แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงทางเลือกการลงทุน
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................รหัสประจาตัว............................................มือถือ................................................
ขอแจ้งความประสงค์ในการเลือกทางเลือกการลงทุน โดยข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและความเสี่ยงของแต่ละนโยบายการลงทุนแล้ว ดังนี้
1. ข้าพเจ้าประสงค์จะโอนเงินกองทุนที่ข้าพเจ้ามีอยู่เดิมและตกลงให้บริษัทนายจ้างนาส่งเงินสะสม-สมทบของข้าพเจ้าเข้ากองทุนภายใต้ทางเลือก
การลงทุน (option) ดังนี้ (โปรดทาเครื่องหมาย ⊠ เพื่อระบุ option เพียง 1 ข้อ เท่านั้น)
 1. ตราสารหนี้

: นาเงินทั้งหมดเข้านโยบายตราสารหนี้

 2. 90 : 10

: นาเงินทั้งหมดเข้านโยบายตราสารหนี้ ร้อยละ 90 และนโยบายตราหุ้น ร้อยละ 10

 3. ผสม (หุ้น  20%) : นาเงินทั้งหมดเข้านโยบายผสม (ตราสารหนี้ + หุ้น  20%)
 4. 70 : 30

: นาเงินเข้านโยบายตราสารหนี้ ร้อยละ 70 และนโยบายหุ้น ร้อยละ 30

 5. 60 : 40

: นาเงินเข้านโยบายตราสารหนี้ ร้อยละ 60 และนโยบายหุ้น ร้อยละ 40

 6. 40 : 60

: นาเงินเข้านโยบายตราสารหนี้ ร้อยละ 40 และนโยบายหุ้น ร้อยละ 60

 7. 20 : 80

: นาเงินเข้านโยบายตราสารหนี้ ร้อยละ 20 และนโยบายหุ้น ร้อยละ 80

 8. หุ้น 100%

: นาเงินทั้งหมดเข้านโยบายหุ้น 100%

2. ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายการลงทุนและทางเลือกการลงทุนที่ข้าพเจ้าเลือกเป็นอย่างดีแล้ว และตกลงยอมรับความเสี่ยงในการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ของอัตราผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นของนโยบายการลงทุนและทางเลือกการลงทุนที่ข้าพเจ้าได้เลือกไว้ดังกล่าวข้างต้น
3. ข้าพเจ้ายอมรับว่ากรณีที่ข้าพเจ้าเลือกทางเลือกการลงทุนที่มีการนาเงินเข้ามากกว่า 1 นโยบายการลงทุน อัตราส่วนของยอดเงินสุทธิระหว่ าง
นโยบายจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาดการลงทุน
4. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงจะปฏิบัติตามข้อกาหนดในข้อบังคับกองทุนที่เกี่ยวกับกองทุนหลายนโยบายการลงทุนรวมถึงสิทธิในการเปลี่ยนแปลง
ทางเลือกการลงทุน และ/หรือรูปแบบการนาส่งเงินเข้ากองทุนตามที่คณะกรรมการกองทุนประกาศกาหนด
5. ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจว่าข้าพเจ้าอาจเลือกนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากกว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงของข้าพเจ้า และถือว่า
ข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงดังกล่าว พร้อมทั้งยืนยันให้บริษัทจัดการลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่เลือกไว้
6. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการเลือกนโยบายการลงทุนตามเอกสารฉบับนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
หมายเหตุ - สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงทางเลือกการลงทุน และอัตราเงินสะสมได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 กรกฎาคม ของทุกปี
- สามารถตรวจสอบข้อมูลทางเลือกการลงทุนได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2256 4054 , 4058
ลงชื่อ..................................................................ผู้แสดงเจตนา
(..................................................................)
***********************************************************************************************************************************************
คณะกรรมการกองทุนได้พิจารณาและเห็นสมควรอนุมัติในการเลือกนโยบายการลงทุนโดยให้มีผลตั้งแต่วันที.่ ............................................................
ลงชื่อ...............................................................................
ในนามของคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
สภากาชาดไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / ทางเลือกการลงทุน (Member Risk Profile)
นาย/นาง/นางสาว/.................. ชือ่ ............................................................................ นามสกุล.........................................................................................................
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน  บริษัท..........................................................................................................
รหัสพนักงาน.................................................ฝ่ าย..............................................................................................แผนก........................................................................
รหัสสมาชิกกองทุน  --
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ..............................................................................................................................................................................................ซึง่ จดทะเบียนแล้ ว
การจัดทา “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / ทางเลือกการลงทุน” (Member Risk Profile)
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ สมาชิกทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของตนเอง เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจ
เลือกนโยบายการลงทุน / ทางเลือกการลงทุนในกองทุนสารองเลีย้ งชีพได้ อย่ างเหมาะสม
อายุหรือระยะเวลาลงทุน
ความเข้ าใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
1. ท่ านจะเกษียณอายุเมื่อไร
ก) ภายใน 5 ปี หรือเกษียณอายุแล้ ว
ข) มากกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี
ค) มากกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี
ง) มากกว่า 15 ปี

คะแนน
(1)
(2)
(3)
(4)

สถานภาพทางการเงิน

6. ท่ านรู้จกั การลงทุนอะไรบ้ าง
ก) เงินฝาก
ข) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้
ค) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ
ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ
กองทุนรวมทองคา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ

คะแนน
(1)
(2)
(3)
(4)

7. ท่ านมีประสบการณ์ การลงทุนอะไรบ้ าง

คะแนน
2. ปั จจุบนั ท่ านมีภาระค่ าใช้ จ่ายรายเดือน รวมเป็ นสัดส่ วนเท่ าใดของ
ก) เงินฝาก
(1)
รายได้ ต่อเดือน
ข) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้
(2)
คะแนน
ค) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ
(3)
ก) มากกว่า 80%
(1)
ง)
เงิ
น
ฝาก
พั
น
ธบั
ต
ร
หุ
้
น
กู
้
กองทุ
น
รวม
หุ
้
น
สามั
ญ
(4)
ข) มากกว่า 50% ถึง 80%
(2)
กองทุนรวมทองคา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ
ค) มากกว่า 20% ถึง 50%
(3)
ง) ไม่เกิน 20%
(4)
8. ทัศนคติในการลงทุนของท่ าน
คะแนน
3. หากท่ านออกจากงานวันนี ้ เงินออมที่ท่านมีอยู่ จะรองรับค่ าใช้ จ่าย
ก) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ เลย
(1)
ได้ นานแค่ ไหน
ข)
สามารถทนต่
อ
การขาดทุ
น
เงิ
น
ต้
น
ได้
บ
้
า
ง
(2)
คะแนน
ก) น้ อยกว่า 3 เดือน
(1)
เพือ่ มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนทีส่ งู ขึ ้น
ข) 3 เดือน ถึง 1 ปี
(2)
ค) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ มาก
(3)
ค) มากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี
(3)
เพือ่ มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูง
ง) มากกว่า 3 ปี
(4)
ง) อยากได้ ผลตอบแทนสูงสุด โดยไม่มีข้อจากัดในการลงทุน (4)
4. จานวนเงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ณ ปั จจุบนั คิดเป็ นสัดส่ วน
เท่ าใดของทรัพย์ สนิ ทัง้ สิน้ ของท่ าน
คะแนน
ก) มากกว่า 75%
(1)
ข) มากกว่า 50% ถึง 75%
(2)
ค) มากกว่า 25% ถึง 50%
(3)
ง) ไม่เกิน 25%
(4)
5. หากท่ านต้ องเข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษียณอายุแล้ ว
ท่ านจะหาเงินค่ ารักษาพยาบาลจากไหน
คะแนน
ก) เงินออมของตนเอง
(1)
ข) ให้ ครอบครัวร่วมรับผิดชอบ
(2)
ค) สวัสดิการต่างๆ
(3)
ง) ประกันสุขภาพ
(4)

9. เป้ าหมายการลงทุนของท่ านเป็ นอย่ างไร

คะแนน
(1)

ก) เงินต้ นต้ องปลอดภัย
แม้ ว่าจะได้ รับผลตอบแทนต่ากว่าอัตราเงินเฟ้อ
ข) ต้ องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ
(2)
โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้ บ้าง
ค) ต้ องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมาก
(3)
โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้ มาก
ง) ต้ องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมากทีส่ ดุ
(4)
โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้ เต็มที่

10. ท่ านคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสารองเลีย้ งชีพ สาหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนต่ างประเทศ ท่ านสามารถรับ
ในระดับใดต่ อปี
ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนได้ หรือไม่
คะแนน
 ได้
 ไม่ได้
ก) ประมาณ 2% ถึง 3% อย่างสม่าเสมอ
(1)
ข) มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนถึง 5%
(2)
แต่บางปี อาจไม่มีผลตอบแทนเลย
ค) มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนถึง 8%
(3)
แต่บางปี อาจขาดทุนได้ ถงึ 3%
ง) มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนถึง 25%
(4)
แต่บางปี อาจขาดทุนได้ ถงึ 15%
ท่านสามารถนาคะแนนในวงเล็บท้ ายคาตอบของแต่ละข้ อมาคานวณคะแนนรวมเพือ่ พิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านดังนี ้
แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน / ทางเลือกการลงทุน
คะแนนรวม

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

10-16

1 : ต่า

17-22

2 : ค่อนข้ างตา่

23-28

3 : ปานกลาง

29-34

4 : ค่อนข้ างสูง

35-40

5 : สูง

ตัวอย่ างนโยบายการลงทุน
ตราสารหนี ้ระยะสัน้
ตราสารหนี ้มัน่ คง
ตราสารหนี ้
ตราสารหนี ้ 90% : หุ้น 10%
ตราสารหนี ้ 80% : หุ้น 20%
ตราสารหนี ้ 80% : หุ้น 15% : หน่วยลงทุนในต่างประเทศ 5%
ผสม (ตราสารหนี ้+ ทองคา < 10%)
ผสม (ตราสารหนี ้+ ทองคา < 10%) 90% : หุ้น 10%
ผสม (ตราสารหนี ้+ ทองคา < 10%) 80% : หุ้น 20%
ตราสารหนี ้ 70% : หุ้น 30%
ตราสารหนี ้ 60% : หุ้น 40%
ผสม (ตราสารหนี ้+ ทองคา < 10%) 70% : หุ้น 30%
ตราสารหนี ้ 70% : หุ้น 20% : หน่วยลงทุนในต่างประเทศ 10%
ตราสารหนี ้ 60% : หุ้น 25% : ฟี ดเดอร์ 15%
ตราสารหนี ้ 60% : หุ้น 25% : หน่วยลงทุนในต่างประเทศ 15%
หุ้น > 40%
ผสม (ตราสารหนี ้+ ทองคา < 10%) 60% : หุ้น 40%

หมายเหตุ : ตารางข้ างต้ นเป็ นเพียงส่วนหนึง่ ในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุนของท่านเท่านัน้ มิได้ เป็ นสิ่ง ยืนยันว่า
นโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับท่านทุกประการ ทังนี
้ ้ ท่านต้ องศึกษาข้ อมูลจากปั จจัยอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติมด้ วย
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขแนบท้ าย “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุน”
1. ข้ าพเจ้ ารับทราบและตกลงว่า ข้ าพเจ้ ามีหน้ าทีจ่ ะต้ องทบทวนข้ อมูลใน “แบบประเมินความเสี่ยงเพือ่ ความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/
ทางเลือกการลงทุน” ให้ เป็ นปัจจุบนั ตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กี่ยวข้ องหรือบริษัทจัดการกาหนด รวมถึงที่จะมีการเปลีย่ นแปลงใน
อนาคตด้ วย
2. ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้ อมูลใน “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุน” หาก
บริษัทจัดการไม่ได้ รับข้ อมูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากข้ าพเจ้ าภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด ข้ าพเจ้ าตกลงและยินยอมให้ บริษัทจัดการ
ถือเอาข้ อมูลของข้ าพเจ้ าที่ปรากฏตาม “แบบประเมินความเสีย่ งเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / ทางเลือกการลงทุน” ครัง้ ล่าสุดเป็ น
ข้ อมูลปั จจุบนั ของข้ าพเจ้ า โดยมีผลใช้ ได้ จนถึงเวลาที่บริษัทจัดการได้ รับข้ อมูลในแบบประเมินความเสีย่ งเพือ่ ความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการ
ลงทุน/ทางเลือกการลงทุนใหม่แล้ ว
3. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าเป็ นผู้ตอบคาถามดังกล่าวทังหมดด้
้
วยตนเอง จึงได้ ลงลายมือชือ่ ไว้ เป็ นหลักฐาน
ลงชือ่ ........................................................... สมาชิกกองทุน
(
)
วันที่ ........../.........../...........

