ทีไ กบข. 6010/ว3000/โ564
25 พฤศจิกายน 2564
รืไอง

นำสงประกาศคณะกรรมการกองทุนบำหนใจบำนาญขຌาราชการ รืไอง หลักกณฑ์ละวิธีการจัด฿หຌมี
ผนการลงทุน การลือกผนการลงทุน การ฿หຌขຌอมูลประกอบการพิจารณาลือกผนการลงทุน ละ
การปลีไยนปลงผนการลงทุน พ.ศ. โ56ไ ุ ประกาศกองทุนบำหนใจบำนาญขຌาราชการ รืไอง
กำหนดบบสดงความประสงค์ลือกหรือปลีไยนปลงผนการลงทุน พ.ศ. โ56ไ ละประกาศ
กองทุนบำหนใจบำนาญขຌาราชการ รืไอง กำหนดบบประมินความสีไยงดຌานการลงทุน พ.ศ. โ56ไ
รียน หัวหนຌาสวนราชการ
สิไงทีไสงมาดຌวย แ. สำนาประกาศคณะกรรมการกองทุนบำหนใจบำนาญขຌาราชการ รืไอง หลักกณฑ์ละ
วิธีการจัด฿หຌมีผนการลงทุน การลือกผนการลงทุน การ฿หຌขຌอมูลประกอบการพิจารณา
ลือกผนการลงทุน ละการปลีไยนปลงผนการลงทุน พ.ศ. โ56ไ
โ. สำนาประกาศกองทุนบำหนใจบำนาญขຌาราชการ รืไอง กำหนดบบสดงความประสงค์
ลือกหรือปลีไยนปลงผนการลงทุน พ.ศ. โ56ไ
ใ. สำนาประกาศกองทุนบำหนใจบำนาญขຌาราชการ รืไอง กำหนดบบประมินความสีไยง
ดຌานการลงทุน พ.ศ. โ56ไ
ดຌวย กองทุนบำหนใจบำนาญขຌาราชการ ิกบข.ี เดຌออก ประกาศคณะกรรมการกองทุ น
บำหนใจบำนาญขຌาราชการ 1 ฉบับ ละ ประกาศกองทุนบำหนใจบำนาญขຌาราชการ 2 ฉบับ ทีไกีไยวขຌอง
มีสาระสำคัญดยสังขปดังตอเปนีๅ
1. ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำหนใจบำนาญขຌาราชการ รืไอง หลักกณฑ์ละวิธีการจัด
฿หຌมีผนการลงทุน การลือกผนการลงทุน การ฿หຌขຌอมูลประกอบการพิจารณาลือกผนการลงทุน ละการ
ปลีไยนปลงผนการลงทุน พ.ศ. โ56ไ ิสิไงทีไสงมาดຌวย แี
สาระสำคัญ
1. ยกลิก ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำหนใจบำนาญขຌาราชการ รืไอง หลักกณฑ์
ละวิ ธ ี ก ารจั ด ฿หຌ มี  ผนการลงทุ น การลื อ กผนการลงทุ น การ฿หຌ ข ຌ อ มู ล
ประกอบการพิจารณาลือกผนการลงทุน ละการปลีไยนปลงผนการลงทุน พ.ศ.
โ56ใ ฉบับทีไ 1 ละ ฉบับทีไ 2
2. พิไมผนการลงทุน฿หม 2 ผน คือ ผนหุຌน 65 ละ ผนหุຌนตางประทศ
3. ปลีไยนชืไอผนการลงทุน 3 ผน คือ
ผนตลาดงิน
ปลีไยนป็น ผนงินฝากละตราสารหนีๅระยะสัๅน
ผนผสมหุຌนทวี
ปลีไยนป็น ผนหุຌน 35
ผนตราสารทุนไทย
ปลีไยนป็น ผนหุຌนไทย
/4. สมาชิก...
ชั้น

อาคารเลขที่ 99 ถ.พระราม

สีลม บางรัก กรุงเทพฯ

โทร. -

-

โทรสาร -

-

-

4. สมาชิกตຌองทำบบประมินความสีไยงละการยอมรับความสีไยง฿นการลงทุนตาม
หลักกณฑ์ละวิธีการทีไกองทุนฯ กำหนด
2. ประกาศกองทุนบำหนใจบำนาญขຌาราชการ รืไอง กำหนดบบสดงความประสงค์ลือก
หรือปลีไยนปลงผนการลงทุน พ.ศ. โ56ไ ิสิไงทีไสงมาดຌวย 2ี
สาระสำคัญ
1. ยกลิกประกาศกองทุนบำหนใจบำนาญขຌาราชการ รืไอง กำหนดบบสดงความ
ประสงค์ลือกหรือปลีไยนปลงผนการลงทุน พ.ศ. โ563
2. ฿หຌ฿ชຌ บบสดงความประสงค์ลือกหรือปลีไยนปลงผนการลงทุนสำหรับผน
สำรับละผนสินทรัพย์ บบ กบข. ปผ. 001/1/2564
3. ฿หຌ฿ชຌ บบสดงความประสงค์ ลือ กหรือ ปลีไยนปลงผนการลงทุนสำหรั บ
ผนการลงทุนบบผสมอง บบ กบข. ปผ. 002/1/2564
3. ประกาศกองทุนบำหนใจบำนาญขຌาราชการ รืไอง กำหนดบบประมินความสีไยงดຌานการ
ลงทุน พ.ศ. 2564 ิสิไงทีไสงมาดຌวย 3ี
สาระสำคัญ
1. ยกลิก ประกาศกองทุนบำหนใจบำนาญขຌาราชการ รืไอง กำหนดบบประมินความ
สีไยงดຌานการลงทุน พ.ศ. โ563
2. ฿หຌ฿ชຌ บบประมินความสีไยงดຌานการลงทุน พ.ศ. 2564
จึงรียนมาพืไอปรดทราบ ละปรดจຌงสวนราชการละสมาชิก฿นสังกัดของทานพืไอทราบ
ละดำนินการตามประกาศตอเป

ขอสดงความนับถือ

ินายบุญลิศ อันประสริฐพรี
รองลขาธิการ กลุมงานปฏิบัติการ ปฏิบัติงานทน
ลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

ฝ่ายทะบียนสมาชิกดຌานรับ ทรศัพท์ เ โ636 แเเเ ตอ โ76
ชั้น

อาคารเลขที่ 99 ถ.พระราม

สีลม บางรัก กรุงเทพฯ

โทร. -

-

โทรสาร -

-

-

14

บบสดงความประสงคลือกหรือปลีไยนปลงผนการลงทุน
สำหรับผนสำรับละผนสินทรัพย

บบ กบข. ปผ. เเแ/แ/โ56ไ

สวนทีไ แ ขຌอมูลสวนบุคคลสมาชิก
คำนำหนຌา
นาย
ชืไอ
ลขประจำตัวประชาชน
ทรศัพทมือถือ

นาง

นางสาว
นามสกุล

ยศ/ฐานันดร

eูmailึ

ึกรุณา กรอก eูmail ฿หຌถูกตຌองพืไอ฿ชຌปนชองทาง฿หຌ กบข.จຌงผลการลือกหรือปลีไยนปลงผนการลงทุน

สวนทีไ โ การสดงความประสงค฿นการลือกหรือปลีไยนปลงผนการลงทุน
ขຌาพจຌามีความประสงคลือกหรือปลีไยนผนการลงทุน ดังนีๅ ิกรุณาทำครืไองหมาย

หลักทรัพยละสัดสวนการลงทุนดยประมาณ

ผนการลงทุน
ผนสมดุลตามอายุ ิระบุอายุกษียณี

พืไอลือกผนการลงทุนทีไตຌองการพียงผนดียวี

65 ป

ปรดระบุอายุกษียณฉพาะกรณีทีไกษียณอายุราชการกิน 6เ ป

7เ ป ปรับสัดสวนการลงทุนอัตนมัต฿ิ หຌหมาะสมกับ
อายุของสมาชิก ศึกษารายละอียดทีไ www.gpf.or.th

ผนงินฝากละตราสารหนีๅีระยะสัๅน

งินฝากละตราสารหนีๅีระยะสัๅน แเเั

ผนตราสารหนีๅ

ตราสารหนีๅภาครัฐเทย ไเั ตราสารหนีๅภาคอกชน โ5ั
งินฝากละอืไน ๆ ใ5ั

ผนหลัก

ตราสารทุน แ่ั ตราสารหนีๅ 67ั อืไน ๆ แ5ั

ผนหุຌน ใ5

ตราสารทุน ใ5ั ตราสารหนีๅ 5แั อืไน ๆ แไั

ผนหุຌน 65

ตราสารทุน 65ั ตราสารหนีๅ โใั อืไน ๆ แโั

ผนกองทุนอสังหาริมทรัพยเทย

อสังหาริมทรัพยละหรือครงสรຌางพืๅนฐานเทย แเเั

ผนหุຌนตางประทศ
ผนหุຌนเทย

หุຌนตางประทศ แเเั

ระดับความสีไยง
ปรับตามอายุ
ตํไา
ปานกลาง
คอนขຌางตํไา
ปานกลาง
คอนขຌางสูง
ปานกลาง
คอนขຌางสูง
ปานกลาง
คอนขຌางสูง
สูง
สูง
สูง

หุຌนเทย แเเั

สวนทีไ ใ หลักกณฑละขຌอตกลง

แ. สมาชิกตຌองทำบบประมินความสีไยงดຌานการลงทุนตามทีไ กบข.กำหนด ละ ฿นกรณีสมาชิกลือกผนการลงทุนทีไมีระดับความสีไยงสูงกวาผลการประมิน
การยอมรับความสีไยง สมาชิกยินยอมรับความสีไยงทีไกิดจากการลงทุนดังกลาวเดຌ
โ. สมาชิกสามารถลือกหรือปลียไ นปลงผนการลงทุนสำหรับงินสะสม งินสมทบ ละดอกผลของงินดังกลาว ทังๅ สวนทีมไ อี ยู฿ นปจจุบนั ละสวนทีจไ ะสงขຌามา฿หม
พืไอ฿หຌ กบข. นำเปลงทุนตามผนการลงทุนทีไสมาชิกลือก สวนงินประดิม ิถຌามีี งินชดชย ละดอกผลดังกลาว จะนำเปลงทุน฿นผนหลักทานัๅน
ใ. กบข. จะจัดการลงทุน฿นผนการลงทุนตามความประสงคของสมาชิกดังนีๅ
ใ.แ ฿นกรณีทีไ กบข. เดຌรับบบสดงความประสงคลือกหรือปลีไยนปลงผนการลงทุนของสมาชิกทีไถูกตຌองครบถຌวนภาย฿นวลา แโ.เเ น.
กบข. จะจัดการลงทุน฿หຌกสมาชิก฿นวันทำการนัๅนดย฿ชຌมูลคาตอหนวยของวันดังกลาว฿นการจัดการลงทุน
ใ.โ ฿นกรณีทีไ กบข. เดຌรับบบสดงความประสงคลือกหรือปลีไยนปลงผนการลงทุนของสมาชิกทีไถูกตຌองครบถຌวนหลังจากวลา แโ.เเ น.
กบข. จะจัดการลงทุน฿หຌกสมาชิกตามความประสงคภาย฿นวันทำการถัดเปดย฿ชຌมูลคาตอหนวยของวันดังกลาว฿นการจัดการลงทุน
ไ. สมาชิกสามารถปลีไยนปลงผนการลงทุนเดຌ แโ ครัๅง ฿นตละปปฏิทิน
5. สมาชิกยอมรับความสีไยง฿นการพิไมขึๅนหรือลดลงของผลประยชนตอบทนทีไจะกิดขึๅนตามผนการลงทุนทีไลือก รวมทัๅงยอมรับวาการลงทุนมีความสีไยง
ละผลการดำนินงานของ กบข. ฿นอดีต มิเดຌปนสิไงยืนยันถึงผลการดำนินงานของ กบข. ฿นอนาคต
6. สมาชิกเดຌศึกษากฎกณฑตาง ๆ ทีไกีไยวกับผนการลงทุนละการสดงความประสงคลือกผนการลงทุนปนอยางดีลຌว รวมทัๅงรับรูຌละขຌา฿จวา กบข.
เดຌ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับผนการลงทุนตละผนอยางถูกตຌองครบถຌวนลຌว จึงสดงความประสงคลือกผนการลงทุนทีไหมาะสมกับสมาชิกดຌวยตนองละ
ยินยอมผูกผันทีไจะปฏิบัติตามกฎกณฑตาง ๆ ดังกลาวทัๅงทีไมีอยู฿นปจจุบัน ละทีไ กบข. จะประกาศ฿หຌทราบ฿นอนาคต
7. ฿นกรณีทีไมีปญหากีไยวกับการดำนินการตามบบสดงความประสงคลือกหรือปลีไยนปลงผนการลงทุนนีๅ ฿หຌ กบข. ปนผูຌตีความละวินิจฉัยปญหาดังกลาว
ละ฿หຌถือวาคำวินิจฉัยของ กบข. ปนทีไสิๅนสุด

ลงชืไอสมาชิก
วันทีไ
สมาชิกกรุณาสงบบสดงความประสงคลือกหรือปลีไยนปลงผนการลงทุน
พรຌอมนบสำนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวขຌาราชการ
ทีไลงนามรับรองสำนาถูกตຌองเปทีไ ตูຌ ปณ. แโ ปณ. สาทร กรุงทพฯ แเใไแ

(

)
ติดตอสอบถามขຌอมูลพิไมติม
เลน กบข. ID : @GPFcommunity
หรือ ทร. แแ7้

บบสดงความประสงคลือกหรือปลีไยนปลงผนการลงทุน
สำหรับผนลงทุนบบผสมอง

บบ กบข. ปผ. เเโ/แ/โ564

สวนทีไ แ ขຌอมูลสวนบุคคลสมาชิก
คำนำหนຌา

นาย

ชืไอ

นาง

นางสาว

ยศ/ฐานันดร

นามสกุล

ลขประจำตัวประชาชน
ทรศัพทมือถือ

eูmailึ
ึกรุณา กรอก eูmail ฿หຌถูกตຌองพืไอ฿ชຌปนชองทาง฿หຌ กบข.จຌงผลการลือกหรือปลีไยนปลงผนการลงทุน

สวนทีไ โ การสดงความประสงคลือกหรือปลีไยนปลงผนการลงทุน
ขຌาพจຌามีความประสงคลือกหรือปลีไยนผนการลงทุน ดังนีๅ
ิกรุณาทำครืไองหมาย พืไอลือกผนการลงทุน พรຌอมระบุสัดสวนทีไตຌองการ ดยรวมกันตຌองเดຌ แเเ ัี
ผนการลงทุน

กำหนดสัดสวนผนการลงทุน

หลักทรัพยละสัดสวนการลงทุนดยประมาณ

ระดับความสีไยง

ผนงินฝากละตราสารหนีๅระยะสัๅน

.เเั

งินฝากละตราสารหนีๅระยะสัๅน แเเั

ผนตราสารหนีๅ

.เเั

ตราสารหนีภๅ าครัฐเทย ไเั ตราสารหนีภๅ าคอกชน โ5ั
งินฝากละอืนไ ๆ ใ5ั

ผนกองทุนอสังหาริมทรัพยไทย

.เเั

อสังหาริมทรัพยละหรือครงสรຌางพืๅนฐานเทย แเเั

สูง

ผนหุຌนตางประทศ

.เเั

หุຌนตางประทศ แเเั

สูง

ผนหุຌนไทย

.เเั

หุຌนเทย แเเั

สูง

ตํไา
ปานกลาง
คอนขຌางตํไา

สวนทีไ 3 หลักกณฑละขຌอตกลง

แ. สมาชิกตຌองทำบบประมินความสีไยงดຌานการลงทุนตามทีไ กบข.กำหนด ละ ฿นกรณีสมาชิกลือกผนการลงทุนทีไมีระดับความสีไยงสูงกวาผลการประมิน
การยอมรับความสีไยง สมาชิกยินยอมรับความสีไยงทีไกิดจากการลงทุนดังกลาวเดຌ
โ. สมาชิกสามารถลือกหรือปลียไ นปลงผนการลงทุนสำหรับงินสะสม งินสมทบ ละดอกผลของงินดังกลาว ทังๅ สวนทีมไ อี ยู฿ นปจจุบนั ละสวนทีจไ ะสงขຌามา฿หม
พืไอ฿หຌ กบข. นำเปลงทุนตามผนการลงทุนทีไสมาชิกลือก สวนงินประดิม ิถຌามีีงินชดชย ละดอกผลดังกลาว จะนำเปลงทุน฿นผนหลักทานัๅน
ใ. กบข. จะจัดการลงทุน฿นผนการลงทุนตามความประสงคของสมาชิกดังนีๅ
ใ.แ ฿นกรณีทีไ กบข. เดຌรับบบสดงความประสงคลือกหรือปลีไยนปลงผนการลงทุนของสมาชิกทีไถูกตຌองครบถຌวนภาย฿นวลา แโ.เเ น.
กบข. จะจัดการลงทุน฿หຌกสมาชิก฿นวันทำการนัๅนดย฿ชຌมูลคาตอหนวยของวันดังกลาว฿นการจัดการลงทุน
ใ.โ ฿นกรณีทีไ กบข. เดຌรับบบสดงความประสงคลือกหรือปลีไยนปลงผนการลงทุนของสมาชิกทีไถูกตຌองครบถຌวนหลังจากวลา แโ.เเ น.
กบข. จะจัดการลงทุน฿หຌกสมาชิกตามความประสงคภาย฿นวันทำการถัดเปดย฿ชຌมูลคาตอหนวยของวันดังกลาว฿นการจัดการลงทุน
ไ. สมาชิกสามารถปลีไยนปลงผนการลงทุนเดຌ แโ ครัๅง ฿นตละปปฏิทิน
5. สมาชิกยอมรับความสีไยง฿นการพิไมขึๅนหรือลดลงของผลประยชนตอบทนทีไจะกิดขึๅนตามผนการลงทุนทีไลือก รวมทัๅงยอมรับวาการลงทุนมีความสีไยง
ละผลการดำนินงานของกบข. ฿นอดีต มิเดຌปนสิไงยืนยันถึงผลการดำนินงานของ กบข. ฿นอนาคต
6. สมาชิกเดຌศึกษากฎกณฑตาง ๆ ทีไกีไยวกับผนการลงทุนละการสดงความประสงคลือกผนการลงทุนปนอยางดีลຌว รวมทัๅงรับรูຌละขຌา฿จวา กบข.
เดຌ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับผนการลงทุนตละผนอยางถูกตຌองครบถຌวนลຌว จึงสดงความประสงคลือกผนการลงทุนทีไหมาะสมกับสมาชิกดຌวยตนองละ
ยินยอมผูกผันทีไจะปฏิบัติตามกฎกณฑตาง ๆ ดังกลาวทัๅงทีไมีอยู฿นปจจุบัน ละทีไ กบข. จะประกาศ฿หຌทราบ฿นอนาคต
7. ฿นกรณีทีไมีปญหากีไยวกับการดำนินการตามบบสดงความประสงคลือกหรือปลีไยนปลงผนการลงทุนนีๅ ฿หຌ กบข. ปนผูຌตีความละวินิจฉัยปญหาดังกลาว
ละ฿หຌถือวาคำวินิจฉัยของ กบข. ปนทีไสิๅนสุด

ลงชืไอสมาชิก

(

)

วันทีไ
สมาชิกกรุณาสงบบสดงความประสงคลือกหรือปลีไยนปลงผนการลงทุน
พรຌอมนบสำนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวขຌาราชการ
ทีไลงนามรับรองสำนาถูกตຌองไปทีไ ตูຌ ปณ. แโ ปณ. สาทร กรุงทพฯ แเ34แ

ติดตอสอบถามขຌอมูลพิไมติม
ไลน กบข. ID : @GPFcommunity
หรือ ทร. แแ7้
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แบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุน
สวนทีไ แ บบสอบถามพืไอประมินระดับการยอมรับความสีไยง
ปรดลือก  ทีไทานคิดวาหมาะสมกับทานมากทีสไ ุด
แ. ปรดระบุอายุปัจจุบันของทาน
☐ (แี มากกวา 55 ปี
☐ ิใี ใ5-ไ5 ปี

การคิดคะนน
ขຌอ ิแี = 1
ขຌอ ิ2ี = 2
ขຌอ ิ3ี = 3
ขຌอ ิ4ี = 4

☐ ิโ) ไ6-55 ปี
☐ ิไ) นຌอยกวา ใ5 ปี

โ. วัตถุประสงค์หลัก฿นการออมงินละการลงทุนของทาน฿น กบข.
☐ (แี งินออมปลอดภัยละรับผลประยชน์ตอบทนสมไำสมอ ละยอมรับผลประยชน์ตอบทนทีไตไำเดຌ
☐ ิโ) อกาสเดຌรับผลประยชน์ตอบทนสมไำสมอ ละยอมรับความสีไยงทีไจะขาดทุน฿นบางชวงวลาเดຌลใกนຌอย
☐ ิใี อกาสเดຌรับผลประยชน์ตอบทนทีไสูงขึๅนละยอมรับความสีไยงทีไจะขาดทุน฿นบางชวงวลาเดຌมาก
☐ ิไ) อกาสเดຌรับผลประยชน์ตอบทนสูงสุด฿นระยะยาวละยอมรับความสีไยงทีไจะขาดทุน฿นบางชวงวลาเดຌสูงมาก

ขຌอ ิแี = 1
ขຌอ ิ2ี = 2
ขຌอ ิ3ี = 3
ขຌอ ิ4ี = 4

ใ. ทานยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนของ กบข. ฿นปี฿ดปีหนึไงเดຌมากนຌอยพียง฿ด
☐ (แี เมสามารถรับผลขาดทุนเดຌลย
☐ (โี เดຌ ตไำกวารຌอยละ แเ
☐ (ใี เดຌ รຌอยละ แเ-ใ0
☐ (ไี เดຌ มากกวารຌอยละ ใ0

ขຌอ ิแี = 1
ขຌอ ิ2ี = 2
ขຌอ ิ3ี = 3
ขຌอ ิ4ี = 4

ไ. ถຌา กบข. นำงินของทานเปลงทุน฿นหลักทรัพย์ทีไมีอกาสเดຌรับผลประยชน์ตอบทนมาก ตกใมีอกาสขาดทุนเดຌสูงดຌวยชนกัน
ทานจะรูຌสึกอยางเร
☐ ิแี กังวลละตืไนตระหนกกลัวขาดทุน
☐ ิโ) เมสบาย฿จ ตพอขຌา฿จเดຌบຌาง
☐ ิใ) ขຌา฿จ ละรับความผันผวนเดຌ฿นระดับหนึไง
☐ ิไ) เมกังวล ละคาดหวังกับผลประยชน์ตอบทนทีไอาจจะเดຌรับมากขึๅน

ขຌอ ิแี = 1
ขຌอ ิ2ี = 2
ขຌอ ิ3ี = 3
ขຌอ ิ4ี = 4

5. ฿นชวง 5 ปีทีไผานมา ทานคยมีประสบการณ์หรือมีความรูຌ฿นการลงทุน฿นหลักทรัพย์ทางการงินกลุม฿ดบຌาง [เลือกไดม กกว 1
ขຌอ ิแี = 1
ค ตอบ]
ขຌอ ิ2ี = โ
ขຌอ ิ3ี = ใ
☐ ิแี เมมีประสบการณ์ลย
ขຌอ ิ4ี หรือ (5) = ไ
☐ ิโ) งินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมตลาดงิน
ถຌาลือกตอบมากกวา
☐ ิใี หุຌนกูຌบริษัทอกชน กองทุนรวมตราสารหนีๅ หรือกองทุนรวมตราสารทุน
แ ค ำ ต อ บ ฿ หຌ ฿ ชຌ
☐ ิไี หุຌนสามัญ
คะนนของคำตอบทีไ
☐ (5) ตราสารอนุพันธ์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวมครงสรຌางพืๅนฐาน
มีคะนนสูงสุดทานัๅน
รวมคะนน ______ คะนน
ระดับคะนนทีไเดຌ
5-็
่ - แโ
แใ - แ็
แ่ - โเ

ระดับการยอมรับความความสีไยง
ระดับ 1 ตไำ
ระดับ โ ปานกลางคอนขຌางตไำ
ระดับ ใ ปานกลางคอนขຌางสูง
ระดับ ไ สูง

สวนทีไ โ บบสอบถามพืไอประมินความรูຌละความมัไน฿จ฿นการตัดสิน฿จลงทุน
ปรดลือก  ทีไทานคิดวาหมาะสมกับทานมากทีสไ ุด

การคิดคะนน

1. มืไอทานตຌองตัดสิน฿จ฿นการนำงินออมของทานเปลงทุน฿นหลักทรัพย์ทีไมีความสีไยง ทานคิดวาทานสามารถ
ตัดสิน฿จเดຌดຌวยตัวอง฿นระดับ฿ด
☐ ิ1ี เดຌนนอน
☐ ิ2ี คอนขຌางเดຌ
☐ ิ3ี เมเดຌนนอน
☐ ิ4ี เมน฿จ
2. ทานสามารถรียงลำดับความสีไยงของกองทุนตอเปนีๅเดຌหรือเม
กองทุน ก. ลงทุน ่เ% ฿นตราสารหนีๅ ิหุຌนกูຌี ละ โเ% ฿นตราสารทุน ิหุຌนี
กองทุน ข. ลงทุน โเ% ฿นตราสารหนีๅ ิหุຌนกูຌี ละ ่เ% ฿นตราสารทุน ิหุຌนี
กองทุน ค. ลงทุน ไเ% ฿นตราสารหนีๅ ิหุຌนกูຌี ละ 6เ% ฿นตราสารทุน ิหุຌนี
☐ (แี เมสามารถรียงเดຌ
☐ (โี สามารถรียงเดຌดย ิปรดทำครืไองหมาย  พืไอรียงลำดับตามความขຌา฿จของทานี

ขຌอ ิแี = 1
ขຌอ ิ2ี = แ
ขຌอ ิ3ี = เ
ขຌอ ิ4ี = เ
ขຌอ ิแี = เ
ขຌอ ิ2ี ตอบถูก = แ
ตอบผิด = 0

กองทุนทีไมีความสีไยงระดับสูงสุด คือ

☐ กองทุน ก.

☐ กองทุน ข.

☐ กองทุน ค.

กองทุนทีไมีความสีไยงระดับกลาง คือ

☐ กองทุน ก.

☐ กองทุน ข.

☐ กองทุน ค.

กองทุนทีไมีความสีไยงระดับตไำสุด คือ

☐ กองทุน ก.

☐ กองทุน ข.

☐ กองทุน ค.

ฉลยการรียงลำดับ
ความสียไ งสูง = กองทุน ข.
ความสียไ งกลาง = กองทุน ค.
ความสียไ งตไำ = กองทุน ก.

รวมคะนน ______ คะนน
ระดับคะนนทีไเดຌ
ตไำกวา โ
โ

ความพรຌอม ิความรูຌละความมัไน฿จี ฿นการตัดสิน฿จงทุน
มีความพรຌอมนຌอย
มีความพรຌอมมาก

กรุณาทำบบประมินความสีไยงดຌานการลงทุน฿หຌครบทุกขຌอ มิฉะนัๅนจะถือวาอกสารเมสมบูรณ์
ปรดนำสงบบประมินทัๅง โ สวนนีๅเปพรຌอมกับ บบสดงความประสงค์ลือกหรือปลีไยนผนการลงทุน ทีไ กบข. ตูຌ ปณ. 12 ปณ.
สาทร กรุงทพ 10341 ติดตอสอบถามขຌอมูลพิไมติม ทร. แแ7้ หรือ www.gpf.or.th

ลงชืไอสมาชิก ___________________________
(___________________________)

วันทีไ ________________________

ผนลงทุนตามระดับความสีไยงทีไยอมรับเดຌ
1. ผนสมดุลตามอายุป็นผนการลงทุนทีไหมาะกับสมาชิกทุกกลุมทัๅงมิติดຌานระดับการยอมรับความสีไ ยง ละมิติดຌานความรูຌละความมัไน฿จ฿นการ
ตัดสิน฿จลงทุน
2. ฿นกรณีทีไสมาชิกมีผลการประมินความรูຌละความมัไน฿จ฿นการตัดสิน฿จลงทุนอยู฿นกลุมทีมไ ีความพรຌอมนຌอย
2.1 เมนะนำ฿หຌลือกผนการลงทุนทีไป็นผนลงทุนบบผสมสัดสวนอง
2.2 สมาชิกอาจลือกผนการลงทุนอืไนตามผลการประมินระดับการยอมรับความสีไยงของสมาชิกดังตอเปนีๅ
ระดับ
การยอมรับความสีไยง
ระดับ 1 ตไำ
ระดับ โ ปานกลางคอนขຌางตไำ
ระดับ ใ ปานกลางคอนขຌางสูง
ระดับ ไ สูง

ผนการลงทุนทีไหมาะกับผลการประมินระดับการยอมรับความสีไยง
ผนสำรับ
ผนสินทรัพย์
ผนงินฝากละตราสารหนีรๅ ะยะสัๅน / ผนตราสารหนีๅ
ผนหลัก
ผนตราสารหนีๅ
ผนหลัก / ผนหุຌน 35
ผนหุຌน 35 / ผนหุຌน 65
-

3. ฿นกรณีทีไสมาชิกมีผลการประมินความรูຌละความมัไน฿จ฿นการตัดสิน฿จลงทุนอยู฿นกลุมทีมไ ีความพรຌอมมาก
3.1 สมาชิกสามารถลือกผนลงทุนบบผนสำรับหรือผนสินทรัพย์ดังตอเปนีๅ
ผนการลงทุนทีไหมาะกับผลการประมินระดับการยอมรับความสีไยง
ระดับ
การยอมรับความสีไยง
ผนสำรับ
ผนสินทรัพย์
ระดับ 1 ตไำ
ผนงินฝากละตราสารหนีรๅ ะยะสัๅน / ผนตราสารหนีๅ
ระดับ โ ปานกลางคอนขຌางตไำ
ผนหลัก
ผนตราสารหนีๅ
ระดับ ใ ปานกลางคอนขຌางสูง
ผนหลัก / ผนหุຌน 35
ระดับ ไ สูง
ผนหุຌน 35 / ผนหุຌน 65
ผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ / ผนหุຌนตางประทศ / ผนหุຌนเทย
3.2 สมาชิกสามารถลือกผนลงทุนบบผสมสัดสวนองตามตัวอยางการจัดสรรการลงทุนดังตอเปนีๅ
ระดับ
การยอมรับความสีไยง
ระดับ 1
ระดับ โ
ระดับ ใ
ระดับ ไ

ตไำ
ปานกลางคอนขຌางตไำ
ปานกลางคอนขຌางสูง
สูง

ผนการลงทุนทีไหมาะกับระดับผลการประมินการยอมรับความสีไยง
หุຌนเทย ละ/หรือ
ผนงินฝากละตราสาร
ผนตราสารหนีๅ
ผนหุຌนตางประทศ ละ/หรือ
หนีๅระยะสันๅ
ผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์
1เ%
70%
เมกิน โเ%
60%
เมกิน 4เ%
40%
เมกิน 6เ%
เมมีขຌอจำกัดการลงทุน

หมายหตุ การผสมสัดสวนดຌวยตนองตຌอง฿ชຌความรูຌความขຌา฿จ฿นวัฏจักรศรษฐกิจพืไอปรับสัดสวน฿หຌหมาะสม฿นตละรอบ

