เอกสารแนบ 1.1
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/
แผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพ (Member Risk Profile)
วันที่____/_____/_____ (กรุ ณาระบุวนั ที่ทาแบบประเมิน)
รหัสสมาชิก____________________
เลขที่บตั รประชาชน_________________________
ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________
ฝ่ าย/แผนก_________________________________________________________
บริ ษัท_____________________________________________________________
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ________________________________________________
____________________________________________________ซึง่ จดทะเบียนแล้ ว
แบบประเมินควมเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน
ของสมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ (แบบประเมิน) นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ทราบถึ งระดับความ
เสี่ยงที่อาจเหมาะสมกับตนเองในลักษณะทัว่ ไป เพื่อเป็ นแนวทางในการเลือกนโยบายการลงทุน
ได้ อย่างเหมาะสม สอดคล้ องกับความรู้ ความเข้ าในเกี่ ยวกับการลงทุน 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 งมากที่สุด เพื่อให้ บริ ษัทจัดการสามารถประมวลผลระดับความ
เสี่ยงที่เหมาะสมกับท่านได้
ท่านสามารถทาแบบประเมินด้ วยวิธีการกรอกข้ อมูลในแบบประเมินฉบับนี ้ และส่งกลับมา
ที่บริ ษัทจัดการ หรื อ ตอบแบบประเมินผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษั ทจัดการ
จะกาหนดขึน้ ในอนาคต โดยบริ ษัทจัดการจะยึดถื อข้ อมูลในแบบประเมินฉบับ ล่าสุดเพื่ อ ใช้
ประเมินระดับความเสี่ยงของสมาชิก
อนึ่ง ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป สานักงาน ก.ล.ต. มีหลักเกณฑ์ กาหนดให้
สมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพทาแบบประเมินเพื่อทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับ
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
(1) ได้
(2) ไม่ได้
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
A
(หมายเหตุ: 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

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 ว่าจะมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่สูงขึ ้น
บ้ าง
(2) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ เล็กน้ อยเพื่อมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่สูง ขึน้
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 การลงทุน ที่ ส ร้ างกระแสรายได้ ประจ า และให้ ค วาม
ปลอดภัยในการลงทุนสูง แม้ วา่ จะได้ รับผลตอบแทนในระดับที่ต่าสุด
(2) รับได้ ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้ บ้างเพื่อ
เพิ่มโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่สงู ขึ ้นในระยะยาว
(3) ปานกลาง โดยสามารถรั บ ความเสี่ย งได้ พ อสมควร เพื่ อ สร้ างโอกาสในการได้ รับ
ผลตอบแทนที่สงู กว่าในระยะยาว
(4) มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ สงู สุดเพื่อสร้ 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) รั บความเสี่ยงในการสูญเสียเงิ นต้ นได้ บ้าง เพื่อคงระดั บอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนให้ สงู กว่าอัตราเงินเฟ้ อ
(3) เน้ นสร้ างผลตอบแทนให้ สงู กว่าระดับเงินเฟ้ อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยง
ได้
(4) ต้ องการให้ ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้ อมากที่สดุ โดยสามารถรับความเสี่ยงได้
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

ลงชื่อผู้บนั ทึกข้ อมูล

หน้ า 1 จาก 2

ปรับปรุง 17082020

ไม่ได้

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 ซึ่งมีคะแนนเต็ม 38 คะแนน
ระดับความเสี่ยงของสมาชิก
ช่ วงคะแนน
สัดส่ วนการลงทุน
1 (เสีย่ งต่า)
0 – 14 คะแนน
สามารถลงทุนในกองทุนรวม/ตราสาร กลุม่ ที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของเงินลงทุนในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
2 ( เสีย่ งปานกลางค่อนข้ างต่า)
15 - 21 คะแนน
สามารถลงทุนในกองทุนรวม/ตราสาร กลุม่ ที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 ของเงินลงทุนในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
3 (เสีย่ งปานกลางค่อนข้ างสูง)
22 - 29 คะแนน
สามารถลงทุนในกองทุนรวม/ตราสาร กลุม่ ที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของเงินลงทุนในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
4 (เสีย่ งสูง)
30 - 36 คะแนน
สามารถลงทุนในกองทุนรวม/ตราสาร กลุม่ ที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของเงินลงทุนในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
5 (เสีย่ งสูงมาก)
37 คะแนนขึ ้นไป
สามารถลงทุนโดยไม่มีข้อจากัด
หมายเหตุ: ตารางข้ างต้ นเป็ นเพียงส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนเท่านัน้ มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันว่า นโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับท่านทุกประการทังนี
้ ้ ท่าน
ต้ องศึกษาข้ อมูลจากปั จจัยอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติมด้ วย

กองทุนรวม / ตราสาร กลุ่มที่ 1

กองทุนรวม / ตราสาร กลุ่มที่ 2

- กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

- กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง

- กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ (1.1), (2), (3)

- กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

- กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

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

- กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

- ตราสารทุน

- ตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade

- กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50(2)

- กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม
พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล(1.2),(2),(3)
- กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income (1.1), ( 2), (3)

- กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ (2)

- กองทุนเปิ ด JUMBO25

- นโยบาย ทีเอ็มบี เพื่อเกษี ยณ 2070(2),(3),(4)

- กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั ้น *

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

- นโยบาย ทีเอ็มบี เพื่อเกษี ยณ 2060(2),(3),(4)

- นโยบาย ทีเอ็มบี ยามเกษียณ(2),(3),(4)

- กองทุนเปิ ดทหารไทย Emerging Markets Equity Index (2), (3)

- นโยบาย ทีเอ็มบี เพื่อเกษี ยณ 2050(2),(3),(4)

- 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 ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity (2), (3)

- นโยบาย ทีเอ็มบี เพื่อเกษี ยณ 2040(2),(3),(4)
นโยบาย ทีเอ็มบี เพื่อเกษียณ 2030(2),(3),(4)
- นโยบายตราสารทุนโลก โดยปิ ดความเสีย่ งอัตรา
แลกเปลี่ยน (Hedged FX Policy)** (2) (3)
- นโยบายตราสารทุนโลก โดยไม่ปิดความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน (Un-hedged FX Policy)*** (2) (3)
- นโยบายตราสารอสังหาริมทรัพย์ ตามนโยบายของกองทุนรวมปลายทาง อัน
ได้ แก่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Property****(1.2), (2), (3)
- นโยบายตราสารหนี ้โลก ตามนโยบายของกองทุนรวมปลายทาง อันได้ แก่
กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income***** (1.1), (2), (3)
- นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี ้ยงชีพ

- 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 ีการจากัดสัดส่ วนการลงทุนในตราสารทุน (หุ้น) ให้ ไม่ เกินร้ อยละ 25
ของมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่ วนดังกล่ าวถือว่ าเป็ นสัดส่ วนที่ถือว่ า
เป็ นแนวทางอนุรักษ์ (conservative) ตามทฤษฎีการลงทุนในระยะยาว ดังนัน้ บริษัท
จัดการจึงมีความเห็นว่ ากองทุนนีค้ วรจัดอยู่ในเกณฑ์ ของความเสี่ยงปานกลาง
ค่ อนข้ างต่า สาหรับการลงทุนในกองทุนสารองเลีย้ งชีพ กองทุนรวม/ตราสารใน
กลุ่ม 1 นี ้ หากมีการลงทุนในตราสารต่ างประเทศ กองทุนจะทาการป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ หมดหรือเป็ นส่ วนใหญ่ (ไม่ ต่ากว่ าร้ อยละ 80 ของ
มูลค่ าทรัพย์ สินที่ลงทุนในต่ างประเทศโดยประมาณ)

หมายเหตุ: กองทุนรวม/ตราสารในกลุม่ 2 นี ้ ถูกจัดเป็ นกองทุน/ตราสารที่มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้ างสูง ถึงสูง โดยบางกองทุนในกลุม่ นี ้อาจมีสดั ส่วนการ
ลงทุนในตราสารทุน (หุ้น) หรื อทรัพย์สินทางเลือก(Alternative Asset) ในสัดส่วนที่สงู หรือทังหมด
้
และบางกองทุนอาจมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
ลงทุนในตราสารต่างประเทศด้ วย เป็ นต้ น
กองทุนรวม/ตราสารในกลุม่ นี ้มีความเสี่ยงในการได้ รับผลตอบแทนติดลบ หรือมีการสูญเสียในเงินต้นมากกว่ากองทุนรวม/ตราสารในกลุม่ ที่ 1 โดยสถิติ
กองทุนรวม/ตราสารกลุม่ 2 ยกเว้ นการลงทุนในทองคามักมีผลตอบแทนที่ผนั ผวนกว่าในระยะสัน้ แต่มีคา่ เฉลีย่ ผลตอบแทนที่สงู กว่าในระยะยาว
ส่วนการลงทุนในทองคาจัดว่าเป็ นการลงทุนทางเลือก มีความเสี่ยงสูงพอสมควรมักไม่แนะนาให้ เป็ นการลงทุนหลัก แต่อาจมีไว้ เพื่อกระจายความเสี่ยง หรือสู้
ภาวะเงินเฟ้อในสัดส่วนที่ไม่มากเกินไปโดยทัว่ ไปไม่เกินร้ อยละ 10 ของการลงทุนในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
** นโยบายตราสารทุนโลก โดยปิ ดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Hedged FX Policy) ตามนโยบายของกองทุนรวมปลายทาง อันได้ แก่ กองทุนเปิ ดทหารไทย
Global Quality Growth และ/หรื อตราสาร/กองทุนอื่นที่จะพิจารณาเพิ่มเติมในอนาคตตามที่ระบุในสัญญา โดยไม่ทาให้ ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk
spectrum) เพิ่มขึ ้น
*** นโยบายตราสารทุนโลก โดยไม่ปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Un-hedged FX Policy) ตามนโยบายของกองทุนรวมปลายทาง อันได้ แก่ กองทุนเปิ ด
ทหารไทย World Equity Index และ/หรือตราสาร/กองทุนอื่นที่จะพิจารณาเพิ่มเติมในอนาคตตามที่ระบุในสัญญา โดยไม่ทาให้ ระดับความเสี่ยงของการลงทุน
(risk spectrum) เพิ่มขึ ้น
****นโยบายตราสารอสังหาริ มทรัพย์ ตามนโยบายของกองทุนรวมปลายทาง อันได้ แก่ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Property และ/หรือตราสาร/กองทุนอื่นที่จะ
พิจารณาเพิ่มเติมในอนาคตตามที่ระบุในสัญญา โดยไม่ทาให้ ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ ้น
*****นโยบายตราสารหนี โ้ ลก ตามนโยบายของกองทุนรวมปลายทาง อันได้ แก่ กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income และ/หรื อตราสาร/กองทุน อื่น ที่ จ ะ
พิจารณาเพิ่มเติมในอนาคตตามที่ระบุในสัญญา โดยไม่ทาให้ ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ ้น

(1.1)

กองทุนนีจ้ ะเข้ 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)

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

(2)

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

(3)

กองทุนนี ้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทังจ
้ านวน ดังนันจึ
้ งมี FX Risk

(4)

หากสมาชิกเลือกลงทุนนโยบายการลงทุนแบบสมดุลตามอายุ (Target Retirement Fund) จะไม่สามารถเลือกลงทุนผสมกับนโยบายการลงทุนทัว่ ไป ที่ให้ สมาชิกเป็ นผู้เลือกแผนการลงทุน (Employee’s choice scheme)
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขแนบท้ ายแบบประเมิน
1. ข้ าพเจ้ ารับทราบและตกลงว่า ข้ าพเจ้ ามีหน้ าที่จะต้ องทบทวนข้ อมูลในแบบประเมินให้ เป็ นปั จจุบนั ตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกากับดูแลที่เ กี่ยวข้ องหรือบริษัทจัดการกาหนด รวมถึงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้ วย
2. ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้ อมูลในแบบประเมิน หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับข้ อมูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากข้ าพเจ้ าภายในระยะเวลา ที่บริ ษัทจัดการกาหนดข้ าพเจ้ าตกลงและยินยอมให้ บริ ษัทจัดการถือเอาข้ อมูลของข้ าพเจ้ าที่
ปรากฏตามแบบประเมินครัง้ ล่าสุดเป็ นข้ อมูลปั จจุบนั ของข้ าพเจ้ า โดยมีผลใช้ ได้ จนถึงเวลาที่บริษัทจัดการได้ รับข้ อมูลในแบบประเมินใหม่แล้ ว
3. การประเมินผลคะแนนระดับความเสี่ยงของสมาชิกตามแบบประเมินนี ้จะพิจารณาจากผลคาตอบของทุกข้ อรวมกัน มิได้ มีความประสงค์ที่จะตอบความต้ องการและข้ อจากัดการลงทุนของท่านในแต่ละข้ อของแบบสอบถาม แต่เป็ นเพียงเพื่อให้ ได้มา
ซึ่งคะแนนระดับความเสี่ยงโดยรวม เพื่อที่จะบอกระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้
ลงชื่อ ................................................................................ สมาชิกกองทุน
4. คณะกรรมการกองทุนเป็ นผู้จดั ให้ สมาชิกทาแบบประเมิน และรับคาแนะนาในการลงทุนตามที่บริษัทจัดการจัดเตรียมไว้

(................................................................................)

5. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าเป็ นผู้ตอบคาถามดังกล่าวทังหมดด้
้
วยตนเอง จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน

วัน/เดือน/ปี ........................................................................
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ปรับปรุง 17082020

