
                                                         

Page 1 of 3 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชกิกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

กองทุนส ารองเลีย้งชพี ไทยม่ันคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (9523) 

วนัที่ ……………………………. 
เรียน    คณะกรรมการกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
           กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
           

 โดยหนังสือฉบบันี ้ ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว).....................................................................................................ฝ่าย.............................................
รหสัพนักงาน...........................................................เข้าท างานเม่ือวันที่..............เดือน........................พ.ศ.25...............วนั/เดือน/ปีเกิด.....................................
เลขที่บตัรประชาชน/เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร...............................................ขอสมคัรเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพ โดยข้าพเจ้าได้ทราบข้อบงัคบักองทุน 
และสิทธิหน้าที่ของข้าพเจ้าดีแล้ว และตกลงที่จะปฏิบตัิตามทุกประการ ในการนี ้ข้าพเจ้าขอให้บริษัทหกัเงินสะสมจากค่าจ้างของข้าพเจ้าทุก ๆ งวดการจ่ายค่าจ้างใน
อตัราร้อยละ...............ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบักองทนุ แล้วน าส่งเข้ากองทนุในแต่ละนโยบายการลงทนุ ตามสดัส่วนดงันี ้
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอระบบุคุคลผู้ มีสทิธิรับผลประโยชน์ทัง้สิน้ของข้าพเจ้าในกรณีที่ข้าพเจ้าเสียชีวิตตามรายละเอียด และอตัราส่วนดงัต่อไปนี ้
 

บคุคลผู้ มีสิทธิรับผลประโยชน์ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ความสมัพนัธ์ อตัราส่วน (%) 

1.    
2.    
3.    
4.    

รวม 100.00% 
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อนึ่ง ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบเุง่ือนไขการจ่ายเงินแก่ผู้ รับประโยชน์ไว้ หรือเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ไม่ชดัเจนหรืออาจตีความได้หลายนยั ข้าพเจ้าประสงค์ให้กองทนุ 
จดัสรรให้แก่ผู้ รับประโยชน์ตามส่วนเท่า ๆ กนั   

ในกรณีที่ผู้ รับประโยชน์คนใดถึงแก่กรรมก่อนหรือถึงแก่กรรมพร้อมกบัข้าพเจ้า ข้าพเจ้าประสงค์ให้น าส่วนของผู้ รับประโยชน์ที่ถึงแก่กรรมนัน้จดัสรรให้แก่ผู้ รับ 
ประโยชน์ที่ยงัมีชีวิตอยู่ตามเง่ือนไขการจ่ายเงินแก่ผู้ รับประโยชน์ที่ระบไุว้ข้างต้น 

ทัง้นี  ้หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ รับผลประโยชน์  และ/หรืออัตราส่วนของผลประโยชน์ที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะ         
กรรมการกองทนุ    

หากมิได้ระบบุคุคลผู้ มีสิทธิรับผลประโยชน์ ข้าพเจ้าประสงค์ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ตามมาตรา 23 

 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้สมคัร 
                                                                                                                                 (                                                               ) 

 
คณะกรรมการกองทนุได้พิจารณา และตรวจสอบความถกูต้องในใบสมคัรของท่านแล้ว   และเห็นสมควรอนมุตัิให้เป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพของ 

 

บริษัทได้  โดยให้มีผลตัง้แตว่นัที่ ....................................................... เป็นต้นไป 
 

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

                        กรรมการกองทนุผู้ มีอ านาจลงนาม                                                           กรรมการกองทนุผู้ มีอ านาจลงนาม          
 
 

หมายเหตุ :  นโยบายในการลงทุนของสมาชิก (Employee’s Choice) ประกอบด้วย 11 นโยบาย ดงันี ้  
 
KTMF2 : นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงิน : (กรุงไทยสะสมทรัพย์ KTSS) 

กองทนุมีนโยบายการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้และ / หรือตราสารทางการเงินอ่ืน รวมทัง้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ซึ่งมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามหรือจะครบก าหนดช าระ
คืน หรือมีอายสุญัญาไม่เกิน 1 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทนุได้ลงทนุ  

 

KTMF3 : นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี ้: (กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนีร้ะยะ 1 ถึง 3 ปี   
             ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ (PVDKTFIX-1Y3Y) 
                ลงทนุในหน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้ระยะ 1 ถึง 3 ปี ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ (PVDKTFIX-1Y3Y) โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลา 
                บญัชีตัง้แต่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุ โดยกองทนุรวมดงักล่าว เป็นกองทนุรวมตราสารหนีใ้นประเทศ  

KTMF6 :  นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุน-กองทุนรวมทองค า : (เคแทม โกล์ด ฟันด์ : KT-Gold) 
  ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม โกล์ด ฟันด์ (KT-Gold) โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุน
รวมดงักล่าว เน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ซึง่ลงทนุในทองค าแท่ง โดยเป็นเป็นกองทนุรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)        

     ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก ญ่ีปุ่ น ฮ่องกง และสิงคโปร์ หลกัทรัพย์ และสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ ควบคู่ไปด้วย 

KTMF7 :  นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (TGLF) 
 ลงทนุในหน่วยลงทนุกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์หรือตราสารของกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ต่างประเทศ  

 

KTMF9 : นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนตราสารทุน : (กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า)  (KT-SET50-A) 
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้ นที่ เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา  SET50 ซึ่งรวมถึงหุ้ นที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็น  หุ้ นที่ เป็น                 
ส่วนประกอบของดัชนีราคา  SET50 ด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  ของกองทุน  เพื่อสร้างอัตรา               
ผลตอบแทนก่อนหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับอตัราผลตอบแทนของดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) โดยใช้กลยุทธ์การ
บริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดชันีราคา 
SET50 ครบทัง้ 50 หุ้น ทัง้นี ้กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management)      แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง  (Structured Note) 
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KTWEQ : นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนตราสารทุนต่างประเทศ : (กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ้ฟันด์ : KT-WEQ)  
 ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี  ้ฟันด์ (KT-WEQ)  ที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund)  กองทนุเน้นลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุ Templeton Global Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทัว่ไป 
(retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

KTEF :   นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนตราสารทุน : (กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี ้ฟันด์ : KTEF) 
  ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี ้ฟันด์ (KTEF)  โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนโดย

กองทุนรวมดงักล่าว เป็นกองทุนรวมตราสารทุน(Equity Fund : EQF) ที่ลงทุนในตราสารทุนเฉลี่ยโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

 

KTMF13  :  นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน : (กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี (ชนิดสะสมมูลค่า) :  
 (KT-ESG -A) 

ลงทนุในหน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงไทย ก่อการดี (ชนิดสะสมมลูค่า) (KT-ESG-A) โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ โดยกองทนุรวมดงักล่าว โดยกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) และมีนโยบายที่จะลงทุน
ในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือ ตลาดรองอ่ืนๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG 
Index (TR)) โดยกองทนุจะเน้นลงทนุในหลกัทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) 
ในสดัส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกบัน า้หนักที่เป็นส่วนประกอบของดชันีดงักล่าว ซึง่รวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่างการเข้าออกจากการเป็นหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของ
ดชันดีงักล่าวด้วย เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกบัดชันีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพฒัน์ (Thaipat ESG Index (TR) 

 

KTMF14  :  นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุน-กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ :  
(กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี ้ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) :KT-Ashares-A)  
ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี ้ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-Ashares-A) ที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุน Allianz Global Investors Fund – Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) ”PT” ใน
สกลุเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

 

KTMF15  :  นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุน-กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ :  
(กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์    ทฟิิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี ้ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) : KT-WATAI-A 
ลงทนุในหน่วยลงทนุกองทนุเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ ์อิควิตี ้ฟันด์ (ชนิดสะสมมลูค่า) (KT-WTAI-A) ที่ลงทนุในต่างประเทศที่
มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global Artificial Intelligence (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด  Class AT (USD) ซึ่งเสนอขาย
ส าหรับลกูค้ารายย่อย โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

 

KTMF16: นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนของตราสารทุนต่างประเทศ : (กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล อิควิตี ้พาสซีฟ ฟันด์  
(ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-GEQ-A)  
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนรวมหลัก) โดยลงทุน ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกองทุนรวมหลักจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว โดย
กองทนุจะลงทนุในกองทนุหลกัโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

 
 


