
เอกสารแนบ 4                                                                                                                                  
หนังสือแจ้งความประสงค์ปรับสัดส่วนของมูลค่าเงนิลงทุน (Rebalance Investment Portfolio Request Form) 

สมาชิกควรจัดสรรเงนิลงทุนในกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ให้เหมาะสมกับการวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุหรือเพื่อการลงทุนในระยะยาวการลงทุนมีความเส่ียง  
     ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

ช่ือ-นามสกลุ.........................................................................................................................................รหสั................................................................ 
ขอแจ้งปรับสดัส่วนของมลูคา่เงินลงทนุ(Rebalance)  โดยประสงค์ให้ บลจ.ทหารไทยท ารายการในวนัท่ี  ......../ ......../.............     โดยเลือกนโยบายการลงทนุ
ตามรายละเอียดดงันี ้
 

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.  ข้าพเจ้าได้ศึกษานโยบายการลงทุนทัง้หมดท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิเลือกในหนังสือชีช้วนและตกลงรับทราบค าเตือนเก่ียวกับความเส่ียงตลอดจนข้อแนะน าเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละนโยบายผ่านเว็บไซต์ www.tmbam.com   

รวมถงึความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้จากการจัดการกองทุน  
**2.  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดท่ีมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน หรือมีนโยบายป้องกันความเส่ียงต ่ากว่าร้อยละ 90 ของเงนิลงทุน ดังนัน้การลงทุน

ในนโยบายดังกล่าวจงึมี Foreign Exchange Risk (“FX Risk”) ข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน หรือได้รับเงนิคืนต ่ากว่าเงนิลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ 
3.  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าเลือกลงทุนในรูปแบบการลงทุนท่ีมีระดับความเส่ียงสูงกว่าความสามารถในการรับความเส่ียงของข้าพเจ้าท่ีประเมินได้จากแบบประเมินระดับความสามารถในการรับความเส่ียง ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีความ

ประสงค์จะลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนท่ีระบุข้างต้น และยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการลงทุนดังกล่าวได้ และในกรณีท่ีระดับความเส่ียงของรูปแบบการลงทุนท่ีข้าพเจ้าเลือกต ่ากว่าความสามารถในการรับความเส่ียงท่ีข้าพเจ้า
ยอมรับได้นัน้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนท่ีมีระดับความเส่ียงต ่าไป ผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุนดังกล่าวอาจต ่ากว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับความเส่ียงท่ีข้าพเจ้ายอมรับได้ 

4.  ข้าพเจ้ารับทราบว่านอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ท่ีข้าพเจ้าจะพงึได้รับตามข้อบังคับกองทุน ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ จากกองทุนอีก รวมถงึสิทธิใดๆท่ีเกิดจากผลตอบแทนท่ีไม่เท่ากันกับนโยบาย/แผนการลงทุนอ่ืน 
5.  ข้าพเจ้ารับทราบและยนิยอมว่า 

- เอกสารฉบับนีจ้ะต้องถงึส่วนงานทะเบียนสมาชกิกองทุนส ารองเลีย้งชีพ บลจ.ทหารไทย ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันท ารายการท่ีได้แจ้งไว้ข้างต้น เพื่อให้ส่วนงานทะเบียนสมาชกิฯ ท ารายการได้ตามวันดังกล่าว แต่ถ้าหากเอกสารฉบับนี ้
ส่งถงึส่วนงานทะเบียนสมาชกิฯ หลังเวลา 12.00 น. ของวันท ารายการท่ีได้แจ้งไว้ข้างต้น ส่วนงานทะเบียนสมาชกิฯ จะท ารายการให้ในวันท าการถัดไป  

- ในกรณีเอกสารท่ีส่วนงานทะเบียนสมาชกิฯ ได้รับไม่ระบุวันท ารายการ หรือได้รับเอกสารภายหลังวันท ารายการท่ีระบุ  หากส่วนงานทะเบียนสมาชกิฯ ได้รับเอกสารก่อนเวลา 12.00 น. ส่วนงานทะเบียนสมาชกิฯ จะท ารายการให้ใน
วันท่ีได้รับเอกสารนัน้ แต่ถ้าหากส่วนงานทะเบียนสมาชกิฯ ได้รับเอกสารหลังเวลา 12.00 น. ส่วนงานทะเบียนสมาชกิฯ จะท ารายการให้ในวันท าการถัดไป หรือในวันแรกท่ีสามารถท ารายการได้ 

- หากระบบยังมีรายการปรับสัดส่วนอ่ืนคงค้างอยู่ ระบบอาจต้องด าเนินการท ารายการคงค้างนัน้ให้แล้วเสร็จก่อนท่ีจะด าเนินการตามค าส่ังปรับสัดส่วนใหม่นี ้ซึ่งอาจส่งผลให้การด าเนินการปรับสัดส่วนใหม่นีเ้ล่ือนออกไปจากก าหนด
วันท ารายการตามค าส่ังนี ้

6.  ข้าพเจ้ารับทราบและยนิยอมว่า บลจ.ทหารไทยอาจไม่สามารถลงทุนเพื่อปรับสัดส่วนให้เท่ากับสัดส่วนท่ีข้าพเจ้าได้ระบุไว้ข้างต้น โดยสัดส่วนการลงทุนท่ีระบบจัดท าอาจเป็นเพียงค่าใกล้เคียงกับสัดส่วนท่ีระบุไว้ตามค าส่ังนี ้เน่ืองจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์ท่ีใช้ในการค านวณมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและในกรณีท่ี วันท่ีระบบท ารายการปรับสัดส่วนตรงกับวันท่ีมีเงนิลงทุนเข้า สัดส่วนท่ีได้อาจจะแตกต่างกับสัดส่วนท่ีระบุนีอ้ย่างเป็นสาระส าคัญ อัน
เป็นผลเน่ืองมาจากล าดับก่อน-หลังของการท ารายการในระบบ ซึ่งจะต้องน าอัตราการลงทุนสูงสุดท่ีคณะกรรมการกองทุนของแต่ละบริษัทนายจ้าง และตามข้อก าหนดของทางการมาค านวณควบคู่กันไปด้วย 

7.  บลจ.ทหารไทย ขอสงวนสิทธิไม่รับค าส่ังท ารายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงนิลงทุน (Rebalance) ส าหรับเดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม หากผลของการปรับสัดส่วนมูลค่าเงนิลงทุน (Rebalance) นัน้ท าให้สมาชกิไม่สามารถเข้าลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทางได้ทันก่อนวันท าการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม ถ้าได้รับเอกสารระบุหรือไม่ระบุวันท่ีในช่วงวันดังกล่าว จะด าเนินการให้ในวันท าการแรกของเดือนถัดไป 

8.  ข้าพเจ้ารับทราบและยนิยอมให้ บลจ.ทหารไทย ยกเลิกค าส่ังนี ้ในกรณีท่ีข้าพเจ้าก าหนดสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) ตามท่ีระบุข้างต้นเกินกว่าอัตราการลงทุนสูงสุดท่ีคณะกรรมการกองทุนของแต่ละบริษัทนายจ้าง หรือ
กฎหมาย/หลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการประกาศก าหนด 

9.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดท่ีแจ้งข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

 
 
 

X _________________________________________________________________ 
                                          ลงนามรับทราบและยอมรับความเส่ียงเพิ่มเตมิข้างต้นแล้ว / ลายมือสมาชิก 

http://www.tmbam.com/

