แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) สำหรับบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล
ชื่อ – นามสกุล............................................…………………………................................................................เลขที่บญ
ั ชี / CIF.........................................
การทาแบบประเมินฉบับนี ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้ผลู้ งทุนตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสมให้กบั ตนเอง และข้อมูลนีใ้ ช้กบั ทุกบัญชีที่ท่านเปิ ดไว้กบั บริษัทและสามารถ
ลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินในตลาดทุนได้ทกุ ประเภท ดังนัน้ ขอให้ท่านเลือกคาตอบที่คดิ ว่าเหมาะสมกับท่านมากที่สดุ และตอบคาถามให้ครบถ้วนทุกข้อ
ตามคาถามดังต่อไปนี ้
1. ปัจจุบนั ท่านอายุ (กรณีนิติบุคคล เลือกกรรมการที่ลงนามเปิ ดบัญชีฯ ที่มีอายุสูงที่สุด)
(1) มากกว่า 55 ปี
(2) 45 – 55 ปี

(3) 35 – 44 ปี

(4) น้อยกว่า 35 ปี

2. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนนีเ้ พื่อเป็ นค่าใช้จ่ายประจาหรือไม่
(1) มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทงั้ หมด
(2) ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทงั้ หมด
(3) ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทงั้ หมด
(4) น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทงั้ หมด
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบนั อย่างไร
(1) มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนีส้ ิน
(2) มีทรัพย์สินเท่ากับหนีส้ ิน
(3) มีทรัพย์สินมากกว่าหนีส้ ิน
(4) มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสาหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรูใ้ นการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มใดต่อไปนีบ้ า้ ง
(1) เงินฝากธนาคาร
(2) เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
(3) เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล หุน้ กู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
(4) เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล หุน้ กู้ องทุนรวมตราสารหนี้ หุน้ สามัญ กองทุนรวมหุน้ หรือสินทรัพย์อื่ นที่มีความเสี่ยงสูง
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนนี้
(1) ไม่เกิน 1 ปี
(2) 1 ถึง 3 ปี
(3) 3 ถึง 5 ปี
(4) มากกว่า 5 ปี
6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ
(1) เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รบั ผลตอบแทนสม่าเสมอแต่ต่าได้
(2) เน้นโอกาสได้รบั ผลตอบแทนที่สม่าเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
(3) เน้นโอกาสได้รบั ผลตอบแทนที่สงู ขึน้ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึน้
(4) เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
7. เมื่อพิจารณาผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึน้ ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สดุ
(1) กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
(2) กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
(3) กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% (4) กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรูส้ กึ อย่างไร
(1) กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
(2) ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บา้ ง
(3) เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึง่
(4) ไม่กงั วลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รบั สูงขึน้
9. ท่านอาจจะรูส้ กึ กังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
(1) 5% หรือน้อยกว่า
(2) มากกว่า 5% - 10%
(3) มากกว่า 10% - 20%
(4) มากกว่า 20% ขึน้ ไป
10. หากปี ที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปี นที้ ่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทาอย่างไร
(1) ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิง้
(2) กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
(3) อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
(4) ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน
คาถามข้อ 11 – 12 ใช้เป็ นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คาแนะนา

11. หากการลงทุนในอนุพนั ธ์และหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ประสบความสาเร็จ ท่านจะได้รบั ผลตอบแทนในอัตราที่สงู มาก แต่หากการลงทุนล้มเหลวท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทัง้ หมด และอาจต้องลงเงิน
ชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
ก. ไม่ได้
ข. ได้บา้ ง
ค. ได้
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
ก. ไม่ได้
ข. ได้บา้ ง
ค. ได้

ลงชื่อ............………………………………………….........................................................................ลูกค้า (พร้อมตราประทับ ถ้ามี) วันที.่ ..........................................
ลงชื่อ...............................................................................................................................................ผูแ้ นะนาการลงทุน
วันที.่ ..........................................
ลงชื่อ...............................................................................................................................................ผูบ้ นั ทึกข้อมูล
วันที.่ ..........................................
SUIT01: Revised on January 2021
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เมื่อท่านรวมคะแนนแล้ว กรุณาอ่านตารางคะแนนด้านล่างเพื่อรับทราบผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และการจัดสรรการลงทุน
ที่เหมาะสมกับตนเอง (Basic Asset Allocation)

Risk
profile

ประเภทนักลงทุน

น้อยกว่า 15

1

เป็ นนักลงทุนประเภทเสี่ยงต่า ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ ตราสารหนีภ้ าครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ในสัดส่วน > 60% , ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ในสัดส่วน < 20% , ตราสารทุนในสัดส่วน < 10% และการลงทุนทางเลือกรวมทัง้ สินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าในสัดส่วน < 5%

15 - 21

2

เป็ นนักลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่า ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน เงินฝากและตราสารหนีร้ ะยะสัน้ ในสัดส่วน < 20% , ตราสารหนีภ้ าครัฐที่มอี ายุมากกว่า 1 ปี และตราสาร
หนีภ้ าคเอกชนในสัดส่วน < 70% , ตราสารทุนในสัดส่วน < 20% และการลงทุนทางเลือกรวมทัง้ สินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าในสัดส่วน < 10%

22 - 29

3

เป็ นนักลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน เงินฝากและตราสารหนีร้ ะยะสัน้ ในสัดส่วน < 10% , ตราสารหนีภ้ าครัฐที่มอี ายุมากกว่า 1 ปี และตราสาร
หนีภ้ าคเอกชนในสัดส่วน < 60% , ตราสารทุนในสัดส่วน < 30% และการลงทุนทางเลือกรวมทัง้ สินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าในสัดส่วน < 10%

30 - 36

4

เป็ นนักลงทุนประเภทเสี่ยงสูง ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน เงินฝากและตราสารหนีร้ ะยะสัน้ ในสัดส่วน < 10% , ตราสารหนีภ้ าครัฐที่มอี ายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนีภ้ าคเอกชนใน
สัดส่วน < 40% , ตราสารทุนในสัดส่วน < 40% และการลงทุนทางเลือกรวมทัง้ สินค้าโภคภัณฑ์และสัญญา ซือ้ ขายล่วงหน้าในสัดส่วน < 20%

37 ขึน้ ไป

5

เป็ นนักลงทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน เงินฝากและตราสารหนีร้ ะยะสัน้ ในสัดส่วน < 5% , ตราสารหนีภ้ าครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ในสัดส่วน < 30% , ตราสารทุนในสัดส่วน > 60% และการลงทุนทางเลือกรวมทัง้ สินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าในสัดส่วน < 30%

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ
Risk profile

ระดับความ
เสี่ยง

เสี่ยงต่า

1

กองทุนรวมตลาดเงินทีล่ งทุน
เฉพาะในประเทศ

มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากหรือตราสารหนี ้ หรือหลักทรัพ ย์ หรือทรัพย์สิน
อื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามทีส่ านักงานกาหนด ซึ่งมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกาหนดชาระคืน หรือ
มีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 1 ปี นบั แต่วนั ที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทาสัญญานัน้ และมี Portfolio duration ในขณะใด
ขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน

2

กองทุนรวมตลาดเงิน

มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสาร
หนี ้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามที่สานักงานกาหนด ซึ่งมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวง
ถามหรือจะครบกาหนดชาระคืน หรือมีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 1 ปี นบั แต่วนั ที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทาสัญญานัน้
รวมทัง้ มี Portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน

3

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

4

กองทุนรวมตราสารหนี ้

มีนโยบายลงทุนในตราสารหนีท้ ่วั ไป

5

กองทุนรวมผสม

มีนโยบายลงทุนได้ทงั้ ตราสารทุนและตราสารหนี ้

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่า

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง

ประเภท

ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็ นหลัก

6

กองทุนรวมตราสารทุน

มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็ นหลักโดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV

เสี่ยงสูง

7

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชี
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

เสี่ยงสูงมาก

8

กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก

มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็ นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อนเข้าใจยาก
เช่น
commodity/gold fund/ oil fund/ derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คมุ้ ครองเงินต้น

หมายเหตุ 1. กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกกรณีไม่ว่า
ผู้ลงทุนจะมี risk profile อย่างไร
2. การขายกองทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก ผู้ขายจะต้องให้คาแนะนาแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกกรณี
กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์การจัดระดับความเสี่ยงคานึงถึงปั จจัยดังต่อไปนี้ประกอบด้วย
1. ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ในระดับตัง้ แต่ระดับ 4 ถึง ระดับ 8
2. ประเภทของกองทุน freehold leasehold infrastructure fund เช่น กองทุน leasehold จะมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุน freehold ในเรื่องมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลงตามอายุสิทธิการเช่าที่เหลืออยู่
หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานจะมีลกั ษณะทรัพย์สินและเงื่อนไขในสัญญาจัดหาประโยชน์ที่ซบั ซ้อนกว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จึ งอาจมีความเสี่ยงสูงกว่า
3. ทรัพย์สินที่ลงทุนสามารถหาประโยชน์ได้แล้ว หรือยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) ซึ่งหากยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้จะมีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากอาจเกิดกรณี project delay
หรือ cost overun
4. การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน (กอง infrastructure fund) เช่น หน่วยลงทุนชนิดคล้ายทุน (equity tranche) มีความเสี่ยงสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดคล้ายหนี ้ (debt-liked tranche) ซึ่งมีลาดับสิทธิ
ใกล้เคียงกับเจ้าหนี ้
5. Track record ของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน โดยกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่จดั หาประโยชน์มาช่วงเวลาหนึ่งแล้วจะมีลกู ค้ารองรับอยู่ จึงทาให้ประเมินศักยภาพในการจัดหาประโยชน์ได้ง่ายกว่า และ
น่าจะมีความเสี่ยงในการจัดหาลูกค้าต่ากว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ยงั ไม่ track record
6. การมีผเู้ ช่าหลัก เช่น กรณี กองทุนปล่อยเช่าโดยตรงให้กบั ผูเ้ ช่าหลายราย แม้จะมีโอกาสได้รบั ค่าเช่ามากกว่าแต่ก็มีความเสี่ยงจากการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหรือการจัด หาลูกค้ารายใหม่มากกว่าการ
ปล่อยเช่าให้แก่ผเู้ ช่ารายเดียวที่เป็ นเจ้าของเดิมที่เช่าทรัพย์สินกลับจากกองทุนแล้วนาไปปล่อยเช่าช่วง
7. ลักษณะการจัดหาประโยชน์ เช่น การกาหนดค่าเช่าคงที่ / ผันแปร (สัดส่วนที่กองทุนจะได้รบั ) ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทุน
8. ระยะเวลาของสัญญาเช่า และการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า เช่น หากกองทุนมีสญ
ั ญาเช่าระยะยาวและจดทะเบียนการเช่า จะมีความเสี่ยงในการจัดหาผูเ้ ช่าต่ากว่ากรณีมีสญ
ั ญาเช่าระยะสัน้
(ไม่เกิน 3 ปี )
9. การคา้ ประกันรายได้ และความสามารถของผูค้ า้ ประกันในการปฏิบตั ิตามสัญญาคา้ ประกัน เช่น การจัดให้มีหนังสือคา้ ประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุการคา้ ประกันและวงเงินครอบคลุม
ตลอดระยะเวลาคา้ ประกัน (เช่น ระยะเวลาคา้ ประกัน 3 ปี อายุหนังสือธนาคาร 3 ปี วงเงินเท่ากับผลรวมของรายได้ที่คา้ ประกันตลอด 3 ปี ) จะมีความเสี่ยงต่ากว่าหนังสือคา้ ประกันแบบปี ต่อปี
การลงทุนในตราสาหนี้
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เสี่ยงต่า
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เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่า
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เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

5

เสี่ยงสูง
6

7

เสี่ยงสูงมาก

ประเภทตราสารหนีท้ ี่ลงทุนได้

ระดับความ
เสี่ยง

8

ตราสาร plain

Gov /SOE-G
Long-term rating
Long-term rating
Short-term rating
Long-term rating
Long-term rating
Short-term rating

Gov /SOE-G
AAA (< 1Y)
ตราสาร plain
AAA (> 1Y), AA (< 5 Y), A (< 1 Y)
T1+, T1 / F1+, F1
ตราสาร plain
AA (>5 Y), A (>1 Y)
ตราสาร plain
BBB (< 1Y)
T2, T3 / F2, F3+
Structure note
AAA (Principle protected 100%)
ตราสาร plain
Long-term rating
BBB (>1Y)
Structure note
AAA (Principle protected < 100%)
AA (Principle protected 100%)
ตราสาร plain
Long-term rating
BB (< 1Y)
Short-term rating
T4, B
Structure note
AA (Principle protected < 100%)
A (Principle protected 100%)
ตราสาร plain
Long-term rating
BB (> 1Y – 5Y)
Structure note
A (Principle protected < 100%)
BBB (Principle protected 100%)
Perpetual bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Investment
ตราสาร plain
Long-term rating
BB (> 5Y), B (ทุกช่วงอายุ), CCC/CC/C (ทุกช่วงอายุ)
Short-term rating
C, Unrated (ทุกช่วงอายุ)
Structure note
BBB (Principle protected < 100%)
Non-investment grade & Unrated
Perpetual bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Non - investment

* หมายเหตุ ตราสาร plain Short – Term Rating - T1+ T1 , T2, T,3, T4 หมายถึง TRIS Rating และ F1+ , F1, F2, F3+, B, C หมายถึง Fitch Thailand Rating

สาระสาคัญของข้อความจากัดความรับผิดของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
• ลูกค้ายินยอมให้ขอ้ มูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทาแบบประเมินระดับความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทาแบบสอบถามนีเ้ พื่ อ
ประโยชน์ในการรับทราบความเหมาะสมในการลงทุนที่รบั ได้ของตนเอง
• ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ทัง้ นี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าบริษัทหลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง
ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลกู ค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
• เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทาการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้า
รับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลกู ค้าให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนแล้ว
• ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทัง้ คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคาแนะนาในการลงทุนจากผูท้ ี่สามารถให้คาแนะนาการลงทุนแก่
ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถว้ นควบคู่กบั การศึกษาผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุน
ประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี ้ ข้อมูลเกี่ยวกับ การลงทุน หรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลั กทรัพย์(ถ้ามี ) เป็ นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านัน้
• การลงทุนขึน้ อยู่กบั การตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็ นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รบั ตามแบบประเมินนี้ รวมทัง้ ลูกค้า
ยินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลกู ค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความ
เสี่ยงของการลงทุนนัน้ เอง ลูกค้ายอมรับว่าการดาเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็ นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
• บริษทั หลักทรัพย์ ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิด ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิด ขึน้ จากการลงทุนของลูกค้า
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จาต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า
แต่อย่างใด
แบบประเมิน การดาเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านัน้ ซึ่งลูกค้าได้อ่า นคาเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจ
และตกลงตามคาเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
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