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แบบแจ้ งความประสงค์ เ ลือ กแผนการลงทุน โดยสมัค รใจ
กองทุน สํารองเลีย้ งชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟั น ด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
เฉพาะส่ ว นนายจ้ าง

วัน ที่
รหัส กองทุน
เลขที่น ายจ้ าง

การเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนของสมาชิก โดยไม่ทําแบบประเมินความเสี่ยงฯ จะทําให้ สมาชิกกองทุนไม่ทราบถึงระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของตนเอง อันอาจจะนําไปสูก่ ารเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพที่ไม่เหมาะสม
วันที่……… เดือน……………….พ.ศ.……….
เรี ยน คณะกรรมการกองทุน
ข้ าพเจ้ า (โปรดระบุคํานําหน้ า)
เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน

…….....……….…ชื่อ…….……...….……...........................………นามสกุล ……..…………..………………………………

รหัสพนักงาน..........................................

รหัส สมาชิ ก กองทุน ..................................... ฝ่ าย....... ............................................................................................ .................แผนก
..................................................................................................................ประสงค์จะเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนเพื่อนําส่งเงินเข้ ากองทุนและ
โอนเงินเข้ ากองทุน (ถ้ ามี) ภายใต้ นโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี ้
1. ข้ าพเจ้ าได้ ทําแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (แบบประเมินความเสี่ยง หรื อ
Member Risk Profile) และได้ รับคําแนะนําการลงทุนจากบริ ษัทจัดการโดยผ่านคณะกรรมการกองทุนตามข้ อมูลที่บริ ษัทจัดการได้
จัดเตรี ยมไว้ ให้ ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ข้าพเจ้ าปฏิเสธไม่ให้ ข้อมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงดังกล่าวหรื อให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน ให้ ถือว่า
ข้ าพเจ้ าไม่ประสงค์จะรับคําแนะนําการลงทุนตามข้ อมูลที่บริ ษัทจัดการได้ จัดเตรี ยมไว้ และประสงค์จะตัดสินใจในการลงทุนด้ วยตัว
ข้ าพเจ้ าเอง
2. ข้ าพเจ้ าประสงค์จะนําส่งเงินสะสมเข้ ากองทุนในอัตราร้ อยละ......................ของค่าจ้ าง (ตังแต่
้ ร้อยละ 3-15)
3. ข้ าพเจ้ าประสงค์จะนําส่งเงินเข้ ากองทุนภายใต้ นโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน ดังนี ้
(โปรดทําเครื่ องหมาย ในช่อง  เพื่อเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน)

นโยบาย/แผนการลงทุน

นโยบายการลงทุน

สัด ส่ วนเงิน นําส่ ง

 แผนการลงทุน 1

ตราสารหนี ้ระยะสันภาครั
้
ฐ สถาบันการเงิน

100%

 แผนการลงทุน 2

ตราสารหนี ้

100%

 แผนการลงทุน 3

ผสม หุ้นไม่เกินร้ อยละ 10

100%

 แผนการลงทุน 4

ผสม หุ้นไม่เกินร้ อยละ 25

100%

 แผนการลงทุน 5

ผสม หุ้นและ FIF ไม่เกินร้ อยละ 25

100%

 แผนการลงทุน 6

ตราสารหนี ้ 60% : ตราสารทุน 40%

100%
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คําเตือ น
กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรื อแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่สมาชิกรับได้ ซึง่ ใน
บางปี อาจทําให้ ผลตอบแทนมีความผันผวน จนทําให้ มลู ค่าเงินกองทุนที่สมาชิกได้ รับไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง
กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรื อแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงตํ่ ากว่าระดับความเสี่ยงที่สมาชิกรับได้ อาจทํา
ให้ สมาชิกได้ รับผลตอบแทนตํ่าลง จนส่งผลให้ มลู ค่าเงินกองทุนไม่เพียงพอที่จะใช้ จ่ายเมื่อยามเกษี ยณอายุ

4. ในกรณีที่ข้าพเจ้ าเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงหรื อตํ่ากว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ ารับได้
หรื อกรณีที่ข้าพเจ้ าเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ซึง่ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อพิจารณา
ตามข้ อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงแล้ ว ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่าได้ รับทราบคําเตือนซึง่ บริษัทจัดการจัดเตรี ยมไว้ ให้ แล้ วและตกลงยอมรับ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้น และขอยืนยันว่าข้ าพเจ้ ามีความประสงค์จะลงทุนตามนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน ตามที่ข้าพเจ้ าได้
กําหนดไว้ ข้างต้ น
(ลงชื่อ)

สมาชิก
(

)

ความเห็น ของคณะกรรมการกองทุน ผู้ม ีอ าํ นาจลงนาม
อนุมตั ิการเลือกแผนการลงทุน
ไม่อนุมตั ิ การเลือกแผนการลงทุน
โปรดระบุเหตุผล
..........................................................................................................
.........................................................................................................

.......................................................................................
( .............................................................................. )
กรรมการ/ผู้รับมอบอํานาจ ลงนามรับรอง
วันที่............./.................../..................

