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ใบสมัครสมาชิก 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานการไฟฟ าฝ"ายผลิตแห&งประเทศไทย   

ซ่ึงจดทะเบียนแล/ว 
 

                                                               วันท่ี.......เดือน...........................พ.ศ......…….. 
 

 ข�าพเจ�า.............................................................หมายเลขประจําตัว ������  
� พนักงาน    เข�าทํางานเม่ือวันท่ี .......... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
          บรรจุเป นพนักงานเม่ือวันท่ี  …....... เดือน .......................... พ.ศ. .............  
� ลูกจ/างทดลองงาน  เข�าทํางานเม่ือวันท่ี .......... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
� พนักงานสัญญาจ/างพิเศษ  เข�าทํางานเม่ือวันท่ี ........ เดือน ....................... พ.ศ. ............. 

แผนก............………….…กอง.........................ฝ%าย..............................โทรศัพท'.................................. 
วันเดือนป(เกิด................................อายุ..........ป( อยู+บ�านเลขท่ี.....................ถนน........................…... 
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด..............................
รหัสไปรษณีย'......................โทรศัพท' …….…................ คู+สมรสชื่อ................................................... 
ขอสมัครเข�าเป นสมาชิก "กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ8าฝ%ายผลิตแห+งประเทศไทย  
ซ่ึงจดทะเบียนแล�ว" โดยตกลงท่ีจะปฏิบัติตามข�อบังคับ ข�อกําหนด หรือระเบียบของกองทุนฯ  
ท้ังท่ีมีอยู+แล�วและท่ีจะแก�ไขเพ่ิมเติมในภายหลังอย+างเคร+งครัด  ท้ังน้ีข�าพเจ�ารับทราบข�อมูลใน
ข�อบังคับกองทุนตามแนบแล�ว 
 
 ข�าพเจ�ายินยอมให�   การไฟฟ าฝ"ายผลิตแห&งประเทศไทย   หักเงินเดือนของข�าพเจ�า
ในอัตราร�อยละ �� ของเงินเดือน  ตลอดระยะเวลาท่ีข�าพเจ�าเป นสมาชิกกองทุนฯ  โดยเร่ิม
ต้ังแต+เดือนท่ีได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯให�เป นสมาชิกเป นต�นไป  ข�าพเจ�าขอรับรองว+า 
นอกเหนือจากสิทธิประโยชน'ท่ีข�าพเจ�าพึงได�รับตามข�อบังคับกองทุนฯแล�ว ข�าพเจ�าจะไม+เรียกร�อง
สิทธิใดๆจากกองทุนฯอีก 
  

 ในกรณีท่ีข�าพเจ�าถึงแก+กรรม ให�จ+ายเงินซ่ึงข�าพเจ�ามีสิทธิให�แก+ผู�รับประโยชน' ดังน้ี 
 
1.ช่ือ-สกุล..................................................................................ร�อยละ..........……………………..……….. 
ท่ีอยู+…………………………………………………………………………………โทรศัพท'……………………….……………. 
 
2. ชื่อ-สกุล.................................................................................ร�อยละ..........……………………..……….. 
ท่ีอยู+…………………………………………………………………………………โทรศัพท'……………………….……………. 
 
 
อนุมัติรับเข�าเป นสมาชิกเม่ือวันท่ี ……………………… 
มีผลให�เป นสมาชิกต้ังแต+วันท่ี   �� �� ���� 
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3.ช่ือ-สกุล..................................................................................ร�อยละ..........……………………..……….. 
ท่ีอยู+…………………………………………………………………………………โทรศัพท'……………………….……………. 
 
4. ชื่อ-สกุล.................................................................................ร�อยละ..........……………………..……….. 
ท่ีอยู+…………………………………………………………………………………โทรศัพท'……………………….……………. 
 
5.ช่ือ-สกุล..................................................................................ร�อยละ..........……………………..……….. 
ท่ีอยู+…………………………………………………………………………………โทรศัพท'……………………….……………. 
 
6.ช่ือ-สกุล..................................................................................ร�อยละ..........……………………..……….. 
ท่ีอยู+…………………………………………………………………………………โทรศัพท'……………………….……………. 
 
7.ช่ือ-สกุล..................................................................................ร�อยละ..........……………………..……….. 
ท่ีอยู+…………………………………………………………………………………โทรศัพท'……………………….……………. 
 
8.ช่ือ-สกุล..................................................................................ร�อยละ..........……………………..……….. 
ท่ีอยู+…………………………………………………………………………………โทรศัพท'……………………….……………. 
 
9.ช่ือ-สกุล..................................................................................ร�อยละ..........……………………..……….. 
ท่ีอยู+…………………………………………………………………………………โทรศัพท'……………………….……………. 
 
10.ช่ือ-สกุล................................................................................ร�อยละ..........……………………..……….. 
ท่ีอยู+…………………………………………………………………………………โทรศัพท'……………………….……………. 
 
              
      ลงชื่อ………………………………………………….สมาชิก 
      (…….………………………….…………………………….…) 
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แบบประเมินความเส่ียงเพือ่ความเหมาะสมในการเลอืกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (Member Risk Profile) 
นาย/นาง/นางสาว/ ช่ือ.................................... นามสกลุ...............................................เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน   
รหสัพนกังาน...............................................บริษทั...............................................................................แผนก.................................................................... 
รหสัสมาชิกกองทุน ........................................กองทุนส ารองเล้ียงชีพ..................................................................................................ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 

 

การจดัท า “แบบประเมนิความเส่ียงเพือ่ความเหมาะสมในการเลอืกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” (Member Risk Profile)  
มวีตัถุประสงค์เพือ่ให้สมาชิกทราบถึงระดบัความเส่ียงทีย่อมรับได้ของตนเอง เพือ่เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตดัสินใจ 

เลอืกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนส ารองเลีย้งชีพได้อย่างเหมาะสม 
 

อายุหรือระยะเวลาลงทุน 
1. ท่านจะเกษียณอายุเมือ่ไร 
                                                                                                 คะแนน            
ก)  ภายใน 5 ปี หรือเกษียณอายแุลว้                                        (1) 
ข)  มากกวา่ 5 ปี ถึง 10  ปี                                                        (2) 
ค)  มากกวา่ 10 ปี ถึง 15  ปี                                                      (3) 
ง)  มากกวา่ 15 ปี                                                                      (4)                                       

 

สถานภาพทางการเงนิ 
2. ปัจจุบันท่านมภีาระค่าใช้จ่ายรายเดอืน รวมเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้
ต่อเดอืน 

                                                                                                คะแนน  
ก) มากกวา่ 80%                                                                      (1) 
ข) มากกวา่  50% ถึง 80%                                                        (2) 
ค) มากกวา่  20% ถึง 50%                                                        (3) 
ง) ไม่เกิน 20%                                                                         (4)                                         

  
3.  หากท่านออกจากงานวนันี ้เงนิออมทีท่่านมอียู่ จะรองรับค่าใช้จ่าย 
    ได้นานแค่ไหน                      
                                                                                               คะแนน 
ก) นอ้ยกวา่ 3 เดือน                                                                (1) 
ข)  3 เดือน ถึง 1 ปี                                                                 (2) 
ค) มากกวา่ 1 ปี ถึง 3 ปี                                                          (3) 
ง) มากกวา่ 3 ปี                                                                      (4)           

          
4. จ านวนเงนิกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ณ ปัจจุบัน คดิเป็นสัดส่วนเท่าใด 
    ของทรัพย์สินทั้งส้ินของท่าน   
                                                                                                 คะแนน 
ก) มากกวา่ 75%                                                                      (1) 
ข) มากกวา่ 50% ถึง 75%                                                        (2) 
ค) มากกวา่ 25% ถึง 50%                                                        (3) 
ง) ไม่เกิน 25%                                                                        (4)                                       

 

5. หากท่านต้องเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาลหลงัจากเกษียณอายุแล้ว  
   ท่านจะหาเงนิค่ารักษาพยาบาลจากไหน 
                                                                                                 คะแนน 
ก) เงินออมของตนเอง                                                             (1) 
ข) ใหค้รอบครัวร่วมรับผิดชอบ                                              (2) 
ค) สวสัดิการต่างๆ                                                                  (3) 
ง) ประกนัสุขภาพ                                                                   (4)  
 

 ความเข้าใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเส่ียง 
6. ท่านรู้จกัการลงทุนอะไรบ้าง 
                                                                                                    คะแนน 

ก) เงินฝาก                                                                                  (1) 
ข) เงินฝาก พนัธบตัร หุน้กู ้                                                        (2) 
ค) เงินฝาก พนัธบตัร หุน้กู ้กองทุนรวม หุน้สามญั                    (3) 
ง) เงินฝาก พนัธบตัร หุน้กู ้กองทุนรวม หุน้สามญั                    (4)                              
    กองทุนรวมทองค า  กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละอ่ืนๆ      
 

7. ท่านมปีระสบการณ์การลงทุนอะไรบ้าง 
                                                                                                    คะแนน 

ก) เงินฝาก                                                                                    (1) 
ข) เงินฝาก พนัธบตัร หุน้กู ้                                                          (2) 
ค) เงินฝาก พนัธบตัร หุน้กู ้กองทุนรวม หุน้สามญั                      (3) 
ง) เงินฝาก พนัธบตัร หุน้กู ้กองทุนรวม หุน้สามญั                       (4)                    
   กองทุนรวมทองค า  กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์และอ่ืนๆ                  

 
8.  ทศันคตใินการลงทุนของท่าน 
                                                                                                     คะแนน   
ก) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินตน้ไดเ้ลย                            (1) 
ข)  สามารถทนต่อการขาดทุนเงินตน้ไดบ้า้ง                               (2) 
      เพ่ือมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน                     
ค)  สามารถทนต่อการขาดทุนเงินตน้ไดม้าก                               (3) 
      เพื่อมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูง                 
ง)   อยากไดผ้ลตอบแทนสูงสุด โดยไม่มีขอ้จ ากดัในการลงทุน   (4)       
 

9.   เป้าหมายการลงทุนของท่านเป็นอย่างไร 
                                                                                                     คะแนน 

ก) เงินตน้ตอ้งปลอดภยั                                                               (1)  
     แมว้า่จะไดรั้บผลตอบแทนต ่ากวา่อตัราเงินเฟ้อ                            
ข)  ตอ้งการผลตอบแทนสูงกวา่อตัราเงินเฟ้อ                               (2) 
     โดยสามารถรับความผนัผวนของมูลค่าเงินกองทุนไดบ้า้ง 
ค)  ตอ้งการผลตอบแทนสูงกวา่อตัราเงินเฟ้อมาก                         (3) 
      โดยสามารถรับความผนัผวนของมูลค่าเงินกองทุนไดม้าก                
ง)   ตอ้งการผลตอบแทนสูงกวา่อตัราเงินเฟ้อมากท่ีสุด                 (4)                                 
      โดยสามารถรับความผนัผวนของมูลค่าเงินกองทุนไดเ้ตม็ท่ี               
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แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน 

ท่านสามารถน าคะแนนในวงเลบ็ทา้ยค าตอบของแต่ละขอ้มาค านวณคะแนนรวม เพ่ือพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน 

ท่ีเหมาะสมกบัท่านดงัน้ี 

คะแนนรวม ระดบัความเส่ียงทีย่อมรับได้ สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เส่ียง 

10-16 ต ่า 0% 

17-22 ค่อนขา้งต ่า มีสินทรัพยเ์ส่ียงไม่เกิน 10% 

23-28 ปานกลาง มีสินทรัพยเ์ส่ียงไม่เกิน 30% 

29-34 ค่อนขา้งสูง มีสินทรัพยเ์ส่ียงไม่เกิน 50% 

35-40 สูง ไม่มีขอ้จ ากดั 

    หมายเหตุ :  ตารางขา้งตน้เป็นเพียงส่วนหน่ึงในการประกอบการตดัสินใจเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนของท่านเท่านั้น  
                          มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัวา่ นโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนดงักล่าว เหมาะสมกบัท่านทุกประการ ทั้งน้ี ท่านตอ้งศึกษาขอ้มูล 
                          จากปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบเพ่ิมเติมดว้ย 
 
ข้อก าหนดและเงือ่นไขแนบท้าย  “แบบประเมนิความเส่ียงเพือ่ความเหมาะสมในการเลอืกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” 
1. ขา้พเจา้รับทราบและตกลงวา่ ขา้พเจา้มีหนา้ท่ีจะตอ้งทบทวนขอ้มูลใน “แบบประเมินความเส่ียงเพือ่ความเหมาะสมในการเลือกนโยบาย

การลงทุน/แผนการลงทุน” ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามรอบระยะเวลาท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งหรือบริษทัจดัการก าหนด รวมถึงท่ีจะมี
การเปล่ียนแปลงในอนาคตดว้ย 

2. ในกรณีท่ีครบรอบระยะเวลาการทบทวนขอ้มูลใน “แบบประเมินความเส่ียงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / 
แผนการลงทุน” หากบริษทัจดัการไม่ไดรั้บขอ้มูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากขา้พเจา้ภายในระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหบ้ริษทัจดัการถือเอาขอ้มูลของขา้พเจา้ท่ีปรากฏตาม “แบบประเมินความเส่ียงเพื่อความเหมาะสมในการ
เลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” คร้ังล่าสุดเป็นขอ้มูลปัจจุบนัของขา้พเจา้ โดยมีผลใชไ้ดจ้นถึงเวลาท่ีบริษทัจดัการไดรั้บขอ้มูล
ในแบบประเมินความเส่ียงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนใหม่แลว้ 

3. ขา้พเจา้ขอรับรองวา่เป็นผูต้อบค าถามดงักล่าวทั้งหมดดว้ยตนเอง จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน   
 
 

                                                                                                                            ลงช่ือ ......................................................... สมาชิกกองทุน 
 (                                                    )  
 วนัท่ี ........../.........../........... 

              
10.  ท่านคาดหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนส ารองเลีย้งชีพใน

ระดบัใดต่อปี 
                                                                                                  คะแนน 

ก)  ประมาณ 2% ถึง 3%  อยา่งสม ่าเสมอ                         (1) 
ข)  มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนถึง 5%                              (2) 
      แต่บางปีอาจไม่มีผลตอบแทนเลย  
ค)  มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนถึง 8%                              (3)             
       แต่บางปีอาจขาดทุนไดถึ้ง 3%               
ง)  มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนถึง 25%                            (4)             

          แต่บางปีอาจขาดทุนไดถึ้ง 15%              
 

 
ส าหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนต่างประเทศ ท่านสามารถรับ
ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่นได้หรือไม่ 

            □ ได ้                     □ ไม่ได ้   ได ้  ไม่ได ้
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แบบแสดงความจ านงเลือกสดัส่วนการลงทุน 
ในแต่ละนโยบายการลงทุนของสมาชิก Employee’s Choice  

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

 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)............................................นามสกุล………………………………….………………….…………        
หมายเลขประจ าตัว................................................  ต าแหนง่/ระดับ...............................................................  
สังกัดฝ่าย.......................กอง.....................แผนก.......................................โทร................................................. 
 
ก่อนตัดสินใจเลือกสัดส่วนการลงทุน ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้อ่านค าชี้แจง (หน้า 2) เป็นที่เข้าใจเรียบร้อยแล้ว 
 

 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาเลือกสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ 
 

ตราสารหนี้  (เลือกลงทุนได้ 0 – 100%)  
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ ............. ตวัเลข  (..................................................) ตัวอักษร  

 
ตราสารทุน (เลือกลงทุนได้ 0 – 100%) 

       สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ ............. ตัวเลข  (...................................................) ตัวอักษร 
       

                                      อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพ้ืนฐาน (เลือกได้ 0 – 30% )   
                                 สดัส่วนการลงทุน ร้อยละ ............. ตัวเลข  (.................................................) ตัวอักษร 

 
ตราสารทุนต่างประเทศ (เลือกลงทุนได้ 0 – 100%) 

       สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ ............. ตัวเลข  (...................................................) ตัวอักษร 
 

                ตราสารทุนต่างประเทศแบบอิงดัชนี (เลือกลงทุนได้ 0 – 100%) 
       สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ ............. ตัวเลข  (...................................................) ตัวอักษร 

 
 
* สัดส่วนการลงทุนทุกนโยบายการลงทุน รวมกันทั้งหมดเท่ากับ 100 %    

 
 

 
 

  ลงชื่อ............................................................... 
                                                                                   (.....................................................) 
 
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม  โทร. 65532, 65537 



ค าชี้แจงเรื่องทางเลือกในการลงทุนของสมาชิก (Employee’s Choice) 
 สมาชิกสามารถเลือกลงทุนในนโยบายตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารทุนต่างประเทศ และตราสารทุนต่างประเทศแบบอิงดชันี 
ได้อย่างอิสระตั้งแต่ 0 – 100 %  และอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน ได้ 0 – 30 %  ต้องรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 100 %    

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ตราสารหนี้ หมายถึง มุ่งเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 
พันธบัตรธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญา 
ใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และหุ้นกูบ้ริษัทเอกชน 

ตราสารทุน หมายถึง มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  รวมทั้งหน่วยลงทุนกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง มุ่งเน้นลงทุนในหน่วยของกองทรัพย์สินที่ลงทุนในกองทุนรวมผสมที่มี
นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน 
ได้แก่/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  / กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน / ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ตราสารทุนต่างประเทศ มุ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ ประเภทลงทุนผ่านกองทุนรวม
กองเดียวเป็นหลัก   (Feeder Fund)  หรือ ลงทุนในหลายกองทุนรวม  (Fund of Funds)  โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้าน 
อัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 

ตราสารทุนต่างประเทศแบบอิงดัชนี มุ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ ประเภทลงทุน
ผ่านกองทุนรวมกองเดียวเป็นหลัก  (Feeder Fund) หรือ ลงทุนในหลายกองทุนรวม (Fund of Funds) โดยมีการป้องกันความเสี่ยง 
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุน 
1. สมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนผ่านทางเว็บไซด์ของ บลจ. กรุงไทย (http://www.ktam.co.th) หรือ

ผ่านทาง Mobile Application ทั้งระบบ Android และ iOS โดยติดตั้ง Application : KTAM PVD FUND ของ บลจ.กรุงไทย 
2. สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนได้ทุกวันท าการภายในเวลา 15.00 น. ของวันท าการนั้น และจะมีผลการ

เปลี่ยนแปลง (Switching Date) ในวันถัดไป 
สมาชิกจะทราบผลการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนและหรือสัดส่วนการลงทุนได้ทางเว็บไซด์ของ บลจ. กรุงไทย 

(http://www.ktam.co.th) ตั้งแต่เวลา 13.01 น. ของวันท าการถัดไป  
 ในกรณีที่สมาชิกเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนจ านวน 2 วันท าการติดต่อกัน สมาชิกจะเข้าท าการเปลี่ยนแปลงสั ดส่วน

การลงทุนคร้ังต่อไป (วันท าการที่ 2) ได้ในช่วงเวลาตั้งแต่ 13.01 – 15.00 น. เท่านั้น 
3. สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนได้ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง (1 มกราคม – 31 ธันวาคมของทุกปี)  

การเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนและหรือสัดส่วนการลงทุนได้ทุกวันท าการนั้น  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนให้มีผลเร็วขึ้น ทันกับสถานการณ์ตลาดเงิน ตลาดทุน ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
ช่วงเวลา และให้สมาชิกมีอิสระในการตัดสินใจเพื่อให้การลงทุนของสมาชิกได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง ตามระดับความเสี่ยงที่
สมาชิกแต่ละท่านยอมรับได้ 

ตราสารหนี้ (เลือกลงทุนได้ 0-100%) 

ตราสารทุน (เลือกลงทุนได้ 0-100%) 

อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพ้ืนฐาน (เลือกลงทุนได้ 0-30%) 

สัดส่วนการลงทุน 
ทุกนโยบายการลงทุน 

รวมกันทั้งหมด 
เท่ากับ  100 %   ตราสารทุนต่างประเทศ  (เลือกลงทุนได้ 0-100%) 

 
ตราสารทุนต่างประเทศแบบอิงดัชนี (เลือกลงทุนได้ 0-100%) 
 

ค าเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมูลก่อนตดัสินใจลงทุน 
 




