
เอกสารแนบ 3                                                                                                                                  
หนังสือแจ้งความประสงค์ก าหนด / เปล่ียนสัดส่วนการลงทุนส าหรับเงนิเข้าใหม่(Asset Allocation / Reallocation  of Investment Request Form) 

สมาชิกควรจัดสรรเงินลงทุนในกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ให้เหมาะสมกับการวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ หรือเพื่อการลงทุนในระยะยาว 
การลงทุนมีความเส่ียง  ผู้ลงทุนควรศกึษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
วนั/เดือน/ปี ...................................... 

 
ช่ือ-นามสกลุ.................................................................................................................................................รหสั............................................................ 
 แจ้งสดัส่วนการลงทนุครัง้แรก(Asset Allocation) หรือ  แจ้งเปล่ียนสดัส่วนการลงทนุส าหรับเงินเข้าใหม่(Reallocation) โดยมีผลตัง้แตเ่ดือน......../..... 

 
นโยบายลงทุน สัดส่วนการลงทุน

(%) 
แผนการลงทุนท่ีเลือก 

1.  นโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุ กองทนุเปิดทหารไทย ธนรัฐ 100 

2.  นโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุ กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ : ธนไพศาล 75 : 25  
3.  นโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุ กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ : ธนไพศาล  50 : 50  
4.  นโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุ กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ : ธนไพศาล : SET 50 50 : 40 : 10  
5.  นโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุ กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ : ธนไพศาล : SET 50 : JUMBO25 40 : 40 : 10 : 10  
6.  นโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุ กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ : ธนไพศาล : SET 50 : JUMBO25 40 : 30 : 20 : 10  
7.  นโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุ กองทนุเปิดทหารไทยไพศาล : SET 50 : Global Quality Growth : พร็อพเพอร์ตี ้อินคมั พลสั 60 : 20 : 5 : 15  
8.  นโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุ กองทนุเปิดทหารไทยไพศาล : SET 50 : Global Quality Growth : พร็อพเพอร์ตี ้อินคมั พลสั 50 : 25 : 10 : 15  
9.  นโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุ กองทนุเปิดทหารไทยไพศาล : SET 50 : Global Quality Growth : พร็อพเพอร์ตี ้อินคมั พลสั 30: 40 : 15 : 15  
หมายเหต ุนโยบายเปิดทหารไทย Global Quality Growth และนโยบายเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี ้อินคัม พลัส ไม่มีการป้องกันความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน ดังนัน้จึงมี FX Risk** 

 

 

ค ารับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการ 
1.  ข้าพเจ้าได้ศึกษานโยบายการลงทุนทัง้หมดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิเลือกในหนังสือชีช้วนและตกลงรับทราบค าเตอืนเกี่ยวกับความเส่ียงตลอดจนข้อแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละนโยบายผ่าน

เว็บไซต์ www.tmbam.com รวมถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้จากการจดัการกองทุน 
**2.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน หรือมีนโยบายป้องกันความเส่ียงต ่ากว่าร้อยละ 90 

ของเงนิลงทุน ดงันัน้การลงทุนในนโยบายดงักล่าวจงึมี Foreign Exchange Risk (“FX Risk”) ข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน หรือได้รับเงนิคืนต ่ากว่าเงนิลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ 

3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในรูปแบบการลงทุนที่มีระดับความเส่ียงสูงกว่าความสามารถในการรับความเส่ียงของข้าพเจ้าที่ประเมินได้จากแบบประเมินระดับความสามารถในการรับความเส่ียง  ข้าพเจ้าขอ

ยนืยนัว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนที่ระบุข้างต้น และยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดจากการลงทุนดังกล่าวได้ และในกรณีที่ระดับความเส่ียงของรูปแบบการลงทุนที่ข้าพเจ้าเลือกต ่า

กว่าความสามารถในการรับความเส่ียงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้นัน้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนที่มีระดับความเส่ียงต ่าไป ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนดังกล่าวอาจต ่ากว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับ

ความเส่ียงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ 

4.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในครัง้แรก หรือ ก าหนดสัดส่วนไม่ถูกต้อง  ข้าพเจ้ารับทราบว่า บลจ.ทหารไทย ในฐานะบริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะน าเงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพของ

ข้าพเจ้าไปลงทุนในนโยบายที่มีความเส่ียงต ่าสุดในขณะนัน้ (นโยบายที่มีความเส่ียงต ่าสุดพจิารณาจากกรอบนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนของแต่ละนายจ้างก าหนดไว้) 

5.   ข้าพเจ้ารับทราบว่านอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ข้าพเจ้าจะพงึได้รับตามข้อบังคับกองทุน ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ จากกองทุนอีก รวมถึงสิทธิ          ใดๆที่เกิดจากผลตอบแทนที่ไม่

เท่ากันกับนโยบาย/แผนการลงทุนอื่น 

6.  หาก บลจ.ทหารไทยไม่สามารถลงทุนเพื่อปรับสัดส่วนให้เป็นไปตามความประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นได้ เน่ืองจากหากลงทุนแล้วจะท าให้สัดส่วนการลงทุนในบางนโยบายการลงทุนของข้าพเจ้าเกินกว่า

อัตราส่วนที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการประกาศก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้ บลจ.ทหารไทย น าเงินลงทุนในส่วนที่เกินกว่าอัตราส่วนดังกล่าวไปลงทุนในนโยบายการลงทุนอื่นที่

คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนก าหนด หรือในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนมิได้ก าหนดไว้ ให้ บลจ.ทหารไทย น าไปลงทุนในนโยบายการลงทุนที่มีความเส่ียงน้อยที่สุดของแต่ละนายจ้างที่

อนุมัตใิห้กับสมาชิกของนายจ้างนัน้ๆ ลงทุนได้ 

7.   ข้าพเจ้ารับทราบและยนิยอมว่า เอกสารฉบับนีจ้ะต้องถึงส่วนงานนายทะเบียนสมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพ บลจ.ทหารไทย ก่อนการท ารายการเงนิเข้าในงวดเดือนที่ได้แจ้งความประสงค์ข้างต้น เพื่อให้

ส่วนงานนายทะเบียนสมาชิกฯ ท ารายการได้ทนัส าหรับเงนิเข้าใหม่ในงวดนัน้  แต่ถ้าหากเอกสารฉบับนีส่้งถึงส่วนงานนายทะเบียนสมาชิกฯ ภายหลังวันท ารายการเงินเข้าใหม่ในงวดเดือนดังกล่าวแล้ว 

การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขตามหนังสือฉบับนี ้จะมีผลกับการลงทุนส าหรับเงนิเข้าใหม่ในงวดเดอืนถัดไปและในกรณีเอกสารที่ส่วนงานนายทะเบียนสมาชิกฯ ได้รับไม่ได้ระบุเดือนที่มีผลในการท ารายการ 

ส่วนงานนายทะเบียนสมาชิกฯ จะท ารายการให้ส าหรับเงนิเข้าใหม่ในงวดเดอืนแรกที่สามารถท ารายการได้ 

8.   ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดที่แจ้งข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
 
 
 

X ____________________________________________________________________ 
                          ลงนามรับทราบและยอมรับความเส่ียงเพิ่มเตมิข้างต้นแล้ว / ลายมือสมาชิก 

http://www.tmbam.com/

