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แบบเลือกเปล่ียนนโยบายแผนการลงทุนตามช่วงอายุ (Life-Path) 

กองทุนสํารองเลีย้งชพี ไทยม่ันคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (KTMF) 

(เพ่ือประโยชน์ของท่าน โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงและชัดเจน) 

 

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

 

เรียน คณะกรรมการกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ไทยม่ันคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

 ในส่วนของ.............จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย......................................รหัสนายจ้าง.....(9523)...... 

 

ข้าพเจ้า  Ο นาย Ο นาง Ο นางสาว  ชื่อ…………….…….………นามสกลุ………………………….……………… 

รหสัพนกังาน…………………………เกิดวนัท่ี…………เดือน……….….………....พ.ศ............... ปัจจบุนัอาย.ุ..................ปี 

มีความประสงค์เข้าแผนทางเลือกการลงทนุตามช่วงอาย ุ(Life-Path) โดยข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดต่าง ๆ ดงันี ้  

1. ข้าพเจ้าประสงค์จะเปล่ียนทางเลือกลงทุนภายใต้นโยบายและช่วงอายท่ีุกําหนดไว้ในแผนการลงทุนตามช่วงอายุ (Life-Path) 

โดยข้าพเจ้ายินยอมให้โอนเงินกองทนุท่ีข้าพเจ้ามีอยู่เดิม ทัง้จาํนวน เข้ามาลงทนุภายใต้แผนการลงทนุตามช่วงอาย ุดงันี ้

 
 

แผนการลงทนุตามช่วงอายุ (Life-Path) 

                ช่วงอายุ 

 

(Ages) 

ตราสารหนี ้

(PVDKTFIX-1Y3Y) 

ตราสารทุน  

SET50 

(KT-SET50-A) 

ตราสารทุน 

ท่ัวไป 

(KTEF) 

ตราสารทุน 

ต่างประเทศ 

(KT-GEQ) 

กองทุน 

ทองคํา 

(KT-GOLD) 

 

22-30 15% 20% 20% 40% 5% 

31-35 25% 17.50% 17.50% 35% 5% 

36-40 35% 15% 15% 30% 5% 

41-45 45% 12.50% 12.50% 25% 5% 

46-50 55% 10% 10% 20% 5% 

51-55 67% 7.50% 7.50% 15% 3% 

56-60 80% 5% 5% 10% 0% 
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2. ข้าพเจ้าได้จดัทําแบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกนโยบาย / แผนการลงทนุ และได้รับการชีแ้จงให้มีความ

เข้าใจในเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ิมเติม ดงันี ้

 

2.1 สมาชิกสามารถเปล่ียนแผนทางเลือกการลงทุนตามช่วงอายุ โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางฝ่าย

บุคคล พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน ฝ่ายบุคคลจะทําการรวบรวมและสรุปผลแจ้งมายงันายทะเบียนกองทนุ

สํารองเลีย้งชีพภายใน วนัพฤหสับดี ก่อนเวลา 17.00 น. และจะต้องได้รับเมล์ยืนยนักลบัจากทางฝ่ายทะเบียนกองทนุก่อน 

จึงจะมผีลใน Trade date ของสปัดาห์นัน้ หากวนั Trade date เป็นวนัหยดุ แจ้งเล่ือนขึน้ก่อน 1 วนั 

 

2.2 กําหนดปรับสดัส่วนของมลูค่าเงินลงทนุตามช่วงอายอุตัโนมตัิ (Auto Re-Balance) ทกุสิน้เดือนในเดือนเกิดของสมาชิก 
 

2.3 ต่อมาหากสมาชิกประสงค์จะยกเลิกนโยบาย / แผนการลงทุนดงักล่าว สมาชิกสามารถยกเลิกโดยเข้าไปทําการสบัเปล่ียน

แผนการลงทนุอ่ืนได้เอง ผ่านทางเว็บไซด์  Website (Switching Online) ท่ี http://www.ktam.co.th 
 

2.4  สมาชิกมีสิทธิเปล่ียนแปลงทางเลือก ได้ปีปฏิทินละ 4 ครัง้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และหากเปล่ียนครัง้ท่ี 4 เป็นต้นไป ครัง้ละ 40 

บาท / คน / ครัง้ (อตัรานีร้วม VAT แล้ว) 

 

ลงชื่อ.............................................................................สมาชกิกองทนุ 

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

 

 

คณะกรรมการกองทนุได้รับเอกสารการเปล่ียนแผนของสมาชิกแล้ว  เมื่อวนัท่ี................................................................................... 

Ο อนมุตัิ     Ο ไม่อนมุตัิ เหตผุล................................................................................................................................................ 

ลงชื่อผู้มีอํานาจลงนาม.............................................................  ลงชื่อผู้มีอํานาจลงนาม............................................................. 

 

 

 

 

 

http://www.ktam.co.th/
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หมายเหตุ :  คําชีแ้จงนโยบายการลงทุนของสมาชิกตามช่วงอายุ (Life-Path) ประกอบด้วย 5 นโยบาย ดงันี ้  

KTMF3 :  นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี ้: (กรุงไทยตราสารหนีร้ะยะ 1 ถึง 3 ปี : PVDKTFIX-1Y3Y) 

 ลงทนุในหน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สําหรับกองทนุสํารองเลีย้งชีพ (PVDKTFIX-1Y3Y) โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบญัชี

ตัง้แต่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุ โดยกองทนุรวมดงักล่าว เป็นกองทนุรวมตราสารหนีใ้นประเทศ  

 

KTMF6 :  นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุน-กองทุนรวมทองคํา : (เคแทม โกล์ด ฟันด์ : KT-Gold) 

  ลงทนุในหน่วยลงทนุกองทนุเปิดเคแทม โกล์ด ฟันด์ (KT-Gold) โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุ โดย 

กองทนุรวมดงักล่าว เน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ซึง่ลงทนุในทองคําแท่ง โดยเป็นเป็นกองทนุรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)   

ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก ญ่ีปุ่ น ฮ่องกง และสิงคโปร์ 

 

KTMF9 : นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนตราสารทุน : (กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า)  (KT-SET50-A) 

 กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้ นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ซึ่งรวมถึงหุ้ นที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็น หุ้ นที่เป็น                 

ส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน เ พ่ือส ร้างอัตรา                 

ผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) โดยใช้กลยุทธ์การบริหาร

กองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทนุอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดชันีราคา SET50 ครบทัง้ 50 

หุ้น ทัง้นี ้กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management)      แต่จะไม่ลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

 

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

  ลงทนุในหน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี ้ฟันด์ (KTEF)  โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินของ 

กองทนุโดยกองทนุรวมดงักล่าว เป็นกองทนุรวมตราสารทนุ(Equity Fund : EQF) ที่ลงทนุในตราสารทนุเฉลี่ยโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

 

KTMF16: นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนของตราสารทุนต่างประเทศ : (กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล อิควิตี ้พาสซีฟ ฟันด์  

(ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-GEQ-A)  

ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหลกัในต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทนุรวมหลกั) โดยลงทนุ ในสกลุเงิน 

ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกองทุนรวมหลกัจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงตลาดหลกัทรัพย์เดียว โดยกองทุน

จะลงทนุในกองทนุหลกัโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

 


