แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน / SUITABILITY TEST
วันที่ / Date0000000000000…………..0000
กรุ ณาทาเครื่ องหมาย ในข้อที่ตรงกับตัวท่านเองมากที่สุด1 ข้อ ตอบได้ 1 คาตอบ (ยกเว้นข้อ 4.) คะแนนที่ได้ ตามตัวเลขที่กากับในแต่ละคาตอบที่ท่านเลือก
Please check  the answer that corresponds with yourself 1 answer for 1 question (except question no.4)  The score is number of answer that you choose.
1. ปัจจุบนั ท่านอายุเท่าไร / How old are you?
(1) มากกว่า 55 ปี / over 55 years old (2) 45-55 ปี / years old (3) 35-44 ปี / years old (4) น้อยกว่า 35 ปี / below 35 years old
2. ปัจจุบนั ท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจา เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็ นสัดส่ วนเท่าใด /
At present, how much is your financial burden and expenses? For instance, mortgage, auto finance, personal expenses and family expenses.
(1) มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ท้ งั หมด / Exceeding 75% of total income
(2) ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ท้ งั หมด / Between 50% to 75% of total income
(3) มากกว่าร้อยละ 25ถึงร้อยละ 50ของรายได้ท้ งั หมด / Between 25% to 50% of total income
(4) น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของรายได้ท้งั หมด / Below 25% of total income
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร / How is your current financial status?
(1) มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้ สิน / Possesses assets lower than liabilities
(2) มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้ สิน / Possesses assets equal liabilities
(3) มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน / Possesses assets exceeding liabilities
(4) มีความมัน่ ใจว่ามีเงินออมหรื อเงินลงทุนเพียงพอสาหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว /
Confident that savings or investment are sufficient for living after the retirement
4. ท่านมีความรู ้ความเข้าใจหรื อประสบการณ์ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บา้ ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) /
Do you have prior investment experience in any group of these assets? (May select more than 1 item below)
(1) เงินฝากธนาคาร / Bank deposits
(2) พันธบัตรรัฐบาล หรื อกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล / Government bond or Government bond fund
(3) หุ้นกู้ หรื อกองทุนรวมตราสารหนี้ / Debentures or Fixed income fund
(4) หุ้นสามัญ หรื อกองทุนรวมหุ้น หรื อสิ นทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ ยงสู ง / Common stock or Equity fund or any other assets with high risks
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนนี้ / The period that you will not need to use asset of this investment for other purposes.
(1) ไม่เกิน 1 ปี / Not Exceeding 1 year
(2) 1 - 3 ปี / years
(3) 3 - 5 ปี / years
(4) มากกว่า 5 ปี / Exceeding 5 years
6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน / Main objective for your investment
(1) เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่าเสมอแต่ต่าได้ /
Principal must be secured and receive constant return, but may be low returns
(2) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่าเสมอ แต่อาจเสี่ ยงที่จะสู ญเสี ยเงินต้นได้บา้ ง /
Focuses on opportunity to receive constant return, but may risk losing small portion of the principal
(3) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ ยงที่จะสูญเสี ยเงินต้นได้มากขึ้น /
Focuses on opportunity to receive higher return, but may risk losing more of the principal
(4) เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ ยงที่จะสูญเงินต้นส่ วนใหญ่ได้ /
Focuses on highest return in the long term, but may risk losing most of the principal
7. เมื่อพิจารณารู ปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด /
When you see the graph below, which group do you prefer to invest the most?

Profit
Losses

(1) กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย /
Investment Group 1 has an opportunity to receive return of 2.5% without incurring any losses.
(2) กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% /
Investment Group 2 has an opportunity to receive return of 7%, but may incur some losses up to 1%.
(3) กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% /
Investment Group 3 has an opportunity to receive return of 15%, but may incur some losses up to 5%.
(4) กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% /
Investment Group 4 has an opportunity to receive return of 25%, but may incur some losses up to 15%.
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสู งด้วยเช่นกัน ท่านจะรู ้สึกอย่างไร /
If you choose to invest in assets that have the opportunity to receive high compensation, but may also incur substantial losses, how do you feel?
(1) กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน / Worry and panic, fear of losses
(2) ไม่สบายใจ แต่พอเข้าใจได้บา้ ง / Feel uncomfortable, but understandable
(3) เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง / Understand and accept a little level of volatility
(4) ไม่กงั วลกับโอกาสขาดทุนสู ง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสู งขึ้น / Does not worry about big losses and hope to receive higher return
9. ท่านจะรู้สึกกังวล/ รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่ วนเท่าใด /
You feel worried / unacceptable when the value of your investments changes (lower) at what proportion?
(1) 5% หรื อน้อยกว่า / 5% or lower
(2) มากกว่า 5% - 10% / Exceeding 5% - 10%
(3) มากกว่า 10% - 20% / Exceeding 10% - 20%
(4) มากกว่า 20% ขึ้นไป / Exceeding 20%
10. หากปี ที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปี นี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทาอย่างไร /
If you invested Baht 100,000 last year, and you discovered that your investment is decreased to Baht 85,000 this year, how would you feel and do?
(1) ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง / Frightened and need to sell the rest of investments
(2) กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่ วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ ยงน้อยลง /
Worried and will make some adjustment to the investment by investing in low risk assets
(3) อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา /
Be patient and wait for the investment to yield some return in the future
(4) ยังมัน่ ใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน /
Still confident because it is long-term investment and will put more investment in order to average the cost
ใช้ เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพนั ธ์ และหุ้นกู้อนุพนั ธ์ โดยตรงเท่ านั้น / Use specifically for Derivatives and Structured Note Investment
11. หากการลงทุนในอนุพนั ธ์และหุ ้นกูอ้ นุพนั ธ์ประสบความสาเร็ จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลวท่านอาจจะสู ญเงิน
ลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่ วน ท่านยอมรับได้เพียงใด /
Through successful derivatives and Structured Note investment, you will be entitled to receive high return. On the other hand, if the investment had
failed, you may lose all your investment and may need to put more investment. Can you accept this?
(1) ไม่ได้ / Not acceptable
(2) ได้บา้ ง / Slightly acceptable
(3) ได้ / Acceptable
ใช้ เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่ างประเทศ / Use specifically for Foreign Investment
12. นอกเหนือจากความเสี่ ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด /
Apart from the investment risks, can you accept foreign exchange risks?
(1) ไม่ได้ / Not acceptable
(2) ได้บา้ ง / Slightly acceptable
(3) ได้ / Acceptable

คะแนนรวม
Total Score

ผลประเมิน / Assessment Result
นักลงทุนประเภท /
ตราสารที่สามารถลงทุนได้ /
Types of Investor
Suitable Financial Instruments
เป็ นนักลงทุนประเภท เสี่ ยงต่า /
ตราสารหนี้/ตราสารทุนเล็กน้อย/หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ ยง 1 /
Low-risk investor
Debt instruments / Equity instruments (small portion) / Mutual fund with risk level 1
เป็
น
นั
ก
ลงทุ
น
ประเภท
เสี
่
ย
งปานกลางค่
อ
นข้
า
งต
่
า
/
ตราสารหนี้/ตราสารทุนบางส่ วน/ตราสารอนุพนั ธ์เล็กน้อย/หน่ วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ ยง 1-4 /
15-21 คะแนน /
15-21 points
Medium-to-low risk investor
Debt instruments / Equity instruments (partial portion) / Derivatives (small portion) / Mutual fund with risk level 1-4
เป็
น
นั
ก
ลงทุ
น
ประเภท
เสี
่
ย
งปานกลางค่
อ
นข้
า
งสู
ง
/
ตราสารหนี้/ตราสารทุนบางส่ วน/ตราสารอนุพนั ธ์เล็กน้อย/หน่ วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ ยง 1-5 /
22-29 คะแนน /
22-29 points
Medium-to-high risk investor
Debt instruments / Equity instruments (partial portion) / Derivatives (small portion) / Mutual fund with risk level 1-5
เป็ นนักลงทุนประเภท เสี่ ยงสู ง /
ตราสารหนี้/ตราสารทุนปานกลาง/ตราสารอนุ พนั ธ์บางส่ วน/หน่ วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ ยง 1-7 /
30-36 คะแนน /
30-36 points
High-risk investor
Debt instruments / Equity instruments (medium portion) / Derivatives (partial portion) /Mutual fund with risk level 1-7
เป็ นนักลงทุนประเภท เสี่ ยงสู งมาก /
ตราสารหนี้/ตราสารทุนปานกลาง/ตราสารอนุ พนั ธ์บางส่ วน/หน่ วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ ยง 1-8 /
≥ 37 คะแนน /
≥ 37 points
Very high-risk investor
Debt instruments / Equity instruments (substantial portion) / Derivatives (partial portion) / Mutual fund with risk level 1-8
 ลูกค้ายินยอมให้ขอ้ มูลแก่เจ้าหน้าที่บริ ษทั เพื่อประกอบการจัดทาแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และรับทราบว่าได้ทาแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ ยงในการลงทุนที่ รับ ได้
ของตนเอง /
Client agrees to provide information to securities company’s officer in order to prepare Suitability Test of Client and Client also acknowledges that the Client provided answers to the
questionnaire for the benefit of acknowledging his/her acceptable investment risks.
 ระดับความเสี่ ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ บริ ษทั หลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าบริ ษทั หลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริ งความครบถ้วนหรื อความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว /
Client’s investment risk level is assessed based on the information clarified by himself / herself and was given to securities company’s officer. In this regard, this does not demonstrate that the
securities company accepts the accuracy, completeness or credibility of the information provided by the Client as well as the results of such assessment.
 เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั หลักทรัพย์ทาการประเมินความเสี่ ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้า ทราบถึงผลประเมินความเสี่ ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง
(ซึ่ งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กบั บริ ษทั ) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ ยงในการลงทุนของตนแล้ว /
After Securities Company’s officer completed the client’s investment risk level assessment (Suitability Assessment) and informed the Client his/her assessment result (which was assessed from
the Client’s information given to securities company’s officer), it shall be deemed that the Client has acknowledged his/her investment risk level.
 ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการลงทุ น(รวมทั้ง คาเตื อนเกี่ยวกับ การลงทุ นและความเสี่ ยงในการลงทุ น และควรขอคาแนะนาในการลงทุ นจากผูท้ ี่ สามารถให้คาแนะนาการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้
รอบคอบถี่ถว้ นควบคู่กบั การศึกษาผลการประเมินความเสี่ ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ตราสารหรื อการลงทุนประเภทอื่นๆที่เหมาะสมกับตนเอง
แล้วจึงตัดสิ นใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรื อตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริ ษทั หลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็ นเพียงข้อมูลส่ วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสิ นใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น /
Client should carefully and thoroughly study relevant investment information (including warnings related to investments and investment risks as well as requests investment advice from
investor contact (marketing officer) who is eligible to provide investment recommendations to clients.) in conjunction with a study conducted on the investment risk assessment result in order
to support the decision making when investing in securities, derivatives, financial instruments or other types of investments that are suitable to Client prior to making investment decision. In
this regard, information relevant to investment or other financial instruments received from securities company’s representatives (if any) is considered a partial factor to assist the Client during
decision making process.
 การลงทุนขึ้นอยู่กบั การตัดสิ นใจของลูกค้าเอง ซึ่ งไม่ผูกพันกับผลประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็ นไปตามระดับความเสี่ ยงของการลงทุนที่ ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ ยงที่
เกิดขึ้นจากการลงทุน ในกรณี ที่ลูกค้าตัดสิ นใจลงทุนในระดับความเสี่ ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้า ตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับ
ว่าการดาเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็ นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้ /
Decision making on investment depends on client’s own decision which is non-binding with investment assessment result and may not be consistent with investment risk level received under
this assessment form. The Client also agrees to bear (accept) risk arising from investment. In case that Client decided to invest in assets with higher risk level as compared to investment risk
level attained from the assessment result, it shall be deemed that the Client agrees to accept such investment risks. The Client agrees that his/her investments may not be consistent with the
assessment result and may be uncertain and is/are different from the assessment result.
 บริ ษทั หลักทรัพย์ ผูบ้ ริ หาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั หลักทรัพย์ไม่มีความรับผิด ภาระ หรื อ หน้าที่ต่อความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า /
Securities company, management including employee, and company’s officer shall not be liable to, obligated to or be in charge of any damages arising from the Client’s investment.
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแก้ไข ปรับปรุ ง หรื อเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ ยงในการลงทุนลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด /
The securities company reserves the right to amend, edit or make changes to suitability test form, assessment result and other related information without prior notice.
แบบประเมิน การดาเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่ เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริ การเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่ งลูกค้าได้อ่านคาเตื อนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว และลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคาเตือน
และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว /
Suitability Assessment, any related action and related information are being used for providing service to investors in Thailand only. The Client has read and understood the above warnings and related
information and the Client understand and agree to abide by such warnings and related agreement.

ระดับคะแนน /
Total Score
< 15 คะแนน /
< 15 points

ตัวอย่ างคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน / Sample of Recommendations Pertaining to Basic Asset Allocation
ประเภทผูล้ งทุน /
Types of Investor
เสี่ ยงต่า / Low Risk
เสี่ ยงปานกลางค่อนข้างต่า /
Low-to-Medium Risk
เสี่ ยงปานกลางค่อนข้างสู ง /
Medium-to-High Risk
เสี่ ยงสู ง / High Risk
เสี่ ยงสู งมาก / Very High Risk

สัดส่ วนการลงทุน / Investment Proportion
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า1ปี /
ตราสารหนี้ภาคเอกชน /
เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น /
Government
Sector
Debt
Instruments
Private Sector Debts
Deposits and Short-term Debts Instruments
Having maturity Exceeding 1 Year
Instruments
>60%
<20%

ตราสารทุน /
Equity

การลงทุนทางเลือก* /
Alternative Investment *

<10%

<5%

<20%

<70%

<20%

<10%

<10%

<60%

<30%

<10%

<10%

<40%

<40%

<20%

<5%

<30%

>60%

<30%

*รวมถึงสิ นค้าโภคภัณฑ์สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า / Including Commodities and Derivatives

ตารางระดับความเสี่ ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่ างๆ / Risk Levels Table of Investments in Mutual Fund
Risk Profile

ระดับความเสี่ ยง /
Risk Levels

ประเภท /
Types

เสี่ ยงต่า /
Low Risk

1

กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุน
เฉพาะในประเทศ /
Local Money Market Fund

2

กองทุนรวมตลาดเงิน /
Money Market Fund

3

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล /
Government Bond Fund

4

กองทุนรวมตราสารหนี้ /
Fixed Income Fund

5

กองทุนรวมผสม /
Balanced Fund

เสี่ ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่า /
Low-to-Medium Risk

เสี่ ยงปานกลาง
ค่อนข้างสู ง /
Medium-to-High Risk

ประเภทหลักทรัพย์ ที่ลงทุนเป็ นหลัก /
Types of Securities Mainly Invested
มี น โยบายลงทุ น เฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุ น ในหรื อมี ไ ว้ซ่ ึ งเงิ น ฝาก หรื อ ตราสารหนี้ หรื อ หลัก ทรั พ ย์ห รื อ
ทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลอื่นตามที่สานักงานกาหนด ซึ่ งมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถามหรื อจะครบกาหนดชาระ
คืน หรื อมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่ลงทุนในทรัพย์สินหรื อเข้าทาสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะ
ใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน /
Having policy to invest only in local market provided that Investment in or holding of deposits or debt securities or
securities or any other assets or seeking interests as prescribed by the SEC Office and must be paid back when
requested or is due for payment or the term of agreement does not exceed 1 year as from the date of investment
made in assets or entered into such agreement and having a portfolio duration, at any one point in time, not more
than 3 months.
มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่ วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งเงินฝากหรื อตราสาร
หนี้ หรื อหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อการหาดอกผลอื่นตามที่สานักงานกาหนด ซึ่ งมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
หรื อจะครบกาหนดชาระคืนหรื อมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่ลงทุนในทรัพย์สินหรื อเข้าทาสัญญานั้น รวมทั้งมี
portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน /
Having policy to invest some part of investment in foreign countries but not exceeding 50 percent of the NAV
provided that investment in or possession of deposits or debt instruments or securities or any other asset or seeking
interests as prescribed by the SEC Office and must be paid back when requested or is due for payment or the term of
agreement does not exceed 1 year as from the date of investment made in assets or entered into such agreement and
having a portfolio duration, at any one point in time, not more than three months.
มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV เสี่ ยงปานกลาง ค่อนข้างต่า /
Having policy to invest in government bond by averaging accounting period with not less than 80 percent of the
NAV.
มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทวั่ ไป /
Having policy to invest in general debt instruments.
มีนโยบายลงทุนได้ท้ งั ในตราสารทุนและตราสารหนี้ /
Having policy to invest in equity and debt instruments.

กองทุนรวมตราสารทุน /
Equity Fund

มี น โ ย บ า ย ล ง ทุ น ใ น ต ร า ส า ร ทุ น เป็ น ห ลั ก โ ด ย เฉ ลี่ ย ร อ บ ปี บั ญ ชี ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ 65 /
Having policy to invest mainly in equity by averaging accounting period with no less than 65 percent.
เสี่ ยงสู ง /
มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบ ระยะเวลาบัญชีไม่นอ้ ย
กองทุนรวมหมวด
High Risk
กว่าร้อยละ 80 ของ NAV เสี่ ยงสู งมาก /
7
อุตสาหกรรม /
Having policy to specifically invest in certain type of equity sector by averaging accounting period with no less than
Sector Fund
80 percent of the NAV.
มี น โยบายลงทุ น ในทรั พ ย์สิ นที่ เป็ นทางเลื อ กใหม่ ใ นการลงทุ น หรื อมี โ ครงสร้ า งซั บ ซ้ อ น เข้ า ใจยาก เช่ น
กองทุนที่มีการลงทุนใน
commodity/gold fund /oil fund/derivatives ที่ ไ ม่ ใ ช่ เพื่ อ hedging ซึ่ งรวมถึ ง ตราสารที่ มี ลัก ษณะของ สั ญ ญาซื้ อ ขาย
เสี่ ยงสู งมาก /
ทรัพย์สินทางเลือก /
ล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุม้ ครองเงินต้น /
8*
Very High Risk
Mutual Fund that invests in Having policy to invest in newly introduced alternative investment or complex structure assets which is difficult to
understand such as commodity/ gold fund /oil fund/ derivatives that are not for hedging purposes which include
alternative investment
structure notes with not protecting principal.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบคาขอเปิ ดบัญชีและแบบประเมินข้างต้นถูกต้องครบถ้วน และเป็ นความจริ งทุกประการ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด ทา
การตรวจสอบข้อมูลกับสถาบันการเงินหรื อหน่วยงานอื่นใดภายใต้กฎหมายประกาศที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าได้รับการชี้แจง และเข้าใจกฎระเบียบ เงื่อนไข ลักษณะการลงทุนตลอดจนความเสี่ ยงจากการลงทุน
ของแต่ละประเภทบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้ระบุในแบบคาขอนี้ /
I accept and acknowledge that the above information in the application and suitability test are true in all respect. I agree that SBI Thai Online Securities Company Limited may inspect my
information with other financial institutions or competent authorities under all relevant law, rules, regulations and notifications. Moreover, I have been notified by the Officer and understand the terms
& conditions, and associated risks from investment under each account types which I mentioned in this application set.
6

ลงชื่อ
ลูกค้า
Signed X______________________________ Client
(
)
____/______/____
ลงชื่อ
เจ้าหน้าที่
Signed X______________________________ Officer
(
)

____/______/____

