แบบแจ้งสถานะความเป็ นบุคคลอเมริ กนั /ไม่เป็ นบุคคลอเมริ กนั
Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person

สาหรับลูกค้าประเภทนิ ติบคุ คล
For Entity Customer
(ฉบับจัดทาโดย ทีมงาน FATCA ของอุตสาหกรรม บลจ.)
(Prepared by FATCA working team of Thai Asset
Management Industry)

หนังสือฉบับนี้ มอบให้แก่____________________________ และบริษทั แม่ บริษทั ในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิ จการเงินของ
บุคคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกัน ในหนังสือฉบับนี้ รวมเรียกว่า “ผู้รบั ”) เพื่อประโยชน์ ของผู้รบั และบุคคลที่
สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทัง้ หมดเป็ นผู้รบั หนังสือฉบับนี้ เช่นกัน
This form is provided to
and it’s parent company and affiliated companies
including their financial business group (individually or collectively shall be hereinafter referred as the
“Receiver”) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this form and it’s shall
be deemed that all of them are also the Receiver of this form.
ข้อมูล/คายืนยัน/และข้อตกลงของลูกค้า Customer’s Information / representation / and agreement
วันที่
Date …………/………………/…………..
ชื่อองค์กร/นิ ติบุคคล/บริษทั ผู้ขอเปิ ดบัญชี และผู้ใช้บริการทางการเงิน (“ลูกค้า”)
Name of Organization/Entity/Company of Applicant / Entity User of financial service (The “Customer”)

สาหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA ที่มี GIIN
For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN
หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN

ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตัง้ / Country of Incorporation

/Registration or Organization

เลขทะเบียนนิ ติบคุ คล / Entity Registration Number

กรณี ลูกค้าเป็ นนิ ติบุคคลที่ได้รบั การสนับสนุน(Sponsored Entity)
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ไทย / Thai Tax ID
โปรดระบุช่อื และหมายเลข GIIN ของนิตบิ ุคคลที่สนับสนุน(Sponsoring Entity) / If the
customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity
ชื่อนิตบิ ุคคลที่สนับสนุน / Name on Sponsoring Entity
………………………………………………………………………………………………..
หมายเลข GIIN ของผูส้ นับสนุ น / GIIN of Sponsoring Entity

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี)
Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any)
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...

ส่วนที่ 1 สถานะของผู้ขอเปิ ดบัญชี Status of Applicant
Part 1
โปรดเลือกทาเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะผู้ขอเปิ ดบัญชี Please check the appropriate boxes corresponding to your status

นิ ติบคุ คลอเมริ กนั / US Person status
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดคาถาม
(If you check ‘Yes’, please complete Form W-9. If you check ‘No’, please complete the next section.)

1

ลูกค้าเป็ นนิ ติบคุ คลอเมริ กนั (นิ ติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริ กา) ใช่หรือไม่
Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)?

ใช่ /Yes

ไม่ใช่ /No

สถาบันการเงิ น / นิ ติบคุ คลที่ มีรายได้หลักมาจากการลงทุน
Foreign Financial Institution / Passive Non-Financial Foreign Entity ( Passive NFFE)

หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อใดข้อหนึง่ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และสิน้ สุดคาถาม
(If you check ‘Yes’ in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)
ค้าเป็ นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA ใช่หรือไม่
2 Isลูกthe
customer a financial institution under the definition of FATCA?

ใช่/Yes

ไม่ใช่ /No

ลูกค้าเป็ นนิ ติบคุ คลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (เช่น รายได้จากการลงทุน

3 ในหลักทรัพย์ และเงินฝาก เป็ นต้น โปรดดูนิยามในส่วนของ “คาศัพท์ที่สาคัญ”) ตัง้ แต่ร้อยละ 50

ใช่/Yes

ไม่ใช่ /No

ขึน้ ไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิ ดรายได้ดงั กล่าวได้ตงั ้ แต่ร้อยละ 50 ขึน้ ไปของสิ นทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด
Is the customer a Passive NFFE , i.e, an entity who either, has earned passive income (income from holding financial
Securities and deposits, and etc. Please see the definition in “Glossary of key terms”) equal to or more than 50% of total gross income, or
held asset that generate passive income equal to or more than 50% of total asset, in the preceding fiscal calendar year ?
ควรตอบ “ไม่ใช่” หากท่านเป็ นนิตบิ ุคคลตามข้อ 3.1–3.2
You should answer ‘No’ if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.
3.1 องค์กร/หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้รบั การยกเว้นภายใต้ FATCA เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารกลาง เป็ นต้น
An Exempt Beneficial Owner under FATCA, e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.
3.2 นิตบิ ุคคลที่ได้รบั การยกเว้น ภายใต้ FATCA เช่น บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและบริษทั ในเครือ นิตบิ ุคคลที่ไม่แสวงหากาไร สมาคม
มูลนิธิ นิตบิ ุคคลใหม่ท่เี ริม่ จัดตัง้ ไม่เกิน 24 เดือน เป็ นต้น
An entity that is Excepted Non-Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity and its affiliates, a non-profit
organization, association, foundation, or an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months
ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)
Part 2
1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็ นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete.
2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็ นบุคคลอเมริกนั แต่ขอ้ มูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผูร้ บั มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝา่ ยเดียวที่จะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับ ลูกค้า ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน
ตามที่ผรู้ บั เห็นสมควร
The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false,
incorrect, or incomplete, The Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship
with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate.
3. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้ผรู้ บั ได้ทราบและนาส่งเอกสารประกอบให้แก่ผรู้ บั ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทาให้ขอ้ มูลของลูกค้า ที่ระบุใน
แบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีท่ผี รู้ บั มีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คายินยอมเพิ่มเติม ลูกค้าตกลงที่จะดาเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รบั การร้องขอ
ภายในเวลาที่ผรู้ บั กาหนด
The Customer agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes
the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/
consent.
4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณี ท่ีลูกค้าไม่ได้ดาเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนาส่งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับ
สถานะของลู กค้า ผูร้ ับมีสิทธิใช้ดุ ลยพินิ จแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับ ลูกค้า ไม่ ว่าทัง้ หมดหรือบางส่ วนตามที่ ผรู้ ับ
เห็นสมควร
The Customer acknowledge and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to
the customer’s status, shall entitle the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of
such relationship as the Receiver may deem appropriate.
ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและการหักบัญชี (Authorization for information disclosure and account withholding)
Part 3
ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผรู้ บั ในการดาเนินการดังต่อไปนี้
The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to:
1. เปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่ วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา
(Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ
เป็ นผูป้ ฏิบตั ติ าม หรือผูไ้ ม่ให้ความร่วมมือ) จานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า -ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จานวนเงิน
ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สนิ อื่นๆ ที่มอี ยูก่ บั ผูร้ บั หรือเปิ ดบัญชีผา่ นผูร้ บั ตลอดจนจานวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer’s name, address, taxpayer
identification number, account number, FATCA compliance status (i.e., compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made
into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with the
Receiver or account opened through, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/ business
relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and
2. หักเงินจากบัญชีของลูกค้าที่มกี บั ผูร้ บั หรือเปิ ดผ่านผูร้ บั และ/หรือ เงินได้ท่ลี ูกค้าได้รบั จากหรือผ่านผูร้ บั ในจานวนที่กาหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรใน
ประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บงั คับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างผูร้ บั กับหน่ วยงานจัดเก็บ
ภาษีอากรดังกล่าว

withhold from the customer’s account and/or the income derived from or through the Receiver in the amount as required by the domestic and/or
foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between the Receiver and such tax
authorities,
3. หากลูกค้าไม่ให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นต่อการพิจารณาสถานะบัญชีท่ีต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลที่จาเป็ นต้องรายงานให้แก่ ผรู้ บั หรือไม่
สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่หา้ มการรายงานข้อมูลได้ หรือให้ขอ้ มูลโดยระบุสถานะเป็ น Non-Participating FFI ผูร้ บั มีสิทธิใช้ดุลยพินิจ
แต่เพียงฝา่ ยเดียวที่จะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ตามที่ผรู้ บั เห็นสมควร
If the customer fails to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the
information required to be reported to the Receiver, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the
customer provide the status as a Non-Participating FFI, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire
banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as the Receiver may deem appropriate.
ส่วนที่ 4 การอนุญาตให้บคุ คลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้
Part 4 Customer’s authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form
เพื่อความสะดวกของลูกค้า และเป็ นการลดภาระความซ้าซ้อนของลูกค้าในการนาส่งเอกสาร/ข้อมูล/คายินยอมให้กบั บริษทั และสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็ น
เจ้าของผลิตภัณฑ์ท่ผี รู้ บั เป็ นตัวแทนขาย(หรือเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ าย) เป็ นรายๆ ไป รวมทัง้ กรณี ท่ลี ูกค้าเปิ ดบัญชีกบั บริษทั /สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผูร้ บั โดย
หนังสือฉบับนี้ ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บุคคล(รวมนิตบิ ุคคล)ดังต่อไปนี้ทงั ้ หมด(อันได้แก่ 1.บริษทั จัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ลูกค้าทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่าน หรือเปิ ดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทัง้ โดยตรงหรือผ่านผูร้ บั 2. ผูส้ นับสนุ นการขายฯ รายอื่น
และผูเ้ กี่ยวข้องกับบริษทั จัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น , และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผูร้ บั , 4.ตัวแทน หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
หรือบริษทั ในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทัง้ หมด) ทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต มีสทิ ธิใช้เอกสารข้อมูล คายืนยันและคายินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตน
และการเปิ ดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่อ้างถึง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทัง้ ในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย)
เสมือนหนี่งว่า ลูกค้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนัน้ และได้ให้คายืนยัน/คายินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่ วยงาน
ราชการทัง้ ในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนาส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆของลูกค้าระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยูใ่ นรูปสาเนาหรือเอกสาร
ฉบับจริง ก็ให้มผี ลผูกพันกับลูกค้าทุกประการ
In consideration of the customer’s convenience and to reduce the customer’s burden of having to repetitively submit this same type of document/
information/ consent to each and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; the
customer hereby acknowledge and agree that any of following persons(including entity person) (i.e., 1. any asset management company/fund/
any financial institution with whom the customer open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or
through the Receiver 2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial
institution, 3 any member of Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the
aforesaid persons) at present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or
withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the “Document and Information”) in accordance with any
applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if the customer have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s)
by the customer’s self .The customer further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among
themselves.
ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล การหักบัญชี และ
การยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิ จกับข้าพเจ้า เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the
disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. ผูข้ อเปิ ดบัญชี
(….
) Applicant’s Signature
ส่วนนี้สาหรับเจ้าหน้ าทีของ ผูร้ บั เท่านัน้ / This part is for officer of the Receiver’s use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)
W-9
W-8BEN-E

ผูม้ อี านาจลงนาม
Authorized Person

คาศัพท์ที่สาคัญ (Glossary of Key terms)
เอกสารฉบับนี้เป็ นสรุปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูลเท่านัน้ และเป็ นข้อมูลในลักษณะทัวไป
่ ทัง้ นี้ ไม่ถอื เป็ นการให้คาปรึกษาทางภาษีหรือกฎหมาย ผูร้ บั เอกสาร FATCA Form (ตามนิยามทีป่ รากฏ
ใน FATCA Form) ไม่รบั ประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ หรือไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดจากการยึดถือตามข้อมูลนี้ หากท่านมีขอ้ สงสัยใดๆ เกีย่ วกับ
สถานะของนิตบิ ุคคลของท่านหรือแบบฟอร์มของสรรพากรสหรัฐ (U.S. IRS) โปรดขอความเห็นหรือคาปรึกษาจากผูท้ สี่ ามารถให้คาปรึกษาเกีย่ วกับกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา
นิ ติบุคคล (Entity) - หมายถึง บุคคลตามกฎหมายหรือการจัดตัง้ ตามกฎหมาย ซึง่ ไม่ใช่บคุ คลธรรมดา
บุคคลอเมริกนั (U.S. Person) - เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี นิตบิ คุ คลจะถือว่าเป็ นบุคคลอเมริกนั ในกรณีทเี่ ป็น
• ห้างหุน้ ส่วนหรือนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในสหรัฐอเมริกา หรือจัดตัง้ ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือรัฐใดของสหรัฐอเมริกา
• ทรัสต์จะถือเป็ นบุคคลสหรัฐถ้า - (i) ศาลในสหรัฐอเมริกามีอานาจภายใต้กฎหมายในการบังคับตามคาสังศาล
่
หรือตัดสินในประเด็นต่างๆทีเ่ ป็ นสาระสาคัญเกี่ ยวกับการบริหารจัดการของทรัสต์ และ
(ii) บุคคลสัญชาติอเมริกนั หนึ่งหรือหลายคนทีม่ อี านาจในการควบคุมการตัดสินใจเรือ่ งสาคัญต่างๆในทรัสต์
• ทรัพย์ของผูต้ ายซึง่ เป็ นบุคคลอเมริกนั หรือผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยูใ่ นสหรัฐอเมริกา
FATCA
FATCA เป็ นคาย่อของ Foreign Account Tax Compliance Act ซึง่ เป็ นกฎหมายทางภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ทีม่ งุ่ หาบุคคลอเมริกนั ทีม่ ที รัพย์สนิ ทางการเงินนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นที่
คาดว่ารัฐบาลไทยจะได้ลงนามในข้อตกลงกับประเทศสหรัฐอเมริกาอันเกีย่ วเนื่องกับกฎหมาย FATCA เพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูลเกีย่ วกับ
• บุคคลอเมริกนั ทีม่ ที รัพย์สนิ ทางการเงินในประเทศไทย และ
• ชาวไทยทีม่ ที รัพย์สนิ ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา
สถาบันการเงิน (Foreign Financial Institution) - หมายถึง สถาบันผูร้ บั ฝากหลักทรัพย์ สถาบันทีร่ บั ฝากเงิน นิตบิ ุคคลทีด่ าเนินธุรกิจเกีย่ วกับการลงทุน หรือบริษทั ประกันทีก่ าหนด ตามที่นิยาม
โดยกฎหมาย FATCA
รายได้จาการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (Passive Income) - โดยทัวไปหมายถึ
่
งส่วนของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายทีป่ ระกอบด้วย
• เงินปนั ผล และเงินจ่ายเงินทดแทนเงินปนั ผล (รายได้ทเี่ ทียบเท่าเงินปนั ผล)
• ดอกเบี้ย และรายได้ทเี่ ทียบเท่าดอกเบี้ย
• ค่าเช่า และค่าลิขสิทธิ ์ (Royalties) ทีน่ อกเหนือจากค่าเช่าและค่าลิขสิทธิทไี่ ด้จากการประกอบการค้าหรือการทาธุรกิจ อย่างน้อยบ้างส่วน โดยลูกจ้างของนิตบิ คุ คล
• เงินรายปี (Annuities)
• รายได้จากสัญญา Swap
• รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ หากรายได้ดงั กล่าวสามารถได้รบั โดยต้องมีการดาเนินการเพียงเล็กน้อยจนถึงไม่ต้องดาเนินการใดๆ
NFFE - เป็ นคาย่อสาหรับ Non-Financial Foreign Entity ซึง่ หมายถึงนิตบิ คุ คลที่ มิได้เป็ นสถาบันการเงินตามนิยามของกฎหมาย FATCA
นิ ติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการประกอบกิจการที่ไม่ใช่การลงทุน (Active Non-Financial Foreign Entity) - หมายถึง นิตบิ ุคคลทีไ่ ม่เป็ นนิตบิ ุคคลอเมริกนั และไม่เป็ นสถาบันการเงิน ทีเ่ ข้า
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) มีทงั ้ รายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (passive income) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย ในปีปฏิทนิ ก่อนหน้าหรือในระยะเวลาการรายงานอื่นทีเ่ หมาะสม และมีสนิ ทรัพย์
ทีเ่ ป็ นสินทรัพย์ทกี่ ่อให้เกิดหรือเป็ นสินทรัพย์ทถี่ อื ไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้จ ากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทงั ้ หมดทีน่ ิตบิ ุคคลดังกล่าวมีอยูใ่ นปีปฏิทนิ ก่อนหน้าหรือ
ระยะเวลาการรายงานอื่นทีเ่ หมาะสม
(2) หุน้ ของนิตบิ ุคคลดังกล่าวเป็ นหุน้ ทีม่ กี ารซื้อขายเป็ นการทัวไปในตลาดหลั
่
กทรัพย์ทมี่ กี ารจัดตัง้ อย่างเป็ นทางการ หรื อนิตบิ ุคคลดังกล่าวเป็ นนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับนิตบิ ุคคลทีห่ นุ้ มีการซื้อขายเป็ น
การทัวไปในตลาดหลั
่
กทรัพย์ทมี่ กี ารจัดตัง้ อย่างเป็ นทางการ
(3) เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในดินแดนของสหรัฐ (U.S. Territory) และผูร้ บั ประโยชน์ของนิตบิ ุคคลดังกล่าวทัง้ หมดเป็ นผูม้ ถี ิ่นทีอ่ ยูใ่ นดินแดนของสหรัฐ
(4) เป็ นหน่วยงานรัฐบาล (รัฐบาลอื่นใดนอกเหนือจากรัฐบาลสหรัฐ) องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ (ซึง่ มีความหมายรวมถึงรัฐ จังหวัด อาเภอ หรือเทศบาล) หรือหน่ วยงานสาธารณะทีท่ าหน้ าทีข่ องรัฐบาลหรือ
องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ ธนาคารกลางทีไ่ ม่ใช่ธนาคารกลางของสหรัฐ หรือหน่วยทีม่ หี น่วยงานดังกล่าวข้างต้นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าเป็ นเจ้าของ
(5) ธุรกิจหลักของนิตบิ ุคคลดังกล่าว ประกอบด้วยการถือหุน้ (ทัง้ หมดหรือบางส่วน) หรือให้สนิ เชือ่ และบริการทางการเงินอื่นๆ แก่บริษทั ลูกหนึ่งหรือหลายแห่งทีป่ ระกอบธุรกิจเกีย่ วกับการค้าหรือธุรกิจ
อื่นทีไ่ ม่ใช่ธุรกิจทางการเงิน ยกเว้นในกรณีทนี่ ิตบิ ุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ (หรือทาหน้าทีเ่ สมือน) เป็ นกองทุนเพื่อการลงทุน อาทิ กองทุนเพื่อการลงทุนในหุน้ นอกตลาด กองทุนร่วมลงทุน กองทุนเพื่อ
การซื้อกิจการ หรือเครือ่ งมือการลงทุนอื่นใดทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการซือ้ หรือให้เงินทุนในฐานะผูถ้ อื สินทรัพย์ทนุ เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในบริษัทใดๆ นิตบิ ุคคลดังกล่าวจะไม่มคี ุณสมบัตติ ามข้อนี้
(6) เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขัน้ โดยทีย่ งั ไม่ได้เริม่ ดาเนินธุรกิจและไม่มปี ระวัตกิ ารดาเนินธุรกิจมาก่อน แต่ได้ทาการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ใดๆ ทีไ่ ม่ใช่ธุร กิจ สถาบัน
การเงิน ทัง้ นี้ นิตบิ ุคคลดังกล่าวจะไม่เข้าข่ายมีคุณสมบัตติ ามข้อนี้ หลังจากครบ 24 เดือนนับจากวันทีไ่ ด้มกี ารจัดตัง้ นิตบิ ุคคลขึน้
(7) เป็ นนิตบิ ุคคลทีก่ าลังอยูใ่ นขัน้ ตอนการขายสินทรัพย์เพื่อการชาระบัญชี หรืออยูร่ ะหว่างการปรับโครงสร้างโดยมีค วามตัง้ ใจทีจ่ ะดา เนินกิจ การเดิมต่อ ไป หรือ เริ่มดาเนินการใหม่ในธุร กิจ อื่น
นอกเหนือจากการเป็ นสถาบันการเงิน ทัง้ นี้ นิตบิ ุคคลดังกล่าวต้องไม่เคยเป็ นสถาบันการเงินในระยะเวลา 5 ปีก่อนหน้านี้
(8) เป็ นนิตบิ ุคคลทีป่ ระกอบธุรกิจในการให้สนิ เชือ่ หรือการทาธุรกรรมเพื่อกระจายความเสีย่ ง (hedging) แก่หรือเพื่อนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ มใช่สถาบันการเงิน และไม่มกี ารให้สนิ เชือ่ หรือทาธุรกรรม
เพื่อกระจายความเสีย่ งแก่นิตบิ ุคคลอื่นใดทีไ่ ม่ใช่นิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ กลุม่ ของนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในกลุม่ ต้องเป็ นนิ ตบิ ุคคลทีป่ ระกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็ นสถาบันการเงิน
(9) เป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงินทีไ่ ด้รบั การยกเว้น ตามทีก่ าหนดในหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง หรือ
(10) เป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ คี ุณสมบัตติ ามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(10.1) เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ และประกอบธุรกิจในประเทศทีเ่ ป็ นถิ่นทีอ่ ยู่ของนิติบุค คลดัง กล่าว โดยมีวตั ถุประ สงค์เพื่อ การศาสนา การกุศ ล วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา หรือ
การศึกษา หรือเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ และดาเนินการในประเทศทีเ่ ป็ นถิน่ ทีอ่ ยูข่ องตนโดยมีลกั ษณะเป็ นหน่วยงานทางวิชาชีพ กลุ่มของธุรกิ จ หอการค้า หน่ วยแรงงาน หน่ วยงานทาง
การเกษตร หรือเป็ นนิตบิ ุคคลทีด่ าเนินการในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมเป็ นการเฉพาะ
(10.2) เป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศถิน่ ทีอ่ ยู่
(10.3) เป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือสมาชิกทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์จากการเป็ นเจ้าของหรือผลประโยขน์ตอบแทนจากรายได้หรือทรัพย์สนิ ของนิติ บุคคลนัน้
(10.4) กฎหมายทีบ่ ัง คับใช้ในประเทศถิ่นทีอ่ ยู่ของนิติบุค คลดัง กล่าวหรือ ข้อ ก าหนดตามเอกสารการจัดตัง้ ไม่อ นุ ญ าตให้มกี ารแจกจ่ายเงินได้หรือ สิ นทรัพย์ของนิติบุค คลดัง กล่าวให้เป็ น
ผลประโยชน์ของบุคคลทีเ่ ป็ นเอกชนหรือนิตบิ ุคคลทีไ่ ม่ใช่เพื่อการกุศลนอกเหนือจากทีเ่ ป็ นการประกอบกิจการการกุศลของนิตบิ คุ คลดังกล่าว หรือการจ่ายเงินทีเ่ ป็ นค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
ในการทางาน หรือการจ่ายเงินเป็ นค่าอสังหาริมทรัพย์ทนี่ ิตบิ ุคคลดังกล่าวได้ซ้อื ไว้ตามมูลค่ายุตธิ รรมของตลาด และ
(10.5) กฏหมายทีบ่ งั คับใช้ในประเทศถิน่ ทีอ่ ยูข่ องนิตบิ ุคคลดังกล่าวหรือข้อกาหนดตามเอกสารการจัดตัง้ ต้องมีขอ้ กาหนดว่าในการเลิกกิจการหรือการยุบเลิกนิตบิ ุคคลดังกล่าว สินทรัพย์ทงั ้ หมด
จะต้องถูกโอนให้กบั หน่วยของรัฐบาลหรือหน่วยทีไ่ ม่แสวงหากาไรอื่น หรือให้สนิ ทรัพย์ทเี่ หลืออยูต่ กเป็ นของแผ่นดิน
นิ ติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Related Entity) - นิตบิ ุคคลทีเ่ ป็ น “นิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง” กับนิตบิ คุ คลอื่นถ้านิตบิ คุ คลหนึ่งใดมีอานาจควบคุมอีกนิตบิ ุคคลหนึง่ หรือนิตบิ ุคคลสองแห่งทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อนี้ การควบคุมรวมถึงความเป็ นเจ้าของทัง้ ทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 50 ของอานาจในการออกเสียงหรือมูลค่าของนิตบิ ุคคลนัน้ และต่อไปนี้ให้ถอื ว่า ประเทศไทยอาจถือว่านิติ
บุคคลไม่เป็ นนิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วข้องกับนิตบิ คุ คลอื่น ถ้านิตบิ ุคคลทัง้ สองแห่งนัน้ ไม่ได้เป็ นสมาชิกของเครือบริษทั เดียวกันตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 1471(e)(2) ของประมวลรัษฎากรของสหรัฐ

แบบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
Account Opening Form

1788 ชั ้น 18 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
18/F Singha Complex, 1788 New Phetchaburi Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310
Tel. 0-2844-0123 Fax. 0-2056-9747 www.manulife-asset.co.th

ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเปิ ดบัญชีกบั บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด (“บริษัทฯ”)
I/We Wish to open the fund account with Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. (“The Company”)

For registrar use only
Received Time: ...........…......…………...…...
Received by: ………...................…………….

วันที่/Date………………………………………………..

รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหน่ วยลงทุน/ Details of Unitholder
ประเภทของบัญชี/ Account Type
บุคคลธรรมดา/ Individual

บัญชีร่วม ไม่เกิน 4 คน/ Joint Account (No more than 4 persons)

ในประเทศ/ Resident
1. บุคคลธรรมดำ/ Individual
นาย/ Mr.
นาง/ Mrs.
ชื่อ-นามสกุลผู้ถือหน่วยลงทุน/ Name-Surname of Unitholder

ต่างประเทศ/ Non-Resident
นางสาว/ Miss
อื่นๆ (ระบุ)/ Others (Please specify)……………………………………………………………………….
ชื่อผู้ปกครอง กรณีผ้ ถู ือหน่วยเป็ นผู้เยาว์/ Guardian Name in case the Unitholder is a minor

นิติบุคคล/ Corporation

วัน-เดือน-ปี เกิด/ Date of Birth (dd-mm-yyyy) ………..… / …………………………../ ……………….. สัญชาติ/ Nationality
ไทย/ Thai
อื่นๆ/ Others………………………………………
สถานภาพ/ Marital Status
โสด/ Single
สมรส/ Married
อื่นๆ/ Others ……………………………………………………………………………………………………………………….
ประเภทบัตรประจาตัว/ ID Type
บัตรประชาชน/ Personal ID Card
หนังสือเดินทาง/ Passport
อื่นๆ/ Others………………………………………………………………………………..
เลขที่/ No. …………………………………………… ออกโดย/ Issued by ………………………………………. วันที่ออก/ Issued Date …………………………… วันหมดอายุ/ Expiry Date ……………………...
อาชีพ/ Occupation
รับราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ/ Government/ State Enterprise Employee
พนักงานบริ ษัทเอกชน/ Corporate Employee
เจ้ าของกิจการ/ Business Owner
อื่นๆ (ระบุ)/ Others (Please specify) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. นิติบุคคล/ Corporation ประเภทของนิติบุคคล / Corporate Type

ห้ างหุ้นส่วนจากัด/ Partnership
กองทุน/ Fund

บริ ษัทจากัด/ Company Limited
บริ ษัทมหาชน/ Public Company Limited
อื่นๆ/ Others …………………………………………………………………………….

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน/ Unitholder
ชื่อผู้ติดต่อ/ Contact Person ………………………………………………………………………………… โทร/ Tel. ……………………………………… Email: ……………………………………………………...
เอกสารการจดทะเบียน/ Registered Document
หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์/ Commercial Registration Certificate เลขที่/ No. …………………………………………………………………….
. อื่นๆ (ระบุ)/ Others (Please specify) .......................................................... เลขที่/ No. …………………………………………………………………….
ที่อยู่ตามหนังสือรับรอง
Company’s Registered Address
สถำนที่ติดต่ อทำงไปรษณีย์/ Mailing Address
ที่อยู่/ Address ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………จังหวัด/ Province ………………………………………… ประเทศ/ Country ……………………………………….. รหัสไปรษณีย์/ Postal Code ……………………………………
โทรศัพท์/ Telephone No. : บ้ าน/ Home ………………………………....ทีทางาน/ Office ………………………………….. โทรสาร/ FAX ……………………………………… มือถือ/ Mobile ………………………………………..
Email address : ส่วนตัว/ Private …………………………………………………………………………….…………. ที่ทางาน/ Office ……………………………………………………………………………………………………
การจัดส่งเอกสารและ/ หรือรายงานต่างๆ ของกองทุน (โปรดเลือกเพียงอย่างเดียว)
ส่งไปรษณีย์/ By mail
รับด้ วยตัวเอง/ Self-collection
Deliver of Document and Any Reports of Fund (Please choose one only)
กำรรับเงินค่ ำขำยคืนหน่วยลงทุน และเงินปั นผล / Payment of Redemption and Dividend Proceeds
วิธีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปั นผล/ Mode of Redemption and Dividend Payment
เช็คขีดคร่ อมเฉพาะในนามของข้ าพเจ้ า/ A/C Payee Only Cheque payable to Unitholder.
. โอนเข้ าบัญชีเงินฝากในชื่อข้ าพเจ้ า/ Pay in to my/our bank account to*
ออมทรัพย์/ Savings
กระแสรายวัน/ Current
. ธนาคาร/ Bank ……………………………………………………..….. สาขา/ Branch ………………………………………………………… เลขที่บญั ชี/ A/C No. ………………………………………..
*ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้ องตรงกับชื่อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน/ The Bank account name must be the same as the fund unitholder name.
ข้ าพเจ้ า I/We
ประสงค์/ wish
ไม่ประสงค์/ do not wish ให้ หกั ภาษี ณ ที่จ่ายเงินปั นผล (ถ้ ามี)/ to have dividend tax deducted at source (if any)
. าตัวผู้เสียภาษี/ Tax. ID ……………………………………………………………………..
เลขประจ
ในกรณีที่ไม่ระบุความประสงค์ บริ ษัทฯ จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ให้ หกั ภาษี ณ ที่จ่าย/ If not specified, we will assume that unitholder does not wish to have dividend tax deducted at source.
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หมายถึง เงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยผู้ลงทุนเองหรื อโดยอัตโนมัติ หากไม่สามารถนาเงินเข้ าบัญชีได้ ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ข้ าพเจ้ าจะยอมรับเงินเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนแทน/ The redemption proceeds came from the redemption instructed by unitholder(s) or automatically, In case the proceeds cannot be credited for whatever reason, I/we agree to accept the
proceeds via account payee cheque sent by registered mail instead.
คนใดคนหนึง่ / Any Person
ร่ วมกัน/ Joint
อื่นๆ (โปรดระบุ)/ Others (Please specify)……………………………..
เงื่อนไขกำรลงนำม/ Authorized Signature Requirement

.

.

.

หากข้ าพเจ้ าลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี ้ยงชีพและ/หรื อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จดั ตัง้ และจัดการโดยบริ ษัทฯ ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าบริ ษัทฯ หรื อนายทะเบียนจะปฏิเสธการ
ลงทะเบียนการโอนหรื อการจานาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว ซึง่ เป็ นไปตามประกาศและข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต./ I acknowledge that,
In case I invest in the units of a retirement mutual fund and/or long-term equity fund set up and managed by the Company, the Company or Registrar has
the right to refuse the registration of transfer pledge of units of such fund, which is according to the rules and guidelines of the office of the SEC.
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ ำข้ อมูลที่กรอกข้ ำงต้ นเป็ นควำมจริง และเป็ นปั จจุบันทุกประกำร หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใด ข้ ำพเจ้ ำจะแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทรำบทันที
ข้ ำพเจ้ ำรับทรำบและตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตำมเงื่อนไขที่ปรำกฏในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมและแบบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนของบริษัทฯ หรือที่
บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทรำบในภำยหลั งทุก ประกำร/ By signing below, I/we confirm that all the information given above is correct and current. In case of any
changes, I/we will inform the Company immediately. I/we have read and agree to be bound by the terms and conditions specified in the prospectus of the
mutual funds and the account opening form, or as informed by the Company in the future.
ลายมือชื่อผู้ขอเปิ ดบัญชี /ผู้แทนโดยชอบธรรม
Applicant’s Signature/ Legal representative

ตัวอย่างตราประทับของบริษัท (ถ้ ามี)
Company’s Seal (if any)

X

กรุณาแนบสาเนาพร้ อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารดังนี ้/ Please attach copies of the following document with signature.
บุคคลธรรมดำ/ Individual
นิตบิ ุคคล/ Corporation
บัตรประชาชน/ ID Card
หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์/ Registration Certificate
หนังสือมอบอานาจ/ Power of Attorney
Passport (Foreigner Only)
บัตรประจาตัวผู้มีอานาจ/ ID Card of Authorized persons
สมุดเงินฝากหน้ าที่มีชื่อและเลขที่บญ
ั ชี/
สมุดเงินฝากหน้ าที่มีชื่อและเลขที่บญ
ั ชี/ Passbook with A/C No. and name
Passbook with A/C No. and name

Marketing

Agent/Branch Code: ..…………...
Marketing Name: ………….……...
Staff Code: ……………………......
IC License No.: ……………………
Received: ……………………….....
Authorized: ………………………...

Registrar

Unitholder No.:
………………….………….........
Input: …………………..............
Checked: ………………...........

การรับทราบความเสี่ยงในการลงทุน

Acknowledgement and Risk Disclosure

การรั บทราบความเสี่ยงในการลงทุน
ในการซื ้อหน่วยลงทุนกับบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด (“บริ ษัทฯ”) ข้ าพเจ้ าได้ ไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ รวมทังตระหนั
้
กและเข้ าใจในข้ อความต่อไปนี ้
1. ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต และผลการดาเนินงานในอดีตที่แสดงเป็ นเพียงเกณฑ์วดั ผลการดาเนินงานในอดีตเท่านัน้
2. การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่เป็ นการฝากเงินหรือค ้าประกันหรื อรับประกันโดย บริ ษัทฯ หรือสถาบันการเงินใดๆ เว้ นแต่จะได้ มีการกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น การลงทุนมีความเสี่ยง รวมทังมี
้ ความ
เป็ นไปได้ ที่จะสูญเสียเงินลงทุนราคาหน่วยลงทุนอาจเพิ่มขึนหรื
้ อลดลง
3. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากมูลค่าเงินลงทุนของข้ าพเจ้ าต่ากว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ่ มแรก
4. เมื่อลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ข้าพเจ้ ารับถึงความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศซึง่ อาจทาให้ มคี วามเป็ นไปได้ ที่จะสูญเสียเงินลงทุน
5. หากข้าพเจ้ าไม่ประสงค์ที่จะตอบแบบสอบถามเพื่อรับการประเมินความเสี่ยงต่อการลงทุน ข้าพเจ้ าตระหนักและเข้ าใจว่าการทารายการจะเป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของข้ าพเจ้ าเท่านัน้
6. เมื่อข้ าพเจ้ าทารายการซื ้อหน่วยลงทุนของบริ ษทั ฯ ข้าพเจ้ าได้ รับหนังสือชี ้ชวนและข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุน ทังนี
้ ้ หนังสือชี ้ชวนทีข่ ้ าพเจ้ าได้ รับจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ
กองทุน
7. กองทุนรวมไม่สามารถขายให้ แก่บคุ คลอเมริ กัน1 เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้ านภาษีเงินได้ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา หากข้าพเจ้ าได้ มีการเปลี่ยนแปลงสถานะกลายเป็ นบุคคลอเมริกันภายหลังจากการ
เปิ ดบัญชี ข้ าพเจ้ ายอมรับว่า ข้ าพเจ้ าไม่สามารถมีบญ
ั ชีกองทุนกับบริ ษัทฯ อีกต่อไปได้ และเป็ นหน้ าที่ของข้าพเจ้ าที่จะต้ องแจ้ งแก่บริ ษัทฯ เพื่อโอนหน่วยลงทุนไปให้ แก่ตวั แทนอื่นหรื อปิ ดบัญชีต่อไป
8. เมื่อลงทุนในกองทุนรวมรักษาเงินต้ นที่มีการลงทุนบางส่วนหรือทังหมดในตราสารทางการเงิ
้
นของสถาบันการเงิน ข้าพเจ้ าตระหนักว่า
เงินต้ นจะได้ รับการค ้าประกันโดยบริ ษัท/ สถาบันผู้ออกตราสาร เมือ่ ถึงครบกาหนดอายุกองทุนเท่านัน้
มีการระบุชอื่ ของบริ ษัท/ สถาบันผู้ออกตราสาร (ซึง่ มิใช่ บริ ษัทฯ) ในหนังสือชี ้ชวนของกองทุน
อาจมีความเป็ นไปได้ ทอี่ ตั ราผลตอบแทนที่ได้ จากการลงทุนจะต่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินฝาก ในกรณีที่ดัชนีของสินทรัพย์ทตี่ ราสารทางการเงิ นนันอ้
้ างอิงลดลงต่ากว่าดัชนีดังกล่าว ณ กาหนด
ระยะเวลาเริ่ มแรกของการลงทุน
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขข้างต้ นโดยมิต้องแจ้ งให้ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า

Acknowledgement and Risk Disclosure
At my own/our own discretion, when subscribing to Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd (“The Company”)’s mutual fund, I/we am/are fully aware and understand the
followings:
1. Past performance is not an indicator of future returns and references to performance are provided as historical benchmarks only.
2. Mutual funds are not bank deposits or insured or guaranteed by The Company or any financial institution unless otherwise stated and are subject to investment risks, including
the possible loss of the principal, Mutual fund price can go up or down.
3. The Company has no responsibility when my/our investment is less than the original investment amount.
4. When investing in foreign investment fund, I/we are aware of the risk of exchange rate fluctuations that may cause a loss of principal.
5. If I/we refuse to fill in the investor profile, my/our transaction will be done on an execution only basis.
6. Upon subscribing to any funds at The Company, I receive the fund’s prospectus and related information. The prospectus that I/we received discloses all fee related to the fund.
7. Mutual funds are not available to “United States Persons 1” for the purpose of US federal income tax. If I/we become a “United States Persons” after account opening, I/we
cannot maintain account with The Company. In such event, I/we will notify The Company as my/our holdings need to be transferred to other agents or liquidated.
8. When investing in principal-protection fund that is partially or wholly invested in the notes of the financial institutions, I/we are aware of the followings:
The principal is guaranteed only at maturity by the note issuer(s).
The fund prospectus states the names of the note issuer(s). The Company is not an issuer of the note.
The fund could potentially yield lower return than fixed deposit if the underlying index / indices end(s) below its/their opening level(s).
The Company reserves the right to alter the above terms and conditions from time to time without prior notifications to the investor.
หมายเหตุ1 - บุคคลอเมริ กัน ได้ แก่ บุคคลสัญชาติอเมริ กัน ผู้ที่พานักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผู้ถือบัตรเขียว (Green Card Holder) ห้ างหุ้นส่วนที่มีสญ
ั ชาติอเมริ กัน บริ ษัทที่จดั ตัง้ ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรื อทรัพย์สิน (US Trustee or Estate) รัฐบาล รัฐบาลสหรัฐอเมริ กา หรื อ เขตโคลัมเบีย (District of Columbia) (หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง)
- คาจากัดความของบุคคลอเมริ กันอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึน้ กับกฎหมายอเมริ กัน
Remark1 - United States persons are defined as US Citizen, US Resident, Green card Holder (Individual present in US for 31 days in calendar year and 183 total days during
current and 2 prior years), US Partnership, US Corporation, US Trustee or Estate, US Government, State, District of Columbia (or any agency or instrumentality thereof).
- Nonetheless, the above definitions may be changed subject to the US Laws.

สำหรั บนิติบุคคล

ข้ อมูลของผู้ลงทุน
บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) (“บริษัท ฯ”) ได้ จดั ทำเอกสำรฉบับนี ้ตำมเกณฑ์ของสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้ บริษัทจัดกำรต้ องปรับปรุงข้ อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยให้ เป็ นปั จจุบันอยู่เสมอ โดยข้ อมูลทัง้ หมดจะถูก
เก็บเป็ นควำมลับเพื่อเป็ นไปตำมนโยบำยของบริษัทว่ำด้ วยกำรรักษำข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ ำ
บริษัทฯ ขอควำมกรุณำท่ำนในกำรกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ทกุ ข้ อ โดยแบบสอบถำมฉบับนี ้ประกอบด้ วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 : ข้ อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุน (นิติบคุ คล)
ส่วนที่ 2 : กำรประเมินระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ลงทุน (นิติบคุ คล)
ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้ถือหน่ วยลงทุน (นิติบุคคล)
1. ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน : ____________________________________________________ เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ที่อยู่ : ____________________________________________________________________________________________________________________________________รหัสไปรษณีย์ _____________________
ชื่อผู้ติดต่อหลัก: ________________________________________________________ Email : ___________________________________________________________________
โทรศัพท์ : _________________________________________________________________________________________ โทรสำร : __________________________________________________________________
2. ประเภทกิจกำร :
□ กำรเงินกำรธนำคำร
□ บริษัทหลักทรัพย์ /บลจ.
□ ประกันภัย/ประกันชีวิต
□ ค้ ำขำยทัว่ ไป
□ บันเทิง / สันทนำกำร
□ โฆษณำ
□ หน่วยงำนรำชกำร
□ โรงงำนอุตสำหกรรม
□ โรงแรม / ภัตตำคำร
□ กำรท่องเที่ยว
□ สำนักงำนบัญชี
□ อสังหำริมทรัพย์
□ ผลิต / จำหน่ำยอำวุธยุทโธปกรณ์
□ โรงเรียน / สถำนกำรศึกษำ
□ สำนักงำนกฎหมำ
□ โอนเงินออกนอกประเทศ
□ นำยหน้ ำค้ ำอำวุธยุทโปกรณ์
□ แลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศ
□ ขำยอัญมณี ทอง
□ ขำยของเก่ำ
□ คำสิโน และกำรพนัน
□ เงินกู้นอกระบบ
□ สถำนบริกำร
□ ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ ต่ำงประเทศ
□ บริษัทหรือนำยหน้ ำจัดหำงำนส่งคนไปทำงำนในต่ำงประเทศ หรือรับคนเข้ ำมำทำงำนจำกต่ำงประเทศ
□ บริกำร (โปรดระบุ) ________________________________ □ อื่นๆ __________________________
3. รำยนำมกรรมกำรของนิติบคุ คล โปรดระบุชื่อกรรมกำรตำมหนังสือรับรองและผู้มอี ำนำจลงนำมตำมหนังสือมอบอำนำจ
ลำดับ
ชื่อ - นำมสกุล
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สัญชำติ

1

4. รำยนำมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
ลำดับ
ชื่อ - นำมสกุล

อำชีพ

สัญชำติ

% กำรถือหุ้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. รำยนำมผู้ติดต่อของนิติบคุ คล
ลำดับ
ชื่อ - นำมสกุล
1
2
3
4
5

ตำแหน่ง / ฝ่ ำย

โทรศัพท์

ข้ อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. รำยได้ เฉลีย่ ต่อปี
ต่ำกว่ำ 10,000,000 บำท
50,000,001 - 100,000,000 บำท

10,000,000 -25,000,000 บำท
มำกกว่ำ 100,000,000 บำท

25,000,001 - 50,000,000 บำท

2. โปรดระบุแหล่งที่มำของรำยได้ (สำมำรถเลือกได้ มำกกว่ำ 1 ข้ อ)

รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ
รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร

รำยได้ จำกค่ำธรรมเนียม
นำเข้ ำและ/หรื อส่งออก

3. จำนวนเงินที่คำดว่ำจะลงทุนกับ บลจ.แมนูไลฟ์
น้ อยกว่ำ 10 ล้ ำนบำท
10 - < 50 ล้ ำนบำท

50 - < 100 ล้ ำนบำท

รำยได้ จำกกำรสอบบัญชี
อื่นๆ_______________________________________________
100 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
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ข้ อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ในกำรลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. ประสบกำรณ์ลงทุนใน (ตอบได้ มำกกว่ำ 1 ข้ อ)
เงินฝำก หรือ พันธบัตรรัฐบำล
หุ้นกู้ภำคเอกชนหรือกองทุนรวมตรำสำรหนี ้
ลงทุนในทรัพย์สินมีค่ำ เช่น ทองคำ
ตรำสำรอนุพนั ธ์
ลงทุนในที่ดิน

หุ้น

กองทุนรวมที่มสี ดั ส่วนกำรลงทุนในหุ้น
อื่นๆ _______________________________

2. วัตถุประสงค์ในกำรลงทุน
โอกำสเพิ่มผลตอบแทน

กระจำยควำมเสี่ยง

ป้องกันควำมเสี่ยง

อื่นๆ_______________________________

3. กองทุนรวมที่สนใจจะลงทุน
กองทุนค ้ำประกันเงินต้ น
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่ำงประเทศ

กองทุนรวมตรำสำรหนี ้
กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์

กองทุนรวมตรำสำรทุน

กองทุนรวมผสม
อื่น ๆ_____________________________________________

4. ข้ อจำกัดในกำรลงทุน _________________________________________________________________________________________________ _________
ข้ อมูลเพิ่มเติม
1. ข้ อมูลของบุคคลที่สำมที่เกี่ยวข้ องกับกำรลงทุนของท่ำน (“ท่ำน” หมำยถึง นิติบคุ คลที่เป็ นผู้ลงทุน)
ท่ำนไม่มกี ำรทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลที่สำม
ท่ำนทำธุรกรรมแทนบุคคลที่สำม
บุคคลที่สำมให้ กำรสนับสนุนเงินลงทุนของท่ำน
บุคคลที่สำมเป็ นผู้ควบคุมกำรลงทุนของท่ำนในฐำนะผู้รับผลประโยชน์ (หมำยถึง บุคคลซึ่งเป็ นผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้ ำย หรือเป็ นผู้ควบคุม/
ตัดสินใจในกำรทำธุรกรรมหรือกำรลงทุน ของบัญชีลกู ค้ ำ)
ชื่อ-สกุล บุคคลที่สำม________________________________________________________ ควำมสัมพันธ์ _______________________________
เลขที่บตั รประชำชน หรือ หนังสือเดินทำง ___________________โทรศัพท์ ____________________Email _______________________________
ที่อยู่ __________________________________________________________ จังหวัด________________รหัสไปรษณีย์ ____________________
หมายเหตุ : บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติ มทีเ่ กี ่ยวข้องกับบุคคลทีส่ าม และหากมี การเปลี ่ยนแปลงข้อมูลทีเ่ กี ่ยวข้องกับบุคคลทีส่ าม
ในอนาคต ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริ ษัทฯ ทราบโดยทันที

2. ท่ำนหรือผู้รับผลประโยชน์ มีอำชีพที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจเกี่ยวกับ สำนักงำนกฎหมำย ธุรกิจค้ ำขำยอัญมณี ค้ ำของเก่ำ ค้ ำทอง ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ธุรกิจโอนเงินออกนอกประเทศ ธุรกิจคำสิโนและกำรพนัน โรงงำนผลิตอำวุธยุทโธปกรณ์ นำยหน้ ำค้ ำอำวุธยุทโธปกรณ์ ธุรกิจเงินกู้นอกระบบ
สถำนบริกำร บริษัทหรือนำยหน้ ำจัดหำงำนส่งคนไปทำงำนในต่ำงประเทศ หรือรับคนเข้ ำมำทำงำนจำกต่ำงประเทศ ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ ต่ำงประเทศ
ไม่ใช่
ใช่
3. ท่ำนหรื อผู้รับผลประโยชน์ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับเขตดินแดนหรือประเทศที่ไม่มมี ำตรกำรหรื อไม่ได้ ประยุกต์ใช้ ข้อแนะนำของ FATF ในกำรกำหนดมำตรกำร
ทำงกำรเงินเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและต่อต้ ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ ำย (non-FATF) รวมทังประเทศหรื
้
อ
เขตดินแดนที่มขี ้ อบกพร่องอย่ำงวิกฤติในระบบต่อต้ ำนกำรฟอกเงินของตนหรือแสดงให้ เห็นว่ำมีควำมไม่เต็มใจที่จะร่วมมือในควำมพยำยำมต่อต้ ำนกำร
ฟอกเงิน (NCCT) ดังต่อไปนี ้
3.1 สัญชำติ แหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถำนที่ประกอบธุรกิจ สถำนที่ติดต่อ
ไม่ใช่
ใช่
3.2 แหล่งที่มำของเงินลงทุน
ไม่ใช่
ใช่
4. ท่ำนหรื อสมำชิกในครอบครัวหรือผู้รับผลประโยชน์ เป็ นบุคคลที่มตี ำแหน่งสำคัญ หรือ หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบทำงกำรเมือง หรือ ควำมสัมพันธ์ทเี่ กี่ยวข้ อง
กับกำรเมือง/นักกำรเมือง ทังในไทยหรื
้
อต่ำงประเทศ (PEP)
ไม่ใช่
ใช่ (โปรดระบุ)
4.1) ชื่อนักกำรเมือง_________________________________________________ 4.5) ควำมสัมพันธ์กับท่ำน____________________________________
4.2) ตำแหน่งทำงกำรเมือง___________________________________________ 4.6) แหล่งที่มำของรำยได้ ____________________________________
4.3) ประเทศ ______________________________________________________ 4.7) แหล่งที่มำของเงินลงทุน__________________________________
4.4) ช่วงเวลำที่ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง เริ่มตังแต่
้ ปี ___________________ ถึง ปี _____________________________________________________
5. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธกำรรับทำธุรกรรมทำงกำรเงินจำกสถำบันกำรเงินอื่น
ไม่ใช่
ใช่
โปรดระบุชื่อสถำบันกำรเงิน___________________________________________________ประเภทธุรกรรม_____________________________________
เหตุผล:_____________________________________________________________________________________________________________________
6. ท่ำนกำลังอยู่ในขันตอนพิ
้
ทกั ษ์ ทรัพย์หรือเป็ นบุคคลล้ มละลำยหรื อไม่
ไม่ใช่
ใช่
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สำหรั บนิติบุคคล
ชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุน : ____________________________________ เลขที่ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน
ชื่อผู้ติดต่อหลัก: ______________________________________________________ Email : __________________________________________ ___________
โทรศัพท์ : ______________________________________________________________________________________โทรสาร : _________________________________________________
กำรประเมินระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรั บได้ (Risk Profile) ของผู้ถือหน่ วยลงทุน (นิติบุคคล)
สำคัญมำก : กรุณาตอบแบบประเมินระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรั บได้ (Risk Profile) ในส่ วนนีใ้ ห้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ ทุกข้ อ
“เงินลงทุนในส่วนนี”้ หมายถึง “เงินลงทุนทังหมดในหน่
้
วยลงทุนของทุกกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)
1. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรื อ derivatives )
ไม่มี (1)
น้ อยกว่า 1 ปี (2)
1-5 ปี (3)
มากกว่า 5 ปี (4)
2. ระยะเวลาที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนคาดว่าจะไม่จาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนในส่วนนี ้
น้ อยกว่า 1 ปี (1)
1-3 ปี (2)
3-7 ปี (3)
มากกว่า 7 ปี (4)
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการรายได้ จากเงินลงทุนในส่วนนี ้เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายประจาหรือไม่
ต้ องการมากที่สดุ (1)
ต้ องการบ้ าง (2)
ต้ องการเพียงเล็กน้ อย (3)
ไม่มคี วามต้ องการ (4)
4. สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนี ้เทียบกับทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุน
มากกว่าร้ อยละ 60 (1)
มากกว่าร้ อยละ 30-60 (2)
ร้ อยละ 10 – 30 (3)
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 (4)
5. ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน
ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ เลย แม้ ว่าจะมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่สงู ขึน้ บ้ าง (1)
สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ เล็กน้ อย เพื่อมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่สงู ขึ ้นบ้ าง (2)
สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ เพื่อมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่สงู ขึ ้น (3)
อยากได้ ผลตอบแทนที่สงู โดยไม่มขี ้ อจากัดในการลงทุน (4)
6. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มคี วามผันผวนสูง มักให้ ผลตอบแทนที่สงู ในระยะยาว แต่มคี วามเสี่ยงที่จะทาให้ ขาดทุนได้ มากขึ ้นได้ เช่นกัน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ในระดับใด
น้ อยที่สดุ โดยต้ องการเน้ นการลงทุนที่สร้ างกระแสรายได้ ประจา และให้ ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ วา่ จะได้ รับผลตอบแทนในระดับที่ต่าสุด(1)
รับได้ ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้ บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่สงู ขึ ้นในระยะยาว (2)
ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ พอสมควร เพื่อสร้ างโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนที่สงู กว่าในระยะยาว (3)
มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ สงู สุดเพื่อสร้ างโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนที่สงู สุดในระยะยาว (4)
7. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้ นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ ผลตอบแทนในระดับที่ต่ากว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทาให้ อานาจในการซื ้อลดลงได้
เมือ่ พิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ข้ อใดต่อไปนี ้ตรงกับผู้ถือหน่วยลงทุนมากที่สดุ
เงินต้ นสาหรับการลงทุนต้ องปลอดภัย แม้ ว่าจะได้ รับผลตอบแทนต่ากว่าอัตราเงินเฟ้อ (1)
รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้ นได้ บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้ สงู กว่าอัตราเงินเฟ้อ (2)
เน้ นสร้ างผลตอบแทนให้ สงู กว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ (3)
ต้ องการให้ ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สดุ โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ เต็มที่ (4)
8. ท่านคิดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมได้ มากเพียงใด
ต่ากว่าร้ อยละ 10 (1)
ร้ อยละ 10 ถึง 20 (2)
ร้ อยละ 20 ถึง 50 (3)
มากกว่าร้ อยละ 50 (4)
9. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนได้ หรือไม่
ได้
ไม่ได้
ผลกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรั บได้
ระดับควำมเสี่ยงของผู้ถอื หน่ วยลงทุน

ระดับควำมเสี่ยงของกองทุนที่เหมำะสมตำมระดับควำมเสี่ยงที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนยอมรั บได้

คะแนนรวม ข้ อ 1-8
___________
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ __________

❑(1) MMF (ลงทุนในประเทศ) ❑(2) MMF (ลงทุนใน ตปท.บางส่วนแต่ไม่เกิน 50%) ❑(3) กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
❑(4) กองทุนรวมตราสารหนี ้ ❑(5) กองทุนรวมตราสารหนี ้ที่มีการลงทุนใน Structured Note หรื อ กองทุนรวมผสม
❑(6) กองทุนรวมตราสารทุน ❑(7) Sector Fund ❑ (8) กองทุนรวมที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก

ข้ าพเจ้ าขอรับรองและยืนยันว่าข้ อมูลและรายละเอียดต่างๆ ข้ างต้ นที่ ข้าพเจ้ าได้ ให้ ไว้ บ ริ ษัทฯ ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นความจริ งทุกประ การ และหากภายหลังปรากฏว่ามีการ
เปลี่ ยนแปลงข้ อมูลและรายละเอียดข้ างต้ น ข้ าพเจ้ าจะเป็ นผู้แจ้ งให้ บ ริ ษัทฯ ทราบโดยทันที ทัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ ารั บ ทราบและยอมรับหากผลที่ได้ รับจากการประเมิน Risk Profile อาจจะ
ไม่สอดคล้ องกับ การลงทุนที่ ข้าพเจ้ าได้ ทารายการก่อนหน้ านี ้ และหากข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ลงทุนในกองทุนรวมที่ ไม่ส อดคล้ องกับ ข้ อมูลที่ ข้ าพเจ้ าได้ ให้ ไว้ ข้างต้ น ข้ าพเจ้ า
รั บทราบและยอมรับ ว่าการลงทุนดังกล่าวได้ ดาเนิ นการตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าเอง โดยข้ าพเจ้ าเข้ าใจและยอมรับ ในความเสี่ ยงที่ อาจจะเกิดขึ ้น และจะไม่มีการเรี ยกร้ อง
ค่าชดใช้ หรื อค่าเสี ยหายใด ๆ ที่ เกิดขึ ้นจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว

ลำยมือชื่อผู้มีอำนำจลงนำม:


ตรำประทับของบริษัท (ถ้ ำมี)

เจ้ าหน้ าที่การตลาด : ____________
รหัสตัวแทน สาขา : _____________
เลขที่ใบอนุญาตแนะนาการลงทุน :
_____________________________

ผู้บนั ทึก : ________________
วันที่____________________
ผู้อนุมตั ิ : ________________
วันที่____________________

สำหรั บนิติบุคคล
กำรพิจำรณำผลที่คำนวณได้ จำกแบบประเมินระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรั บได้ (Risk Profile) ของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
วิธีคำนวณระดับควำมเสี่ยง : รวมตัวเลขตามคาตอบข้ อ 1-8 ที่ท่านเลือก แล้ วนาคะแนนรวมมาเทียบกับตาราง 1 และ ตาราง 2
และเที
ยบกับบควำมเสี
ตำรำงระดั
ควำมเสี่ยนงในหน้
ำ 14ตำรำง
คำตอบข้
อ 1-10
ที่ท่ำนเลื
ตำรำง 1: กำรจัดประเภทนักลงทุ
นและระดั
่ ยงที่สบำมำรถลงทุ
ได้
2 : กองทุ
นที่สำมำรถลงทุ
นได้อตกรวมกั
ำมระดับนควำมเสี่ยงที่ยอมรั บได้

19-24

25-30

นักลงทุนประเภทเสี่ยงสูง
หมายความว่า ท่านยอมรับความ
เสี่ยงได้ สูง รับความผันผวนของตลาด
ได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้
โดยมุง่ หวังการเติบโตของเงินลงทุน
และผลตอบแทนในระยะยาว

ตังแต่
้ 31
เป็ นต้ นไป

นักลงทุนประเภทเสี่ยงสูงมำก
หมายความว่า ท่านยอมรับความ
เสี่ยงในระดับที่สูงมากได้ และยอมรับ
การขาดทุนอย่างมีนัยสาคัญได้ เพื่อ
โอกาสในการรับผลตอบแทนสูงจาก
การลงทุน

และสามารถลงทุนในความ
เสี่ยงระดับ 5-8 ได้ ไม่ควร
เกินร้ อยละ 20 ของเงิน
ลงทุนทั ้งหมด

1-5

ปำนกลำง
ค่ อนข้ ำงต่ำ

ต่ำ

นักลงทุนประเภท
เสี่ยงปำนกลำงค่ อนข้ ำงสูง
หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับ
มูลค่าการลงทุนลดลงเป็ นครัง้ คราวได้

1-4

ปำนกลำง
ค่ อนข้ ำงสูง

13-18

นักลงทุนประเภท
เสี่ยงปำนกลำงค่ อนข้ ำงต่ำ
หมายความว่า ท่านเป็ นผู้ลงทุนที่รับ
ความเสี่ยงได้ น้อย เน้ นปกป้องเงิน
ลงทุน โดยมุง่ หวังรายได้ สม่าเสมอ
จากการลงทุน

4

กองทุนรวมตรำสำรหนีท้ ่ วั ไป

5

กองทุนรวมผสม
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เฟล็กซิเบิ ้ลฟั นด์ เพื่อการเลี ้ยงชีพ
(MS-FLEX RMF)
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ก้ าวไกล (MN-BALANCE)
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ก้ าวกระโดด (MN-DYNAMIC)

และสามารถลงทุนในความ
เสี่ยงระดับ 6- 8 ได้ ไม่ควร
เกินร้ อยละ 20 ของเงิน
ลงทุนทั ้งหมด

1-7
และสามารถลงทุนในความ
เสี่ยงระดับ 8 ได้ ไม่เกินร้ อยละ
20 ของเงินลงทุนทั ้งหมด

6
1-8

 กรณีผ้ ลู งทุนรับความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลี่ยนได้ สามารถลงทุนได้ ใน
กองทุนรวมที่ลงทุนทัง้ ในประเทศและต่ ำงประเทศ
 กรณีผ้ ลู งทุนรับความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลี่ยนไม่ ได้ สามารถลงทุน
ได้ ในกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศและต่ ำงประเทศที่ป้องกัน
อัตรำแลกเปลี่ยนทัง้ จำนวน

กำรประเมินผลข้ ำงต้ นเป็ นไปตำมมำตรฐำนในแบบสอบถำมและ
กำรจัดระดับควำมเสี่ยงโดยสมำคมบริ ษัทจัดกำรลงทุน (AIMC)

สูง

ต่ากว่า
13

ท่าและเที
นเป็ นนักลงทุ
ยบกันประเภทใด
บตำรำงระดับควำมเสี
ระดับความเสี
่ ยงในหน้
่ยงที่ ำ 14 และเทียบกับตำรำงระดับควำมเสี่ยงในหน้ ำ 14
กองทุนที่ท่านสามารถลงทุนได้
ระดับความเสี่ยง
สามารถลงทุนได้
นักลงทุนประเภทเสี่ยงต่ำ
1 กองทุนรวมตลำดเงินที่มีนโยบำยลงทุนในประเทศ
1
หมายความว่า ท่านต้ องการ
และสามารถลงทุ
น
ในความ
ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงิน
กองทุนรวมตลำดเงินที่ลงทุนในต่ ำงประเทศบำงส่ วน
เสี่ยงระดับ 2-8 ได้ ไม่ควร
ธนาคารเล็กน้ อย ไม่ต้องการความ
2  กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ มันนี่ มาร์ เก็ต (MS-MONEY)
เสี่ยงและมีวตั ถุประสงค์การลงทุนใน เกินร้ อยละ 20 ของเงิน
ลงทุนทั ้งหมด
ระยะสั ้นๆ
3 กองทุนรวมพันธบัตรรั ฐบำล

7
สูงมำก

คะแนนรวม
(นิติบุคคล)

8

กองทุนรวมตรำสำรทุน
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ อิควิตี ้ (MS-CORE EQ)
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ อิควิตี ้ ปั นผล (MS-EQ DIV)
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว (MS-CORE LTF-M)
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
(MS-CHINA VALUE)
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ อิเมอร์ จิ ้ง อีสเทอร์ น ยุโรป เอฟไอเอฟ
(MS-EE EURO)
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
(MS-ASIAN SM)
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ ยูโรเปี ้ยน โกรท เอฟไอเอฟ
(MS-EUROPE)
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้
เพื่อการเลี ้ยงชีพ (MS-ASM RMF)
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ อินเดีย อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
(MS-INDIA)
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิตี ้ เอฟไอเอฟ
(MN-USBANK)
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชียน อิควิตี ้ พลัส เอฟไอเอฟ
(MN-AEPLUS)
กองทุนรวมหมวดอุตสำหกรรม
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เฮลธ์ แคร์ เอฟไอเอฟ (MS-HCARE)
กองทุนรวมที่มีกำรลงทุนในสินทรั พย์ ทำงเลือก
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ ตี ้ รีท (MN-APREIT)

