
แบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชกิกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
APPLICATION FORM 

  กองทุนสาํรองเลีย้งชพี TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

        เฉพาะส่วน สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 

 วนั/เดือน/ปี 1  มกราคม  2562 
 

 

]เรียน คณะกรรมการกองทนุ  
 

 

ข้าพเจ้า  ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) 
 I              Name-Surname (Thai) 

 
 

 

              ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) 
                  Name-Surname (Eng) 

 
 

             รหสัสมาชิก    
  

มีความประสงค์ขอสมคัรเป็นสมาชิกกองทนุสํารองเลีย้งชีพ                                                                                                                                                   TMBAM M Choice 
 

ซึง่จดทะเบียนแล้ว   

      ข้าพเจ้าได้อา่นและเข้าใจข้อบงัคบัของกองทนุโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ารับรองและให้สญัญาตอ่คณะกรรมการกองทนุวา่จะปฏิบตัิตามข้อบงัคบักองทนุบรรดาที่มีอยูแ่ล้ว  

และที่จะได้เพ่ิมเติมหรือแก้ไขโดยชอบในภายหลงัอยา่งเคร่งครัด   ตลอดจนปฏบิตัิตามคําชีข้าดของคณะกรรมการกองทนุในปัญหาเก่ียวกบัการเป็นสมาชิกกองทนุ และการ 

ตีความข้อบงัคบักองทนุรวมทัง้การใช้ข้อบงัคบักองทนุทกุประการ 

 ที่อยู่ปัจจุบนั / CURRENT ADDRESS 
 

เลขท่ี 
No.  

อาคาร/หมู่บ้าน 
Building/Mooban  

ซอย 
Soi  

ถนน 
Road  

แขวง-ตําบล 
Sub-district   

เขต/อําเภอ  
District  

 จงัหวดั 
Province    

 ประเทศ  
Country 

 รหสัไปรษณีย์ 
Zip Code 

 

 

โทรศพัท์ 
Telephone 

 โทรศพัท์มือถือ  
Mobile Phone   

 โทรสาร   
Fax 

 Email Address  
 

 เอกสารแสดงความมีตวัตน  /  Personal Identification 
 
ผู้สมัครท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย / Applicant with Thai Citizenship   

 บัตรประชาชน/National ID Card 
เลขท่ี 
No.  

ออกโดย 
Issued by  

วนัออกบตัร 
Issued Date  

วนัหมดอาย ุ
Expiry Date  

                                                                                                                       (dd/mm/yyyy)                                  (dd/mm/yyyy)     
         บัตรข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ/Government Employee/State Enterprise Employee ID Card 

เลขท่ี 
No.  ออกโดย 

Issued by  วนัออกบตัร 
Issued Date  วนัหมดอาย ุ

Expiry Date  
                                                                                                                         (dd/mm/yyyy)                                   (dd/mm/yyyy) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้สมัครท่ีเป็นบุคคลธรรมดาต่างชาต ิ/ Applicant with Foreign Citizenship   

 หนังสือเดนิทาง / Passport   
เลขท่ี 
No.  ออกโดย 

Issued by  วนัออกบตัร 
Issued Date  วนัหมดอาย ุ

Expiry Date  
                                                                                                                       (dd/mm/yyyy)                                    (dd/mm/yyyy) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ข้อมูลอ่ืนๆ /  Other Information 

วนัเดือนปีเกิด  /  Date of Birth  :  อาย ุ
Age     

ปี   
Years 

  สญัชาต ิ
Citizenship  

                                                               dd/mm/yyyy)  
เพศ /Sex :            ชาย                หญิง  
                                                           Male                   Female 
สถานภาพสมรส /Marital Status :    โสด                สมรส               หย่า                หม้าย  
                                                           Single                Married                 Divorced             Widow    
 ข้อตกลงในการสมัครเข้าเป็นสมาชกิกองทุน /  
 
ความเห็นของคณะกรรมการกองทุน 
 

 อนมุตัิให้เข้าเป็นสมาชิกกองทนุ โดยมีผลตัง้แตว่นัที ่  เป็นต้นไป 
 

 ไมอ่นมุตัิเพราะ  

 

                                x 
                                -------------------------------------------------------- 
                                   กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนกองทนุ 

       โดยหนงัสือฉบบันี ้ ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมให้นายจ้างหกัเงินเดือนของ
ข้าพเจ้าทกุเดือน ตัง้แตเ่ดือน มกราคม 2562 เป็นต้นไปตลอดเวลาทีข้่าพเจ้า
เป็นสมาชิกกองทนุ โดยขอนําสง่เงินสะสมในอตัราร้อยละ ............ ของคา่จ้าง 
ตามอตัราที่ระบไุว้ในข้อบงัคบักองทนุ เพ่ือนําสง่เข้ากองทนุเป็นเงินสะสมของ
ข้าพเจ้าตอ่ไป นอกจากนีข้้าพเจ้าขอรับรองวา่ นอกจากสิทธิประโยชน์ที่ข้าพเจ้า
พงึได้รับตามข้อบงัคบักองทนุแล้ว ข้าพเจ้าจะไมเ่รียกร้องสิทธิประโยชน์อ่ืนใด
จากกองทนุอีก 

       ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ บรรดารายละเอียดที่แจ้งตอ่คณะกรรมการกองทนุ
เป็นความจริงทกุประการ 
             x 
                              -------------------------------------------------------- 
                                ลายมือผู้สมคัร / APPLICANT’S SIGNATURE  

 

เอกสารแนบ 1 



แบบฟอร์ม แต่งตัง้/เปล่ียนแปลงผู้รับผลประโยชน์                               
      BENEFICIARY FORM 

 

เอกสารแนบ 2 

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ                                                                                                                                             TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว   

      เฉพาะส่วน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 

 
 วนั/เดือน/ปี 1  มกราคม 2562 

 

  
 

 

 ข้อมูลส่วนตวั / PERSONAL INFORMATION 
 

ช่ือ-นามสกลุ  

 

 
 

รหสัสมาชิก   

 

 
 

 

         ข้าพเจ้าขอแสดงความจํานงตอ่คณะกรรมการกองทนุวา่บคุคลดงัรายงานตามปรากฏท้ายหนงัสอืนี ้เป็นผู้ รับผลประโยชน์ในเงินกองทนุ 

ในส่วนท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับตามข้อบังคับกองทุนเฉพาะ  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าถึงแก่กรรม ให้จ่ายเงินกองทุนในส่วนของข้าพเจ้ามีสิทธิ ให้แก่ผู้ รับ

ผลประโยชน์ ดงัตอ่ไปนี ้
 

 

 ผู้รับผลประโยชน์คนที่  /  BENEFICIARY 
 

  
                             ช่ือ-นามสกลุ ผู้ รับผลประโยชน์                                        ความสมัพนัธ์เก่ียวข้อง                      สว่นแบง่ผลประโยชน์ร้อยละ  
                                      Beneficiary Name                                                        Related as                           Percentage of Provident Fund 

1  
 

    

 

2  
 

    

 

3  
 

    

 

4  
 

    

 

5  
 

    

 

6  
 

    

หากบคุคลใดในผู้ รับผลประโยชน์ได้เสยีชีวติไปก่อน ให้กระจายสว่นดงักลา่วแก่ผู้ รับผลประโยชน์คนอ่ืนๆ   ตามสว่นแบง่ท่ีระบไุว้ ในกรณีท่ีไมม่ีผู้มีสทิธิ

ได้รับเงินจากองทนุตามท่ีระบขุ้างต้น หรือไมม่ีทายาทตามกฎหมายให้ ปฏิบตัิตามท่ีระบใุนข้อบงัคบักองทนุ 
     

 
 

  
 

X ____________________________________________________________ 

 
ลายมือสมาชิก / MEMBER’S SIGNATURE 

 



เอกสารแนบ 1.1 

11/06/2018   หน้า 1 จาก 2 ปรับปรุง 11062018 

แบบประเมนิความเส่ียงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/ 
 แผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพ (Member Risk Profile) 
วนัท่ี__1__/__ม.ค.___/__2562___ (กรุณาระบวุนัท่ีทําแบบประเมิน) 
รหสัสมาชิก____________________ 
เลขท่ีบตัรประชาชน_________________________ 
ช่ือ-นามสกลุ___________________________________________________________ 
ฝ่ าย/แผนก_____________________________________________________________ 
นายจ้าง สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

กองทนุสํารองเลี �ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

 แบบประเมินควมเสี่ยงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน
ของสมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพ (แบบประเมิน) นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ทราบถึงระดับความ
เสี่ยงท่ีอาจเหมาะสมกบัตนเองในลกัษณะทัว่ไป เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกนโยบายการลงทุน
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความรู้ความเข้าในเก่ียวกับการลงทุน ประสบการณ์ในการ
ลงทนุ สถานะทางการเงิน เป้าหมายการลงทุน และระดับกความเสี่ยงท่ียอมรับได้อีกทัง้เพ่ือให้
บริษัทจดัการใช้เป็นข้อมลูประกอบการให้ค าแนะน าการลงทุนท่ีถกูต้องและเหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยง ดงันัน้ บริษัทจดัการจึงขอความกรุณาให้ท่านกรอกข้อมลูในแบบประเมินให้ครบทุก
ข้อและตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสดุ เพ่ือให้บริษัทจัดการสามารถประมวลผลระดับความ
เสี่ยงท่ีเหมาะสมกบัท่านได้ 
 ท่านสามารถท าแบบประเมินด้วยวิธีการกรอกข้อมลูในแบบประเมินฉบบันี ้และส่งกลบัมา
ท่ีบริษัทจดัการ หรือ ตอบแบบประเมินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการ
จะก าหนดขึน้ในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะยึดถือข้อมูลในแบบประเมินฉบับล่าสุดเพ่ือใช้
ประเมินระดบัความเสี่ยงของสมาชิก 
 อนึ่ง ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ส านักงาน ก.ล.ต. มีหลักเกณฑ์ก าหนดให้
สมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพท าแบบประเมินเพ่ือทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนท่ียอมรับ
ได้ของตน 

กรุณาตอบค าถามในหมวด I. และ II. ให้ครบทุกข้อ โดยเลือกตอบข้อละ 1 ค าตอบ 
I. ส าหรับการลงทุนในตราสารหนีต่้างประเทศ หรือ ในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุน

ในต่างประเทศตัง้แต่ร้อยละ 20 ของ NAV
ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ 
(1) ได้ (2) ไมไ่ด้

II. ส าหรับการลงทุนท่ัวไป
1. ปัจจบุนัท่านอายเุท่าไหร่

(1) เกิน 60 ปี (2) 50 – 60 ปี
(3) 35 – 49 ปี (4) ต ่ากวา่ 35 ปี

2. ระดบัการศึกษาของท่าน
(1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี (2) ตัง้แต่ปริญญาตรีขึน้ไป

3. ประสบการณ์การลงทนุในหลกัทรัพย์ A ของท่าน
(1) ไมม่ี (2) น้อยกวา่ 1 ปี
(3) 1 – 5 ปี  (4) มากกวา่ 5 ปี
(หมายเหต:ุ A หลกัทรัพย์ ได้แก่ ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน (B/E) หุ้นกู้
หุ้นกู้อนพุนัธ์ หน่วยลงทนุ และตราสารอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด)

4. เป้าหมายระยะเวลาการลงทนุของท่าน
(1) น้อยกวา่ 1 ปี (2) ตัง้แต่ 1 – 3 ปี
(3) ตัง้แต่ 3 – 7 ปี (4) มากกวา่ 7 ปี

5. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทนุสว่นใหญ่ในหลกัทรัพย์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายประจ าหรือไม่
(1) ต้องการมากท่ีสดุ (2) ต้องการบ้าง
(3) ต้องการเพียงเล็กน้อย (4) ไมม่ีความต้องการ

6. ปัจจบุนัฐานะการออมเงินโดยรวมของท่านเป็นอยา่งไร
(1) มีเงินออมท่ีสามารถใช้จ่ายได้น้อยกวา่ 1 ปี
(2) มีเงินออมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ตัง้แต่ 1 - 3 ปี
(3) มีเงินออมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ตัง้แต่ 3 - 5 ปี
(4) มีเงินออมท่ีสามารถใช้จ่ายได้มากกวา่ 5 ปีขึน้ไป

7. ทศันคติเก่ียวกบัการลงทนุ
(1) ไมส่ามารถทนต่อการขาดทนุเงินต้นได้เลยแม้วา่จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสงูขึน้

บ้าง 
(2) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อยเพ่ือมีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึน้

บ้าง 
(3) สามารถทนต่อการขาดทนุเงินต้นได้ เพ่ือมีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสงูขึน้
(4) อยากได้ผลตอบแทนท่ีสงู โดยไมม่ีข้อจ ากดัในการลงทนุ

8. การลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมีความผนัผวนสงู มกัให้ผลตอบแทนท่ีสงูในระยะยาว แต่มีความ
เสี่ยงท่ีจะท าให้ขาดทนุได้มากขึน้ได้เช่นกนั ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ใน
ระดบัใด 
(1) น้อยท่ีสุด โดยต้องการเน้นการลงทุนท่ีสร้างกระแสรายได้ประจ า และให้ความ

ปลอดภยัในการลงทนุสงู แม้วา่จะได้รับผลตอบแทนในระดบัท่ีต ่าสดุ
(2) รับได้ในระดบัหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้างเพ่ือ

เพิ่มโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ในระยะยาว
(3) ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพ่ือสร้างโอกาสในการได้รับ

ผลตอบแทนท่ีสงูกวา่ในระยะยาว 
(4)  มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สงูสดุเพ่ือสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ี

สงูสดุในระยะยาว 
9. ในบางช่วงเวลา การลงทนุโดยเน้นความปลอดภยัของเงินลงทนุจะให้ผลตอบแทนในระดับ

ท่ีต ่ากวา่เงินเฟ้อ ซึง่อาจจะท าให้อ านาจในการซือ้ลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการ
ลงทนุของท่าน ข้อใดต่อไปนีต้รงกบัท่านมากท่ีสดุ
(1) เงินต้นส าหรับการลงทนุต้องปลอดภยั แม้วา่จะได้รับผลตอบแทนต ่ากวา่อตัราเงินเฟ้อ
(2) รับความเสี่ยงในการสญูเสียเงินต้นได้บ้าง เพ่ือคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทนุให้สงูกวา่อตัราเงินเฟ้อ 
(3) เน้นสร้างผลตอบแทนให้สงูกวา่ระดบัเงินเฟ้อในระดบัหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยง

ได้
(4) ต้องการให้ผลตอบแทนสงูกว่าระดับเงินเฟ้อมากท่ีสดุ โดยสามารถรับความเสี่ยงได้

เต็มท่ี 
10. ท่านคิดวา่ท่านต้องการผลก าไรหรือยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ได้มาก

เพียงใด 
(1) มีโอกาสก าไรหรือขาดทนุต ่ากวา่ร้อยละ 10
(2) มีโอกาสก าไรหรือขาดทนุตัง้แต่ร้อยละ 10 ถึง 20
(3) มีโอกาสก าไรหรือขาดทนุตัง้แต่ร้อยละ 20 ถึง 50
(4) มีโอกาสก าไรหรือขาดทนุมากกวา่ร้อยละ 50

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

ผลรวมคะแนน 

ความสามารถรับความเสี่ยง FX ได้ ไม่ได้ 

ลงช่ือผู้บนัทกึข้อมลู 



เอกสารแนบ 1.1 

11/06/2018   หน้า 2 จาก 2 ปรับปรุง 11062018 

แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน 
สมาชิกสามารถน าคะแนนรวมมาพจิารณานโยบายท่ีเหมาะสมดังนี ้
1. เลือกค าตอบ (1) = 1 คะแนน, เลือกค าตอบ (2) = 2 คะแนน, เลือกค าตอบ (3) = 3 คะแนน, เลือกค าตอบ (4) = 4 คะแนน 
2. น าคะแนนท่ีได้จากค าตอบของค าถามในหมวด II. (ข้อ 1 – 10) มารวมกนั (โดยไมร่วมคะแนนจากค าถามในหมวด I.) แล้วน าไปเทียบกบัตารางด้านลา่ง ซึง่มีคะแนนเตม็ 38 คะแนน
ระดับความเส่ียงของสมาชกิ ช่วงคะแนน สัดส่วนการลงทุน 

1 (เสี่ยงต ่า) 0 – 14 คะแนน สามารถลงทนุในกองทนุรวม/ตราสาร กลุม่ท่ี 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเงินลงทนุในกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
2 ( เสี่ยงปานกลางคอ่นข้างต ่า) 15 - 21 คะแนน สามารถลงทนุในกองทนุรวม/ตราสาร กลุม่ท่ี 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินลงทนุในกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
3 (เสี่ยงปานกลางคอ่นข้างสงู) 22 - 29 คะแนน สามารถลงทนุในกองทนุรวม/ตราสาร กลุม่ท่ี 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินลงทนุในกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

4 (เสี่ยงสงู) 30 - 36 คะแนน สามารถลงทนุในกองทนุรวม/ตราสาร กลุม่ท่ี 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินลงทนุในกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
5 (เสี่ยงสงูมาก) 37 คะแนนขึน้ไป สามารถลงทนุโดยไม่มีข้อจ ากดั 

  หมายเหตุ: ตารางข้างต้นเป็นเพียงสว่นหนึง่ในการประกอบการตดัสนิใจเลอืกนโยบายการลงทนุ/แผนการลงทนุเท่านัน้ มิได้เป็นสิง่ยืนยนัว่า นโยบายการลงทนุ/แผนการลงทนุดงักลา่วเหมาะสมกบัท่านทกุประการทัง้นี ้ท่าน  
  ต้องศกึษาข้อมลูจากปัจจยัอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติมด้วย  

กองทุนรวม / ตราสาร กลุ่มท่ี 1 กองทุนรวม / ตราสาร กลุ่มท่ี 2 

- กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ - กองทนุเปิดทหารไทยจดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง - กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ (1.1), (3)

- กองทนุเปิดทหารไทยธนบดี - กองทนุเปิดทหารไทยจดัทพัลงทนุ ระยะยาว - กองทนุเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ (1.1), (3)

- กองทนุเปิดทหารไทยธนพลสั - ตราสารทนุ - กองทนุเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี ้อินคมั พลสั (1.2),  (3)

- ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบั Investment Grade - กองทนุเปิดทหารไทย SET50(2) - กองทนุเปิดทหารไทย Global Income (1.1), ( 2), (3)

- กองทนุเปิดทหารไทยธนไพศาล(2) - กองทนุเปิด JUMBO25

- กองทนุเปิดทหารไทยจดัทพัลงทนุ ระยะสัน้ * - กองทนุเปิดทหารไทย World Equity Index (2), (3)

- กองทนุเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index (2), (3)

- กองทนุเปิดทหารไทย China Equity Index (2), (3)

- กองทนุเปิดทหารไทย US500 Equity Index(2), (3)

- กองทนุเปิดทหารไทย ยโูรเปีย้น โกรท(2), (3)

- กองทนุเปิดทหารไทย Global Quality Growth(2), (3)

- กองทนุเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders(2), (3)

- กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity (2), (3)

- กองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity (2), (3)

- กองทนุเปิดทหารไทย Japan Active Equity (2), (3)

หมายเหต:ุ กองทนุรวม/ตราสารในกลุ่ม 1 นี ้ถูกจัดเป็นกองทุนรวม/ตราสารท่ีมีความเสี่ยง
ต ่า ถึงปานกลางคอ่นข้างต ่า กองทนุรวมในกลุม่นี ้จะมีนโยบายลงทนุในตราสารหนีท้ัง้หมด 
หรือเป็นสว่นใหญ่  
 * กองทุนรวมในกลุ่มนี ้ ในปัจจุบันมีเพียงกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะ
สัน้ จัดอยู่ในกลุ่มความเส่ียงปานกลางค่อนข้างสูงตามเกณฑ์การจัดความเส่ียงของ
กองทุนรวมเพราะมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน(หุ้น)   อย่างไรก็ดี เน่ืองจาก
กองทุนนีมี้การจ ากัดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน (หุ้น) ให้ไม่เกินร้อยละ 25 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวถือว่าเป็นสัดส่วนท่ีถือว่า
เป็นแนวทางอนุรักษ์(conservative) ตามทฤษฎีการลงทุนในระยะยาว ดังนัน้ บริษัท
จัดการจึงมีความเห็นว่ากองทุนนีค้วรจัดอยู่ ในเกณฑ์ของความเส่ียงปานกลาง
ค่อนข้างต ่า ส าหรับการลงทุนในกองทุนส ารองเลีย้งชีพ กองทุนรวม/ตราสารใน
กลุ่ม 1 นี ้หากมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจะท าการป้องกันความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนทัง้หมดหรือเป็นส่วนใหญ่ (ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินท่ีลงทุนในต่างประเทศโดยประมาณ) 

หมายเหต:ุ กองทนุรวม/ตราสารในกลุม่ 2 นี ้ถกูจดัเป็นกองทนุ/ตราสารท่ีมีความเสี่ยงปานกลางคอ่นข้างสงู ถึงสงู โดยบางกองทนุในกลุม่นีอ้าจมีสดัสว่นการลงทนุใน
ตราสารทนุ (หุ้น) หรือทรัพย์สินทางเลือก(Alternative Asset) ในสดัสว่นท่ีสงูหรือทัง้หมด และบางกองทนุอาจมีความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนจากการลงทนุในตราสาร
ตา่งประเทศด้วย เป็นต้น 
กองทนุรวม/ตราสารในกลุม่นีม้ีความเสี่ยงในการได้รับผลตอบแทนติดลบ หรือมีการสญูเสียในเงินต้นมากกวา่กองทนุรวม/ตราสารในกลุม่ท่ี 1  โดยสถิต ิกองทนุรวม/
ตราสารกลุม่ 2 ยกเว้นการลงทนุในทองค ามกัมีผลตอบแทนท่ีผนัผวนกวา่ในระยะสัน้ แตม่ีคา่เฉล่ียผลตอบแทนท่ีสงูกวา่ในระยะยาว 
สว่นการลงทนุในทองค าจดัวา่เป็นการลงทนุทางเลือก มีความเสี่ยงสงูพอสมควรมกัไมแ่นะน าให้เป็นการลงทนุหลกั  แตอ่าจมีไว้เพ่ือกระจายความเสี่ยง หรือสู้ภาวะ
เงินเฟ้อในสดัสว่นท่ีไมม่ากเกินไปโดยทัว่ไปไมเ่กินร้อยละ 10 ของการลงทนุในกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

(1.1) กองทนุนีจ้ะเข้าลงทนุในตราสารทางเลือก AI (ไมร่วม AI-Property) และ SIP (Special Investment Products) อาทิ หน่วยลงทุนกองทุนรวมทองค า (Gold) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัท่ีสามารถลงทุนในตราสาร non – investment grade/ unrated                

และตราสารท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์มากกวา่อตัราสว่นกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป เป็นต้น ตามท่ีระบใุนหนงัสือชีช้วน  ทัง้นี ้ท่านสามารถลงทนุรวมกนัได้ไมเ่กิน 15% ของเงินลงทนุ  
(1.2) กองทนุนีจ้ะเข้าลงทนุในตราสารทางเลือก  AI –Property ได้แก่ หน่วยลงทนุกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์หรือตราสารกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ (Property) รวมกนัได้ไมเ่กิน 15% ของเงินลงทนุ 
(2) กองทนุนีม้ีแนวโน้มจะเข้าลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives-DI) ท่ีมิใช่เพ่ือป้องกนัความเสี่ยง 
(3) กองทนุนีไ้มม่ีการป้องกนัความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน ดงันัน้จึงมี FX Risk
ข้อก าหนดและเง่ือนไขแนบท้ายแบบประเมิน 
1. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงวา่ ข้าพเจ้ามีหน้าท่ีจะต้องทบทวนข้อมลูในแบบประเมินให้เป็นปัจจบุนัตามรอบระยะเวลาท่ีหน่วยงานก ากบัดแูลท่ีเก่ียวข้องหรือบริษัทจดัการก าหนด รวมถึงท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย
2. ในกรณีท่ีครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้อมลูในแบบประเมิน หากบริษัทจดัการไมไ่ด้รับข้อมลูในแบบประเมินในรอบใหม่จากข้าพเจ้าภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการก าหนดข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการถือเอาข้อมลูของข้าพเจ้าท่ี

ปรากฏตามแบบประเมินครัง้ลา่สดุเป็นข้อมลูปัจจบุนัของข้าพเจ้า โดยมีผลใช้ได้จนถึงเวลาท่ีบริษัทจดัการได้รับข้อมลูในแบบประเมินใหมแ่ล้ว 
3. การประเมินผลคะแนนระดบัความเสี่ยงของสมาชิกตามแบบประเมินนี ้จะพิจารณาจากผลค าตอบของทกุข้อรวมกนั มิได้มีความประสงค์ท่ีจะตอบความต้องการและข้อจ ากดัการลงทนุของท่านในแตล่ะข้อของแบบสอบถาม แตเ่ป็นเพียงเพ่ือให้ได้มา

ซึ่งคะแนนระดบัความเสี่ยงโดยรวม เพ่ือท่ีจะบอกระดบัความเสี่ยงท่ีท่านยอมรับได้
4. คณะกรรมการกองทนุเป็นผู้จดัให้สมาชิกท าแบบประเมนิ และรับค าแนะน าในการลงทนุตามท่ีบริษัทจดัการจดัเตรียมไว้
5. ข้าพเจ้าขอรับรองวา่เป็นผู้ตอบค าถามดงักลา่วทัง้หมดด้วยตนเอง จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน

ลงชื่อ ................................................................................ สมาชิกกองทนุ 
  (................................................................................)  

วนั/เดือน/ปี ...............1 มกราคม 2562................................ 
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