
ใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ สินสถำพร  ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 
( เพ่ือประโยชน์ของท่ำน  โปรดกรอกขอ้ควำมดว้ยตวับรรจงและชดัเจน ) 

วนัท่ี เดือน   พ.ศ.   
เรียน คณะกรรมกำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  สินสถำพร  ซ่ึงจดทะเบียนแลว้   
 เฉพำะส่วน  สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
 

 ขำ้พเจำ้   นำย  นำง  นำงสำว ช่ือ    ช่ือสกุล      
     Name    Last Name     

ประเภทบุคลำกร      ต  ำแหน่ง     หน่วยงำน       
วนัเร่ิมท ำงำน   / /   เป็นผูเ้ปล่ียนสถำนภำพหรือไม่    เป็น   ไม่เป็น       วนั/เดือน/ปีเกิด  / /   อำย ุ      ปี  
เลขท่ีบตัรประชำชน     บำ้นเลขท่ี       หมู่ท่ี ต ำบล / แขวง      
อ ำเภอ / เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     
โทรศพัท ์       E-mail (ส ำหรับรับใบรับรองยอดเงิน)      

สถำนภำพ    โสด    สมรส    หมำ้ย จ ำนวนบุตร   คน คู่สมรสช่ือ (นำย / นำง)      

 ขำ้พเจำ้ขอสมคัรเป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  สินสถำพร  ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ โดยตกลงท่ีจะปฏิบติัตำมขอ้บงัคบักองทุนทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้  และท่ีจะไดแ้กไ้ข
เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมต่อไปอยำ่งเคร่งครัด  และขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำนอกเหนือจำกสิทธิประโยชน์ท่ีขำ้พเจำ้พึงไดรั้บตำมขอ้บงัคบักองทุนแลว้  ขำ้พเจำ้จะไม่เรียกร้องสิทธิ           
ใดๆ จำกกองทุนอีก 
              โดยหนงัสือฉบบัน้ีขำ้พเจำ้ยนิยอมให้บริษทัหักเงินเดือนของขำ้พเจำ้ ตำมอตัรำท่ีขอ้บงัคบักองทุนก ำหนดไวต้ลอดระยะเวลำท่ีขำ้พเจำ้เป็นสมำชิกกองทุนดงักล่ำว
ขำ้งตน้  เพ่ือสะสมเขำ้ในกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ สินสถำพร  ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ ทั้งน้ี  เม่ือขำ้พเจำ้ไดเ้ป็นสมำชิกกองทุน  และบริษทัไดโ้อนเงินจำกสวสัดิกำรเดิมท่ีขำ้พเจำ้    
มีสิทธิไดรั้บตำมระเบียบบริษทั  (ถำ้มี)  ให้ถือวำ่ขำ้พเจำ้ไดส้ิ้นสิทธิตำมระเบียบดงักล่ำว  นบัแต่วนัท่ีขำ้พเจำ้ไดเ้ป็นสมำชิกกองทุน 

อน่ึง  กำรเป็นสมำชิกภำพจะเร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรกองทุนแลว้  ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่บรรดำรำยละเอียดท่ีแนบทำ้ยหนงัสือน้ีเป็นควำม
จริงทุกประกำร 

ลงช่ือ     ผูส้มคัร 

(                               ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมกำรกองทุนอนุมติัให้เป็นสมำชิกตั้งแต่วนัท่ี       /  /   

              

         ( ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.ณดำ  จนัทร์สม )             ( รองศำสตรำจำรย ์ดร.กนกพร  นำคทบัที )               
             กรรมกำรกองทุนผูมี้อ  ำนำจลงนำม      กรรมกำรกองทุนผูมี้อ  ำนำจลงนำม 

ค ำเตือน 
กรณีบริษทัก ำหนดให้ขำ้พเจำ้มีสิทธิเลือกนโยบำยกำรลงทุน/ทำงเลือกกำรลงทุน ขำ้พเจำ้รับทรำบว่ำ 

1. ขำ้พเจำ้จะประเมินควำมเหมำะสมในกำรเลือกทำงเลือกกำรลงทุน (Member Risk Profile) ก่อนกำรเลือกทำงเลือกกำรลงทุน และจะทบทวนควำม
เหมำะสมในกำรเลือกทำงเลือกกำรลงทุน (Member Risk Profile) ทุกรอบ 2 ปีปฏิทินนบัแต่วนัท่ีไดท้  ำกำรประเมินคร้ังล่ำสุด  

2. ในกรณีท่ีผลประเมินไม่สอดคลอ้งกบัทำงเลือกกำรลงทุนท่ีขำ้พเจำ้เลือก ขำ้พเจำ้รับทรำบถึงควำมเส่ียงของกำรเลือกทำงเลือกกำรลงทุนท่ีไม่เหมำะสมกบั
ขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
2.1      กรณีท่ีเลือกลงทุนในทำงเลือกกำรลงทุน ท่ีมีระดบัควำมเส่ียงสูงกว่ำระดบัควำมเส่ียงท่ีขำ้พเจำ้รับได ้ในบำงปีอำจท ำให้ผลตอบแทนมีควำมผนัผวน 

จนท ำให้มูลค่ำเงินกองทุนท่ีไดรั้บไม่เป็นไปตำมควำมคำดหวงั 
2.2 กรณีท่ีเลือกลงทุนในทำงเลือกกำรลงทุน ท่ีมีระดบัควำมเส่ียงต ่ำกว่ำระดบัควำมเส่ียงท่ีขำ้พเจำ้รับได ้อำจท ำให้ไดรั้บผลตอบแทนต ่ำลง จนส่งผลให้

มูลค่ำเงินกองทุนไม่เพียงพอท่ีจะใชจ่้ำยเม่ือยำมเกษียณอำย ุ
3. หำกขำ้พเจำ้ไม่ไดเ้ลือกทำงเลือกกำรลงทุน บริษทัจดักำรจะลงทุนตำมนโยบำยเดิมท่ีสมำชิกเคยลงทุนไว ้หำกไม่มีนโยบำยเดิม จะลงทุนตำมนโยบำยท่ี

ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบักองทุน หำกขอ้บงัคบักองทุนไม่ไดก้  ำหนดไว ้จะลงทุนตำมนโยบำยท่ีมีควำมเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 

ลงช่ือ    ผูส้มคัร 

                                                                                                                                                                           (            ) 



หนงัสือแจง้รายช่ือผ ูร้บัผลประโยชน ์

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ สินสถำพร  ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 
( เพ่ือประโยชน์ของท่ำน  โปรดกรอกขอ้ควำมดว้ยตวับรรจงและชดัเจน ) 

 
วนัท่ี    เดือน     พ.ศ.   

 

ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว        เลขประจ ำตวั     
ต ำแหน่ง     หน่วยงำน       สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
ขอแจง้รำยช่ือบุคคลผูมี้นำมต่อไปน้ีเป็นผูรั้บผลประโยชน์ ท่ีขำ้พเจำ้จะไดรั้บตำมสิทธิจำกกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เม่ือขำ้พเจำ้ถึงแก่กรรมลง   ตำมสัดส่วนท่ีไดร้ะบุ
ไวด้งัน้ี 

1.    ช่ือผูรั้บผลประโยชน์             

       ท่ีอยูผู่รั้บผลประโยชน์             

       ควำมเก่ียวขอ้ง        ส่วนแบ่งผลประโยชน์คิดเป็นร้อยละ    

2.    ช่ือผูรั้บผลประโยชน์             

       ท่ีอยูผู่รั้บผลประโยชน์             

       ควำมเก่ียวขอ้ง        ส่วนแบ่งผลประโยชน์คิดเป็นร้อยละ    

3.    ช่ือผูรั้บผลประโยชน์             

       ท่ีอยูผู่รั้บผลประโยชน์             

       ควำมเก่ียวขอ้ง        ส่วนแบ่งผลประโยชน์คิดเป็นร้อยละ    

4.    ช่ือผูรั้บผลประโยชน์             

       ท่ีอยูผู่รั้บผลประโยชน์             

       ควำมเก่ียวขอ้ง        ส่วนแบ่งผลประโยชน์คิดเป็นร้อยละ    

5.    ช่ือผูรั้บผลประโยชน์             

       ท่ีอยูผู่รั้บผลประโยชน์             

       ควำมเก่ียวขอ้ง        ส่วนแบ่งผลประโยชน์คิดเป็นร้อยละ    

ถ้ำผูรั้บประโยชน์คนใดถึงแก่กรรมก่อนขำ้พเจำ้ ให้น ำส่วนแบ่งผลประโยชน์ของบุคคลนั้นจดัสรรให้แก่ผูรั้บประโยชน์ท่ียงัคงมีชีวิตอยู่ตำมสัดส่วนของ
ผลประโยชน์ท่ีแต่ละคนจะไดรั้บ 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดส้ิ้นชีวิตลง  กำรจ่ำยเงินซ่ึงขำ้พเจำ้มีสิทธิให้แก่ผูรั้บประโยชน์ตำมท่ีระบุไวข้ำ้งตน้น้ี  ถือว่ำเป็นกำรช ำระเงินส่วนของขำ้พเจำ้จำกกองทุนฯ แล้ว
ถูกตอ้งทุกประกำร 

 
 

ลงช่ือ       ผูส้มคัรสมำชิก 

                   (                      ) 
 

ลงช่ือ      พยำน   ลงช่ือ      พยำน 

                           (                      )          (                      ) 



หนงัสือแจง้ความประสงคใ์หห้กัเงินเดือนเขา้สะสมกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ 

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ สินสถำพร  ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 
( เพ่ือประโยชน์ของท่ำน  โปรดกรอกขอ้ควำมดว้ยตวับรรจงและชดัเจน ) 

      วนัท่ี    เดือน     พ.ศ.   
เรียน คณะกรรมกำรกองทุน 

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ สินสถำพร ซ่ึงจดทะเบียนแลว้  
เฉพำะส่วน สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 

 

ดว้ยขำ้พเจำ้ (นำย / นำง / นำงสำว)            
ต ำแหน่ง       หน่วยงำน         
มีควำมประสงคใ์หห้กัเงินจำกบญัชีเงินเดือนของขำ้พเจำ้ จ ำนวนร้อยละ    (   )  เพื่อเข้ำสะสมในกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพในส่วนของพนกังำน ทั้งน้ี โดยใหเ้ร่ิมมีงวดเดือน  พ.ศ.    เป็นตน้ไป จนกวำ่ขำ้พเจำ้จะ
ไดมี้หนงัสือแจง้เปล่ียนแปลงควำมประสงค ์

อน่ึง ขำ้พเจำ้เขำ้ใจและรับทรำบวำ่เงินสมทบท่ีสถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ ในฐำนะนำยจำ้งไดจ่้ำยเขำ้กองทุนจะมีอตัรำ
ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึง อำจเป็นอตัรำแตกต่ำงจำกอตัรำของเงินสะสมท่ีขำ้พเจำ้ไดจ่้ำยเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดด ำเนินกำรหกัเงินเดือนเพ่ือสะสมเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพในส่วนของขำ้พเจำ้ตำมอตัรำท่ีระบุขำ้งตน้ 
 
 
 
 
      ลงช่ือ     ผูส้มคัรสมำชิก 

               (     ) 
 



 
ขอ้บงัคบักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ สินสถำพร ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 

เฉพำะส่วน สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
เร่ือง กำรจ่ำยอตัรำเงินสะสมและเงินสมทบ 

โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2563 เป็นตน้ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรำกำรจ่ำยเงนิสะสม 
ทุกคร้ังท่ีมีกำรจ่ำยค่ำจำ้งสมำชิกสำมำรถเลือกจ่ำยเงินสะสมเขำ้กองทุนโดยนำยจำ้งหักจำกค่ำจำ้งแลว้น ำส่งเขำ้กองทุน

ในอตัรำร้อยละ  3  ถึง 15  ของค่ำจ้ำง ยกเวน้ สมำชิกท่ีได้เลือกอตัรำกำรจ่ำยเงินสะสมในอตัรำร้อยละ 2 ของค่ำจ้ำงไว ้ก่อน
ขอ้บงัคบัขอ้น้ีจะมีผลใชบ้งัคบั ใหจ่้ำยเงินสะสมเขำ้กองทุนในอตัรำร้อยละ 2  ของค่ำจำ้ง 

โดยสมำชิกสำมำรถแจง้เปล่ียนแปลงอตัรำเงินสะสมได ้ทั้งน้ี จ ำนวนคร้ังและหลกัเกณฑ์ในกำรแจง้เปล่ียนแปลงอตัรำ
เงินสะสมดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรกองทุนเฉพำะส่วนของนำยจำ้งก ำหนดไว ้
 (กรณีนำยจำ้งจดัให้มีทำงเลือกในกำรลงทุนของสมำชิก อตัรำเงินสะสมท่ีระบุในขอ้บงัคบัน้ีเป็นอตัรำท่ีรวมทุกกองทุน
ภำยใตน้ำยจำ้งรำยเดียวกนั) 
 
อตัรำกำรจ่ำยเงนิสมทบ 

นำยจำ้งจะจ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุน ภำยในวนัเดียวกนักบัท่ีสมำชิกจ่ำยเงินสะสมเขำ้กองทุน ในอตัรำดงัน้ี 
1. กรณีสมำชิกท่ีไดเ้ลือกอตัรำกำรจ่ำยเงินสะสมในอตัรำร้อยละ 2  ของค่ำจำ้งไว ้ก่อนขอ้บังคบัขอ้น้ีจะมีผลใช้บังคบั 

นำยจำ้งจะจ่ำยเงินสมทบในอตัรำเดียวกนักบัสมำชิก 
2. กรณีสมำชิกเลือกจ่ำยเงินสะสมในอตัรำร้อยละ 3  ถึง 15  ของค่ำจำ้ง นำยจำ้งจะจ่ำยเงินสมทบ โดยมีเง่ือนไข ดงัน้ี 

อำยุปีสมำชิก ร้อยละของค่ำจ้ำง 
นอ้ยกวำ่ 5   ปี 3 
ตั้งแต่ 5  ปี ข้ึนไป อตัรำเดียวกบัท่ีสมำชิกเลือกจ่ำย แต่ไม่เกินร้อยละ 5 

 
3. กรณีสมำชิกใหม่ท่ีเป็นพนักงำนสถำบัน หรือลูกจ้ำงของสถำบัน ท่ีมำจำกกำรเปล่ียนสถำนภำพเน่ืองจำกสถำบัน

เปล่ียนเป็นมหำวิทยำลยัในก ำกับของรัฐ (ยกเว้นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร พนักงำนวิชำกำร และ
พนักงำนส่วนงำนภำยใน ที่เปลี่ยนสถำนภำพ) และมีอำยกุำรปฏิบติังำนในสถำบนัมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่  5   ปี นำยจำ้งจะ
จ่ำยเงินสมทบในอตัรำเดียวกนักบัท่ีสมำชิกจ่ำยเงินสะสม แต่ไม่เกินร้อยละ 5  ของค่ำจำ้ง ตั้งแต่ปีแรกท่ีเร่ิมเป็นสมำชิก 

เงินสมทบ ของสมำชิกประเภทพนกังำนวิชำกำร พนกังำนส่วนงำนภำยใน และลูกจำ้งของสถำบนั หน่วยงำนท่ีมี
บุคลำกรประเภทดงักล่ำวสงักดัอยูจ่ะเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 

 

(กรณีนำยจ้ำงจัดให้มี Employee’s choice อตัรำเงินสมทบท่ีระบุในขอ้บังคบัน้ีเป็นอตัรำท่ีรวมทุกกองทุน หรือทุก
นโยบำยกำรลงทุนภำยใตน้ำยจำ้งรำยเดียวกนั) 

ลงช่ือ       ผูส้มคัรสมำชิก 

        (     ) 



แบบเลือกนโยบายการลงทนุของสมาชกิกองทุนส ารองเลีย้งชีพ (Provident Fund Employee’s Choice) 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์   
(เพ่ือประโยชน์ของทา่น โปรดกรอกข้อความด้วยตวับรรจงและชดัเจน) 

 

วนัที่  เดือน   พ.ศ.   
เรียน คณะกรรมการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ สินสถาพร ซึง่จดทะเบียนแล้ว 

เฉพาะสว่น สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   

  ข้าพเจ้า   นาย  นาง  นางสาว   ชื่อ     ชื่อสกลุ       
 Name    Last Name      
เลขที่ประจ าตวัพนกังาน   ต าแหน่ง      หน่วยงาน      

มีความประสงค์จะเลือกนโยบายการลงทนุ ในกองทนุส ารองเลีย้งชีพตามสดัส่วน ดงันี ้(โดยข้าพเจ้าเลือกนโยบายที่มีเคร่ืองหมาย  หน้าทางเลือกการลงทนุ 

จ านวน 1  ทางเลือกการลงทนุ ทัง้นีข้้าพเจ้าได้อา่นค าชีแ้จงเพ่ิมเติมเร่ืองทางเลือกการลงทนุของสมาชิกในสว่นถดัไป) 

  Sub Fund  1 : กองทนุตราสารหนี ้(ไมล่งทนุในตราสารหนีเ้อกชน) ลงทนุแบบมีความเสี่ยงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

  Sub Fund  2 : กองทนุตราสารหนี ้(กองทนุฟีดเดอร์) ลงทนุแบบมีความเสี่ยงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ (บวัหลวงตราสารหนีส้ าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ) 

  Sub Fund  5 : กองทนุตราสารทนุ (กองทนุฟีดเดอร์) ลงทนุแบบไมมี่ความเสี่ยงตา่งประเทศ (บวัหลวงตราสารทนุส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ) 

  ทางเลอืกการลงทุน 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 

ข้าพเจ้าประสงค์ให้น าเงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพของข้าพเจ้า ทัง้เงินลงทุนเดิมและเงินที่จะน าส่งใหม่ต่อไปนัน้ ให้เป็นไปตามรูปแบบและสัดส่วน
เดียวกับที่ข้าพเจ้าได้เลือกไว้ข้างต้น  ทัง้นี ้ข้าพเจ้าได้รับการชีแ้จงให้มีความเข้าใจ และตระหนักถึงความเสี่ยงที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบนโยบายการลงทุน 
จากการที่ข้าพเจ้าได้เลือกทางเลือกการลงทนุดงักลา่วข้างต้น และขอให้น าสง่ทางเลือกการลงทนุที่ข้าพเจ้าเลือกให้กบับริษัทจดัการ  
ตัง้แตเ่ดือน   พ.ศ.   เป็นต้นไป  

 
“ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนฯ ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยนัของผลการด าเนินงานในอนาคต   การวัดผลการด าเนินงานของกองทนุจัดท าตามมาตรฐานการ
วดัผลด าเนินงานที่ก าหนดโดย AIMC และ การลงทนุมีความเสี่ยง ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสินใจลงทนุ” 
 

ลงช่ือ     ผู้สมคัรสมาชิก 
                          (               ) 

ทางเลือก 
การลงทนุ 

(แผนนโยบาย) 

นโยบายการลงทนุ 
Sub Fund 1 Sub Fund 2 Sub Fund 5 
Gov’t Bond SINSA_FI SINSA_EQ 

 01 100% - - 
 02 - 100% - 
 03 - 80% 20% 
 04 - 60% 40% 
 05 - 20% 80% 
 06 - - 100% 



โดยมีเงื่อนไข ดงันี ้ 

1. ข้าพเจ้าสามารถเปลี่ยนทางเลือกการลงทุนได้ปีละ  1 ครัง้ โดยแจ้งความจ านงที่ผ่านระบบ Online Switching ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)           
ในฐานะนายทะเบียนสมาชิกกองทนุ ดงันี ้

วันที่แจ้งความประสงค์  วันที่มีผล 
            ทกุวนัท าการ  วนัค านวนจ านวนหน่วยที่ใกล้ที่สดุ 

โดยในการขอเปลี่ยนทางเลือกการลงทนุที่มากกวา่ 2 ครัง้ตอ่ปี สมาชิกจะมีคา่ธรรมเนียมการเปลี่ยนนโยบายการลงทนุครัง้ละ 50 บาท 

2. การลงทนุหรือหาผลประโยชน์ตามทางเลือกการลงทนุที่ข้าพเจ้าเลือก 
2.1 กรณีสมาชิกปัจจบุนัไมแ่สดงความจ านงเลือกทางเลือกการลงทนุ ให้บริษัทจดัการลงทนุในทางเลือกการลงทนุตอ่ไปนี ้

 ทางเลือกการลงทนุเดิมของข้าพเจ้า 
2.2 สมาชิกใหมท่ี่ไมแ่สดงความจ านงเลือกทางเลือกการลงทนุ ให้บริษัทจดัการลงทนุในทางเลือกการลงทนุตอ่ไปนี ้

 ทางเลือกการลงทนุที่มีความเสี่ยงน้อยที่สดุ คือ [ทางเลือกการลงทนุ 01] 

3. เกณฑ์อ้างอิงผลการด าเนินงาน (Benchmark) ของกองทนุเป็นไปตามสญัญาแตง่ตัง้บริษัทจดัการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

4. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทนุ (Sub Fund) คณะกรรมการจะแจ้งให้สมาชิกกองทนุทราบ 

5. การค านวณจ านวนหน่วยเพื่อเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยให้แก่สมาชิกที่เปลี่ยน ทางเลือกการลงทนุ จะด าเนินการตามสญัญาแก้ไขเพิ่ม เติมสญัญาแต่งตัง้
บริษัทจดัการกองทนุส ารองเลีย้งชีพครัง้ที่ 2 ลงวนัที่ 1 สิงหาคม 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าชีแ้จงเร่ืองทางเลอืกในการลงทุนของสมาชกิ(Employee’s Choice) 
ทางเลือกในการลงทนุของสมาชิก (Employee’s Choice) ประกอบด้วย 3 นโยบายการลงทนุ ดงันี ้  
Sub Fund 1 (Gov’t Bond):  กองทนุตราสารหนี ้(ไมล่งทนุในตราสารหนีเ้อกชน) ลงทนุแบบมีความเสี่ยงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
ลงทนุตรงในพนัธบตัรรัฐบาล เงินฝาก ตราสารหนีธ้นาคาร และหลกัทรัพย์อ่ืนตามนโยบายการลงทนุ 
Sub Fund 2 (SINSA_FI): กองทุนตราสารหนี ้(กองทนุฟีดเดอร์) ลงทนุในหน่วยลงทนุกองทุนเปิดบวัหลวงตราสารหนีส้ าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
Bualuang Fixed Income Fund for PVD) (BFPVD) โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แตร้่อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุ 
Sub Fund 5 (SINSA_EQ): กองทุนตราสารทุน (กองทุนฟีดเดอร์) ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ ลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุน
ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ (Bualuang Equity Fund for PVD) (BEPVD) เน้นการลงทนุระยะปานกลางและระยะยาวในหลกัทรัพย์ของบริษัทที่มี
แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสงูหรือมีปัจจยัพืน้ฐานดี โดยจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทนุโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ 

 
 ลงชื่อ       สมาชิกกองทนุ 

        (     ) 

ค าเตือน 
1. ข้าพเจ้าจะท าการการประเมินความเหมาะสมในการเลือกทางเลือกการลงทนุ (Member Risk Profile) ก่อนเลือกทางเลือกการลงทนุ และจะทบทวน

ความเหมาะสมในการเลือกทางเลือกการลงทนุ (Member Risk Profile) ทกุรอบ 2 ปีปฏิทินนบัแตว่นัที่ได้ท าการประเมินครัง้ลา่สดุ 
2. ในกรณีที่ผลประเมินไมส่อดคล้องกบัทางเลือกการลงทนุที่ข้าพเจ้าเลือก ข้าพเจ้ารับทราบถึงความเสี่ยงของการเลือกทางเลือกการลงทนุที่ไม่เหมาะสมกบั

ข้าพเจ้า  
2.1) กรณีที่เลือกลงทนุใน ทางเลือกการลงทนุ ที่มีระดบัความเสี่ยงสูงกว่าระดบัความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้ ในบางปีอาจท าให้ผลตอบแทนมีความผนัผวน จน

ท าให้มลูคา่เงินกองทนุที่ได้รับไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั 
2.2) กรณีที่เลือกลงทนุใน ทางเลือกการลงทนุ ที่มีระดบัความเสี่ยงต ่ากว่าระดบัความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้ อาจท าให้ได้รับผลตอบแทนต ่าลง จนสง่ผลให้

มลูคา่เงินกองทนุไมเ่พียงพอที่จะใช้จา่ยเม่ือยามเกษียณอายุ 
3. หากข้าพเจ้าไมไ่ด้เลือกทางเลือกการลงทนุ บริษัทจดัการจะลงทนุหรือหาผลประโยชน์ตามนโยบายที่ก าหนดไว้ในข้อ 2 

ข้าพเจ้ารับทราบค าเตือนข้างต้น        

        ลงช่ือ ..................................................... สมาชิกกองทนุ 



แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (Member Risk Profile) 
 

 
  

 

 
 
 

อายุหรือระยะเวลาลงทุน 
1. ท่านจะเกษียณอายุเมื่อไร 

  คะแนน            
ก)  ภายใน 5 ปี หรือเกษียณอายแุล้ว                                          (1) 
ข)  มากกวา่ 5 ปี ถึง 10  ปี                                                        (2) 
ค)  มากกวา่ 10 ปี ถึง 15  ปี                                                     (3) 
ง)  มากกวา่ 15 ปี                                                                      (4)                                       

 

ความเข้าใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเส่ียง 
6. ท่านรู้จักการลงทุนอะไรบ้าง 

 คะแนน 
ก) เงินฝาก                                                                            (1) 
ข) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู้                                                       (2) 
ค) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู้  กองทนุรวม หุ้นสามญั                     (3) 
ง) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู้  กองทนุรวม หุ้นสามญั                     (4)                              
    กองทนุรวมทองค า  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และอื่นๆ      

สถานภาพทางการเงนิ 
2. ปัจจุบันท่านมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมเป็นสดัส่วนเท่าใด
ของรายได้ต่อเดือน                                                                                              

คะแนน  
ก) มากกวา่ 80%                                                                      (1) 
ข) มากกวา่  50% ถึง 80%                                                      (2) 
ค) มากกวา่  20% ถึง 50%                                                        (3) 

    ง) ไมเ่กิน 20%                                                                         (4)                                

 
7. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนอะไรบ้าง 

   คะแนน 
ก) เงินฝาก                                                                            (1) 
ข) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู้                                                       (2) 
ค) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู้  กองทนุรวม หุ้นสามญั                     (3) 
ง) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู้  กองทนุรวม หุ้นสามญั                     (4)                    
   กองทนุรวมทองค า  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และอื่นๆ                  

3.  หากท่านออกจากงานวันนี ้เงนิออมที่ท่านมีอยู่ จะรองรับ
ค่าใช้จ่ายได้นานแค่ไหน                      

คะแนน 
ก) น้อยกวา่ 3 เดือน                                                             (1) 
ข)  3 เดือน ถงึ 1 ปี                                                                  (2) 
ค) มากกวา่ 1 ปี ถงึ 3 ปี                                                          (3) 
ง) มากกวา่ 3 ปี                                                                      (4)           

 

8.  ทัศนคติในการลงทุนของท่าน 
คะแนน  

ก) ไมส่ามารถทนตอ่การขาดทนุเงินต้นได้เลย                          (1) 
ข)  สามารถทนตอ่การขาดทนุเงินต้นได้บ้าง                              (2) 
      เพือ่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสงูขึน้                     
ค)  สามารถทนตอ่การขาดทนุเงินต้นได้มาก                   (3) 
      เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงู                 
ง)   อยากได้ผลตอบแทนสงูสดุ โดยไมม่ีข้อจ ากดัในการลงทนุ    (4)       

4. จ านวนเงนิกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ณ ปัจจุบนั คดิเป็นสัดส่วน
เท่าใด ของทรัพย์สนิทัง้สิน้ของท่าน   

    คะแนน 
ก) มากกวา่ 75%                                                                      (1) 
ข) มากกวา่ 50% ถึง 75%                                                         (2) 
ค) มากกวา่ 25% ถึง 50%                                                         (3) 
ง) ไมเ่กิน 25%                                                                         (4)                                       

 

9.   เป้าหมายการลงทุนของท่านเป็นอย่างไร 
คะแนน 

ก) เงินต้นต้องปลอดภยั                                                           (1)  
     แม้วา่จะได้รับผลตอบแทนต ่ากวา่อตัราเงินเฟอ้                            
ข)  ต้องการผลตอบแทนสงูกวา่อตัราเงินเฟอ้                              (2) 
     โดยสามารถรับความผนัผวนของมลูคา่เงินกองทนุได้บ้าง 
ค)  ต้องการผลตอบแทนสงูกวา่อตัราเงินเฟอ้มาก                       (3) 
      โดยสามารถรับความผนัผวนของมลูคา่เงินกองทนุได้มาก                
ง)   ต้องการผลตอบแทนสงูกวา่อตัราเงินเฟอ้มากที่สดุ               (4)                                 

      โดยสามารถรับความผนัผวนของมลูคา่เงินกองทนุได้เต็มที่               
5. หากท่านต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษียณอายุ

แล้ว ท่านจะหาเงนิค่ารักษาพยาบาลจากไหน                                                                                    
คะแนน 

ก) เงินออมของตนเอง                                                             (1) 
ข) ให้ครอบครัวร่วมรับผิดชอบ                                               (2) 
ค) สวสัดิการตา่งๆ                                                                   (3) 
ง) ประกนัสขุภาพ                                                                   (4)  

 

10.  ท่านคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนส ารอง
เลีย้งชีพในระดับใดต่อปี 

คะแนน 
ก)  ประมาณ 2% ถึง 3%  อยา่งสม ่าเสมอ                         (1) 
ข)  มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 5%                                      (2) 
      แตบ่างปีอาจไมม่ีผลตอบแทนเลย  
ค)  มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถงึ 8%                                      (3)             
       แตบ่างปีอาจขาดทนุได้ถึง 3%               
ง)  มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถงึ 25%                                     (4)             

          แตบ่างปีอาจขาดทนุได้ถงึ 15%              

นาย/นาง/นางสาว/ ช่ือ.................................... นามสกลุ..........................................เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน       
รหสัพนกังาน .................................... หนว่ยงาน      
 ............................................................................ รหสัสมาชิกกองทนุ ........................................ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ สนิสถาพร ซึง่จดทะเบียนแล้ว 



ส าหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนต่างประเทศ ท่านสามารถ
รับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ 

 
             ได้                        ไมไ่ด้  
 

 

 
แนวทางในการพิจารณาเลอืกนโยบายการลงทนุ / แผนการลงทนุ 
ทา่นสามารถน าคะแนนในวงเลบ็ท้ายค าตอบของแตล่ะข้อมาค านวณคะแนนรวม เพื่อพิจารณาเลอืกนโยบายการลงทนุ / แผนการลงทนุ 
ที่เหมาะสมกบัทา่นดงันี ้
 

คะแนน
รวม ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง 

10-16 ต ่า มีสนิทรัพย์เสีย่งไมเ่กิน 5% 
17-22 คอ่นข้างต ่า มีสนิทรัพย์เสีย่งไมเ่กิน 10% 
23-28 ปานกลาง มีสนิทรัพย์เสีย่งไมเ่กิน 30% 
29-34 คอ่นข้างสงู มีสนิทรัพย์เสีย่งไมเ่กิน 50% 
35-40 สงู มีสนิทรัพย์เสีย่งมากกวา่ 50% 

    หมายเหตุ : ตารางข้างต้นเป็นเพียงสว่นหนึง่ในการประกอบการตดัสนิใจเลอืกนโยบายการลงทนุ / แผนการลงทนุของทา่นเทา่นัน้ 
มิได้เป็นสิง่ยืนยนัวา่ นโยบายการลงทนุ / แผนการลงทนุดงักลา่ว เหมาะสมกบัทา่นทกุประการ ทัง้นี ้ทา่นต้องศกึษาข้อมูลจาก    
ปัจจยัอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติมด้วย 
 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขแนบท้าย  “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลอืกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” 
1. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงวา่ ข้าพเจ้ามีหน้าที่จะต้องทบทวนข้อมลูใน “แบบประเมินความเสีย่งเพื่อความเหมาะสมในการเลอืกนโยบาย
การลงทุน/แผนการลงทนุ” ให้เป็นปัจจุบนัตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานก ากับดูแลที่ เก่ียวข้องหรือบริษัทจัดการก าหนด รวมถึงที่จะมีการ
เปลีย่นแปลงในอนาคตด้วย 
2. ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้อมลูใน “แบบประเมินความเสีย่งเพื่อความเหมาะสมในการเลอืกนโยบายการลงทนุ / แผนการ
ลงทนุ” หากบริษัทจดัการไม่ได้รับข้อมูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากข้าพเจ้าภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด ข้าพเจ้าตกลงและ
ยินยอมให้บริษัทจดัการถือเอาข้อมลูของข้าพเจ้าที่ปรากฏตาม “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทนุ / 
แผนการลงทนุ” ครัง้ลา่สดุเป็นข้อมลูปัจจุบนัของข้าพเจ้า โดยมีผลใช้ได้จนถึงเวลาที่บริษัทจดัการได้รับข้อมลูในแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อ
ความเหมาะสมในการเลอืกนโยบายการลงทนุ / แผนการลงทนุใหมแ่ล้ว 
3. ข้าพเจ้าขอรับรองวา่เป็นผู้ตอบค าถามดงักลา่วทัง้หมดด้วยตนเอง จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 
 
การจัดท า “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” (Member Risk Profile) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชกิทราบถงึระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการประกอบการตดัสินใจ 

เลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนส ารองเลีย้งชีพได้อย่างเหมาะสม 
 

 
  

 

ลงชื่อ       สมาชิกกองทนุ 

        (     ) 


