
        วนัที ่…………………………………….. 

 

 

เรียน เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะพฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 

เรื่อง  แจง้ความประสงคข์อเปิดบญัชซีือ้ขายหน่วยลงทุนเพิม่ 

 

เนื่องดว้ยขา้พเจา้ ……………........................……………………. ลกูคา้หมายเลขบญัช ี
………………….  มคีวามประสงคใ์นการเปิดบญัชซีือ้ขายหน่วยลงทุนเพิม่อกี 1 บญัช ี  ภายใตข้อ้มลูและ
บญัชธีนาคารเดยีวกนักบัปัจจบุนั  โดยจดุประสงคข์องการลงทุนในบญัชนีี้ คอื  

 เพื่อเตรยีมไวใ้นยามเกษยีณ 

 เพื่อซือ้อสงัหารมิทรพัย ์/ ทีอ่ยูอ่าศยั 

 เพื่อเตรยีมไวส้ าหรบัการศกึษาของบุตร / ธดิา 

 เพื่อสะสมเป็นเงนิกอ้น 

 อื่นๆ ......................................... 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบและโปรดด าเนินการ 
 

 

    __X_________________________________  

       (.................................................................) 

                            ลกูคา้ 

 

 



X 

(ลายเซ็นท่ีเคยให้ไว้กบัโนมรูะ) 

ตวัอยา่งหนังสือแจ้งเปิดบญัชี Nomura เพ่ิม 

วนัที ่…… 1 มกราคม 2559……….. 

เรียน เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะพฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 

เรือ่ง  แจง้ความประสงคข์อเปิดบญัชซีือ้ขายหน่วยลงทุนเพิม่ 

เน่ืองดว้ยขา้พเจา้ …………… นายลงทุน เพือ่อนาคต …………..…. ลกูคา้หมายเลขบญัช ี …00001 (เลขบญัชี
โนมรูะแรกทีเ่ปิดผ่าน NTER)…มคีวามประสงคใ์นการเปิดบญัชซีือ้ขายหน่วยลงทุนเพิม่อกี 1 บญัช ี  ภายใตข้อ้มลูและบญัชี
ธนาคารเดยีวกนักบัปัจจุบนั  โดยจุดประสงคข์องการลงทุนในบญัชนีี้ คอื  

เพื่อเตรยีมไวใ้นยามเกษยีณ 

เพื่อซือ้อสงัหารมิทรพัย ์/ ทีอ่ยู่อาศยั 

เพื่อเตรยีมไวส้ าหรบัการศกึษาของบุตร / ธดิา 

เพื่อสะสมเป็นเงนิกอ้น 

อื่นๆ ......................................... 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบและโปรดด าเนินการ 

__X_________________________________  

     (.................................................................) 

 ลกูคา้ 

ขัน้ตอนการด าเนินการเปิดบญัชีเพ่ิม 

1. ปริน้ทเ์อกสาร เขยีนวนัที ่ชื่อ นามสกุล เลข ID NOMURA แรกทีม่กีบั NTER พรอ้มเซน็ก ากบั
2. สง่เอกสารตวัจรงิมาตามทีอ่ยู่ ดา้นล่าง

บรษัิทฟินโนมีนา จํากัด

52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั �น 17 โซนดี

ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ ์เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500

3. รอด าเนินการหลงัเราไดร้บัเอกสารภายใน 7 วนั





แบบประเมนิการลงทนุในผลติภัณฑใ์นตลาดทนุที:มคีวามเสี:ยงสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น 28/06/2017 

บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

แบบฟอรม์การประเมนิความรูค้วามสามารถในการลงทนุ (knowledge assessment) 
สําหรบัการลงทนุในผลติภณัฑใ์นตลาดทนุที3มคีวามเสี3ยงสูงหรอืมคีวามซบัซอ้น 

(สามารถเลอืกไดม้ากกวา่ 1 คําตอบ) 

ชื:อ-สกลุ ………………………………………………………………โทรศัพท…์………………………………Email…………………………………………………… 

1. คณุสมบตัทิางการศกึษา

1.1 ทา่นไดรั้บประกาศนยีบัตรหรอืปรญิญาในสาขาดังตอ่ไปนีSหรอืไม่  

! ใช ่ ขา้พเจา้ไดรั้บประกาศนยีบัตรหรอืปรญิญาในสาขาดังตอ่ไปนีS
"  การบัญช ี "  คณติศาสตรป์ระกันภัย "  ตลาดทนุ "  พาณชิยศาสตร ์     
"  บรหิารธุรกจิ "  เศรษฐศาสตร์ "  วศิวกรรมทางการเงนิ   "  การวางแผนทางการเงนิ 
"  คอมพวิเตอรป์ระยกุตเ์พืPอการจัดการทางการเงนิ

ชืPอสถาบัน .............................................................................................ปีทีPสําเร็จการศกึษา................................ 

! ไม ่ขา้พเจา้ไมเ่คยไดรั้บประกาศนยีบัตรหรอืปรญิญาในสาขาขา้งตน้ (ขา้มไปตอบคําถาม ขอ้ 2.)

1.2  ทา่นไดรั้บคณุวฒุทิางการเงนิทีPเกีPยวขอ้งดังตอ่ไปนีSหรอืไม ่

! ใช ่ขา้พเจา้ไดรั้บคณุวุฒทิางการเงนิทีPเกีPยวขอ้งดังตอ่ไปนีS (โปรดเลอืก และขา้มไปตอบคําถาม ขอ้ 3.)
"  Chartered Financial Analyst (CFA) "  Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) 
"  Certified Financial Planner (CFP) "  Financial Risk Manager (FRM) 

! ไม ่ขา้พเจา้ไมเ่คยไดรั้บคณุวฒุทิางการเงนิทีPเกีPยวขอ้งขา้งตน้ (กรณ๊ไดรั้บคณุวุฒอิืPนๆ โปรดระบ.ุ... และตอบคําถาม ขอ้ 2.)

"  อืPน ๆ ...................................................................................................................................................... 

2. ประสบการณ์การทํางาน

ทา่นเคยมปีระสบการณ์การทํางานเป็นระยะเวลา 3 ปีตดิตอ่กันในดา้นดังตอ่ไปนีS ในชว่งระยะเวลา 10 ปีทีPผา่นมาหรอืไม่

! ใช ่ขา้พเจา้มปีระสบการณ์การทํางานในดา้นดังตอ่ไปนีS
"  บรหิารจัดการผลติภัณฑท์างการลงทนุ "  พัฒนาผลติภัณฑท์างการลงทุน  
"  ขายผลติภัณฑก์ารลงทนุ "  วเิคราะหผ์ลติภัณฑก์ารลงทนุ  
"  วทิยากรในหลักสตูรเกีPยวกับผลติภัณฑก์ารลงทนุ "  ประสบการณ์การทํางานดา้นบัญช ี 
"   ประสบการณ์การทํางานดา้นการประกันภัย "  ประสบการณ์การทํางานดา้นการคลัง 
"  ประสบการณ์การทํางานดา้นการบรหิารความเสีPยงทางการเงนิ "  ใหคํ้าปรกึษาดา้นกฏหมาย      

ถา้หากมคีวามรูห้รอืประสบการณ์อืPนใดนอกเหนอืจากทีPกลา่วขา้งตน้ โปรดระบุ 

ชืPอตําแหน่ง ชืPอบรษัิท 
ระยะเวลาทีPปฏบัิตงิาน 

จาก ถงึ 

! ไม่ ขา้พเจา้ไมเ่คยมปีระสบการณ์การทํางานขา้งตน้

3. ประสบการณล์งทุนในผลติภณัฑก์ารลงทุนที3มคีวามเสี3ยงสูงหรอืมคีวามซบัซอ้น

ทา่นเคยมปีระสบการณ์การณ์ลงทนุในผลติภัณฑดั์งตอ่ไปนีS เป็นระยะเวลา 3 ปีตดิตอ่กันในชว่งระยะเวลา 10 ปีทีPผา่นมาหรอืไม่

! ใช ่ขา้พเจา้มปีระสบการณ์การลงทนุในผลติภัณฑดั์งตอ่ไปนีS
"  hedge fund  "  hybrid securities "  perpetual bond " unrated bond
"  structured notes "  Basel III  "  derivatives 
"  กองทนุรวมทีPทีPมกีารลงทนุใน derivatives ทีPมกีลยทุธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic investment) หรอืการลงทนุใน

exotic derivatives โดยมกีารใชว้ธิ ีVaR approach เพืPอคํานวณฐานะการลงทนุของตราสาร 
"  กองทนุรวม complex return
"  กองทนุรวมทองคํา/นํSามันทีPไมไ่ด ้track spot
"  กองทนุรวมทีPลงทนุในตราสารหนีS non-investment grade/unrated bond เกนิกวา่รอ้ยละ 60 ของ NAV

! ไม่ ขา้พเจา้ไมเ่คยมปีระสบการณ์การลงทนุขา้งตน้

 X 
(..................................................................) 

   ลงชืPอลกูคา้ผูทํ้าแบบประเมนิ

 วนัทีP______/_______/________ 



แบบทดสอบความรูค้วามเขา้ใจในธรุกรรมการลงทนุ (Product Knowledge) 04/08/2017 

แบบทดสอบความรูค้วามเขา้ใจในธรุกรรมการลงทนุ (Product Knowledge) 

ชื1อ-สกลุ (ลกูคา้ผูทํ้าแบบทดสอบ)....................................................................................................... เลขที1บัญช.ี........................... 

ใหทํ้าเครื1องหมาย  !!!! ในชอ่งที1ทา่นคดิวา่ถกูตอ้ง 

สว่นที( 1  แบบสอบถามความเขา้ใจในธุรกรรมการซื<อขายสญัญาซื<อขายลว่งหนา้ (TFEX) ใช ่ ไมใ่ช ่

1. ลูกคา้ตอ้งเปิดบัญชซีืBอขายสัญญาซืBอขายล่วงหนา้(Futures & Options) กับโบรกเกอรท์ี1เป็นสมาชกิของตลาดอนุพันธฯ์ ให ้
เป็นไปตามที1บรษัิทและกฎระเบยีบที1เกี1ยวขอ้งกําหนด จงึสามารถส่งคําสั1งซืBอขายได ้ และลูกคา้ตอ้งดูแลเงนิประกันไม่ตํ1ากวา่
ระดับหลักประกันขั Bนตน้ (Initial margin Requirement, IMR)

2. ทุกสิBนวันทําการ ลูกคา้ตอ้งดูแลเงนิประกันไม่ใหตํ้1ากว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin Requirement,
MMR) ซึ1งคํานวณจากฐานะการถอืครองสัญญาซืBอขายล่วงหนา้ที1มอียู ่ถา้หากตํ1ากวา่ระดับดังกล่าว ลกูคา้จะถกูเรยีกเงนิประกัน
เพิ1ม (Call Margin) มยีอดหลักประกันโดยรวมไมตํ่1ากวา่ IMR

3. กรณีถูกเรยีกเงนิประกันเพิ1ม (Call Margin) ลูกคา้ตอ้งนําเงนิจํานวนดังกล่าวมาวางภายในวันทําการถัดไป (T+1) ตามเวลาที1
บรษัิทกําหนด โดยบรษัิทจะดําเนินการหักบัญชธีนาคาร (ATS) ก่อนเปิดตลาดฯ  หากลูกคา้ไม่วางเงนิประกันเพิ1มตามเวลา
ดังกลา่ว ลกูคา้ไมส่ามารถสรา้งฐานะเพิ1ม และในวันทําการหลังวันทําการถัดไป (T+2)  บรษัิทจะดําเนนิการลา้ง(ปิด) ฐานะของ
ลกูคา้

4. ในวันครบกําหนดอายุของสัญญาซืBอขายล่วงหนา้ฟิวเจอรส์ของดัชนี SET50 หากยังไม่มกีารปิดฐานะ บรษัิทจะทําการคํานวณ
กําไรขาดทุนและชําระราคาแบบส่วนต่างเงนิสด โดยพจิารณาจากค่าเฉลี1ยของดัชนี SET50 (Final settlement price) ในชว่ง
15 นาทสีุดทา้ยและค่าดัชนีราคาปิดของวันนัBน โดยตัดค่าที1มากที1สุด 3 ค่า และค่าที1นอ้ยที1สุด 3 ค่าออก กับราคาทุนของฟิว
เจอรส์ฉบับนัBน

5. การปิดฐานะของสัญญาซืBอขายล่วงหนา้ฟิวเจอรส์ของดัชนี SET50 สามารถทําไดโ้ดยการซืBอขายในทศิทางตรงกันขา้มกับ
ฐานะที1มอียูเ่ดมิ เชน่ เดมิขายฟิวเจอรส์ไวใ้หทํ้าการซืBอฟิวเจอรส์ฉบับเดยีวกันกลับ

6. ลกูคา้สามารถมฐีานะในสัญญาซืBอขายล่วงหนา้ฟิวเจอรส์และออปชั1นของดัชน ีSET50 ไดร้วมกัน ในเดอืนใดเดอืนหนึ1ง หรอืทกุ
เดอืนรวมกันไมเ่กนิจํานวนสงูสดุ ที1ตลาดสัญญาซืBอขายลว่งหนา้กําหนด(ปัจจุบันกําหนดไวท้ี1ฐานะเทยีบเทา่ 10,000 สัญญาซืBอ
ขายลว่งหนา้ฟิวเจอรส์) ในดา้นซืBอ (long) หรอืดา้นขาย(short) ฟิวเจอรส์

สว่นที(  2    แบบสอบถามความเขา้ใจในธุรกรรมการซื<อขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม (iFUND) ใช ่ ไมใ่ช ่

1. กองทนุรวม (Mutual Fund) คอื การนําเอาเงนิของผูล้งทนุรายยอ่ยมารวมกันเป็นเงนิลงทนุกอ้นใหญ ่และนําไปจดทะเบยีนใหม้ี
ฐานะเป็นนติบิคุคล จากนัBนก็จะนําเงนิที1ระดมทนุไดไ้ปลงทนุในหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิประเภทตา่ง ๆ ตามนโยบายการลงทุน
ที1ไดร้ะบไุวใ้นหนังสอืชีBชวนเสนอขายแกผู่ล้งทนุ

2. ผูล้งทนุแตล่ะรายหลังจากลงทนุจะไดรั้บ หน่วยลงทนุ (Unit Trust) เพื1อเป็นหลักฐานการยนืยันฐานะความเป็นเจา้ของในเงนิที1
ไดล้งทุนไป โดย ม ีบลจ. เป็นผูจั้ดตั Bงและทําหนา้ที1บรหิารกองทุนรวมใหไ้ดผ้ลตอบแทนที1งอกเงย แลว้นํามาเฉลี1ยคนืใหก้ับผู ้
ลงทนุแตล่ะรายตามสัดสว่นที1ลงทนุไวตั้ Bงแตแ่รกในกองทนุรวมนัBน

3. ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทนุรวม ไดแ้ก่ ส่วนแบ่งกําไรในรูปของเงนิปันผล (Dividend) ซึ1งแต่ละกองทนุจะมนีโยบาย
การจ่ายผลตอบแทนที1แตกต่างกันออกไป บางกองทนุอาจมนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผล แตบ่างกองทนุอาจมนีโยบายนําเงนิ
ดังกลา่วทบยอดเพื1อลงทนุตอ่ไป ซึ1งผูล้งทนุควรทราบ โดยศกึษาจากหนังสอืชีBชวน

4. กําไรสว่นเกนิมลูคา่หน่วยลงทนุ (Capital Gain) จะไดรั้บเมื1อผูล้งทนุขายคนืหน่วยลงทนุใหก้ับบรษัิทจัดการลงทนุในราคาที1สูง
กวา่ราคาที1ซืBอมาตอนแรก (วัดไดจ้ากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธติอ่หน่วยที1เพิ1มขึBนจากมลูคา่ที1เร ิ1มแรกลงทนุ)

5. ผลตอบแทนที1ผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละรายไดรั้บ คอื ผลตอบแทนที1กองทุนรวมไดรั้บจากการลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ
ประเภทตา่ง ๆ และนํามาเฉลี1ยคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามสัดส่วนที1ไดล้งทนุไวแ้ต่แรก และในอดตีผลตอบแทนของกองทุน
รวม เป็นสิ1งที1รับประกันผลตอบแทนในอนาคตที1จะไดรั้บ เชน่กัน

สว่นที(  3      แบบสอบถามความเขา้ใจในธุรกรรมซื<อขายตราสารหนี< (Fixed Income) ใช ่ ไมใ่ช ่

1. ตราสารหนีB คอื ตราสารทางการเงนิที1แสดงความเป็นหนีBระหว่างกัน โดยเป็นหลักทรัพยซ์ ึ1งเปลี1ยนมอืได ้ตราสารที1ออกโดย
รัฐบาลหรือรัฐวสิาหกจิ เรียก พันธบัตร (Bond) ส่วนตราสารหนีBที1ออกโดยบรษัิทเอกชน เรียกหุน้กู ้(Debenture)   โดย
ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีBไดม้าจาก 3 แหล่ง คอื ดอกเบีBย (คูปอง) กําไร/ขาดทุน จากราคาซืBอขาย (Capital
Gain/Loss) และดอกเบีBยของดอกเบีBย (Interest on Reinvested Coupon)

2. กระแสเงนิสดจากการลงทนุในตราสารหนีB กําหนดโดย ราคาที1ตราไว ้(Par Value, Face Value ) อัตราดอกเบีBย (Coupon) อายุ
คงเหลอื (Time to Maturity)

3. ความเสี1ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีBย (Interest Rate Risk or Market Risk or Price Risk) อัตราดอกเบีBยใน
ทอ้งตลาดเป็นตัวกําหนดอัตราผลตอบแทนที1ตลาดตอ้งการจากตราสารหนีB ถา้อัตราดอกเบีBยสงูขึBน ก็จะทําใหผู้ล้งทนุเรยีกรอ้ง
ผลตอบแทนที1มากขึBน โดยจะสะทอ้นอยูใ่นอัตราคดิลด ( Yield to maturity) ที1ใชใ้นการคํานวณราคาก็จะสงูขึBนตามไปดว้ย

4. ปัจจัยที1ควรคํานึงถงึในการพจิารณาลงทุน เพื1อจัดการลงทุนใหเ้หมาะสมกับนักลงทุนแต่ละคน 1. ระยะเวลาการลงทุน 2.
ความสามารถในการรับความเสี1ยง 3.ความตอ้งการกระแสเงนิสด 4.สภาพคลอ่ง 5. การกระจายการลงทนุ

5. ตราสารหนีBที1ใหผ้ลตอบแทนสูง (High Yield bond) หมายถงึ ตราสารหนีBที1มอีันดับเครดติตํ1ากว่าระดับน่าลงทุน ดอ้ยค่าลดลง
อยา่งรวดเร็ว ผดินัดชําระหนีB และออกโดยไมม่กีารกํากับดแูล

X 
(  ) 

(  ) 
 ลงชื1อลกูคา้ผูทํ้าแบบทดสอบ  ลงชื1อที1ปรกึษาการเงนิและการลงทนุ / เจา้หนา้ที1บรษัิท 
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