
แบบฟอร์ม 1 
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชกิ  (ไม่ต้องส่งให้เอไอเอ) 

กองทนุสํารองเลีย้งชีพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี ซึง่จดทะเบียนแล้ว 
 

วนัท่ี.................................................. 

เรียน คณะกรรมการกองทนุสํารองเลีย้งชีพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี ซึง่จดทะเบียนแล้ว 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว  .................................................................... ซึง่ภายหลงัจากได้อา่นและเข้าใจข้อบงัคบัของ
กองทนุฯ  โดยตลอดแล้ว ขอสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของกองทนุดงักลา่ว  ข้าพเจ้าขอรับรองและสญัญาวา่ข้าพเจ้าจะปฏิบติัตามข้อบงัคบั
ของกองทนุฯ บรรดาท่ีมีอยูแ่ล้ว  และ/หรือ จะได้มีการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมตอ่ไปในภายหน้า    ตลอดจนการปฏิบติัตามคําชีข้าด
ของคณะกรรมการกองทนุฯ ในปัญหาเก่ียวกบัการเป็นสมาชิกของข้าพเจ้า และการตีความข้อบงัคบักองทนุฯ รวมทัง้ข้อกําหนดตา่ง ๆ 
ของข้อบงัคบักองทนุทกุประการ 

 อนึง่ โดยหนงัสือฉบบันี ้ ข้าพเจ้า มอบอํานาจให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี ในฐานะนายจ้างของข้าพเจ้ามีอํานาจในการ
จดัสรรเงินจํานวนตามอตัราท่ีกําหนดในข้อบงัคบัของกองทนุจากเงินเดือนของข้าพเจ้า ซึง่ไม่นบัรวมเงินอยา่งอ่ืนท่ีได้รับจากบริษัทฯ 
อาทิเช่น คา่ครองชีพ คา่ลว่งเวลา โบนสั คา่บริการ เป็นต้น เพ่ือนําสง่เข้ากองทนุฯ ในนามข้าพเจ้าเพ่ือเป็นเงินสะสมของข้าพเจ้าตอ่ไป
ตามข้อบงัคบัของกองทนุ 

 นอกจากสทิธิประโยชน์ท่ีข้าพเจ้าจะพงึได้รับตามข้อบงัคบัของกองทนุ ข้าพเจ้าจะไมเ่รียกร้องสทิธิประโยชน์ใด ๆ จากกองทนุฯ อีก 

รายละเอียดของผู้สมัคร 

1. ช่ือ-สกลุ (ภาษาไทย)  ........................................................................................................................       
  (ภาษาองักฤษ) ..................................…............................................................................. 
2. เกิดเม่ือวนัท่ี ................... เดือน ....................................... พ.ศ. ..................... อาย ุ.........................ปี 
3. เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี ........................................................................ 
4. บตัรประจําตวัประชาชนเลขท่ี .................................... ออกให้โดย ..................................................... 
5. อยูบ้่านเลขท่ี ......……….... ซอย .................................. ถนน ..................................... ตําบล/แขวง   ..................................  

อําเภอ/เขต ................................. จงัหวดั ............................. โทร. .................... 
6. สถานะครอบครัว     [  ]   โสด     [  ]   สมรส     [  ]   มีบตุร  ............. คน     [  ]   ไมมี่บตุร     [  ]   หม้าย 
       ช่ือคูส่มรส ..........................................................................................................................................       
7. เข้าทํางานเม่ือวนัท่ี ................................................................................ 
8. เลือกสะสมเงินเข้ากองทนุโดยสมคัรใจในอตัราร้อยละ............................ของคา่จ้างพืน้ฐานตอ่เดือน (ตามสิทธิในข้อบงัคบักองทนุฯ) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความท่ีกลา่วไว้ทัง้หมด และบรรดารายละเอียดท่ีแจ้งตอ่คณะกรรมการกองทนุฯ เป็นความจริงทกุ
ประการ 

     (ลงช่ือ) .................................................................... ผู้สมคัร 

     (ลงช่ือ) .................................................................... พยาน 

    (ลงช่ือ) .................................................................... พยาน 
 

 สําหรับสว่นการเจ้าหน้าท่ี ความเหน็ของคณะกรรมการกองทนุ 
[  ]  ครบถ้วนตามข้อบงัคบัของกองทนุ         [  ]  อนมุติัให้เข้าเป็นสมาชิกของกองทนุฯ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี…………….เป็นต้นไป 
[  ]  ไมค่รบถ้วน เพราะ ....................……………..    [  ]  ไมอ่นมุติั เพราะ........................................……………......    
ลงช่ือ .......………………....................................   ลงช่ือ ..........................................……………………………..        

 



แบบฟอร์ม 2 
หนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์ 

 

                  วนัท่ี ........... เดือน ............................... พ.ศ. ....…............. 
 

   โดยหนงัสือฉบบันี ้ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ....................................................................... สมาชิกของกองทนุสํารอง
เลีย้งชีพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี ซึง่จดทะเบียนแล้ว ขอแสดงความจํานงตอ่คณะกรรมการกองทนุว่า บคุคลดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้
เป็นผู้ รับผลประโยชน์ในการรับเงินสะสม ผลประโยชน์ของเงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินสมทบ  ในส่วนท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิ
ได้รับจากกองทนุสํารองเลีย้งชีพ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี ซึง่จดทะเบียนแล้ว    ในกรณีท่ีข้าพเจ้าพ้นจากสมาชิกภาพโดยเหตถุึง
แก่กรรม  ตามข้อบงัคบัของกองทนุสํารองเลีย้งชีพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี ซึง่จดทะเบียน เทา่นัน้ 
 

 การจ่ายเงินในสว่นท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากกองทนุฯ  ให้แก่ผู้ รับผลประโยชน์ตามท่ีระบไุว้ท้ายหนงัสือนี ้ถือวา่ข้าพเจ้าได้รับ
เงินจากกองทนุฯ แล้วโดยสมบรูณ์ 
 

ลําดบัท่ี       ช่ือ-สกลุ                   ความสมัพนัธ์           อตัราร้อยละ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ:  รวมกนัทกุคนแลว้ตอ้งได ้100%  
 

   ลงช่ือ .................................................................................. สมาชิกผู้แจ้งความจํานง 
             (                                                                              ) 
 

   ลงช่ือ .................................................................................. พยาน 

 

   ลงช่ือ .................................................................................. พยาน 
 

1.     ..........................................................................    ......................................................         .................... 
บ้านเลขท่ี ......……….... ซอย .................................ถนน ................................. ตําบล/แขวง ....................................
อําเภอ/เขต ..........................จงัหวดั .............................โทรศพัท์ ..............................เบอร์มือถือ .............................. 

2.     ..........................................................................    ......................................................         .................... 
บ้านเลขท่ี ......……….... ซอย .................................ถนน ................................. ตําบล/แขวง ....................................
อําเภอ/เขต ..........................จงัหวดั .............................โทรศพัท์ ..............................เบอร์มือถือ .............................. 

3.     ..........................................................................    ......................................................         .................... 
บ้านเลขท่ี ......……….... ซอย .................................ถนน ................................. ตําบล/แขวง ....................................
อําเภอ/เขต ..........................จงัหวดั .............................โทรศพัท์ ..............................เบอร์มือถือ .............................. 

4.     ..........................................................................    ......................................................         .................... 
บ้านเลขท่ี ......……….... ซอย .................................ถนน ................................. ตําบล/แขวง ....................................
อําเภอ/เขต ..........................จงัหวดั .............................โทรศพัท์ ..............................เบอร์มือถือ .............................. 

5.     ..........................................................................    ......................................................         .................... 
บ้านเลขท่ี ......……….... ซอย .................................ถนน ................................. ตําบล/แขวง ....................................
อําเภอ/เขต ..........................จงัหวดั .............................โทรศพัท์ ..............................เบอร์มือถือ .............................. 



แบบฟอร์ม 12 
หนังสือแจ้งความจาํนงเลือกแผนการลงทุนครัง้แรก (Investment Plan Selection Form) (ต้องนําส่งตัวจริงให้เอไอเอ) 

 
         
 
       วนัท่ี.................................................. 

เรียน บริษัทจดัการกองทนุ และ คณะกรรมการกองทนุสํารองเลีย้งชีพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี ซึง่จดทะเบียนแล้ว 

  

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ................................................................................................... รหสัพนกังาน.............................. 

รหสัสมาชิกกองทนุ .............................. เลขท่ีบตัรประจําตวัประชาชน           
ฝ่าย/แผนก.................................................  เบอร์โทร ..................................... ได้ทําแบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือก
นโยบายการลงทนุ/แผนการลงทนุ (Member Risk Profile) แล้ว และได้รับคําแนะนําจากบริษัทจดัการโดยผ่านคณะกรรมการกองทนุตามข้อมลู
ท่ีบริษัทจดัการได้จดัเตรียมไว้ให้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีข้าพเจ้าปฏิเสธไมใ่ห้ข้อมลูตามแบบประเมินความเส่ียงฯ ดงักลา่วหรือให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน ให้ถือ
วา่ข้าพเจ้าไมป่ระสงค์จะรับคําแนะนําการลงทนุตามข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้จดัเตรียมไว้และประสงค์จะตดัสินใจในการลงทนุด้วยตวัข้าพเจ้าเอง 

โดยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเลอืกแผนการลงทนุ ดงันี ้และยินยอมให้นายจ้างนําสง่เงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทนุภายใต้
นโยบายการลงทนุตามสดัสว่นท่ีกําหนดไว้ในแผนการลงทนุท่ีข้าพเจ้าเลือก 

โปรดกา  
หน้าแผนท่ีเลอืก 

แผนการลงทนุ 
จดัสรรเงินสะสมและสมทบในสดัสว่นร้อยละ ดงันี ้เข้า 

นโยบายการลงทนุ ตราสารแหง่หนี ้ นโยบายการลงทนุ ตราสารแหง่ทนุ 
 10 100 - 
 11 90 10 
 12 80 20 
 13 75 25 

คาํเตอืน: -  กรณีท่ีเลอืกลงทนุในนโยบายการลงทนุหรือแผนการลงทนุท่ีมีระดบัความเส่ียงสูงกว่าระดบัความเส่ียงท่ีสมาชิกรับได้ ซึง่ในบางปี 
อาจทําให้ผลตอบแทนมีความผนัผวน จนทําให้มลูคา่เงินกองทนุท่ีสมาชิกได้รับไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั  

 - กรณีท่ีเลอืกลงทนุในนโยบายการลงทนุหรือแผนการลงทนุท่ีมีระดบัความเส่ียงตํา่กว่าระดบัความเส่ียงท่ีสมาชิกรับได้ อาจทําให้
สมาชิกได้รับผลตอบแทนต่ําลง จนสง่ผลให้มลูคา่เงินกองทนุไมเ่พียงพอท่ีจะใช้จ่ายเม่ือยามเกษียณอาย ุ 

ทัง้นี ้ให้มีผลบงัคบัตัง้แตเ่ดือน .................................พ.ศ.............. จนกวา่ข้าพเจ้าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแผนการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเจ้าเข้าใจและตระหนกัถึงความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนที่แตกตา่งกนัในแตล่ะแผนการลงทนุ  โดยในกรณี
ท่ีข้าพเจ้าเลอืกลงทนุในนโยบายการลงทนุ/แผนการลงทนุท่ีมีระดบัความเส่ียงสงูหรือต่ํากวา่ระดบัความเส่ียงท่ีข้าพเจ้ารับได้   หรือกรณีท่ีข้าพเจ้า
เลือกลงทนุในนโยบายการลงทนุท่ีมีการลงทนุในตา่งประเทศซึง่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เม่ือพิจารณาตามข้อมลูในแบบประเมินความ
เสี่ยงฯแล้ว  ข้าพเจ้าขอยืนยนัวา่ได้รับทราบคําเตือนซึง่บริษัทจดัการจดัเตรียมไว้ให้แล้วและตกลงยอมรับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ และขอยืนยนั
วา่ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทนุตามแผนการลงทนุท่ีข้าพเจ้าได้กําหนดไว้ข้างต้น 

ทัง้นี ้นอกจากสิทธิประโยชน์ท่ีข้าพเจ้าจะพงึได้รับตามข้อบงัคบัของกองทนุ ข้าพเจ้าจะไมเ่รียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ จากกองทนุฯ อีก 
รวมถึงสิทธิใดๆ ท่ีเกิดจากผลตอบแทนท่ีไมเ่ทา่กนักบัแผนการลงทนุอ่ืนๆ  

จงึแจ้งมาเพ่ือทราบ และโปรดดําเนินการ 
 
ลงช่ือ.............................................................สมาชิกกองทนุ  ลงช่ือ.......................................................................กรรมการกองทนุ 
        (                                                            )          (                                                                       ) 
*หมายเหต:ุ สมาชิกสามารถเปลีย่นแปลงแผนการลงทนุใหม่ได ้ปีละ 2 ครัง้ โดยแจ้งทีค่ณะกรรมการกองทนุภายในวนัที ่5 ธนัวาคม และวนัที ่5 มิถนุายน ของทกุ
ปีของทกุปี ซ่ึงการเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทนุจะมีผลในเดือนมกราคมของปีถดัไป และเดือนกรกฎาคมของปีนัน้ตามลําดบั ทัง้นี ้หากสมาชิกมิไดแ้สดงเจตนา
เลือกนโยบายการลงทนุไว ้หรือแสดงเจตนาแต่ไม่ชดัเจน  หรือการแสดงเจตนาของสมาชิกสามารถตีความไดห้ลายนยั หรือมีขอ้ความขดัแยง้กนัเอง ใหถื้อว่า
สมาชิกเลือกลงทนุในนโยบายการลงทนุทีมี่ความเสีย่งต่ําทีส่ดุ 

การเลือกลงทนุในนโยบายการลงทนุ/แผนการลงทนุของสมาชิก โดยไม่ทําแบบประเมินความเส่ียง จะทําให้สมาชิกกองทนุไม่ทราบถึงระดบัความเสี่ยง    
ท่ียอมรับได้ของตนเอง อนัอาจจะนําไปสูก่ารเลือกนโยบายการลงทนุ/แผนการลงทนุในกองทนุสํารองเลีย้งชีพท่ีไม่เหมาะสม 

ยื่นขอเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม   มีผล เดือนกรกฎาคม 

ยื่นขอเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน  มีผล เดือนมกราคม 



 แบบฟอร์ม 14 

หนังสือแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของพนักงาน โดยหักผ่านบัญชีเงินเดือน 
     

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

 
เรียน คณะกรรมการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
 
 

 
ข้าพเจ้า (ช่ือ – นามสกุล) .............................................................................. ตําแหน่ง ................................................. 

รหัสพนักงาน ........................... สังกัดส่วน / ฝ่าย / สาขาวิชา ......................................................   สํานัก / ศูนย์ / สถาบัน 
..................................... เบอร์โทรศัพท์ภายใน .................. วันที่บรรจุ .............................. อายุงานรวม ......... ปี ........ เดือน มีความ
ประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงอัตราเงินสะสมโดยสมัครใจที่ข้าพเจ้าได้เลือกไว้จากเดิม เป็น (เลือกเพียงอัตราเดียว) 
 

 อัตราเงินสะสมของสมาชิก ร้อยละ 4       อัตราเงินสะสมของสมาชิก ร้อยละ 10 

 อัตราเงินสะสมของสมาชิก ร้อยละ 5       อัตราเงินสะสมของสมาชิก ร้อยละ 11 

 อัตราเงินสะสมของสมาชิก ร้อยละ 6       อัตราเงินสะสมของสมาชิก ร้อยละ 12 

 อัตราเงินสะสมของสมาชิก ร้อยละ 7       อัตราเงินสะสมของสมาชิก ร้อยละ 13 

 อัตราเงินสะสมของสมาชิก ร้อยละ 8       อัตราเงินสะสมของสมาชิก ร้อยละ 14 

 อัตราเงินสะสมของสมาชิก ร้อยละ 9       อัตราเงินสะสมของสมาชิก ร้อยละ 15 
 

 ทั้งน้ี   ให้มีผลตั้งแต่เดือน..........................พ.ศ...................... จนกว่าข้าพเจ้าจะมีการแจ้งเปล่ียนอัตราเงินสะสม  

จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ และโปรดดําเนินการ 
 
 

    ลงช่ือ...........................................................................สมาชิกกองทุน 
                                                    (                                                            ) 
 

    ลงช่ือ ................................................................... กรรมการกองทุนผู้มีอํานาจลงนาม 
                                                    (                                                            ) 

*หมายเหตุ : โดยสมาชิกสามารถแจ้งเปล่ียนแปลงอัตราเงินสะสมในส่วนของสมาชิกได้ปีปฏิทินละ 4 ครั้ง โดยทําเป็นหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการกองทุน

ทราบก่อนวันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละไตรมาสไม่น้อยกว่า 30 วัน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอัตราเงินสะสมให้มีผลบังคับใช้เมื่อเริ่มไตรมาสถัดไป หากไม่มี

การเปลี่ยนแปลงภายในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสมาชิกมีความจํานงให้ใช้อัตราเงินสะสมเดิม 

ยื่นขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม   มีผล เดือนมกราคม 

ยื่นขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม   มีผล เดือนเมษายน 

ยื่นขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน  มีผล เดือนกรกฎาคม 

ยื่นขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน  มีผล เดือนตุลาคม 
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แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสม 
ในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน (Member Risk Profile) 

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว....................................... นามสกุล.............................................เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน  
บริษัท................................................................................................ฝาย/แผนก.................................................... รหัสพนักงาน.................................... 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ..........................................................................................................ซึ่งจดทะเบียนแลว รหัสสมาชิกกองทุน ................................... 

การจัดทํา “แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” (Member Risk Profile)  
มีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกทราบถึงระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดของตนเอง เพื่อเปนสวนหนึง่ในการประกอบการตัดสินใจ 

เลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดอยางเหมาะสม 

ขอใหทานเลือกคําตอบท่ีคิดวาเหมาะสมท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

อายุหรือระยะเวลาลงทุน (ขอ 1)  สถานภาพทางการเงิน (ขอ 2 – 5)  
1. ทานจะเกษียณอายุเม่ือไร คะแนน 2. ปจจุบันทานมีภาระคาใชจายรายเดือน รวมเปนสดัสวนเทาใดของ

รายไดตอเดือน 
คะแนน 

(ก) ภายใน 5 ป หรือ เกษียณอายแุลว 
(ข) มากกวา 5 ป ถึง 10 ป 
(ค) มากกวา 10 ป ถึง 15  ป 
(ง) มากกวา 15 ป 

1 
2 
3 
4 

(ก) มากกวา 80% 
(ข) มากกวา 50% ถงึ 80% 
(ค) มากกวา 20% ถงึ 50% 
(ง) ไมเกิน 20% 

1 
2 
3 
4 

3. หากทานออกจากงานวันน้ี เงินออมท่ีทานมีอยู จะรองรับ
คาใชจายไดนานแคไหน                      

คะแนน 4. จํานวนเงินกองทุนสํารองเล้ียงชพี ณ ปจจุบัน คิดเปนสัดสวนเทาใด
ของทรัพยสินท้ังสิน้ของทาน   

คะแนน 

(ก) นอยกวา 3 เดือน 
(ข) 3 เดือน ถึง 1 ป 
(ค) มากกวา 1 ป ถึง 3 ป 
(ง) มากกวา 3 ป 

1 
2 
3 
4 

(ก) มากกวา 75% 
(ข) มากกวา 50% ถงึ 75% 
(ค) มากกวา 25% ถึง 50% 
(ง) ไมเกิน 25% 

1 
2 
3 
4 

  ความเขาใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเส่ียง (ขอ 6–10) 
5. หากทานตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษียณอายุ
แลวทานจะหาเงินคารักษาพยาบาลจากไหนเปนหลกั 

คะแนน 6. ทานรูจักการลงทุนอะไรบาง คะแนน 

(ก) เงินออมของตนเอง 
(ข) ใหครอบครัวรวมรับผิดชอบ 
(ค) สวัสดิการตางๆ 
(ง) ประกันสขุภาพ 

1 
2 
3 
4 

(ก) เงินฝาก 
(ข) เงินฝาก พันธบัตร หุนกู 
(ค) เงินฝาก พันธบัตร หุนกู กองทุนรวม หุนสามัญ 
(ง) เงินฝาก พันธบัตร หุนกู กองทุนรวม หุนสามัญ กองทุนรวม

ทองคํา  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและอื่นๆ      

1 
2 
3 
4 

7. ทานมีประสบการณลงทุนอะไรบาง คะแนน 8. ทัศนคติในการลงทุนของทาน คะแนน 
(จ) เงินฝาก 
(ฉ) เงินฝาก พันธบัตร หุนกู 
(ช) เงินฝาก พันธบัตร หุนกู กองทุนรวม หุนสามัญ 
(ซ) เงินฝาก พันธบัตร หุนกู กองทุนรวม หุนสามัญ กองทุนรวม

ทองคํา  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและอื่นๆ      

1 
2 
3 
4 

(ก) ไมสามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดเลย 
(ข) สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดบาง เพ่ือมีโอกาสไดรับ

ผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น      
(ค) สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดมาก เพ่ือมีโอกาสไดรับ

ผลตอบแทนสูง 
(ง) อยากไดผลตอบแทนสูงสุด โดยไมมีขอจํากัดในการลงทุน         

1 
2 
 
3 
 
4 

9. เปาหมายการลงทุนของทานเปนอยางไร คะแนน 10. ทานคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสํารองเล้ียงชพี
ในระดับใดตอป 

คะแนน 

(ก) เงินตนตองปลอดภัย แมวาจะไดรับผลตอบแทนตํ่ากวา
อัตราเงินเฟอ 

(ข) ตองการผลตอบแทนสูงกวาอัตราเงนิเฟอ โดยสามารถรับ
ความผันผวนของมูลคาเงินกองทุนไดบาง 

(ค) ตองการผลตอบแทนสูงกวาอัตราเงนิเฟอมาก โดยสามารถ
รับความผันผวนของมูลคาเงินกองทุนไดมาก 

(ง) ตองการผลตอบแทนสูงกวาอัตราเงนิเฟอมากท่ีสุด โดย
สามารถรับความผันผวนของมูลคาเงินกองทุนไดเต็มท่ี  

1 
 
2 
 
3 
 
4 

(ก) ประมาณ 2% ถึง 3% อยางสมํ่าเสมอ  
(ข) มีโอกาสไดรับผลตอบแทนถึง 5% แตบางปอาจไมมี

ผลตอบแทนเลย 
(ค) มีโอกาสไดรับผลตอบแทนถึง 8% แตบางปอาจขาดทุนไดถึง 

3% 
(ง) มีโอกาสไดรับผลตอบแทนถึง 25% แตบางปอาจขาดทุนไดถึง 

15% 
 

1 
2 
 
3 
 
4 

สําหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนตางประเทศ               
ทานสามารถรับความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยนไดหรือไม 

 
 ได 

 
 ไมได                                                           คะแนนรวม 
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แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน 
ทานสามารถนําคะแนนในวงเล็บทายคําตอบของแตละขอมาคํานวณคะแนนรวม เพ่ือพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน 

ท่ีเหมาะสมกับทานดังน้ี 

คะแนนรวม 
ระดับความเส่ียง
ที่ยอมรับได 

สัดสวนการลงทนุใน 
สินทรัพยที่มีความเส่ียงสูง* 

ระดับความเส่ียงของนโยบายการ
ลงทุนหรือแผนการลงทุนที่ลงทนุได 

10-16 ตํ่า ไมเกิน 5% ระดับความเส่ียงไมเกินระดับ 2.25 

17-22 คอนขางตํ่า ไมเกิน 10% ระดับความเส่ียงไมเกินระดับ 2.50 

23-28 ปานกลาง ไมเกิน 30% ระดับความเส่ียงไมเกินระดับ 3.50 

29-34 คอนขางสูง ไมเกิน 50% ระดับความเส่ียงไมเกินระดับ 4.50 

35-40 สูง 50% ขึ้นไป (สมาชิกควรมีการกระจายการลงทุน) ระดับความเส่ียงไมเกินระดับ 7.00 

35-40 และรับความเส่ียง

ดานอัตราแลกเปล่ียนได 

สูงมาก 

 

50% ขึ้นไป (สมาชิกควรมีการกระจายการลงทุน) 

 

ระดับความเส่ียงไดถึงระดับ 8.00 

* สินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูง ไดแก   
(1)   ตราสารทุน เชน หุนสามัญ  
(2) ตราสารหน้ี ที่มีลักษณะเขาขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี ้

(2.1)   มีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียน เชน  หุนกูตางประเทศ หรือ หุนกูที่ออกเปนสกุลเงินตางประเทศ  เปนตน  เวนแตมีการทําธุรกรรมปองกัน    
ความเสี่ยงเต็มจานวน (fully hedged)  

(2.2) มีการกําหนดชําระคืนเงินตนหรือดอกเบี้ยที่ไมแนนอน หรือมีขอกําหนดชําระคืนเงินตนบางสวนหรือไมคืนเงินตน เชน หุนกูอนุพันธ (ยกเวนพันธบัตร
รัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปล่ียนแปลงของเงินเฟอ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554) หรือ ตราสารหน้ีที่มีผลตอบแทนอิงกับราคา
น้ํามัน เปนตน 

(2.3) มีเงื่อนไขที่จะกระทบสิทธิผูถือตราสารในการไดรับคืนเงินตนหรือดอกเบี้ย ไดแก ตราสารหน้ีที่มีการดอยสิทธิ มีการแปลงสภาพ  มีเงื่อนไขการ      
ไถถอนคืนกอนกําหนด หรือมีการขยายเวลาชําระหนี้ หรือการปลดหนี้ เวนแตเปนเงื่อนไขการผิดนัดที่กําหนดไวลวงหนาในขอกําหนดสิทธิฯ 

(3)   ทรัพยสินทางเลือก ตามท่ีสาํนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ไดแก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย REITs กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน กองทุนรวมทองคํา 
ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง ที่ไมคุมครองเงินตน ตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตราสารหน้ีที่มีอันดับความ
นาเช่ือถือ ตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนไดหรือไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ  

หมายเหตุ :  ตารางขางตนเปนเพียงสวนหนึง่ในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของทานเทานั้น มิไดเปนสิ่งยืนยันวา 
 นโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนดังกลาว เหมาะสมกับทานทุกประการ ทั้งนี้ ทานตองศึกษาขอมูลจากปจจัยอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติมดวย 

 

ขอกําหนดและเง่ือนไขแนบทาย  “แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน” 

1. ขาพเจารับทราบและตกลงวา ขาพเจามีหนาท่ีจะตองทบทวนขอมูลใน “แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการ

ลงทุน/แผนการลงทุน” ใหเปนปจจบุันตามรอบระยะเวลาท่ีหนวยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของหรือบริษัทจัดการกําหนด รวมถึงท่ีจะมีการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคตดวย 

2. ในกรณีท่ีครบรอบระยะเวลาการทบทวนขอมูลใน “แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน” 

หากบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลในแบบประเมินในรอบใหมจากขาพเจาภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด ขาพเจาตกลงและยินยอมให

บริษัทจัดการถือเอาขอมูลของขาพเจาท่ีปรากฏตาม “แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน” 

คร้ังลาสุดเปนขอมูลปจจุบันของขาพเจา โดยมีผลใชไดจนถึงเวลาทีบ่ริษัทจัดการไดรับขอมูลใน”แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมใน

การเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน” ใหมแลว 

3. ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูตอบคําถามดังกลาวท้ังหมดดวยตนเอง จึงไดลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 

                                                        ลงชือ่ .............................................................................. สมาชิกกองทุน 

         (                                                                          )  

  วันท่ี ........../.........../........... เบอรโทร........................................ Email………………………………………….. 
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