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รหสัสมาชิก......................................................... 

ใบสมัครเข*าเป-นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

วันที่...........เดือน........................พ.ศ.................. 
 

เรียน   คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจดทะเบียนแล.ว 

         บริษัทหลักทรัพยTจัดการกองทุน ไทยพาณิชยT จำกัด    
 

 โดยหนังสือฉบับน้ี ข.าพเจ.า (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................................................

เป[นพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู.ได.รับการบรรจุเป[นพนักงานประจำจนถึงสิน้รอบป_งบประมาณที่ข.าพเจ.า

น้ันมีอายุหกสิบป_บรบิูรณT สังกัดส`วนงาน..............................................เลขที่บตัรประชาชน............................................. 

วัน/เดือน/ป_เกิด.................................... เบอรTโทรศัพทT........................................... อีเมลT................................................ 

£ ขอสมัครเข.าเป[นสมาชิกใหม` 

£ ขอสมัครกลับเข.าเป[นสมาชิกอีกครั้ง (ซึ่งนับเป[นครั้งที่ £ 1/£ 2 ของการสมัครกลับเข.าเป[นสมาชิก  

 โดยสมาชิกภาพกองทุนครั้งล`าสุดของข.าพเจ.าสิ้นสุดเมื่อวันที่..........เดือน.........................พ.ศ............) 

ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจดทะเบียนแล.ว บริษัทหลักทรัพยTจัดการกองทุน      

ไทยพาณิชยT จำกัด โดย 

1. ข.าพเจ.าได.ทราบข.อบังคับกองทุนฯ และสิทธิหน.าที่ของข.าพเจ.าดีแล.ว และตกลงที่จะปฏิบัติตามทุกประการ  

2. ในการนำส`งเงินสะสมของข.าพเจ.าเพือ่ส`งเข.ากองทุน ข.าพเจ.าขอให.มหาวิทยาลัยจัดการนำส`งเงินสะสมในอัตรา

ร.อยละ................. โดยหักจากค̀าจ.างของข.าพเจ.าทุก ๆ เดือน หมายเหตุ 1 

3. ในกรณีที่ข.าพเจ.าเสียชีวิต ข.าพเจ.าขอระบบุุคคลผู.มีสิทธิรับผลประโยชนTทั้งสิ้นของข.าพเจ.า ตามรายละเอียด

ดังต̀อไปน้ี หมายเหตุ 2 

1. ช่ือ............................................................................. โดยให.ได.รับส`วนแบ`งจำนวน.............................% 

ที่อยู̀...................................................................................................ความสัมพันธT................................ 

2. ช่ือ............................................................................. โดยให.ได.รับส`วนแบ`งจำนวน.............................% 

ที่อยู̀...................................................................................................ความสัมพันธT................................ 

3. ช่ือ............................................................................. โดยให.ได.รับส`วนแบ`งจำนวน.............................% 

ที่อยู̀...................................................................................................ความสัมพันธT................................ 

4. ช่ือ............................................................................. โดยให.ได.รับส`วนแบ`งจำนวน.............................% 

ที่อยู̀...................................................................................................ความสัมพันธT................................ 

5. ช่ือ............................................................................. โดยให.ได.รับส`วนแบ`งจำนวน.............................% 

ที่อยู̀...................................................................................................ความสัมพันธT................................ 

4. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู.รับผลประโชนT และสัดส`วนของผลประโยชนTตามข.อ 3. ข.างต.นนั้น จะกระทำโดย

แจ.งเป[นลายลักษณTอักษรต̀อคณะกรรมการกองทุน 
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5. ข.าพเจ.ารับทราบแผนการลงทนุเริม่ต.นในกองทนุสำรองเลีย้งชีพของข.าพเจ.าคือ แผนการลงทุนที่ 2 (นโยบาย

ตราสารหนี้ 90% และนโยบายตราสารทุน 10%) และสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ตามแผนการ

ลงทุนที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได.กำหนดไว.ได. 12 ครั้งต̀อป_หลังจากได.รับสมาชิกภาพ 

6. สมาชิกภาพของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเริ่มนับต้ังแต̀วันที่ได.รับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการกองทุน 

 

 

ลงช่ือ.............................................................ผู.สมัคร 

(___________________________) 

 

หมายเหตุ:  1. กรณีสมาชิกใหม`และสมาชิกอายุน.อยกว`าถึงครบ 5 ป_ สมาชิกสามารถเลือกจ`ายเงินสะสมได.ในอัตรา

ร.อยละ 2 – 15  และค`าร.อยละของการหักเงินสะสมที่สมาชิกแสดงเจตจำนงนั้น ต.องเป[นเลขจำนวน

เต็มไม`มีจุดทศนิยม และเมื่อสมาชิกมอีายุสมาชิกมากกว̀า 5 ป_ข้ึนไป หากเงินสะสมที่สมาชิกเลือกจ`าย 

มีอัตราน.อยกว`าร.อยละ 5 ของค`าจ.าง มหาวิทยาลัยจะปรับอัตราการหักเงินสะสมจากค`าจ.างของ

สมาชิกในขึ้นเป[นอัตราขั้นต่ำที่ร.อยละ 5 โดยอัตโนมัติ ทั้งน้ีสมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราร.อยละ

ของการหักเงินสะสมได. 2 ครั้งต̀อป_ 

2. สัดส`วนการรับผลประโยชนTของผู.รับผลประโยชนTทุกคนรวมกันต.องเท`ากับ 100% 

 

สำหรับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการกองทุนได.พจิารณาใบสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู.สมัครแล.ว มีผลพิจารณา 

£ อนุมัติ การเข.าเป[นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยให.มีผลต้ังแต̀วันที่................................................................................................. 

£ ไม`อนุมัติ การเข.าเป[นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อันเน่ืองมาจาก.......................................................................................................... 

 

 

 

.......................................................................... 

(___________________________) 

กรรมการกองทุนฝrายมหาวิทยาลัยผู.มีอำนาจลงนาม 

 

 

 

........................................................................... 

(___________________________) 

กรรมการกองทุนฝrายสมาชิกผู.มีอำนาจลงนาม 
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รหัสสมาชิกกองทุน ................................................................. 

แบบประเมนิความเสี่ยงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว  

(SWU PVD Member Risk Profile) 
 

นาย/นาง/นางสาว ช่ือ....................................... นามสกุล.......................................................... เลขประจำตัวบุคลากร...................................................   

สังกัดสLวนงาน.....................................................................................  สมาชิกกองทุนสำรองเล้ียงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงจดทะเบียนแล/ว 
 

การจัดทำ “แบบประเมินความเส่ียงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเล้ียงชีพ มศว” 

มีวัตถุประสงค\เพื่อให]สมาชิกทราบถึงระดับความเส่ียงท่ียอมรับได]ของตนเอง  

เพื่อเปaนสbวนหน่ึงในการประกอบการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนในกองทุนสำรองเล้ียงชีพได]อยbางเหมาะสม 
 

v อายุหรือระยะเวลาลงทุน 5. หากทbานต]องเข]ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษียณอายุแล]ว 

ทbานจะหาเงินคbารักษาพยาบาลจากไหน 1. ทbานจะเกษียณอายุเม่ือไร  

 

ก)  ภายใน 5 ปZ หรือเกษียณอายุแล/ว  

ข)  มากกวLา 5 ปZ ถึง 10 ปZ  

ค)  มากกวLา 10 ปZ ถึง 15 ปZ 

ง)  มากกวLา 15 ปZ 

คะแนน 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

 

ก)  เงินออมของตนเอง 

ข)  ให/ครอบครัวรLวมรับผิดชอบ 

ค)  สวัสดิการตLาง ๆ 

ง)  ประกันสุขภาพ 

คะแนน 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

v สถานภาพทางการเงิน v ความเข]าใจในการลงทุนและความสามารถรับความเส่ียง 

2. ปkจจุบันทbานมีภาระคbาใช]จbายรายเดือน รวมเปaนสัดสbวนเทbาใดของ

รายได]ตbอเดือน 

6. ทbานรู]จักการลงทุนอะไรบ]าง 

 

ก)  เงินฝาก 

ข)  เงินฝาก พันธบัตร หุ/นกู/ 

ค)  เงินฝาก พันธบัตร หุ/นกู/ กองทุนรวม หุ/นสามัญ 

ง)  เงินฝาก พันธบัตร หุ/นกู/ กองทุนรวม หุ/นสามัญ กองทุน-

รวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยh และอ่ืน ๆ 

 

คะแนน 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

 

ก)  มากกวLา 80% 

ข)  มากกวLา 50% ถึง 80% 

ค)  มากกวLา 20% ถึง 50% 

ง)  ไมLเกิน 20% 

คะแนน 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

3. หากทbานออกจากงานวันน้ี เงินออมท่ีทbานมีอยูb จะรองรับ

คbาใช]จbายได]นานแคbไหน 

7. ทbานมีประสบการณ\การลงทุนอะไรบ]าง 

 

ก)  เงินฝาก 

ข)  เงินฝาก พันธบัตร หุ/นกู/ 

ค)  เงินฝาก พันธบัตร หุ/นกู/ กองทุนรวม หุ/นสามัญ 

ง)  เงินฝาก พันธบัตร หุ/นกู/ กองทุนรวม หุ/นสามัญ กองทุน-

รวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยh และอ่ืน ๆ 

 

คะแนน 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

 

ก)  น/อยกวLา 3 เดือน 

ข)  3 เดือน ถึง 1 ปZ 

ค)  มากกวLา 1 ปZ ถึง 3 ปZ 

ง)  มากกวLา 3 ปZ 

คะแนน 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

4. จำนวนเงินกองทุนสำรองเล้ียงชีพ ณ ปkจจุบัน คิดเปaนสัดสbวน

เทbาใดของทรัพย\สินท้ังส้ินของทbาน 

8. ทัศนคติในการลงทุนของทbาน 

 

ก)  ไมLสามารถทนตLอการขาดทุนเงินต/นได/เลย 

ข)  สามารถทนตLอการขาดทุนเงินต/นได/บ/างเพื่อมีโอกาส 

     ได/รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

ค)  สามารถทนตLอการขาดทุนเงินต/นได/มากเพื่อมีโอกาส 

      ได/รับผลตอบแทนสูง 

ง)  อยากได/ผลตอบแทนสูงสุด โดยไมLมีข/อจำกัดในการลงทุน 

 

คะแนน 

(1) 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

ก)  มากกวLา 75% 

ข)  มากกวLา 50% ถึง 75% 

ค)  มากกวLา 25% ถึง 50% 

ง)  ไมLเกิน 25% 

คะแนน 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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9. เปsาหมายการลงทุนของทbานเปaนอยbางไร 

 

ก)  เงินต/นต/องปลอดภัยแม/วLาจะได/รับผลตอบแทนต่ำ 

     กวLาอัตราเงินเฟnอ 

ข)  ต/องการผลตอบแทนสูงกวLาอัตราเงินเฟnอโดย 

     สามารถรับความผันผวนของมูลคLาเงินกองทุนได/บ/าง 

ค)  ต/องการผลตอบแทนสูงกวLาอัตราเงินเฟnอมากโดย 

     สามารถรับความผันผวนของมูลคLาเงินกองทุนได/มาก 

ง)  ต/องการผลตอบแทนสูงกวLาอัตราเงินเฟnอมากที่สุดโดย 

     สามารถรับความผันผวนของมูลคLาเงินกองทุนได/เต็มที่ 

 

คะแนน 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

10. ทbานคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสำรองเล้ียงชีพ

ในระดับใดตbอปu 

 

ก)  ประมาณ 2% ถึง 3% อยLางสม่ำเสมอ 

ข)  มีโอกาสได/รับผลตอบแทนถึง 5% แตLบางปZอาจไมLมี. 

    ผลตอบแทนเลย 

ค)  มีโอกาสได/รับผลตอบแทนถึง 8% แตLบางปZอาจขาดทุน 

     ได/ถึง 3%  

ง)  มีโอกาสได/รับผลตอบแทนถึง 25% แตLบางปZอาจขาดทุน 

     ได/ถึง 15% 

คะแนน 

(1) 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

v สำหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนตbางประเทศ ทbานสามารถรับความเส่ียงด]านอัตราแลกเปล่ียนได]หรือไมb            □ได/    □ไมLได/ 
 

ทLานสามารถนำคะแนนในวงเล็บท/ายคำตอบของแตLละข/อมาคำนวณคะแนนรวม เพื่อพิจารณาเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับทLานได/ดังน้ี 

คะแนนรวม ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได] สัดสbวนการลงทุนในสินทรัพย\เส่ียง แผนการลงทุนท่ีเหมาะสม 

10-16 ต่ำ 0% แผน 1 ตราสารหน้ี 100% 

17-22 คLอนข/างต่ำ มีสินทรัพยhเส่ียงไมLเกิน 10% แผน 2 ผสมหุ/น 10% 

23-28 ปานกลาง มีสินทรัพยhเส่ียงไมLเกิน 30% แผน 3 ผสมหุ/น 20% หรือ แผน 4 ผสมหุ/น 30% 

28 ขึ้นไป คLอนข/างสูง - สูง มีสินทรัพยhเส่ียงไมLเกิน 50% แผน 5 ผสมหุ/น 40% 

หมายเหตุ : ตารางข/างต/นเปqนเพียงสLวนหน่ึงในการประกอบการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนของทLานเทLาน้ัน มิได/เปqนส่ิงยืนยันวLา แผนการ

ลงทุนดังกลLาวเหมาะสมกับทLานทุกประการ ทั้งน้ีทLานต/องศึกษาข/อมูลจากปrจจัยอ่ืน ๆ ประกอบเพิ่มเติมด/วย 
 

ข]อกำหนดและเง่ือนไขแนบท]าย “แบบประเมินความเส่ียงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเล้ียงชีพ มศว” 

1. ข/าพเจ/ารับทราบและตกลงวLา ข/าพเจ/ามีหน/าที่จะต/องทบทวนข/อมูลใน “แบบประเมินความเส่ียงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนการ

ลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเล้ียงชีพ มศว” ให/เปqนปrจจุบันตามรอบระยะเวลาที่หนLวยงานกำกับดูแลที่เก่ียวข/องหรือบริษัทจัดการกำหนด 

รวมถึงที่จะมีการเปล่ียนแปลงในอนาคตด/วย 

2. ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข/อมูลใน “แบบประเมินความเส่ียงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุน

สำรองเล้ียงชีพ มศว” หากบริษัทจัดการไมLได/รับข/อมูลในแบบประเมินในรอบใหมLจากข/าพเจ/าภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด 

ข/าพเจ/าตกลงและยินยอมให/บริษัทจัดการถือเอาข/อมูลของข/าพเจ/าที่ปรากฏตาม “แบบประเมินความเส่ียงเพื่อความเหมาะสมในการเลือก

แผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเล้ียงชีพ มศว” ครั้งลLาสุดเปqนข/อมูลปrจจุบันของข/าพเจ/า โดยมีผลใช/ได/จนถึงเวลาที่บริษัทจัดการได/รับ

ข/อมูลในแบบประเมินความเส่ียงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนใหมLแล/ว 

3. ข/าพเจ/าขอรับรองวLาเปqนผู/ตอบคำถามดังกลLาวทั้งหมดด/วยตนเอง จึงได/ลงลายมือช่ือไว/เปqนหลักฐาน   

 

 

 

ลงช่ือ ......................................................... สมาชิกกองทุน 

( _____________________________________ ) 
 

วันที่ ........../.................../................. 


