เอกสารแนบ 1

แบบฟอร์ ม ใบสมัครสมาชิกกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
APPLICATION FORM

กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
เฉพาะส่ วน

TMBAM M Choice
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
วัน/เดือน/ปี

ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
1 มกราคม 2562

]เรียน คณะกรรมการกองทุน
ข้ าพเจ้ า ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
I

Name-Surname (Thai)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

Name-Surname (Eng)

รหัสสมาชิก
มีความประสงค์ขอสมัครเป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
ซึง่ จดทะเบียนแล้ ว
TMBAM M Choice
ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นและเข้ าใจข้ อบังคับของกองทุนโดยตลอดแล้ ว ข้ าพเจ้ ารับรองและให้ สญ
ั ญาต่อคณะกรรมการกองทุนว่าจะปฏิบตั ิตามข้ อบังคับกองทุนบรรดาที่มีอยูแ่ ล้ ว
และที่จะได้ เพิ่มเติมหรือแก้ ไขโดยชอบในภายหลังอย่างเคร่งครัด ตลอดจนปฏิบตั ิตามคําชี ้ขาดของคณะกรรมการกองทุนในปั ญหาเกี่ยวกับการเป็ นสมาชิกกองทุน และการ
ตีความข้ อบังคับกองทุนรวมทังการใช้
้
ข้อบังคับกองทุนทุกประการ
 ที่อยู่ปัจจุบน
ั / CURRENT ADDRESS
เลขที่
No.
เขต/อําเภอ
District
โทรศัพท์
Telephone

อาคาร/หมู่บ้าน
Building/Mooban

ถนน
Road

ซอย
Soi
จังหวัด
Province
โทรศัพท์มือถือ
Mobile Phone

 เอกสารแสดงความมีตวั ตน /

แขวง-ตําบล
Sub-district
รหัสไปรษณีย์
Zip Code
Email Address

ประเทศ
Country
โทรสาร
Fax

Personal Identification

ผู้สมัครที่เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย / Applicant with Thai Citizenship
 บัตรประชาชน/National ID Card
เลขที่
No.

ออกโดย
Issued by

วันออกบัตร
Issued Date

วันหมดอายุ
Expiry Date

เลขที่
No.

ออกโดย
Issued by

วันออกบัตร
Issued Date

วันหมดอายุ
Expiry Date

เลขที่
No.

ออกโดย
Issued by

วันออกบัตร
Issued Date

วันหมดอายุ
Expiry Date

(dd/mm/yyyy)
 บัตรข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/Government Employee/State Enterprise Employee ID Card

(dd/mm/yyyy)

(dd/mm/yyyy)
(dd/mm/yyyy)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้สมัครที่เป็ นบุคคลธรรมดาต่ างชาติ / Applicant with Foreign Citizenship
 หนังสือเดินทาง / Passport
(dd/mm/yyyy)
(dd/mm/yyyy)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้ อมูลอื่นๆ / Other Information
วันเดือนปี เกิด / Date of Birth :

อายุ
Age

dd/mm/yyyy)
 ชาย
 หญิง
Male
Female
สถานภาพสมรส /Marital Status :  โสด
 สมรส
Single
Married

ปี
Years

สัญชาติ
Citizenship

เพศ /Sex :

 ข้ อตกลงในการสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกกองทุน /

ความเห็นของคณะกรรมการกองทุน
 อนุมตั ิให้ เข้ าเป็ นสมาชิกกองทุน โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่
 ไม่อนุมตั ิเพราะ

x

-------------------------------------------------------กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนกองทุน

 หย่า
 หม้ าย
Divorced
Widow
โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ าขอให้ ความยินยอมให้ นายจ้ างหักเงินเดือนของ
ข้ าพเจ้ าทุกเดือน ตังแต่
้ เดือน มกราคม 2562 เป็ นต้ นไปตลอดเวลาทีข่ ้ าพเจ้ า
เป็ นสมาชิกกองทุน โดยขอนําส่งเงินสะสมในอัตราร้ อยละ ............ ของค่าจ้ าง
เป็ นต้ นไป ตามอัตราที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับกองทุน เพื่อนําส่งเข้ ากองทุนเป็ นเงินสะสมของ
ข้ าพเจ้ าต่อไป นอกจากนี ้ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า นอกจากสิทธิประโยชน์ที่ข้าพเจ้ า
พึงได้ รับตามข้ อบังคับกองทุนแล้ ว ข้ าพเจ้ าจะไม่เรี ยกร้ องสิทธิประโยชน์อื่นใด
จากกองทุนอีก
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า บรรดารายละเอียดที่แจ้ งต่อคณะกรรมการกองทุน
เป็ นความจริ งทุกประการ

x-------------------------------------------------------ลายมือผู้สมัคร / APPLICANT’S SIGNATURE

แบบฟอร์ ม แต่ งตัง้ /เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์

เอกสารแนบ 2

BENEFICIARY FORM

กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
เฉพาะส่ วน

TMBAM M Choice
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
วัน/เดือน/ปี

ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
1 มกราคม 2562

 ข้ อมูลส่ วนตัว / PERSONAL INFORMATION

ชื่อ-นามสกุล
รหัสสมาชิก
ข้ าพเจ้ าขอแสดงความจํานงต่อคณะกรรมการกองทุนว่าบุคคลดังรายงานตามปรากฏท้ ายหนังสือนี ้ เป็ นผู้รับผลประโยชน์ในเงินกองทุน
ในส่วนที่ ข้าพเจ้ ามี สิทธิ ได้ รับตามข้ อบังคับ กองทุนเฉพาะ ในกรณี ที่ข้าพเจ้ าถึงแก่กรรม ให้ จ่ายเงิน กองทุนในส่วนของข้ าพเจ้ ามีสิทธิ ให้ แก่ผ้ ูรับ
ผลประโยชน์ ดังต่อไปนี ้
 ผู้รับผลประโยชน์ คนที่ / BENEFICIARY

1

ชื่อ-นามสกุล ผู้รับผลประโยชน์
Beneficiary Name

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้ อง
Related as

ส่วนแบ่งผลประโยชน์ร้อยละ
Percentage of Provident Fund

2
3
4
5
6
หากบุคคลใดในผู้รับผลประโยชน์ได้ เสียชีวติ ไปก่อน ให้ กระจายส่วนดังกล่าวแก่ผ้ รู ับผลประโยชน์คนอื่นๆ ตามส่วนแบ่งที่ระบุไว้ ในกรณีที่ไม่มีผ้ มู ีสทิ ธิ
ได้ รับเงินจากองทุนตามที่ระบุข้างต้ น หรื อไม่มีทายาทตามกฎหมายให้ ปฏิบตั ิตามที่ระบุในข้ อบังคับกองทุน

X

____________________________________________________________

ลายมือสมาชิก / MEMBER’S SIGNATURE

เอกสารแนบ 1.1
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/
แผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพ (Member Risk Profile)
วันที_่ _1__/__ม.ค.___/__2562___ (กรุณาระบุวนั ที่ทําแบบประเมิน)
รหัสสมาชิก____________________
เลขที่บตั รประชาชน_________________________
ชื่อ-นามสกุล___________________________________________________________
ฝ่ าย/แผนก_____________________________________________________________
นายจ้ าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
กองทุนสํารองเลี �ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
แบบประเมินควมเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน
ของสมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ (แบบประเมิน) นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ทราบถึ งระดับความ
เสี่ยงที่อาจเหมาะสมกับตนเองในลักษณะทัว่ ไป เพื่อเป็ นแนวทางในการเลือกนโยบายการลงทุน
ได้ อย่างเหมาะสม สอดคล้ องกับความรู้ ความเข้ าในเกี่ยวกับการลงทุน ประสบการณ์ ในการ
ลงทุน สถานะทางการเงิน เป้าหมายการลงทุน และระดับกความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อีกทัง้ เพื่อให้
บริ ษัทจัดการใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการให้ คาแนะนาการลงทุนที่ถกู ต้ องและเหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยง ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจึงขอความกรุ ณาให้ ท่านกรอกข้ อมูลในแบบประเมินให้ ครบทุก
ข้ อและตรงตามความเป็ นจริ งมากที่ สดุ เพื่อให้ บริ ษัทจัดการสามารถประมวลผลระดับความ
เสี่ยงที่เหมาะสมกับท่านได้
ท่านสามารถทาแบบประเมินด้ วยวิธีการกรอกข้ อมูลในแบบประเมินฉบับนี ้ และส่งกลับมา
ที่บริ ษัทจัดการ หรื อ ตอบแบบประเมินผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ
จะกาหนดขึน้ ในอนาคต โดยบริ ษัทจัดการจะยึดถื อข้ อมูลในแบบประเมินฉบับ ล่าสุดเพื่อใช้
ประเมินระดับความเสี่ยงของสมาชิก
อนึ่ง ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป สานักงาน ก.ล.ต. มีหลักเกณฑ์ กาหนดให้
สมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพทาแบบประเมินเพื่อทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับ
ได้ ของตน
กรุณาตอบคาถามในหมวด I. และ II. ให้ ครบทุกข้ อ โดยเลือกตอบข้ อละ 1 คาตอบ
I. สาหรับการลงทุนในตราสารหนีต้ ่ างประเทศ หรือ ในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุน
ในต่ างประเทศตัง้ แต่ ร้อยละ 20 ของ NAV
ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนได้ หรื อไม่
(2) ไม่ได้
(1) ได้
II. สาหรับการลงทุนทั่วไป
1. ปั จจุบนั ท่านอายุเท่าไหร่
(1) เกิน 60 ปี
(2) 50 – 60 ปี
(3) 35 – 49 ปี
(4) ต่ากว่า 35 ปี
2. ระดับการศึกษาของท่าน
(1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี
(2) ตังแต่
้ ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
3. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ A ของท่าน
(1) ไม่มี
(2) น้ อยกว่า 1 ปี
(3) 1 – 5 ปี
(4) มากกว่า 5 ปี
(หมายเหตุ: A หลักทรัพย์ ได้ แก่ ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน (B/E) หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพนั ธ์ หน่วยลงทุน และตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด)
4. เป้าหมายระยะเวลาการลงทุนของท่าน
(1) น้ อยกว่า 1 ปี
(2) ตังแต่
้ 1 – 3 ปี
(3) ตังแต่
้ 3 – 7 ปี
(4) มากกว่า 7 ปี
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5. ท่านต้ องการรายได้ จากเงินลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายประจาหรื อไม่
(1) ต้ องการมากที่สดุ
(2) ต้ องการบ้ าง
(3) ต้ องการเพียงเล็กน้ อย
(4) ไม่มีความต้ องการ
6. ปั จจุบนั ฐานะการออมเงินโดยรวมของท่านเป็ นอย่างไร
(1) มีเงินออมที่สามารถใช้ จ่ายได้ น้อยกว่า 1 ปี
(2) มีเงินออมที่สามารถใช้ จ่ายได้ ตงแต่
ั ้ 1 - 3 ปี
(3) มีเงินออมที่สามารถใช้ จ่ายได้ ตงแต่
ั ้ 3 - 5 ปี
(4) มีเงินออมที่สามารถใช้ จ่ายได้ มากกว่า 5 ปี ขึ ้นไป
7. ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน
(1) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ เลยแม้ วา่ จะมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่สงู ขึ ้น
บ้ าง
(2) สามารถทนต่อการขาดทุนเงิ นต้ นได้ เล็กน้ อยเพื่อมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่สูงขึน้
บ้ าง
(3) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ เพื่อมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่สงู ขึ ้น
(4) อยากได้ ผลตอบแทนที่สงู โดยไม่มีข้อจากัดในการลงทุน
8. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ ผลตอบแทนที่สงู ในระยะยาว แต่มีความ
เสี่ยงที่จะทาให้ ขาดทุนได้ มากขึ ้นได้ เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ใน
ระดับใด
(1) น้ อ ยที่ สุด โดยต้ อ งการเน้ น การลงทุ น ที่ ส ร้ างกระแสรายได้ ป ระจ า และให้ ความ
ปลอดภัยในการลงทุนสูง แม้ วา่ จะได้ รับผลตอบแทนในระดับที่ต่าสุด
(2) รับได้ ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้ บ้างเพื่อ
เพิ่มโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่สงู ขึ ้นในระยะยาว
(3) ปานกลาง โดยสามารถรั บ ความเสี่ย งได้ พอสมควร เพื่ อสร้ างโอกาสในการได้ รั บ
ผลตอบแทนที่สงู กว่าในระยะยาว
(4) มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ สงู สุด เพื่อสร้ างโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนที่
สูงสุดในระยะยาว
9. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้ นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ ผลตอบแทนในระดับ
ที่ต่ากว่าเงินเฟ้ อ ซึง่ อาจจะทาให้ อานาจในการซื ้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการ
ลงทุนของท่าน ข้ อใดต่อไปนี ้ตรงกับท่านมากที่สดุ
(1) เงินต้ นสาหรับการลงทุนต้ องปลอดภัย แม้ วา่ จะได้ รับผลตอบแทนต่ากว่าอัตราเงินเฟ้ อ
(2) รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงิ นต้ นได้ บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนให้ สงู กว่าอัตราเงินเฟ้ อ
(3) เน้ นสร้ างผลตอบแทนให้ สงู กว่าระดับเงินเฟ้ อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยง
ได้
(4) ต้ องการให้ ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงิ นเฟ้ อมากที่สดุ โดยสามารถรั บความเสี่ยงได้
เต็มที่
10. ท่านคิดว่าท่านต้ องการผลกาไรหรื อยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้ มาก
เพียงใด
(1) มีโอกาสกาไรหรื อขาดทุนต่ากว่าร้ อยละ 10
(2) มีโอกาสกาไรหรื อขาดทุนตังแต่
้ ร้อยละ 10 ถึง 20
(3) มีโอกาสกาไรหรื อขาดทุนตังแต่
้ ร้อยละ 20 ถึง 50
(4) มีโอกาสกาไรหรื อขาดทุนมากกว่าร้ อยละ 50

สาหรั บเจ้ าหน้ าที่
ผลรวมคะแนน
ความสามารถรับความเสี่ยง FX

ได้

ไม่ได้

ลงชื่อผู้บนั ทึกข้ อมูล
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เอกสารแนบ 1.1
แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน
สมาชิกสามารถนาคะแนนรวมมาพิจารณานโยบายที่เหมาะสมดังนี ้
1. เลือกคาตอบ (1) = 1 คะแนน, เลือกคาตอบ (2) = 2 คะแนน, เลือกคาตอบ (3) = 3 คะแนน, เลือกคาตอบ (4) = 4 คะแนน
2. นาคะแนนที่ได้ จากคาตอบของคาถามในหมวด II. (ข้ อ 1 – 10) มารวมกัน (โดยไม่รวมคะแนนจากคาถามในหมวด I.) แล้ วนาไปเทียบกับตารางด้ านล่าง ซึง่ มีคะแนนเต็ม 38 คะแนน
ระดับความเสี่ยงของสมาชิก
ช่ วงคะแนน
สัดส่ วนการลงทุน
1 (เสี่ยงต่า)
0 – 14 คะแนน
สามารถลงทุนในกองทุนรวม/ตราสาร กลุม่ ที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของเงินลงทุนในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
2 ( เสี่ยงปานกลางค่อนข้ างต่า)
15 - 21 คะแนน
สามารถลงทุนในกองทุนรวม/ตราสาร กลุม่ ที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 ของเงินลงทุนในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
3 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้ างสูง)
22 - 29 คะแนน
สามารถลงทุนในกองทุนรวม/ตราสาร กลุม่ ที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของเงินลงทุนในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
4 (เสี่ยงสูง)
30 - 36 คะแนน
สามารถลงทุนในกองทุนรวม/ตราสาร กลุม่ ที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของเงินลงทุนในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
5 (เสี่ยงสูงมาก)
37 คะแนนขึ ้นไป
สามารถลงทุนโดยไม่มีข้อจากัด
หมายเหตุ: ตารางข้ างต้ นเป็ นเพียงส่วนหนึง่ ในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนเท่านั ้น มิได้ เป็ นสิง่ ยืนยันว่า นโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับท่านทุกประการทั ้งนี ้ ท่าน
ต้ องศึกษาข้ อมูลจากปั จจัยอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติมด้ วย

กองทุนรวม / ตราสาร กลุ่มที่ 1

กองทุนรวม / ตราสาร กลุ่มที่ 2

- กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

- กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง

- กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ (1.1), (3)

- กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี

- กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

- กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์ (1.1), (3)

- กองทุนเปิ ดทหารไทยธนพลัส

- ตราสารทุน

- กองทุนเปิ ดทหารไทย พร็ อพเพอร์ ตี ้ อินคัม พลัส (1.2), (3)
(2)

- ตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade

- กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

- กองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาล(2)

- กองทุนเปิ ด JUMBO25

- กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสัน้ *

- กองทุนเปิ ดทหารไทย World Equity Index (2), (3)

- กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income (1.1), ( 2), (3)

- กองทุนเปิ ดทหารไทย Emerging Markets Equity Index (2), (3)
- กองทุนเปิ ดทหารไทย China Equity Index (2), (3)
- กองทุนเปิ ดทหารไทย US500 Equity Index(2), (3)
- กองทุนเปิ ดทหารไทย ยูโรเปี ย้ น โกรท(2), (3)
- กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Quality Growth(2), (3)
- กองทุนเปิ ดทหารไทย Asian Growth Leaders(2), (3)
- กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Emerging Active Equity (2), (3)
- กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity (2), (3)
- กองทุนเปิ ดทหารไทย Japan Active Equity (2), (3)
หมายเหตุ: กองทุนรวม/ตราสารในกลุ่ม 1 นี ้ ถูกจัดเป็ นกองทุนรวม/ตราสารที่มีความเสี่ยง
ต่า ถึงปานกลางค่อนข้ างต่า กองทุนรวมในกลุม่ นี ้ จะมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี ้ทังหมด
้
หรือเป็ นส่วนใหญ่
* กองทุนรวมในกลุ่มนี ้ ในปั จจุบันมีเพียงกองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะ
สัน้ จัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงปานกลางค่ อนข้ างสูงตามเกณฑ์ การจัดความเสี่ยงของ
กองทุนรวมเพราะมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน(หุ้น) อย่ างไรก็ดี เนื่องจาก
กองทุนนีม้ ี การจากัด สัดส่ วนการลงทุนในตราสารทุ น (หุ้น) ให้ ไม่ เกินร้ อยละ 25
ของมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่ วนดังกล่ าวถือว่ าเป็ นสัดส่ วนที่ถือว่ า
เป็ นแนวทางอนุรักษ์ (conservative) ตามทฤษฎีการลงทุนในระยะยาว ดังนัน้ บริษัท
จัด การจึงมี ความเห็นว่ า กองทุนนี ค้ วรจัด อยู่ในเกณฑ์ ของความเสี่ ย งปานกลาง
ค่ อนข้ างต่ า ส าหรั บการลงทุนในกองทุนสารองเลีย้ งชีพ กองทุนรวม/ตราสารใน
กลุ่ม 1 นี ้ หากมีการลงทุนในตราสารต่ างประเทศ กองทุนจะทาการป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ หมดหรื อเป็ นส่ วนใหญ่ (ไม่ ต่ ากว่ าร้ อยละ 80 ของ
มูลค่ าทรัพย์ สินที่ลงทุนในต่ างประเทศโดยประมาณ)

หมายเหตุ: กองทุนรวม/ตราสารในกลุม่ 2 นี ้ ถูกจัดเป็ นกองทุน/ตราสารที่มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้ างสูง ถึงสูง โดยบางกองทุนในกลุม่ นี ้อาจมีสดั ส่วนการลงทุนใน
ตราสารทุน (หุ้น) หรือทรัพย์สินทางเลือก(Alternative Asset) ในสัดส่วนที่สงู หรือทังหมด
้
และบางกองทุนอาจมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในตราสาร
ต่างประเทศด้ วย เป็ นต้ น
กองทุนรวม/ตราสารในกลุม่ นี ้มีความเสี่ยงในการได้ รับผลตอบแทนติดลบ หรือมีการสูญเสียในเงินต้นมากกว่ากองทุนรวม/ตราสารในกลุม่ ที่ 1 โดยสถิติ กองทุนรวม/
ตราสารกลุม่ 2 ยกเว้ นการลงทุนในทองคามักมีผลตอบแทนที่ผนั ผวนกว่าในระยะสัน้ แต่มีคา่ เฉลี่ยผลตอบแทนที่สงู กว่าในระยะยาว
ส่วนการลงทุนในทองคาจัดว่าเป็ นการลงทุนทางเลือก มีความเสี่ยงสูงพอสมควรมักไม่แนะนาให้ เป็ นการลงทุนหลัก แต่อาจมีไว้ เพื่อกระจายความเสี่ยง หรื อสู้ภาวะ
เงินเฟ้อในสัดส่วนที่ไม่มากเกินไปโดยทัว่ ไปไม่เกินร้ อยละ 10 ของการลงทุนในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

(1.1)

กองทุนนี ้จะเข้ าลงทุนในตราสารทางเลือก AI (ไม่รวม AI-Property) และ SIP (Special Investment Products) อาทิ หน่วยลงทุนกองทุนรวมทองคา (Gold) หรื อหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่สามารถลงทุนในตราสาร non – investment grade/ unrated
และตราสารที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่าอัตราส่วนกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป เป็ นต้ น ตามที่ระบุในหนังสือชีช้ วน ทังนี
้ ้ ท่านสามารถลงทุนรวมกันได้ ไม่เกิน 15% ของเงินลงทุน
(1.2)
(2)

กองทุนนี ้จะเข้ าลงทุนในตราสารทางเลือก AI –Property ได้ แก่ หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือตราสารกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (Property) รวมกันได้ ไม่เกิน 15% ของเงินลงทุน

กองทุนนี ้มีแนวโน้ มจะเข้ าลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives-DI) ที่มิใช่เพื่อป้องกันความเสี่ยง

(3)

กองทุนนี ้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทังจ
้ านวน ดังนันจึ
้ งมี FX Risk
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขแนบท้ ายแบบประเมิน
1. ข้ าพเจ้ ารับทราบและตกลงว่า ข้ าพเจ้ ามีหน้ าที่จะต้ องทบทวนข้ อมูลในแบบประเมินให้ เป็ นปั จจุบนั ตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องหรือบริษัทจัดการกาหนด รวมถึงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้ วย
2. ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้ อมูลในแบบประเมิน หากบริษัทจัดการไม่ได้ รับข้ อมูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากข้ าพเจ้ าภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกาหนดข้ าพเจ้ าตกลงและยินยอมให้ บริ ษัทจัดการถือเอาข้ อมูลของข้ าพเจ้ าที่
ปรากฏตามแบบประเมินครัง้ ล่าสุดเป็ นข้ อมูลปั จจุบนั ของข้ าพเจ้ า โดยมีผลใช้ ได้ จนถึงเวลาที่บริษัทจัดการได้ รับข้ อมูลในแบบประเมินใหม่แ ล้ ว
3. การประเมินผลคะแนนระดับความเสี่ยงของสมาชิกตามแบบประเมินนี ้จะพิจารณาจากผลคาตอบของทุกข้ อรวมกัน มิได้ มีความประสงค์ที่จะตอบความต้ องการและข้ อจากัดการลงทุนของท่านในแต่ละข้ อของแบบสอบถาม แต่เป็ นเพียงเพื่อให้ ได้ มา
ซึ่งคะแนนระดับความเสี่ยงโดยรวม เพื่อที่จะบอกระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้
4. คณะกรรมการกองทุนเป็ นผู้จดั ให้ สมาชิกทาแบบประเมิน และรับคาแนะนาในการลงทุนตามที่บริษัทจัดการจัดเตรียมไว้
5. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าเป็ นผู้ตอบคาถามดังกล่าวทังหมดด้
้
วยตนเอง จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน

ลงชื่อ ................................................................................ สมาชิกกองทุน
(................................................................................)
วัน/เดือน/ปี ...............1 มกราคม 2562................................
11/06/2018
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