีย นแผนการลงทุนใหม่ ซึง การเปลีย นแปลงนีอ าจมีผลกระทบ
ทําให้ ผ้ รู ับคําปรึกษามีระดับความสามารถในการรับความเสีย งทีล ดลง จนอาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
เสีย งทีควรมีสดั ส่วนลดลงตามระดับความเสีย งทียอมรับได้ ในการลงทุนของผู้รับคําปรึกษาทีเปลีย นแปลงไปเช่นกัน

9.6.2 การเปลี#ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมการลงทุน
เป็ นปั จจัยทีอ ยู่นอกเหนือการควบคุม เมือปั จจัยต่างๆ เหล่านี มีการเปลีย นแปลงไป ผู้แนะนําการลงทุนจําเป็ นจะต้ องมี
การปรั บเปลีย นกลยุท ธ์ เพือ ให้ ก ารลงทุน ของผู้รั บคํา ปรึ ก ษาบรรลุต ามเป้ าหมายตามที กํา หนดไว้ ทัง นี  สาเหตุข องการ
เปลีย นแปลงสภาพแวดล้ อมของการลงทุนอาจมีสาเหตุมาจาก การเปลียนแปลงด้ านเศรษฐกิจ การลดลงของอัตราดอกเบีย ที
อยู่ในระดับทีต ํากว่าทีคาดการณ์ไว้ ซึงอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุน รวมทัง การเปลีย นแปลงของกฎระเบียบ
ต่างๆ ทีเกียวข้ อง ทังนี
  ผู้แนะนําการลงทุนจะต้ องให้ ข้อมูลกับผู้รับคําปรึกษาถึงความเปลีย นแปลงทีเกิดขึ นทีอาจนําไปสู่การให้
ข้ อเสนอแนะ หรือ การปรับเปลีย นคําแนะนําการลงทุนทีจ ะต้ องอ้ างอิงอยูก่ บั เงือนไขและสภาพการณ์ทเี ปลีย นไป
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9.6.3 การเปลี#ยนแปลงของเครื#องมือหรือตราสารทางการเงินประเภทใหม่ ๆ
ผู้แนะนําการลงทุนมีบทบาทและหน้ าทีโดยตรงทีจะต้ องคอยตรวจสอบว่าเครืองมือหรือตราสารทางการเงินทีนํามาใช้
ยังคงสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการลงทุนทีได้ กําหนดไว้ ในเบื องต้ นหรื อไม่ รวมถึงจะต้ องมีการประเมินเครื องมือหรื อ
ตราสารทางการเงินประเภทใหม่ๆ ทีอาจจะนํา มาร่ ว มใช้ ในการให้ คํา แนะนํา การลงทุนดังกล่า วให้ สามารถตอบสนองต่อ
เป้าหมายและความต้ องการของผู้รับคําปรึกษาได้ อย่างมีประสิทธิผล

9.7 ตัวอย่ างการให้ คาํ แนะนําการลงทุนที#เหมาะสม
นาย A ซึงมีเงินเหลือจากการลงทุนเพือเป้าหมายทางการเงินอืนๆ ต้ องการนําเงินมาลงทุนเพือต้ องการเพิมมูลค่า
ให้ กบั เงินลงทุนส่วนทีเ หลือ จึงได้ มาเปิ ดบัญชีซื อขายหลักทรัพย์กบั บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึง ด้ วยเงินลงทุนจํานวน 1 ล้ านบาท
ซึงบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว ได้ ให้ นาย A ทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) ซึงสามารถสรุปผล
จากการทําแบบประเมินนาย A ได้ ดงั นี 
คะแนนรวม
 22 – 29

ระดับ
3

ประเภทผู้ลงทุน
รับความเสีย งได้ ปานกลาง ค่อนข้ างสูง

คําแนะนํา
คุณเป็ นบุคคลที สามารถยอมรั บความเสียงได้ ปานกลาง ค่อนข้ า งสูง
เพือให้ ได้ รับผลตอบแทนที สงู ขึน และยังมุ่งหวังให้ เงินลงทุนบางส่วนมี
การเติบโตเพิมมูลค่ามากขึ น

ดังนัน จากผลการประเมินของนาย A ซึงสะท้ อนว่าเป็ นผู้ทีสามารถรับความเสีย งได้ ปานกลางค่อนข้ า งสูง ดังนัน
ผู้แนะนําการลงทุนควรให้ คําแนะนําเบื องต้ นในการจัดสรรเงินลงทุนให้ กบั นาย A ดังนี 
สัดส่ วนการลงทุน
ประเภทผู้ลงทุน

เงินฝากและตรา
สารหนีร* ะยะสัน*

เสีย งปานกลางค่อนข้ างสูง
<10%
* รวมถึงสินค้ าโภคภัณฑ์ สัญญาซื อขายล่วงหน้ า

ตราสารหนีภ* าครั ฐ
ที#มอี ายุมากกว่ า 1 ปี

ตราสารหนี *
ภาคเอกชน

ตราสารทุน

การลงทุน
ทางเลือก*

<30%

<10%

<60%

ทัง นี  เมือผู้แนะนําการลงทุนได้ ให้ คําแนะนํากรอบการจัดสรรเงินลงทุนทีเหมาะสมกับระดับความเสียงของนาย A
ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว หากผู้ให้ คําแนะนํา เป็ นผู้แนะนําการลงทุนด้ านตลาดทุน ก็สามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนได้ ทัง
ตราสารหนี  ตราสารทุน กองทุนรวม และอนุพนั ธ์ให้ นาย A ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ กรอบการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนดังกล่าว
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9.8 ขอบเขตการทําหน้ าที#ของผู้แนะนําการลงทุนในการให้ คําแนะนําการลงทุนที#เหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้แนะนําการลงทุน (investment consultant) หมายถึง บุคคลทีให้ คําแนะนํา
การลงทุนแก่ผ้ ลู งทุน ซึง ได้ แก่ การติดต่อเพือ ชักชวนให้ มีการลงทุน หรือการให้ คําแนะนําเพือ การซื อขายหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนโดยไม่มกี ารวางแผนหรือการวิเคราะห์การลงทุนประกอบการให้ คําแนะนํา ซึงนอกจากการให้ คําแนะนําการลงทุน
ในผลิตภัณฑ์ทีต นเองได้ รับความเห็นชอบแล้ ว ผู้แนะนํา การลงทุน ยังมีหน้ า ทีต้องพูดคุย ให้ คําแนะนําเกียวกับแนวทางการ
จัดสรรสินทรั พย์การลงทุนเบื องต้ น (basic asset allocation) เพือให้ ผ้ ูลงทุนเข้ าใจความสําคัญในการจัดสรรและกําหนด
สัดส่วนการลงทุนหรือการทําธุรกรรมทีเหมาะสมอีกด้ วย
โดยเริมต้ นจากการให้ ผ้ ลู งทุนทําแบบสอบถามการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนเสียก่อน โดยทีแบบประเมิน
ดังกล่าว อาจจะเป็ นของสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อเป็ นแบบประเมินทีสถาบันการเงินจัดทําขึนเอง
 ซึง หลังจากได้ ผลประเมินถึง
ระดับความเสีย งทียอมรับได้ ในการลงทุนของผู้ลงทุนแล้ ว ผู้แนะนําการลงทุนก็มีหน้ าทีต้องแจ้ งแนวทางการจัดสรรสัดส่วนการ
ลงทุนทีเหมาะสมตามผลทีได้ รับจากการประเมินให้ ผ้ ลู งทุนทราบ เพือใช้ เป็ นข้ อมูลสําหรับการตัดสินใจลงทุนต่อไป ทัง นี มี
ข้ อสังเกตว่า คําแนะนําเกียวกับการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว จะอาศัยข้ อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้ลงทุน
เท่านัน โดยไม่ได้ มีการจัดเก็บหรือสอบถามข้ อมูลเชิงลึกจากผู้ลงทุนเพิมเติมแต่อย่างใด
อนึง ข้ อพึงระวังสําหรับผู้แนะนําการลงทุน ก็คอื การให้ บริการวางแผนการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง โดยการวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงลึกเกียวกับระดับความเสีย งทียอมรับได้ และเป้าหมายในการลงทุน ซึงต้ องอาศัย การจัดเก็บข้ อมูลเชิงลึกจากผู้รับ
คําปรึกษาเพิม เติม เพือ นําข้ อมูลทีได้ ไปใช้ ประกอบการวางแผนและให้ คําแนะนําการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงสําหรับผู้ลงทุน
แต่ ล ะรายนัน เป็ นสิง ทีผ้ ูแนะนํา การลงทุนไม่ส ามารถทํ า ได้ เนืองจากงานดัง กล่า วอยู่ภ ายใต้ ข อบเขตการทํา หน้ า ที ของ
”ผู้วางแผนการลงทุน” (investment planner) ซึงเป็ นใบอนุญาตอีกประเภทหนึง ทีจําเป็ นต้ องอาศัยความรู้ ความเข้ าใจที
เกียวข้ องกับการวางแผนทางการเงินในระดับทีสงู ขึ น
อย่างไรก็ตาม การพูดคุยและสอบถามข้ อมูลเพิม เติมทีจ ะเป็ นประโยชน์สาํ หรับการให้ คําแนะนําการลงทุน เป็ นสิง ทีผ้ ู
แนะนําการลงทุนสามารถทําได้ หากไม่ได้ ขยายขอบเขตการให้ บริการไปสูก่ ารวางแผนการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง แต่ทงนี
ั  การ
ทีผ้ แู นะนําการลงทุนได้ เข้ าใจแนวคิดและหลักการเกียวกับการจัดเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้ า รวมถึง กระบวนการให้
คําแนะนํ า การลงทุนที เหมาะสม ย่ อมเป็ นประโยชน์ ต่อผู้แนะนํา การลงทุนในการนํา ความรู้ ทีไ ด้ ไปประยุกต์ ใช้ กับการให้
คําแนะนําการลงทุนเพือ ให้ ผ้ ลู งทุนสามารถลงทุนได้ อย่างเหมาะสมกับระดับความเสีย งทีย อมรับได้ ของตนเอง

9.9 บทสรุ ป
การให้ คาํ แนะนําการลงทุนมีแนวโน้ มทีจะทวีความสําคัญมากขึ น เนือ งจากประชากรไทยมีอายุขยั ทียนื ยาวมากยิงขึ น
ตลาดแรงงานมีความมัน คงทีน้อยลง ตลอดจนความมัง คัง ทีเพิมมากขึนของผู

้ รับคําปรึกษา โดยเฉพาะอย่างยิงในแถบประเทศ
เอเชีย รวมไปถึงอัตราดอกเบี ยจากการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ลดลงในขณะทีนวัตกรรมทางการเงินได้ สง่ ผลทําให้ ทางเลือก
ในการลงทุนต่างๆ อาจมีความซับซ้ อนมากขึน ดังนัน ผู้ให้ คําปรึกษาจึงต้ องมีความรู้ความเข้ าใจเป็ นอย่างดีเกียวกับผลิตภัณฑ์
การลงทุน หรือผู้รับคําปรึกษามีความต้ องการทีจ ะได้ รับคําแนะนําในการลงทุนทีเ หมาะสมมากขึ น
ทังนี
  การให้ คําแนะนําการลงทุนทีเ หมาะสมนัน จะคํานึงถึงผู้รับคําปรึกษาเป็ นสําคัญ ดังนัน การทําความรู้ จกั กับผู้รับ
คําปรึ ก ษาเพือเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล จึงเป็ นสิงทีมีความสํา คัญต่อความสํา เร็ จของการให้ คําแนะนํา การลงทุน
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บทที 9 การให้ คาํ แนะนําการลงทุนทีเหมาะสม

นอกจากนี  การให้ คําแนะนําการลงทุนทีเ หมาะสมยังต้ องพิจารณาถึงสภาพแวดล้ อมของตลาดเงินและตลาดทุนทีเกียวข้ องกับ
การลงทุน เพือเป็ นข้ อมูลประกอบการให้ คํา แนะนํา ในการจัดสรรสินทรั พย์ ลงทุนและบริ หารกลุ่มหลัก ทรั พย์ลงทุนอย่า งมี
ประสิทธิภาพกับผู้รับคําปรึกษา ดังนัน กระบวนการให้ คําแนะนําการลงทุนทีเหมาะสมจึงเป็ นกระบวนการทีต้องกระทําอย่าง
ต่อเนือ งไปโดยตลอดจนกว่าผู้รับคําปรึกษาจะบรรลุเป้าหมาย
กระบวนการให้ คําแนะนําการลงทุนทีเหมาะสมประกอบด้ วย 5 ขันตอน

คือ การรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และประเมินระดับความเสียงทียอมรับได้ ของผู้รับคําปรึกษา การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน การสร้ างและบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
การติด ตามและวัด ผลการลงทุน และการปรับเปลียนกลุ่มหลักทรั พย์ ซึงเป็ นสิงทีมีค วามสํา คัญอย่า งยิงต่อผู้รับคําปรึ กษา
เนืองจากจะส่งผลทําให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาดังกล่าวมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนทีเพิมสูงขึ น ในขณะทีมีการกระจายความเสียงเป็ น
อย่างดี ซึง จะเป็ นการเพิม โอกาสในการบรรลุเป้าหมายการลงทุนตามทีผ้ รู ับคําปรึกษาต้ องการ ภายในระยะเวลาทีกําหนด และ
ภายใต้ ระดับความเสีย งทียอมรับได้
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