สาหรั บบุคคลธรรมดา
ชื่อ-นามสกุล : _______________________________________________ เลขที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน :
โทรศัพท์ : __________________________________________________ e-mail:___________________________________________________

การประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรั บได้ (Risk Profile) ของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
คำว่ำ “เงินลงทุนในส่วนนี”้ หมำยถึง “เงินลงทุนทังหมดในหน่
้
วยลงทุนของทุกกองทุนภำยใต้ กำรจัดกำรของ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)
1. ปั จจุบนั ท่ำนอำยุเท่ำไหร่
เกิน 60 ปี (1)
50 – 60 ปี (2)
35 – 49 ปี (3)
ต่ำกว่ำ 35 ปี (4)
2. ระดับกำรศึกษำของท่ำน
ต่ำกว่ำปริญญำตรี (1)
ตังแต่
้ ปริญญำตรีขึ ้นไป (2)
3. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หุ้นกู้ หุ้น พันธบัตรรัฐบาล หรื อ Derivatives)
ไม่มี (1)
น้ อยกว่า 1 ปี (2)
1-5 ปี (3)
มากกว่า 5 ปี (4)
4. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนในส่วนนี ้
น้ อยกว่า 1 ปี (1)
1 ถึง น้ อยกว่า 3 ปี (2)
3- 7 ปี (3)
มากกว่า 7 ปี (4)
5. ท่านต้ องการรายได้ จากเงินลงทุนในส่วนนี ้เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายประจาหรือไม่
ต้ องการมากที่สดุ (1)
ต้ องการบ้ าง (2)
ต้ องการเพียงเล็กน้ อย (3)
ไม่มคี วามต้ องการ (4)
6. สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนี ้เทียบกับทรัพย์สินของท่าน
มากกว่า 60% (1)
มากกว่า 30% ถึง 60% (2)
10% – 30% (3)
น้ อยกว่า 10% (4)
7. ทัศนคติเกี่ยวกับกำรลงทุน
ไม่สำมำรถทนต่อกำรขำดทุนเงินต้ นได้ เลย แม้ ว่ำจะมีโอกำสได้ รับผลตอบแทนที่สงู ขึน้ บ้ ำง (1)
สำมำรถทนต่อกำรขำดทุนเงินต้ นได้ เล็กน้ อย เพื่อมีโอกำสได้ รับผลตอบแทนที่สงู ขึ ้นบ้ ำง (2)
สำมำรถทนต่อกำรขำดทุนเงินต้ นได้ เพื่อมีโอกำสได้ รับผลตอบแทนที่สงู ขึ ้น (3)
อยำกได้ ผลตอบแทนที่สงู โดยไม่มขี ้ อจำกัดในกำรลงทุน (4)
8. กำรลงทุนในหลักทรัพย์ที่มคี วำมผันผวนสูง มักให้ ผลตอบแทนที่สงู ในระยะยำว แต่มคี วำมเสี่ยงที่จะทำให้ ขำดทุนได้ มำกขึ ้นได้ เช่นกัน
ท่ำนสำมำรถรับควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนได้ ในระดับใด
น้ อยที่สดุ โดยต้ องกำรเน้ นกำรลงทุนที่สร้ ำงกระแสรำยได้ ประจำ และให้ ควำมปลอดภัยในกำรลงทุนสูงสุด แม้ วำ่ จะได้ รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด(1)
รับได้ ในระดับหนึ่ง โดยสำมำรถรับควำมเสี่ยงในกำรขำดทุนจำกกำรลงทุนได้ บ้ำง เพื่อเพิ่มโอกำสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่สงู ขึ ้นในระยะยำว (2)
ปำนกลำง โดยสำมำรถรับควำมเสีย่ งได้ พอสมควร เพื่อสร้ ำงโอกำสในกำรได้ รับผลตอบแทนที่สงู กว่ำในระยะยำว (3)
มำก โดยสำมำรถรับควำมเสีย่ งได้ สงู สุดเพื่อสร้ ำงโอกำสในกำรได้ รับผลตอบแทนที่สงู สุดในระยะยำว (4)
9. ในบำงช่วงเวลำ กำรลงทุนโดยเน้ นควำมปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่ำเงินเฟ้อ ซึ่งอำจจะทำให้ อำนำจในกำรซื ้อลดลงได้
เมือ่ พิจำรณำถึงเป้ำหมำยในกำรลงทุนของท่ำน ข้ อใดต่อไปนี ้ตรงกับท่ำนมำกที่สดุ
เงินต้ นสำหรับกำรลงทุนต้ องปลอดภัย แม้ ว่ำจะได้ รับผลตอบแทนต่ำกว่ำอัตรำเงินเฟ้อ (1)
รับควำมเสี่ยงในกำรสูญเสียเงินต้ นได้ บ้ำง เพื่อคงระดับอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนให้ สงู กว่ำอัตรำเงินเฟ้อ (2)
เน้ นสร้ ำงผลตอบแทนให้ สงู กว่ำระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสำมำรถรับควำมเสี่ยงได้ (3)
ต้ องกำรให้ ผลตอบแทนสูงกว่ำระดับเงินเฟ้อมำกที่สดุ โดยสำมำรถรับควำมเสี่ยงได้ เต็มที่ (4)
10. ท่ำนคิดว่ำท่ำนจะยอมรับผลขำดทุนจำกกำรลงทุนในกองทุนรวมได้ มำกเพียงใด
ต่ำกว่ำ 10% (1)
10 % ถึงน้ อยกว่ำ 20% (2)
20% - 50% (3)
มำกกว่ำ 50% (4)
11. ท่ำนสำมำรถรับควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำแลกเปลี่ยนได้ หรือไม่
ได้
ไม่ได้
ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรั บได้

คะแนนรวม ข้ อ 1-10 _________
ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ _______
การจัดสรรเงินลงทุน (Basic Asset Allocation) ที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนยอมรั บได้
คะแนน

ระดับ
ประเภทผู้ลงทุน
สัดส่ วนการลงทุน
ความเสี่ยง
เงินฝากและ
ตราสารหนี ้ภาครัฐ
ตราสารหนี ้
การลงทุน
ตราสารทุน
ที่ยอมรั บได้
ตราสารหนี ้ระยะสั ้น
ที่มีอายุ > 1 ปี
ภาคเอกชน
ทางเลือก
< 15
1
เสี่ยงต่า
> 60%
< 20%
< 10%
< 5%
15 - 21
1-4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้ างต่า
< 20%
< 70%
< 20%
< 10%
22 - 29
1-5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้ างสูง
< 10%
< 60%
< 30%
< 10%
30 - 36
1-7
เสี่ยงสูง
< 10%
< 40%
< 40%
< 20%
> 37
1-8
เสี่ยงสูงมาก
< 5%
< 30%
< 60%
< 30%
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองและยืนยันว่ำข้ อมูลและรำยละเอียดต่ำงๆ ข้ ำงต้ นที่ข้ำพเจ้ ำได้ ให้ ไว้ กบั บริ ษัทฯ ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นควำมจริ งทุกประกำร และหำกภำยหลังปรำกฏว่ำมีกำรเปลี่ ยนแปลงข้ อมูลและ
รำยละเอียดข้ ำงต้ น ข้ ำพเจ้ ำจะเป็ นผู้แจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทรำบโดยทันที ทั ้งนี ้เมื่อบริ ษัทฯ หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ทำกำรประเมิน Risk Profile และได้ แจ้ งให้ ข้ำพเจ้ ำทรำบถึงผลกำร
ประเมินดังกล่ำวพร้ อมทั ้งให้ คำแนะนำเบื ้องต้ นเพื่อให้ ข้ำพเจ้ ำเข้ ำใจควำมสำคัญในกำรจัดสรรและกำหนดสัดส่วนกำรลงทุนที่เหมำะสม (“Basic Asset Allocation”) ซึ่งพิจำรณำจำกผลกำรประเมินที่ข้ำพเจ้ ำ
ได้ ให้ ข้อมูลไว้ กบั บริ ษัทฯ หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ถือว่ำข้ ำพเจ้ ำรับทรำบผลกำรประเมินและระดับควำมเสี่ยงแล้ ว ดังนั ้น หำกผลที่ได้ รับจำกกำรประเมิน Risk Profile ไม่สอดคล้ อง
กับกำรลงทุนที่ข้ำพเจ้ ำได้ ทำรำยกำรก่อนหน้ ำนี ้และข้ ำพเจ้ ำมีควำมประสงค์จะลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลที่ข้ำพเจ้ ำได้ ให้ ไว้ ข้ำงต้ น ข้ ำพเจ้ ำรับทรำบและยอมรั บว่ำกำรลงทุนดังกล่ำวได้
ดำเนินกำรตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำเอง โดยข้ ำพเจ้ ำเข้ ำใจและยอมรับในควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ ้น และจะไม่มีกำรเรี ยกร้ องค่ำชดใช้ หรื อค่ำเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจำกกำรลงทุ นในกองทุนดังกล่ำว

ลายมือชื่อลูกค้ า : 
ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง)

เจ้ ำหน้ ำที่กำรตลำด: __________________________________________________
รหัสตัวแทน สำขำ:____________________________________________________
เลขที่ใบอนุญำตแนะนำกำรลงทุน: _______________________________________

วันที่


ผู้บันทึก : _________________________________ วันที่____________________________
ผู้อนุมตั ิ : _________________________________ วันที่____________________________
รวมคะแนน _______________________________________________________________

ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
คะแนน

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรั บได้

ประเภทนักลงทุน

< 15

1

เสี่ยงต่ำ

15 - 21

1-4

เสี่ยงปำนกลำงค่อนข้ ำงต่ำ

22 - 29

1-5

เสี่ยงปำนกลำงค่อนข้ ำงสูง

30 - 36

1-7

เสี่ยงสูง

> 37

เสี่ยงสูงมำก

1-8

กองทุนที่อยู่ภายใต้
การจัดการของ
บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)

กองทุนที่ท่านสามารถลงทุนได้
กองทุนรวมตลำดเงินที่มีนโยบำยลงทุนในประเทศ
กองทุนรวมตลำดเงินที่ลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วน
กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบำล
กองทุนรวมตรำสำรหนี ้ทัว่ ไป
กองทุนรวมผสม

MS-MONEY

กองทุนรวมหมวดอุตสำหกรรม

MS-FLEX RMF, MN-STABLE,
MN-BALANCE, MN-DYNAMIC
MS-CORE EQ, MS-EQ DIV,
MS-CORE LTF,
MS-CHINA VALUE,
MS-EE EURO, MS-ASIAN SM,
MS-EUROPE, MS-ASM RMF,
MS-INDIA, MN-AEPLUS
MS-HCARE, MN-USBANK

กองทุนรวมที่มีกำรลงทุนในสินทรัพย์ ทำงเลือก

MN-APREIT

กองทุนรวมตรำสำรทุน

ตัวอย่ างคาแนะนาเรื่ องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)
ประเภทผู้ลงทุน

สัดส่ วนการลงทุน
เงินฝำกและ
ตรำสำรหนี ้ระยะสั ้น

เสี่ยงต่ำ

ตรำสำรหนี ้ภำครัฐ
ที่มีอำยุ > 1 ปี
> 60%

ตรำสำรหนี ้
ภำคเอกชน
< 20%

ตรำสำรทุน

กำรลงทุนทำงเลือก*

< 10%

< 5%

เสี่ยงปำนกลำงค่อนข้ ำงต่ำ

< 20%

< 70%

< 20%

< 10%

เสี่ยงปำนกลำงค่อนข้ ำงสูง

< 10%

< 60%

< 30%

< 10%

เสี่ยงสูง
เสี่ยงสูงมำก

< 10%
< 5%

< 40%
< 30%

< 40%
< 60%

< 20%
< 30%

* รวมถึงสินค้ ำโภคภัณฑ์ สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ

ตัวอย่ าง Basic Asset Allocation ในรู ปแบบ Pie Chart

หมำยเหตุ : แบบประเมินควำมเสี่ยงชุดนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนเข้ ำใจควำมเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ ในกำรลงทุนมำกขึน้ และสัดส่ วนกำรจัดสรรกำรลงทุนที่แสดงในแบบประเมินดังกล่ำ วเป็ นเพียง
ตัวอย่ำงคำแนะนำเบื ้องต้ นในกำรจัดสรรกำรลงทุนตำมผลกำรประเมินที่ได้ ทังนี
้ ้ ก่อนกำรตัดสินใจลงทุนใดๆ ผู้ลงทุนควรพิจำรณำปั จจัยอื่น ในกำรวำงแผนกำรลงทุน เช่น ฐำนะทำงกำรเงิน วัตถุประสงค์ใน
กำรลงทุน ระยะเวลำในกำรใช้ เงิน เป็ นต้ น หรื อปรึก ษำผู้วำงแผนกำรลงทุนเพื่อรับคำแนะนำที่เหมำะสมต่อไป

