สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (Member Risk Profile)
นาย/นาง/นางสาว/ ชื่อ...................... นามสกุล.............................................เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 
หนวยบริการ/หนวยงาน..................................................................................สังกัด..............................................................................................
รหัสสมาชิกกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแลว
อายุหรือระยะเวลาลงทุน
1. ทานจะเกษียณอายุเมื่อไหร
คะแนน
ก) ภายใน 5 ป หรือเกษียณอายุแลว
(1)
ข) มากกวา 5 ป ถึง 10 ป
(2)
ค) มากกวา 10 ป ถึง 15 ป
(3)
ง) มากกวา 15 ป
(4)

5. หากทานตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษียณอายุแลว
ทานจะหาเงินคารักษาพยาบาลจากไหน
คะแนน
ก) เงินออมของตนเอง
(1)
ข) ใหครอบครัวรวมรับผิดชอบ
(2)
ค) สวัสดิการตางๆ
(3)
ง) ประกันสุขภาพ
(4)

สถานภาพทางการเงิน
2. ปจจุบันทานมีภาระคาใชจายรายเดือน รวมเปนสัดสวนเทาใดของรายไดตอ
เดือน
คะแนน
ก) มากกวา 80%
(1)
ข) มากกวา 50% ถึง 80%
(2)
ค) มากกวา 20% ถึง 50%
(3)
ง) ไมเกิน 20%
(4)
3. หากทานออกจากงานวันนี้ เงินออมที่ทานมีอยู จะรองรับคาใชจายได
นานแคไหน
คะแนน
ก) นอยกวา 3 เดือน
(1)
ข) 3 เดือน ถึง 1 ป
(2)
ค) มากกวา 1 ป ถึง 3 ป
(3)
ง) มากกวา 3 ป
(4)
4. จํานวนเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ณ ปจจุบัน คิดเปนสัดสวนเทาใด ของ
ทรัพยสินทั้งสิ้นของทาน
คะแนน
ก) มากกวา 75%
(1)
ข) มากกวา 50% ถึง 75%
(2)
ค) มากกวา 25% ถึง 50%
(3)
ง) ไมเกิน 25%
(4)

ความเขาใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
6. ทานรูจักการลงทุนอะไรบาง
คะแนน
ก) เงินฝาก
(1)
ข) เงินฝาก พันธบัตร หุนกู
(2)
ค) เงินฝาก พันธบัตร หุนกู กองทุนรวม หุนสามัญ (3)
ง) เงินฝาก พันธบัตร หุนกู กองทุนรวม หุนสามัญ (4)
กองทุนรวมทองคํา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและอื่นๆ
7. ทานมีประสบการณการลงทุนอะไรบาง
คะแนน
ก) เงินฝาก
(1)
ข) เงินฝาก พันธบัตร หุนกู
(2)
ค) เงินฝาก พันธบัตร หุนกู กองทุนรวม หุนสามัญ (3)
ง) เงินฝาก พันธบัตร หุนกู กองทุนรวม หุนสามัญ (4)
กองทุนรวมทองคํา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและอื่นๆ
8. ทัศนคติในการลงทุนของทาน
คะแนน
ก) ไมสามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดเลย
(1)
ข) สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดบาง
(2)
เพื่อมีโอกาสไดรับผลตอบแทนทีส่ ูงขึ้น
ค) สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดมาก
(3)
เพื่อมีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูง
ง) อยากไดผลตอบแทนสูงสุด
(4)
โดยไมมขี อจากัดในการลงทุน

9. เปาหมายการลงทุนของทานเปนอยางไร

10. ทานคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสารองเลี้ยงชีพใน
คะแนน
ระดับใดตอป
ก) เงินตนตองปลอดภัย
(1)
คะแนน
แมวาจะไดรับผลตอบแทนตากวาอัตราเงินเฟอ
ก) ประมาณ 2% ถึง 3% อยางสมาเสมอ
(1)
ข) ตองการผลตอบแทนสูงกวาอัตราเงินเฟอ
(2)
ข) มีโอกาสไดรับผลตอบแทนถึง 5%
(2)
โดยสามารถรับความผันผวนของมูลคาเงินกองทุนไดบาง
แตบางปอาจไมมผี ลตอบแทนเลย
ค) ตองการผลตอบแทนสูงกวาอัตราเงินเฟอมาก
(3)
ค) มีโอกาสไดรับผลตอบแทนถึง 8%
(3)
โดยสามารถรับความผันผวนของมูลคาเงินกองทุนไดมาก
แตบางปอาจขาดทุนไดถึง 3%
ง) ตองการผลตอบแทนสูงกวาอัตราเงินเฟอมากที่สดุ
(4)
ง) มีโอกาสไดรับผลตอบแทนถึง 25%
(4)
โดยสามารถรับความผันผวนของมูลคาเงินกองทุนไดเต็มที่
แตบางปอาจขาดทุนไดถึง 15%
สําหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนตางประเทศ ทานสามารถรับความ
เสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไดหรือไม
ได
ไมได
แนวทางในการพิจารณานโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน
ทานสามารถนําคะแนนในวงเล็บทายคําตอบของแตละขอมาคํานวณคะแนนรวม เพื่อพิจารณาเลือกนโยบาย / แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับทานดังนี้
คะแนนรวม

ความสามารถในการรับความเสี่ยง

สัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยง

10-16

ต่ํา

ไมเกิน 5%

17-22

คอนขางต่ํา

ไมเกิน 15%

23-28

ปานกลาง

ไมเกิน 25%

29-34

คอนขางสูง

ไมเกิน 50%

35-40

สูง

ไมมขี อจํากัด

หมายเหตุ : 1. สินทรัพยเสี่ยง : ตราสารหนี้ระยะยาว(หุนกูบริษัทเอกชน) ตราสารหนี้ตางประเทศ ตราสารทุน(หุน) ตราสารการลงทุนทางเลือก(ทองคํา น้ํามัน
กองทุนรวมโครงสรางพืน้ ฐาน)
2. ตารางขางตนเปนเพียงสวนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของทานเทานั้น มิไดเปนสิ่งยืนยันวา
นโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนดังกลาวเหมาะสมกับทานทุกประการ ทั้งนี้ ทานตองศึกษาขอมูลจากปจจัยอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติม
ขอกําหนดและเงื่อนไขแนบทาย 'แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน'
1. ขาพเจารับทราบและตกลงวา ขาพเจามีหนาที่จะตองทบทวนขอมูลใน 'แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/
แผนการลงทุน' ใหเปนปจจุบันตามรอบระยะเวลาที่หนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของหรือบริษทั จัดการกําหนด รวมถึงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตดวย
2. ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนขอมูลใน 'แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน' หาก
บริษทั จัดการไมไดรบั ขอมูลในแบบประเมินในรอบใหมจากขาพเจาภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด ขาพเจาตกลงและยินยอมใหบริษทั จัดการ
ถือเอาขอมูลของขาพเจาที่ปรากฏตาม 'แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน' ครั้งลาสุดเปนขอมูล
ปจจุบันของขาพเจา โดยมีผลใชไดจนถึงเวลาที่บริษัทจัดการไดรบั ขอมูลในแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/
แผนการลงทุนใหมแลว
3. ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูตอบคําถามดังกลาวทั้งหมดดวยตนเอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

ลงชื่อ .................................................................... สมาชิกกองทุน
(
)
2
วันที่ ........../.........../..........

