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)

