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นาย/นาง/นางสาว/ ช่ือ-สกุล...............................................................................เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน(ส าคญั)    
รหสัพนกังาน............................................................................................................รหสัสมาชิกกองทุน ....................................................................... 
รหสับริษทั.........................................ช่ือบริษทั......มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา.......กองทุนส ารองเล้ียงชีพ........กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏั.......ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 

 

การจัดท า “แบบประเมินความเส่ียงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” (Member Risk Profile) 
มีวตัถุประสงค์เพือ่ให้สมาชิกทราบถึงระดบัความเส่ียงที่ยอมรับได้ของตนเอง เพือ่เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจ 

เลอืกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนส ารองเลีย้งชีพได้อย่างเหมาะสม 
 

กรุณาระบุคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อให้ถูกต้อง 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ  5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10  รวมคะแนน 
                

อายุหรือระยะเวลาลงทุน 
      1. ท่านจะเกษยีณอายุเมื่อไร 
                                                                                                 คะแนน            

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

 

สถานภาพทางการเงนิ 
2. ปัจจุบันท่านมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้ต่อเดอืน 
                                                                                                คะแนน  

ก) มากกวา่ 80%                                                                    (1) 
ข) มากกวา่  50% ถึง 80%                                                     (2) 
ค) มากกวา่  20% ถึง 50%                                                     (3) 
ง) ไม่เกิน 20%                                                                      (4)                                         

  
3.  หากท่านออกจากงานวนันี ้เงนิออมที่ท่านมีอยู่ จะรองรับค่าใช้จ่าย 
    ได้นานแค่ไหน                      
                                                                                               คะแนน 

ก) นอ้ยกวา่ 3 เดือน                                                               (1) 
ข)  3 เดือน ถึง 1 ปี                                                                (2) 
ค) มากกวา่ 1 ปี ถึง 3 ปี                                                         (3) 
ง) มากกวา่ 3 ปี                                                                      (4)           

          
4. จ านวนเงนิกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ณ ปัจจุบัน คดิเป็นสัดส่วนเท่าใด 
    ของทรัพย์สินทั้งส้ินของท่าน   
                                                                                                 คะแนน 

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

 

5. หากท่านต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษยีณอายุแล้ว  
   ท่านจะหาเงนิค่ารักษาพยาบาลจากไหน 
                                                                                                 คะแนน 
ก) เงินออมของตนเอง                                                           (1) 
ข) ให้ครอบครัวร่วมรับผิดชอบ                                            (2) 
ค) สวสัดิการต่างๆ                                                                (3) 
ง) ประกนัสุขภาพ                                                                 (4)  

 ความเข้าใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเส่ียง 
6. ท่านรู้จักการลงทุนอะไรบ้าง 
                                                                                                    คะแนน 

ก) เงินฝาก                                                                                  (1) 
ข) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู ้                                                        (2) 
ค) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู ้กองทุนรวม หุ้นสามญั                    (3) 
ง) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู ้กองทุนรวม หุ้นสามญั                    (4)                              
    กองทุนรวมทองค า  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละอ่ืนๆ      
 

7. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนอะไรบ้าง 
                                                                                                    คะแนน 

ก) เงินฝาก                                                                                   (1) 
ข) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู ้                                                         (2) 
ค) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู ้กองทุนรวม หุ้นสามญั                     (3) 
ง) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู ้กองทุนรวม หุ้นสามญั                      (4)                    
   กองทุนรวมทองค า  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และอ่ืนๆ                  

 

8.  ทัศนคติในการลงทุนของท่าน 
                                                                                                     คะแนน   

ก) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินตน้ไดเ้ลย                            (1) 
ข)  สามารถทนต่อการขาดทุนเงินตน้ไดบ้า้ง                               (2) 
      เพ่ือมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน                     
ค)  สามารถทนต่อการขาดทุนเงินตน้ไดม้าก                               (3) 
      เพื่อมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูง                 
ง)   อยากไดผ้ลตอบแทนสูงสุด โดยไม่มีขอ้จ ากดัในการลงทุน   (4)       
 

9.   เป้าหมายการลงทุนของท่านเป็นอย่างไร 
                                                                                                     คะแนน 

ก) เงินตน้ตอ้งปลอดภยั                                                               (1)  
     แมว้า่จะไดรั้บผลตอบแทนต ่ากว่าอตัราเงินเฟ้อ                            
ข)  ตอ้งการผลตอบแทนสูงกวา่อตัราเงินเฟ้อ                               (2) 
     โดยสามารถรับความผนัผวนของมูลค่าเงินกองทุนไดบ้า้ง 
ค)  ตอ้งการผลตอบแทนสูงกวา่อตัราเงินเฟ้อมาก                         (3) 
      โดยสามารถรับความผนัผวนของมูลค่าเงินกองทุนไดม้าก                
ง)   ตอ้งการผลตอบแทนสูงกวา่อตัราเงินเฟ้อมากท่ีสุด                 (4)                                 
      โดยสามารถรับความผนัผวนของมูลค่าเงินกองทุนไดเ้ตม็ท่ี               
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แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน 

ท่านสามารถน าคะแนนในวงเล็บทา้ยค าตอบของแต่ละขอ้มาค านวณคะแนนรวม เพ่ือพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน 

ท่ีเหมาะสมกบัท่านดงัน้ี 

คะแนนรวม ระดบัความเส่ียงที่ยอมรับได้ สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เส่ียง 

10-16 ต ่า 0% 
17-22 ค่อนขา้งต ่า มีสินทรัพยเ์ส่ียงไม่เกิน 10% 
23-28 ปานกลาง มีสินทรัพยเ์ส่ียงไม่เกิน 30% 
29-34 ค่อนขา้งสูง มีสินทรัพยเ์ส่ียงไม่เกิน 50% 
35-40 สูง ไม่มีขอ้จ ากดั 

    หมายเหตุ :  ตารางขา้งตน้เป็นเพียงส่วนหน่ึงในการประกอบการตดัสินใจเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนของท่านเท่านั้น  
                          มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัวา่ นโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนดงักล่าว เหมาะสมกบัท่านทุกประการ ทั้งน้ี ท่านตอ้งศึกษาขอ้มูล 
                          จากปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบเพ่ิมเติมดว้ย 
 
ข้อก าหนดและเงือ่นไขแนบท้าย  “แบบประเมินความเส่ียงเพื่อความเหมาะสมในการเลอืกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” 
1. ขา้พเจา้รับทราบและตกลงวา่ ขา้พเจา้มีหนา้ท่ีจะตอ้งทบทวนขอ้มูลใน “แบบประเมินความเส่ียงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการ

ลงทุน” ให้เป็นปัจจุบนัตามรอบระยะเวลาท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งหรือบริษทัจดัการก าหนด รวมถึงท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงในอนาคตดว้ย 
2. ในกรณีท่ีครบรอบระยะเวลาการทบทวนขอ้มูลใน “แบบประเมินความเส่ียงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” หากบริษทั

จดัการไม่ไดรั้บขอ้มูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากขา้พเจา้ภายในระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการก าหนด ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมให้บริษทัจดัการถือเอาขอ้มูล
ของขา้พเจา้ท่ีปรากฏตาม “แบบประเมินความเส่ียงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” คร้ังล่าสุดเป็นขอ้มูลปัจจุบนัของ
ขา้พเจา้ โดยมีผลใชไ้ดจ้นถึงเวลาท่ีบริษทัจดัการไดรั้บขอ้มูลในแบบประเมินความเส่ียงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนใหม่
แลว้ 

3. ขา้พเจา้ขอรับรองว่าเป็นผูต้อบค าถามดงักล่าวทั้งหมดดว้ยตนเอง จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน   
 
 

                                                                                                                            ลงช่ือ ......................................................... สมาชิกกองทุน 
                         (                                                    )  
                         วนัท่ี ........../.........../........... 

 

              
10.  ท่านคาดหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนส ารองเลีย้งชีพในระดับใดต่อปี 

                                                                                                  คะแนน 
ก)  ประมาณ 2% ถึง 3%  อยา่งสม ่าเสมอ                         (1) 
ข)  มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนถึง 5%                              (2) 
      แต่บางปีอาจไม่มีผลตอบแทนเลย  
ค)  มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนถึง 8%                              (3)             
       แต่บางปีอาจขาดทุนไดถึ้ง 3%               
ง)  มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนถึง 25%                            (4)             

          แต่บางปีอาจขาดทุนไดถึ้ง 15%              
 

 
 
 

ส าหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนต่างประเทศ ท่านสามารถรับความ
เส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่นได้หรือไม่ 

            □ ได ้                     □ ไม่ได ้   ได ้  ไม่ได ้


