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ใบสมัครเข้าเป็นสมาชกิกองทุนสาํรองเลี �ยงชีพ 
กองทุนสาํรองเลี �ยงชพี ไทยมั�นคง มาสเตอร์ พลู ฟันด์  ซึ�งจดทะเบียนแล้ว 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (9523) 
วนัที� ……………………………. 

เรียน    คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี �ยงชีพ 
           กองทุนสาํรองเลี �ยงชีพ ไทยมั�นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์  ซึ�งจดทะเบียนแล้ว 
           

 โดยหนังสือฉบบันี �  ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว).....................................................................................................ฝ่าย.............................................
รหสัพนักงาน...........................................................เข้าทํางานเมื�อวันที�..............เดือน........................พ.ศ.25...............วนั/เดือน/ปีเกิด.....................................
เลขที�บตัรประชาชน/เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร...............................................ขอสมคัรเข้าเป็นสมาชิกกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ โดยข้าพเจ้าได้ทราบข้อบงัคบักองทนุ 
และสิทธิหน้าที�ของข้าพเจ้าดีแล้ว และตกลงที�จะปฏิบตัิตามทกุประการ ในการนี � ข้าพเจ้าขอให้บริษัทหกัเงินสะสมจากค่าจ้างของข้าพเจ้าทกุ ๆ งวดการจ่ายค่าจ้างใน
อตัราร้อยละ...............ตามที�กําหนดไว้ในข้อบงัคบักองทนุ แล้วนําสง่เข้ากองทนุในแตล่ะนโยบายการลงทนุ ตามสดัสว่นดงันี � 
 

แผนทาง 
เลือก 

KTMF2 KTMF3 KTEF KTMF9 KTWEQ KTMF6 

กองทุนเปิด 
กรุงไทย 

สะสมทรัพย์   
(KTSS) 

กองทุนเปิดกรุงไทย 
ตราสารหนี � 

ระยะ 1 ถงึ 3 ปี 
(KTFIX-1Y3Y) 

กองทุนเปิด
กรุงไทยสมาร์ท 
อคิวตีิ �ฟันด์ 
(KTEF) 

กองทุน 
เปิดกรุงไทยหุ้น
ระยะยาว SET50 
(KSET 50 LTF) 

กองทุนเปิด 
เคแทม เวลิด์ 
อคิวตีิ � ฟันด์      
(KT-WEQ) 

กองทุนเปิดเคแทม 
โกลด์ ฟันด์ 
(KT-Gold)  

 

� OPTION 1 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

� OPTION 2 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

� OPTION 3 0% 75% 12.50% 12.50% 0% 0% 

� OPTION 4 0% 75% 7.50% 7.50% 10% 0% 

� OPTION 5 0% 90% 5% 5% 0% 0% 

� OPTION 6 0% 70% 15% 15% 0% 0% 

� OPTION 7 0% 60% 20% 20% 0% 0% 

� OPTION 8 0% 50% 25% 25% 0% 0% 

� (DIY*) 
 

 
..........% 
(0-100) 

 
..........% 
(0-100) 

 
..........% 
(0-100) 

 
...........% 
(0-100) 

 
...........%     
 (0-100) 

 
..........% 
(0-10) 

 

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าขอระบบุคุคลผู้ มีสทิธิรับผลประโยชน์ทั �งสิ �นของข้าพเจ้าในกรณีที�ข้าพเจ้าเสียชีวิตตามรายละเอียด และอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี � 
 

บคุคลผู้ มีสิทธิรับผลประโยชน์ ที�อยูท่ี�ติดตอ่ได้ ความสมัพนัธ์ อตัราสว่น (%) 

1.    
2.    
3.    
4.    

รวม 100.00% 
 

อนึ�ง ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบเุงื�อนไขการจา่ยเงินแก่ผู้ รับประโยชน์ไว้ หรือเงื�อนไขที�กําหนดไว้ไมช่ดัเจนหรืออาจตีความได้หลายนยั ข้าพเจ้าประสงค์ให้กองทนุ 
จดัสรรให้แก่ผู้ รับประโยชน์ตามสว่นเทา่ ๆ กนั   
 

ในกรณีที�ผู้ รับประโยชน์คนใดถึงแก่กรรมก่อนหรือถึงแก่กรรมพร้อมกบัข้าพเจ้า ข้าพเจ้าประสงค์ให้นําสว่นของผู้ รับประโยชน์ที�ถึงแก่กรรมนั �นจดัสรรให้แก่ผู้ รับ 
ประโยชน์ที�ยงัมีชีวิตอยูต่ามเงื�อนไขการจา่ยเงินแก่ผู้ รับประโยชน์ที�ระบไุว้ข้างต้น 

ทั �งนี � หากมีการเปลี�ยนแปลงผู้ รับผลประโยชน์  และ/หรืออตัราสว่นของผลประโยชน์ที�ระบไุว้ข้างต้น ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่คณะกรรมการกองทนุ 
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หากมิได้ระบบุคุคลผู้ มีสิทธิรับผลประโยชน์ ข้าพเจ้าประสงค์ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตกิองทนุสํารองเลี �ยงชีพ ตามมาตรา 23 

 
 

                                                                                                                  ลงชื�อ.............................................................ผู้สมคัร 
                                                                                                                                 (                                                               ) 

 
    คณะกรรมการกองทนุได้พิจารณา และตรวจสอบความถกูต้องในใบสมคัรของทา่นแล้ว   และเห็นสมควรอนมุตัใิห้เป็นสมาชิกกองทนุสํารองเลี �ยงชีพของบริษัทได้   
 

โดยให้มีผลตั �งแตว่นัที� ....................................................... เป็นต้นไป 
 
 

     ...................................................................                         .................................................................. 
     (................................................................)                                        (................................................................) 

                        กรรมการกองทนุผู้ มีอํานาจลงนาม                                                           กรรมการกองทนุผู้ มีอํานาจลงนาม          
 

หมายเหตุ :  นโยบายในการลงทนุของสมาชิก (Employee’s Choice) ประกอบด้วย 6 นโยบาย ดงันี �   

KTMF2 :  นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงนิ : (กรุงไทยสะสมทรัพย์ : KTSS) 
 กองทนุมีกองทนุมีนโยบายการลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งเงินฝาก ตราสารแหง่หนี � และ/หรือตราสารทางการเงินอื�น รวมทั �งลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นหรือ 
 การหาดอกผลโดยวิธีอื�นตามที�สํานกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.กําหนดหรือเห็นชอบให้ลงทนุได้ซึ�งมีกําหนดชําระคืนเมื�อทวงถามหรือจะครบกําหนดชําระคืน 
 หรือมีอายสุญัญาไมเ่กิน 1 ปีนบัตั �งแตว่นัที�กองทนุได้ลงทนุ   

KTMF3 :  นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี � : (กรุงไทยตราสารหนี �ระยะ 1 ถึง 3 ปี : KTFIX-1Y3Y) 
 ลงทนุในหน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี � ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-1Y3Y) โดยเฉลี�ยรอบระยะเวลาบญัชีตั �งแตร้่อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินของ 
 กองทนุ โดยกองทนุรวมดงักลา่ว เป็นกองทนุรวมตราสารหนี �ในประเทศ  

KTEF :   นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนตราสารทุน : (กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี � ฟันด์ : KTEF) 

  ลงทนุในหน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี � ฟันด์ (KTEF)  โดยเฉลี�ยรอบระยะเวลาบญัชีตั �งแตร้่อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุโดย
กองทนุรวมดงักลา่ว เป็นกองทนุรวมตราสารทนุ(Equity Fund : EQF) ที�ลงทนุในตราสารทนุเฉลี�ยโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  

KTMF6 :  นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุน-กองทุนรวมทองคาํ : (เคแทม โกล์ด ฟันด์ : KT-Gold) 
  ลงทนุในหน่วยลงทนุกองทนุเปิดเคแทม โกล์ด ฟันด์ (KT-Gold) โดยเฉลี�ยรอบระยะเวลาบญัชีตั �งแต่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุ โดยกองทนุ

รวมดงักลา่ว เน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ซึ�งลงทนุในทองคําแทง่ โดยเป็นเป็นกองทนุรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)        
     ที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก ญี�ปุ่ น ฮอ่งกง และสิงคโปร์ 

KTMF9  :  นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว : (กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET 50 :  KSET50LTF) 
  ลงทนุในหน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET 50 (KSET50LTF) โดยกองทนุนี �มีนโยบายลงทนุในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนและ/ หรือตราสาร

แห่งทุน ซึ�งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้ น หรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่รวมการลงทุนในสัญญาซื �อขาย
ลว่งหน้า ที�มีสินค้าอ้างอิงเป็นหุ้น / ดชันีหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เพื�อเป็นทรัพย์สินของกองทนุ โดยพิจารณาดชันี SET 50 เป็นเกณฑ์มาตรฐาน โดยสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET 50 ให้มากที�สุดเท่าที�จะทําได้ ทั �งนี �กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ในสัดส่วน
ใกล้เคียง หรือ เทา่กบันํ �าหนกัที�เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลา่ว โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 65 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

 

KTWEQ : นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนตราสารทุนต่างประเทศ : (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี � ฟันด์ : KT-WEQ)  
 ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี � ฟันด์ (KT-WEQ)  ที�ลงทุนในต่างประเทศที�มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียง
กองทนุเดียว (Feeder Fund)  กองทนุเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Templeton Global Fund (Master Fund) ซึ�งเป็นกองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป 
(retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชี ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 



แบบประเมนิความเสี�ยงเพื�อความเหมาะสมในการเลอืกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (Member Risk Profile) 
 

นาย/นาง/นางสาว/ ชื�อ.................................... นามสกุล...............................................เลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน �������������
เลขประจาํตวัพนกังาน.................................บริษทั...............................................................................แผนก....................................................................  
รหสัสมาชิกกองทุน ........................................กองทุนสาํรองเลี$ยงชีพ..................................................................................................ซึ�งจดทะเบียนแลว้  
 
 

การจัดทํา “แบบประเมินความเสี�ยงเพื�อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” (Member Risk Profile) 
มีวตัถุประสงค์เพื�อให้สมาชิกทราบถึงระดับความเสี�ยงที�ยอมรับได้ของตนเอง เพื�อเป็นส่วนหนึ�งในการประกอบการตัดสินใจ 

เลอืกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนสํารองเลี>ยงชีพได้อย่างเหมาะสม 

 

อายุหรือระยะเวลาลงทุน 
1. ท่านจะเกษียณอายุเมื�อใด 
      คะแนน 

ก)  ภายใน 5 ปี หรือเกษียณอายแุลว้    (1) 
ข)  มากกวา่ 5 ปี ถึง 10 ปี     (2) 
ค)  มากกวา่ 10 ปี ถึง 15 ปี     (3) 
ง)  มากกว่า 15 ปี      (4) 
 

สถานภาพทางการเงิน 

2. ปัจจุบันท่านมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้
ต่อเดือน 
      คะแนน 
 ก)  มากกวา่ 80%      (1) 
 ข)  มากกวา่ 50% ถึง 80%    (2) 
 ค)  มากกวา่ 20% ถึง 50%     (3) 
 ง)  ไม่เกิน 20%      (4) 
3. หากท่านออกจากงานวนันี> เงินออมที�ท่านมีอยู่ จะรองรับค่าใช้จ่ายได้ 
นานเพียงใด 
      คะแนน 
 ก)  นอ้ยกวา่ 3 เดือน      (1) 
 ข)  3 เดือน ถึง 1 ปี      (2) 
 ค)  มากกวา่ 1 ปี ถึง 3 ปี      (3) 
 ง)  มากกว่า 3 ปี      (4) 
4. จํานวนเงินกองทุนสํารองเลี>ยงชีพ ณ ปัจจุบัน คดิเป็นสัดส่วนเท่าใด       
ของทรัพย์สินทั>งสิ>นของท่าน 
      คะแนน 

ก)  มากกวา่ 75%      (1) 
ข)  มากกวา่ 50% ถึง 75%     (2) 
ค)  มากกวา่ 25% ถึง 50%    (3) 
ง)  ไม่เกิน 25%     (4) 
 

5. หากท่านต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลงัจากเกษียณอายุแล้ว  
ท่านจะหาเงินค่ารักษาพยาบาลจากที�ใด  
      คะแนน  

ก) เงินออมของตนเอง                                                   (1)  
ข) ใหค้รอบครัวร่วมรับผดิชอบ                                    (2)  
ค) สวสัดิการต่างๆ                                                        (3)  
ง) ประกนัสุขภาพ                                                         (4) 

    

ความเข้าใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเสี�ยง 
6. ท่านรู้จักการลงทุนใดบ้าง 
 คะแนน 

ก) เงินฝาก                                                                    (1)  
ข) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู ้                                          (2)  
ค) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู ้กองทุนรวม หุน้สามญั      (3)  
ง) เงินฝาก พนัธบตัร หุน้กู ้กองทุนรวม หุ้นสามญั       (4)  

                กองทุนรวมทองคาํ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละอื�นๆ 
7. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนใดบ้าง  
 คะแนน 

ก) เงินฝาก                                                                    (1)  
ข) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู ้                                          (2)  
ค) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู ้กองทุนรวม หุน้สามญั      (3)  
ง) เงินฝาก พนัธบตัร หุน้กู ้กองทุนรวม หุ้นสามญั       (4)  

                กองทุนรวมทองคาํ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละอื�นๆ 
8. ทัศนคตใินการลงทุนของท่าน  
 คะแนน 

ก) ไม่สามารถยอมรับการขาดทุนเงินตน้ไดเ้ลย             (1)  
ข) สามารถยอมรับการขาดทุนเงินตน้ไดบ้า้ง                 (2)  
     เพื�อใหมี้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนที�สูงขึ$น  
ค) สามารถยอมรับการขาดทุนเงินตน้ไดม้าก           (3)  
     เพื�อใหมี้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูง  
ง)  อยากไดผ้ลตอบแทนสูงสุด                                      (4)     
     โดยไม่มีขอ้จากดัในการลงทุน 
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9. เป้าหมายการลงทุนของท่านเป็นอย่างไร  
                               คะแนน 

  ก) เงินตน้ตอ้งปลอดภยั                                                             (1)  
       แมว้า่จะไดรั้บผลตอบแทนตํ�ากวา่อตัราเงินเฟ้อ  
  ข) ตอ้งการผลตอบแทนสูงกวา่อตัราเงินเฟ้อ                             (2)  
       โดยสามารถรับความผนัผวนของมูลค่าเงินกองทุนไดบ้า้ง  
   ค) ตอ้งการผลตอบแทนสูงกวา่อตัราเงินเฟ้อมาก                      (3)  
        โดยสามารถรับความผนัผวนของมูลค่าเงินกองทุนไดม้าก  
   ง) ตอ้งการผลตอบแทนสูงกวา่อตัราเงินเฟ้อมากที�สุด              (4)  
       โดยสามารถรับความผนัผวนของมูลค่าเงินกองทุนไดเ้ตม็ที� 

10. ท่านคาดหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสารองเลี>ยงชีพ
ในระดับใดต่อปี  
 คะแนน 

ก) ประมาณ 2% ถึง 3% อยา่งสมํ�าเสมอ                      (1)  
ข) มีโอกาสไดร้ับผลตอบแทนถึง 5%                         (2)  
     แต่บางปีอาจไม่มีผลตอบแทนเลย  
ค) มีโอกาสไดร้ับผลตอบแทนถึง 8%                         (3)  
     แต่บางปีอาจขาดทุนไดถึ้ง 3%  
ง) มีโอกาสไดร้ับผลตอบแทนถึง 25%                        (4)  
    แต่บางปีอาจขาดทุนไดถึ้ง 15% 

สําหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนต่างประเทศ ท่านสามารถรับ
ความเสี�ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยนได้หรือไม่  
         ได ้                       ไม่ได ้

 

แนวทางในการพิจารณานโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน 
ท่านสามารถนําคะแนนในวงเลบ็ท้ายคําตอบของแต่ละข้อมาคาํนวณคะแนนรวม เพื�อพจิารณาเลอืกนโยบาย / แผนการลงทุนที�เหมาะสมกบัท่านดังนี> 

คะแนนรวม ความสามารถในการรับความเสี�ยง สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี�ยง 

10-16 ตํ�า ไม่เกิน 5% 

17-22 ค่อนขา้งตํ�า ไม่เกิน 15% 

23-28 ปานกลาง ไม่เกิน 25% 

29-34 ค่อนขา้งสูง ไม่เกิน 50% 

35-40 สูง ไม่มีขอ้จาํกดั 

 หมายเหตุ : 1. สินทรัพยเ์สี�ยง : ตราสารหนี$ ระยะยาว (หุ้นกูบ้ริษทัเอกชน) ตราสารหนี$ ต่างประเทศ ตราสารทุน (หุน้) ตราสารการลงทุนทางเลือก (ทองคาํ  
                        นํ$ามนั กองทุนรวมโครงสร้างพื$นฐาน)  

2. ตารางขา้งตน้เป็นเพียงส่วนหนึ� งในการประกอบการตดัสินใจเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของท่านเท่านั$น มิไดเ้ป็นสิ�งยนืยนัวา่  
                       นโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนดงักล่าวเหมาะสมกบัท่านทุกประการ ทั$งนี$  ท่านตอ้งศึกษาขอ้มูลจากปัจจยัอื�นๆ ประกอบเพิ�มเติม 

ข้อกําหนดและเงื�อนไขแนบท้าย 'แบบประเมินความเสี�ยงเพื�อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน'  
1. ขา้พเจา้รับทราบและตกลงวา่ ขา้พเจา้มีหนา้ที�จะตอ้งทบทวนขอ้มูลใน 'แบบประเมินความเสี�ยงเพื�อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/
แผนการลงทุน' ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามรอบระยะเวลาที�หน่วยงานกาํกบัดูแลที�เกี�ยวขอ้งหรือบริษทัจดัการกาํหนด รวมถึงที�จะมีการเปลี�ยนแปลงในอนาคตดว้ย 
2. ในกรณีที�ครบรอบระยะเวลาการทบทวนขอ้มูลใน 'แบบประเมินความเสี�ยงเพื�อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน'    
หากบริษทัจดัการไม่ไดรั้บขอ้มูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากขา้พเจา้ภายในระยะเวลาที�บริษทัจดัการกาํหนด ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหบ้ริษทั
จดัการถือเอาขอ้มูลของขา้พเจา้ที�ปรากฏตาม 'แบบประเมินความเสี�ยงเพื�อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน' ครั$ งล่าสุด
เป็นขอ้มูลปัจจุบนัของขา้พเจา้ โดยมีผลใชไ้ดจ้นถึงเวลาที�บริษทัจดัการไดรั้บขอ้มูลในแบบประเมินความเสี�ยงเพื�อความเหมาะสมในการเลือกนโยบาย
การลงทุน/แผนการลงทุนใหม่แลว้ 
3. ขา้พเจา้ขอรับรองวา่เป็นผูต้อบคาํถามดงักล่าวทั$งหมดดว้ยตนเอง จึงลงลายมือชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

                                                                                                                                          ลงชื�อ ......................................................... สมาชิกกองทุน  
                                           (                                                       )  

วนัที� ........../.........../........... 
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