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แบบฟอร์มการประเมินความรูค
้ วามสามารถในการลงทุน (knowledge assessment)
ั อ
้ น
3 งสูงหรือมีความซบซ
สําหร ับการลงทุนในผลิตภ ัณฑ์ในตลาดทุนทีม
3 ค
ี วามเสีย
(สามารถเลือกได ้มากกว่า 1 คําตอบ)
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ชือ-สกุล ………………………………………………………………โทรศั
พท์…………………………………Email……………………………………………………
1.

คุณสมบ ัติทางการศึกษา
1.1 ท่านได ้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนีห
S รือไม่
ใช่ ข ้าพเจ ้าได ้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนีS
การบัญชี
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ตลาดทุน
บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมทางการเงิน
คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพือการจัดการทางการเงิน

พาณิชยศาสตร์
การวางแผนทางการเงิน

ชือสถาบัน .............................................................................................ปี ทสํ
ี าเร็จการศึกษา................................
ไม่ ข ้าพเจ ้าไม่เคยได ้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาข ้างต ้น (ข ้ามไปตอบคําถาม ข ้อ 2.)
1.2 ท่านได ้รับคุณวุฒท
ิ างการเงินทีเกียวข ้องดังต่อไปนีห
S รือไม่
ใช่ ข ้าพเจ ้าได ้รับคุณวุฒท
ิ างการเงินทีเกียวข ้องดังต่อไปนีS (โปรดเลือก และข ้ามไปตอบคําถาม ข ้อ 3.)
Chartered Financial Analyst (CFA)
Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
Certified Financial Planner (CFP)
Financial Risk Manager (FRM)
ไม่ ข ้าพเจ ้าไม่เคยได ้รับคุณวุฒท
ิ างการเงินทีเกียวข ้องข ้างต ้น (กรณ๊ได ้รับคุณวุฒอ
ิ นๆ
ื โปรดระบุ.... และตอบคําถาม ข ้อ 2.)
อืน ๆ ......................................................................................................................................................

2.

ประสบการณ์การทํางาน
ท่านเคยมีประสบการณ์การทํางานเป็ นระยะเวลา 3 ปี ตด
ิ ต่อกันในด ้านดังต่อไปนีS ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ทีผ่านมาหรือไม่
ใช่ ข ้าพเจ ้ามีประสบการณ์การทํางานในด ้านดังต่อไปนีS
บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน
ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน
วิทยากรในหลักสูตรเกียวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน
ประสบการณ์การทํางานด ้านการประกันภัย
ประสบการณ์การทํางานด ้านการบริหารความเสียงทางการเงิน

พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การลงทุน
ประสบการณ์การทํางานด ้านบัญชี
ประสบการณ์การทํางานด ้านการคลัง
ให ้คําปรึกษาด ้านกฏหมาย

ถ ้าหากมีความรู ้หรือประสบการณ์อนใดนอกเหนื
ื
อจากทีกล่าวข ้างต ้น โปรดระบุ
ชือตําแหน่ง

ระยะเวลาทีปฏิบัตงิ าน
จาก
ถึง

ชือบริษัท

ไม่ ข ้าพเจ ้าไม่เคยมีประสบการณ์การทํางานข ้างต ้น

ั อ
้ น
3 งสูงหรือมีความซบซ
3. ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภ ัณฑ์การลงทุนทีม
3 ค
ี วามเสีย
ท่านเคยมีประสบการณ์การณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนีS เป็ นระยะเวลา 3 ปี ตด
ิ ต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปี ทผ่
ี านมาหรือไม่
ใช่ ข ้าพเจ ้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนีS
hedge fund
hybrid securities
perpetual bond
unrated bond
structured notes
Basel III
derivatives
กองทุนรวมทีทีมีการลงทุนใน derivatives ทีมีกลยุทธ์แบบซับซ ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนใน
exotic derivatives โดยมีการใช ้วิธ ี VaR approach เพือคํานวณฐานะการลงทุนของตราสาร
กองทุนรวม complex return
กองทุนรวมทองคํา/นํS ามันทีไม่ได ้ track spot
กองทุนรวมทีลงทุนในตราสารหนีS non-investment grade/unrated bond เกินกว่าร ้อยละ 60 ของ NAV
ไม่ ข ้าพเจ ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข ้างต ้น

X

(..................................................................)
ลงชือลูกค ้าผู ้ทําแบบประเมิน

วันที______/_______/________

แบบประเมินการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทีมีความเสียงสูงหรือมีความซับซ ้อน
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วันที่ ……………………………………..

เรียน เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระพัฒนสิน จากัด (มหาชน)
เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอเปิ ดบัญชีซอ้ื ขายหน่วยลงทุนเพิม่
นางสาว สุรัสวดี อึ๊งประเสริฐภรณ์
เนื่องด้วยข้าพเจ้า
……………........................…………………….
ลูกค้าหมายเลขบัญชี
…………………. มีความประสงค์ในการเปิ ดบัญชีซอ้ื ขายหน่วยลงทุนเพิม่ อีก 1 บัญชี ภายใต้ขอ้ มูลและ
บัญชีธนาคารเดียวกันกับปั จจุบนั โดยจุดประสงค์ของการลงทุนในบัญชีน้ี คือ
X

เพื่อเตรียมไว้ในยามเกษียณ
เพื่อซือ้ อสังหาริมทรัพย์ / ทีอ่ ยูอ่ าศัย
เพื่อเตรียมไว้สาหรับการศึกษาของบุตร / ธิดา
เพื่อสะสมเป็ นเงินก้อน
อื่นๆ .........................................

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดาเนินการ

__X_________________________________
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(.................................................................)

ลูกค้า


กรณีที่นักลงทุนตั้งใจลงทุนในแผน GAR หร�อ TOP5
นักลงทุนจะตองเซ็นลงนามในใบประเมินและยอมรับความเสี่ยงของกองทุน K-ART เพ��มเติม
(แนบมาในหนาถัดไป) ถึงจะสามารถลงทุนได
สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในแผนอื่นๆ หร�อ ลงทุนใน GAR และ TOP5 ตั้งใจเร��มตนลงทุน
ต่ำกวา 2.75 ลานบาท ทานไมจำเปนตองทำแบบประเมินและยอมรับความเสี่ยง K-ART

หนังสือยินยอมรับทราบความเสียงจากการลงทุน
กองทุนเปิ ดเค อิควิตแอบโซลู
ี
ทรีเทิรน์ ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (K-ART)
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและมีความเข้าใจเกียวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสียง และผลตอบแทน
ทีเกียวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเค อิควิตแอบโซลู
ี
ทรีเทิรน์ ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (K-ART) เป็ นอย่างดีแล้วว่า
1. กองทุนเปิ ดเค อิควิตีแอบโซลูทรีเทิรน์ ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (K-ART) จัดว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีความเสียงสูงหรือมีความ
ซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทัว/ ไป เนื/ องจากกองทุน K-ART ลงทุนในกองทุนต่างประเทศที/ลงทุนในสัญญา
ซื อขายล่วงหน้าที/มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื/อเพิ/มสถานะการลงทุนในสินทรัพย์โดยรวม (Leverage) ให้มีมลู ค่าสูง
กว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จึงส่งผลให้กองทุน K-ART มีความเสี/ยงมากกว่ากองทุนรวมที/ลงทุนในหลักทรัพย์โดยตรง
2. กองทุนต่างประเทศที/กองทุน K-ART เข้าไปลงทุน มีการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื/อเพิ/มสถานะการลงทุนให้มีมลู ค่าสูง
กว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (NAV) แม้ว่าการเพิ/มสถานะการลงทุนจากการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าจะช่วยเพิ/มโอกาสใน
การรับผลตอบแทนของกองทุนให้สงู ขึ น แต่ก็อาจทําให้กองทุนประสบภาวะขาดทุนสูงขึ นเช่นกัน หากเกิดเหตุการณ์ที/ส่งผลกระทบเชิง
ลบกับกองทุน ผลจากการเพิ/มสถานะการลงทุนจะทําให้กองทุนประสบภาวะขาดทุนสูงมาก
ข้าพเจ้า ………………………………………………………….…. เลขที/บญ
ั ชีกองทุน ………………………….……………… รับทราบว่าข้อมูลที/ปรากฏในเอกสารนี
เป็ นข้อมูลเบื องต้นเกี/ยวกับความเสี/ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนในกองทุนเปิ ดเค อิควิตีแอบโซลูทรีเทิรน์
ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (K-ART) รวมถึงความเสี/ยง และคําเตือนในการลงทุน ซึ/งปรากฏอยูใ่ นหนังสือชี ชวน ที/ขา้ พเจ้าได้รบั
ทราบไปก่อนหน้านี เป็ นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที/จะผูกพันตนเองตามข้อกําหนดและเงื/อนไขที/ปรากฏในหนังสือ
ชี ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ
ข้าพเจ้า เป็ นผูท้ ี/มีเงินเป็ นไป ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
A. กรณีนิติบุคคล มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง ดังนี
 มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดที/ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตังแต่ 100 ล้านบาทขึ นไป
 มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าตามงบการเงินปี ล่าสุดที/ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตังแต่
20 ล้านบาทขึ นไป หรือในกรณีที/นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตังแต่ 40 ล้านบาทขึ นไป
ทังนี ให้พิจารณาตามงบการเงินปี ล่าสุดที/ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
B. กรณีบุคคลธรรมดาซึงนับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง ดังนี
 มี สิ น ทรัพ ย์สุ ท ธิ (สิ น ทรัพ ย์หัก ด้ว ยหนี สิ น ) ตัง แต่ 50 ล้า นบาทขึ นไป ทัง นี สิ น ทรัพ ย์ดัง กล่ า วไม่ นั บ รวมมูล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์ ซึ/งใช้เป็ นที/พกั อาศัยประจํา
 มีรายได้ต่อปี ตังแต่ 4 ล้านบาทขึ นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุน้ หุน้ กู ้ ตัวP เงินคลัง พันธบัตร ตัวP เงิน หน่ วยลงทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิที/จะ
ซื อหลักทรัพย์ดงั กล่าว) หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าตังแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป หรือในกรณีที/นับรวมเงินฝากแล้วมีเงิน
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตังแต่ 20 ล้านบาทขึ นไป
..................................................................................................................
(ผูล้ งทุน)
วันที/.......................................................................
สําหรับผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื อคืนหน่ วยลงทุน
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