แบบประเมิ นการลงทุน (SUITABILITY) -ประเภทบุคคลธรรมดา (INDIVIDUAL CLIENT)
ชื<อลูกค้า........................................………..................................................................... (“ผู้ลงทุน”)
เลขที< บตั รประชาชน ........................................……….............................
วัตถุประสงค์ข องการจัด ทําข้ อมูลการลงทุน :
แบบประเมินการลงทุนนี (“แบบประเมินการลงทุน”) มีวตั ถุประสงค์เพือให้ผลู้ งทุน ทราบระดับ ความเสียงทีเหมาะสมกับ ตนเอง และเพือให้บ ลจ.ทหารไทยใช้เป็ น ข้อ มูลประกอบการให้คํา แนะนํ า การลงทุน ใน
หลักทรัพย์ (ซึงรวมถึงกองทุน) ทีถูกต้องและเหมาะสมกับ ระดับ ความเสียงของผูล้ งทุน ทังO นีO ข อความกรุณ าให้ ผ้ลู งทุน ตอบคําถามในแบบประเมิ น การลงทุน หมวดที< 1 และหมวดที< 2 ให้ ค รบทุก ข้ อ
และตรงตามความเป็ นจริ ง โดยเลือกตอบข้อละ 1 คําตอบ เพือให้สามารถประมวลผลระดับความเสียงทีเหมาะสมกับท่านได้

หมวดที< 1 สําหรับการลงทุนทั <วไป
8. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้ นความปลอดภัยของเงิ นลงทุนจะให้ผลตอบแทนใน
1. ปัจจุบนั ท่านอายุเท่าไร
ระดับที<ตาํ< กว่าเงิ นเฟ้ อ ซึ<งอาจจะทําให้อาํ นาจในการซืOอลดลงได้ เมื<อพิ จารณาถึงเป้ าหมาย
 (1) เกิน 60 ปี
ในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนีO ตรงกับท่านมากที<สดุ
 (2) 50 – 60 ปี
 (1) เงินต้นสําหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้วา่ จะได้รบั ผลตอบแทนตํากว่าอัตราเงินเฟ้อ
 (3) 35 – 49 ปี
(จํากัดระดับความเสี<ยงที<ยอมรับได้ไม่เกิ นระดับ 1)
 (4) ตํากว่า 35 ปี
 (2) รับความเสียงในการสูญเงินต้นได้บา้ ง เพือคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สงู กว่า
2. ประสบการณ์ การลงทุนในหลักทรัพย์A
อัตราเงินเฟ้อ
 (1) ไม่ม ี
 (3) เน้นสร้างผลตอบแทนให้สงู กว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึง โดยสามารถรับความเสียงได้
 (2) น้อยกว่า 1 ปี
 (4) ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากทีสุด โดยสามารถรับความเสียงได้เต็มที
 (3) 1 - 5 ปี
9. ท่านคิ ดว่าท่ านต้องการผลกําไรหรือยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้มาก
 (4) มากกว่า 5 ปี
เพียงใด
 (1) มีโอกาสกําไร หรือขาดทุนตํากว่าร้อยละ 10
3. เป้ าหมายระยะเวลาการลงทุนของท่าน
 (1) น้อยกว่า 1 ปี
(จํากัดระดับความเสี<ยงที<ยอมรับได้ไม่เกิ นระดับ 2)
 (2) ตัง แต่ 1 - 3 ปี
 (2) มีโอกาสกําไรหรือขาดทุนตัง แต่รอ้ ยละ 10 ถึง 20
 (3) ตัง แต่ 3 – 7 ปี
 (3) มีโอกาสกําไรหรือขาดทุนตัง แต่รอ้ ยละ 20 ถึง 50
 (4) มากกว่า 7 ปี
 (4) มีโอกาสกําไรหรือขาดทุนมากกว่าร้อยละ 50
4. ท่านต้องการรายได้จากการลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์เพื<อเป็ นค่าใช้จา่ ย
10. ผลิ ตภัณฑ์ทางการเงิ นด้านล่างถูกเรียงตามระดับความเสี<ยงจากตํา< ไปสูง ผลิ ตภัณฑ์ทาง
ประจําหรือไม่
การเงิ นที<มีระดับความเสี<ยงสูงที<สดุ ที<คณ
ุ ลงทุนอยู่ในปัจจุบนั , เคยลงทุน หรือพึงพอใจที<จะ
 (1) ต้องการมากทีสุด
ลงทุนคือผลิ ตภัณฑ์ใด
 (2) ต้องการบ้าง
 (1) บัญชีเงินฝาก, บัญชีออมทรัพย์
 (3) ต้องการเพียงเล็กน้อย
(จํากัดระดับความเสี<ยงที<ยอมรับได้ไม่เกิ นระดับ 1)
 (4) ไม่มคี วามต้องการ
 (2) ตราสารหนี, หุน้ กู,้ พันธบัตร หรือกองทุนตราสารหนี
5. ปั จจุบนั ฐานะการออมเงิ นโดยรวมของท่ านเป็ นอย่างไร
 (3) ตราสารทุน (หุน้ ) หรือกองทุนตราสารทุน
 (1) มีเงินออมทีสามารถใช้จา่ ยได้น้อยกว่า 1 ปี
 (4) ตราสารอนุพนั ธ์
 (2) มีเงินออมทีสามารถใช้จา่ ยได้ตงั  แต่ 1-3 ปี
11. คุณมีความคาดหวังใดจากพอร์ตการลงทุนของคุณ
 (3) มีเงินออมทีสามารถใช้จา่ ยได้ตงั  แต่ 3-5 ปี
 (1) มีความเสียงตํามาก และยินดีรบั ผลตอบแทนทีตํามาก
 (4) มีเงินออมทีสามารถใช้จา่ ยได้มากกว่า 5 ปีขนึ ไป
(จํากัดระดับความเสี<ยงที<ยอมรับได้ไม่เกิ นระดับ 1)
6. ทัศนคติ เกี<ยวกับการลงทุน
 (2) มีความเสียงตํา และมีแนวโน้มทีจะได้ผลตอบแทนทีสูงขึน มาบ้าง
 (1) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้วา่ จะมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนที
 (3) มีความเสียงปานกลาง และมีแนวโน้มทีจะได้ผลตอบแทนในระดับกลาง
สูงขึน บ้าง (จํากัดระดับความเสี<ยงที<ยอมรับได้ไม่เกิ นระดับ 1)
 (4) มีความเสียงสูง และมีแนวโน้ม ทีจะได้ผลตอบแทนในระดับสูง
 (2) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพือมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนที
12. คุณจะทําอะไรเมื<อตลาดมีการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง
สูงขึน บ้าง
 (1) ขายหลักทรัพย์ทมีี อยูท่ นั ที
 (3) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพือมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนทีสูงขึน
(จํากัดระดับความเสี<ยงที<ยอมรับได้ไม่เกิ นระดับ 2)
 (4) อยากได้ผลตอบแทนทีสูง โดยไม่มขี อ้ จํากัดในการลงทุน
 (2) ย้ายไปลงทุนในสินทรัพย์ทคิี ดว่ามีความปลอดภัยกว่า
7. การลงทุนในหลักทรัพย์ที<มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที<สงู ในระยะ
 (3) ยังไม่ทาํ อะไร รอดูการเคลือนไหวของตลาด
ยาว แต่มีความเสี<ยงที<จะทําให้ขาดทุนได้มากขึOนเช่นกัน ท่านสามารถรับความ  (4) เพิมการลงทุน
เสี<ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด
หมวดที< 2 สําหรับการลงทุนในตราสารหนีO ต่างประเทศ หรือ ในกองทุนรวมที<มีนโยบายลงทุน
 (1) น้อย โดยเน้นการลงทุนทีสร้างกระแสรายได้ประจํา และให้ความปลอดภัยในการ
ในต่างประเทศตังO แต่ร้อยละ 20 ของ NAV
ลงทุนสูงสุด แม้วา่ จะได้รบั ผลตอบแทนในระดับทีตําสุด
ท่านสามารถรับความเสี<ยงด้านอัตราแลกเปลี<ยนได้หรือไม่
 (2) รับได้ในระดับหนึง โดยสามารถรับความเสียงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บา้ ง  ได้
เพือเพิมโอกาสทีจะได้รบั ผลตอบแทนทีสูงขึน ในระยะยาว
 ไม่ได้
 (3) ปานกลาง โดยสามารถรับความเสียงได้พอสมควร เพือสร้างโอกาสในการได้รบั
ผลตอบแทนทีสูงกว่าในระยะยาว
 (4) มาก โดยสามารถรับความเสียงได้สงู เพือสร้างโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนที
สูงสุดในระยะยาว
ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงตกลง ยินยอม รับทราบและตกลง ในเงือนไขและข้อตกลง รวมถึงหมายเหตุต่างๆ และทีปรากฏในแบบประเมินความเสียงนี ตลอดจนยอมรับสิทธิ
ของบลจ.ทหารไทยในการเปลียนแปลงแก้ไข เพิมเติม เงือนไขและข้อตกลงในแบบประเมินการลงทุนนีได้ในอนาคต
ลงนาม .............................................................................ผู้ลงทุน
(....................................................................)
วันที .....................................................

คะแนนรวมของลูกค้า คือ ........................คะแนน ระดับความเสี<ยงของลูกค้า ( B Customer’s Risk Level) คือ .................................
คําแนะนําของผูแ้ นะนําการลงทุน...................................................................................................................................................................................................................................
ลงนาม....................................................................................ผูแ้ นะนําการลงทุน เลขทีใบอนุ ญาต .......................... เลขทีพนักงาน .....................
(........................................................................)
หน้ า 1 จาก 5
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วิ ธีคาํ นวณระดับความเสี<ยงของผู้ลงทุน
1. การคํานวณคะแนน ให้ใช้ตวั เลขหน้าคําตอบทีเลือกแต่ละข้อ (ในคําถามหมวดที 1) มาคํานวณคะแนนรวม
2. คําถามข้อ6, ข้อ 8-12 เป็ นคําถามที<จะจํากัดระดับความเสี< ยง (Knockout Question)
3. นําคะแนนของข้อ 1-12 มาคํานวณรวมกัน (คําถามหมวดที 2 ไม่นํามาคํานวณ)
4. เทียบคะแนนรวมทีคํานวณได้ (รวมถึงผลการตอบคําถาม Knockout Question) กับช่วงคะแนนและเงือนไข (suitability score) ตารางระดับความเสียงข้างล่าง เพือหาระดับ
การยอมรับความเสียง (Customer’s Risk Level) ของท่าน ทัง นีในกรณีทท่ี านเลือกตอบข้อ (1) ในคําถามทีมีการจํากัดระดับความเสียง (Knockout Question) ในคําถาม
ข้อ 6 , ข้อ 8-12 ระดับความเสียงของท่าน (Customer’s Risk Level )ทีคํานวนได้จะไม่เกินระดับความเสียงทีระบุไว้ในคําตอบข้อ (1) ของคําถามจํากัดระดับความเสียง
เหล่านัน แม้ว่าผลคะแนนรวมของท่านจะอยู่ในระดับสูงก็ตาม
สรุปคะแนนและการเสนอกองทุนที<ล งทุน
ระดับ
เสี<ยงของลูกค้า
(Customer’s Risk
Level)
1
ตํา

2
ปานกลางค่อนข้างตํา

3
ปานกลางค่อนข้ างสู ง

ช่ วงคะแนน และ
เงื<อ นไข (Suitability
Score & Conditions)

ประเภทนั กลงทุน

ระดับความเสี<ยงของกองทุน(Fund Risk Level)ที<สามารถลงทุนได้

0 – 18 คะแนน
หรื อ
ท่านตอบข้อ (1) ในข้อ
หนึงข้อใดในคําถาม
Knockout Question ข้อ
6, ข้อ 8, ข้อ 10 หรือ ข้อ
11
19 - 27 คะแนน
หรื อ
ท่านตอบข้อ (1) ใน
คํ าถาม Knockout
Question ข้อ 9 หรือข้อ
12 (โดยทีท่านไม่ได้ตอบ
ข้อ (1) ในคําถาม
Knockout Question ข้อ
6, ข้อ 8, ข้อ 10 หรือข้อ
11)
28 - 36 คะแนน
(ยกเว้นท่านตอบข้อ (1)
ใน คําถาม Knockout

ท่0านเป็ นผูล้ งทุนทีรับความเสียงการลงทุนได้ต าเมื
ํ อเทียบกับ
นักลงทุนประเภทอืน โดยต้องการผลตอบแทนมากกว่าเงินฝาก
เล็กน้ อยและมีว ตั ถุประสงค์การลงทุนในระยะสัน ๆ

กองทุนทีมี ระดับความเสียง 1(Fund Risk Level 1) และสามารถลงทุน
ในกองทุนทีมีความเสียงในระดับ 2-8 ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงิน
ลงทุนทัง หมด

ท่านเป็ นผูล้ งทุน ทีรับความเสียงได้น้อยแต่มากกว่ านั กลงทุน
ประเภทแรก โดยเน้นปกป้ องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้
สมําเสมอจากการลงทุน

กองทุนทีมี ระดับความเสียง 1-4 และสามารถลงทุนในกองทุ นทีมีความ
เสียงระดับ 5-8 ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทัง หมด

ท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนลดลงเป็ นครัง คราวได้

กองทุนทีมีระดับความเสียง 1-5 และสามารถลงทุนในกองทุนทีมีความ
เสียงระดับ 6-8 ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทัง หมด

กองทุนทีมีระดับความเสียง 1-7 และสามารถลงทุนในกองทุนทีมีความ
เสียงระดับ 8 ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทัง หมด

Question)

ท่านสามารถยอมรับความเสียงได้ส ูง และสามารถยอมรับความ
ผันผวนของตลาดและการขาดทุนจากการลงทุนได้มากกว่ า นั ก
ลงทุน 3 ประเภทข้างต้น โดยมุ่งหวังการเติบ โตของเงินลงทุน
และผลตอบแทนในระยะยาว

46 คะแนน ขึน ไป
(ยกเว้นท่านตอบข้อ (1)
ใน คําถาม Knockout

ท่านต้องการได้ร บั โอกาสทีจะได้ร บั ผลตอบแทนสูง ความเสียง
สู งและยอมรับการขาดทุน ได้ในระดับทีมีน ัย สําคัญ (Significant
portion)

กองทุนทีมีระดับความเสียง 1-8

B

Question)
4
สูง

5
สู งมาก

37 - 45 คะแนน
(ยกเว้นท่านตอบข้อ (1)
ใน คําถาม Knockout

Question)
A

หมายเหตุ: หลักทรัพย์ ได้แก่ ตั pวเงินคลัง พันธบัตร ตั pวแลกเงิน (B/E) หุ้นกู้ หุน้ กูอ้ นุพ นั ธ์ หน่วยลงทุน และตราสารอืนใดทีคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) กํ าหนด
B
ระบบจะนํ าผลรวมของคะแนนทีท่า นได้จ ากการตอบคําถามข้อ 1 – 12 รวมถึง การตอบคํา ถาม Knockout Question ของท่า น ในแบบประเมิน ความเสียง ไปเปรีย บเทีย บกับ ข้อ มูล ใน
ตารางข้า งบน เพือประเมิน ว่า ท่า นมีร ะดับ ความเสี<ย ง (Customer’s Risk Level) อยู่ ในระดับ ใด ทัง นี เพือให้ท่า นสามารถพิจ ารณาเลือ กหลัก ทรัพ ย์ท เหมาะสมกั
ี
บ ระดับ ความเสียงของท่า นได้อ ย่า ง
เหมาะสม ท่ า นควรจะตรวจสสอบและพิ จ ารณาว่า ระดับ ความเสี<ย งของท่า นที<ค าํ นวนได้ จ ากแบบประเมิ น นีO ส อดคล้อ งกับ เป้ าหมายและข้อ จํากัด การลงทุน ของท่านอย่า งแท้จ ริ ง หรือ ไม่
ก่อนจะนํ าผลดังกล่าวไปใช้
ธนาคารทหารไทยในแบบประเมินการลงทุนนี (หรือแบบประเมินล่าสุดทีอาจมีข นึ ในอนาคต) หมายความว่า ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
บลจ.ทหารไทยในแบบประเมินการลงทุนนี (หรือแบบประเมินล่าสุดทีอาจมีข นึ ในอนาคต) หมายความว่า บริษ ทั หลักทรัพย์จ ดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด
ส่วน “ระดับความเสี< ยงของกองทุน ที<สามารถลงทุนได้” ในตารางข้างบนนีปรับปรุ งมาจากเกณฑ์ของสมาคมบริษ ัทจัดการลงทุน (“AIMC”) ทีเสนอให้ส มาชิก นํ า มาใช้ AIMC กํ า หนดให้ส มาชิก บริษ ัท
จัดการและตัวแทนขายหน่ วยลงทุน (รวมถึงผู้ขายหน่ วยลงทุน) จําเป็ นต้องขอให้ลูกค้าทําการยืนยันรับทราบ และยอมรับ ความเสียงเพิมเติม ในแต่ละครัง ทีเข้า ลงทุน ในกองทุนทีมีร ะดับ ความเสียง(Fund
Risk Level) สูงกว่าระดับความเสียงของลูกค้า (Customer’s Risk Level) ทัง นีเกณฑ์และข้อกํ าหนดดังกล่าวอาจจะมีการเปลียนแปลงได้ในอนาคต
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อนึง เนืองจากชนิดของกองทุน และสัดส่วนการลงทุนทีปรากฏใน “ระดับความเสียงของกองทุนทีสามารถลงทุนได้” ตามตารางข้างบนนี มิได้เป็ นการรับประกันว่าหากท่านลงทุน ในแต่ล ะกองทุนทีปรากฏ
ในตารางนีแล้ว ท่า นจะไม่ม ีค วามเสียงของการสูญ เสีย เงิน ต้น จากการลงทุน หรือ กองทุน ในระดับความเสียงดัง กล่า วเหมาะสมกับ ท่า นทุก กรณี หรือ ท่า นควรจะเข้า ลงทุน ในกองทุนตามทีระบุในตาราง
ข้า งบนนีทุก กรณี เพราะยัง มิไ ด้ค ํา นึง ถึง เป้ าหมายการลงทุน ข้อ จํา กัด ในการลงทุน และการยอมรับ ความเสียงทีเฉพาะเจาะจงของท่า นในทุก สถานการณ์ ดัง นัน ท่า นจึง ควรศึก ษาความเสียงรวมถึง
รายละเอียดของกองทุนแต่ ละกองทุนจากหนังสือชีชวนและเอกสารประกอบการขายกองทุนเพือพิจารณาว่า กองทุนดังกล่ าวเหมาะสมกับท่านหรือไม่ ก่อนทีจะเข้าลงทุน
เงื<อ นไขและข้อตกลงของผู้ลงทุน :
 เอกสารนีจ ดั ทํา ขึน เพือเป็ น เครืองมือ ในการประเมิน ระดับ ความเสียงและความเข้า ใจในการลงทุน ของผูล้ งทุน มิใช่เป็ น การให้ค ํา แนะนํา หรือ ชีข าดในการตัด สิน ใจลงทุน และผูล้ งทุน รับ ทราบตาม
แนวทางประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนว่า ตัง แต่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็ น ต้น ไป การปฏิเสธการให้ขอ้ มูลหรือ ให้ข อ้ มูลทีไม่ค รบถ้วน อาจทํา ให้ผลู้ งทุน ไม่ได้รบั คํา แนะนํ า การลงทุน และ/หรือ
สามารถทํารายการซือ/จองซือ หลักทรัพย์รวมถึงคําสังซือ /สับเปลียนเข้าหน่วยลงทุนได้
 ผู้ ลงทุนสามารถทํ าแบบประเมินการลงทุน ณ ทีทําการบลจ.ทหารไทย หรือช่องทางอืน ๆ ทีบลจ.ทหารไทยกํ า หนด โดยบลจ.ทหารไทยจะยึด ถือ ข้อ มูล/คะแนนความเสียงในแบบประเมิน การลงทุน
ล่าสุดเพือใช้เป็ นฐานข้อมูลต่อไป นอกจากนีผ ลู้ งทุนรับทราบและตกลงให้บลจ.ทหารไทยและธนาคารทหารไทยมีส ทิ ธิ { ทีจะยึด ถือ ข้อ มูล/คะแนนความเสียงในแบบประเมิน การลงทุน ของผู้ลงทุน ทีผู้
ลงทุนมอบให้ แก่บลจ.ทหารไทยหรือธนาคารทหารไทยมาทดแทนกันและกันได้
 ผูล้ งทุน รับ ทราบและตกลงว่า ผู้ลงทุน มีห น้า ทีจะต้อ งทบทวนข้อ มูลในแบบประเมิน การลงทุน ให้เ ป็ น ป จั จุ บ นั ตามรอบระยะเวลาทีสํา นัก งาน ก.ล.ต./บลจ.ทหารไทย และ/หรือ หน่ วยงานทางการที
เกียวข้องกําหนด รวมถึงทีจะมีการเปลียนแปลงในอนาคต ทัง นีในกรณีท ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้
ี
อ มูล ในแบบประเมิน การลงทุน ดัง กล่า วข้า งต้น แล้วบลจ.ทหารไทยและ/หรือ ธนาคารทหาร
ไทยยังมิได้ร บั ข้อมูลในแบบประเมินการลงทุนในรอบใหม่จากผูล้ งทุนตามระยะเวลาทีกําหนด ผูล้ งทุนตกลงและยินยอมให้บลจ.ทหารไทย(และ/หรือธนาคารทหารไทยแล้ว แต่ก รณี) ถือ เอาข้ อ มู ลของ
ผูล้ งทุนทีปรากฏตามแบบประเมินการลงทุนล่าสุดทีอยู่ในระบบเป็ นข้อมูลป จั จุบ นั ของผู้ลงทุนต่อไปจนกว่า บลจ.ทหารไทย(หรือธนาคารทหารไทยแล้วแต่กรณี)จะได้ ร ับ ข้ อ มู ล แบบประเมิน การลงทุน
ใหม่และนํ าเข้าบันทึกในระบบแล้ว
 สํ าหรับการทํ ารายการซือ /จองซือหลักทรัพย์รวมถึง คํา สังซือ /สับ เปลียนเข้าหน่ วยลงทุน บลจ.ทหารไทยและธนาคารทหารไทยสงวนสิท ธิ {ไม่ด ํา เนิน การตามใบคํา สังซือ /ใบจองซือ หลัก ทรัพ ย์ หรือ
คําสังซือ /สับเปลียนเข้าสําหรับกองทุนใดๆ ตามรายการซือ /จองซือหลักทรัพย์รวมถึงคําสังซือ/สับเปลียนเข้าหน่ วยลงทุน โดยบลจ.ทหารไทย/ธนาคารทหารไทยไม่ต้อ งแจ้ง ให้ ผู้ ลงทุน ทราบล่ว งหน้ า
หากระดับความเสียงของหลักทรัพย์น นั  (Fund/Security Risk Level) สูงกว่าระดับความเสียงทีคํานวณได้จากการประมวลข้อมูลระดับ ความเสียงในการลงทุน ของผู้ล งทุน (Customer’s Risk Level)
ตามแบบประเมินการลงทุนนีหรือตามแบบประเมิน การลงทุน ล่า สุด ของผูล้ งทุนทีอาจมีก ารจัด ทํา ขึน ในอนาคต (ยกเว้น กรณีท ผูี ล้ งทุน ได้ย ืน ยัน การยอมรับความเสียงดัง กล่า วเป็ น คราวๆ ไป หรือ
ยกเว้นกรณีท ีอาจมีการเปลียนแปลงในอนาคตตามทีบลจ.ทหารไทย (หรือธนาคารทหารไทยแล้วแต่ กรณี)เห็นสมควรภายใต้ก ฎเกณฑ์ข องหน่ วยงานทางการทีเกียวข้อ งทีอาจมีก ารเปลียนแปลงใน
อนาคต)
 สํา หรับ คํา สังซือ /สับ เปลียนซึงอยู่ในบริก ารการวางแผนการลงทุน อัต โนมัต ิ (AIP): บลจ.ทหารไทยและธนาคารทหารไทยสงวนสิท ธิ {ไม่ด ํา เนิน การตามคํา สังซือ /สับ เปลียนเข้า สํา หรับ กองทุน ใดๆ
ตามทีระบุไว้ในแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(AIP) โดยบลจ.ทหารไทยและธนาคารทหารไทยไม่ต ้อ งแจ้ง ให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน ทราบล่ว งหน้า หากระดับ ความเสียงของกองทุน (Fund Risk Level) นัน สูง
กว่าระดับความเสียงทีคํานวณได้จากการประมวลข้อมูลระดับความเสียงในการลงทุน ของผู้ถ ือ หน่ ว ยลงทุน (Customer’s Risk Level) ตามแบบประเมิน การลงทุน นีห รือ ตามแบบประเมิน การลงทุน
ล่าสุดของผูถ้ อื หน่ วยทีอาจมีการจัดทําขึน ในอนาคต (ยกเว้น กรณีท ผูี ถ้ อื หน่วยลงทุนได้ย ืนยันการยอมรับความเสียงดัง กล่า ว ทัง นีให้ข อ้ ยกเว้น ดัง กล่า วมีผลบัง คับ ใช้ต่อ ไปสํา หรับ แผนการลงทุน นัน
จนกระทังมีการปรับแผนการลงทุนใหม่หรือมีการประมวลข้อมูลระดับความเสียงตามแบบประเมินการลงทุนครัง ใหม่ข องผู้ถ ือ หน่ วยลงทุน หรือ ยกเว้น กรณีท อาจมี
ี
ก ารเปลียนแปลงในอนาคตตามที
บลจ.ทหารไทย (หรือธนาคารทหารไทยแล้วแต่กรณี) เห็นสมควรภายใต้กฎเกณฑ์ของหน่ วยงานทางการทีเกียวข้องทีอาจมีการเปลียนแปลงในอนาคต)
 เฉพาะในกรณีท ท่ี านเป็ นเจ้าของบัญชีผ ถู้ ือหน่ วยลงทุนหรือบัญชีธนาคารประเภทบัญชีเดียวและมีมากกว่า 1 บัญชี (โดยใช้เลขทีบัตรประชาชนเดียวกัน ) ผู้ถ ือ หน่ วยลงทุน ตกลงและรับ ทราบว่า บลจ.
ทหารไทยและธนาคารทหารไทยมีส ทิ ธิ { (แต่ไม่ใช่หน้าที) ใช้ข อ้ มูลในแบบประเมิน การลงทุน ล่า สุด และระดับ ความเสียงทีได้จ ากการประมวลผล มีผลบัง คับ ใช้ก บั บัญ ชีเดียวทุก บัญ ชีข องผูถ้ ือ หน่ ว ย
ลงทุน (รวมถึงบัญชีธนาคาร) ทีมีอยู่ก บั บลจ.ทหารไทยและธนาคารทหารไทย
 ผู้ ลงทุนรับทราบและตกลงให้ข อ้ มูลในแบบประเมินการลงทุนของผูล้ งทุนล่าสุดและระดับความเสียงทีได้จากการประมวลผล มีผลบังคับใช้ก บั การซือ/จองซือตราสารหนี/หลักทรัพ ย์ทุก ๆ หลัก ทรัพ ย์ท ี
บลจ.ทหารไทยและธนาคารทหารไทยเป็ นผู้ ค้า/ผู้ จ ัดจําหน่ าย/ตัวแทนจัดจํ าหน่ าย
 เฉพาะในกรณีท ีท่านทํ าการซือ/จองซือตราสารหนีโดยใช้ชอร่
ื วม หรือ เป็ นเจ้าของร่วมในบัญ ชีผถู้ อื หน่ วยลงทุน ประเภทบัญ ชีร่วม (ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน มากกว่า 1 คน เป็ น เจ้า ของบัญ ชีร่วมกัน ตามที
ปรากฏในชือบัญชีผ ถู้ อื หน่ วยลงทุนหรือบัญชีธนาคารของท่าน) ผู้ลงทุน/ ผู้ซ อื /จองซือร่วม หรือ ผู้ถ ือหน่ วยลงทุนร่วมทุกคนขอให้คํารับรองและตกลง/ยินยอมให้ผ ู้ท มีี ช อแรกตามที
ื
ระบุใ นใบคํา สังซือ /
ใบจองซือ หรือ ใบคําขอเปิ ดบัญชี เป็ นผูใ้ ห้ข อ้ มูลผูล้ งทุนในแบบประเมินการลงทุนนีรวมถึงการให้ข อ้ มูลใหม่ในแบบประเมินการลงทุน ใดๆ ทัง ในป จั จุบ นั และอนาคตเพือใบคํ าสังซือ /ใบจองซือ หรือ
บัญชีด งั กล่าว และให้ถ ือเอาข้อมูลนัน เป็ นข้อมูลของข้าพเจ้า/ผู้ ซ ือ/จองซือร่วม หรือ ผู้ถ ือหน่ วยลงทุนร่วมทุกคน ตลอดจนให้ผ มู้ ชี อแรกดั
ื
งกล่าว มีอ ํานาจในการยินยอม/รับ ทราบและตกลงในเงือนไข
และข้อตกลงใด ๆ รวมถึงยอมรับ ความเสียงของการลงทุน เพิมเติม ในกรณีท ความเสี
ี
ยงของหลัก ทรัพ ย์ (ตราสารหนี/กองทุน ) ทีจะลงทุน สูง กว่า ระดับ ความเสียงของผู้ล งทุนทีประมวลได้ต ามแบบ
ประเมินนี (หรือแบบประเมินล่าสุดทีอาจมีข นึ ในอนาคต) โดยให้ม ีผลผูกพันผู้ลงทุน/ผู้ซ อื /จองซือร่วม หรือ ผู้ถ ือหน่ วยลงทุนร่วมทุกคน

 ผูล้ งทุนรับทราบและตกลงว่า ทัง บลจ.ทหารไทยและธนาคารทหารไทยต่างสงวนสิทธิ {ทีจะไม่นําข้อมูล/คะแนนความเสียงในแบบประเมินการลงทุนนี (รวมถึงแบบประเมินในอนาคต) ทีท่าน
ได้ทาํ ให้แก่บริษัทอีกฝา่ ยหนึง มาทดแทนกัน หากระดับความเสียงจากแบบประเมินดังกล่าวตํากว่าระดับความเสียงการลงทุนทีได้จากแบบประเมิน ตํากว่าระดับค่าความเสียงของรายการ
ลงทุน (รวมถึงกรณีทมีี ลกู ค้ามีแผนการลงทุนอัตโิ นมัตอิ ยู)่ ของท่านทีรอการดําเนินการโดยบลจ.ทหารไทยหรือธนาคารทหารไทย (แล้วแต่กรณี)

หน้ า 3 จาก 5

Version: Individual Questionnaire_20150903

เสี<ยงสูง

เสี<ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง

เสี<ยงปานกลางค่อนข้างตํ<า

เสี<ยงตํา<

ตารางแสดงระดับความเสี<ย งของกองทุน และตราสารหนีO (การจัดประเภท รวมถึงคําจํากัดความข้ างล่ างนีO อ าจจะมีการเปลี<ยนแปลงได้ใ นอนาคต)
ระดับความเสียง
(รายชือกองทุน ณ 5 มิถุนายน 2561)
กลุ่มความเสี<ยงของ
ตราสารหนีO
กองทุนรวม
กองทุน/ตราสารหนีO
(อ้า งอิ งสมาคมตลาดตราสารหนีO ไทย)
ระดับความเสี<ยงหลัก ทรัพย์ 1 (Fund/Security Risk Level 1)
 ตราสารหนีภาครัฐ อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
กองทุนรวมตลาดเงิ นที<มนี โยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือ มีไว้ซึ< งเงิ นฝากหรื อ ตรา
สารเทียบเท่าเงิ นฝาก หรือตราสารหนีO หรือหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สิ นอื< น หรือการหาดอกผลอื< นตามที<
สํานักงานกําหนด ซึ< งมีก ําหนดชําระคืน เมื<อทวงถาม หรือจะครบกําหนดชําระคื น โดยตราสารหนีO
หลักทรัพย์ และสัญญาดังกล่าวต้ องมีอ ายุส ญ
ั ญาคงเหลื อไม่เกิ น 397 วันนับ แต่ ว นั ที<ลงทุนในทรัพย์สิ นหรือ
เข้าทําสัญญานั นO ทังO นีO กองทุนประเภทนีO มี portfolio duration
ในขณะใดขณะหนึ< ง ไม่เกิ น 92 วัน2
2
 กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี  กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ  กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี RMF
ระดับความเสี<ยงหลัก ทรัพย์ 2 (Fund/Security Risk Level 2)
 ตราสารหนีภาครัฐ อายุคงเหลือตัง แต่ 1 – 5 ปี
กองทุนรวมตลาดเงิ นที<มีนโยบายลงทุน ในต่า งประเทศบางส่ว น แต่ ไม่เกิ นร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุ น
 หุน้ กูท้ มีี อ นั ดับความน่าเชือถือตัง แต่ ตัง แต่ AAในหรือมีไว้ซึ< ง เงิ นฝากหรือ ตราสารเทียบเท่าเงิ นฝาก หรื อ ตราสารหนีO หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิ นอื<น
ขึน ไป ทีอายุคงเหลือ ไม่เกิน 1 ปี
หรือการหาดอกผลอื< นตามที<ส ํานัก งานกํา หนด ซึ< งมีก าํ หนดชําระคื นเมื<อ ทวงถาม หรือจะครบกําหนด
ชําระคืน โดยตราสารหนีO หลัก ทรัพย์ และสัญญาดังกล่าวต้อ งมีอายุส ญ
ั ญาคงเหลือไม่เกิ น 397 วันนับแต่
วันที<ล งทุนในทรัพย์สิ นหรือเข้ าทําสัญญานันO ทังO นีO กองทุนประเภทนีO มี portfolio duration ในขณะใด
ขณะหนึ< ง ไม่เกิ น 92 วัน
ระดับความเสี<ยงหลัก ทรัพย์ 3 (Fund/Security Risk Level 3)
 ตราสารหนีภาครัฐ อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี
กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลที<มี net exposure ในพัน ธบัตรรัฐบาลเฉลี<ยรอบปี บัญชี ไม่น้ อยกว่าร้อยละ 80
 หุน้ กูท้ มีี อนั ดับความน่าเชือถือ ตัง แต่ AA- ขึน ไป
ของ NAV
ทีอายุคงเหลือตัง แต่ 1 – 5 ปี
 หุ้นกู้ท มีี อ นั ดับความน่ าเชือถือตัง แต่ A+/A/A- ทีมี
อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
ระดับความเสี<ยงหลัก ทรัพย์ 4 (Fund/Security Risk Level 4)
 หุน้ กูท้ มีี อนั ดับความน่าเชือถือ ตัง แต่ AA- ขึน ไป
กองทุนรวมตราสารหนีO ที<มี net exposure ในเงิ นฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงิ นฝากหรือ ตราสารหนีO ท ั <วไป
ทีอายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี
ขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
 หุน้ กู้ท มีี อ นั ดับความน่ าเชือถือ A+ A/A- ทีอายุ
 กองทุนเปิ ดทหารไทยธนพลัส  กองทุนเปิ ดทหารไทยธนวัฒน์  กองทุนเปิ
ดทหารไทยธนไพศาล  กองทุน
ั 1  กองทุ นเปิ ดทหารไทยโกลบอล
คงเหลือตัง แต่ 1 ปี ขนึ ไป
เปิ ดทหารไทยธนไพศาล
RMF

กองทุ
น
เปิ
ด
ทหารไทยโกลบอล
บอนด์
ฟ
นด์
ั RMF 1  กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ป นั ผล1  กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพบูลย์ 
 หุ้นกู้ท มีี อ นั ดับความน่ าเชือถือ BBB+/BBB/
บอนด์ ฟนด์
1
BBBกองทุ1นเปิ ดทหารไทย ธนเพิมพูน  กองทุน เปิ ดทหารไทย ธนไพบูลย์ RMF  กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Asian
 หุ้นกู้อนุพ นั ธ์หรือหุ้นกู้ท มีี เงือนไขซับซ้อนทีมี
Bond
Underlying เป็ นหลักทรัพย์/ดัช นีหุ้นหรือ ตราสาร
หนี/อัตราดอกเบียภายในประเทศทีแพร่ห ลายและ
มีการประกันเงินต้นไม่ต ากว่
ํ า 100%
ระดับความเสี<ยงหลัก ทรัพย์ 5 (Fund/Security Risk Level 5)
 ตราสารกึงหนีก งทุ
ึ น (Hybrid Bond)
กองทุนรวมผสมที<มี นโยบายการลงทุน ทังO ในตราสารทุนและตราสารหนีO หรื อกองทุนรวมตราสารหนีO ที<มี
 ตราสารหนีท ให้
ี ส ิทธิผ อู้ อกไถ่ถอนก่อนกําหนด
net exposure ในตราสาร Non-Investment Grade/Unrated เกิ นกว่าร้อ ยละ 20 ของ NAV แต่ น้ อยกว่าร้อย
 หุน้ กู้ Securitization ทีมีสทิ ธิแฝง
ละ 80 ของ NAV
1
1
 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน 1 ระยะสัน  กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน1 ระยะปานกลาง  กองทุน
เปิ ดทหารไทยจั
ด
ทั
พ
ลงทุ
น
ระยะยาว
กองทุ
น
เปิ
ด
ทหารไทย
โกลบอล
เรี
ย
ล
รี
เ
ทิ
ร
น
์

กองทุ
น
เปิ
ด
ทหารไทย
1
1
1
อินคัมพลัส  กองทุนเปิ ดที1เอ็มบี Global Income  กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income RMF  กองทุน
เปิ ดทีเอ็มบี Emerging Bond
ระดับความเสี<ยงหลักทรัพย์ 6 (Fund/Security Risk Level 6)
 หุ้นกู้เอกชนทีมีอ นั ดับความน่ าเชือถือตํากว่า
กองทุนรวมตราสารทุนที<มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน เป็ นหลักโดยเฉลี<ยรอบบัญชี ไม่น้ อยกว่าร้อย
Investment Grade (ตราสารประเภท Nonละ 80 ของ NAV หรือกองทุ นรวมหุ้นระยะยาวที< มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี<ยรอบบ ญ
ั ชีไม่น้ อย
Investment Grade)
กว่าร้อย 65 ของ NAV หรือกองทุ นรวมผสมแบบไม่ก าํ หนดสัดส่ว นการลงทุน ในตราสารทุน ซึ<งในบาง
 หุ้นกู้เอกชนทีไม่ได้ร บั การจัดอันดับความ
ช่ วงเวลาสามารถลงทุน ในตราสารทุนได้เ ป็ นส่ว นใหญ่
น่าเชือถือ
 กองทุน เปิ ด ทหารไทย SET50  กองทุน เปิ ด ทหารไทย SET50 ป นั ผล  กองทุน เปิ ด ทหารไทยจัม โบ้ 25 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจทีไม่ได้รบั การคําประกัน
กองทุน เปิ ด ทหารไทย SET50 RMF  กองทุน เปิ ด จัม โบ้ 25 RMF  กองทุ
น เปิ ด จัม โบ้ พลัส ป นั ผล LTF 
1
(SOE-NG) และไม่ม ี Rating
กองทุน เปิ ด จัม โบ้ 25 LTF

กองทุ
น
เปิ
ด
ทหารไทย
World
Equity
Index

กองทุน เปิ ด ทหารไทย Emerging
1
1
Markets
Equity Index  กองทุนเปิ ด ทหารไทย China1 Equity Index  กองทุน เปิ ด ทหารไทยยู1 เอสออพพอร์ทู
1
นิต สี ์  กองทุน เปิ ด ทหารไทย
US500 Equity Index  กองทุน เปิ ด ทหารไทย
US500 RMF  กองทุน เปิ ด
1
1
ทหารไทย ยู1โ รเปี ย น โกรท  กองทุน เปิ ด ทหารไทย ยูโ รเปี ยน 1โกรท RMF  กองทุน เปิ ด ทหารไทย China
1
Opportunity  กองทุน เปิ ด ทหารไทย Asian 1 Growth Leaders  กองทุน เปิ ด ทหารไทย
Japan Equity 
1
กองทุน เปิ ด ทหารไทย Global Quality
Growth  กองทุน เปิ ด ทหารไทย German Equity
 กองทุน เปิ ด ทหาร
1
1
 กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity1 RMF  กองทุน เปิ ด ทหารไทย
ไทย Asian Growth Leaders RMF
1
Global Quality1 Growth RMF  กองทุน เปิ ด ทหารไทย Japan 1Equity RMF  กองทุน เปิ ด ทหารไทย Japan
Active 1 Equity  กองทุน เปิ ด ทหารไทย US Blue 1 Chip Equity  กองทุน เปิ ด ทีเอ็ม บี Global Infrastructure
Equity  กองทุน เปิ ด ทีเอ็ม บี India Active1 Equity  กองทุน เปิ ด ทีเอ็ม บี ไทย มิด สมอล ผัน ผวนตํา LTF 
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Emerging Active Equity  กองทุน รวมหุน้ ทีเอ็ม บี ธรรมาภิบ าลไทย  กองทุน เปิ ด ทีเอ็ม บี
ไทย มิด สมอล ผันผวนตํา RMF  กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
ระดับความเสี<ยงหลักทรัพย์ 7 (Fund/Security Risk Level 7)
กองทุน รวมหมวดอุต สาหกรรมที< มี net exposure มุ่ง ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุน เพีย งบาง
หมวดอุ ตสาหกรรมโดยเฉลี<ยรอบระยะเวลาบัญชี ไม่น้ อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

เสี<ยงสูงมาก
อย่างมี
นัยสําคัญ

เสี<ยงสูงมาก

ระดับความเสี<ยงหลักทรัพย์ 8 (Fund/Security Risk Level 8)
 หุน้ กูอ้ นุ พ นั ธ์ท ีไม่ม กี ารประกัน เงิน ต้น หรือ ประกัน กองทุ น รวมที< มี ก ารลงทุ น ในทรัพ ย์สิ น ทางเลื อ กที< มี net exposure ในทรัพ ย์สิ น ที< เ ป็ นทางเลื อ กเช่ น
เงินต้นตํากว่า 100%
REITs/infrastructure fund/property fund/ ดัช นี สิ น ค้ า โภคภัณ ฑ์ ทองคํา นํO า มัน ดิ บ โดยเฉลี< ย รอบ
 หุ้ น กู้ อ นุ พ ัน ธ์ ห รือ หุ้ น กู้ ท ีมี เ งื อนไขซับ ซ้ อ นที มี ระยะเวลาบัญชี ไม่น้ อ ยกว่าร้อ ยละ 80
ของ NAV
1
1
Underlying อืนใดนอกเหนือ จากหลัก ทรัพ ย์/ดัชนี  กองทุน เปิ ด ทหารไทย
โกลด์ ฟ นั ด์  กองทุน เปิ ด ทหารไทย
โกลด์ สิง คโปร์  กองทุน เปิ ด ทหารไทย โกลด์
1
หุ้นหรือตราสารหนี/ อัต ราดอกเบีย ภายในประเทศ สิง คโปร์ RMF  กองทุน เปิ ด ทหารไทย ออยล์ ฟ นั ด์1  กองทุน เปิ ด ทหารไทย พร็อ พเพอร์ต ี อิน คัม พลัส 
ทีแพร่หลาย
กองทุนเปิ ดทหารไทย พร็อพเพอร์ต ี อินคัม พลัส RMF  กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Property
ระดับความเสี<ยงหลักทรัพย์ 8+(Fund/Security Risk Level 8+)
กองทุน รวมที<มีค วามเสี<ย งจากการลงทุน อย่างมีนัย สําคัญ ทซึ< งมีก ารลงทุน ใน derivatives การกู้ยื ม /repo
เพื<อ การลงทุน และ short selling ในอัต ราส่ว นที< ม ากกว่าที< ก าํ หนดไว้ส ําหรับ กรณี ก องทุน รวมทั <วไปซึ< ง
กําหนดให้ ไม่เกิ นร้อยละ 100 ของ NAV
1
เป็ นกองทุนรวมทีนโยบายการลงทุนเปิ ดให้ลงทุนในต่างประเทศได้ โดยไม่ต ้องป้ องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนบนเงินต้นทัง จํานวน ผู้ลงทุนจึงอาจจะได้ร บั กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนได้
ซึงผลดังกล่า วอาจทําให้ผ ลู้ งทุนอาจได้รบั เงินคืนตํากว่าเงินลงทุนเริมแรกได้
2
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ และกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี RMF ได้รบั อนุ ม ตั กิ ารแก้ไขโครงการแล้ว โดยจะมีผลบัง คับ ใช้เ ป็ น กองทุน รวมตลาดเงิน ทีลงทุน เฉพาะในประเทศ (1) ตัง แต่วนั ที 1 ก.ค.
2554 (ปจั จุบ นั เป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน (2) )
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คําแนะนํ าการจัดสรรการลงทุนเบืOองต้ น (Basic Asset Allocation)

หมายเหตุ
1. ลู ก ค้ า อาจพิ จ ารณาลงทุ น ในกองทุ น ทองคํ า หรื อ กองทุ น นํ ามั น โดยมี ส ั ด ส่ ว นการลงทุ น ในแต่ ล ะระดั บ ความเสี ยง คื อ
ระดับ ความเสียงตํ า ควรลงทุ น ไม่ เ กิน 5%,
ระดับ ความเสียงปานกลาง ควรลงทุ น ไม่ เ กิ น 10% และระดับ ความเสียงสู ง
ควรลงทุนไม่เกิน 15% และเมือนับรวมกับการลงทุนในหุน้ แล้ว ไม่เกินกรอบสัดส่วนการลงทุนในหุน้ ทีกําหนดในตาราง
2. ตารางคําแนะนํ าการจัดสรรการลงทุนของกองทุนรวมฉบับนี มีวตั ถุประสงค์เพือใช้ประกอบการให้คําแนะนําเบือ งต้น เพือให้ลูกค้าเข้าใจ
ความสําคัญในการจัดสรรพอร์ตการลงทุน และการกําหนดสัดส่วนการลงทุนทีเหมาะสม (Basic Asset Allocation) สําหรับภาพรวมเงิน
ลงทุนของลูกค้า (Total Portfolio) โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับความเสียงของลูกค้า
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