แบบแสดงขอมูลผูถือหนวยลงทุน (บุคคลธรรมดา) และประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
(วัตถุประสงคในการลงทุน และขอจำกัดในการลงทุน)
ใบคำขอเอาประกันชีวิต / กรมธรรมประกันภัยเลขที่………………………………………
ชื่อและนามสกุล ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัย..............................................................................................................................................................
(ในกรณีทผ่ี ขู อเอาประกันภัย / ผูเ อาประกันภัย ยังไมบรรลุนติ ภิ าวะ ใหบดิ า / มารดา หรือผูแ ทนโดยชอบธรรมเปนผูต อบคำถาม)
เรียน บริษัท เอไอเอ จำกัด
ตามที่ขาพเจามีความประสงคที่จะทำธุรกรรมตางๆ กับบริษัท เอไอเอ จำกัด (บริษัทฯ) ขาพเจาจึงขอใหขอมูลแกบริษัทฯ ดังนี้
แบบแสดงขอมูลผูถือหนวยลงทุน
1. วันเดือนปเกิด : ……………………......................................…....…….. สัญชาติ....................................................................................................
2. สถานภาพการสมรส :
โสด
สมรสจดทะเบียน
สมรสไมจดทะเบียน
หยา
หมาย
3. ที่อยูตามทะเบียนบาน : ........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
4. ที่อยูที่ใชในการติดตอและรับสงเอกสาร : ................................................................................................................................................................
............................................................................ โทรศัพทบาน................................................. โทรศัพทมือถือ.........................................................
หมายเหตุ : กรณีทเ่ี ปนการทบทวนขอมูล หากทานประสงคทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยูท ใ่ี ชในการติดตอและรับสงเอกสารสำหรับกรมธรรมของทาน ทานสามารถทำไดดว ยตนเองผานแอปพลิเคชัน AIA iService
หรือสงใบคำขอเปลี่ยนแปลง แบบ 1 (ขอมูลทั่วไป) มายังบริษัท หรือติดตอตัวแทน หรือ AIA Call Center 1581

5. วุฒิการศึกษา
ต่ำกวาปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ปริญญาโทหรือเทียบเทา
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา
6. อาชีพ
ขาราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
นักเรียน /นักศึกษา
พระภิกษุ
แมบาน / ไมไดทำงาน
เกษียณอายุ
ไมไดประกอบอาชีพ
อาชีพอิสระ (ระบุ) ....................................................
ธุรกิจสวนตัว (ระบุ)...................................................................
7. สถานที่ทำงาน .................................................................................................................................... ตำแหนง ...................................................
8. รายไดตอเดือน
ไมเกิน 30,000 บาท
30,001 – 50,000 บาท
50,001-70,000 บาท
70,001 – 100,000 บาท
100,001 - 250,000 บาท
250,001 - 500,000 บาท
ตั้งแต 500,001 บาทขึ้นไป
9. รายไดตอป (บาท) .................................................................................................................................................................................................
10. แหลงที่มาของรายไดมาจาก : ประเทศไทย
ประเทศอื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................................
11. แหลงที่มาของเงิน : (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
เงินเดือน / เงินบำเหน็จ
เงินออม
มรดก
เงินปนผล / ดอกเบี้ย
ธุรกิจสวนตัว
การขายอสังหาริมทรัพย / สังหาริมทรัพย
อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………......................................……
12. วัตถุประสงคการลงทุน
เพื่อเก็บออม
เพื่อสรางผลกำไร
อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................................
13. ทรัพยสินที่ถือครองในปจจุบันไดมาจาก: (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
เงินเดือน / เงินออม
มรดก
การขายอสังหาริมทรัพย / สังหาริมทรัพย
การประกอบธุรกิจสวนตัว
อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………................................................................…………………………
14. มูลคาทรัพยสินสุทธิโดยประมาณ (บาท) …………………...................................................................................……………………………............
15. บุคคลที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดทายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม (Controlling person)
ตนเอง
ผูอื่น (โปรดระบุ)
ชื่อ – สกุล ............................................................................... ที่อยูเลขที่............................................................................................................
...........................................................................................................................ความสัมพันธกับลูกคา.............................................................
กรุณาตอบแบบสอบถามดานลางตามความจริง ถูกตอง เปนปจจุบัน และครบถวน ทั้งนี้การใหขอมูลของทานจะมีผลตอการใหบริการหรือการใหคำแนะนำที่ทาน
จะไดรับจากตัวแทนประกันชีวิต / นายหนาประกันชีวิต
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คำถามขอ 1-10 ใชเพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของทาน

1. ปจจุบันทานอายุ
1. ตั้งแต 60 ปขึ้นไป
2. 45 - 59 ป
3. 35 – 44 ป
4. นอยกวา 35 ป
2. ปจจุบันทานมีภาระทางการเงินและคาใชจายประจำ เชน คาผอนบาน รถ คาใชจายสวนตัว และคาเลี้ยงดูครอบครัวเปนสัดสวนเทาใด
1. มากกวารอยละ 75 ของรายไดทั้งหมด
2. ระหวางรอยละ 50 ถึงรอยละ 75 ของรายไดทั้งหมด
3. ตั้งแตรอยละ 25 แตนอยกวารอยละ 50 ของรายไดทั้งหมด
4. นอยกวารอยละ 25 ของรายไดทั้งหมด
3. ทานมีสถานภาพทางการเงินในปจจุบันอยางไร
1. มีทรัพยสินนอยกวาหนี้สิน
2. มีทรัพยสินเทากับหนี้สิน
3. มีทรัพยสินมากกวาหนี้สิน
4. มีความมั่นใจวามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใชชีวิตหลังเกษียณอายุแลว
4. ทานเคยมีประสบการณ หรือมีความรูในการลงทุนในทรัพยสินกลุมใดตอไปนี้บาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
1. เงินฝากธนาคาร
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
3. หุนกู หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
4. หุนสามัญ หรือกองทุนรวมหุน หรือสินทรัพยอื่นที่มีความเสี่ยงสูง
PT0215008/03-2021
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ผลคะแนน

5. ระยะเวลาที่ทานคาดวาจะไมมีความจำเปนตองใชเงินลงทุนนี้
1. ไมเกิน 1 ป
2. ตั้งแต 1 ปแตนอยกวา 3 ป
3. ตั้งแต 3 ป ถึง 5 ป
4. มากกวา 5 ป
6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของทาน คือ
1. เนนเงินตนตองปลอดภัยและไดรับผลตอบแทนสม่ำเสมอ แตต่ำได
2. เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินตนไดบาง
3. เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินตนไดมากขึ้น
4. เนนผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเงินตนสวนใหญได
7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอยางผลตอบแทนของกลุมการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นดานลาง ทานเต็มใจที่จะลงทุนในกลุมการลงทุนใดมากที่สุด
1

2

3

4

30%
20%
10%
0%
-10%

2.5%

7%
-1%

15%
-5%

25%

กำไร Proﬁt

-15%

ขาดทุน Loss

-20%

1. กลุมการลงทุนที่ 1 มีโอกาสไดรับผลตอบแทน 2.5% โดยไมขาดทุนเลย
2. กลุมการลงทุนที่ 2 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 7% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 1%
3. กลุมการลงทุนที่ 3 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 15% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 5%
4. กลุมการลงทุนที่ 4 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 25% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 15%
8. ถาทานเลือกลงทุนในทรัพยสินที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนมาก แตมีโอกาสขาดทุนสูงดวยเชนกัน ทานจะรูสึกอยางไร
1. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
2. ไมสบายใจแตพอเขาใจไดบาง
3. เขาใจและรับความผันผวนไดในระดับหนึ่ง
4. ไมกังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะไดรับสูงขึ้น
9. ทานจะรูสึกกังวล/รับไมได เมื่อมูลคาเงินลงทุนของทานมีการปรับตัวลดลงในสัดสวนเทาใด
1. 5% หรือนอยกวา
2. มากกวา 5%-10%
3. มากกวา 10%-20%
4. มากกวา 20% ขึ้นไป
10. หากปที่แลวทานลงทุนไป 100,000 บาท ปนี้ทานพบวามูลคาเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ทานจะทำอยางไร
1. ตกใจ และตองการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
2. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางสวนไปในทรัพยสินที่เสี่ยงนอยลง
3. อดทนถือตอไปได และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
4. ยังมัน่ ใจ เพราะเขาใจวาตองลงทุนระยะยาว และจะเพิม่ เงินลงทุนในแบบเดิมเพือ่ เฉลีย่ ตนทุน

คำถามขอ 11-12 ใชเปนขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการใหคำแนะนำ
ใชเฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (อนุพันธ) และหุนกูที่มีอนุพันธแฝงเทานั้น
11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (อนุพันธ) และหุนกูที่มีอนุพันธแฝงประสบความสำเร็จ ทานจะไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก
แตหากการลงทุนลมเหลว ทานอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจตองลงเงินชดเชยเพิ่มบางสวน ทานยอมรับไดเพียงใด
1. ไมได
2. ได
ใชเฉพาะที่จะมีการลงทุนในตางประเทศ
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแลว ทานสามารถรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไดเพียงใด
1. ไมได
2. ได
รวมคะแนน

สวนที่ 1 เกณฑการคิดคะแนน

สวนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

ตอบ 1. = 1 คะแนน
ตอบ 2. = 2 คะแนน
ตอบ 3. = 3 คะแนน
ตอบ 4. = 4 คะแนน
สำหรับขอ 4 หากตอบหลายขอใหเลือกขอที่คะแนนสูงสุด
โดยรวมคะแนน ขอ 1 – 10 สำหรับขอ 11 และ 12 ไมนำมาคิดคะแนน
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คะแนน

ระดับ

ประเภทนักลงทุน

นอยกวา 15
15-21
22-29
30-36
ตั้งแต 37 ขึ้นไป

1
2
3
4
5

เสี่ยงต่ำ
เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ
เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง
เสี่ยงสูง
เสี่ยงสูงมาก

สวนที่ 3 การจัดสรรการลงทุนตามคะแนนจากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับแบบประกัน เอไอเอ ยูนิต ลิงค
ขายผานชองทางตัวแทน
3.1 สำหรับแบบประกันทุกแบบ ยกเวน เอไอเอ อินฟนิท เวลท (ยูนิต ลิงค)
พอรตโฟลิโอที่แนะนำ
คะแนน
ประเภทนักลงทุน
กองทุน
ในประเทศ
เทานั้น

นอยกวา 15 คะแนน
ความเสี่ยงต่ำ

30 – 36 คะแนน

ตั้งแต 37 คะแนน
ขึ้นไป

15 – 21 คะแนน

22 – 29 คะแนน

ความเสี่ยง
ปานกลาง
คอนขางต่ำ
แบบที่ 2
AIA-IC 65%

ความเสี่ยง
ปานกลาง
คอนขางสูง
แบบที่ 3
AIA-IC 50%

แบบที่ 4
AIA-IC 35%

แบบที่ 5
AIA-IC 20%

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยง
สูงมาก

สัดสวน
ตราสารหนี้

แบบที่ 1
AIA-IC 80%

สัดสวน
ตราสารทุน

AIA-ES50 20%

AIA-ES50 20%
AIA-TEQ 5%
AIA-THDIS 10%

AIA-ES50 20%
AIA-TEQ 10%
AIA-THDIS 20%

AIA-ES50 20%
AIA-TEQ 15%
AIA-THDIS 30%

AIA-ES50 20%
AIA-TEQ 20%
AIA-THDIS 40%

สัดสวน
ตราสารหนี้

แบบที่ 6
AIA-IC 24%
AIA-ST 42%
AIA-DFI 24%

แบบที่ 7
AIA-IC 23%
AIA-ST 25%
AIA-DFI 22%

แบบที่ 8
AIA-IC 23%
AIA-DFI 22%

แบบที่ 9
AIA-IC 13%
AIA-DFI 12%

แบบที่ 10
AIA-IC 5%
AIA-DFI 5%

AIA-ES50 5%
KKP GNP 5%

AIA-ES50 15%
AIA-GEQ 7%
KKP GNP 8%

AIA-ES50 28%
AIA-GEQ 13%
KKP GNP 14%

AIA-ES50 38%
AIA-GEQ 18%
KKP GNP 19%

AIA-ES50 45%
AIA-GEQ 22%
KKP GNP 23%

กองทุน
ในประเทศ
และ
ตางประเทศ สัดสวน
ตราสารทุน

หมายเหตุ : พอรตโฟลิโอที่แนะนำ (Recommended Portfolio) คือ พอรตโฟลิโอที่ผูจัดการกองทุนเปนผูคัดเลือกกองทุนและสัดสวนการลงทุนตามคะแนนจากการประเมินความเหมาะสม
ในการลงทุน ซึ่งสัดสวนการลงทุนที่แสดงอยูนี้เปนสัดสวนเริ่มตนของการลงทุน โดยระหวางการลงทุนสัดสวนดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผลการดำเนินงานของแตละกองทุน
ในกรณีเลือกลงทุนตามพอรตโฟลิโอที่แนะนำ ผูจัดการกองทุนอาจดำเนินการปรับสัดสวนหรือเปลี่ยนแปลงกองทุนใหแกผูเอาประกันภัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมทั้งกรณีที่มีการทบทวน
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนที่ผูเอาประกันภัยยอมรับได และมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนจากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน บริษัทจะทำการปรับพอรตโฟลิโอให
ผูเอาประกันภัยตามพอรตโฟลิโอที่แนะนำ และหรือใหสอดคลองกับคะแนนจากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงภายใตกรอบการลงทุนในพอรตโฟลิโอที่แนะนำที่
ผูเอาประกันภัยไดเลือกไว ณ ปจจุบัน (กองทุนในประเทศเทานั้น หรือ กองทุนในประเทศและตางประเทศ) ณ วันที่ 21 ของเดือนถัดจากเดือนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน
หากวันดังกลาวเปนวันหยุดของกองทุน บริษัทจะทำรายการในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได
หากผูเอาประกันภัยมีความประสงคจะเปลี่ยนกรอบการลงทุนพอรตโฟลิโอที่แนะนำ เชน จากกองทุนในประเทศเทานั้นเปนกองทุนในประเทศและตางประเทศ เปนตน ผูเอาประกันภัย
สามารถดำเนินการแจงความประสงคผานใบคำรองขอดำเนินการเกี่ยวกับการประกันชีวิต แบบยูนิต ลิงค มายังบริษัท หรือติดตอผานทางตัวแทนของทาน
ทั้งนี้ บริษัทจะวัดผลการดำเนินงานของพอรตโฟลิโอที่แนะนำ โดยคำนวณคาเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (Weighted Average) จากดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของแตละกองทุนตามที่ระบุไว

ประสงคลงทุนดวยตัวเอง
คะแนนที่ได
ตามแบบสอบถาม
นอยกวา 15 คะแนน
15 – 21 คะแนน
22 – 29 คะแนน
30 – 36 คะแนน
ตั้งแต 37 คะแนน
ขึ้นไป

พอรตโฟลิโอที่เหมาะสม
ตามความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได

สัดสวนการลงทุนที่เหมาะสม
ตามความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได

ความเสี่ยงต่ำ
ตราสารหนี้ 80%
ตราสารทุน 20%
ความเสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ
ตราสารหนี้ 65%
ตราสารทุน 35%
ความเสี่ยงปานกลางคอนขางสูง
ตราสารหนี้ 50%
ตราสารทุน 50%
ความเสี่ยงสูง
ตราสารหนี้ 35%
ตราสารทุน 65%
ความเสี่ยงสูงมาก
ตราสารหนี้ 20%
ตราสารทุน 80%

ลงทุนในกองทุนรวมระดับความเสี่ยง 1-4 : 80% ของเงินลงทุนทั้งหมด
และ
ลงทุนในกองทุนรวมระดับความเสี่ยง 5-8 : 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด
ลงทุนในกองทุนรวมระดับความเสี่ยง 1-4 : 65% ของเงินลงทุนทั้งหมด
และ
ลงทุนในกองทุนรวมระดับความเสี่ยง 5-8 : 35% ของเงินลงทุนทั้งหมด
ลงทุนในกองทุนรวมระดับความเสี่ยง 1-4 : 50% ของเงินลงทุนทั้งหมด
และ
ลงทุนในกองทุนรวมระดับความเสี่ยง 5-8 : 50% ของเงินลงทุนทั้งหมด
ลงทุนในกองทุนรวมระดับความเสี่ยง 1-4 : 35% ของเงินลงทุนทั้งหมด
และ
ลงทุนในกองทุนรวมระดับความเสี่ยง 5-8 : 65% ของเงินลงทุนทั้งหมด
ลงทุนในกองทุนรวมระดับความเสี่ยง 1-4 : 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด
และ
ลงทุนในกองทุนรวมระดับความเสี่ยง 5-8 : 80% ของเงินลงทุนทั้งหมด
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ประเภทตราสารตามสัดสวน
การลงทุนที่เหมาะสม
ตราสารหนี้

ระดับความเสี่ยง
ของกองทุนรวม
1
2
3
4
5
6

ตราสารทุน

7
8

ประเภทและรายชื่อกองทุนรวมที่ขายผานชองทางตัวแทน
กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ
กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในตางประเทศบางสวน*
กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล*
กองทุนรวมตราสารหนี้ ไดแก TMBGF**, AIA-ST, AIA-IC และ AIA-DFI**
กองทุนรวมผสม ไดแก KF-CINCOME**
กองทุนรวมตราสารทุน ไดแก ABSM, SCBSEA, TMBUS500**,
ABWOOF**, KKP GNP**, AIA-TEQ, AIA-ES50, AIA-THDIS, AIA-GEQ** และ AIA-US500**
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม*
กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพยสินทางเลือก*

* ไมมีประเภทกองทุนรวมดังกลาว ภายใตกรมธรรมเอไอเอ ยูนิต ลิงค ขายผานชองทางตัวแทน
** กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตางประเทศ

3.2 สำหรับแบบประกัน เอไอเอ อินฟนิท เวลท (ยูนิต ลิงค) เทานั้น
พอรตโฟลิโอที่แนะนำ
คะแนน
ประเภทนักลงทุน
กองทุนรวม*

นอยกวา
15 คะแนน
ความเสี่ยงต่ำ

15 – 21
คะแนน
ความเสี่ยง
ปานกลาง
คอนขางต่ำ

แบบประกันนี้ไมมีกองทุนที่เหมาะสมกับคะแนน
จากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของคุณ
แตหากคุณสามารถยอมรับความเสี่ยงที่สูงกวาได
กองทุนทีแ่ นะนำ คือ
AIA Global Conventional Allocation Fund (AIA-GCA)

22 – 29
คะแนน
ความเสี่ยงปานกลาง
คอนขางสูง
AIA Global Moderate
Allocation Fund (AIA-GMA)

30 – 36
คะแนน
ความเสี่ยงสูง

ตั้งแต
37 คะแนนขึ้นไป
ความเสี่ยง
สูงมาก

AIA Global Aggressive
Allocation Fund (AIA-GAA)

หมายเหตุ : *กองทุนรวมนี้ เปนกองทุนรวมหนวยลงทุน (fund of funds) สำหรับกรณีที่ผูเอาประกันภัยเลือกลงทุนตามพอรตโฟลิโอที่แนะนำ และมีการทบทวนแบบประเมินความเหมาะสม
ในการลงทุนที่ผูเอาประกันภัยยอมรับได ซึ่งทำใหคะแนนจากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจะทำการปรับพอรตโฟลิโอใหผูเอาประกันภัยตามพอรตโฟลิโอ
ที่แนะนำ ใหสอดคลองกับคะแนนจากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว ณ วันที่ 21 ของเดือนถัดจากเดือนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน หากวันดังกลาว
เปนวันหยุดของกองทุน บริษัทจะทำรายการในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได
ทั้งนี้ บริษัทจะวัดผลการดำเนินงานของพอรตโฟลิโอที่แนะนำ จากดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน
หมายเหตุ : -

เอไอเอ ยูนิต ลิงค มีขายผาน 3 ชองทาง ไดแก ชองทางตัวแทน ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีฯ โปรดดูรายละเอียดกองทุนรวมแตละชองทางที่เว็บไซตของบริษัท
ผูเอาประกันภัยควรทำความเขาใจในลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
โปรดศึกษารายละเอียดของกองทุนรวมเพิ่มเติมจาก Fund Factsheet หนังสือชี้ชวน หรือ หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญของกองทุน
เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสรางความเขาใจเทานั้น มิไดเปนสวนหนึ่งของสัญญากรมธรรมประกันชีวิต
ขอมูลกองทุนรวม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งลาสุดวันที่ 18 มีนาคม 2564

ติดตอสอบถามเพิ่มเติม AIA Call Center 1581 หรือ e-mail : th.customer@aia.com
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สวนที่ 4 เฉพาะกรณีที่ผูเอาประกันภัยประสงคทำธุรกรรมการลงทุน
ขาพเจารับทราบผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และพอรตโฟลิโอที่แนะนำแลว
ประสงคเลือกลงทุนตามพอรตโฟลิโอที่ผูจัดการกองทุนไดแนะนำตาม
ประสงคกำหนดเงื่อนไขการลงทุนดวยตนเอง ที่แตกตางจากพอรตโฟลิโอ
คะแนนจากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และรับทราบวา
ที่แนะนำ ขาพเจารับทราบและยอมรับวาการลงทุนที่แตกตางดังกลาว
ผูจัดการกองทุนอาจดำเนินการปรับสัดสวนหรือเปลี่ยนแปลงกองทุน
อาจทำใหผลตอบแทนต่ำกวาหรือสูงกวาตามพอรตโฟลิโอที่แนะนำ
ใหแกขาพเจารวมทั้งอาจมีการปรับเปลี่ยนพอรตโฟลิโอใหแกขาพเจา
และอาจทำใหไมบรรลุวัตถุประสงคในการลงทุน และรับทราบวา
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคะแนนจากการประเมินความเหมาะสม
ผูจัดการกองทุนจะไมดำเนินการปรับพอรตโฟลิโอของขาพเจา
ในการลงทุน
กรณีเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตางประเทศ ขาพเจารับทราบและยอมรับแลววา กองทุนดังกลาวอาจจะไมไดมีนโยบายปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ อยูในดุลพินิจของผูจัดการ ซึ่งหมายถึง ขาพเจาอาจจะขาดทุนหรือไดรับกำไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน หรือไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลตางๆ ตามที่ขาพเจาไดระบุไวดังกลาวขางตนเปนขอมูลที่ถูกตองครบถวนทุกประการและกอนทำธุรกรรมการลงทุน
ขาพเจาไดรับหนังสือชี้ชวน และศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนแลว
ลงชื่อ ............................................................................

ลงชื่อ ............................................................................

(...................................................................................)
ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัย

(...................................................................................)
ผูแทนและผูใชอำนาจปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรม
(กรณีผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัย ยังไมบรรลุนิติภาวะ)

วันที่ ........................................................................

วันที่ ........................................................................

สำหรับตัวแทนประกันชีวิต/นายหนาประกันชีวิต
บันทึกความเห็นของตัวแทนประกันชีวิต/นายหนาประกันชีวิต และขอสังเกตตางๆ ...............................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาในการติดตอลูกคา ขาพเจาไดตรวจสอบรายชื่อลูกคาแลววาไมไดอยูในบัญชีรายชื่อ
ของลูกคาที่ไมตองการถูกติดตอ (Do not call list)
รหัสผูติดตอกับผูลงทุน ………….............….………
รหัสตัวแทนฯ / นายหนาฯ ……….…...........…....….
เบอรมือถือ ……………..………….……..............…
วันที่ …….....… / …………...…….. / ………......….

ลงชื่อ...........................................................................
(...............................................................................)
วันที่..........................................................................

G17300
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