ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ ธนชาติทวีค่า ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
วันที่………………………………….……………
เรี ยน

คณะกรรมการกองทุน

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ……………………..……………..………….……. มีความประสงค์ขอสมัครเป็ นสมาชิก
กองทุนสํ ารองเลี้ย งชี พ ธนชาติทวีค่าซึ่ งจดทะเบีย นแล้ ว เฉพาะส่ วน มหาวิทยาลัย ทักษิณ (ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่า “กองทุน”)
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อบังคับของกองทุนโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองและให้สัญญาต่อคณะกรรมการกองทุนว่าจะ
ปฏิบตั ิตามข้อบังคับกองทุนบรรดาที่มีอยู่แล้ว และที่จะได้เพิ่มเติมหรื อแก้ไขโดยชอบในภายหลังอย่างเคร่ งครัด ตลอดจน
ปฏิบตั ิตามคําชี้ ขาดของคณะกรรมการกองทุนในปั ญหาเกี่ยวกับการเป็ นสมาชิ กกองทุน และการตีความข้อบังคับกองทุน
รวมทั้งการใช้ขอ้ บังคับกองทุนทุกประการ
โดยหนัง สื อ ฉบับ นี้ ข้าพเจ้า ขอให้ ค วามยิน ยอมให้น ายจ้างหั ก เงิ น เดื อ นของข้าพเจ้าทุ ก เดื อ น ในอัต ราร้ อ ยละ
……………………ตั้งแต่เดื อน …….……….พ.ศ…………เป็ นต้นไป ตลอดเวลาที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิ กกองทุนตามอัตราที่
ระบุไว้ในข้อบังคับกองทุน เพื่อนําส่ งเข้ากองทุนเป็ นเงินสะสมของข้าพเจ้าต่อไป นอกจากนี้ ขา้ พเจ้าขอรับรองว่า นอกจาก
สิ ทธิประโยชน์ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับตามข้อบังคับกองทุนแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่เรี ยกร้องสิ ทธิประโยชน์อื่นใดจากกองทุนอีก
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า บรรดารายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ …………………………………… พยาน
(
)

ลงชื่อ …………………………………… ผูส้ มัคร
(
)

ความเห็นของคณะกรรมการกองทุน
 อนุมตั ิให้เข้าเป็ นสมาชิกกองทุน โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่………………………..………เป็ นต้นไป
 ไม่อนุมตั ิ เพราะ………………………………………………….……………………………..
…………………………………….……
…………………………………….……
(………………………………………)
(………………………………………)
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนกองทุน

แบบประเมินความเสียงเพือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนหรื อแผนการลงทุน (Member Risk Profile)
นาย/นาง/นางสาว/ ชือ.................................... นามสกุล................................................ เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน ----
รหัสพนักงาน .............................................. ฝ่ าย ............................................................................................แผนก..............................................................................
กองทุนสํารองเลี %ยงชีพ ธนชาติทวีคา่ ซึงจดทะเบียนแล้ ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยทักษิณ
การจัดทํา “แบบประเมินความเสียงเพือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนหรื อแผนการลงทุน” (Member Risk Profile)
มีวัตถุประสงค์ เพือให้ สมาชิกทราบถึงระดับความเสียงทียอมรั บได้ ของตนเอง เพือเป็ นส่ วนหนึงในการประกอบการตัดสินใจเลือก
คะแนน
นโยบายการลงทุนหรื อแผนการลงทุนในกองทุนสํารองเลีย= งชีพได้ อย่ างเหมาะสม
อายุหรื อระยะเวลาการลงุทน
1. ท่านจะเกษี ยณอายุเมือไร
ภายใน 5 ปี หรื อเกษี ยณอายุแล้ ว (1)

มากกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี (2)

สถานภาพทางการเงิน
2. ปั จจุบนั ท่านมีภาระค่าใช้ จ่ายรายเดือน รวมเป็ นสัดส่วนเท่าใดของรายได้ ตอ่ เดือน
มากกว่า 80% (1)

มากกว่า 50% ถึง 80% (2)

5.

มากกว่า 15 ปี (4)

มากกว่า 20% ถึง 50% (3)

ไม่เกิน 20% (4)

น้ อยกว่า 3 เดือน (1)
3 เดือน ถึง 1 ปี (2)
มากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี (3)
จํานวนเงินกองทุนสํารองเลี %ยงชีพ ณ ปั จจุบนั คิดเป็ นสัดส่วนเท่าใดของทรัพย์สนิ ทังสิ
% %นของท่าน
มากกว่า 75% (1)
มากกว่า 50% ถึง 75% (2)
มากกว่า 25% ถึง 50% (3)
หากท่านต้ องเข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษี ยณอายุแล้ ว ท่านจะหาเงินค่ารักษาพยาบาลจากไหน
เงินออมของตนเอง (1)
ให้ ครอบครัวร่ วมรับผิดชอบ (2)
สวัสดิการต่างๆ (3)

มากกว่า 3 ปี (4)

3. หากท่านออกจากงานวันนี % เงินออมทีท่านมีอยู่ จะรองรับค่าใช้ จา่ ยได้ นานแค่ไหน
4.

มากกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี (3)

ความเข้ าใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรั บความเสียง
6. ท่านรู้ จกั การลงทุนอะไรบ้ าง

ไม่เกิน 25% (4)
ประกันสุขภาพ (4)

เงินฝาก (1)
เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ (3)
เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ (2)
เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวมทองคํา กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และอืนๆ (4)
7. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนอะไรบ้ าง
เงินฝาก (1)
เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ (3)
เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ (2)
เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวมทองคํา กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และอืนๆ (4)
8. ทัศนคติในการลงทุนของท่าน
ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ เลย (1)
สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ บ้าง เพือมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนทีสูงขึ %น (2)
สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ มาก เพือมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูง (3)
อยากได้ ผลตอบแทนสูงสุด โดยไม่มีข้อจํากัดในการลงทุน (4)
9. เป้าหมายการลงทุนของท่านเป็ นอย่างไร
เงินต้ นต้ องปลอดภัย แม้ วา่ จะได้ รับผลตอบแทนตํากว่าอัตราเงินเฟ้อ (1)
ต้ องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้ บ้าง (2)
ต้ องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมาก โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้ มาก (3)
ต้ องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมากทีสุด โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้ เต็มที (4)
10. ท่านคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสํารองเลี %ยงชีพในระดับใดต่อปี
ประมาณ 2% ถึง 3% อย่างสมําเสมอ (1)
มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนถึง 8% แต่บางปี อาจขาดทุนได้ ถึง 3% (3)
มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนถึง 5% แต่บางปี อาจไม่มีผลตอบแทนเลย (2)
มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนถึง 25% แต่บางปี อาจขาดทุนได้ ถึง 15% (4)
11. สําหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนต่างประเทศ ท่านสามารถรับความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนได้ หรื อไม่
ได้
ไม่ได้

รวมคะแนนในวงเล็บท้ ายคําตอบของแต่ ละข้ อ (ยกเว้ นข้ อ 11) และนําคะแนนทีรวมได้ มาพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุนหรื อแผนการลงทุนที
เหมาะสมกับท่ าน ตามคําแนะนําในตารางแนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุนหรื อแผนการลงทุนต่ อไปนี =
แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุนหรื อแผนการลงทุน
สัดส่ วนการลงทุนในแต่ ละนโยบายการลงทุนทีเหมาะสม
บความเสียงที
คะแนนรวม ระดัยอมรั
บได้
เลือกตามแผนการลงทุน
จัดสัดส่ วนการลงทุนด้ วยตนเอง
10-16
17-22
23-28
29-34
35-40

ตํา
ค่อนข้ างตํา
ปานกลาง
ค่อนข้ างสูง
สูง

ตราสารหนี % FI 100
ตราสารหนี % 90 : ตราสารทุน 10
ตราสารหนี % 70 : ตราสารทุน 30
ตราสารหนี % 50 : ตราสารทุน 50
ตราสารทุนมากว่า 50

ลงทุนในนโยบายตราสารหนี %
ลงทุนในนโยบายตราสารทุน (หุ้น) หรื อทองคําไม่เกิน 10%
ลงทุนในนโยบายตราสารทุน (หุ้น) หรื อทองคําไม่เกิน 30%
ลงทุนในนโยบายตราสารทุน (หุ้น) หรื อทองคําไม่เกิน 50%
ไม่จํากัดสัดส่วนการลงทุน

หมายเหตุ: ตารางข้ างต้ นเป็ นเพียงส่วนหนึงในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนหรื อแผนการลงทุนของท่านเท่านัน% มิได้ เป็ นสิงยืนยันว่า นโยบายการลงทุนหรื อแผนการลงทุนดังกล่าว เหมาะสม
กับท่านทุกประการ ทังนี
% % ท่านต้ องศึกษาข้ อมูลจากปั จจัยอืนๆ ประกอบเพิมเติมด้ วย และการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนทองคําหรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ ามี) จะมีสัดส่ วนรวมกันได้ ไม่ เกิน
15% ตามทีกฎหมายกําหนด

ข้ อกําหนดและเงือนไขแนบท้ าย “แบบประเมินความเสียงเพือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน”

1. ข้ าพเจ้ ารับทราบและตกลงว่า ข้ าพเจ้ ามีหน้ าทีจะต้ องทบทวนข้ อมูลใน “แบบประเมินความเสียงเพือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนหรื อแผนการลงทุน” ให้ เป็ นปั จจุบนั ตามรอบระยะเวลาทีหน่วยงาน
กํากับดูแลทีเกียวข้ องหรื อบริ ษัทจัดการกําหนด รวมถึงทีจะมีการเปลียนแปลงในอนาคตด้ วย
2. ในกรณีทีครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้ อมูลใน “แบบประเมินความเสียงเพือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนหรื อแผนการลงทุน” หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับข้ อมูลในแบบประเมินในรอบใหม่จาก
ข้ าพเจ้ าภายในระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการกําหนด ข้ าพเจ้ าตกลงและยินยอมให้ บริ ษัทจัดการถือเอาข้ อมูลของข้ าพเจ้ าทีปรากฏตาม “แบบประเมินความเสียงเพือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนหรื อ
แผนการลงทุน” ครัง% ล่าสุดเป็ นข้ อมูลปั จจุบนั ของข้ าพเจ้ า โดยมีผลใช้ ได้ จนถึงเวลาทีบริ ษัทจัดการได้ รับข้ อมูลในแบบประเมินความเสียงเพือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนหรื อแผนการลงทุนใหม่แล้ ว
3. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าเป็ นผู้ตอบคําถามดังกล่าวทังหมดด้
%
วยตนเอง จึงได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นหลักฐาน

ลงชือสมาชิกกองทุน .............................................................................................................................................................................................. วันที ......../......../........

