ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิ นสถำพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
( เพื่อประโยชน์ของท่ำน โปรดกรอกข้อควำมด้วยตัวบรรจงและชัดเจน )
วันที่
เรี ยน

เดือน

พ.ศ.

คณะกรรมกำรกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ สิ นสถำพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เฉพำะส่วน สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์
ข้ำพเจ้ำ  นำย  นำง  นำงสำว

ชื่อ
Name
ตำแหน่ง
/
/

เลขที่ประจำตัวพนักงำน
โทรศัพท์
วันเริ่ มทำงำน
เลขที่บตั รประชำชน
บ้ำนเลขที่
หมู่ที่
ตำบล / แขวง
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์
สถำนภำพ  โสด  สมรส  หม้ำย จำนวนบุตร

วัน/เดือน/ปี เกิด

ชื่อสกุล
Last Name
หน่วยงำน
/
/

อำเภอ / เขต

อำยุ

ปี

จังหวัด

คน คู่สมรสชื่อ (นำย / นำง)

ข้ำพเจ้ำขอสมัครเป็ นสมำชิ กกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พ สิ นสถำพร ซึ่ งจดทะเบียนแล้ว โดยตกลงที่จะปฏิบตั ิตำมข้อบังคับกองทุ นทั้งที่มีอยูแ่ ล้ว และที่จะได้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมต่อไปอย่ำงเคร่ งครัด และข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำนอกเหนื อจำกสิ ทธิ ประโยชน์ที่ขำ้ พเจ้ำพึงได้รับตำมข้อบังคับกองทุนแล้ว ข้ำพเจ้ำจะไม่เรี ยกร้องสิ ทธิ
ใดๆ จำกกองทุนอีก
โดยหนังสื อฉบับนี้ ขำ้ พเจ้ำยินยอมให้บริ ษทั หักเงินเดือนของข้ำพเจ้ำ ตำมอัตรำที่ขอ้ บังคับกองทุนกำหนดไว้ตลอดระยะเวลำที่ขำ้ พเจ้ำเป็ นสมำชิ กกองทุนดังกล่ำว
ข้ำงต้น เพื่อสะสมเข้ำในกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พ สิ นสถำพร ซึ่ งจดทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อข้ำพเจ้ำได้เป็ นสมำชิกกองทุน และบริ ษทั ได้โอนเงินจำกสวัสดิกำรเดิมที่ขำ้ พเจ้ำ
มีสิทธิได้รับตำมระเบียบบริ ษทั (ถ้ำมี) ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำได้สิ้นสิ ทธิตำมระเบียบดังกล่ำว นับแต่วนั ที่ขำ้ พเจ้ำได้เป็ นสมำชิ กกองทุน
อนึ่ง กำรเป็ นสมำชิ กภำพจะเริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรกองทุนแล้ว ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำบรรดำรำยละเอียดที่แนบท้ำยหนังสื อนี้ เป็ นควำม
จริ งทุกประกำร
ลงชื่อ
ผูส้ มัคร
(

)

คำเตือน
กรณี บริ ษทั กำหนดให้ขำ้ พเจ้ำมีสิทธิเลือกนโยบำยกำรลงทุน/ทำงเลือกกำรลงทุน ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ
1. ข้ำพเจ้ำจะประเมิ นควำมเหมำะสมในกำรเลื อกทำงเลื อกกำรลงทุน (Member Risk Profile) ก่ อนกำรเลื อกทำงเลื อกกำรลงทุ น และจะทบทวนควำม
เหมำะสมในกำรเลือกทำงเลือกกำรลงทุน (Member Risk Profile) ทุกรอบ 2 ปี ปฏิทินนับแต่วนั ที่ได้ทำกำรประเมินครั้งล่ำสุ ด
2. ในกรณี ที่ผลประเมินไม่สอดคล้องกับทำงเลือกกำรลงทุนที่ขำ้ พเจ้ำเลื อก ข้ำพเจ้ำรับทรำบถึงควำมเสี่ ยงของกำรเลือกทำงเลื อกกำรลงทุนที่ไม่เหมำะสมกับ
ข้ำพเจ้ำ ดังนี้
2.1 กรณี ที่เลือกลงทุนในทำงเลือกกำรลงทุน ที่มีระดับควำมเสี่ ยงสู งกว่ ำระดับควำมเสี่ ยงที่ขำ้ พเจ้ำรับได้ ในบำงปี อำจทำให้ผลตอบแทนมีควำมผันผวน
จนทำให้มูลค่ำเงินกองทุนที่ได้รับไม่เป็ นไปตำมควำมคำดหวัง
2.2 กรณี ที่เลือกลงทุนในทำงเลือกกำรลงทุน ที่มีระดับควำมเสี่ ยงื่ำกว่ำระดับควำมเสี่ ยงที่ขำ้ พเจ้ำรับได้ อำจทำให้ได้รับผลตอบแทนต่ำลง จนส่งผลให้
มูลค่ำเงินกองทุนไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ำยเมื่อยำมเกษียณอำยุ
3. หำกข้ำพเจ้ำไม่ได้เลื อกทำงเลื อกกำรลงทุน บริ ษทั จัดกำรจะลงทุนตำมนโยบำยเดิ มที่ สมำชิ กเคยลงทุนไว้ หำกไม่มีนโยบำยเดิ ม จะลงทุนตำมนโยบำยที่
กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน หำกข้อบังคับกองทุนไม่ได้กำหนดไว้ จะลงทุนตำมนโยบำยที่มีควำมเสี่ ยงน้อยที่สุด
ลงชื่อ
(

คณะกรรมกำรกองทุนอนุมตั ิให้เป็ นสมำชิ กตั้งแต่วนั ที่

( ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณดำ จันทร์สม )
กรรมกำรกองทุนผูม้ ีอำนำจลงนำม

/

/

( รองศำสตรำจำรย์ ดร.กนกพร นำคทับที )
กรรมกำรกองทุนผูม้ ีอำนำจลงนำม

ผูส้ มัคร
)

หนังสือแจ้งรายชื่อผูร้ บั ผลประโยชน์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิ นสถำพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
( เพื่อประโยชน์ของท่ำน โปรดกรอกข้อควำมด้วยตัวบรรจงและชัดเจน )
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ข้ าพเจ้ า  นาย  นาง  นางสาว
เลขประจำตัว
ตำแหน่ง
หน่วยงำน
สถำบั บัณฑิืพัฒ บริหำรศำสืร์
ขอแจ้งรำยชื่ อบุคคลผูม้ ีนำมต่อไปนี้ เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ ที่ขำ้ พเจ้ำจะได้รับตำมสิ ทธิ จำกกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พ เมื่อข้ำพเจ้ำถึ งแก่กรรมลง ตำมสัดส่วนที่ได้ระบุ
ไว้ดงั นี้
1. ชื่อผูร้ ับผลประโยชน์
ที่อยูผ่ รู้ ับผลประโยชน์
ควำมเกี่ยวข้อง

ส่วนแบ่งผลประโยชน์คิดเป็ นร้อยละ

2. ชื่อผูร้ ับผลประโยชน์
ที่อยูผ่ รู้ ับผลประโยชน์
ควำมเกี่ยวข้อง

ส่วนแบ่งผลประโยชน์คิดเป็ นร้อยละ

3. ชื่อผูร้ ับผลประโยชน์
ที่อยูผ่ รู้ ับผลประโยชน์
ควำมเกี่ยวข้อง

ส่วนแบ่งผลประโยชน์คิดเป็ นร้อยละ

4. ชื่อผูร้ ับผลประโยชน์
ที่อยูผ่ รู้ ับผลประโยชน์
ควำมเกี่ยวข้อง

ส่วนแบ่งผลประโยชน์คิดเป็ นร้อยละ

5. ชื่อผูร้ ับผลประโยชน์
ที่อยูผ่ รู้ ับผลประโยชน์
ควำมเกี่ยวข้อง

ส่วนแบ่งผลประโยชน์คิดเป็ นร้อยละ

ถ้ำผูร้ ับประโยชน์ คนใดถึ งแก่ กรรมก่ อนข้ำพเจ้ำ ให้ น ำส่ วนแบ่ งผลประโยชน์ ของบุ ค คลนั้น จัด สรรให้ แ ก่ ผูร้ ั บ ประโยชน์ ที่ ยงั คงมี ชี วิตอยู่ต ำมสัด ส่ วนของ
ผลประโยชน์ที่แต่ละคนจะได้รับ
เมื่ อข้ำพเจ้ำได้สิ้นชี วิตลง กำรจ่ำยเงินซึ่ งข้ำพเจ้ำมีสิทธิ ให้แก่ผรู ้ ั บประโยชน์ตำมที่ระบุไว้ขำ้ งต้นนี้ ถื อว่ำเป็ นกำรชำระเงินส่ วนของข้ำพเจ้ำจำกกองทุนฯ แล้ว
ถูกต้องทุกประกำร

ลงชื่อ

ผูส้ มัครสมำชิก

(
ลงชื่อ

)
พยำน

(

)

ลงชื่อ
(

พยำน
)

หนังสือแจ้งความประสงค์ให้หกั เงินเดือนเข้าสะสมกองท ุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิ นสถำพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
( เพื่อประโยชน์ของท่ำน โปรดกรอกข้อควำมด้วยตัวบรรจงและชัดเจน )

วันที่
เรี ยน

เดือน

พ.ศ.

คณะกรรมกำรกองทุน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิ นสถำพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เฉพำะส่วน สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์
ด้วยข้ำพเจ้ำ (นำย / นำง / นำงสำว)

ตำแหน่ง
หน่วยงำน
มีควำมประสงค์ให้หกั เงินจำกบัญชีเงินเดือนของข้ำพเจ้ำ จำนวนร้อยละ
สำรองเลี้ยงชีพในส่วนของพนักงำน ทั้งนี้ โดยให้เริ่ มมีงวดเดือน
ได้มีหนังสื อแจ้งเปลี่ยนแปลงควำมประสงค์

(
พ.ศ.

) เพื่ อ เข้ำสะสมในกองทุ น
เป็ นต้นไป จนกว่ำข้ำพเจ้ำจะ

อนึ่ ง ข้ำพเจ้ำเข้ำใจและรับทรำบว่ำเงินสมทบที่สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์ ในฐำนะนำยจ้ำงได้จ่ำยเข้ำกองทุนจะมีอตั รำ
ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ง อำจเป็ นอัตรำแตกต่ำงจำกอัตรำของเงินสะสมที่ขำ้ พเจ้ำได้จ่ำยเข้ำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดดำเนินกำรหักเงินเดือนเพื่อสะสมเข้ำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของข้ำพเจ้ำตำมอัตรำที่ระบุขำ้ งต้น
ลงชื่อ
(

ผูส้ มัครสมำชิก
)

อัตราการจ่ ายเงินสะสม
ทุกครัง้ ที่มีการจ่ายค่าจ้ างสมาชิกสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ ากองทุนโดยนายจ้ างหักจากค่าจ้ างแล้ วนาส่งเข้ ากองทุนในอัตรา
ร้ อยละ 2 ถึง 15 ของค่าจ้ าง
ทังนี
้ ้ สมาชิกสามารถแจ้ งเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมได้ ปีละ 1 ครัง้ โดยทาหนังสือแจ้ งให้ คณะกรรมการกองทุนทราบภายในเดือนพฤศจิกายน
และจะมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ งวดเดือนมกราคม ของปี ถดั ไป
(กรณีนายจ้ างจัดให้ มีทางเลือกในการลงทุนของสมาชิก อัตราเงินสะสมที่ระบุในข้ อบังคับนี ้เป็ นอัตราที่รวมทุกกองทุนภายใต้ นายจ้ างรายเดียวกัน)
อัตราการจ่ ายเงินสมทบ
นายจ้ างจะจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุน ภายในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ ากองทุน ในอัตราดังนี ้
 หากสมาชิกจ่ายเงิน สะสมร้ อยละ 2 ของค่าจ้ าง นายจ้ างจะจ่ายเงิน สมทบร้ อยละ 2 ของค่าจ้ าง
 หากสมาชิกจ่ายเงิน สะสมร้ อยละ 3-15 ของค่าจ้ าง นายจ้ างจะจ่ายเงิน สมทบร้ อยละ 3 ของค่าจ้ าง
เงิ น สมทบ ของสมาชิ ก ประเภทพนัก งานวิช าการ และพนัก งานส่วนงานภายใน หน่ วยงานที่ มี บุค ลากรประเภทดัง กล่าวสังกัดอยู่จ ะเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
(กรณีนายจ้ างจัดให้ มี Employee’s choice อัตราเงินสมทบที่ระบุในข้ อบังคับนีเ้ ป็ นอัตราที่รวมทุกกองทุน หรื อทุกนโยบายการลงทุนภายใต้
นายจ้ างรายเดียวกัน)

แบบเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพ (Provident Fund Employee’s Choice)
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดกรอกข้ อความด้ วยตัวบรรจงและชัดเจน)
วันที่
เรียน

เดือน

พ.ศ.

คณะกรรมการกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ สินสถาพร ซึง่ จดทะเบียนแล้ ว
เฉพาะส่วน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ข้ าพเจ้ า  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ

ชื่อสกุล

Name
เลขที่ประจาตัวพนักงาน

Last Name

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

มีความประสงค์จะเลือกนโยบายการลงทุน ในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ตามสัดส่วน ดังนี ้ (โดยข้ าพเจ้ าเลือกนโยบายที่มีเครื่ องหมาย หน้ าทางเลือกการลงทุน
จานวน 1 ทางเลือกการลงทุน ทังนี
้ ้ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นคาชี ้แจงเพิ่มเติมเรื่องทางเลือกการลงทุนของสมาชิกในส่วนถัดไป )

Sub Fund 1 : กองทุนตราสารหนี ้ (ไม่ลงทุนในตราสารหนี ้เอกชน) ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
Sub Fund 2 : กองทุนตราสารหนี ้ (กองทุนฟี ดเดอร์ ) ลงทุนแบบมีความเสีย่ งทังในประเทศและต่
้
างประเทศ (บัวหลวงตราสารหนี ้)
Sub Fund 5 : กองทุนตราสารทุน (กองทุนฟี ดเดอร์ ) ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ (บัวแก้ ว)
ทางเลือกการลงทุน
ทางเลือก
การลงทุน
(แผนนโยบาย)

 01
 02
 03
 04
 05
 06

Sub Fund 1
Gov’t Bond

นโยบายการลงทุน
Sub Fund 2
SINSA_FI

Sub Fund 5
SINSA_EQ

100%
-

100%
80%
60%
20%
-

20%
40%
80%
100%

ข้ าพเจ้ าประสงค์ให้ นาเงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพของข้ าพเจ้ า ทัง้ เงินลงทุนเดิมและเงินที่จะนาส่งใหม่ต่อไปนัน้ ให้ เป็ นไปตามรู ปแบบและสัดส่วน
เดียวกับที่ข้าพเจ้ าได้ เลือกไว้ ข้างต้ น ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าได้ รับการชี ้แจงให้ มีความเข้ าใจ และตระหนักถึงความเสี่ยงที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบนโยบายการลงทุน
จากการที่ข้าพเจ้ าได้ เลือกทางเลือกการลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น และขอให้ นาส่งทางเลือกการลงทุนที่ข้าพเจ้ าเลือกให้ กบั บริษัทจัดการ
ตังแต่
้ เดือน
พ.ศ.
เป็ นต้ นไป

“ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนฯ ไม่ได้ เป็ นสิ่งยืนยันของผลการดาเนินงานในอนาคต การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนจัดทาตามมาตรฐานการ
วัดผลดาเนินงานที่กาหนดโดย AIMC และ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน”

ลงชื่อ
(

ผู้สมัครสมาชิก
)

โดยมีเงื่อนไข ดังนี ้
1. ข้ าพเจ้ า สามารถเปลี่ยนทางเลือกการลงทุน ได้ ปี ล ะ 1 ครัง้ โดยแจ้ งความจานงที่ ผ่า นระบบ Online Switching ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ในฐานะนายทะเบียนสมาชิกกองทุน ดังนี ้
วันที่แจ้ งความประสงค์
วันที่มีผล
ทุกวันทาการ
วันคานวนจานวนหน่วยที่ใกล้ ที่สดุ
โดยในการขอเปลี่ยนทางเลือกการลงทุนที่มากกว่า 2 ครัง้ ต่อปี สมาชิกจะมีคา่ ธรรมเนียมการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนครัง้ ละ 50 บาท
2. การลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตามทางเลือกการลงทุนที่ข้าพเจ้ าเลือก
2.1 กรณีสมาชิกปั จจุบนั ไม่แสดงความจานงเลือกทางเลือกการลงทุน ให้ บริษัทจัดการลงทุนในทางเลือกการลงทุนต่อไปนี ้
 ทางเลือกการลงทุนเดิมของข้ าพเจ้ า
2.2 สมาชิกใหม่ที่ไม่แสดงความจานงเลือกทางเลือกการลงทุน ให้ บริษัทจัดการลงทุนในทางเลือกการลงทุนต่อไปนี ้
 ทางเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้ อยที่สดุ คือ [ทางเลือกการลงทุน 01]
3. เกณฑ์อ้างอิงผลการดาเนินงาน (Benchmark) ของกองทุนเป็ นไปตามสัญญาแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
4. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน (Sub Fund) คณะกรรมการจะแจ้ งให้ สมาชิกกองทุนทราบ
5. การคานวณจานวนหน่วยเพื่อเพิ่มหรื อลดจานวนหน่วยให้ แก่สมาชิกที่เปลี่ยน ทางเลือกการลงทุน จะดาเนินการตามสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาแต่ งตัง้
บริษัทจัดการกองทุนสารองเลี ้ยงชีพครัง้ ที่ 2 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554
คาเตือน

1. ข้ าพเจ้ าจะทาการการประเมินความเหมาะสมในการเลือกทางเลือกการลงทุน (Member Risk Profile) ก่อนเลือกทางเลือกการลงทุน และจะทบทวน
ความเหมาะสมในการเลือกทางเลือกการลงทุน (Member Risk Profile) ทุกรอบ 2 ปี ปฏิทินนับแต่วนั ที่ได้ ทาการประเมินครัง้ ล่าสุด
2. ในกรณีที่ผลประเมินไม่สอดคล้ องกับทางเลือกการลงทุนที่ข้าพเจ้ าเลือก ข้ าพเจ้ ารับทราบถึงความเสี่ยงของการเลือกทางเลือกการลงทุนที่ไม่เหมาะสมกับ
ข้ าพเจ้ า
2.1) กรณีที่เลือกลงทุนใน ทางเลือกการลงทุน ที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่ าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ ารับได้ ในบางปี อาจทาให้ ผลตอบแทนมีความผันผวน จน
ทาให้ มลู ค่าเงินกองทุนที่ได้ รับไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง
2.2) กรณีที่เลือกลงทุนใน ทางเลือกการลงทุน ที่มีระดับความเสี่ยงต่ากว่ าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ ารับได้ อาจทาให้ ได้ รับผลตอบแทนต่าลง จนส่งผลให้
มูลค่าเงินกองทุนไม่เพียงพอที่จะใช้ จา่ ยเมื่อยามเกษียณอายุ
3. หากข้ าพเจ้ าไม่ได้ เลือกทางเลือกการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตามนโยบายที่กาหนดไว้ ในข้ อ 2
ข้ าพเจ้ ารับทราบคาเตือนข้ างต้ น
ลงชื่อ ..................................................... สมาชิกกองทุน

คาชีแ้ จงเรื่องทางเลือกในการลงทุนของสมาชิก(Employee’s Choice)
ทางเลือกในการลงทุนของสมาชิก (Employee’s Choice) ประกอบด้ วย 3 นโยบายการลงทุน ดังนี ้
Sub Fund 1 (Gov’t Bond): กองทุนตราสารหนี ้ (ไม่ลงทุนในตราสารหนี ้เอกชน) ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
ลงทุนตรงในพันธบัตรรัฐบาล เงินฝาก ตราสารหนี ้ธนาคาร และหลักทรัพย์อื่นตามนโยบายการลงทุน

Sub Fund 2 (SINSA_FI): กองทุนตราสารหนี ้ (กองทุนฟี ดเดอร์ ) ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทังในประเทศและต่
้
างประเทศ (บัวหลวงตราสารหนี ้) ลงทุนใน
หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดบัวหลวงตราสารหนี ้ ( BFIXED) โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีตงั ้ แต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนรวม
ดังกล่าวเน้ นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี ้ภาครัฐและเอกชน ทังในและต่
้
างประเทศ (อันดับความน่าเชื่อถือตังแต่
้ BBB- ขึ ้นไป)
Sub Fund 5 (SINSA_EQ): กองทุนตราสารทุน (กองทุนฟี ดเดอร์ ) ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ (บัวแก้ ว)
ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดบัวแก้ ว ( BKA) โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญ ชีตงแต่
ั ้ ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนรวมดังกล่าว
เน้ นลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหุ้นที่มีแนวโน้ มการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจสูง หรื อมีปัจจัยพื ้นฐานดี โดยลงทุนในหุ้นเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ลงชื่อ
(

สมาชิกกองทุน
)

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (Member Risk Profile)
นาย/นาง/นางสาว/ ชื่อ.................................... นามสกุล..........................................เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน
รหัสพนักงาน .................................... หน่วยงาน
............................................................................
รหัสสมาชิกกองทุน ........................................ กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ สินสถาพร ซึง่ จดทะเบียนแล้ ว
อายุหรือระยะเวลาลงทุน
1. ท่ านจะเกษียณอายุเมื่อไร
ก) ภายใน 5 ปี หรื อเกษียณอายุแล้ ว
ข) มากกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี
ค) มากกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี
ง) มากกว่า 15 ปี

ความเข้ าใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

คะแนน
(1)
(2)
(3)
(4)

6. ท่ านรู้จกั การลงทุนอะไรบ้ าง

คะแนน
ก) เงินฝาก
(1)
ข) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้
(2)
ค) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ
(3)
ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ
(4)
กองทุนรวมทองคา กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และอื่นๆ

สถานภาพทางการเงิน
2. ปั จจุบันท่ านมีภาระค่ าใช้ จ่ายรายเดือน รวมเป็ นสัดส่ วนเท่ าใด 7. ท่ านมีประสบการณ์ การลงทุนอะไรบ้ าง
คะแนน
ของรายได้ ต่อเดือน
ก)
เงิ
น
ฝาก
(1)
คะแนน
ข) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้
(2)
ก) มากกว่า 80%
(1)
ค)
เงิ
น
ฝาก
พั
น
ธบั
ต
ร
หุ
้
น
กู
้
กองทุ
น
รวม
หุ
้
น
สามั
ญ
(3)
ข) มากกว่า 50% ถึง 80%
(2)
ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ
(4)
ค) มากกว่า 20% ถึง 50%
(3)
กองทุ
น
รวมทองค
า
กองทุ
น
รวมอสั
ง
หาริ
ม
ทรั
พ
ย์
และอื
น
่
ๆ
ง) ไม่เกิน 20%
(4)
3. หากท่ านออกจากงานวันนี ้ เงินออมที่ท่านมีอยู่ จะรองรับ
8. ทัศนคติในการลงทุนของท่ าน
ค่ าใช้ จ่ายได้ นานแค่ ไหน
คะแนน
คะแนน
ก) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ เลย
(1)
ก) น้ อยกว่า 3 เดือน
(1)
ข) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ บ้าง
(2)
ข) 3 เดือน ถึง 1 ปี
(2)
เพื่อมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่สงู ขึ ้น
ค) มากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี
(3)
ค) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ มาก
(3)
ง) มากกว่า 3 ปี
(4)
เพื่อมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูง
ง) อยากได้ ผลตอบแทนสูงสุด โดยไม่มีข้อจากัดในการลงทุน (4)
4. จานวนเงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ณ ปั จจุบนั คิดเป็ นสัดส่ วน 9. เป้ าหมายการลงทุนของท่ านเป็ นอย่ างไร
เท่ าใด ของทรัพย์ สนิ ทัง้ สิน้ ของท่ าน
คะแนน
คะแนน
ก) เงินต้ นต้ องปลอดภัย
(1)
ก) มากกว่า 75%
(1)
แม้ วา่ จะได้ รับผลตอบแทนต่ากว่าอัตราเงินเฟ้อ
ข) มากกว่า 50% ถึง 75%
(2)
ข) ต้ องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ
(2)
ค) มากกว่า 25% ถึง 50%
(3)
โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้ บ้าง
ง) ไม่เกิน 25%
(4)
ค) ต้ องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมาก
(3)
โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้ มาก
ง) ต้ องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมากที่สดุ
(4)
โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้ เต็มที่
5. หากท่ านต้ องเข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษียณอายุ 10. ท่ านคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสารอง
แล้ ว ท่ านจะหาเงินค่ ารักษาพยาบาลจากไหน
เลีย้ งชีพในระดับใดต่ อปี
คะแนน
คะแนน
ก) เงินออมของตนเอง
(1)
ก) ประมาณ 2% ถึง 3% อย่างสม่าเสมอ
(1)
ข) ให้ ครอบครัวร่วมรับผิดชอบ
(2)
ข) มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนถึง 5%
(2)
ค) สวัสดิการต่างๆ
(3)
แต่บางปี อาจไม่มีผลตอบแทนเลย
ง) ประกันสุขภาพ
(4)
ค) มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนถึง 8%
(3)
แต่บางปี อาจขาดทุนได้ ถึง 3%
ง) มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนถึง 25%
(4)
แต่บางปี อาจขาดทุนได้ ถงึ 15%

สาหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนต่ างประเทศ ท่ านสามารถ
รับความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนได้ หรือไม่
 ได้

 ไม่ได้

แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน
ท่านสามารถนาคะแนนในวงเล็บท้ ายคาตอบของแต่ละข้ อมาคานวณคะแนนรวม เพื่อพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน
ที่เหมาะสมกับท่านดังนี ้
คะแนน
รวม

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

สัดส่ วนการลงทุนในสินทรัพย์ เสี่ยง

10-16
17-22
23-28
29-34
35-40

ต่า
ค่อนข้ างต่า
ปานกลาง
ค่อนข้ างสูง
สูง

มีสนิ ทรัพย์เสีย่ งไม่เกิน 5%
มีสนิ ทรัพย์เสีย่ งไม่เกิน 10%
มีสนิ ทรัพย์เสีย่ งไม่เกิน 30%
มีสนิ ทรัพย์เสีย่ งไม่เกิน 50%
มีสนิ ทรัพย์เสีย่ งมากกว่า 50%

หมายเหตุ : ตารางข้ างต้ นเป็ นเพียงส่วนหนึง่ ในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนของท่านเท่านัน้
มิได้ เป็ นสิง่ ยืนยันว่า นโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนดังกล่าว เหมาะสมกับท่านทุกประการ ทังนี
้ ้ ท่านต้ องศึกษาข้ อมูลจาก
ปั จจัยอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติมด้ วย
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขแนบท้ าย “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน”
1. ข้ าพเจ้ ารับทราบและตกลงว่า ข้ าพเจ้ ามีหน้ าที่จะต้ องทบทวนข้ อมูลใน “แบบประเมินความเสีย่ งเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบาย
การลงทุน/แผนการลงทุน” ให้ เป็ นปั จจุบนั ตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องหรื อ บริ ษัทจัดการกาหนด รวมถึงที่จะมี การ
เปลีย่ นแปลงในอนาคตด้ วย
2. ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้ อมูลใน “แบบประเมินความเสีย่ งเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการ
ลงทุน” หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับข้ อมูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากข้ าพเจ้ าภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกาหนด ข้ าพเจ้ าตกลงและ
ยินยอมให้ บริ ษัทจัดการถือเอาข้ อมูลของข้ าพเจ้ าที่ปรากฏตาม “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน /
แผนการลงทุน” ครัง้ ล่าสุดเป็ นข้ อมูลปั จจุบนั ของข้ าพเจ้ า โดยมีผลใช้ ได้ จนถึงเวลาที่บริ ษัทจัดการได้ รับข้ อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อ
ความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนใหม่แล้ ว
3. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าเป็ นผู้ตอบคาถามดังกล่าวทังหมดด้
้
วยตนเอง จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
การจัดทา “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” (Member Risk Profile)
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ สมาชิกทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของตนเอง เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจ
เลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนสารองเลีย้ งชีพได้ อย่ างเหมาะสม

ลงชื่อ
(

สมาชิกกองทุน
)

