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แนวปฏิบัติสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ตามขBอบังคบักองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจดทะเบียนแลBว พ.ศ. ๒๕๖๑ 

-------------------------------------------------------------------- 
เนื่องด$วยคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และที่ประชุมใหญG

สามัญประจำปIของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได$มีมติเห็นชอบให$แก$ไข ปรับปรุงข$อบังคับกองทุนฯ ข้ึนใหมG 

และได$ดำเนินการแล$วเสร็จ โดยมีผลบังคับใช$ต้ังแตGวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ทางสGวนทรัพยากรบุคคล จึงได$สรุปแนวปฏิบัติในประเด็นสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงตามข$อบังคับ

กองทุนฯ ทั้งสำหรับสมาชิกปXจจุบันของกองทุนและพนักงานมหาวิทยาลัยที่สนใจเข$าเปYนสมาชิกใหมG โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

๑ การเขBาเปOนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๑.๑ กรณีการเขBาเปOนสมาชิกใหมR 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่สามารถเข$าเปYนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว ได$ ต$องเปYนผู$ที่ได$รับการ

บรรจุเปYนพนักงานประจำจนถึงสิ ้นรอบปIงบประมาณที่ผู $นั ้นมีอายุหกสิบปIบริบูรณ[ และไมGเปYนสมาชิก  

กองทุนอื่นหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข$าราชการ (กบข.) 

และสามารถสมัครเข$าเปYนสมาชิกกองทุนฯ ได$ โดยดำเนินการดังตGอไปน้ี 

(๑) กรอกใบสมัครเข$าเปYนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว และแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อเปYน

แนวทางตามความเหมาะสมในการเล ือกแผนการลงทุน (รายละเอียดดัง เอกสารแนบท+าย ๑ และ

เอกสารแนบท+าย ๒) 
(๒) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ พร$อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต$องและระบุ

ข$อความ “ใช$สำหรับการสมัครเข$าเปYนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว” 

(๓) ส Gงเอกสารในข$อ (๑) และ (๒) ที ่ฝ cายบุคคลประจำสGวนงานของทGาน หร ือส Gงโดยตรงที่  

สGวนทรัพยากรบุคคล ช้ัน ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร 

(๔) เมื่อได$รับการอนุมัติสมาชิกภาพจากคณะกรรมการ สGวนทรัพยากรบุคคล จะได$จัดทำบันทึก

ข$อความยืนยันการเข$าเปYนสมาชิก และรหัสสมาชิกกองทุนฯ ให$ทGานทราบตGอไป 

ทั ้งนี ้สมาชิกภาพของกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ มศว จะเริ ่มนับตั ้งแตCวันที ่ได+ร ับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน และเปIนวันเริ่มนับอายุสมาชิกของสมาชิกอีกด+วย 

๑.๒ กรณีสมัครกลับเขBาเปOนสมาชิกอีกคร้ังหลังจากลาออกจากกองทุนฯ แตRไมRลาออกจากงาน 
สมาชิกสามารถลาออกจากกองทุนโดยไมGลาออกจากงานได$ และสามารถสมัครกลับเขBาเปOนสมาชิก

กองทุนไดBอีก ๒ ครั้งเทRานั้น โดยสมาชิกตBองเวBนระยะหRางนับจากวันที่ลาออกจากกองทุนฯ ครั้งลRาสุด 
ไมRนBอยกวRา ๖ เดือน จึงจะมีสิทธ์ิสมัครกลับเข$าเปYนสมาชิกของกองทุนอีกได$   

แนวทางปฏิบัติให$กระทำเชGนเดียวกับกรณีการเข$าเปYนสมาชิกใหมG  

ในกรณีสมาชิกลาออกจากกองทุนแตCไมCลาออกจากงาน เมื่อสมัครกลับเข+าเปIนสมาชิกกองทุนใหมC 
ให+นับอายุสมาชิกโดยเริ่มนับอายุสมาชิกใหมCเมื่อคณะกรรมการกองทุนอนุมัติสมาชิกภาพ 
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๒ การเปลี่ยนแปลงอัตราสRวนเงินสะสมของสมาชิก 
เงินสะสมคือ เงินของสมาชิกที่ได$แสดงเจตจำนงให$มหาวิทยาลัยหักออกจากคGาจ$าง ตามอัตราสGวน  

ที่สมาชิกได$กำหนดไว$ โดยสมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงอัตรารBอยละของเงินสะสมไดB ๒ ครั้งตRอปW อัตรา  

ร$อยละของเงินสะสมที่สมาชิกสามารถเลือกได$ มีเงื่อนไขสัมพันธ[กับอายุสมาชิก รายละเอียดดังตGอไปน้ี  

อายุสมาชิก อัตราเงินสะสมท่ีสมาชิกสามารถเลือกจRายไดBตRอเดือน (รBอยละ)* 
กรณีอายุสมาชิกน$อยกวGาถึงครบ ๕ ปI

กรณีอายุสมาชิกมากวGา ๕ ปIข้ึนไป 

๒ - ๑๕ 

๕ - ๑๕ 

*ร+อยละของการหักเงินสะสมของสมาชิกที่แสดงเจตจำนงน้ัน ต+องเปIนเลขจำนวนเต็มไมCมีจุดทศนิยม
กรณีสมาชิกมีอายุสมาชิกมากกวGา ๕ ปIขึ ้นไป และเงินสะสมที่สมาชิกเลือกจGายมีอัตราน$อยกวGา  

ร$อยละ ๕ ของคGาจ$าง มหาวิทยาลัยจะปรับอัตราการจGายเงินสะสมขึ้นมาเปYนอัตราขั ้นต่ำร$อยละ ๕ โดย

อัตโนมัติ 

สมาชิกสามารถแสดงเจตจำนงในการเลือกอัตราในการจGายเงินสะสมได$พร$อมกับการสมัครสมาชิก  

ในกรณีสมาชิกใหมG และสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราการจGายเงินสะสมสำหรับสมาชิกปXจจุบันได$ ดังน้ี 

(๑) กรอกแบบแสดงความจำนงเปลี่ยนแปลงอัตราการจGายเงินสะสมจากคGาจ$างตGอเดือน (รายละเอียด

ดัง เอกสารแนบท+าย ๓) 

(๒) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ พร$อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต$องและระบุ

ข$อความ “ใช$สำหรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการจGายเงินสะสมของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว” 

(๓) ส Gงเอกสารในข$อ (๑) และ (๒) ที ่ฝ cายบุคคลประจำสGวนงานของทGาน หร ือส Gงโดยตรงที่    

สGวนทรัพยากรบุคคล ช้ัน ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร 

(๔) เมื่อมีการดำเนินการเรียบร$อยแล$ว ทางสGวนทรัพยากรบุคคล จะได$ทำบันทึกข$อความตอบกลับ

ยืนยันถึงอัตราการจGายเงินสะสมที่เปลี่ยนแปลงไปและรอบเงินเดือนที่มีผลตามอัตราใหมGให$ทGานทราบ 

ในการน้ีส GวนทัพยากรบุคคลและสGวนการคลังขอสงวนสิทธิ ์  ในกรณีที่แบบแสดงความจำนง

เปลี่ยนแปลงอัตราการจGายเงินสะสมฯ เข$ามาในชGวงที่มีการประมวลผลเงินคGาจ$างของพนักงานมหาวทิยาลัย  

ในเดือนนั้น ๆ ผGานพ$นไปแล$ว อัตราการจGายเงินสะสมของทGานจะยังคงเปYนอัตราเดิม และจะเปYนอัตราใหมG

ตามที่ทGานแสดงเจตจำนงในเดือนถัดไป 

๓ เงินสมทบของมหาวิทยาลัยท่ีใหBแกRสมาชิกกองทุนฯ 
ข$อบังคับกองทุนฯ ปI พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ันยังคงรักษาสิทธ์ิในประเด็นของเงินสมทบที่มหาวิทยาลัยสมทบ

ให$กับสมาชิกในอัตราก$าวหน$าเชGนเดียวกับข$อบังคับกองทุนฯ ปI พ.ศ. ๒๕๔๔ หากมีประเด็นเปลีย่นแปลงในชGวง

อายุสมาชิกน$อยกวGา ๕ ปI คือ มหาวิทยาลัยจะสมทบในอัตราเดียวกับเงินสะสมของสมาชิกที ่ได$แสดง  

เจตจำนงไว$แตGไมGเกินร$อยละ ๕ ของคGาจ$างของสมาชิกผู$น้ัน รายละเอยีดดังตาราง  

อายุสมาชิก อัตราเงินสมทบของคRาจBางตRอเดือน (รBอยละ) 
น$อยกวGาถึงครบ ๕ ปI 

มากกวGา ๕ ปIข้ึนไปถึงครบ ๑๐ ปI 

มากกวGา ๑๐ ข้ึนไปถึงครบ ๑๕ ปI 

มากกวGา ๑๕ ปIข้ึนไป  

อัตราเดียวกับเงินสะสมของสมาชิกผู$น้ัน แตGสูงสุดไมGเกินร$อยละ ๕ 

๗ 

๘ 

๙ 
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๔ การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว 
ปXจจุบันกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ มศว อยู Gภายใต$การบริหารจัดการของ บลจ. ไทยพาณิชย[ จำกัด 

มีแผนการลงทุนให$สมาชิกสามารถเลือกลงทุนตามความเหมาะสมของสมาชิกได$ทั ้งสิ้น ๕ แผนการลงทุน 

รายละเอียดดังตGอไปน้ี  

แผนการลงทุน นโยบายตราสารหนี ้ นโยบายตราสารทุน 
แผน ๑ : ตราสารหน้ี ๑๐๐% 

แผน ๒ : ผสมหุ$น ๑๐% 

แผน ๓ : ผสมหุ$น ๒๐% 

แผน ๔ : ผสมหุ$น ๓๐% 

แผน ๕ : ผสมหุ$น ๔๐% 

๑๐๐% 

๙๐% 

๘๐% 

๗๐% 

๖๐% 

๐% 

๑๐% 

๒๐% 

๓๐% 

๔๐% 

โดยแผน ๒ (ผสมหุ$น ๑๐%) จะเปYนแผนการลงทุนเริ่มต$นสำหรับสมาชิกใหมGทุกคน และหลังจากน้ัน

สมาชิกสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนไดB ๑๒ ครั้งตRอปW ตามความสมัครใจและความเหมาะสมของรูปแบบ

การลงทุนของสมาชิกแตGละคน โดยสมาชิกสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได$หลายวิธี ดังน้ี  

วิธีที่ ๑ โดยการแจ$งความประสงค[เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเปYนลายลักษณ[อักษร ตามแบบฟอร[ม

การ เปล ี ่ ยนแผนการลงท ุนของสมาช ิกกองท ุนสำรองเล ี ้ ยงช ีพ ท ี ่ ส G วนทร ัพยากรบ ุคคล ช ั ้น  ๓ 

อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร (รายละเอียดดัง เอกสารแนบท+าย ๔)  

วิธีที่ ๒ ทำรายการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนผGานเว็บไซต[ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยพาณิชย[ 

https://eservice.scbam.com/mypvd หร ือผGานแอปปลิเคชั ่น SCB myProvident บนมือถือทั ้งระบบ 

Android และ iOS (โดยสมาชิกจำเปYนต$องม ีUsername และ Password จากธนาคารกGอน จึงจะสามารถเข$า

ทำธุรกรรมได$ วิธีการขอ Username และ Password ดังรายละเอียดในหัวข+อถัดไป) 

๕ การขอรหัสลงทะเบียนเพ่ือรับ Username และ Password สำหรับเขBาระบบกองทุนฯ ออนไลนj 
ปXจจุบัน บลจ. ไทยพาณิชย[ จำกัด ได$เปåดบริการตรวจสอบสถานะกองทุนฯ และเปลี่ยนแผนการลงทนุ

ออนไลน[  ท ั ้ งผ G านทางหน $า เว ็บไซต [ของธนาคาร https://eservice.scbam.com/mypvd และผ Gาน  

แอปปลิเคช่ันบนโทรศัพท[มือถือ SCB myProvident โดยสามารถทำการขอรับรหัสการลงทะเบียนได$โดย 

วิธ ี ท่ี ๑  ผ Gานระบบขอรับรหัสการลงทะเบียนกองทุนสำรองเล ี ้ยงชีพออนไลน[ทางเว็บ ไซต[  

https://goo.gl/BK1i8U หรือ ลิงค[จากหน$าเว็บไซต[ของสGวนทรัพยากรบุคคล 

วิธีท่ี ๒ กรอกแบบฟอร[มคำขอการรับรหัสลงทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพออนไลน[ (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบท+าย ๕) แล$วนำสGงที่สGวนทรัพยากรบุคคล ช้ัน ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร 

หลังจากที่ธนาคารได$รับเรื่องของทGาน ธนาคารจะจัดสGงรหัสสำหรับลงทะเบียนการเข$าใช$งานระบบ 

ผGานทางอีเมล[ที่ทGานได$ลงทะเบียนไว$ ขอให$ทGานสมาชิกทำตามคำแนะนำที่ได$รับจากธนาคารในการลงทะเบียน

เข$าใช$งานระบบ หากทGานมีข$อสงสัยประการใดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได$ที่สGวนทรพัยากรบุคคล หรือ Call 

center ของธนาคารไทยพาณิชย[ โทรศัพท[ ๐๒-๗๗๗-๗๗๗๗ กด ๐ แล$วกด ๖ 

ทRานสามารถคBนหาขBอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเล้ียง แนวปฏิบัติและดาวนjโหลดเอกสารแนบทBายไดBจาก 
เว็บไซตjกองทุนสำรองเล้ียงชีพ มศว https://sites.google.com/a/g.swu.ac.th/pvdswu 

หรือ เว็บไซตjสRวนทรัพยากรบุคคล มศว http://personnel.oop.swu.ac.th 
หรือ สอบถามเพิ่มเติมไดBท่ี คุณวิชญ ผาติหัตถกร งานสวัสดิการและสิทธิประโยชนj สRวนทรัพยากรบุคคล  

โทรศัพทjภายใน ๑๕๗๒๕ อีเมลj vichaya@g.swu.ac.th 
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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.นในกองทุนสำรองเลีย้งชีพของข.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 และเมื่อสมาชิกมีอายุสมาชิกมากกว̀า 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 ........../.................../................. 



เอกสารแนบท+าย  ๓ 

PVDSWU03/61 

แบบแสดงความจำนงเปลี่ยนแปลงอัตราการจ8ายเงินสะสมจากค8าจ;างต8อเดือน 
ของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

เรียน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ขNาพเจNา (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................

สังกัดสRวนงาน.......................................................................................................มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เลขที่บัตรประชาชน.................................... รหัสสมาชิกกองทุนสำรองเลีย้งชีพเลขที่.......................................... 

อายุสมาชิก..................ปV มีความประสงคWเปลี่ยนแปลงสัดสRวนอัตราการจRายเงินสะสม ดังน้ี 

£ กรณีอายุสมาชิกนNอยกวRา 5 ปV (สามารถเลือกจ5ายเงินสะสมได+ในอัตราร+อยละ 2 - 15 ต5อเดือน) 
ขNาพเจNาประสงคWจRายเงินสะสมในอัตรารNอยละ.............................ของคRาจNางตRอเดือน 

£ กรณีอายุสมาชิกต้ังแตR 5 ปVข้ึนไป (สามารถเลือกจ5ายเงินสะสมได+ในอัตราร+อยละ 5 - 15 ต5อเดือน) 
ขNาพเจNาประสงคWจRายเงินสะสมในอัตรารNอยละ.............................ของคRาจNางตRอเดือน 

หมายเหตุ: คRารNอยละของการหักเงินสะสมที่สมาชิกแสดงเจตจำนงน้ัน ตNองเป^นเลขจำนวนเต็มไมRมีจุดทศนิยม 

โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราการจRายเงินสะสมของขNาพเจNาในครั้งน้ี เป^นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่  

£ ครั้งที่ 1 ของปVพ.ศ............. และขNาพเจNาสามารถเปลีย่นอัตราการหักเงินสะสมไดNอีก 1 ครั้งภายในปVน้ี 

£ ครั้งที่ 2 ของปVพ.ศ............. และขNาพเจNาไมRมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมไดNอีกภายในปVน้ี 

ทั ้งนี ้ขNาพเจNารับทราบถึงขNอจำกัด ในกรณีที่แบบแสดงความจำนงเปลี ่ยนแปลงฯ ฉบับนี ้ เขNาสูR

กระบวนการหลังจากชRวงที่มีการประมวลผลเงนิคRาจNางของพนักงานมหาวิทยาลัยในเดือนน้ัน ๆ  เสร็จสิ้นไปแลNว 

ขNาพเจNารับทราบวRาอัตราการจRายเงินสะสมของขNาพเจNาจะยังคงเป^นอัตราเดิม และจะเป^นอัตราใหมRตามที่

ขNาพเจNาแสดงเจตจำนงในเดือนถัดไป 

ลงช่ือ.............................................................สมาชิก 

(___________________________) 

สำหรับเจNาหนNาที ่

รับเรื่องวันที่........................................................ 

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

(___________________________) 

เจNาหนNาที่สRวนทรัพยากรบุคคล 

รับเรื่องวันที่............................................................. 

ดำเนินการโดยมีผลเดือน.......................................... 

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

(___________________________) 

เจNาหนNาที่สRวนการคลงั 



เอกสารแนบท+าย ๔ 

PVDSWU04/61 

แบบแจ$งความประสงค.เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน 
ของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

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

เรียน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 ขNาพเจNา (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................

สังกัดสRวนงาน.......................................................................................................มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

เลขที่บัตรประชาชน.................................... รหัสสมาชิกกองทุนสำรองเลีย้งชีพเลขที่.......................................... 

อายุสมาชิก..................ปV มีความประสงคWเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ดังน้ี 
 

(ทำเครื่องหมาย P หนNาแผนการลงทุนที่ทRานตNองการเลือกเพียงตัวเลือกเดียว) 
 

แผนการลงทุน นโยบายตราสารหน้ี นโยบายตราสารทุน 
£ แผน 1 : ตราสารหน้ี 100% 

£ แผน 2 : ผสมหุNน 10% 

£ แผน 3 : ผสมหุNน 20% 

£ แผน 4 : ผสมหุNน 30% 

£ แผน 5 : ผสมหุNน 40% 

100% 
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70% 

60% 
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20% 

30% 

40% 
 

โดยการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของขNาพเจNาในครั้งน้ี เปcนครั้งที่ ........./12 ในปV พ.ศ. ..................... 
 

ทั้งน้ีขNาพเจNาประสงคWใหNเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของขNาพเจNา ซึ่งหมายถึงเงินลงทุนเดิมและเงินที่จะ

นำสRงใหมR ใหNเปcนไปตามรูปแบบ และสัดสRวนเดียวกับทีข่NาพเจNาเลือกไวNขNางตNน รวมทั้งขNาพเจNาไดNรับการช้ีแจง

และทำการศึกษาขNอมูลจนเกิดความเขNาใจ และตระหนักถึงความเสี่ยง รวมถึงอัตราผลตอบแทนที่แตกตRางกัน 

ในแตRละแผนการลงทุน ทั้งจากเจNาหนNาที่ผูNเกี่ยวขNองและเอกสารขNอมูลตRาง ๆ เปcนที่เรียบรNอยแลNว 

 

 

ลงช่ือ.............................................................สมาชิก 

(___________________________) 

 

สำหรับเจNาหนNาที ่

รับเรื่องวันที่........................................................ 

 

 

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

(___________________________) 

เจNาหนNาที่สRวนทรัพยากรบุคคล 

รับเรื่องวันที่............................................................. 

ดำเนินการโดยมีผลต้ังแตRวันที่.................................. 

 

 

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

(___________________________) 

เจNาหนNาที่ บลจ.ไทยพาณิชยW จำกัด 

 



เอกสารแนบท+าย ๕ 

PVDSWU05/61 

แบบแจ$งความประสงค.ขอรับรหัสลงทะเบียน 
เพ่ือเข$าใช$ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ออนไลน. 

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

เรียน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ขNาพเจNา (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................

สังกัดสRวนงาน.......................................................................................................มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

รหัสสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเลขที่..........................................อีเมลS.......................................................... 

ม ีความประสงคSขอร ับรหัสการลงทะเบียนออนไลน S เพื ่อเข Nาใช Nระบบกองทุนสำรองเล ี ้ยงช ีพ ของ 

บลจ. ไทยพาณิชยS จำกัด  

ขNาพเจNารับทราบวRา ขNอมูลการเขNาระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพออนไลนSของ บลจ. ไทยพาณิชยS จำกัด 

น้ันจะถูกนำสRงไปยังอีเมลSที่ขNาพเจNาใหNขNอมูลไวNตามรายละเอียดขNางตNน 

ลงช่ือ.............................................................สมาชิก 

(___________________________) 

สำหรับเจNาหนNาที ่

รับเรื่องวันที่........................................................ 

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

(___________________________) 

เจNาหนNาที่สRวนทรัพยากรบุคคล 

รับเรื่องวันที่............................................................. 

ดำเนินการวันที่........................................................ 

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

(___________________________) 

เจNาหนNาที่ บลจ.ไทยพาณิชยS จำกัด 




