แนวปฏิบัติสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตามขBอบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจดทะเบียนแลBว พ.ศ. ๒๕๖๑
-------------------------------------------------------------------เนื่องด$วยคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และที่ประชุมใหญG
สามัญประจำปIของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได$มีมติเห็นชอบให$แก$ไข ปรับปรุงข$อบังคับกองทุนฯ ขึ้นใหมG
และได$ดำเนินการแล$วเสร็จ โดยมีผลบังคับใช$ตั้งแตGวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ทางสGวนทรัพยากรบุคคล จึงได$สรุปแนวปฏิบัติในประเด็นสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงตามข$อบังคับ
กองทุนฯ ทั้งสำหรับสมาชิกปXจจุบันของกองทุนและพนักงานมหาวิทยาลัยที่สนใจเข$าเปYนสมาชิกใหมG โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑ การเขBาเปOนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑.๑ กรณีการเขBาเปOนสมาชิกใหมR
พนักงานมหาวิทยาลัยที่สามารถเข$าเปYนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว ได$ ต$องเปYนผู$ที่ได$รับการ
บรรจุเ ปYนพนัก งานประจำจนถึงสิ้นรอบปIงบประมาณที่ผู$นั้นมีอ ายุหกสิบ ปIบ ริบ ูรณ[ และไมGเ ปYนสมาชิก
กองทุนอื่นหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข$าราชการ (กบข.)
และสามารถสมัครเข$าเปYนสมาชิกกองทุนฯ ได$ โดยดำเนินการดังตGอไปนี้
(๑) กรอกใบสมัครเข$าเปYนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว และแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อเปYน
แนวทางตามความเหมาะสมในการเลื อ กแผนการลงทุ น (รายละเอี ย ดดั ง เอกสารแนบท+ า ย ๑ และ
เอกสารแนบท+าย ๒)
(๒) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ พร$อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต$องและระบุ
ข$อความ “ใช$สำหรับการสมัครเข$าเปYนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว”
(๓) สG ง เอกสารในข$ อ (๑) และ (๒) ที ่ ฝ c า ยบุ ค คลประจำสG ว นงานของทG า น หรื อ สG ง โดยตรงที่
สGวนทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร
(๔) เมื่อได$รับการอนุม ัติสมาชิก ภาพจากคณะกรรมการ สGวนทรัพยากรบุคคล จะได$จัดทำบันทึก
ข$อความยืนยันการเข$าเปYนสมาชิก และรหัสสมาชิกกองทุนฯ ให$ทGานทราบตGอไป
ทั ้ ง นี ้ส มาชิก ภาพของกองทุ นสำรองเลี ้ย งชี พ มศว จะเริ ่ม นั บ ตั ้ ง แตC วั น ที่ ไ ด+ ร ับ การอนุ ม ัติจ าก
คณะกรรมการกองทุน และเปIนวันเริ่มนับอายุสมาชิกของสมาชิกอีกด+วย
๑.๒ กรณีสมัครกลับเขBาเปOนสมาชิกอีกครั้งหลังจากลาออกจากกองทุนฯ แตRไมRลาออกจากงาน
สมาชิกสามารถลาออกจากกองทุนโดยไมGลาออกจากงานได$ และสามารถสมัครกลับเขBาเปOนสมาชิก
กองทุนไดBอีก ๒ ครั้งเทRานั้น โดยสมาชิกตBองเวBนระยะหRางนับจากวันที่ลาออกจากกองทุนฯ ครั้งลRาสุด
ไมRนBอยกวRา ๖ เดือน จึงจะมีสิทธิ์สมัครกลับเข$าเปYนสมาชิกของกองทุนอีกได$
แนวทางปฏิบัติให$กระทำเชGนเดียวกับกรณีการเข$าเปYนสมาชิกใหมG
ในกรณีสมาชิกลาออกจากกองทุนแตCไมCลาออกจากงาน เมื่อสมัครกลับเข+าเปIนสมาชิกกองทุนใหมC
ให+นับอายุสมาชิกโดยเริ่มนับอายุสมาชิกใหมCเมื่อคณะกรรมการกองทุนอนุมัติสมาชิกภาพ
หน$า ๑

๒ การเปลี่ยนแปลงอัตราสRวนเงินสะสมของสมาชิก
เงินสะสมคือ เงินของสมาชิกที่ได$แสดงเจตจำนงให$มหาวิทยาลัยหักออกจากคGาจ$าง ตามอัตราสGวน
ที่สมาชิกได$กำหนดไว$ โดยสมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงอัตรารBอยละของเงินสะสมไดB ๒ ครั้งตRอปW อัตรา
ร$อยละของเงินสะสมที่สมาชิกสามารถเลือกได$ มีเงื่อนไขสัมพันธ[กับอายุสมาชิก รายละเอียดดังตGอไปนี้
อายุสมาชิก
อัตราเงินสะสมที่สมาชิกสามารถเลือกจRายไดBตRอเดือน (รBอยละ)*
กรณีอายุสมาชิกน$อยกวGาถึงครบ ๕ ปI
๒ - ๑๕
กรณีอายุสมาชิกมากวGา ๕ ปIขึ้นไป
๕ - ๑๕
*ร+อยละของการหักเงินสะสมของสมาชิกที่แสดงเจตจำนงนั้น ต+องเปIนเลขจำนวนเต็มไมCมีจุดทศนิยม
กรณี ส มาชิก มีอายุสมาชิกมากกวGา ๕ ปIขึ้นไป และเงินสะสมที่สมาชิกเลือ กจGายมีอ ัตราน$อยกวGา
ร$ อ ยละ ๕ ของคGาจ$าง มหาวิท ยาลัยจะปรับ อัตราการจG ายเงินสะสมขึ้นมาเปYนอัตราขั้นต่ ำร$อ ยละ ๕ โดย
อัตโนมัติ
สมาชิกสามารถแสดงเจตจำนงในการเลือกอัตราในการจGายเงินสะสมได$พร$อมกับการสมัครสมาชิก
ในกรณีสมาชิกใหมG และสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราการจGายเงินสะสมสำหรับสมาชิกปXจจุบันได$ ดังนี้
(๑) กรอกแบบแสดงความจำนงเปลี่ยนแปลงอัตราการจGายเงินสะสมจากคGาจ$างตGอเดือน (รายละเอียด
ดัง เอกสารแนบท+าย ๓)
(๒) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ พร$อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต$องและระบุ
ข$อความ “ใช$สำหรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการจGายเงินสะสมของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว”
(๓) สG ง เอกสารในข$ อ (๑) และ (๒) ที ่ ฝ c า ยบุ ค คลประจำสG ว นงานของทG า น หรื อ สG ง โดยตรงที่
สGวนทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร
(๔) เมื่อมีการดำเนินการเรียบร$อยแล$ว ทางสGวนทรัพยากรบุคคล จะได$ทำบันทึกข$อความตอบกลับ
ยืนยันถึงอัตราการจGายเงินสะสมที่เปลี่ยนแปลงไปและรอบเงินเดือนที่มีผลตามอัตราใหมGให$ทGานทราบ
ในการนี้ ส G ว นทั พ ยากรบุ ค คลและสG ว นการคลั ง ขอสงวนสิ ท ธิ ์ ในกรณี ที่ แ บบแสดงความจำนง
เปลี่ยนแปลงอัตราการจGายเงินสะสมฯ เข$ามาในชGวงที่มีการประมวลผลเงินคGาจ$างของพนักงานมหาวิทยาลัย
ในเดือนนั้น ๆ ผGานพ$นไปแล$ว อัตราการจGายเงินสะสมของทGานจะยังคงเปYนอัตราเดิม และจะเปYนอัตราใหมG
ตามที่ทGานแสดงเจตจำนงในเดือนถัดไป
๓ เงินสมทบของมหาวิทยาลัยที่ใหBแกRสมาชิกกองทุนฯ
ข$อบังคับกองทุนฯ ปI พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้นยังคงรักษาสิทธิ์ในประเด็นของเงินสมทบที่มหาวิทยาลัยสมทบ
ให$กับสมาชิกในอัตราก$าวหน$าเชGนเดียวกับข$อบังคับกองทุนฯ ปI พ.ศ. ๒๕๔๔ หากมีประเด็นเปลีย่ นแปลงในชGวง
อายุส มาชิก น$อ ยกวGา ๕ ปI คือ มหาวิท ยาลัยจะสมทบในอัตราเดียวกับ เงินสะสมของสมาชิก ที่ได$แสดง
เจตจำนงไว$แตGไมGเกินร$อยละ ๕ ของคGาจ$างของสมาชิกผู$นั้น รายละเอียดดังตาราง
อายุสมาชิก
อัตราเงินสมทบของคRาจBางตRอเดือน (รBอยละ)
น$อยกวGาถึงครบ ๕ ปI
อัตราเดียวกับเงินสะสมของสมาชิกผู$นั้น แตGสูงสุดไมGเกินร$อยละ ๕
มากกวGา ๕ ปIขึ้นไปถึงครบ ๑๐ ปI
๗
มากกวGา ๑๐ ขึ้นไปถึงครบ ๑๕ ปI
๘
มากกวGา ๑๕ ปIขึ้นไป
๙
หน$า ๒

๔ การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว
ปXจ จุ บันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว อยูGภายใต$ก ารบริหารจัดการของ บลจ. ไทยพาณิชย[ จำกัด
มีแผนการลงทุนให$สมาชิกสามารถเลือ กลงทุนตามความเหมาะสมของสมาชิก ได$ทั้งสิ้น ๕ แผนการลงทุน
รายละเอียดดังตGอไปนี้
แผนการลงทุน
นโยบายตราสารหนี้
นโยบายตราสารทุน
แผน ๑ : ตราสารหนี้ ๑๐๐%
๑๐๐%
๐%
แผน ๒ : ผสมหุ$น ๑๐%
๙๐%
๑๐%
แผน ๓ : ผสมหุ$น ๒๐%
๘๐%
๒๐%
แผน ๔ : ผสมหุ$น ๓๐%
๗๐%
๓๐%
แผน ๕ : ผสมหุ$น ๔๐%
๖๐%
๔๐%
โดยแผน ๒ (ผสมหุ$น ๑๐%) จะเปYนแผนการลงทุนเริ่มต$นสำหรับสมาชิกใหมGทุกคน และหลังจากนั้น
สมาชิกสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนไดB ๑๒ ครั้งตRอปW ตามความสมัครใจและความเหมาะสมของรูปแบบ
การลงทุนของสมาชิกแตGละคน โดยสมาชิกสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได$หลายวิธี ดังนี้
วิธีที่ ๑ โดยการแจ$งความประสงค[เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเปYนลายลักษณ[อักษร ตามแบบฟอร[ม
การเปลี ่ ย นแผนการลงทุ น ของสมาชิ ก กองทุ น สำรองเลี ้ ย งชี พ ที ่ ส G ว นทรั พ ยากรบุ ค คล ชั ้ น ๓
อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร (รายละเอียดดัง เอกสารแนบท+าย ๔)
วิธีที่ ๒ ทำรายการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนผGานเว็บไซต[ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยพาณิชย[
https://eservice.scbam.com/mypvd หรื อ ผGา นแอปปลิเ คชั่ น SCB myProvident บนมื อ ถือ ทั้ง ระบบ
Android และ iOS (โดยสมาชิกจำเปYนต$องมี Username และ Password จากธนาคารกGอน จึงจะสามารถเข$า
ทำธุรกรรมได$ วิธีการขอ Username และ Password ดังรายละเอียดในหัวข+อถัดไป)
๕ การขอรหัสลงทะเบียนเพื่อรับ Username และ Password สำหรับเขBาระบบกองทุนฯ ออนไลนj
ปXจจุบัน บลจ. ไทยพาณิชย[ จำกัด ได$เปåดบริการตรวจสอบสถานะกองทุนฯ และเปลี่ยนแผนการลงทุน
ออนไลน[ ทั ้ ง ผG า นทางหน$ า เว็ บ ไซต[ ข องธนาคาร https://eservice.scbam.com/mypvd และผG า น
แอปปลิเคชั่นบนโทรศัพท[มือถือ SCB myProvident โดยสามารถทำการขอรับรหัสการลงทะเบียนได$โดย
วิ ธ ี ที่ ๑ ผG า นระบบขอรั บ รหั ส การลงทะเบี ย นกองทุ น สำรองเลี ้ ย งชี พ ออนไลน[ ท างเว็ บ ไซต[
https://goo.gl/BK1i8U หรือ ลิงค[จากหน$าเว็บไซต[ของสGวนทรัพยากรบุคคล
วิธีที่ ๒ กรอกแบบฟอร[มคำขอการรับรหัสลงทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพออนไลน[ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท+าย ๕) แล$วนำสGงที่สGวนทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร
หลังจากที่ธนาคารได$รับเรื่องของทGาน ธนาคารจะจัดสGงรหัสสำหรับลงทะเบียนการเข$าใช$งานระบบ
ผGานทางอีเมล[ที่ทGานได$ลงทะเบียนไว$ ขอให$ทGานสมาชิกทำตามคำแนะนำที่ได$รับจากธนาคารในการลงทะเบียน
เข$าใช$งานระบบ หากทGานมีข$อสงสัยประการใดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได$ที่สGวนทรัพยากรบุคคล หรือ Call
center ของธนาคารไทยพาณิชย[ โทรศัพท[ ๐๒-๗๗๗-๗๗๗๗ กด ๐ แล$วกด ๖
ทRานสามารถคBนหาขBอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยง แนวปฏิบัตแิ ละดาวนjโหลดเอกสารแนบทBายไดBจาก
เว็บไซตjกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว https://sites.google.com/a/g.swu.ac.th/pvdswu
หรือ เว็บไซตjสRวนทรัพยากรบุคคล มศว http://personnel.oop.swu.ac.th
หรือ สอบถามเพิ่มเติมไดBที่ คุณวิชญ ผาติหัตถกร งานสวัสดิการและสิทธิประโยชนj สRวนทรัพยากรบุคคล
โทรศัพทjภายใน ๑๕๗๒๕ อีเมลj vichaya@g.swu.ac.th
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รหัสสมาชิก.........................................................

ใบสมัครเข*าเป-นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่...........เดือน........................พ.ศ..................
เรียน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจดทะเบียนแล.ว
บริษัทหลักทรัพยTจัดการกองทุน ไทยพาณิชยT จำกัด
โดยหนังสือฉบับนี้ ข.าพเจ.า (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................................................
เป[นพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู.ได.รับการบรรจุเป[นพนักงานประจำจนถึงสิน้ รอบป_งบประมาณที่ข.าพเจ.า
นั้นมีอายุหกสิบป_บริบูรณT สังกัดส`วนงาน..............................................เลขที่บตั รประชาชน.............................................
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 มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ซึ่งจดทะเบียนแล.ว บริษัทหลักทรัพยTจัดการกองทุน
ไทยพาณิชยT จำกัด โดย
1. ข.าพเจ.าได.ทราบข.อบังคับกองทุนฯ และสิทธิหน.าที่ของข.าพเจ.าดีแล.ว และตกลงที่จะปฏิบัติตามทุกประการ
2. ในการนำส`งเงินสะสมของข.าพเจ.าเพือ่ ส`งเข.ากองทุน ข.าพเจ.าขอให.มหาวิทยาลัยจัดการนำส`งเงินสะสมในอัตรา
ร.อยละ................. โดยหักจากค`าจ.างของข.าพเจ.าทุก ๆ เดือน หมายเหตุ 1
3. ในกรณีที่ข.าพเจ.าเสียชีวิต ข.าพเจ.าขอระบุบุคคลผู.มีสิทธิรับผลประโยชนTทั้งสิ้นของข.าพเจ.า ตามรายละเอียด
ดังต`อไปนี้ หมายเหตุ 2
1. ชื่อ............................................................................. โดยให.ได.รับส`วนแบ`งจำนวน.............................%
ที่อยู`...................................................................................................ความสัมพันธT................................
2. ชื่อ............................................................................. โดยให.ได.รับส`วนแบ`งจำนวน.............................%
ที่อยู`...................................................................................................ความสัมพันธT................................
3. ชื่อ............................................................................. โดยให.ได.รับส`วนแบ`งจำนวน.............................%
ที่อยู`...................................................................................................ความสัมพันธT................................
4. ชื่อ............................................................................. โดยให.ได.รับส`วนแบ`งจำนวน.............................%
ที่อยู`...................................................................................................ความสัมพันธT................................
5. ชื่อ............................................................................. โดยให.ได.รับส`วนแบ`งจำนวน.............................%
ที่อยู`...................................................................................................ความสัมพันธT................................
4. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู.รับผลประโชนT และสัดส`วนของผลประโยชนTตามข.อ 3. ข.างต.นนั้น จะกระทำโดย
แจ.งเป[นลายลักษณTอักษรต`อคณะกรรมการกองทุน
หน.า 1/2
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5. ข.าพเจ.ารับทราบแผนการลงทุนเริม่ ต.นในกองทุนสำรองเลีย้ งชีพของข.าพเจ.าคือ แผนการลงทุนที่ 2 (นโยบาย
ตราสารหนี้ 90% และนโยบายตราสารทุน 10%) และสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ตามแผนการ
ลงทุนที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได.กำหนดไว.ได. 12 ครั้งต`อป_หลังจากได.รับสมาชิกภาพ
6. สมาชิกภาพของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเริ่มนับตั้งแต`วันที่ได.รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการกองทุน

ลงชื่อ.............................................................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 และเมื่อสมาชิกมีอายุสมาชิกมากกว`า 5 ป_ขึ้นไป หากเงินสะสมที่สมาชิกเลือกจ`าย
มีอัตราน.อยกว`าร.อยละ 5 ของค`าจ.าง มหาวิทยาลัยจะปรับอัตราการหักเงินสะสมจากค`าจ.างของ
สมาชิกในขึ้นเป[นอัตราขั้นต่ำที่ร.อยละ 5 โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราร.อยละ
ของการหักเงินสะสมได. 2 ครั้งต`อป_
2. สัดส`วนการรับผลประโยชนTของผู.รับผลประโยชนTทุกคนรวมกันต.องเท`ากับ 100%
สำหรับคณะกรรมการ
คณะกรรมการกองทุนได.พจิ ารณาใบสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผูส. มัครแล.ว มีผลพิจารณา
£ อนุมัติ การเข.าเป[นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยให.มีผลตั้งแต`วันที่.................................................................................................
£ ไม`อนุมัติ การเข.าเป[นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อันเนื่องมาจาก..........................................................................................................

..........................................................................
(___________________________)
กรรมการกองทุนฝrายมหาวิทยาลัยผูม. ีอำนาจลงนาม

หน.า 2/2
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(___________________________)
กรรมการกองทุนฝrายสมาชิกผู.มีอำนาจลงนาม
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รหัสสมาชิกกองทุน .................................................................

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว
(SWU PVD Member Risk Profile)
นาย/นาง/นางสาว ชื่อ....................................... นามสกุล.......................................................... เลขประจำตัวบุคลากร...................................................
สังกัดสLวนงาน..................................................................................... สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจดทะเบียนแล/ว
การจัดทำ “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว”
มีวัตถุประสงค\เพื่อให]สมาชิกทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได]ของตนเอง
เพื่อเปaนสbวนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได]อยbางเหมาะสม
v อายุหรือระยะเวลาลงทุน
1. ทbานจะเกษียณอายุเมื่อไร
คะแนน
(1)
(2)
(3)
(4)

ก) ภายใน 5 ปZ หรือเกษียณอายุแล/ว
ข) มากกวLา 5 ปZ ถึง 10 ปZ
ค) มากกวLา 10 ปZ ถึง 15 ปZ
ง) มากกวLา 15 ปZ
v สถานภาพทางการเงิน
2. ปkจจุบันทbานมีภาระคbาใช]จbายรายเดือน รวมเปaนสัดสbวนเทbาใดของ
รายได]ตbอเดือน
คะแนน
ก) มากกวLา 80%
(1)
ข) มากกวLา 50% ถึง 80%
(2)
ค) มากกวLา 20% ถึง 50%
(3)
ง) ไมLเกิน 20%
(4)
3. หากทbานออกจากงานวันนี้ เงินออมที่ทbานมีอยูb จะรองรับ
คbาใช]จbายได]นานแคbไหน
คะแนน
ก) น/อยกวLา 3 เดือน
(1)
ข) 3 เดือน ถึง 1 ปZ
(2)
ค) มากกวLา 1 ปZ ถึง 3 ปZ
(3)
ง) มากกวLา 3 ปZ
(4)
4. จำนวนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ ปkจจุบัน คิดเปaนสัดสbวน
เทbาใดของทรัพย\สินทั้งสิ้นของทbาน
คะแนน
ก) มากกวLา 75%
(1)
ข) มากกวLา 50% ถึง 75%
(2)
ค) มากกวLา 25% ถึง 50%
(3)
ง) ไมLเกิน 25%
(4)

5. หากทbานต]องเข]ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษียณอายุแล]ว
ทbานจะหาเงินคbารักษาพยาบาลจากไหน
คะแนน
ก) เงินออมของตนเอง
(1)
ข) ให/ครอบครัวรLวมรับผิดชอบ
(2)
ค) สวัสดิการตLาง ๆ
(3)
ง) ประกันสุขภาพ
(4)

v ความเข]าใจในการลงทุนและความสามารถรับความเสี่ยง
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 กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยh และอื่น ๆ
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 กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยh และอื่น ๆ
8. ทัศนคติในการลงทุนของทbาน
ก) ไมLสามารถทนตLอการขาดทุนเงินต/นได/เลย
ข) สามารถทนตLอการขาดทุนเงินต/นได/บ/างเพื่อมีโอกาส
ได/รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
ค) สามารถทนตLอการขาดทุนเงินต/นได/มากเพื่อมีโอกาส
ได/รับผลตอบแทนสูง
ง) อยากได/ผลตอบแทนสูงสุด โดยไมLมีข/อจำกัดในการลงทุน
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9. เปsาหมายการลงทุนของทbานเปaนอยbางไร
ก)
ข)
ค)
ง)

10. ทbานคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
คะแนน ในระดับใดตbอปu
เงินต/นต/องปลอดภัยแม/วLาจะได/รับผลตอบแทนต่ำ
(1)
คะแนน
กวLาอัตราเงินเฟnอ
ก) ประมาณ 2% ถึง 3% อยLางสม่ำเสมอ
(1)
ต/องการผลตอบแทนสูงกวLาอัตราเงินเฟnอโดย
(2) ข) มีโอกาสได/รับผลตอบแทนถึง 5% แตLบางปZอาจไมLม.ี
(2)
สามารถรับความผันผวนของมูลคLาเงินกองทุนได/บ/าง
ผลตอบแทนเลย
ต/องการผลตอบแทนสูงกวLาอัตราเงินเฟnอมากโดย
(3) ค) มีโอกาสได/รับผลตอบแทนถึง 8% แตLบางปZอาจขาดทุน
(3)
สามารถรับความผันผวนของมูลคLาเงินกองทุนได/มาก
ได/ถึง 3%
ต/องการผลตอบแทนสูงกวLาอัตราเงินเฟnอมากที่สุดโดย
(4) ง) มีโอกาสได/รับผลตอบแทนถึง 25% แตLบางปZอาจขาดทุน
(4)
สามารถรับความผันผวนของมูลคLาเงินกองทุนได/เต็มที่
ได/ถึง 15%

v สำหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนตbางประเทศ ทbานสามารถรับความเสี่ยงด]านอัตราแลกเปลี่ยนได]หรือไมb

□ได/ □ไมLได/

ทLานสามารถนำคะแนนในวงเล็บท/ายคำตอบของแตLละข/อมาคำนวณคะแนนรวม เพื่อพิจารณาเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับทLานได/ดังนี้
คะแนนรวม

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได]

สัดสbวนการลงทุนในสินทรัพย\เสี่ยง

แผนการลงทุนที่เหมาะสม

10-16

ต่ำ
คLอนข/างต่ำ

0%

แผน 1 ตราสารหนี้ 100%
แผน 2 ผสมหุ/น 10%

มีสินทรัพยhเสี่ยงไมLเกิน 10%
17-22
มีสินทรัพยhเสี่ยงไมLเกิน 30%
23-28
ปานกลาง
แผน 3 ผสมหุ/น 20% หรือ แผน 4 ผสมหุ/น 30%
มีสินทรัพยhเสี่ยงไมLเกิน 50%
28 ขึ้นไป
คLอนข/างสูง - สูง
แผน 5 ผสมหุ/น 40%
หมายเหตุ : ตารางข/างต/นเปqนเพียงสLวนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนของทLานเทLานั้น มิได/เปqนสิ่งยืนยันวLา แผนการ
ลงทุนดังกลLาวเหมาะสมกับทLานทุกประการ ทั้งนี้ทLานต/องศึกษาข/อมูลจากปrจจัยอื่น ๆ ประกอบเพิ่มเติมด/วย
ข]อกำหนดและเงื่อนไขแนบท]าย “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว”
1. ข/าพเจ/ารับทราบและตกลงวLา ข/าพเจ/ามีหน/าที่จะต/องทบทวนข/อมูลใน “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนการ
ลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว” ให/เปqนปrจจุบันตามรอบระยะเวลาที่หนLวยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข/องหรือบริษัทจัดการกำหนด
รวมถึงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด/วย
2. ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข/อมูลใน “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ มศว” หากบริษัทจัดการไมLได/รับข/อมูลในแบบประเมินในรอบใหมLจากข/าพเจ/าภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด
ข/าพเจ/าตกลงและยินยอมให/บริษัทจัดการถือเอาข/อมูลของข/าพเจ/าที่ปรากฏตาม “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือก
แผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว” ครั้งลLาสุดเปqนข/อมูลปrจจุบันของข/าพเจ/า โดยมีผลใช/ได/จนถึงเวลาที่บริษัทจัดการได/รับ
ข/อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนใหมLแล/ว
3. ข/าพเจ/าขอรับรองวLาเปqนผู/ตอบคำถามดังกลLาวทั้งหมดด/วยตนเอง จึงได/ลงลายมือชื่อไว/เปqนหลักฐาน

ลงชื่อ ......................................................... สมาชิกกองทุน
( _____________________________________ )
วันที่ ........../.................../.................

หน/า 2/2
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แบบแสดงความจำนงเปลี่ยนแปลงอัตราการจ8ายเงินสะสมจากค8าจ;างต8อเดือน
ของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่...........เดือน........................พ.ศ.......................
เรียน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขNาพเจNา (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................
สังกัดสRวนงาน.......................................................................................................มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่บัตรประชาชน.................................... รหัสสมาชิกกองทุนสำรองเลีย้ งชีพเลขที่..........................................
อายุสมาชิก..................ปV มีความประสงคWเปลี่ยนแปลงสัดสRวนอัตราการจRายเงินสะสม ดังนี้
£ กรณีอายุสมาชิกนNอยกวRา 5 ปV (สามารถเลือกจ5ายเงินสะสมได+ในอัตราร+อยละ 2 - 15 ต5อเดือน)
ขNาพเจNาประสงคWจRายเงินสะสมในอัตรารNอยละ.............................ของคRาจNางตRอเดือน
£ กรณีอายุสมาชิกตั้งแตR 5 ปVขึ้นไป (สามารถเลือกจ5ายเงินสะสมได+ในอัตราร+อยละ 5 - 15 ต5อเดือน)
ขNาพเจNาประสงคWจRายเงินสะสมในอัตรารNอยละ.............................ของคRาจNางตRอเดือน
หมายเหตุ: คRารNอยละของการหักเงินสะสมที่สมาชิกแสดงเจตจำนงนั้น ตNองเป^นเลขจำนวนเต็มไมRมีจุดทศนิยม
โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราการจRายเงินสะสมของขNาพเจNาในครั้งนี้ เป^นการเปลีย่ นแปลงครั้งที่
£ ครั้งที่ 1 ของปVพ.ศ............. และขNาพเจNาสามารถเปลีย่ นอัตราการหักเงินสะสมไดNอีก 1 ครั้งภายในปVนี้
£ ครั้งที่ 2 ของปVพ.ศ............. และขNาพเจNาไมRมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมไดNอีกภายในปVนี้
ทั้ง นี้ขNาพเจNารับ ทราบถึง ขNอ จำกัด ในกรณีที่แบบแสดงความจำนงเปลี ่ยนแปลงฯ ฉบับ นี้ เขNาสูR
กระบวนการหลังจากชRวงที่มีการประมวลผลเงินคRาจNางของพนักงานมหาวิทยาลัยในเดือนนั้น ๆ เสร็จสิ้นไปแลNว
ขNาพเจNารับทราบวRาอัตราการจRายเงินสะสมของขNาพเจNาจะยังคงเป^นอัตราเดิม และจะเป^นอัตราใหมRตามที่
ขNาพเจNาแสดงเจตจำนงในเดือนถัดไป

ลงชื่อ.............................................................สมาชิก
(___________________________)
สำหรับเจNาหนNาที่
รับเรื่องวันที่........................................................

..........................................................................
(___________________________)
เจNาหนNาที่สRวนทรัพยากรบุคคล

รับเรื่องวันที่.............................................................
ดำเนินการโดยมีผลเดือน..........................................

...........................................................................
(___________________________)
เจNาหนNาที่สRวนการคลัง
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แบบแจ$งความประสงค.เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
ของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่...........เดือน........................พ.ศ.......................
เรียน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขNาพเจNา (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................
สังกัดสRวนงาน.......................................................................................................มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่บัตรประชาชน.................................... รหัสสมาชิกกองทุนสำรองเลีย้ งชีพเลขที่..........................................
อายุสมาชิก..................ปV มีความประสงคWเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ดังนี้
(ทำเครื่องหมาย P หนNาแผนการลงทุนที่ทRานตNองการเลือกเพียงตัวเลือกเดียว)
แผนการลงทุน
£ แผน 1 : ตราสารหนี้ 100%
£ แผน 2 : ผสมหุNน 10%
£ แผน 3 : ผสมหุNน 20%
£ แผน 4 : ผสมหุNน 30%
£ แผน 5 : ผสมหุNน 40%

นโยบายตราสารหนี้
100%
90%
80%
70%
60%

นโยบายตราสารทุน
0%
10%
20%
30%
40%

โดยการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของขNาพเจNาในครั้งนี้ เปcนครั้งที่ ........./12 ในปV พ.ศ. .....................
ทั้งนี้ขNาพเจNาประสงคWใหNเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของขNาพเจNา ซึ่งหมายถึงเงินลงทุนเดิมและเงินที่จะ
นำสRงใหมR ใหNเปcนไปตามรูปแบบ และสัดสRวนเดียวกับทีข่ NาพเจNาเลือกไวNขNางตNน รวมทั้งขNาพเจNาไดNรับการชี้แจง
และทำการศึกษาขNอมูลจนเกิดความเขNาใจ และตระหนักถึงความเสี่ยง รวมถึงอัตราผลตอบแทนที่แตกตRางกัน
ในแตRละแผนการลงทุน ทั้งจากเจNาหนNาที่ผูNเกี่ยวขNองและเอกสารขNอมูลตRาง ๆ เปcนที่เรียบรNอยแลNว

ลงชื่อ.............................................................สมาชิก
(___________________________)
สำหรับเจNาหนNาที่
รับเรื่องวันที่........................................................

..........................................................................
(___________________________)
เจNาหนNาที่สRวนทรัพยากรบุคคล

รับเรื่องวันที่.............................................................
ดำเนินการโดยมีผลตั้งแตRวันที่..................................

...........................................................................
(___________________________)
เจNาหนNาที่ บลจ.ไทยพาณิชยW จำกัด
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แบบแจ$งความประสงค.ขอรับรหัสลงทะเบียน
เพื่อเข$าใช$ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ออนไลน.
วันที่...........เดือน........................พ.ศ.......................
เรียน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขNาพเจNา (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................
สังกัดสRวนงาน.......................................................................................................มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเลขที่..........................................อีเมลS..........................................................
มี ค วามประสงคS ข อรั บ รหั ส การลงทะเบี ย นออนไลนS เ พื ่ อ เขN า ใชN ร ะบบกองทุ น สำรองเลี ้ ย งชี พ ของ
บลจ. ไทยพาณิชยS จำกัด
ขNาพเจNารับทราบวRา ขNอมูลการเขNาระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพออนไลนSของ บลจ. ไทยพาณิชยS จำกัด
นั้นจะถูกนำสRงไปยังอีเมลSที่ขNาพเจNาใหNขNอมูลไวNตามรายละเอียดขNางตNน

ลงชื่อ.............................................................สมาชิก
(___________________________)

สำหรับเจNาหนNาที่
รับเรื่องวันที่........................................................

..........................................................................
(___________________________)
เจNาหนNาที่สRวนทรัพยากรบุคคล

รับเรื่องวันที่.............................................................
ดำเนินการวันที่........................................................

...........................................................................
(___________________________)
เจNาหนNาที่ บลจ.ไทยพาณิชยS จำกัด
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