
 

 

 

คํานําหนา      ¡ นาย          ¡ นาง              ¡ นางสาว      ¡  ยศ/ฐานันดร  __________________________________  

ช่ือ ____________________________________________________________     นามสกุล _______________________________________________________________________        

เลขประจําตัวประชาชน          

โทรศัพทมือถือ    ___________________________________________________________________________   

e-mail*            ___________________________________________________________________________  

  *กรุณา กรอก e-mail ใหถูกตองเพ่ือใชเปนชองทางให กบข. แจงผลการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน 

 

   

  ขาพเจามีความประสงคเลือกหรอืเปล่ียนแปลงแผนการลงทุน  ดังน้ี 

  (กรุณาทําเคร่ืองหมาย  √  เพ่ือเลือกแผนการลงทุน พรอมระบุสัดสวนท่ีตองการ โดยรวมกันตองได 100 %) 

แผนการลงทุน สัดสวนการลงทุน สินทรัพยท่ีลงทุน 

¡ แผนตราสารหน้ี __________ .00 % ตราสารหน้ี 

¡ แผนตลาดเงิน __________ .00 % ตราสารหน้ีระยะสั้น 

¡ แผนตราสารทุนไทย __________ .00 % ตราสารทุนในประเทศ 

             รวม                           100.00 % 

 

 
1. กรณีสมาชิกเลือกแผนการลงทุนแบบผสมเอง สมาชิกตองทําแบบประเมินความเส่ียงดานการลงทุนตามท่ีกองทุนกําหนดและในกรณีสมาชิกเลือกแผนการลงทุนท่ีมี

ระดับความเส่ียงสูงกวาผลการประเมินการยอมรับความเส่ียงสมาชิกยินยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนดังกลาวได 
2. สมาชิกสามารถเลือกหรือเปล่ียนแปลงแผนการลงทุนสําหรับเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกลาว ท้ังสวนท่ีมีอยูในปจจบัุนและสวนท่ีจะสงเขามาใหม 

เพื่อให กบข. นําไปลงทุนตามแผนการลงทุนท่ีสมาชิกเลือก สวนเงินประเดิม (ถามี)เงินชดเชย และดอกผลดังกลาว จะนําไปลงทุนในแผนหลักเทาน้ัน 

3. กบข. จะจัดการลงทุนในแผนการลงทุนตามความประสงคของสมาชิกดังนี ้
   3.1 ในกรณีท่ี กบข. ไดรับแบบแสดงความประสงคเลือกหรือเปล่ียนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกท่ีถูกตองครบถวนภายในวันท่ี 15 ของเดือน กบข. จะดําเนินการ

เปลี่ยนแผนการลงทุนในวันทําการท่ีหานับถัดจากวันท่ี 15 ของเดือนน้ัน 

3.2 ในกรณีท่ี กบข. ไดรับแบบแสดงความประสงคเลือกหรือเปล่ียนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกท่ีถูกตองครบถวนหลังจากวันท่ี 15 ของเดือน กบข. จะดําเนินการ
เปลี่ยนแผนการลงทุนในวันทําการท่ีหานับถัดจากวันสุดทายของเดือนน้ัน 

4. สมาชิกสามารถเปล่ียนแปลงแผนการลงทุนได 4 คร้ัง ในแตละปปฏิทิน 

5. สมาชิกยอมรับความเส่ียงในการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของผลประโยชนตอบแทนทีจ่ะเกิดขึ้นตามแผนการลงทุนท่ีเลือก รวมท้ังยอมรับวาการลงทุนมีความเส่ียงและผลการ
ดําเนินงานของกบข. ในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานของ กบข. ในอนาคต 

6. สมาชิกไดศึกษากฎเกณฑตาง ๆ ท่ีเกีย่วกับแผนการลงทุนและการแสดงความประสงคเลือกแผนการลงทุนเปนอยางดีแลว รวมท้ังรับรูและเขาใจวา กบข. ไดใหขอมูล
เกี่ยวกบัแผนการลงทุนแตละแผนอยางถูกตองครบถวนแลว จึงแสดงความประสงคเลือกแผนการลงทุนท่ีเหมาะสมกับสมาชิกดวยตนเองและยินยอมผูกผันท่ีจะปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑตาง ๆ ดังกลาวท้ังท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ี กบข. จะประกาศใหทราบในอนาคต 

7. ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการดําเนินการตามแบบแสดงความประสงคเลือกหรือเปล่ียนแปลงแผนการลงทุนน้ี ให กบข. เปนผูตีความและวินิจฉัยปญหาดังกลาวและให
ถือวาคําวินิจฉัยของ กบข. เปนท่ีส้ินสุด 

 

 

 

 

แบบแสดงความประสงคเลือกหรือเปล่ียนแปลงแผนการลงทุน 

สําหรับแผนลงทุนแบบผสมเอง  

ลงชื่อสมาชิก  ___________________________ 

     (___________________________)                             วันที่ ________________________ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลสมาชิก 

แบบ กบข. ปผ 001/2/2561 

 

สวนท่ี 3 หลักเกณฑและขอตกลง 

กรุณาสง 1. แบบแสดงความประสงคเลือกหรือเปล่ียนแปลงแผนการลงทุน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
           2. แบบประเมินความเส่ียงดานการลงทุนเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนการลงทุน 

 มายัง กบข. ตู ปณ. 12 ปณ. สาทร กรุงเทพ 10341  ติดตอสอบถามขอมูลเพิม่เติม โทร. 1179  หรือ  www.gpf.or.th 

สวนท่ี 2 การแสดงความประสงคเลือกหรือเปล่ียนแปลงแผนการลงทุน 



 

        

โปรดเลือก þ ท่ีทานคิดวาเหมาะสมกับทานมากท่ีสุด การคิดคะแนน 

1. โปรดระบุอายุปจจุบันของทาน 

 (1) มากกวา 55 ป                            (2) 46-55 ป 

 (3) 35-45 ป                                     (4) นอยกวา 35 ป 

ขอ (1) = 1 

ขอ (2) = 2 

ขอ (3) = 3 

ขอ (4) = 4 

2. วัตถุประสงคหลักในการออมเงินและการลงทุนของทานใน กบข. 

 (1) เงินออมปลอดภัยและรับผลประโยชนตอบแทนสมํ่าเสมอ และยอมรับผลประโยชนตอบแทนท่ีต่ําได 

 (2) โอกาสไดรับผลประโยชนตอบแทนสมํ่าเสมอ และยอมรับความเส่ียงท่ีจะขาดทุนในบางชวงเวลาไดเล็กนอย 

 (3) โอกาสไดรับผลประโยชนตอบแทนท่ีสูงข้ึนและยอมรับความเส่ียงท่ีจะขาดทุนในบางชวงเวลาไดมาก 

 (4) โอกาสไดรับผลประโยชนตอบแทนสูงสุดในระยะยาวและยอมรับความเส่ียงท่ีจะขาดทุนในบางชวงเวลาไดสูงมาก 

 

ขอ (1) = 1 

ขอ (2) = 2 

ขอ (3) = 3 

ขอ (4) = 4 

3. ทานยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนของ กบข. ในปใดปหน่ึงไดมากนอยเพียงใด  

 (1) ไมสามารถรับผลขาดทุนไดเลย 

 (2) ได ต่ํากวารอยละ 10 

 (3) ได รอยละ 10-30 

 (4) ได มากกวารอยละ 30 

 

ขอ (1) = 1 

ขอ (2) = 2 

ขอ (3) = 3 

ขอ (4) = 4 

4. ถา กบข. นําเงินของทานไปลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีโอกาสไดรับผลประโยชนตอบแทนมาก แตก็มีโอกาสขาดทุนไดสูงดวยเชนกัน 
ทานจะรูสึกอยางไร 

  (1) กังวลและต่ืนตระหนกกลัวขาดทุน  

  (2) ไมสบายใจ แตพอเขาใจไดบาง 

  (3) เขาใจ และรับความผันผวนไดในระดับหน่ึง  

  (4) ไมกังวล และคาดหวังกับผลประโยชนตอบแทนท่ีอาจจะไดรับมากข้ึน 

 

 

ขอ (1) = 1 

ขอ (2) = 2 

ขอ (3) = 3 

ขอ (4) = 4 

5. ในชวง 5 ปท่ีผานมา ทานเคยมีประสบการณหรือมีความรูในการลงทุนในหลักทรัพยทางการเงินกลุมใดบาง [เลือกไดมากกวา 1 

คําตอบ]  

  (1) ไมมีประสบการณเลย 

  (2) เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมตลาดเงิน 

  (3) หุนกูบริษัทเอกชน กองทุนรวมตราสารหน้ี หรือกองทุนรวมตราสารทุน 

  (4) หุนสามัญ 

  (5) ตราสารอนุพันธ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน 

ขอ (1) = 1 

ขอ (2) = 2 

ขอ (3) = 3 

ขอ (4) หรือ (5) = 4 

ถาเลือกตอบมากกวา  
1  คํ า ต อ บ  ใ ห ใ ช
คะแนนของคําตอบท่ี
มีคะแนนสูงสุดเทาน้ัน 

รวมคะแนน ______ คะแนน 

ระดับคะแนนที่ได ระดับการยอมรับความความเส่ียง 

  5 - 7 ระดับ 1    ตํ่าสุด 

  8 - 12 ระดับ 2    กลางตํ่า 

13 - 17 ระดับ 3    กลางสูง 

18 - 20 ระดับ 4    สูงสุด 

แบบประเมินความเส่ียงดานการลงทุน 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเพ่ือประเมินระดับการยอมรับความเส่ียง 



 
 

 

 

 

 

 

ระดับคะแนนที่ได ความพรอม (ความรูและความมั่นใจ) ในการตัดสินใจงทุน 

ต่ํากวา 2  มีความพรอมนอย 

2 มีความพรอมมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดเลือก þ ท่ีทานคิดวาเหมาะสมกับทานมากท่ีสุด การคิดคะแนน 

1. เมื่อทานตองตัดสินใจในการนําเงินออมของทานไปลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความเสี่ยง ทานคิดวาทานสามารถ
ตัดสินใจไดดวยตัวเองในระดับใด 

 (1) ไดแนนอน 

 (2) คอนขางได 
 (3) ไมไดแนนอน 

 (4) ไมแนใจ 

 

 

ขอ (1) = 1 

ขอ (2) = 1 

ขอ (3) = 0 

ขอ (4) = 0 

2. ทานสามารถเรียงลําดับความเสี่ยงของกองทุนตอไปน้ีไดหรือไม 
กองทุน ก. ลงทุน 80% ในตราสารหน้ี (หุนกู) และ 20% ในตราสารทุน (หุน) 
กองทุน ข. ลงทุน 20% ในตราสารหน้ี (หุนกู) และ 80% ในตราสารทุน (หุน) 
กองทุน ค. ลงทุน 40% ในตราสารหน้ี (หุนกู) และ 60% ในตราสารทุน (หุน) 

 (1) ไมสามารถเรยีงได 
 (2) สามารถเรยีงไดโดย (โปรดทําเคร่ืองหมาย þ  เพ่ือเรียงลําดับตามความเขาใจของทาน) 

กองทุนท่ีมีความเส่ียงระดับสูงสุด คือ   กองทุน ก.   กองทุน ข.   กองทุน ค. 

กองทุนท่ีมีความเส่ียงระดับกลาง คือ   กองทุน ก.   กองทุน ข.   กองทุน ค. 

กองทุนท่ีมีความเส่ียงระดับตํ่าสุด คือ   กองทุน ก.   กองทุน ข.   กองทุน ค. 
 

 

ขอ (1) = 0 

ขอ (2) ตอบถูก = 1 

         ตอบผิด = 0 

 

เฉลยการเรียงลําดับ 

ความเสีย่งสูง = กองทุน ข. 
ความเสีย่งกลาง = กองทุน ค. 

ความเสีย่งตํ่า = กองทุน ก.  

รวมคะแนน ______ คะแนน 

 

ลงชื่อสมาชิก  ___________________________ 

      (___________________________)                     วันท่ี ________________________ 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเพ่ือประเมินความรูและความม่ันใจในการตัดสินใจลงทุน 

กรุณาทําแบบประเมินความเส่ียงดานการลงทุนใหครบทุกขอ มิฉะน้ันจะถือวาเอกสารไมสมบูรณ 
โปรดนําสงแบบประเมินท้ัง 2 สวนนี้ไปพรอมกับ “แบบแสดงความประสงคเลือกหรือเปล่ียนแผนการลงทุนสําหรับแผนลงทุนแบบผสม

สัดสวนเอง” ท่ี กบข. ตู ปณ. 12 ปณ. สาทร กรุงเทพ 10341  ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม โทร. 1179  หรือ  www.gpf.or.th 

 

 



 

 

 

 

1. ในกรณีท่ีสมาชิกมีผลการประเมินความรูและความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุนอยูในกลุมท่ีมีความพรอมนอย 

1.1 ไมแนะนําใหเลือกแผนการลงทุนท่ีเปนแผนลงทุนแบบผสมสัดสวนเอง 
1.2 สมาชิกอาจเลือกแผนการลงทุนอ่ืนตามผลการประเมินระดับการยอมรับความเสี่ยงของสมาชิกดังตอไปน้ี 

ระดับ 

การยอมรับความเส่ียง 
แผนการลงทุนท่ีเหมาะกับผลการประเมินระดับการยอมรับความเส่ียง 

แผนสํารับ แผนสินทรัพย 
ระดับ 1  ตํ่าสดุ แผนสมดุลตามอายุ แผนตลาดเงิน / แผนตราสารหน้ี 

ระดับ 2  กลางตํ่า แผนสมดุลตามอายุ / แผนหลัก  แผนตราสารหน้ี 

ระดับ 3  กลางสูง แผนสมดุลตามอายุ / แผนหลัก / แผนผสมหุนทวี  

ระดับ 4  สูงสดุ แผนสมดุลตามอายุ / แผนผสมหุนทวี   

2. ในกรณีท่ีสมาชิกมีผลการประเมินความรูและความม่ันใจในการตัดสนิใจลงทุนอยูในกลุมท่ีมีความพรอมมาก 

2.1 สมาชิกสามารถเลือกแผนลงทุนแบบแผนสํารับหรือแผนสินทรัพยตามผลการประเมินระดับการยอมรับความเสี่ยงของสมาชิกตามตารางขอ 1.2 

2.2 สมาชิกสามารถเลือกแผนลงทุนแบบผสมสัดสวนเองตามตัวอยางการจัดสรรการลงทุนดังตอไปน้ี 

ระดับ 

การยอมรับความเส่ียง 
แผนการลงทุนท่ีเหมาะกับระดับผลการประเมินการยอมรับความเส่ียง 

แผนตลาดเงิน แผนตราสารหน้ี แผนตราสารทุนไทย 

ระดับ 1  ตํ่าสดุ 10% 70% ไมเกิน 20% 

ระดับ 2  กลางตํ่า - 60% ไมเกิน 40% 

ระดับ 3  กลางสูง - 40% ไมเกิน 60% 

ระดับ 4  สูงสดุ - - ไมมีขอจํากัดการลงทุน 
 

        หมายเหตุ การผสมสดัสวนดวยตนเองตองใชความรูความเขาใจในวัฏจักรเศรษฐกิจเพ่ือปรับสัดสวนใหเหมาะสมในแตละรอบ  

 

แผนลงทุนตามระดับความเส่ียงท่ียอมรับได 


