
 
แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน  (Member Risk Profile)             

หนา้ 1 ของหนา้ 2 
 

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

 

การจัดท า “แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” (Member Risk Profile) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกทราบถึงระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ของตนเอง เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจ 

เลือกนโยบายการลงทุน / 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. ท่านจะเกษียณอายุเม่ือไร 
                                                                                                          คะแนน            

ก)  ภายใน 5 ปี หรือเกษียณอายแุลว้                                       
ข)  มากกว่า 5 ปี ถึง 10  ปี                                                       
ค)  มากกว่า 10 ปี ถึง 15  ปี                                                     
ง)  มากกว่า 15 ปี                                                                                                          

 

สถานภาพทางการเงิน 
2. ปัจจุบันท่านมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้ต่อเดือน 
                                                                                                          คะแนน  

ก) มากกว่า 80%                                                                     
ข) มากกว่า  50% ถึง 80%                                                      
ค) มากกว่า  20% ถึง 50%                                                      
ง) ไม่เกิน 20%                                                                                                              

  
3.  หากท่านออกจากงานวันนี้ เงินออมที่ท่านมีอยู่ จะรองรับค่าใช้จ่าย 
    ได้นานแค่ไหน                      
                                                                                                          คะแนน 

ก) นอ้ยกว่า 3 เดือน                                                                
ข)  3 เดือน ถึง 1 ปี                                                                 
ค) มากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี                                                          
ง) มากกว่า 3 ปี                                                                                

          
4. จ านวนเงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ณ ปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด 
    ของทรัพย์สินทั้งส้ินของท่าน   
                                                                                                          คะแนน 

ก) มากกว่า 75%                                                                    
ข) มากกว่า 50% ถึง 75%                                                       
ค) มากกว่า 25% ถึง 50%                                                       
ง) ไม่เกิน 25%                                                                                                            

 

5. หากท่านต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษียณอายุแล้ว  
   ท่านจะหาเงินค่ารักษาพยาบาลจากไหน 
                                                                                                        คะแนน 
ก) เงินออมของตนเอง                                                            
ข) ใหค้รอบครัวร่วมรับผิดชอบ                                             
ค) สวสัดิการต่าง ๆ                                                                 
ง) ประกนัสุขภาพ                                                                  

 ความเข้าใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเส่ียง 
6. ท่านรู้จักการลงทุนอะไรบ้าง 
                                                                                                    คะแนน 

ก) เงินฝาก                                                                                   
ข) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู ้                                                         
ค) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู ้กองทุนรวม หุ้นสามญั                    
ง) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู ้กองทุนรวม หุ้นสามญั                                                  
    กองทุนรวมทองค า  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละอื่นๆ      
 

7. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนอะไรบ้าง 
                                                                                                    คะแนน 

ก) เงินฝาก                                                                                    
ข) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู ้                                                          
ค) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู ้กองทุนรวม หุ้นสามญั                      
ง) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู ้กองทุนรวม หุ้นสามญั                                          
   กองทุนรวมทองค า  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และอื่น ๆ                  

 

8.  ทัศนคติในการลงทุนของท่าน 
                                                                                                     คะแนน   

ก) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินตน้ไดเ้ลย                             
ข)  สามารถทนต่อการขาดทุนเงินตน้ไดบ้า้ง                                
      เพ่ือมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น                     
ค)  สามารถทนต่อการขาดทุนเงินตน้ไดม้าก                                
      เพื่อมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูง                 
ง)   อยากไดผ้ลตอบแทนสูงสุด โดยไม่มีขอ้จ ากดัในการลงทุน          
 

9.   เป้าหมายการลงทุนของท่านเป็นอย่างไร 
                                                                                                     คะแนน 

ก) เงินตน้ตอ้งปลอดภยั                                                                 
     แมว่้าจะไดรั้บผลตอบแทนต ่ากว่าอตัราเงินเฟ้อ                            
ข)  ตอ้งการผลตอบแทนสูงกว่าอตัราเงินเฟ้อ                                
     โดยสามารถรับความผนัผวนของมูลค่าเงินกองทุนไดบ้า้ง 
ค)  ตอ้งการผลตอบแทนสูงกว่าอตัราเงินเฟ้อมาก                          
      โดยสามารถรับความผนัผวนของมูลค่าเงินกองทุนไดม้าก                
ง)   ตอ้งการผลตอบแทนสูงกว่าอตัราเงินเฟ้อมากท่ีสุด                                                  
      โดยสามารถรับความผนัผวนของมูลค่าเงินกองทุนไดเ้ต็มท่ี               
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แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน  (Member Risk Profile)             

หนา้ 2 ของหนา้ 2 
 

  

 

แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน 

ท่านสามารถน าคะแนนในวงเลบ็ทา้ยค าตอบของแต่ละขอ้มาค านวณคะแนนรวม เพื่อพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน 

ท่ีเหมาะสมกบัท่านดงัน้ี 

คะแนนรวม ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ 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  มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัว่า  
                       นโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนดงักล่าว เหมาะสมกบัท่านทุกประการ ทั้งน้ี ท่านตอ้งศึกษาขอ้มูลจากปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบเพ่ิมเติมดว้ย 
 
ข้อก าหนดและเง่ือนไขแนบท้าย  “แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” 
1. ขา้พเจา้รับทราบและตกลงว่า ขา้พเจา้มีหน้าท่ีจะตอ้งทบทวนขอ้มูลใน “แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการ

ลงทุน” ให้เป็นปัจจุบนัตามรอบระยะเวลาท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งหรือบริษทัจดัการก าหนด รวมถึงท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตดว้ย 
2. ในกรณีท่ีครบรอบระยะเวลาการทบทวนขอ้มูลใน “แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” หากบริษทั

จดัการไม่ไดรั้บขอ้มูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากขา้พเจา้ภายในระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการก าหนด ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมให้บริษทัจดัการถื อเอาขอ้มูล
ของขา้พเจ้าท่ีปรากฏตาม “แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” คร้ังล่าสุดเป็นขอ้มูลปัจจุบนัของ
ขา้พเจา้ โดยมีผลใชไ้ดจ้นถึงเวลาท่ีบริษทัจดัการไดรั้บขอ้มูลในแบบประเมินความเส่ียงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนใหม่
แลว้ 

3. ขา้พเจา้ขอรับรองว่าเป็นผูต้อบค าถามดงักล่าวทั้งหมดดว้ยตนเอง จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน   

  

                                                                                                                             
 

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

 

10.  ท่านคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนส ารองเลีย้งชีพในระดับใดต่อ
ปี 

                                                                                                               คะแนน 
ก)  ประมาณ 2% ถึง 3%  อยา่งสม ่าเสมอ                          
ข)  มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนถึง 5%                               
      แต่บางปีอาจไม่มีผลตอบแทนเลย  
ค)  มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนถึง 8%                                           
       แต่บางปีอาจขาดทุนไดถ้ึง 3%               
ง)  มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนถึง 25%                                       

          แต่บางปีอาจขาดทุนไดถ้ึง 15%              
 

 
ส าหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนต่างประเทศ ท่านสามารถรับความ
เส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ 
 

 ได ้                                                           ไม่ได ้

 

โปรดอ่านเพ่ิมเติมเก่ียวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของบริษทัจดัการอยา่งละเอียด เพื่อเขา้ใจถึงวิธีการท่ีบริษทัจดัการเก็บ

รวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ www.scbam.com 
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แบบคําขอสมคัรเขา้เป็นสมาชกิกองทนุสํารองเลยีงชพี

วันท…ี.......เดอืน......................พ.ศ.......................... 

เรยีน  คณะกรรมการกองทนุสํารองเลยีงชพี...............................................................................ซงึจดทะเบยีนแลว้

 เฉพาะสว่นนายจา้ง.................................................................................................................................... 

 โดยหนังสอืฉบับนขีา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว)................................................................รหสัสมาชกิ........................ 

เกดิวันท.ี.............................เลขทบีัตรประชาชน.................................. สังกัดบรษัิท..............................................จํากัด ฝ่าย

........................................ วนัเรมิงาน(วนั/เดอืน/พ.ศ.) ...................................... ขอสมัครเขา้เป็นสมาชกิกองทนุสํารองเลยีงชพี

....................................................................................ซงึจดทะเบยีนแลว้ (“กองทนุ”) โดยขา้พเจา้ตกลงและผูกพันดังนี 

1. ขา้พเจา้ไดท้ราบขอ้บังคับกองทนุและสทิธหินา้ทขีองขา้พเจา้เป็นอยา่งดแีลว้ และขา้พเจา้ตกลงทจีะปฏบิัตติามขอ้บังคับ

กองทนุ ทกุประการ 

2. ขา้พเจา้ขอใหน้ายจา้งนําส่งเงินสะสมเขา้กองทุนตามอัตราทีกําหนดไวใ้นขอ้บังคับกองทุนโดยหักจากค่าจา้งของ

ขา้พเจา้เป็นประจําทกุ ๆ เดอืน ในอัตราเงนิสะสมรอ้ยละ .......................

3. ขา้พเจา้ขอแสดงเจตนากําหนดบคุคลผูม้สีทิธไิดร้ับเงนิจากกองทนุในกรณีทขีา้พเจา้เสยีชวีติ(“ผูร้บัประโยชน”์)   โดย

ขอใหจ้่ายเงนิจากกองทนุในสว่นของขา้พเจา้ใหแ้กผู่ร้ับประโยชน์ ตามรายละเอยีดดังตอ่ไปนี 

1. ชอื........................................................................................................

เลขทบีัตรประชาชน.......................................ความสมัพันธ.์........................ 

ทอียู.่..................................................................................................... 

โทรศัพทม์อืถอื.................................... E-mail......................................... 

สว่นแบง่ทไีดร้ับ 

................% 

2. ชอื........................................................................................................

เลขทบีัตรประชาชน.......................................ความสมัพันธ.์........................ 

ทอียู.่..................................................................................................... 

โทรศัพทม์อืถอื.................................... E-mail......................................... 

สว่นแบง่ทไีดร้ับ 

................% 

3. ชอื........................................................................................................

เลขทบีัตรประชาชน.......................................ความสมัพนัธ.์........................ 

ทอียู.่..................................................................................................... 

โทรศัพทม์อืถอื.................................... E-mail......................................... 

สว่นแบง่ทไีดร้ับ 

................% 

4. ชอื........................................................................................................

เลขทบีัตรประชาชน.......................................ความสมัพันธ.์........................ 

ทอียู.่..................................................................................................... 

โทรศัพทม์อืถอื.................................... E-mail......................................... 

สว่นแบง่ทไีดร้ับ 

................% 

รวมทังสนิ 100% 

ทังนี สัดสว่นการรับผลประโยชน์ของผูร้ับผลประโยชน์ทุกคนรวมกันตอ้งเท่ากับ 100% ในกรณีทขีา้พเจา้ไม่ไดก้ําหนดสัดสว่นไว ้

ใหถ้อืวา่ผูร้ับประโยชน์ทุกคนมสีทิธไิดร้ับเงนิจากกองทุนในสัดสว่นทเีท่าๆ กัน และในกรณีทขีา้พเจา้ไดก้ําหนดสัดสว่นไวไ้ม่ครบ 100% ให ้

ทมีบรกิารทะเบยีนกองทุนสํารองเลยีงชพี ปฏบิัตกิารธุรกรรมการเงนิและหลักทรัพย ์ อาคาร จ ีทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9  ชนั 15 ฝังปีกเหนือ 
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นําสัดสว่นในสว่นทเีหลอืทไีมไ่ดก้ําหนดไวนั้นแบง่ใหแ้กผู่ร้ับประโยชนท์กุคนตามสัดสว่นทกีําหนดไวข้า้งตน้ หรอืในกรณีทขีา้พเจา้ไดก้ําหนด

สัดสว่นไวเ้กนิ 100% ใหนํ้าสว่นทเีกนินันหักออกจากสว่นแบง่ทใีหแ้กผู่รั้บประโยชนท์กุคนตามสัดสว่นทกีําหนดไวข้า้งตน้  

4. ในกรณีทผีูร้ับผลประโยชน์รายใดรายหนงึหรอืหลายรายไดเ้สยีชวีติ หรอืศาลไดม้คํีาสังใหเ้ป็นบคุคลสาบสญูกอ่นทขีา้พเจา้จะ

เสยีชวีติ หากขา้พเจา้ไมไ่ดแ้จง้เปลยีนแปลงผูร้บัประโยชน์ไว ้ขา้พเจา้ขอใหนํ้าสว่นของผูร้ับประโยชน์ทเีสยีชวีติหรอืทศีาลมคํีาสังใหเ้ป็นคน

สาบสญูดังกลา่วไปแบง่เฉลยีใหแ้กผู่ร้ับผลประโยชน์รายอนืๆ ทกุรายทยัีงมชีวีติอยูใ่นสัดสว่นทเีทา่ๆ กัน  

5. หากมีการเปลียนแปลงผูรั้บผลประโยชน์ และ/หรือ สัดส่วนของผลประโยชน์ตามขอ้ 3. ขา้งตน้นัน ขา้พเจา้จะแจง้ให ้

คณะกรรมการกองทนุทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบและวธิกีารทคีณะกรรมการกองทนุกําหนด 

6. ในการสมัครเขา้เป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลียงชีพตามแบบคําขอนี    ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)

ในฐานะนายทะเบยีนสมาชกิจะมกีารเปิดเผย และ/หรอื สง่ขอ้มูลของขา้พเจา้ และ/หรอื ของบุคคลอนืทขีา้พเจา้ไดร้ะบใุนแบบคําขอนี ใหแ้ก่

บรษัิทจัดการ และ/หรอื กองทุนสํารองเลยีงชพี ทีเกยีวขอ้ง เพอืวัตถุประสงคใ์นการใหบ้รกิารตามแบบคําขอนี โปรดอ่านเพมิเตมิเกยีวกับ

ประกาศนโยบายความเป็นสว่นตัวของธนาคาร และ/หรอื บรษัิทจัดการ และ/หรอื กองทนุสํารองเลยีงชพี ทเีกยีวขอ้ง ทเีว็บไซตข์องธนาคาร 

และ/หรอื บรษัิทจัดการ  และ/หรือ กองทุนสํารองเลยีงชพี ดังกล่าว หรอื ช่องทางทีธนาคาร และ/หรอื บรษัิทจัดการ  และ/หรอื กองทุน

สํารองเลยีงชพี ดังกล่าวกําหนดไว ้ทังนี ในกรณีทขีา้พเจา้ไดม้กีารใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบุคคลอนื ขา้พเจา้มหีนา้ทแีจง้ใหบุ้คคลดังกล่าว

ทราบถงึรายละเอยีดการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลและสทิธติามประกาศนโยบายความเป็นสว่นตัวดังกลา่วดว้ย 

7. ธนาคาร และ/หรอื บรษัิทจัดการ อาจมกีารบันทกึบทสนทนาระหว่างขา้พเจา้กับธนาคาร และ/หรอื ระหวา่งขา้พเจา้กับบรษัิท

จัดการ และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ บันทกึ และ/หรอื ประมวลผลขอ้มูลเกยีวกับขา้พเจา้ และ/หรือ รายการการใชบ้รกิาร และ/หรอื การ

ดําเนนิการใด ๆ ทเีกยีวขอ้งกับการใชบ้รกิารของขา้พเจา้ เพอืประโยชน์ในการปรับปรุงและการใหบ้รกิารของธนาคาร และ/หรอื บรษัิทจัดการ 

และเพอืเป็นหลักฐานการบรกิารและรายการใชบ้รกิาร โดยขา้พเจา้ตกลงและจะไม่โตแ้ยง้การใชบ้ันทกึการสนทนา และ/หรอื ขอ้มลูดังกลา่ว

เป็นพยานหลักฐานอา้งองิตอ่ขา้พเจา้ตามกฎหมาย  

8. เพือประโยชน์ของขา้พเจา้ ธนาคาร และ/หรอื บรษัิทจัดการ อาจส่งขอ้มูลข่าวสารในเชงิพาณิชย ์เช่น ขอ้มูลข่าวสารและ

บริการเกียวกับกองทุนสํารองเลียงชีพ ขอ้มูลการลงทุน เป็นตน้ ไปยังทีอยู่อ ิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-mail Address และหมายเลข

โทรศัพทม์อืถอื เป็นตน้ โดยขา้พเจา้สามารถบอกเลกิหรอืปฏเิสธการรับขอ้มูลดังกลา่วไดโ้ดยตดิต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 

หรอืตามช่องทางทีธนาคารกําหนด (กรณีบอกเลกิหรือปฏเิสธการรับขอ้มูลดังกล่าวจากธนาคาร) และ/หรอื ตามช่องทางทบีรษัิทจัดการ

กําหนด (กรณีบอกเลกิหรอืปฏเิสธการรับขอ้มลูดังกลา่วจากบรษัิทจัดการ)  

 

 ลงชอื.....................................................ผูส้มัคร 

      (                                                   )     

หมายเหตุ กรรมการกองทนุโปรดเก็บเอกสารฉบับนไีวเ้ป็นหลักฐาน เพอืใชแ้นบประกอบการแจง้พน้สมาชกิภาพกรณีสมาชกิเสยีชวีติ 

คณะกรรมการกองทนุไดพ้จิารณาแบบคําขอของทา่นแลว้ และเห็นสมควรอนุมัตใิหเ้ป็นสมาชกิกองทนุสํารองเลยีงชพีของบรษัิทได ้

โดยใหม้ผีลตังแตว่ันท.ี......................................................... 

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

 (................................................................)  (................................................................) 
 กรรมการกองทนุ  กรรมการกองทนุ 

โปรดอา่นเพมิเตมิเกยีวกับประกาศนโยบายความเป็นสว่นตัวของธนาคารอยา่งละเอยีด เพอืเขา้ใจถงึวธิกีารทธีนาคารเก็บรวบรวม ใช ้
 และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นและสทิธขิองทา่นทเีวบ็ไซตข์องธนาคาร www.scb.co.th 




