สาหรั บบุคคลธรรมดา

)
ข้ อมูลของผู้ลงทุน
) ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและสำนักงำนคณะกรรมกำร
บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) (“บริษัท ฯ”) ได้ จดั ทำเอกสำรฉบับนี ้ตำมเกณฑ์ของส
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้ บริษัทจัดกำรต้ องปรับปรุงข้ อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยให้ เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ โดยข้ อมูลทังหมดจะถู
้
ก
เก็บเป็ นควำมลับเพื่อเป็ นไปตำมนโยบำยของบริษัทว่ำด้ วยกำรรักษำข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ ำ
บริษัทฯ ขอควำมกรุณำท่ำนในกำรกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ทกุ ข้ อ โดยแบบสอบถำมฉบับนี ้ประกอบด้ วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 : ข้ อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุน (บุคคลธรรมดำ)
ส่วนที่ 2 : กำรประเมินระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ลงทุน (บุคคลธรรมดำ)
ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้ถือหน่ วยลงทุน (Investor Profile)
นำย
นำง
นำงสำว
อื่นๆ___________

เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

1. ชื่อ :______________________________________________________
นำมสกุล:_________________________________________________
เลขที่บตั รประชำชน_________________________________วันที่ออกบัตร (วว/ดด/ปปปป) _______/________/__________ วันที่หมดอำยุ (วว/ดด/ปปปป) _______/________/__________
สถำนภำพสมรส:
โสด
สมรส
หย่ำ
หม้ ำย
ชื่อ-สกุลคู่สมรส: ___________________________________________________________________เลขที่บตั รประชำชน_____________________________________________________________________
จำนวนบุตร__________คน (โปรดระบุชื่อ-สกุลบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะพร้ อมเลขที่บตั รประชำชน )
1. _____________________________________________________เลขที่บตั รประชำชน ________________________________________________
2.______________________________________________________เลขที่บตั รประชำชน _____________________________________________________________________
3.______________________________________________________เลขที่บตั รประชำชน _____________________________________________________________________
2. ลักษณะของที่อยู่:
เจ้ ำของบ้ ำน
เจ้ ำของบ้ ำน(ผ่อน)
เป็ นผู้อำศัย
บ้ ำนเช่ำ
อื่นๆ ______________________________________________
3. ที่อยู่ตำมเอกสำรแสดงตน ___________________________________________________________________________________________________________________รหัสไปรษณีย์________________
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ___________________________________________________________________________________________________________________รหัสไปรษณีย์________________
โทรศัพท์ ____________________________________โทรสำร _______________________ Email _________________________________________________
4. อำชีพหลัก (กรุณำเลือกเพียง 1 ข้ อ)
เจ้ ำของกิจกำร
พนักงำนบริษัท
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
ข้ ำรำชกำร
นักกำรเมือง
อำจำรย์
นักเรียน-นักศึกษำ
อำชีพอิสระ
แม่บ้ำน
นักกำรตลำด
วิศวกร/สถำปนิก
แพทย์/พยำบำล
สื่อมวลชน
อื่นๆ (โปรดระบุ)_____________________________
อำชีพเสริมอื่นๆ (ถ้ ำมี) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. ชื่อและที่อยู่สถำนที่ทำงำน : บริษัท________________________________________________________________________ โทรศัพท์ ___________________________________________________
ที่อยู่ ____________________________________________________________________________________________________________ จังหวัด________________รหัสไปรษณีย์_____________________
ตำแหน่ง:___________________________________________________________________ ฝ่ ำย / แผนก :______________________________________________________________________________
6. ประเภทกิจกำร (โปรดระบุ)
□ กำรเงินกำรธนำคำร
□ บริษัทหลักทรัพย์ / บลจ.
□ ประกันภัย/ประกันชีวิต
□ ค้ ำขำยทัว่ ไป
□ บันเทิง / สันทนำกำร
□ โฆษณำ
□ หน่วยงำนรำชกำร
□ โรงงำนอุตสำหกรรม
□ โรงแรม / ภัตตำคำร
□ กำรท่องเที่ยว
□ สำนักงำนบัญชี
□ อสังหำริมทรัพย์
□ ผลิต / จำหน่ำยอำวุธยุทโธปกรณ์
□ โรงเรียน / สถำนกำรศึกษำ
□ สำนักงำนกฎหมำย
□ โอนเงินออกนอกประเทศ
□ นำยหน้ ำค้ ำอำวุธยุทโธปกรณ์
□ แลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศ □ ขำยอัญมณี ทอง
□ ขำยของเก่ำ
□ คำสิโน และกำรพนัน
□ เงินกู้นอกระบบ
□ สถำนบริกำร
□ ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ ต่ำงประเทศ
□ บริษัทหรือนำยหน้ ำจัดหำงำนส่งคนไปทำงำนในต่ำงประเทศ หรือรับคนเข้ ำมำทำงำนจำกต่ำงประเทศ
□ บริกำร (โปรดระบุ) ________________________________ □ อื่นๆ __________________________
เอกสารฉบับนีส้ าหรั บลูกค้ าที่เปิ ดบัญชีผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนกับ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) เท่ านัน้
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ข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
1. รำยได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ำกว่ำ 50,000 บำท
50,000 -100,000 บำท
100,001 - 500,000 บำท
2. รำยได้ ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน
ต่ำกว่ำ 150,000 บำท
150,000 -300,000 บำท
300,001 – 1,500,000 บำท
3. แหล่งที่มำของรำยได้ (สำมำรถเลือกได้ มำกกว่ำ 1 ข้ อ)
เงินเดือน
ธุรกิจส่วนตัว
รำยได้ จำกกำรรับจ้ ำง
เงินออม
ดอกผลจำกเงินออมหรือเงินลงทุน
4. จำนวนเงินที่คำดว่ำจะลงทุนกับ บลจ.แมนูไลฟ์
< 1 ล้ ำนบำท
1 - < 5 ล้ ำนบำท
5 - < 10 ล้ ำนบำท

500,001 - 1,000,000 บำท

มำกกว่ำ 1 ล้ ำนบำท

1,500,001 - 3,000,000 บำท

มำกกว่ำ 3 ล้ ำนบำท

มรดกหรือของขวัญ
ค่ำเช่ำ
อื่นๆ__________________________________________
10 ล้ ำนบำทขึ ้นไป

ข้ อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ในการลงทุน (เลือกได้ มำกกว่ำ 1 ข้ อ)
1. ประสบกำรณ์ลงทุนใน
เงินฝำก หรือ พันธบัตรรัฐบำล
หุ้น
ลงทุนในทรัพย์สินมีค่ำ เช่น ทองคำ
หุ้นกู้ภำคเอกชนหรือกองทุนรวมตรำสำรหนี ้
กองทุนรวมที่มสี ดั ส่วนกำรลงทุนในหุ้น
ตรำสำรอนุพนั ธ์
ลงทุนในที่ดิน
ลงทุนในกิจกำรของตัวเองหรือลงทุนร่วมกับญำติ/เพื่อน
อื่นๆ _______________________________________________
2. วัตถุประสงค์ในกำรลงทุน:
เกษี ยณอำยุ
กำรศึกษำบุตร
เพิ่มพูนควำมมัง่ คัง่
รำยได้ ประจำ
อื่นๆ_______________________
3. กองทุนรวมที่ท่ำนสนใจจะลงทุน
กองทุนรวมตรำสำรทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่ำงประเทศ
กองทุนรวมหุ้นระยะยำว (LTF)
กองทุนรวมตรำสำรหนี ้
กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ (RMF)
อื่น ๆ โปรดระบุ ____________________________________________________________
4. ข้ อจำกัดในกำรลงทุน ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ข้ อมูลเพิ่มเติม
1. ข้ อมูลของบุคคลที่สำมที่เกี่ยวข้ องกับกำรลงทุนของท่ำน
ท่ำนไม่มกี ำรทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลที่สำม
ท่ำนทำธุรกรรมแทนบุคคลที่สำม
บุคคลที่สำมให้ กำรสนับสนุนเงินลงทุนของท่ำน
บุคคลที่สำมเป็ นผู้ควบคุมกำรลงทุนของท่ำนในฐำนะผู้รับผลประโยชน์ (หมำยถึง บุคคลซึ่งเป็ นผู้รับผลประโยชน์ ทอดสุดท้ ำย หรือเป็ นผู้ควบคุม/
ตัดสินใจในกำรทำธุรกรรมหรือกำรลงทุนของบัญชีลกู ค้ ำ)
ชื่อ-สกุล บุคคลที่สำม_____________________________________________________________________________________________ ควำมสัมพันธ์ _______________________________
เลขที่บตั รประชำชน หรื อ หนังสือเดินทำง _________________________โทรศัพท์ __________________________Email ______________________________________________________
ที่อยู่ ________________________________________________________________________________________________________ จังหวัด________________รหัสไปรษณีย์____________________
หมายเหตุ : บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ในการรับทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มทีเ่ กี ่ยวข้องกับบุคคลทีส่ าม และหากมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลทีเ่ กี ่ยวข้องกับบุคคลทีส่ าม
ในอนาคต ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริ ษัทฯ ทราบโดยทันที
2. ท่ำนหรื อผู้รับผลประโยชน์ 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
ไม่ใ ช่
ใช่
เอกสารฉบับนีส้ าหรั บลูกค้ าที่เปิ ดบัญชีผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนกับ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) เท่ านัน้
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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-BALANCE,
MN-DYNAMIC
MS-CORE EQ, MS-EQ DIV,
MS-CORE LTF-M,
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 จจัยอื่นในกำรวำงแผนกำรลงทุน เช่ น ฐำนะทำงกำรเงิน วัตถุประสงค์ใน
กำรลงทุน ระยะเวลำในกำรใช้ เงิน เป็ นต้ น หรื อปรึกษำผู้วำงแผนกำรลงทุนเพื่อรับคำแนะนำที่เหมำะสมต่อไป

