
 
 

 
แบบประเมนิความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) สำหรบับคุคลธรรมดา/นติิบคุคล 

 
ชื่อ – นามสกลุ............................................…………………………................................................................เลขที่บญัชี / CIF......................................... 
การท าแบบประเมินฉบบันี ้เพื่อเป็นการส่งเสริมใหผู้ล้งทนุตดัสินใจลงทนุที่เหมาะสมใหก้บัตนเอง และขอ้มลูนีใ้ชก้บัทกุบญัชีที่ท่านเปิดไวก้บับริษัทและสามารถ 
ลงทนุในผลิตภณัฑท์างการเงินในตลาดทนุไดท้กุประเภท   ดงันัน้ ขอใหท้่านเลือกค าตอบที่คดิว่าเหมาะสมกบัท่านมากที่สดุ และตอบค าถามใหค้รบถว้นทกุขอ้ 
ตามค าถามดงัต่อไปนี ้

 

1.  ปัจจบุนัท่านอาย ุ(กรณีนิติบุคคล  เลือกกรรมการท่ีลงนามเปิดบัญชีฯ ท่ีมีอายุสูงท่ีสุด) 

 (1) มากกว่า 55 ปี (2) 45 – 55 ปี (3) 35 – 44 ปี (4) นอ้ยกว่า 35 ปี 

2.  ท่านตอ้งการรายไดจ้ากเงินลงทนุในส่วนนีเ้พื่อเป็นค่าใชจ้่ายประจ าหรือไม่ 
 (1) มากกว่ารอ้ยละ 75 ของรายไดท้ัง้หมด (2) ระหว่างรอ้ยละ 50 ถึงรอ้ยละ 75 ของรายไดท้ัง้หมด 

 (3) ระหว่างรอ้ยละ 25 ถึงรอ้ยละ 50 ของรายไดท้ัง้หมด (4) นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25  ของรายไดท้ัง้หมด 

3.  ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจบุนัอย่างไร 
 (1) มีทรพัยส์ินนอ้ยกว่าหนีส้ิน (2) มีทรพัยส์ินเท่ากบัหนีส้ิน (3) มีทรพัยส์ินมากกว่าหนีส้ิน 

 (4) มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทนุเพียงพอส าหรบัการใชช้ีวิตหลงัเกษียณอายุแลว้ 

4.  ท่านเคยมปีระสบการณ ์ หรือมีความรูใ้นการลงทนุในหลกัทรพัยก์ลุ่มใดต่อไปนีบ้า้ง  

 (1) เงินฝากธนาคาร                                        
  (2)  เงินฝากธนาคาร  พนัธบตัรรฐับาล  หรือกองทนุรวมพนัธบตัรรฐับาล 

 (3)  เงินฝากธนาคาร พนัธบตัรรฐับาล กองทนุรวมพนัธบตัรรฐับาล  หุน้กู ้ หรือกองทนุรวมตราสารหนี ้                                                    
 (4)  เงินฝากธนาคาร  พนัธบตัรรฐับาล กองทนุรวมพนัธบตัรรฐับาล  หุน้กู ้ องทนุรวมตราสารหนี ้ หุน้สามญั  กองทนุรวมหุน้  หรือสินทรพัยอ์ื่นที่มีความเสี่ยงสงู      
 5.  ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนนี ้
 (1) ไม่เกิน 1 ปี (2)  1 ถึง 3 ปี (3)  3 ถึง 5 ปี (4) มากกว่า 5 ปี 

6.  วตัถปุระสงคห์ลกัในการลงทนุของท่าน  คือ 

 (1) เนน้เงินตน้ตอ้งปลอดภยัและไดร้บัผลตอบแทนสม ่าเสมอแต่ต ่าได ้ (2) เนน้โอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่สม ่าเสมอ  แต่อาจเสี่ยงที่จะสญูเสียเงินตน้ไดบ้้าง     
 (3) เนน้โอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่สงูขึน้  แต่อาจเสี่ยงที่จะสญูเสียเงินตน้ไดม้ากขึน้    (4) เนน้ผลตอบแทนสงูสดุในระยะยาว  แต่อาจเสี่ยงที่จะสญูเสียเงินตน้ส่วนใหญ่ได ้

7.  เมื่อพิจารณาผลตอบแทนของกลุ่มการลงทนุที่อาจเกิดขึน้  ท่านเต็มใจที่จะลงทนุในกลุ่มการลงทนุใดมากที่สดุ 

 (1) กลุ่มการลงทนุที่ 1 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทนุเลย (2) กลุ่มการลงทนุที่ 2 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ  7% แต่อาจมีผลขาดทนุไดถ้ึง 1% 

 (3) กลุ่มการลงทนุที่ 3 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 15% แต่อาจมีผลขาดทนุไดถ้ึง 5% (4) กลุ่มการลงทนุที่ 4 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 25% แต่อาจมีผลขาดทนุไดถ้ึง 15% 

8.  ถา้ท่านเลือกลงทนุในทรพัยส์ินที่มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนมาก  แต่มีโอกาสขาดทนุสงูดว้ยเช่นกนั  ท่านจะรูส้กึอย่างไร 
 (1) กงัวลและตื่นตระหนกกลวัขาดทนุ (2) ไม่สบายใจแต่พอเขา้ใจไดบ้า้ง (3) เขา้ใจและรบัความผนัผวนไดใ้นระดบัหนึง่ 
 (4) ไม่กงัวลกบัโอกาสขาดทนุสงู  และหวงักบัผลตอบแทนที่อาจจะไดร้บัสงูขึน้ 

9.  ท่านอาจจะรูส้กึกงัวล/รบัไม่ได ้ เมื่อมลูค่าเงินลงทนุของท่านมีการปรบัตวัลดลงในสดัส่วนเท่าใด  
 (1) 5% หรือนอ้ยกว่า (2) มากกว่า 5% - 10% (3) มากกว่า 10% - 20% (4) มากกว่า 20% ขึน้ไป 

10. หากปีที่แลว้ท่านลงทนุไป 100,000 บาท  ปีนีท้่านพบว่ามลูค่าเงินลงทนุลดลงเหลือ 85,000 บาท  ท่านจะท าอย่างไร 

 (1) ตกใจ  และตอ้งการขายการลงทนุที่เหลือทิง้ (2) กงัวลใจ  และจะปรบัเปลี่ยนการลงทนุบางส่วนไปในทรพัยส์ินที่เสี่ยงนอ้ยลง 
 (3) อดทนถือต่อไปได ้ และรอผลตอบแทนปรบัตวักลบัมา      (4) ยงัมั่นใจเพราะเขา้ใจว่าตอ้งลงทนุระยะยาวและจะเพ่ิมเงินลงทนุในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยตน้ทนุ 

 
 ค าถามข้อ 11 – 12 ใช้เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการให้ค าแนะน า 

11. หากการลงทนุในอนพุนัธแ์ละหุน้กูอ้นพุนัธป์ระสบความส าเร็จ  ท่านจะไดร้บัผลตอบแทนในอตัราที่สงูมาก  แต่หากการลงทนุลม้เหลวท่านอาจจะสญูเงินลงทนุทัง้หมด  และอาจตอ้งลงเงิน 
             ชดเชยเพ่ิมบางส่วน  ท่านยอมรบัไดเ้พียงใด 

    ก.  ไม่ได ้ ข.  ไดบ้า้ง ค. ได ้  

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทนุแลว้  ท่านสามารถรบัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนไดเ้พียงใด 
    ก.  ไม่ได ้ ข.  ไดบ้า้ง ค. ได ้  

 

ลงชื่อ............………………………………………….........................................................................ลกูคา้ (พรอ้มตราประทบั ถา้ม)ี 
ลงชื่อ...............................................................................................................................................ผูแ้นะน าการลงทุน  
ลงชื่อ...............................................................................................................................................ผูบ้นัทกึขอ้มลู 
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         รวมคะแนนของข้อ 1 -  10                เมื่อท่านรวมคะแนนแลว้  กรุณาอ่านตารางคะแนนดา้นล่างเพื่อรบัทราบผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และการจดัสรรการลงทนุ                                   

                      ที่เหมาะสมกบัตนเอง  (Basic Asset Allocation) 

คะแนน Risk 
profile 

ประเภทนกัลงทุน 

นอ้ยกว่า  15  1 เป็นนกัลงทนุประเภทเส่ียงต ่า  ท่านเหมาะสมที่จะลงทนุในเงินฝาก ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ตราสารหนีภ้าครฐัที่มีอายมุากกว่า 1 ปี ในสดัส่วน > 60% , ตราสารหนีภ้าคเอกชน 
ในสดัส่วน < 20% ,  ตราสารทนุในสดัส่วน < 10%  และการลงทนุทางเลือกรวมทัง้สินคา้โภคภณัฑแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ในสดัส่วน < 5% 

    15  - 21     2 เป็นนกัลงทนุประเภทเส่ียงปานกลางค่อนขา้งต ่า  ท่านเหมาะสมที่จะลงทนุใน เงินฝากและตราสารหนีร้ะยะสัน้ในสดัส่วน < 20% ,  ตราสารหนีภ้าครฐัที่มอีายมุากกว่า 1 ปี และตราสาร
หนีภ้าคเอกชนในสดัส่วน < 70% ,  ตราสารทนุในสดัส่วน < 20%  และการลงทุนทางเลือกรวมทัง้สินคา้โภคภณัฑแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ในสดัส่วน < 10% 

 22 -  29 3 เป็นนกัลงทนุประเภทเส่ียงปานกลางค่อนขา้งสงู  ท่านเหมาะสมที่จะลงทนุใน เงินฝากและตราสารหนีร้ะยะสัน้ในสดัส่วน < 10% ,  ตราสารหนีภ้าครฐัที่มอีายมุากกว่า 1 ปี และตราสาร
หนีภ้าคเอกชนในสดัส่วน < 60% ,  ตราสารทนุในสดัส่วน < 30%  และการลงทุนทางเลือกรวมทัง้สินคา้โภคภณัฑแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ในสดัส่วน < 10% 

 30 -  36 4 เป็นนกัลงทนุประเภทเส่ียงสงู  ท่านเหมาะสมที่จะลงทนุใน เงินฝากและตราสารหนีร้ะยะสัน้ในสดัส่วน < 10% ,  ตราสารหนีภ้าครฐัที่มอีายมุากกว่า 1 ปี และตราสารหนีภ้าคเอกชนใน
สดัส่วน < 40% ,  ตราสารทนุในสดัส่วน < 40%  และการลงทนุทางเลือกรวมทัง้สินคา้โภคภณัฑแ์ละสัญญา ซือ้ขายล่วงหนา้ในสดัส่วน < 20% 

 37 ขึน้ไป 5 เป็นนกัลงทนุประเภทเส่ียงสงูมาก  ท่านเหมาะสมที่จะลงทนุใน เงินฝากและตราสารหนีร้ะยะสัน้ในสดัส่วน < 5% ,  ตราสารหนีภ้าครฐัที่มีอายมุากกว่า 1 ปี และตราสารหนีภ้าคเอกชน
ในสดัส่วน < 30% ,  ตราสารทนุในสดัส่วน > 60%  และการลงทนุทางเลือกรวมทัง้สินคา้โภคภณัฑแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ในสดัส่วน < 30% 

  
       ระดับความเส่ียงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ 

Risk profile ระดบัความ
เสี่ยง 

ประเภท ประเภทหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุเป็นหลกั 

เสี่ยงต ่า 1 
 

กองทนุรวมตลาดเงินทีล่งทนุ 
เฉพาะในประเทศ 

มีนโยบายลงทนุเฉพาะในประเทศไทย  โดยลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งเงนิฝากหรือตราสารหนี ้หรือหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ิน
อื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามทีส่  านกังานก าหนด ซึ่งมีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบก าหนดช าระคืน หรือ
มีอายสุญัญาไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที่ลงทนุในทรพัยส์ินหรือเขา้ท าสญัญานัน้  และมี Portfolio duration ในขณะใด
ขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนขา้งต ่า 

2 กองทนุรวมตลาดเงิน มีนโยบายลงทนุในต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินรอ้ยละ 50 ของ NAV โดยลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งเงินฝาก หรือตราสาร
หนี ้ หรือหลกัทรพัย ์ หรือทรพัยส์ินอื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามที่ส  านกังานก าหนด ซึ่งมีก าหนดช าระคืนเมื่อทวง
ถามหรือจะครบก าหนดช าระคืน หรือมีอายสุญัญาไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที่ลงทนุในทรพัยส์ินหรือเขา้ท าสญัญานัน้  
รวมทัง้มี Portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน 

3 กองทนุรวมพนัธบตัรรฐับาล มีนโยบายเนน้ลงทนุในพนัธบตัรรฐับาลเฉลี่ยรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ NAV 

4 กองทนุรวมตราสารหนี ้ มีนโยบายลงทนุในตราสารหนีท้ั่วไป 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนขา้งสงู 

5 กองทนุรวมผสม มีนโยบายลงทนุไดท้ัง้ตราสารทนุและตราสารหนี ้

เสี่ยงสงู 
6 กองทนุรวมตราสารทนุ มีนโยบายลงทนุในตราสารทนุเป็นหลกัโดยเฉลี่ยรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 65 ของ NAV 

7 กองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม มีนโยบายมุ่งลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทนุเพียงบางหมวดอตุสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบญัชี       
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ NAV 

เสี่ยงสงูมาก 8  กองทนุที่มีการลงทนุในทรพัยส์ินทางเลือก มีนโยบายลงทนุในทรพัยส์ินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทนุหรือมีโครงสรา้งซบัซอ้นเขา้ใจยาก เช่น 
commodity/gold fund/ oil fund/ derivatives ที่ไม่ใช่เพ่ือ hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้
ขายล่วงหนา้แฝงที่ไม่คุม้ครองเงินตน้ 

หมายเหตุ   1. กรณีกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศท่ีไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจ านวน  ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกกรณีไม่ว่า 
                             ผู้ลงทุนจะมี risk profile อย่างไร 
             2.  การขายกองทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก  ผู้ขายจะต้องให้ค าแนะน าแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกกรณี 
 

กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยก์ารจัดระดับความเสี่ยงค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบด้วย 
1. ความเสี่ยงของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยจ์ะอยู่ในระดบัตัง้แต่ระดบั 4 ถึง ระดบั 8 

           2. ประเภทของกองทนุ freehold leasehold infrastructure fund เช่น กองทนุ leasehold จะมีความเสี่ยงสงูกว่ากองทนุ freehold ในเรื่องมลูค่าทรพัยส์ินที่ลดลงตามอายสุิทธิการเช่าที่เหลืออยู่     
               หรือกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานจะมีลกัษณะทรพัยส์ินและเงื่อนไขในสญัญาจดัหาประโยชนท์ี่ซบัซอ้นกว่ากองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยจ์ึงอาจมีความเสี่ยงสงูกว่า 

3. ทรพัยส์ินที่ลงทนุสามารถหาประโยชนไ์ดแ้ลว้  หรือยงัจดัหาประโยชนไ์ม่ได ้(อยู่ระหว่างก่อสรา้ง) ซึ่งหากยงัจดัหาประโยชนไ์ม่ไดจ้ะมีความเสี่ยงสงูกว่า  เนื่องจากอาจเกิดกรณี project delay 
              หรือ cost overun 

4. การแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ (กอง infrastructure fund)  เช่น  หน่วยลงทนุชนิดคลา้ยทนุ (equity tranche)  มีความเสี่ยงสงูกว่าหน่วยลงทนุชนิดคลา้ยหนี ้(debt-liked tranche)  ซึ่งมีล  าดบัสิทธิ 
              ใกลเ้คียงกบัเจา้หนี ้

 5. Track record ของอสงัหาริมทรพัยท์ี่ลงทนุ  โดยกรณีอสงัหาริมทรพัยท์ี่จดัหาประโยชนม์าช่วงเวลาหนึ่งแลว้จะมีลกูคา้รองรบัอยู่  จึงท าใหป้ระเมินศกัยภาพในการจดัหาประโยชนไ์ดง้่ายกว่า  และ  
              น่าจะมีความเสี่ยงในการจดัหาลกูคา้ต ่ากว่าอสงัหาริมทรพัยท์ี่ยงัไม่ track record 
          6. การมีผูเ้ช่าหลกั  เช่น  กรณีกองทนุปล่อยเช่าโดยตรงใหก้บัผูเ้ช่าหลายราย  แมจ้ะมีโอกาสไดร้บัค่าเช่ามากกว่าแต่ก็มีความเสี่ยงจากการต่ออายสุญัญาเช่าหรือการจดัหาลกูคา้รายใหม่มากกว่าการ 
              ปล่อยเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่ารายเดียวที่เป็นเจา้ของเดิมที่เช่าทรพัยส์ินกลบัจากกองทนุแลว้น าไปปล่อยเช่าช่วง 

7. ลกัษณะการจดัหาประโยชน ์ เช่น  การก าหนดค่าเช่าคงที่ / ผนัแปร (สดัส่วนที่กองทนุจะไดร้บั) ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้องกองทนุ 
 8. ระยะเวลาของสญัญาเช่า  และการต่ออายุสญัญาเช่า เช่น  หากกองทนุมีสญัญาเช่าระยะยาวและจดทะเบียนการเช่า  จะมีความเสี่ยงในการจดัหาผูเ้ช่าต ่ากว่ากรณีมีสญัญาเช่าระยะสัน้                   
     (ไม่เกิน 3 ปี) 

  9. การค า้ประกนัรายได ้ และความสามารถของผูค้  า้ประกนัในการปฏิบตัิตามสญัญาค า้ประกนั เช่น  การจดัใหม้ีหนงัสือค า้ประกนัที่ออกโดยธนาคารพาณิชยท์ี่มีอายกุารค า้ประกนัและวงเงินครอบคลมุ 
              ตลอดระยะเวลาค า้ประกนั (เช่น  ระยะเวลาค า้ประกนั 3 ปี  อายหุนงัสือธนาคาร 3 ปี วงเงินเท่ากบัผลรวมของรายไดท้ี่ค  า้ประกนัตลอด 3 ปี) จะมีความเสี่ยงต ่ากว่าหนงัสือค า้ประกนัแบบปีต่อปี 
          การลงทุนในตราสาหนี้ 
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Risk Profile ระดับความ

เสี่ยง 

ประเภทตราสารหนีท่ี้ลงทุนได้ 

 

เสี่ยงต ่า 1 ตราสาร plain Gov /SOE-G 
Long-term rating 

Gov /SOE-G 
AAA (< 1Y) 

 
 
เสี่ยงปานกลางค่อนขา้งต ่า 

2 ตราสาร plain Long-term rating AAA (> 1Y), AA (< 5 Y), A (< 1 Y) 

Short-term rating T1+, T1 / F1+, F1 

3 ตราสาร plain Long-term rating AA (>5 Y), A (>1 Y) 

4 ตราสาร plain Long-term rating BBB (< 1Y) 

Short-term rating T2, T3 / F2, F3+ 

Structure note  AAA (Principle protected 100%) 

เสี่ยงปานกลางค่อนขา้งสงู 5 ตราสาร plain Long-term rating BBB (>1Y) 

Structure note  AAA (Principle protected < 100%) 

AA (Principle protected 100%) 

เสี่ยงสงู  
6 

ตราสาร plain Long-term rating BB (< 1Y) 

Short-term rating T4, B 

Structure note  AA (Principle protected < 100%) 

A (Principle protected 100%) 

7 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 

เสี่ยงสงูมาก 8 ตราสาร plain Long-term rating BB (> 5Y), B (ทกุช่วงอาย)ุ, CCC/CC/C (ทกุช่วงอาย)ุ 

Short-term rating C, Unrated (ทุกช่วงอาย)ุ 

Structure note  BBB (Principle protected < 100%) 

Non-investment grade & Unrated 

Perpetual bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Non - investment 

*   หมายเหต ุ  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 

 
 

       สาระส าคัญของข้อความจ ากัดความรับผิดของ บริษัทหลักทรัพย ์ เอเซีย พลัส จ ากัด  
• ลกูคา้ยินยอมใหข้อ้มูลแก่เจา้หนา้ที่ของบริษัทหลกัทรพัยเ์พ่ือประกอบการจัดท าแบบประเมินระดบัความเหมาะสมในการลงทนุของลูกคา้ และลูกคา้รบัทราบว่าไดท้ าแบบสอบถามนีเ้พื่ อ

ประโยชนใ์นการรบัทราบความเหมาะสมในการลงทนุที่รบัไดข้องตนเอง               
• ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลกูคา้ประเมินจากขอ้มลูที่ลูกคา้แจง้แก่เจา้หนา้ที่ของบริษัทหลกัทรพัยเ์ท่านั้น ทัง้นี ้มิไดเ้ป็นการแสดงว่าบริษัทหลกัทรพัยย์อมรบัถึงความถูกตอ้งแทจ้ริง 

ความครบถว้น หรือความน่าเชื่อถือของขอ้มลูของลกูคา้ที่ลกูคา้ไดแ้จง้และผลการประเมินดงักล่าว   
• เมื่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทหลกัทรพัยท์ าการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกคา้และไดแ้จง้ใหลู้กคา้ทราบถึงผลการประเมินระดบัความเสี่ยงในการลงทุนของลูกคา้ ถือว่าลูกคา้

รบัทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากขอ้มลูที่ลกูคา้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบริษัท) และลกูคา้รบัทราบระดบัความเสี่ยงในการลงทนุของตนแลว้ 
• ลกูคา้ควรศึกษาขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (รวมทัง้ค าเตือนเกี่ยวกบัการลงทนุและความเสี่ยงในการลงทนุ และควรขอค าแนะน าในการลงทุนจากผูท้ี่สามารถใหค้ าแนะน าการลงทนุแก่

ลกูคา้ได)้ ใหร้อบคอบถี่ถว้นควบคู่กบัการศึกษาผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรพัย ์สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ตราสารหรือการลงทุน
ประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแลว้จึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี ้  ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลั กทรัพย์(ถ้ามี) เป็นเพียงขอ้มูลส่วนหนึ่งเพ่ือ
ประกอบการตดัสินใจการลงทนุของลกูคา้เท่านัน้   

• การลงทุนขึน้อยู่กบัการตัดสินใจของลกูคา้เอง ซึ่งไม่ผูกพันกบัผลการประเมินของลกูคา้ และอาจมิไดเ้ป็นไปตามระดบัความเสี่ยงของการลงทุนที่ไดร้บัตามแบบประเมินนี ้    รวมทัง้ลูกคา้
ยินยอมรบัความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลกูคา้ตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดบัความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลกูคา้ตกลงที่จะยินยอมรบัความ
เสี่ยงของการลงทนุนัน้เอง ลกูคา้ยอมรบัว่าการด าเนินการลงทนุของลกูคา้อาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได ้

• บริษัทหลกัทรพัย ์ผูบ้ริหาร รวมทัง้พนกังาน เจา้หนา้ที่ของบริษัทหลกัทรพัยไ์ม่มีความรบัผิด ภาระหรือหนา้ที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้จากการลงทนุของลกูคา้ 
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแกไ้ข ปรบัปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทนุของลกูคา้ ผลการประเมิน และขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง โดยไม่จ าตอ้งแจง้ใหท้ราบ  ล่วงหนา้

แต่อย่างใด          
แบบประเมิน การด าเนินการที่เกี่ยวขอ้ง และขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งมีไวเ้พื่อบริการเฉพาะนกัลงทุนในประเทศไทยเท่านัน้  ซึ่งลกูคา้ไดอ้่านค าเตือนขา้งตน้และขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งแลว้และลกูคา้ไดเ้ขา้ใจ
และตกลงตามค าเตือนและขอ้ตกลงที่เกี่ยวขอ้งเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้      
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