คําขอเปิ ดบัญชีกองทุนสําหรั บนิติบุคคล
เลขทะเบี ยนผู้ ถื อหน่ วยลงทุ น .............................................................
. ข้ อมูลประกอบการเปิ ดบัญชี

ชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน .................. รหัส ................
ลงชื่อ ..........................ผูรับเปดบัญชี Marketing Code.............
ลงชื่อ...........................ผูตรวจสอบ

วันที่ .......................................................................... (พ.ศ.)

ชือนิติบุคคล
ภาษาไทย ...........................................................................................................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ ......................................................................................................................................................................................................................
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากร .......................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ ....................................................................................................................................................................................................................
ชือ-นามสกุลของผู้บริหารสูงสุด.....................................................................................................................................................................................
สถานทีจัดส่ งเอกสาร
ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง
ชื่อผูติดตอ

นาย

นาง

นางสาว

อื่น ๆ โปรดระบุ
อืน่ ๆ โปรดระบุ .......................................................................................................................

ชือ่ - นามสกุล.................................................................................................................................................................................................................
เลขที่ ..................... อาคาร /หมูบ า น ............................................................................................. ชัน้ .................. ซอย .............................................
ถนน....................................................................... แขวง/ตําบล ...................................................... เขต/อําเภอ ............................................................
จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย ................................... โทรศัพท ...................................................................................................
แหล่ งทีมาของรายได้ /เงินลงทุนจากประเทศ
ประเทศไทย
ประเทศอืน่ ๆ โปรดระบุ.............................................................................................................................
แหล่ งทีมาของรายได้ (สามารถตอบได้ มากกว่ า ข้ อ)
เงินจากการทําธุรกิจ
คาหุน
เงินกู
เงินจากการขายทรัพยสิน

เงินบริจาค
อืน่ ๆ โปรดระบุ.........................................................

มีสาขาหรื อบริ ษัทในเครื อทีดําเนิ นธุ รกิจในต่ างประเทศ
ไมมี
มี ประเทศ .............................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ การลงทุน
บริหารสภาพคลอง

การลงทุน

บริหารเงินรอลงทุน

อืน่ ๆ โปรดระบุ.......................................................................................

รายชือผู้ถอื หุ้นตังแต่ % ขึนไป
กรณีบุคคลธรรมดาที่เปนผูถือหุนของนิติบุคคลเจาของบัญชี :
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล ของผูถือหุน

1
2
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สัญชาติ

เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง

สัดสวน
วันหมดอายุ
(กรอกเฉพาะกรณี การถือหุน
ที่ไมไดใชบัตรประชาชน) %

กรณีนิติบุคคลที่เปนผูถือหุนของนิติบุคคลเจาของบัญชี :
1. ชือ่ นิตบิ คุ คล.....................................................................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล................................................................................... ประเทศทีจ่ ดทะเบียน .........................................................................
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคลที่เปนผูถือหุน

สัญชาติ

เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง

วันหมดอายุ
สัดสวน
(กรอกเฉพาะกรณี การถือหุน
ที่ไมไดใชบัตรประชาชน) %

1
2

กรณีนิติบุคคลที่เปนผูถือหุนของนิติบุคคลเจาของบัญชี :
2. ชือ่ นิตบิ คุ คล.....................................................................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล................................................................................... ประเทศทีจ่ ดทะเบียน ........................................................................
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคลที่เปนผูถือหุน

สัญชาติ

เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง

สัดสวน
วันหมดอายุ
(กรอกเฉพาะกรณี การถือหุน
ที่ไมไดใชบัตรประชาชน) %

1
2

ตัวอย่ างลายมือชือผู้มีอาํ นาจลงนาม
1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

8

............................................................................................................................................................
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ตัวอย่ างตราประทับ (ถ้ ามี)

. ข้ อมูลเพิมเติมเพือการให้ บริ การ
การรั บเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน/ค่ ารับซือคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ/เงินปั นผล
โอนเงินเขาบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคล
ธนาคาร ................................................................... เลขทีบ่ ญ
ั ชี .......................................................................................................................
เช็ค ขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามนิติบุคคล และนําสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในสถานที่จัดสงเอกสาร
คํารั บรอง
• ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอมูลที่ใหไวในคําขอเปดบัญชีเปนขอมูลที่ถูกตองครบถวนตามความเปนจริงและเปนปจจุบัน และหาก
ขาพเจามีการเปลี่ยนแปลงขอมูลหรือรายละเอียดใด ๆ ขาพเจาจะแจงใหบริษัทจัดการทราบ
• ขาพเจาไดรับทราบดีแลววาการกระทําใด ๆ ที่ผูมีอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจกระทําการแทนไดกระทําไปหลังจากวันที่แตงตั้งในหนังสือ
ฉบับนี้ ขาพเจายอมผูกพันเปนการกระทําของขาพเจาเองทั้งสิ้น หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นไมวาขณะนี้หรือในภายหลังขาพเจาจะไม
เรียกรองคาเสียหายกับบริษัทจัดการแตประการใด
• ขาพเจาไดรบั ทราบและตกลงยินยอมปฏิบตั ติ ามขอกําหนด เงือ่ นไข วิธปี ฏิบัติ ขอตกลง และประเพณีปฏิบตั ิเกีย่ วกับบัญชีกองทุนรวม รวมทัง้
ระเบียบอื่นใดของบริษัทจัดการ และขาพเจาไดมอบตัวอยางลายมือชื่อและตราประทับของนิติบุคคล (ถามี) ที่ใชตามเงื่อนไขของบัญชี
ดังกลาวใหแกบริษัทจัดการไว โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อที่ขาพเจาใหไวในภายหลัง ขาพเจาจะแจงใหบริษัทจัดการทราบเปน
ลายลั กษณ อักษร

..........................................................................................................
(..................................................................................................)
ลายมือชื่อผูขอเปดบัญชี พรอมตราประทับ (ถามี)
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สําหรั บนิตบิ ุคคล
ชื อนิ ติ บุ คคล ................................................................................. เลขทะเบี ย นนิ ติ บุ คคล..............................................
ชื อผู้ ติ ดต่ อ .................................................................................. วั นที .......................................................................
ส่ วนที สําหรับใช้ ประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
1. ประสบการณการลงทุนในหลักทรัพยของนิติบุคคล (ไดแก ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน หุน หุนกู หุนกูที่มีอนุพันธแฝง หนวยลงทุน)
(1) นอยกวา 1 ป
(2) 1-5 ป
(3) 6-10 ป
(4) มากกวา 10 ป
2. ปจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและคาใชจายประจําเปนสัดสวนเทาใดเมื่อเทียบกับรายไดจากการดําเนินกิจการ
(1) มากกวารอยละ 75 ของรายไดทั้งหมด
(2) ระหวางรอยละ 50 ถึงรอยละ 75 ของรายไดทั้งหมด
(3) ระหวางรอยละ 25 ถึงรอยละ 50 ของรายไดทั้งหมด
(4) นอยกวารอยละ 25 ของรายไดทั้งหมด
3. นิติบุคคลมีสถานภาพทางการเงินในปจจุบันอยางไร
(1) มีทรัพยสินนอยกวาหนี้สิน
(2) มีทรัพยสินเทากับหนี้สิน
(3) มีทรัพยสินมากกวาหนี้สิน
(4) มีหนี้สินนอยมากเมื่อเทียบกับมูลคาทรัพยสิน หรือไมมีหนี้สินเลย
4. นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพยสินกลุมใดตอไปนี้บาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
(1) เงินฝากธนาคาร
(2) พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
(3) หุนกูหรือกองทุนรวมตราสารหนี้
(4) หุนสามัญหรือกองทุนรวมหุนหรือสินทรัพยอื่นที่มีความเสี่ยงสูง
5. ระยะเวลาที่ทานคาดวาจะไมมีความจําเปนตองใชเงินลงทุนนี้
(1) ไมเกิน 1 ป
(2) ตั้งแต 1 ถึง 3 ป
(3) ตั้งแต 3 ป ถึง 5 ป
(4) มากกวา 5 ป
6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของทานคือ
(1) เนนเงินตนตองปลอดภัยและไดรับผลตอบแทนสม่ําเสมอแตต่ําได
(2) เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สม่ําเสมอแตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินตนไดบาง
(3) เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินตนไดมากขึ้น
(4) เนนผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแตอาจเสี่ยงที่จะสูญเงินตนสวนใหญได
7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอยางผลตอบแทนของกลุมการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นดานลาง ทานเต็มใจที่จะลงทุนในกลุมใดมากที่สุด
(1) กลุมการลงทุนที่ 1 มีโอกาสไดรับผลตอบแทน 2.5% โดยไมขาดทุนเลย
(2) กลุมการลงทุนที่ 2 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 7% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 1%
(3) กลุมการลงทุนที่ 3 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 15% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 5%
(4) กลุมการลงทุนที่ 4 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 25% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 15%
8. ถาทานเลือกลงทุนในทรัพยสินที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนมากแตมีโอกาสขาดทุนสูงดวยเชนกัน ทานจะรูสึกอยางไร
(1) กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
(2) ไมสบายใจแตพอเขาใจไดบาง
(3) เขาใจและรับความผันผวนไดในระดับหนึ่ง
(4) ไมกังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะไดรับสูงขึ้น
9. ทานจะรูสึกกังวล/รับไมไดเมื่อมูลคาเงินลงทุนของทานมีการปรับตัวลดลงในสัดสวนเทาใด
(1) 5% หรือ นอยกวา
(2) มากกวา 5%-10%
(3) มากกวา 10%-20% (4) มากกวา 20% ขึ้นไป
10. หากปที่แลวทานลงทุนไป 100,000 บาท ปนี้ทานพบวามูลคาเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ทานจะทําอยางไร
(1) ตกใจและตองการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
(2) กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางสวนไปในทรัพยสินที่เสี่ยงนอยลง
(3) อดทนถือตอไปได และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
(4) ยังมั่นใจเพราะเขาใจวาตองลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยตนทุน
ส่ วนที สําหรับการลงทุนในสัญญาซือขายล่ วงหน้ า (อนุพันธ์ ) และหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์ แฝง
11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (อนุพันธ) และหุนกูที่มีอนุพันธแฝงประสบความสําเร็จทานจะไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก
แตหากการลงทุนลมเหลว ทานอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมดและอาจตองลงเงินชดเชยเพิ่มบางสวน ทานยอมรับไดเพียงใด
ไมได
ได
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ส่ วนที สําหรับการลงทุนในต่ างประเทศ
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแลว ทานสามารถรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไดหรือไม
ไมได
ได
ส่ วนที ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับผลิตภัณฑ์ ทีมีความเสียงสูงหรื อมีความซับซ้ อน
13. ทานมีหนวยงานภายในบริษัทที่มีหนาที่รับผิดชอบในการลงทุนหรือใหคําแนะนําในการลงทุนหรือไม
ไมมี
มี
14. ทานมีประสบการณการลงทุนในผลิตภัณฑที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซอน เชน กองทุนรวมน้ํามัน กองทุนรวมที่มีการจายผล
ตอบแทนโดยวิธีคํานวณผลตอบแทนผันแปรไปตามสูตรการคํานวณ
ไมมีประสบการณการลงทุน
มีประสบการณการลงทุน
คํา เตื อน
• แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทานทราบระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเองและเพื่อให
ผูแนะนําการลงทุนใชเปนขอมูลประกอบการใหคําแนะนําในการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของทาน
• การใหขอมูลที่ถูกตอง ตรงตอความเปนจริง และเปนปจจุบันจะเปนประโยชนตอคําแนะนําการลงทุนที่ทานจะไดรับ
• ผูแนะนําการลงทุนไดแจงใหทานทราบถึงผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน ประเภทผูลงทุน และใหคําแนะนําเบื้องตน
ในการกําหนดสัดสวนการลงทุนที่เหมาะสมแลว
..........................................................................................................
(..................................................................................................)
ลายมือชื่อผูขอเปดบัญชี/ผูมีอํานาจลงนาม
พรอมตราประทับ (ถามี)
สําหรั บเจ้ าหน้ าที

คะแนนรวมที่ได
ลงชื่อผูตรวจสอบ (................................................................)

ลงชื่อผูประเมิน(................................................................)
วันที่............../ .........................../ ......................

ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และคําอธิบายประเภทผู้ลงทุน
กลุ่ม
1
2
3
4
5

คะแนน
นอยกวา 15
15-21
22-29
30-36
37 ขึ้นไป

ประเภทผู้ลงทุน
เสีย่ งต่ํา
เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ํา
เสีย่ งปานกลางคอนขางสูง
เสีย่ งสูง
เสีย่ งสูงมาก

คําอธิบายระดับความเสียง
ของกองทุนรวม
กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1
กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-4
กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-5
กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-7
กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-8

*สินทรัพยเสี่ยง หมายถึง ตราสารทุน หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ
ทรัพยสินทางเลือก หรือทรัพยสินอื่นตามที่หนวยงานทางการกําหนด

คําแนะนําในการจัดสรรการลงทุน
ประเภท
ผู้ลงทุน
เสีย่ งต่ํา
เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ํา
เสีย่ งปานกลางคอนขางสูง
เสีย่ งสูง
เสีย่ งสูงมาก

คําอธิบายระดับความเสียง
ของกองทุนส่ วนบุคคล
ลงทุนในตราสารหนี้เทานั้น
ลงทุนในสินทรัพยเสีย่ ง* ไมเกิน 25%
ลงทุนในสินทรัพยเสีย่ ง* ไมเกิน 50%
ลงทุนในสินทรัพยเสีย่ ง* ไมเกิน 75%
ลงทุนในสินทรัพยเสี่ยง* ไมเกิน 100%

สัดส่ วนการลงทุน
ตราสารหนี
ภาคเอกชน
<20%

เงินฝากและตราสารหนี ตราสารหนี ภาครั ฐ
ระยะสัน
ทีมีอายุมากกว่ า ปี
>60%
<20%
<10%
<10%
<5%

<70%
<60%
<40%
<30%

ตราสารทุน
<10%
<20%
<30%
<40%
>60%

การลงทุน
ทางเลือก**
<5%
<10%
<10%
<20%
<30%

**รวมถึงสินคาโภคภัณฑ สัญญาซือ้ ขายลวงหนา
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ผลการประเมินระดับความเสียง และคําอธิบายระดับความเสียงของกองทุนรวม
ระดับ
ประเภท ความเสียง
ผู้ลงทุน กองทุน
เสีย่ งต่ํา

1

2
เสีย่ งปานกลาง
คอนขางต่ํา

3
4

เสีย่ งปานกลาง
คอนขางสูง

5
6

เสีย่ งสูง

7

8

เสีย่ งสูงมาก
8+

คําอธิบายประเภทหลักทรัพย์ ทสอดคล้
ี
องกับระดับความเสียง
กองทุนรวม
กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ
• เปนกองทุนรวมทีม่ นี โยบายลงทุนแบบไมมคี วามเสีย่ งตางประเทศโดยลงทุนเฉพาะในทรัพยสนิ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเทาเงินฝากหรือตราสาร หรือหลักทรัพย
หรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลอื่นตามที่สํานักงานกําหนด ซึ่งมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกําหนดชําระคืน หรือมีอายุสัญญาไมเกิน 397
วันนับแตวันที่ลงทุนในทรัพยสินหรือเขาทําสัญญานั้น และมี Porfolio duration ในขณะใด ๆ ไมเกิน 92 วัน
กองทุนรวมตลาดเงิน
• เปนกองทุนรวมทีม่ นี โยบายลงทุนแบบมีความเสีย่ งตางประเทศบางสวน แตไมเกินรอยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพยสนิ เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา
เงินฝาก หรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลอื่นตามที่สํานักงานกําหนด ซึ่งมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกําหนด
ชําระคืน หรือมีอายุ สัญญา ไมเกิน 397 วัน นับแตวันที่ลงทุนในทรัพยสินหรือเขาทําสัญญานั้น และมีportfolio duration ในขณะใด ๆ ไมเกิน 92 วัน
กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
• เปนกองทุนรวมที่มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
กองทุนรวมตราสารหนี้
• เปนกองทุนรวมที่มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก หรือตราสารหนี้ทั่วไปใน ขณะใด ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
• เปนกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated ไมเกิน 20% NAV
กองทุนรวมผสม
• เปนกองทุนรวมที่มี net exposure ไดทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ หรือทรัพยสินทางเลือก
• เปนกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกวา 20% แตนอยกวา 80% NAV
กองทุนรวมตราสารทุน
• เปนกองทุนรวมที่มี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
• เปนกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated โดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
• เปนกองทุนรวมที่มี net exposure มุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80
ของ NAV

ตราสารหนี
• ตราสารหนี้ภาครัฐ
• ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือระยะยาว ระดับ AAA อายุไมเกิน 1 ป

กองทุนส่ วนบุคคล
ลงทุนในตราสารหนี้
เท านั้ น

• ตราสารหนีท้ มี่ ีอนั ดับความนาเชือ่ ถือระยะยาว ระดับ AAA อายุคงเหลือ มากกวา 1 ป
• ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือระยะยาว ระดับ AA อายุคงเหลือ ไมเกิน 5 ป
• ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือระยะยาว ระดับ A อายุคงเหลือไมเกิน 1 ป
• ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือระยะสั้น ระดับ T1+, T1 / F1+, F1
ลงทุนในสินทรัพยเสีย่ ง*
• ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือระยะยาว ระดับ AA อายุคงเหลือ มากกวา 5 ป
ไมเกิน 25%
• ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือระยะยาว ระดับ A อายุคงเหลือ มากกวา 1 ป
• ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือระยะยาว ระดับ BBB อายุคงเหลือ ไมเกิน 1 ป
• ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือระยะสั้น ระดับ T2, T3 / F2, F3
• หุนกูที่มีอนุพันธแฝงที่มีอันดับความนาเชื่อถือ ระดับ AAA
• ตราสารหนีท้ มี่ ีอนั ดับความนาเชือ่ ถือระยะยาว ระดับ BBB อายุคงเหลือ มากกวา 1 ป ลงทุนในสินทรัพยเสีย่ ง*
ไมเกิน 50%
• หุนกูที่มีอนุพันธแฝงที่มีอันดับความนาเชื่อถือ ระดับ AAA, AA

• ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือระยะยาว ระดับ BB อายุคงเหลือ ไมเกิน 1 ป
• ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือระยะสั้น ระดับ T4, B
ลงทุนในสินทรัพยเสีย่ ง*
• หุนกูที่มีอนุพันธแฝงที่มีอันดับความนาเชื่อถือ ระดับ AA, A
ไมเกิน 75%
• ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือระยะยาว ระดับ BB อายุคงเหลือตั้งแต 1-5 ป
• หุนกูที่มีอนุพันธแฝงที่มีอันดับความนาเชื่อถือ ระดับ A, BBB
• Perpetual bond ตราสาร Besel III, Insurance capital bond
ที่มีอนั ดับความนาเชือ่ ถือ อยูในระดับที่สามารถลงทุนได
• ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือระยะยาว ระดับ BB อายุคงเหลือ มากกวา 5 ป ลงทุนในสินทรัพยเสีย่ ง*
กองทุนรวมหมวดที่มีการลงทุนในทรัพยสินทางเลือก
• เปนกองทุนรวมที่มี net exposure ในทรัพยสินทางเลือก เชน REITs / infrastructure fund / property fund / ดัชนีสินคาโภคภัณฑ ทองคํา น้ํามันดิบ เปนตน • ตราสารหนี้ทมี่ ีอันดับความนาเชือ่ ถือระยะยาว ระดับ B, CCC / CC / C
ไมเกิน 100%
• ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือระยะสั้น ระดับ C
โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชี ไมนอ ยกวารอยละ 80 ของ NAV ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารที่มี structured note ที่ไมคุมครองเงินตนดวย
• ตราสารหนี้ที่ไมมีอันดับความนาเชื่อถือ
• หุนกูที่มีอนุพันธแฝงที่มีอันดับความนาเชื่อถือ ระดับ BBB
• หุ นกู ที่ มี อ นุ พั น ธ แ ฝงที่ มี อั น ดั บ ความน า เชื่ อถื อ อยู ในระดั บ ต่ํ า กว า ระดั บ
ทีส่ ามารถลงทุนได และไมมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
• Perpetual bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond ทีม่ อี นั ดับความนาเชือ่ ถือ
อยูใ นระดับต่ํากวาระดับทีส่ ามารถลงทุนไดและ ไมมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
กองทุนรวมหมวดที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
• เปนกองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives การกูยืม / repo เพื่อการลงทุน และ short selling อยางมีนัยสําคัญ
ทั้งนี้ การลงทุนอยางมีนัยสําคัญ หมายถึงการลงทุนในทรัพยสินดังกลาวในอัตราสวนที่มากกวาที่กําหนดไวสําหรับกรณีกองทุนรวมทั่วไป ซึ่งกําหนดใหไมเกิน
รอยละ100 ของ NAV (กรณีใชcommitment approach) หรือไมเกิน 2 เทาของ relative VaR (กรณีใช relative VaR approach) หรือไมเกินรอยละ 20 ของ NAV
(กรณีใชabsolute VaR approach)

*สินทรัพยเสี่ยง หมายถึง ตราสารทุน หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ทรัพยสินทางเลือก หรือทรัพยสินอื่นตามที่หนวยงานทางการกําหนด
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