
คาของเกา วัตถุโบราณ / Antique Trading     คาสิโน การพนัน / Casino, Gambling    อาวุธยุทธภัณฑ / Armament

การเงิน ธนาคาร / Financial Service, Banking    แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ / Foreign Currency Exchange  โรงแรม ภัตตาคาร / Hotel, Restaurant

ประกันภัย ประกันชีวิต / Insurance, Assurance    คาอัญมณี ทอง / Jewelry, Gold Trading    อสังหาริมทรัพย / Property, Real Estate

ธุรกิจนำเท่ียว บริษัททัวร / Travel Industry, Travel Agency  มหาวิทยาลัย โรงเรียน สถานศึกษา / University, School, Education Center

ธุรกิจรับคนเขามาทำงานจากตางประเทศหรือสงคนไปทำงานตางประเทศ / Foreign Worker Employment Agency      

สหกรณ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจา / Co-operative, Foundation, Association, Club, Temple, Mosque, Shrine

โอนและรับโอนเงินท้ังภายในและตางประเทศ / Domestic or International Money Transfer

สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ / Entertainment Business

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify) 

เลขที ่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั ้น 14 ถนนสาทรใต แขวงทุ งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 0-2286-3484, 0-2679-2155 Fax. 0-2286-3585, www.lhfund.co.th

คำขอเปดบัญชี (บุคคลธรรมดา)
Open Account for Individual

วันท่ี

ขอมูลการเปดบัญชีบุคคลธรรมดา / Individual Investor Information - For Account Opening

ประเภทหลักฐาน*
ID Type

คำนำหนา/Title*

ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)*

Name - Surname (English)*

สถานภาพ 
Marital Status* 

บัตรประชาชน
ID Card
บัตรคนตางดาว 
Alien Registration Card
หนังสือเดินทาง 
Passport

นาย / Mr.     นาง / Mrs.     นางสาว / Miss       อ่ืนๆ / Other

เลขท่ี
No.
เลขท่ี
No.
เลขท่ี
No.

วันหมดอายุ (ฺค.ศ.)
Expiry Date: (ฺA.D.)
วันหมดอายุ (ฺค.ศ.)
Expiry Date: (ฺA.D.)
วันหมดอายุุ (ฺค.ศ.) 
Expiry Date: (ฺA.D.)

บัตรตลอดชีพ
Not Expired

ประเทศท่ีออก 
Issuing Country

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.........................................................

.........................................................

......................................................... .......................................

วันเดือนปเกิด (ค.ศ.)*
Date of Birth (ฺA.D.)

.......................................................................................ประเทศเจาของสัญชาติ*
Nationality

โสด    สมรส       ขอมูลคูสมรส
Single    Married  Spouse Information 

ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)

Name - Surname (English)

ขอมูลติดตอ / Contact Information

ที ่อยู ตามประเภทหลักฐาน / Address as specified in the identification document*

ที ่อยู ปจจุบัน / Current Address*

อาชีพ / Occupation*

ประเภทธุรกิจ / Business Type

โทรศัพทมือถือ/Mobile Phone*

โทรสาร/Fax

 

เลขท่ี 
Address No.

 

หมูท่ี 
Moo No.

 

อาคาร/หมูบาน
Building/Mooban

 

เลขท่ีหอง
Room No. 

ช้ัน
Floor

ซอย 
Soi
 

ถนน
Road

 

แขวง/ตำบล
Sub-district/Tambon. 

จังหวัด 
Province
 

รหัสไปรษณีย
Postal Code

 

ประเทศ
Country

เขต/อำเภอ
District/Amphur

โทรศัพทพ้ืนฐาน/Home Telephone

อีเมล/E-mail

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

..................................

.........................................................

......................................................... ......................................................... .........................................................

.......................................................................................................... ............................................................. .............................................................

................................ ..................................................................................................................... ......................................... .........................................

เลขท่ี 
Address No.

 

หมูท่ี 
Moo No.

 

อาคาร/หมูบาน
Building/Mooban

 

เลขท่ีหอง
Room No. 

ช้ัน
Floor

ซอย 
Soi
 

ถนน
Road

 

แขวง/ตำบล
Sub-district/Tambon. 

จังหวัด 
Province
 

รหัสไปรษณีย
Postal Code

 

ประเทศ
Country

เขต/อำเภอ
District/Amphur

..................................

.........................................................

......................................................... ......................................................... .........................................................

.......................................................................................................... ............................................................. .............................................................

................................ ..................................................................................................................... ......................................... .........................................

ตามประเภทหลักฐาน
Same as Address as specified in the identification document

      เกษตรกร / Agriculturist          แมบาน พอบาน / Housewife    พระภิกษุ นักบวช / Buddhist Monk, Priest

      นักลงทุน / Investor      นักเรียน นักศึกษา / Student    เกษียณอายุ / Retirement
 

กรณีเลือกกลุมอาชีพดังตอไปน้ี โปรดระบุท่ีอยูสถานท่ีทำงานและตำแหนงงาน / If you choose the following occupations, Please also specify workplace address

      พนักงานรัฐวิสาหกิจ / State Enterprise Employee   พนักงานบริษัท / Corporate Employee   กิจการครอบครัว / Family Business

      แพทย พยาบาล / Doctor, Nurse     ครู อาจารย / Teacher    นักการเมือง / Politician

      ขาราชการ / Government Employee     เจาของกิจการ ธุรกิจสวนตัว / Business Owner  อาชีพอิสระ / Self-Employed

      อ่ืนๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify)

(เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว, กิจการครอบครัว หรืออ่ืนๆ) 
If you choose the Self-Employed, Business Owner, Family Business or Other

NP420-2022-F005
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.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................



(บริษัทจะจัดสงเอกสารตามชองทางท่ีทานเลือกหรือเปนไปตามท่ีวิธีการนำสงท่ีสามารถดำเนินการได)
(Documents will be delivered according to the selected or available channel)

     ตามอีเมล (หากทานเลือกชองทางอีเมล บริษัทจะจัดสงเอกสารในชองทางอีเมลเปนชองทางหลัก)
     E-mail (If you choose this option, your documents will be sent to your email address as a main contact channel)

     ไปรษณีย / Post

ตามประเภทหลักฐาน / Same as Address as specified in the identification document

ตามที่อยูปจจุบัน / Current Address    

ตามที่อยูสถานที่ทำงาน / Workplace Address   

อื่นๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify)

ประเทศของแหลงท่ีมาของรายได เงินทุน / Country's Source of income, Investment Fund * 

     ประเทศไทย / Thailand    ประเทศอ่ืนๆ (โปรดระบุ) / Other countries (Please specify)

แหลงท่ีมาของรายได / Source of Income*  (เลือกไดมากกวา 1 ขอ / You can select more than 1 item)

     เงินเดือน / Salary      เงินออม / Savings          ประกอบธุรกิจ / Own Business
     มรดก / Inheritance      เงินเกษียณ / Retirement Fund         การลงทุน / Investment   
     อ่ืนๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify)

รายไดตอเดือน (บาท) / Monthly Income (Baht)*

     0 - 15,000       15,001 - 30,000           30,001 - 50,000
     50,001 - 100,000      100,001 - 500,000           500,001 - 1,000,000
     1,000,001 - 4,000,000      4,000,001 - 10,000,000          > 10,000,000

มูลคาทรัพยสิน (โปรดระบุ) / Asset Value (Please specify)           บาท / Baht

(ทรัพยสิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยหรือสัญญาซ้ือขายลวงหนา และสินทรัพยสุทธิ (ไมรวมอสังหาริมทรัพยท่ีเปนท่ีอยูอาศัย)
(Assets include deposits, direct investments in securities or derivatives, net assets (not including residential real estate)

ทานเปนผูมีสถานภาพทางการเมืองหรือเปนสมาชิกในครอบครัวหรือเปนผู ใกลชิดกับบุคคลผูมีสถานภาพทางการเมืองหรือไม / Are you a politician or connected to any Political person?

     ใช / Yes : ตำแหนงงาน /  Position         
     ไมใช / No

ที ่อยู สถานที ่ทำงาน / Workplace Address

ที ่อยู  ในการจัดสงเอกสาร / Mailing Address*

วิธีการรับเอกสาร  / Mailing Method*

หมูท่ี 
Moo No.

 

เลขท่ี 
Address No.

 

ช่ือสถานท่ีทำงาน 
Company name

 
อาคาร/หมูบาน
Building/Mooban

 

เลขท่ีหอง
Room No. 

ช้ัน
Floor

ซอย 
Soi
 

ถนน
Road

 

แขวง/ตำบล
Sub-district/Tambon. 

จังหวัด 
Province
 

รหัสไปรษณีย
Postal Code

 

ประเทศ
Country

เขต/อำเภอ
District/Amphur

..................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................

......................................................... .........................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

......................................................... ตำแหนงงาน
Position

..........................................................................................................

..........................................................................................................

...............................................................................................

............................................................. .............................................................

................................ ..................................................................................................................... ......................................... .........................................

หมูท่ี 
Moo No.

 

เลขท่ี 
Address No.

 

อาคาร/หมูบาน
Building/Mooban

 

เลขท่ีหอง
Room No. 

ช้ัน
Floor

ซอย 
Soi
 

ถนน
Road

 

แขวง/ตำบล
Sub-district/Tambon. 

จังหวัด 
Province
 

รหัสไปรษณีย
Postal Code

 

ประเทศ
Country

เขต/อำเภอ
District/Amphur

..................................

.........................................................

......................................................... ......................................................... .........................................................

.......................................................................................................... ............................................................. .............................................................

................................ ..................................................................................................................... ......................................... .........................................

เลขที ่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั ้น 14 ถนนสาทรใต แขวงทุ งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 0-2286-3484, 0-2679-2155 Fax. 0-2286-3585, www.lhfund.co.th
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Open Account for Individual

2/3

NP420-2022-F005



ลายมือผูขอเปดบัญชีบัญชี / Applicant Signature

-----------------------------------------------------------------------


สำหรับเจาหนาท่ี 

KYC Level     ................................................
ผูแนะนำการลงทุน รหัสผูแนะนำการลงทุน ผูบันทึกรายการ ผูอนุมัติ

เพื่อการลงทุน / For Investment            

เพื่อการเกษียณ / Retirement Investment     

เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี / For Tax Benefits

อื่นๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify)

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

วัตถุประสงคการลงทุน / Investment Objective*

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินคาขายหนวยลงทุน ดอกเบี ้ย เงินปนผล / Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend*

ลำดับ
No.

บัญชีหลัก
Main Bank Account

ธนาคาร
Bank

สาขา
Branch

เลขท่ีบัญชี
Account No.

ช่ือบัญชี
Account Name

หมายเหตุ :  บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพ่ือซ้ือหลักทรัพยการรับเงินคาขายหลักทรัพยดอกเบ้ีย และเงินปนล ผูถือหนวยและเจาของบัญชีตองเปนบุคคลเดียวกัน
Remark :  For bank Account for subscription and bank Account for redemption proceeds and dividend, the securities holder and the account holder must be the same person.

1.

2.

3

4.

5.

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื ่อซื ้อหลักทรัพย / Bank Account for Subscription

ลำดับ
No.

บัญชีหลัก
Main Bank Account

ธนาคาร
Bank

สาขา
Branch

เลขท่ีบัญชี
Account No.

ช่ือบัญชี
Account Name

1.

2.

3

4.

5.

Risk Profile  ................................................

เลขที ่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั ้น 14 ถนนสาทรใต แขวงทุ งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
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ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย Same as Bank Account for Subscription

บัญชีอื่นๆ (โปรดระบุ) Other Account (Please specify)

(                                                                 )

นอกจากนี้ ขาพเจาไดอาน ทำความเขาใจ และรับทราบถึงเนื้อหาของประกาศความเปนสวนตัวของบริษัทจัดการ และรับทราบวาบริษัทจัดการอาจเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลภายใต หรือเกี่ยวกับคำขอฉบับนี้ เพื่อวัตถุประสงคตามที่ระบุ
ไว ในประกาศความเปนสวนตัวของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ทานสามารถเขาถึงประกาศความเปนสวนตัวของบริษัทจัดการไดที่ https://www.lhfund.co.th/Home/PrivacyNotice/  
Moreover, I have read, understand, and acknowledged the content of the Management Company’s Privacy Notice, and acknowledged that the Management Company may collect, use, and/or disclose the personal information under or 
relating to this Request for the objective as specified in the Management Company’s Privacy Notice. However, you can access the Management Company’s Privacy Notice at  https://www.lhfund.co.th/Home/PrivacyNotice.



ขอกำหนดและเง่ือนไขของการเปดบัญชีกองทุนรวมตามท่ีระบุไวดังตอไปน้ี ถือเปนสวนหน่ึงของคำขอเปดบัญชีกองทุนรวมกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแลนด แอนด เฮาส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) โดยผูขอ

เปดบัญชีกองทุนรวม (“ผูลงทุน”) ไดลงนามในคำขอเปดบัญชีกองทุนรวมเพ่ือรับทราบและตกลงเขาผูกพันและปฏิบัติตามขอกำหนดและเง่ือนไขดังตอไปน้ี

The terms and conditions for the mutual fund account opening as specified herein are an integral part of the mutual fund account opening application form LAND AND HOUSES FUND 

MANAGEMENT CO.,LTD (“Asset Management Company”) whereby the mutual fund account opening applicant (“Investor”) has signed such form as acknowledgement/agreement 

to be bound by and to comply with the following terms and conditions:

1. ผูลงทุนตกลงใหบริษัทจัดการใชตนฉบับของคำขอเปดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปดบัญชีกองทุนรวมท่ีผูลงทุนไดลงนามไวแลวเปนเอกสารในการเปดบัญชีกองทุนรวมท่ีผูลงทุนประสงคจะเปดบัญชี

   กองทุนรวม และในกรณีท่ีบริษัทจัดการใชสำเนาของเอกสารขางตน (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนขอมูลหรือสำเนาท่ีจัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิคสอ่ืนใด) ผูลงทุนตกลงใหสำเนาเอกสาร

   ดังกลาวมีผลใชบังคับตามกฎหมาย และใชผูกพันกับผูลงทุนไดเสมือนกับตนฉบับของเอกสาร

  The Investor accept and agrees that the Asset Management Company is able to use the original copy of the mutual fund account opening application form and relevant supporting 

  documents all previously signed by the Investor as documents for the mutual fund account opening for the Asset Management Companies in which the Investor intends to open the mutual fund 

  account. In the event that the Asset Management Company uses the copy of the aforesaid documents (hard copy, copy in the form of scanned information or copy 

  stored in any other electronic format), the Investor agrees that such copy is legally enforceable and binding upon the Investor as if they are the original documents.

2.ผูลงทุนขอรับรองและยืนยันวาขอมูลท่ีใหไว ในคำขอเปดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพ่ือกำหนดความเส่ียงของผูลงทุน และ/หรือตามขอสอบถามเปนคร้ังคราวของ

  บริษัทจัดการ เปนขอมูลถูกตอง ครบถวนตามความเปนจริง และเปนปจจุบัน และหากขอมูลดังกลาวมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต ผูลงทุนตกลงแจงเปนลายลักษณอักษรหรือแจงในรูปแบบอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการ

  ยอมรับใหบริษัทจัดการทราบโดยไมชักชา และในกรณีท่ีภายหลังบริษัทจัดการมีการติดตอผูลงทุนตามวิธีการท่ีระบุไว ในขอ 8 เพ่ือแจงยืนยัน หรือปรับปรุงขอมูลขางตนไปยังผูลงทุน หากผูลงทุนไมแจงการเปล่ียนแปลง

  ขอมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด ผูลงทุนตกลงใหบริษัทจัดการยึดถือขอมูลลาสุดท่ีมีอยูเดิมเปนขอมูลปจจุบันของผูลงทุน

  The Investor represents and confirms that the information provided in the mutual fund account opening application form and relevant supporting documents, the customer risk profile 

  and/or the questionnaire prepared by the Asset Management Company from time to time, are truthful, complete, and up-to-date. Should there be any changes to such information in 

  the future; the Investor agrees to notify the Asset Management Company without delay, in a written form or in any other form acceptable to the Asset Management Company. In case 

  any subsequent contact is made by the Asset Management Company to the Investor by using the method as specified in Clause 8 for the purpose of confirming or updating the 

  aforementioned information and the Investor fails to notify the changes or does not respond in accordance with the method and within the period of time prescribed by the Asset 

  Management Company, the Investor accepts and agrees that the Asset Management Company may use the existing latest information as the up-to-date information of the Investor.

3.ผูลงทุนขอใหความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนไดแกบริษัทจัดการในการเก็บรวบรวม ใชสงหรือโอนไปตางประเทศ หรือเปดเผยซึ่งขอมูลของผูลงทุน รวมทั้งขอมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่ผูลงทุนมีกับ

  บริษัทจัดการใหกับบุคคลดังตอไปน้ีไดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร เพ่ือประโยชน ในการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายท้ังในและตางประเทศ และ/หรือเพ่ือประโยชน ในการใหบริการหรือเสนอ

  ผลิตภัณฑทางการลงทุนแกผูลงทุน และ/หรือเพ่ือการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพ่ือการดำเนินการตามขอผูกพันท่ีบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหนาท่ีตองปฏิบัติ

  The Investor irrevocably consents to the Asset Management Company for the collecting, using, sending, transferring outside Thailand, or disclosing information of the Investor including 

  any information in all the mutual fund accounts that the Investor has with the Asset Management Company to the following persons as the Asset Management Company deems 

  appropriate for the purpose of inspection and/or compliance with the domestic and foreign law and/or for the purpose of services or offer of investment products to the Investor and/or 

  for the operation of the Asset Management Company or fund and/or for compliance with the obligations that the Asset Management Company or the fund has to comply with:

 (1) ผูท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน 

     A person relating to the operation or investment of the Asset Management Company or the fund;

 (2) หนวยงานหรือองคกรใดๆของรัฐท้ังในและตางประเทศ

     Any state authority or agency both in Thailand and overseas; and

 (3) บุคคลอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นวามีความจำเปนตองใชขอมูลดังกลาวเพ่ือวัตถุประสงคขางตน

     Any person whom the Asset Management Company deems necessitated use such information for the purposes mentioned above.

4.ในกรณีท่ีผูลงทุนไมสามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำสงขอมูล เอกสาร และหรือคำยินยอมเพ่ิมเติมตามท่ีบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหนาท่ีตองดำเนินการตามกฎหมายท้ังในและตางประเทศหรือ

  ตามขอผูกพันท่ีบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหนาท่ีตองปฏิบัติหรือเปนเร่ืองท่ีจำเปนสำหรับการดำเนินงาน หรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือผูลงทุนไมปฏิบัติตามขอกำหนด และเง่ือนไขของการเปด

  บัญชีกองทุนรวม ผูลงทุนตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการสามารถระงับการใหบริการใดๆอันเก่ียวของกับบัญชีกองทุนรวมของผูลงทุนไดรวมท้ังดำเนินการปดบัญชีกองทุนรวมของผูลงทุน โดยผูลงทุนขอมอบอำนาจ 

  และขอใหความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนไดแกบริษัทจัดการในการปดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหนวยลงทุนเพ่ือปดบัญชีกองทุนรวมของผูลงทุนไดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือน

  วาเปนการดำเนินการของผูลงทุนเอง และผูลงทุนตกลงจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกลาวบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหนาท่ีตองปฏิบัติ

  In an event the Investor fails to comply with the request of the Asset Management Company for the provision of additional information, documents and/or consent for the discharging 

  of duties by the Asset Management Company or the fund as required by the domestic or foreign law or pursuant to the obligations that the Asset Management Company or the fund 

  have to comply with or where it is necessary for the operation or investment of the Asset Management Company or the fund, or the Investor fails to comply with the terms and conditions 

  for the mutual fund account opening, the Investor accept and agrees that the Asset Management Company may suspend any services related to the Investor’s mutual fund account 

  including the closing of the Investor’s mutual fund account. In this regard, the Investor hereby authorizes and irrevocably consents to the Asset Management Company to close the 

  Investor’s mutual fund account and/or to redeem the investment units for the closing of the Investor’s mutual fund account, as the Asset Management Company deems appropriate as 

  if such action has been taken by the Investor itself. The Investor agrees not to demand/claim for any damages arising thereof from the Asset Management Company.

5.ผูลงทุนรับทราบและตกลงวาบริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะไมอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำธุรกรรมกับผูลงทุนท้ังหมดหรือบางสวน ไดโดยไมจำเปนตองช้ีแจงแสดงเหตุผลใดๆแกผูลงทุน 

  และการตัดสินใจของบริษัทจัดการใหถือเปนท่ีสุด ท้ังน้ี ใหรวมถึงการสงวนสิทธิท่ีเปนไปตามขอกำหนดสิทธิและหนาท่ีของบริษัทจัดการท่ีระบุไว ในหนังสือช้ีชวน ตลอดจนเง่ือนไขและขอกำหนดอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการ

  ไดกำหนดไว

  The Investor acknowledges and agrees that the Asset Management Company reserves the right not to approve or accept the mutual fund account opening application form or not to 

  proceed with any transaction of the Investor in whole or in part without having to provide any reason to the Investor and the decision of the Asset Management Company is deemed 

  final. In this regard, the right reservation pursuant to the terms of service, the duty of the Asset Management Company specified in the fund prospectus and other conditions and terms 

  prescribed by the Asset Management Company shall be included.

6.ในกรณีที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนสงคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูลงทุนใหกับบริษัทจัดการ หรือผูลงทุนสงคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานทางบริการสงคำสั่ง

  ซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนทางระบบอินเตอรเน็ต (LHFund Online) ผูลงทุนตกลงใหถือเอาขอมูลคำส่ังท่ีบริษัทจัดการไดรับจาก LHFund Online มีผลผูกพันผูลงทุนเสมือนหน่ึงผูลงทุนไดลงนาม และย่ืนแบบ

  ฟอรมคำส่ังในการทำรายการดังกลาวตอบริษัทจัดการและขอมูลดังกลาวถือเปนหลักฐานท่ีถูกตองสมบูรณและใชอางอิงสำหรับการทำรายการของผูลงทุนได

  In an event that the distributor sends a subscription/redemption/switching order of the Investor to the Asset Management Company through or the Investor sends a subscription/

  redemption/switching order through the internet system (LHFund Online), the Investor agrees that the information on the order received by the Asset Management Company from LHFund 

  Online is binding upon the Investor as if the Investor has signed and sent such order to the Asset Management Company and shall constitutes a complete and correct evidence and 

  is admissible in all respect, which can be used as a reference to the transaction conducted by the Investor.

ขอกำหนดและเง่ือนไขของการเปดบัญชีกองทุนรวม 
Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening



7.ผูลงทุนยืนยันวา กอนการลงทุนแตละคร้ัง ผูลงทุนไดรับหนังสือช้ีชวน หรือคูมือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรือ RMF แลวแตกรณีหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีใช ในการขายหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการและ/หรือ

 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาท่ีทำหนาท่ีเปนผูติดตอผูลงทุน รวมท้ังพนักงานผูทำหนาท่ีในการขายหนวยลงทุนของบุคคลดังกลาวแลว และผูลงทุนมีความรูและความเขาใจ

 เก่ียวกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนอยางดีวา

 The Investor confirms that prior to each investment the Investor has already received the prospectus, the investment handbook for the SSF, SSFX, LTF or RMF investment as the case 

 may be, or other documents used in the sale of investment units from the Asset Management Company and/or the distributor and/or an individual responsible for contacting the Investor 

 as well as the personnel with the duty to sell the investment units of such person and that the Investor has a thorough knowledge and understanding in the investment in the mutual 

 fund’s investment units and that:

   (1) กอนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกคร้ัง ผูลงทุนควรจะศึกษาขอมูลตางๆ ตามท่ีระบุไว ในหนังสือช้ีชวนอยางละเอียดรอบคอบ

      Prior to each investment in the investment units, the Investor should thoroughly study the information as specified in the fund prospectus;

   (2) การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชเปนการฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ไดและอาจไมไดรับชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ภายใน

      ระยะเวลาท่ีกำหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามท่ีไดมีคำส่ังไว

      The investment in investment units is not cash-deposit and there are investment risks involved. The Investor may earn a larger or smaller sum than the original principal invested. 

      Furthermore, proceeds from redemption order may not be executed as instructed.

   (3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาท่ีทำหนาท่ีเปนผูติดตอผูลงทุนท่ีบริษัทจัดการแตงต้ัง (รวมท้ังพนักงานผูทำหนาท่ีในการขายหรือรับซ้ือคืน

      หนวยลงทุนของบุคคลดังกลาว) ใหคำแนะนำท่ัวไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแกผูลงทุน ผูลงทุนจะไดรับคำเตือนในเร่ืองตางๆ ตามหลักเกณฑเง่ือนไข และวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อันไดแก

      In the event that the Asset Management Company and/or the distributor and/or an Investment Advisor/Individual Investment Planner responsible for contacting the Investor as 

      appointed by the Asset Management Company (including the personnel responsible for accepting the redemption order from such person) provide general or specific investment 

      advice to the Investor, the Investor will be receiving the warning on various issues in accordance with the rules, conditions and procedure prescribed by the Securities and Exchange 

      Commission as follows:

 (ก) คำเตือนเก่ียวกับความเส่ียงของการลงทุนในหนวยลงทุน

      The warning on risks associated with the investment in investment units;

 (ข) คำเตือนเก่ียวกับความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวมน้ันๆ

     The warning on risks associated with the investment in each that particular mutual fund;

 (ค) คำเตือนในกรณีท่ีมีการใหคำแนะนำท่ัวไปวา คำแนะนำดังกลาวมิใชคำแนะนำแกผูลงทุนเปนการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำน้ันไมไดเกิดจากการวิเคราะหหรือคำนึงถึงวัตถุประสงค ในการลงทุน 

       ฐานะทางการเงินและความตองการของผูลงทุน

     The warning in the case of general advice that such advice is not tailored to the Investor specifically and that such advice is not a result of the analysis or consideration 

     of the Investor’s objectives, financial status and investor’s need and

 (ง) คำเตือนในกรณีท่ีมีการใหคำแนะนำเฉพาะเจาะจงวา ในกรณีท่ีผูลงทุนปฏิเสธการใหขอมูลสวนตัวหรือการใหขอมูลสวนตัวท่ีเปนปจจุบัน ผูลงทุนอาจไดรับคำแนะนำท่ีไมเหมาะสมกับวัตถุประสงคฐานะ

     ทางการเงินหรือความตองการของผูลงทุน เน่ืองจากคำแนะนำท่ีใหน้ันไดพิจารณาจากขอมูลเพียงเทาท่ีผูลงทุนเปดเผยใหทราบหรือกฎหมายกำหนด ผูลงทุนยืนยันวา การ ลงทุนเปนการตัดสินใจ

     ลงทุนของผูลงทุนโดยลำพังไมมีผลเปนการผูกพันบริษัทจัดการและไมมีผลใหบริษัทจัดการตองรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินทุกประการ

     The warning in the case of specific advice that if the Investor refuses to provide his/her personal information or an up-to-date personal information, the Investor may receive 

     advice that is not suitable to the Investor’s objectives, financial status and investor’s needs since such advice has been made taking into consideration only the information 

     disclosed by the Investor or the disclosure of which is mandated by law. The Investor confirms that the investment decision is made by the Investor on its own accord and 

     does not have any binding upon the Asset Management Company and the Asset Management Company assumes no liability whatsoever in any respect;

   (4) สำหรับผูลงทุนในกองทุนรวม SSF, SSFX, LTF และ RMF ผูลงทุนไดอานและเขาใจโดยตลอดถึงขอความท่ีปรากฏอยูในคูมือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรือ RMF แลวแตกรณีและผูลงทุนรับทราบวา

       บริษัทจัดการมิไดเปนผู ใหคำแนะนำ หรือใหคำปรึกษาดานภาษีแกผูลงทุน รวมท้ังผูลงทุนจะไมสามารถนำหนวยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF และ LTF ไปจำหนาย จาย โอน จำนำ หรือ

       นำไปเปนประกันได

       For the Investor in SSF, SSFX, LTF and RMF, the Investor has read and understood the statements that appear in the investment handbook for the SSF, SSFX, LTF or RMF 

       investment as the case may be and the Investor acknowledges that the Asset Management Company is not providing any advice or consultation on tax matter for the Investor. 

       In addition, the Investor will not be able to distribute, dispose of, transfer, pledge or use as collateral the investment units of SSF, SSFX, RMF and LTF.

8.บรรดาการติดตอ หนังสือติดตอ และ/หรือหนังสือบอกกลาว และ/หรือเอกสารหรือขอมูลอ่ืนใด ท่ีจะติดตอหรือสงใหแกผูลงทุน ใหบริษัทจัดการสามารถติดตอดวยวิธีใดก็ไดไมวาจะเปนการแจงทางโทรศัพท โทรสาร 

 ขอความส้ัน (SMS) ไปรษณียอิเล็คทรอนิกส (E-mail) ทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียนก็ตาม หรือใหคนนำไปสงเอง หรือผานทาง applications หรือส่ือสังคมออนไลน (เชน LINE, WhatsApp, Messenger 

 หรือ Facebook) หรือการติดตอส่ือสารดวยวิธีอ่ืนใด ในกรณีท่ีไดสงไปยัง เลขหมายโทรศัพท โทรสาร ท่ีอยูทางอิเล็คทรอนิกส (E-mail address) ท่ีอยูท่ีระบุไว ในคำขอเปดบัญชีกองทุนรวม หรือท่ีผูลงทุนไดแจง

 การเปล่ียนแปลงไวเปนหนังสือคร้ังหลังสุดแลว หรือสงผานไปยัง applications ท่ีผูลงทุน download ไวหรือเผยแพรผานส่ือสังคมออนไลนท่ีผูลงทุนไดเขามาติดตามหรือเพ่ิมช่ือเพ่ือรับขอมูลไว ใหถือวาไดสงใหแก

 ผูลงทุนแลวโดยชอบ ท้ังน้ี โดยไมคำนึงวา ผูลงทุนจะไดรับดวยตนเอง หรือมีผูรับไวหรือจะไดเปดอานขอมูลหรือไมก็ตามสำหรับในกรณีท่ีสงใหไมไดเพราะผูลงทุนยายท่ีอยู หรือท่ีอยูท่ีกลาวน้ีเปล่ียนแปลงไป หรือ

 ถูกร้ือถอนไป โดยไมมีการแจงการยายหรือการเปล่ียนแปลงหรือการร้ือถอนน้ันเปนหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี หรือสงใหไมไดเพราะเลขหมายโทรศัพท โทรสาร ท่ีอยูทางอิเล็คทรอนิกส (E-mail address) หรือ

 ท่ีอยูท่ีผูลงทุนไดแจงการเปล่ียนแปลงไวเปนหนังสือคร้ังหลังสุดไมถูกตองหรือไมเปนปจจุบันก็ดีใหถือวาผูลงทุนไดรับและทราบหนังสือติดตอ คำบอกกลาว ขอมูลหรือหนังสืออ่ืนใดของบริษัทจัดการแลวโดยชอบ

 For any communication, contact, letter and/or notice and/or any other documents or information to be made/sent to the Investor, the Asset Management Company may use various 

 means be it via telephone, facsimile, SMS, E-mail, registered or unregistered mail, physical delivery, applications, online social media (such as LINE, WhatsApp, Messenger or Facebook) 

 or any other communication methods. In the event information is sent via telephone number, facsimile number or email address specified in the mutual fund account opening application 

 form or as latest changes notified in written to the Asset Management Company or via application downloaded by the Investor or disseminated on an online social media followed by 

 or subscribed to by the Investor, it shall be deemed that the information has been duly sent to the Investor regardless of whether the information has been received by the Investor or 

 other person or whether the information has been read. In the event that the information cannot be sent because the Investor changes his/her domicile or address, or his/her domicile 

 has been demolished without any notification of such change or demolition in writing to the Asset Management Company, or because the telephone number, facsimile number, email 

 address or address last notified by the Investor in writing is incorrect or not updated, the Investor shall be deemed to have duly received and acknowledged the letter, notice, information 

 or any other document sent from the Asset Management Company.
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9.เพ่ือใหบริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือหนวยลงทุนและผูเก่ียวของกับกองทุน สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวของท้ัง

 ในและตางประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย) ไดและเพ่ือเปนการลดข้ันตอนท่ีผูลงทุนจะตองนำสง

 เอกสาร ขอตกลงอันเก่ียวกับหนาท่ีของผูลงทุน ขอมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆเก่ียวกับการแสดงตนและการเปดเผยขอมูล/หัก ณ ท่ีจาย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารท่ีอางถึงใน FATCA Form) 

 (ซ่ึงตอไปน้ีจะรวมเรียกวา “เอกสารและขอมูล”) ใหกับบุคคลดังกลาวขางตนเปนรายๆ ไป ภายใตขอกำหนดและเง่ือนไขของการเปดบัญชีกองทุนน้ี หากผูลงทุนใหหรือจะใหเอกสารและขอมูลแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงขางตน 

 ผูลงทุนตกลงและยินยอมใหบุคคลดังกลาวขางตนท้ังหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใชเอกสารและขอมูลดังกลาวเสมือนหน่ึงวา ผูลงทุนไดมอบเอกสารและขอมูลน้ัน กับบุคคลดังกลาวทุกราย และใหบุคคลดังกลาวทุกราย

 สามารถนำสง/ใชเอกสารและขอมูลน้ันระหวางกันไดท้ังน้ี บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแตละรายขางตน สงวนสิทธิในการขอเอกสารและขอมูลเพ่ิมเติมจากผูลงทุนในภายหลังได

 In order for the Asset Management Company (including all funds under the management of the Asset Management Company), distributor and persons relating to the fund to be able to 

 comply with their duty under the relevant domestic and foreign law (including FATCA, the law on anti-money laundering and the law on the prevention and suppression of financial 

 support to terrorism) and to reduce the procedure for the submission of documents, agreement on the duty of the Investor, any information, confirmation and consent related to self-identification 

 and disclosure of information/withholding tax (including FATCA Form and documents referred to in FATCA Form) by the Investor (hereinafter called “Documents and Information”) to each of 

 the aforesaid persons subject to the terms and conditions of this mutual fund account opening, in case the Investor gives or will give the Documents and Information to any of the aforesaid 

 persons, the Investor agrees and consents to such persons including their representatives to use such Documents and Information as if the Investor has given such Documents and 

 Information to all the aforesaid persons, and all of such aforesaid persons are entitled to send/use the Documents and Information among themselves. The Asset Management Company 

 and/or each of the aforesaid persons reserve the right to subsequently request additional Documents and Information from the Investor.

10.ผูลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตางๆในหนังสือช้ีชวนของแตละกองทุนรวมท่ีผูลงทุนไดลงทุนไวขอกำหนดและเง่ือนไขในแบบฟอรมซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของ

 กับผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนขอกำหนดและเง่ือนไขของการเปดบัญชีกองทุนรวมเพ่ิมเติมจากขอกำหนดและเง่ือนไขของการเปดบัญชีกองทุนรวมน้ีตามท่ีแตละบริษัทจัดการจะกำหนด รวมถึงท่ีจะมีการแกไขเพ่ิมเติม

 ในอนาคต ซ่ึงผูลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนขอกำหนดและเง่ือนไขของการเปดบัญชีกองทุนรวมเพ่ิมเติมของแตละบริษัทจัดการไดท่ีเว็บไซตของบริษัทจัดการดังกลาว

 The Investor agrees to be bound by and comply with the criteria and conditions in the prospectus of each fund in which the Investor has invested in, the terms and conditions in the 

 subscription/redemption/switching forms, the rules and procedures relevant to the unitholders as well as any terms and conditions for the mutual fund account opening in addition to this 

 terms and conditions for the mutual fund account opening form as may be prescribed by each Asset Management Company including any future amendment thereof. The Investor may 

 examine the rules and procedures relevant to the unitholders as well as the additional terms and conditions for the mutual fund account opening of each Asset Management Company 

 on its relevant website.

11.ผูลงทุนยอมรับและตกลงวาขอกำหนดและเง่ือนไขของการเปดบัญชีกองทุนรวมน้ียังคงมีผลใชบังคับกับผูลงทุนตอไป แมปรากฎตอมาในภายหลังวาบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย หรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน

 รายใดรายหน่ึงจะยกเลิก

 The Investor accepts and agrees that this terms and conditions for the mutual fund account opening will continue to be binding upon the Investor even if any Asset Management Companies 

 or the distributors have subsequently terminated.
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เลขที ่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั ้น 14 ถนนสาทรใต แขวงทุ งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 0-2286-3484, 0-2679-2155 Fax. 0-2286-3585, www.lhfund.co.th วันท่ี

แบบประเมินความเหมาะสม
ในการลงทุน

Suitability test

คำถามขอ 1-10 ใชเพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน / Questions 1-10 are used to assess the suitability of your Investment

1. ปจจุบันทานอายุ / Please indicate your age

ก. ตั้งแต 60 ป ขึ้นไป / 60 years old or older  ค. 35 – 44 ป / 35 - 44 years
ข. 45 – 59 ป / 45 - 59 years   ง. นอยกวา 35 ป / Under 35 years

2. ปจจุบันทานมีภาระทางการเงินและคาใชจายประจำเชน คาผอนบาน รถ คาใชจายสวนตัวและ
คาเลี้ยงดูครอบครัวเปนสัดสวนเทาใด  / What is the proportion of your total expenses at 
present such as mortgage, cars, personal and family expenses?

ก. มากกวารอยละ 75 ของรายไดท้ังหมด / More than 75% of total income
ข. ระหวางรอยละ 50 ถึงรอยละ 75 ของรายไดท้ังหมด / Between 50% and 75% of total income
ค. ต้ังแตรอยละ 25 แตนอยกวารอยละ 50 ของรายไดท้ังหมด / 25% to less than 50% of the income
ง. นอยกวารอยละ 25 ของรายไดท้ังหมด / Less than 25% of total income

3. ทานมีสถานภาพทางการเงินในปจจุบันอยางไร / What is your current financial status?

ก. มีทรัพยสินนอยกวาหนี้สิน Less assets than liabilities
ข. มีทรัพยสินเทากับหนี้สิน Assets equal liabilities
ค. มีทรัพยสินมากกวาหนี้สิน More assets than liabilities
ง. มีความมั่นใจวามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใชชีวิตหลังเกษียณอายุแลว
   Having financial freedom for retirement life

4. ทานเคยมีประสบการณหรือมีความรูในการลงทุนในทรัพยสินกลุมใดตอไปนี้บาง 
   (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) / Do you have any investment experience or knowledge in 
   the following types of investment products?

ก. เงินฝากธนาคาร / Bank Deposits
ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล / Government Bond or Government Bond Funds
ค. หุนกู หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ / Debentures or Mutual Funds
ง. หุนสามัญ หรือกองทุนรวมหุน หรือสินทรัพยอื่นที่มีความเสี่ยงสูง / Common Stocks or 
   Mutual Funds or other high-risk assets

5. ระยะเวลาที่ทานคาดวาจะไมมีความจำเปนตองใชเงินลงทุนนี้ / What is your investment 
   period target?

ก. ไมเกิน 1 ป / Less than 1 year  ค. ตั้งแต 3 ถึง 5 ป / 3 to 5 years
ข. ต้ังแต 1 แตนอยกวา 3 ป / 1 to less than 3 years  ง. มากกวา 5 ป / More than 5 years

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของทาน คือ / What is your risk tolerance?

ก. เนนเงินตนตองปลอดภัยและไดรับผลตอบแทนสม่ำเสมอแตต่ำได
   Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small 
   consistent return
ข. เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินตนไดบาง
   Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing 
   some original investment
ค. เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินตนไดมากขึ้น
   Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more 
   original investment
ง. เนนผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเงินตนสวนใหญได
   Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the 
   original investment

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอยางผลตอบแทนของ
   กลุมการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นตามรูป ทานเต็มใจที่
   จะลงทุนในกลุมการลงทุนใดมากที่สุด / 

   When considering sample picture showing
   the potential returns of different investment
   portfolio, which investment portfolio are you most willing to invest in?

ก. กลุมการลงทุนที่ 1 มีโอกาสไดรับผลตอบแทน 2.5% โดยไมขาดทุนเลย
   Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)
ข. กลุมการลงทุนที่ 2 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 7% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 1%
   Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)
ค. กลุมการลงทุนที่ 3 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 15% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 5%
   Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)
ง. กลุมการลงทุนที่ 4 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 25% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 15%
   Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)

8. ถาทานเลือกลงทุนในทรัพยสินที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนมาก แตมีโอกาสขาดทุนสูงดวยเชนกัน
     ทานจะรูสึกอยางไร / If you invest in assets that have chances to receive high return but 
   also have chances to receive high loss, how would you feel?

ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน / Worried and afraid of loss
ข. ไมสบายใจแตพอเขาใจไดบาง / Uneasy but somehow understand
ค. เขาใจและรับความผันผวนไดในระดับหนึ่ง / Understand and accept the fluctuations
ง. ไมกังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะไดรับสูงขึ้น /
   Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase

9. ทานจะรูสึกกังวล/รับไมไดเม่ือมูลคาเงินลงทุนของทานมีการปรับตัวลดลงในสัดสวนเทาใด / In which 
   proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has 
   decreased?

ก. 5% หรือนอยกวา / 5% or less  ค. มากกวา 10%-20% / More than 10%-20%   
ข. มากกวา 5%-10% / More than 5%-10%        ง. มากกวา 20% ขึ้นไป / More than 20%

10.   หากปที่แลวทานลงทุนไป 100,000 บาท ปนี้ทานพบวามูลคาเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท 
   ทานจะทำอยางไร / Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your 
   investment decreased to 85,000 Baht. What will you do?

ก. ตกใจ และตองการขายการลงทุนท่ีเหลือท้ิง / Panic and want to sell the remaining investment
ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางสวนไปในทรัพยสินที่เสี่ยงนอยลง /Worried and will 
   change some investment into less risky assets
ค. อดทนถือตอไปไดและรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา / Continue holding the investment and 
   wait until the investment rebounds
ง. ยังมั่นใจ เพราะเขาใจวาตองลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยตนทุน /
   Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

คำถามขอ 11-12 ใชเปนขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการใหคำแนะนำ (ไมนำมาคิดคะแนน)
Questions 11-12 are used as additional information for guidance 
(Scores will NOT be counted)

ใชเฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (อนุพันธ) และหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝงโดยตรงเทาน้ัน
Apply only to investment in derivatives and structure note

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (อนุพันธ) และหุนกูที่มีอนุพันธแฝงประสบความสำเร็จ 
   ทานจะไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แตหากการลงทุนลมเหลว ทานอาจจะสูญเงินลงทุน
   ท้ังหมด และอาจตองลงเงินชดเชยเพ่ิมบางสวน ทานยอมรับไดเพียงใด / Successful derivatives 
   and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose 
   all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this?

ก. ไมได / No    ข. ได / Yes

ใชเฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในตางประเทศ Apply only to offshore investment

12. นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทุนแลว ทานสามารถรับความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนไดเพียงใด
    In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?

ก. ไมได / No    ข. ได / Yes

คะแนนรวมท่ีได 
Total Scores

ลงช่ือผูประเมิน 
Assessor Name
   วันท่ี Date ................/.............../................

ลงช่ือผูตรวจสอบ 
Inspector Name

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

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



สวนที่ 1 เกณฑการคิดคะแนน / Part 1 : Assessment Scores

ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer ก = 1 point    ตอบ ข. = 2 คะแนน Answer ข = 2 points

ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer ค = 3 points    ตอบ ง. = 4 คะแนน Answer ง = 4 points

สำหรับขอ 4 หากตอบหลายขอใหเลือกขอที่คะแนนสูงสุด
For Suitability Assessment No. 4, if selected more than one answer, the highest score of the answers will be selected.

สวนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน / Part 2 : Assessment Result

สวนที่ 3 ตัวอยางคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน / Part 3 : Basic Asset Allocation

คะแนน / 
Total Scores

นอยกวา 15 / Below 15

15-21

22-29

30-36

37 ขึ้นไป / Over 37 scores

ระดับ
Level

1

2

3

4

5

ประเภทนักลงทุน
Investor Type of Risk

เสี่ยงต่ำ / Low

เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ / Moderate to Low

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง / Moderate to High

เสี่ยงสูง / High

เสี่ยงสูงมาก / Very High

ประเภทผูลงทุน
Investor Type of Risk

เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น
Deposits and Short-Term

Fixed Income Funds

ตราสารหนี้ภาครัฐที่
มีอายุมากกวา 1 ป

Long-Term Fixed Income 
Funds

ตราสารหนี้ภาคเอกชน
Debenture

ตราสารทุน
Equity Fund

การลงทุนทางเลือก*
Other Options

สัดสวนการลงทุน Asset Allocation

เสี่ยงต่ำ/
Low

เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ/
Moderate to Low

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง/
Moderate to High

เสี่ยงสูง/
High

เสี่ยงสูงมาก/
Very High

> 60% < 20% < 10% < 5%

< 20% < 70% < 20% < 10%

< 10% < 60% < 30% < 10%

< 10% < 40% < 40% < 20%

< 5% < 30% > 60% < 30%

* รวมถึง สินคาโภคภัณฑสัญญาซื้อขายลวงหนา Including consumer products and derivatives products

สำหรับเจาหนาที่ For Staff




