ท่านสามารถนาส่งพร้อมเอกสารอื่นๆได้ที่
o เคาน์เตอร์ของบริ ษทั
o แฟกซ์หมายเลข 02 632 2432
o อีเมล iservice@fwd.co.th
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การประเมิ นความสามารถในการรับความเสี่ยงของนักลงทุน
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ให้ผลู้ งทุนได้ทราบระดับความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมกับตนเอง และเพือ่ ให้บริษทั จัดการฯใช้เป็ นข้อมูลประกอบการให้คาแนะนา
การลงทุนในกองทุนรวมทีถ่ ูกต้องและเหมาะสมกับระดับความเสีย่ งของผูล้ งทุน
ทัง้ นี้ขอความกรุณาให้ท่าน ตอบคาถามในหมวดที่ 1 หมวดที่ 2 และหมวดที่ 3 ให้ ครบทุกข้อ โดยเลือกคาตอบที่ตรงตามความเป็ นจริ ง
มากที่สุดข้อละ 1 คาตอบ เพือ่ ให้สามารถประมวลผลระดับความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมกับท่านได้

หมวดที่ 1 สาหรับการลงทุนทั ่วไป
1. ปัจจุบนั ท่านอายุเท่าไร
 (1) เกิน 60 ปี
 (2) 50 – 60 ปี
 (3) 35 – 49 ปี
 (4) ต่ากว่า 35 ปี
2. ประสบการณ์ การลงทุนในหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์ ได้แก่ ตั ๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั ๋วแลกเงิน (B/E) หุน้ กู้ หุน้ กู้อนุ พนั ธ์ หน่ วยลงทุน และ
ตราสารอืน่ ใดทีค่ ณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) กาหนด
 (1) ไม่มี
 (2) น้อยกว่า 1 ปี
 (3) 1 – 5 ปี
3. เป้ าหมายระยะเวลาการลงทุนของท่าน

 (1) น้อยกว่า 1 ปี

 (2) ตัง้ แต่ 1 – 3 ปี

 (3) ตัง้ แต่ 3 – 7 ปี

 (4) มากกว่า 5 ปี
 (4) มากกว่า 7 ปี

4. ปัจจุบนั ท่านมีภาระทางการเงิ นและค่าใช้จ่ายประจา เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว
เป็ นสัดส่วนเท่าใด
 (1) มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทงั ้ หมด
 (2) ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทงั ้ หมด
 (3) ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทงั ้ หมด
 (4) น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทงั ้ หมด
5. ท่านมีสถานภาพทางการเงิ นในปัจจุบนั อย่างไร
 (1) มีทรัพย์สนิ น้อยกว่าหนี้สนิ
 (2) มีทรัพย์สนิ เท่ากับหนี้สนิ
 (3) มีทรัพย์สนิ มากกว่าหนี้สนิ
 (4) มีความมันใจว่
่ ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสาหรับการ
ใช้ชวี ติ หลังเกษียณอายุแล้ว
6. ท่านคาดหวังต่ อเงิ นลงทุนอย่างไร
 (1) ต้องการเงินต้นปลอดภัยและไม่สามารถขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ผลตอบแทนจะต่ากว่าเงินเฟ้ อก็ตาม
(จากัดระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ไม่เกิ นระดับ 1)
 (2) ต้องการผลตอบแทนทีช่ นะเงินเฟ้ อและสามารถทนต่อการขาดทุนได้เล็กน้อย
 (3) ต้องการผลตอบแทนทีส่ ูงขึน้ และชนะเงินเฟ้ อ โดยทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้
 (4) ต้องการผลตอบแทนทีส่ ูงเพือ่ ชนะเงินเฟ้ อให้มากทีส่ ุด โดยรับความเสีย่ งได้เต็มที่ และไม่มขี อ้ จากัดในการลงทุน
7. ท่านรับความเสี่ ยงจากการลงทุนได้มากน้ อยแค่ไหน
 (1) รับความเสีย่ งได้ต่ามากและยินดีหากได้รบั ผลตอบแทนทีต่ ่า (จากัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่เกิ นระดับ 1)
 (2) รับความเสีย่ งต่า แต่ต้องการการลงทุนทีม่ แี นวโน้มทีไ่ ด้ผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ มาบ้าง
 (3) รับความเสีย่ งปานกลาง แต่ต้องการลงทุนทีม่ แี นวโน้มได้ผลตอบแทนในระดับกลาง
 (4) รับความเสีย่ งสูงและสามารถลงทุนที่มแี นวโน้มทีจ่ ะได้ผลตอบแทนในระดับสูง
1/5

8. ท่านรับผลขาดทุนจากการลงทุนได้มากน้ อยเพียงใด
 (1) ต่ากว่า 10% (จากัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่เกิ นระดับ 2)

 (3) 20% - 50%

 (2) 10% - 20%

 (4) มากกว่า 50% และเพิม่ การลงทุนโดยมองว่าเป็นจังหวะการลงทุน

9. เมื่อพิ จารณาตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิ ดขึ้น ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด

 (1) กลุ่มการลงทุนทีม่ โี อกาสได้รบั ผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย (จากัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่เกินระดับ1)
 (2) กลุ่มการลงทุนทีม่ โี อกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถงึ 1%
 (3) กลุ่มการลงทุนทีม่ โี อกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถงึ 5%
 (4) กลุ่มการลงทุนทีม่ โี อกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถงึ 15%
10. หากปี ที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปี นี้ ท่านพบว่ามูลค่าเงิ นลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทาอย่างไร

 (1) ตกใจ และต้องการขายการลงทุนทีเ่ หลือทิ้ง
 (2) กังวลใจ และจะปรับเปลีย่ นการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สนิ ทีเ่ สีย่ งน้อยลง
 (3) อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
 (4) ยังมันใจ
่ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิม่ เงินลงทุนในแบบเดิมเพือ่ เฉลีย่ ต้นทุน
หมวดที่ 2 สาหรับการลงทุนในตราสารหนี้ ต่างประเทศ หรือ ในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตัง้ แต่
ร้อยละ 20 ของ NAV
11. ท่านสามารถรับความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่
 ได้
 ไม่ได้
หมวดที่ 3 ความรู้ความสามารถสาหรับการลงทุนในผลิ ตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
12. สาขาวิ ชาที่ท่านสาเร็จการศึกษา/ใบประกาศวิ ชาชี พที่ท่านได้รบั เกี่ยวข้องกับการเงิ นการลงทุนหรือไม่ (เช่น การเงิน การบัญชี
เศรษฐศาสตร์ ตลาดทุน พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมทางการเงิน วางแผนการเงิน CFA, CISA, CFP, FRM ฯลฯ)
 เกีย่ วข้องกับการเงินการลงทุน
 ไม่เกีย่ วข้องกับการเงินการลงทุน
13. ท่านเคยทางานหรือทางานในปัจจุบนั เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือไม่ (เช่น บริหารจัดการการลงทุน พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน ขาย
ผลิตภัณฑ์การลงทุน บริหารความเสีย่ งทางการเงิน วิเคราะห์การลงทุน ฯลฯ)
 เกีย่ วข้องกับการลงทุน
 ไม่เกีย่ วข้องกับการลงทุน
14. ท่านมีประสบการณ์ การลงทุนในผลิ ตภัณฑ์ที่มีความเสี่ ยงสูงหรือมีความซับซ้อนหรือไม่ (เช่น กองทุนรวมน้ ามัน กองทุนรวมที่ม ี
การลงทุนในอนุ พนั ธ์ทมี่ กี ลยุทธแบบซับซ้อน กองทุนรวม complex return, hedge fund, หรือ กองทุนรวมทีล่ งทุนในตราสารหนึ้ noninvestment grade มากกว่า 60%)
 มีประสบการณ์ลงทุน
 ไม่มปี ระสบการณ์ลงทุน
วิ ธีการคานวณระดับความเสี่ยง (Suitability Level) ของผูล้ งทุน
1. ใช้ตวั เลขหน้าคาตอบทีเ่ ลือกแต่ละข้อในคาถาม หมวดที่ 1 มาคานวณคะแนนรวม
ตอบ (1) = 1 คะแนน
ตอบ (2) = 2 คะแนน
ตอบ (3) = 3 คะแนน ตอบ (4) = 4 คะแนน
2. คาถาม ข้อ 6 – 9 เป็ นคาถามทีม่ กี ารจากัดระดับความเสีย่ ง (Knockout Question)
คะแนนรวม
3. นาคะแนนข้อ 1 – 10 มารวมกัน (คาถาม หมวดที่ 2 และ หมวดที่ 3 ไม่นามาคานวณ)
เท่ากับ
4. เทียบคะแนนรวมที่คานวณได้ (รวมถึง คะแนนที่ได้จากผลการตอบคาถาม Knockout Question) กับช่วงคะแนนและเงื่อนไข (Suitability
Score & Conditions) ในตารางระดับความเสีย่ งด้านในหน้ าถัดไป เพื่อหาระดับการยอมรับความเสีย่ ง (Customer’s Risk Level) ของท่าน
ทัง้ นี้ในกรณีทที่ ่านเลือกตอบข้อ (1) ในคาถาม ข้อ 6 – 9 ซึง่ เป็ นคาถามจากัดระดับความเสีย่ ง (Knockout Question) ระดับการยอมรับความ
เสีย่ งของท่าน (Customer’s Risk Level) ทีค่ านวนได้จะไม่เกินระดับความเสีย่ งที่ระบุไว้ในคาตอบข้อ (1) ของคาถามจากัดระดับความเสีย่ ง
เหล่านัน้ แม้วา่ ผลคะแนนรวมของท่านจะอยูใ่ นระดับสูงก็ตาม
5. คาถามข้อ 11 – 14 จะไม่นามาคานวณคะแนนเพือ่ จัดระดับความเสีย่ งของท่าน แต่บริษทั ฯจะใช้เป็ นข้อมูลเพือ่ แนะนาการลงทุนในกองทุนที่ม ี
ความเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน (Complex Fund) ให้แก่ท่านได้อย่างเหมาะสม
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ตารางระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
ของลูกค้า
(Customer’s Risk Level)

(Suitability Score &
Conditions)

น้ อยกว่า 15 คะแนน

1
ตา่

หรือ
ท่านตอบข้อ (1) ในข้อหนึ่ง
ข้อใดในคาถาม Knockout
Question ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 9

15 – 21 คะแนน

2
ปานกลาง
ค่อนข้างตา่

3
ปานกลาง
ค่อนข้างสูง

หรือ
ท่านตอบข้อ (1) ในคาถาม
Knockout Question ข้อ 8
(โดยที่ท่านไม่ได้ตอบข้อ (1)
ในคาถาม Knockout
Question ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 9)

22 – 29 คะแนน
(ยกเว้นท่านตอบข้อ (1) ใน
คาถาม Knockout Question)

30 – 36 คะแนน

4

(ยกเว้นท่านตอบข้อ (1) ใน
คาถาม Knockout Question)

สูง

5
สูงมาก

ระดับความเสี่ยงของกองทุน ระดับความเสี่ยงของตราสารหนี้

ช่วงคะแนน และเงื่อนไข

37 คะแนนขึ้นไป
(ยกเว้นท่านตอบข้อ (1) ใน
คาถาม Knockout Question)

ประเภทนักลงทุน

(Fund Risk Level)

(Security Risk Level )

ที่สามารถลงทุนได้

ที่สามารถลงทุนได้

ท่ า นเป็ นผู้ล งทุ น ที่รับ ความ
กองทุนที่มี
เสี่ ย งการลงทุ น ได้ ต่ าเมื่ อ
ระดับความเสี่ยง 1
เทียบกับนักลงทุนประเภทอืน่
โดยต้ อ งการผลตอบแทน และสัดส่วนการลงทุนในกองทุน ที่
มากกว่าเงินฝากเล็กน้อยและ มีค วามเสี่ย งในระดับ 2 – 8 ให้
มีวัต ถุ ป ระสงค์ก ารลงทุน ใน พิจ ารณาจาก Portfolio model ที่
เหมาะสมกับความเสีย่ งของลูกค้า
ระยะสัน้ ๆ
ท่ า นเป็ นผู้ล งทุ น ที่รับ ความ
กองทุนที่มี
เสี่ย งได้น้ อ ยแต่ม ากกว่านั ก
ระดับความเสี่ยง 1 – 4
ลงทุน ประเภทแรก โดยเน้ น
ปกป้ องเงินลงทุน โดยมุ่งหวัง และสัดส่วนการลงทุนในกองทุนที่
รายได้ ส ม่ าเสมอจากการ มีค วามเสี่ย งในระดับ 5 – 8 ให้
พิจ ารณาจาก Portfolio model ที่
ลงทุน
เหมาะสมกับความเสีย่ งของลูกค้า

ท่ า นสามารถยอมรับ มู ล ค่า
การลงทุนลดลงเป็ นครัง้ คราว
ได้

ท่ า นสามารถยอมรับ ความ
เ สี่ ย ง ไ ด้ สู ง แ ล ะ ส าม า ร ถ
ยอมรั บ ความผั น ผวนของ
ตลาดและการขาดทุ น จาก
การลงทุ น ได้ ม ากกว่ า นั ก
ลงทุน 3 ประเภทข้างต้น โดย
มุ่ ง หวั ง การเติ บ โตของเงิน
ลงทุ น และผลตอบแทนใน
ระยะยาว
ท่านต้องการได้รบั โอกาสที่จะ
ได้รับ ผลตอบแทนสูง ความ
เ สี่ ย ง สู ง แ ล ะ ย อ ม รั บ ก าร
ข า ด ทุ น ไ ด้ ใ น ร ะ ดั บ ที่ มี
นั ย ส า คั ญ ( Significant
portion)

ตราสารหนี้ ที่มี
ระดับความเสี่ยง 1
และสัด ส่ว นการลงทุ น ในกองทุ น ที่ มี
ความเสี่ยงในระดับ 2 – 8 ให้พิจารณา
จาก Portfolio model ที่ เ หมาะสมกับ
ความเสีย่ งของลูกค้า

ตราสารหนี้ ที่มี
ระดับความเสี่ยง 1 – 4
และสัด ส่ว นการลงทุ น ในกองทุ น ที่ มี
ความเสี่ยงในระดับ 5 – 8 ให้พิจารณา
จาก Portfolio model ที่ เ หมาะสมกับ
ความเสีย่ งของลูกค้า

กองทุนที่มี
ระดับความเสี่ยง 1 – 5

ตราสารหนี้ ที่มี
ระดับความเสี่ยง 1 – 5

และสัดส่วนการลงทุนในกองทุนที่
มีค วามเสี่ย งในระดับ 6 – 8 ให้
พิจ ารณาจาก Portfolio model ที่
เหมาะสมกับความเสีย่ งของลูกค้า

และสัด ส่ว นการลงทุ น ในกองทุ น ที่ มี
ความเสี่ยงในระดับ 6 – 8 ให้พิจารณา
จาก Portfolio model ที่ เ หมาะสมกับ
ความเสีย่ งของลูกค้า

กองทุนที่มี
ระดับความเสี่ยง 1 – 7

ตราสารหนี้ ที่มี
ระดับความเสี่ยง 1 – 7

และสัดส่วนการลงทุนในกองทุนที่
มี ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น ร ะ ดั บ 8 ใ ห้
พิจ ารณาจาก Portfolio model ที่
เหมาะสมกับความเสีย่ งของลูกค้า

และสัด ส่ว นการลงทุ น ในกองทุ น ที่ มี
ความเสี่ยงในระดับ 8 ให้พิจารณาจาก
Portfolio model ที่เ หมาะสมกับ ความ
เสีย่ งของลูกค้า

กองทุนที่มี
ระดับความเสี่ยง 1 – 8+

ตราสารหนี้ ที่มี
ระดับความเสี่ยง 1 – 8+
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คำแนะนำเรื่องกำรจัดสรรกำรลงทุน (Basic Asset Allocation)
ระดับควำมเสี่ยงของลูกค้ำ

1
ควำมเสี่ยงตำ่

Defensive

2
ควำมเสี่ยงปำนกลำงค่อนข้ำงตำ่

Conservative

3
ควำมเสี่ยงปำนกลำงค่อนข้ำงสูง

Medium

4
ควำมเสี่ยงสูง

Balanced Growth

5
ควำมเสี่ยงสูงมำก

Growth
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กรณี ที่เลือกลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงกองทุนสูงกว่าระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง
ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในกองทุนทีม่ รี ะดับความเสีย่ งของกองทุนสูงกว่าระดับความสามารถในการรับความเสีย่ งในการลงทุนทีเ่ หมาะสมของ
ข้าพเจ้าจากการประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ งของนักลงทุนล่าสุดทีข่ า้ พเจ้าได้ให้ไว้
ข้าพเจ้าตกลงยอมรับความเสีย่ งทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยได้รบั คาแนะนาจากผูข้ ายหน่วยลงทุน ถึงความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงลักษณะของ
กองทุน ตลอดจนคาเตือนและความเสีย่ งทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนดังต่อไปนี้ (ระบุชอ่ื กองทุน)
………..…..………… …………....………… ……..……..………… …………....………… ……..…..…………… …..…..……………… …………..……..……
………..…..………… …………....………… ……..……..………… …………....………… ……..…..…………… …..…..……………… …………..……..……

กรณี ที่เลือกลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในกองทุนทีล่ งทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ จานวน
ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสีย่ งว่าข้าพเจ้าอาจขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น หรืออาจได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุน
เริม่ แรก สาหรับกองทุนดังต่อไปนี้ (ระบุชอ่ื กองทุน)
………..…..………… …………....………… ……..……..………… …………....………… ……..…..…………… …..…..……………… …………..……..……
………..…..………… …………....………… ……..……..………… …………....………… ……..…..…………… …..…..……………… …………..……..……
เงื่อนไขและข้อตกลงในการบริการ
คาเตือน แบบสอบถามนี้จดั ทาขึน้ โดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ผลสรุปจากแบบสอบถามนี้เกิดจากข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้ไ ว้กบั บริษัทฯ และไว้ใช้สาหรับ
ประกอบการพิจารณาในกรณีที่ลูกค้าตัดสิ นใจลงทุน แบบสอบถามและผลสรุปนี้ไม่ถือเป็ นการเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน และไม่ถือว่าเป็ นคาแนะนาทางการลงทุนแต่อย่าง
ใด บริษทั ฯ ไม่ได้มสี ่วนในการรับผิดชอบ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียต่อความถูกต้องหรือครบถ้วนของข้อมูลที่ได้ให้ไว้ บริษทั ฯ จะเก็บข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเป็ นความลับ โดยข้อมูลดังกล่าว
อาจถูกนามาใช้โดยบริษทั ฯ หรือบริษทั ในกลุ่มโดยไม่เปิ ดเผยที่มาของข้อมูลเพื่อนามาพัฒนา และ/หรือ ทาการตลาดให้กบั ผลิตภัณฑ์ต่อไป ทัง้ นี้มลู ค่าการลงทุนและรายได้จากการลงทุนอาจ
ลดลงหรือเพิ่มขึน้ ซึ่งลูกค้าจะไม่ได้รบั การรับประกันใดๆในการรับเงินคืนเนื่ องจากการลงทุนดังกล่าว ดังนัน้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจลงทุน
บันทึกรับทราบการขอรับบริการ
 ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้ าที่ของบริษทั ฯ เพื่อประกอบการจัดทาแบบประเมินของลูกค้า และลูกค้าทราบว่าได้ทาแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ย งใน
การลงทุนที่รบั ได้ของตนเอง
 ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้า หน้ าที่ข องบริษัทฯ เท่านัน้ ทังนี
้ ้มิได้เป็ นการแสดงว่า บริษทั ฯ ยอมรับถึงความถูกต้อง ความครบถ้วน
หรือความน่ าเชื่อถือของข้อมูลที่ลูกค้าได้แจ้งจากแบบประเมินดังกล่าว
 เมือ่ เจ้าหน้ าที่บริษทั ฯ ทาการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน ถือว่าลูกค้าได้รบั ทราบระดับความ
เสี่ยงในการลงทุนของตนแล้ว
 ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทัง้ คาเตือนและความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน และควรขอคาแนะนาการลงทุนจากผูท้ ี่ส ามารถให้คาแนะนาได้) ให้รอบคอบอย่าง
ถี่ถ้วนควบคู่กบั การศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสิ นใจลงทุน ทังนี
้ ้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
การลงทุนที่ได้จากบริษทั ฯ (ถ้ามี) เป็ นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่ งเพื่อประกอบการตัดสิ นใจลงทุนของลูกค้าเท่านัน้
 การลงทุนขึน้ อยู้กบั การตัดสิ นใจของลูกค้า เอง ซึ่งไม่ผกู พันกับผลการประเมินของลูกค้าและอาจไม่ได้เป็ นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ไ ด้รบั ตามแบบประเมินนี้ ทังนี
้ ้
ลูกค้า ยอมรับความเสี่ ย งที่เกิ ดจากการลงทุนนัน้ เอง และยอมรับว่า การดาเนิ นการลงทุนของลูกค้า อาจไม่เป็ นไปตามผลการประเมินและอาจมีผลไม่แ น่ นอนและสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
 บริษทั ฯ ผูบ้ ริหารรวมทังพนั
้ กงาน เจ้าหน้ าที่ของบริษทั ฯ ไม่มคี วามรับผิดชอบ ภาระ หรือหน้ าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ จากการลงทุนของลูกค้า
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้ า
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนจัดการทรัพย์สินเป็ นเพียงหลักทั ่วไปเท่านัน้ ท่านควรขอรับการปรึกษาด้านภาษีและกฏหมายเพิ่มเติม จากผูเ้ ชี่ยวชาญของท่าน
 แบบประเมิน การดาเนิ นการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านัน้ ซึ่งลูกค้าได้อ่านคาเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยลูกค้าเข้าใจ
และตกลงตามคาเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลในแบบฟอร์มฯข้างต้นด้วยตนเอง และขอยืนยันว่าข้อมูล รายละเอียดต่างๆ และระดับความสามารถในการ
รับความเสีย่ งของข้าพเจ้าทีใ่ ห้กบั บริษทั ถูกต้องและเป็ นความจริงทุกประการ หากภายหลังปรากฎว่ามีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลและรายละเอียด
ดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงทีจ่ ะแจ้งให้บริษทั ทราบทันที
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบข้อมูลและประวัติของข้าพเจ้าจากบุคคลอื่นใด รวมทัง้ ยินยอมให้ บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวได้
ตามทีเ่ ห็นสมควร

ลายมือชือ่ ลูกค้า.........................................................................................................................วันที…
่ …................….…………
(
)
ลายมือชือ่ ผูต้ ดิ ต่อลูกค้า................................................................................................................................วันที…
่ ……..….……...........……
(
)
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