แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (Member Risk Profile)
นาย/นาง/นางสาว/ ชื่อ.................................... นามสกุล...............................................เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รหัสพนักงาน........................................
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
การจัดทา “แบบประเมินความเสีย่ งเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” (Member Risk Profile)
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจ
เลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้อย่างเหมาะสม
อายุหรือระยะเวลาลงทุน
1. ท่านจะเกษียณอายุเมื่อไร
ก) ภายใน 5 ปี หรือเกษียณอายุแล้ว
ข) มากกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี
ค) มากกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี
ง) มากกว่า 15 ปี

คะแนน
(1)
(2)
(3)
(4)

สถานภาพทางการเงิน
2. ปัจจุบันท่านมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้
ต่อเดือน
คะแนน
ก) มากกว่า 80%
(1)
ข) มากกว่า 50% ถึง 80%
(2)
ค) มากกว่า 20% ถึง 50%
(3)
ง) ไม่เกิน 20%
(4)
3. หากท่านออกจากงานวันนี้ เงินออมที่ท่านมีอยู่ จะรองรับค่าใช้จ่าย
ได้นานแค่ไหน
คะแนน
ก) น้อยกว่า 3 เดือน
(1)
ข) 3 เดือน ถึง 1 ปี
(2)
ค) มากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี
(3)
ง) มากกว่า 3 ปี
(4)
4. จานวนเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ณ ปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด
ของทรัพย์สินทั้งสิ้นของท่าน
คะแนน
ก) มากกว่า 75%
(1)
ข) มากกว่า 50% ถึง 75%
(2)
ค) มากกว่า 25% ถึง 50%
(3)
ง) ไม่เกิน 25%
(4)
5. หากท่านต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษียณอายุแล้ว
ท่านจะหาเงินค่ารักษาพยาบาลจากไหน
คะแนน
ก) เงินออมของตนเอง
(1)
ข) ให้ครอบครัวร่วมรับผิดชอบ
(2)
ค) สวัสดิการต่างๆ
(3)
ง) ประกันสุขภาพ
(4)

ความเข้าใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
6. ท่านรู้จักการลงทุนอะไรบ้าง
คะแนน
ก) เงินฝาก
(1)
ข) เงินฝาก พันธบัตร หุน้ กู้
(2)
ค) เงินฝาก พันธบัตร หุน้ กู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ
(3)
ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ
(4)
กองทุนรวมทองคา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ
7. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนอะไรบ้าง

คะแนน
ก) เงินฝาก
(1)
ข) เงินฝาก พันธบัตร หุน้ กู้
(2)
ค) เงินฝาก พันธบัตร หุน้ กู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ
(3)
ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ
(4)
กองทุนรวมทองคา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ

8. ทัศนคติในการลงทุนของท่าน

คะแนน
(1)
(2)

ก) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย
ข) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้บ้าง
เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึน้
ค) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้มาก
(3)
เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง
ง) อยากได้ผลตอบแทนสูงสุด โดยไม่มีข้อจากัดในการลงทุน (4)
9. เป้าหมายการลงทุนของท่านเป็นอย่างไร

คะแนน
(1)

ก) เงินต้นต้องปลอดภัย
แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ากว่าอัตราเงินเฟ้อ
ข) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ
(2)
โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้บ้าง
ค) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมาก
(3)
โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้มาก
ง) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมากที่สุด
(4)
โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้เต็มที่
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10. ท่านคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสารองเลี้ยงชีพใน
ระดับใดต่อปี
คะแนน
ก) ประมาณ 2% ถึง 3% อย่างสม่าเสมอ
(1)
ข) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 5%
(2)
แต่บางปีอาจไม่มีผลตอบแทนเลย
ค) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 8%
(3)
แต่บางปีอาจขาดทุนได้ถึง 3%
ง) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 25%
(4)
แต่บางปีอาจขาดทุนได้ถึง 15%

สาหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนต่างประเทศ ท่านสามารถรับ
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่
□ ได้
□ ไม่ได้

แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน
ท่านสามารถนาคะแนนในวงเล็บท้ายคาตอบของแต่ละข้อมาคานวณคะแนนรวม เพื่อพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน
ที่เหมาะสมกับท่านดังนี้
คะแนนรวม

ระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับได้

สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

10-16

ต่า

0%

17-22

ค่อนข้างต่า

มีสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 10%

23-28

ปานกลาง

มีสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 30%

29-34

ค่อนข้างสูง

มีสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 50%

35-40

สูง

ไม่มีข้อจากัด

หมายเหตุ : ตารางข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึง่ ในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนของท่านเท่านัน้
มิได้เป็นสิ่งยืนยันว่า นโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนดังกล่าว เหมาะสมกับท่านทุกประการ ทัง้ นี้ ท่านต้องศึกษาข้อมูล
จากปัจจัยอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติมด้วย
ข้อกาหนดและเงือ่ นไขแนบท้าย “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน”
1. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ข้าพเจ้ามีหน้าที่จะต้องทบทวนข้อมูลใน “แบบประเมินความเสี่ยงเพือ่ ความเหมาะสมในการเลือกนโยบาย
การลงทุน/แผนการลงทุน” ให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาทีห่ น่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือบริษทั จัดการกาหนด รวมถึงทีจ่ ะมี
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย
2. ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้อมูลใน “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน /
แผนการลงทุน” หากบริษทั จัดการไม่ได้รับข้อมูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากข้าพเจ้าภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษทั จัดการถือเอาข้อมูลของข้าพเจ้าที่ปรากฏตาม “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการ
เลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” ครั้งล่าสุดเป็นข้อมูลปัจจุบันของข้าพเจ้า โดยมีผลใช้ได้จนถึงเวลาที่บริษัทจัดการได้รบั ข้อมูล
ในแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนใหม่แล้ว
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ตอบคาถามดังกล่าวทั้งหมดด้วยตนเอง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ......................................................... สมาชิกกองทุน
(
)
วันที่ ........../.........../...........
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การเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนของสมาชิก โดยไม่ทาแบบประเมินความเสี่ยง จะทาให้สมาชิกกองทุนไม่ทราบถึงระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับได้ของ
ตนเอง อันอาจจะนาไปสู่การเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่ไม่เหมาะสม

ใบแจ้งความประสงค์เลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ในส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่……… เดือน……………….พ.ศ.……….
เรียน คณะกรรมการกองทุน
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)………………………..……..…………..………………………วัน/เดือน/ปีเกิด.........................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน---- รหัสพนักงาน.................................ฝ่าย....................................................
ประสงค์จะเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนเพื่อนาส่งเงินเข้ากองทุนและโอนเงินเข้ากองทุน (ถ้ามี) ภายใต้นโยบายการลงทุน / แผนการ
ลงทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้
1. ข้าพเจ้าได้ทาแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (แบบประเมินความเสี่ยง หรือ
Member Risk Profile) และได้รับคาแนะนาการลงทุนจากบริษัทจัดการโดยผ่านคณะกรรมการกองทุนตามข้อมูลที่บริษัทจัดการได้
จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ขา้ พเจ้าปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงดังกล่าวหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าข้าพเจ้า
ไม่ประสงค์จะรับคาแนะนาการลงทุนตามข้อมูลที่บริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้และประสงค์จะตัดสินใจในการลงทุนด้วยตัวข้าพเจ้าเอง
2. ข้าพเจ้าประสงค์จะนาส่งเงินเข้ากองทุนภายใต้นโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน ดังนี้
(โปรดทาเครื่องหมาย ในช่อง  เพื่อเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน)
แผนการลงทุน

นโยบายการลงทุน

 แผนการลงทุน 1

กองทุนตราสารหนี้ 100%

 แผนการลงทุน 2

กองทุนตราสารหนี้ 90% + กองทุนหุ้น 10%

 แผนการลงทุน 3

กองทุนตราสารหนี้ 80% + กองทุนหุ้น 20%

 แผนการลงทุน 4

กองทุนตราสารหนี้ 70% + กองทุนหุ้น 30%

คาเตือน
 กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่สมาชิกรับได้ ซึ่งในบางปี
อาจทาให้ผลตอบแทนมีความผันผวน จนทาให้มูลค่าเงินกองทุนที่สมาชิกได้รับไม่เป็นไปตามความคาดหวัง

 กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ากว่าระดับความเสี่ยงที่สมาชิกรับได้ อาจทาให้สมาชิกได้รับผลตอบแทน
ต่าลง จนส่งผลให้มูลค่าเงินกองทุนไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุ

3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงหรือต่ากว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้
หรือกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อพิจารณา
ตามข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงแล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้รับทราบคาเตือนซึ่งบริษัทจัดการจัดเตรียมไว้ให้แล้วและตกลงยอมรับ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนตามนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน ตามที่ข้าพเจ้าได้
กาหนดไว้ข้างต้น
(ลงชื่อ)
สมาชิก
(
)

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
วันที…
่ .......เดือน......................พ.ศ.............
เรียน คณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รหัสสมาชิก......................................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว).........................................................................................................................
รหัสพนักงาน.................................ฝ่าย................................................เข้าทางานเมื่อวันที่............เดือน........................พ.ศ.25..................
วัน/เดือน/ปีเกิด......................................เลขที่บัตรประชาชน/เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร...............................................................................
E-mail : ................................................... เบอร์มือถือ..................................... อัตราเงินสะสมที่ต้องการหัก ร้อยละ ............ ของค่าตอบแทน (ตั้งแต่ร้อยละ 3 และไม่เกินร้อยละ 15)

1. ข้าพเจ้าได้ทราบข้อบังคับกองทุน และสิทธิหน้าทีข่ องข้าพเจ้าดีแล้ว และตกลงที่จะปฏิบัตติ ามทุกประการ
2. ในการนาส่งเงินสะสมของข้าพเจ้าเพื่อส่งเข้ากองทุน ข้าพเจ้าขอให้บริษัทจัดการนาส่งตามอัตราที่กาหนดโดยหักจากค่าจ้างของ
ข้าพเจ้าทุก ๆ เดือน

3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเสียชีวติ ข้าพเจ้าขอระบุบุคคลผู้มีสทิ ธิรับผลประโยชน์ทั้งสิน้ ของข้าพเจ้า ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อ...................................................................................ความสัมพันธ์........................โดยให้ได้รับส่วนแบ่งจานวน...........%
ที่อยู่........................................................................................................................................เบอร์โทร..............................
2. ชื่อ...................................................................................ความสัมพันธ์........................โดยให้ได้รับส่วนแบ่งจานวน...........%
ที่อยู่........................................................................................................................................เบอร์โทร..............................
3. ชื่อ...................................................................................ความสัมพันธ์........................โดยให้ได้รับส่วนแบ่งจานวน...........%
ที่อยู่........................................................................................................................................เบอร์โทร..............................
4. ชื่อ...................................................................................ความสัมพันธ์........................โดยให้ได้รับส่วนแบ่งจานวน...........%
ที่อยู่........................................................................................................................................เบอร์โทร..............................
5. ชื่อ...................................................................................ความสัมพันธ์........................โดยให้ได้รับส่วนแบ่งจานวน...........%
ที่อยู่........................................................................................................................................เบอร์โทร..............................
รวมทั้งสิ้น 100%

4. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รบั ผลประโยชน์ และสัดส่วนของผลประโยชน์ตามข้อ 3. ข้างต้นนั้น จะกระทาโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อคณะกรรมการกองทุน
ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัคร
(
)
คณะกรรมการกองทุนได้พิจารณาใบสมัครของท่านแล้ว และเห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย
ได้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่..................................................................
...................................................................
(................................................................)
กรรมการกองทุน

..................................................................
(................................................................)
กรรมการกองทุน

หมายเหตุ : สัดส่วนการรับผลประโยชน์ของผู้รับผลประโยชน์ทุกคนรวมกันต้องเท่ากับ 100%
กรณีไม่ได้กำหนดสัดส่วนไว้ให้ถือว่ำทุกคนมีสิทธิ์ได้รับในสัดส่วนที่เท่ำกัน

