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หนังสือแจ้งความประสงคใ์นการเปลี่ยนแผนการลงทนุ (Investment Plan Switching Form) (ต้องนําส่งตวัจริงให้เอไอเอ) 
 

 

 

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

เรียน บริษัทจดัการกองทุน และ คณะกรรมการกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี ซึ่งจดทะเบียนแลว้ 
  

ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว ................................................................................................... รหสัพนกังาน.............................. 

รหสัสมาชิกกองทนุ .............................. เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน           

สงักดั.......................................................  เบอรโ์ทร .......................................  ไดท้าํแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือก

นโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน (Member Risk Profile) แลว้ และไดร้บัคาํแนะนาํจากบริษัทจัดการโดยผ่านคณะกรรมการกองทุนตามขอ้มลูท่ี

บริษัทจดัการไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ทัง้นี ้ในกรณีท่ีขา้พเจา้ปฏิเสธไม่ใหข้อ้มลูตามแบบประเมินความเสี่ยงฯ ดงักล่าวหรือใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น ใหถื้อ

ว่าขา้พเจา้ไม่ประสงคจ์ะรบัคาํแนะนาํการลงทนุตามขอ้มลูท่ีบริษัทจดัการไดจ้ดัเตรียมไวแ้ละประสงคจ์ะตดัสินใจในการลงทนุดว้ยตวัขา้พเจา้เอง 

โดยขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงแผนการลงทนุท่ีขา้พเจา้ไดเ้ลือกไวจ้ากเดิมแผน................  เป็น 

โปรดกา  

หนา้แผนท่ีเลือก 
แผนการลงทนุ 

จดัสรรเงินสะสมและสมทบในสดัส่วนรอ้ยละ ดงันี ้เขา้ 

นโยบายการลงทุน ตราสารแห่งหนี ้ นโยบายการลงทุน ตราสารแห่งทุน 

 10 100 - 

 11 90 10 

 12 80 20 

 13 75 25 

 14 65 35 

คาํเตือน: -  กรณีท่ีเลือกลงทนุในนโยบายการลงทนุหรือแผนการลงทนุท่ีมีระดบัความเสี่ยงสูงกว่าระดบัความเสี่ยงท่ีสมาชิกรบัได ้ซึ่งในบางปี 

อาจทาํใหผ้ลตอบแทนมีความผนัผวน จนทาํใหม้ลูค่าเงินกองทนุท่ีสมาชิกไดร้บัไม่เป็นไปตามความคาดหวงั  

 - กรณีท่ีเลือกลงทนุในนโยบายการลงทนุหรือแผนการลงทนุท่ีมีระดบัความเสี่ยงต่ํากว่าระดบัความเสี่ยงท่ีสมาชิกรบัได ้อาจทาํให้

สมาชิกไดร้บัผลตอบแทนตํ่าลง จนส่งผลใหม้ลูค่าเงินกองทนุไม่เพียงพอท่ีจะใชจ่้ายเมื่อยามเกษียณอาย ุ 

ทัง้นี ้ ใหม้ีผลตัง้แต่เดือน.................................... พ.ศ...................... จนกว่าขา้พเจา้จะมีการแจง้เปลี่ยนแผนการลงทนุ โดยขา้พเจา้

ยินยอมใหบ้ริษัทจดัการดาํเนินการขายหน่วยทัง้หมดของกองทนุท่ีอยู่ในแผนการลงทุนเดิม เพื่อจดัสรรหน่วยเขา้กองทนุตามสดัส่วนในแผนการ

ลงทนุใหม่ท่ีขา้พเจา้เลือก (Re-balancing) 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้เขา้ใจและตระหนกัถึงความเสี่ยงและอตัราผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัในแต่ละแผนการลงทนุ  โดยในกรณี

ท่ีขา้พเจา้เลือกลงทนุในนโยบายการลงทนุ/แผนการลงทนุท่ีมีระดบัความเสี่ยงสงูหรือตํ่ากว่าระดบัความเสี่ยงท่ีขา้พเจา้รบัได ้   หรือกรณีท่ีขา้พเจา้

เลือกลงทนุในนโยบายการลงทุนท่ีมีการลงทนุในต่างประเทศซึ่งมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน เมื่อพิจารณาตามขอ้มลูในแบบประเมินความ

เสี่ยงฯ แลว้   ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าไดร้บัทราบคาํเตือนซึ่งบริษัทจดัการจดัเตรียมไวใ้หแ้ลว้และตกลงยอมรบัความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ และขอ

ยืนยนัว่าขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะลงทนุตามแผนการลงทนุท่ีขา้พเจา้ไดก้าํหนดไวข้า้งตน้ 

ทัง้นี ้นอกจากสิทธิประโยชนท่ี์ขา้พเจา้จะพึงไดร้บัตามขอ้บงัคบัของกองทนุ ขา้พเจา้จะไม่เรียกรอ้งสิทธิประโยชนใ์ดๆ จากกองทนุฯ อีก 

รวมถึงสิทธิใดๆ ท่ีเกิดจากผลตอบแทนท่ีไม่เท่ากนักบัแผนการลงทนุอื่นๆ  

จึงแจง้มาเพื่อทราบ และโปรดดาํเนินการ 

 

ลงช่ือ.............................................................สมาชิกกองทนุ  ลงช่ือ.......................................................................กรรมการกองทนุ 

        (                                                            )          (                                                                       ) 

*หมายเหต:ุ สมาชิกสามารถเปลีย่นแปลงแผนการลงทุนใหม่ได ้ ปีละ 2 ครัง้ โดยแจง้ทีค่ณะกรรมการกองทุนภายในวนัที ่5 ธนัวาคม และวนัที ่5 มิถนุายน ของทกุปี  

ซ่ึงการเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทนุจะมีผลในเดอืนมกราคมของปีถดัไป และเดอืนกรกฎาคมของปีนัน้ ตามลาํดบั ทัง้นี ้ หากสมาชิกมิไดแ้สดงเจตนาเลือก

นโยบายการลงทนุไว ้ หรือแสดงเจตนาแต่ไม่ชดัเจน หรือการแสดงเจตนาของสมาชิกสามารถตคีวามไดห้ลายนยั หรือมีขอ้ความขดัแยง้กนัเอง ใหถ้ือว่าสมาชิก

เลือกลงทนุในนโยบายการลงทนุทีมี่ความเสีย่งตํ่าทีส่ดุ ทัง้นี ้กองทนุจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบถึงการเปลีย่นแปลงแผนการลงทนุของสมาชิก ไม่นอ้ยกว่า 

15 วนัก่อนวนัทีแ่ผนการลงทนุใหม่จะมีผลบงัคบั 

 

การเลือกลงทนุในนโยบายการลงทนุ/แผนการลงทนุของสมาชิก โดยไม่ทาํแบบประเมินความเสี่ยง จะทาํใหส้มาชิกกองทนุไม่ทราบถึงระดบัความเสี่ยง    

ที่ยอมรบัไดข้องตนเอง อนัอาจจะนาํไปสู่การเลือกนโยบายการลงทนุ/แผนการลงทนุในกองทนุสาํรองเลีย้งชีพที่ไม่เหมาะสม 

ยื่นขอเปล่ียนแปลงแผนการลงทุน  ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม   มีผล เดือนกรกฎาคม 

ยื่นขอเปล่ียนแปลงแผนการลงทุน  ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 พฤศจกิายน   มีผล เดือนมกราคม 
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แบบประเมินความเสีย่งเพือ่ความเหมาะสม 

ในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทนุ (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 เงินออมที่ทานมีอยู 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. ทานรูจกัการลงทุนอะไรบาง 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               
ทานสามารถรับความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนไดหรือไม  ได  ไมได                             คะแนนรวม 



แบบฟอรม 17 หนา 2 

แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน 
ทานสามารถนําคะแนนในวงเล็บทายคําตอบของแตละขอมาคํานวณคะแนนรวม เพ่ือพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน 

ที่เหมาะสมกับทานดังน้ี 

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 ตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนอิงกับราคา
น้ํามัน เปนตน 

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

(3)   ทรัพยสินทางเลือก ตามท่ีสํานักงาน 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. ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนขอมูลใน “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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