
  กส-กฟผ.01-ก  

 
 

ใบสมัครสมาชิกสําหรับผู้ขอกลับเป็นสมาชิกกองทุน 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   

ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
 

                                                    วันท่ี…20..เดือน...มกราคม...พ.ศ..2557.. 
 

 ข้าพเจ้า......นายกองทุน  เล้ียงชีพ...............หมายเลขประจําตวั ������  
� พนักงาน    เข้าทํางานเมื่อวนัท่ี …1..... เดือน ………....มกราคม............. พ.ศ. ……2533...... 
         บรรจุเป็นพนักงานเมือ่วันท่ี …1.. เดือน ……เมษายน........... พ.ศ. ……2533......  
� พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ  เข้าทํางานเมื่อวันท่ี ........ เดือน .......................... พ.ศ. ............. 

แผนก......หทข-บ.….…กอง.....กกป-บ.............ฝ่าย.....อกง.....................โทรศัพท์...... 65547.............
วันเดือนปีเกดิ...1 มกราคม 2512....อายุ…45..ปี อยู่บ้านเลขท่ี..100....ถนน.... จรญัสนิทวงศ์ ..........
ตําบล/แขวง....บางกรวย..........อําเภอ/เขต……...บางกรวย............ จังหวัด…….นนทบุร.ี....................
รหัสไปรษณีย์....11130......โทรศัพท์ ..…02-222-2222... คู่สมรสช่ือ.. นางสํารอง เล้ียงชีพ…............ 
ข้าพเจ้าเคยลาออกมาแลว้ ....1..... ครั้ง  (โปรดระบุ) 
ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก "กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว" โดยตกลงท่ีจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อกําหนด หรือระเบียบของกองทุนฯ  
ท้ังท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหลังอย่างเคร่งครัด  ท้ังนี้ข้าพเจ้ารับทราบข้อมูลใน
ข้อบังคับกองทุน โดยเฉพาะสิทธิในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ตามคําช้ีแจงท้ายใบสมัคร 
 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   หักเงินเดือนของข้าพเจ้า
ในอัตราร้อยละ �� ของเงินเดือน  ตลอดระยะเวลาท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ  โดยเริ่ม
ตั้งแต่เดือนท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯให้เป็นสมาชิกเป็นต้นไป    ข้าพเจ้าขอรับรอง
ว่า นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับตามข้อบังคับกองทุนฯแล้ว    ข้าพเจ้าจะไม่
เรียกร้องสิทธิใดๆจากกองทุนฯอีก 
  

 ในกรณีท่ีข้าพเจ้าถึงแก่กรรม ให้จ่ายเงินซึ่งข้าพเจ้ามีสิทธิให้แก่ผู้รับประโยชน์ ดังนี้ 
 
1.ช่ือ-สกุล........ด.ช. ตราสารทุน  เล้ียงชีพ.....................................................ร้อยละ…..50.........….. 
ท่ีอยู่ 100 ถ.จรัญสนิทวงศ ์ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 11130    โทรศัพท์ 02-222-2222 
 
2.ช่ือ-สกุล........ด.ญ. ตราสารหนี ้ เล้ียงชีพ....................................................ร้อยละ…..50.........….. 
ท่ีอยู่ 100 ถ.จรัญสนิทวงศ ์ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 11130    โทรศัพท์ 02-222-2222 
 
3.ช่ือ-สกุล.........................................................................................................ร้อยละ..........…....…... 
ท่ีอยู่……………………………………………………..……………………………………..……โทรศัพท์..……………….... 
 
4.ช่ือ-สกุล........................................................................................................ ร้อยละ...........…..…… 
ท่ีอยู่....……………………………………………………………………………………..……..…โทรศัพท์…………….……. 
5.ช่ือ-สกุล........................................................................................................ ร้อยละ…...........……… 
ท่ีอยู่……………………………………………………………………………………….…...……โทรศัพท์……………………. 

       สมาชิกลงช่ือกํากับ  .    
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กองทุน  เล้ียงชีพ

ตวัอย่าง 

โปรดลงชื�อกาํกบัโปรดลงชื�อกาํกบัโปรดลงชื�อกาํกบั    
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6.ช่ือ-สกุล.........................................................................................................ร้อยละ..........……..….. 
ท่ีอยู่………………………………………………………………………………………………….โทรศัพท์……….….……… 
 
7.ช่ือ-สกุล.........................................................................................................ร้อยละ..........……..….. 
ท่ีอยู่…………………………………………………………………………………..……………. โทรศัพท์……………………. 
 
8.ช่ือ-สกุล.........................................................................................................ร้อยละ.........….……….. 
ท่ีอยู่…………………………………………………………………………………………….……โทรศัพท์……………………. 
 
9.ช่ือ-สกุล........................................................................................................ร้อยละ................…….. 
ท่ีอยู่………………………………………………………………………………………….………โทรศัพท์……………………. 
 
10.ช่ือ-สกุล......................................................................................................ร้อยละ.........….……….. 
ท่ีอยู่…………………………………………………………………………………….……………โทรศัพท์……………………. 
 
              

      ลงช่ือ…กองทุน  เลี้ยงชีพ...สมาชิก 

        (…นายกองทุน  เล้ียงชีพ……) 
 

คําช้ีแจง 
เร่ืองคุณสมบัติของผู้ท่ีลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน และต้องการสมัครสมาชกิใหม่ 

 

สมาชิกท่ีลาออกจากกองทุน อาจสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้อีกตามข้อบังคับกองทุน ข้อ 5  โดยมี
เง่ือนไขว่า ต้องเว้นระยะเวลา ดังน้ี 

 

1. สมาชิกท่ีลาออกจากกองทุน  ครั้งท่ี 1  จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้อีก ต้องเว้นระยะเวลา 1 ปี  นับ
จากวันท่ีลาออกจากกองทุนครั้งน้ัน 

2. สมาชิกท่ีลาออกจากกองทุน ครั้งต่อๆ ไป  จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้อีก ต้องเว้นระยะเวลาเป็น
จํานวนปี เท่ากับจํานวนครั้งท่ีเคยลาออกจากกองทุน  โดยนับจากวันท่ีลาออกแต่ละครั้ง 

 

ท้ังน้ี การนับจํานวนครั้งของการลาออกจากกองทุนของสมาชิกแต่ละรายน้ัน ให้นับต่อเน่ืองกับ
จํานวนครั้งท่ีลาออกจากกองทุนไปแล้วก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2557 ด้วย 

 

 

 

 

 
ประวัติการลาออกจากการเป็นสมาชิก                         (สําหรับเจ้าหน้าที่) 
- คร้ังที่ 1 วันที่  ...............................  - คร้ังที่ 4 วันที่  ............................... 
- คร้ังที่ 2 วันที่  ...............................  - คร้ังที่ 5 วันที่  ............................... 
- คร้ังที่ 3 วันที่  ............................... 
ลายเซ็นต์เจ้าหน้าที่  ………………………………..… 
 
 

ติดต่อสอบถาม โทร. 65547  65542 



กองทุน เล้ียงชีพ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

654321

พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตัวอย่าง

- -

-



กองทุน เลี้ยงชีพ

นายกองทุน เล้ียงชีพ

 20      ม.ค.      2557



ตัวอย�าง 
แบบ กส-กฟผ. 13 

 
แบบแสดงความจํานงเปลี่ยนแปลงสัดส�วนการลงทุน 

ในแต�ละนโยบายการลงทุนของสมาชิก Employee’s Choice  
 

        วันท่ี..24..เดือน…มกราคม...พ.ศ. ....2562.... 
 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..............กองทุน..................นามสกุล………………เลี้ยงชีพ……….………………..…………        
หมายเลขประจําตัว...............654321.....................  ตําแหน1ง/ระดับ...........................ช.7...........................  
สังกัดฝ4าย........อหง..................กอง.......กสช-บ...........แผนก.......หบข-บ.............โทร...........65547.................... 
 
ก1อนตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสัดส1วนการลงทุน ข8าพเจ8าขอยืนยันว1าได8อ1านคําชี้แจง (หน8า 2) เป:นท่ีเข8าใจเรียบร8อยแล8ว 
 
 
ข/าพเจ/าขอแสดงเจตนาเลือกสัดส�วนการลงทุน ดังน้ี 
 
 

  ตราสารทุน   (เลือกได8 0 – 100% ท่ีเหลือเป:นการลงทุนในตราสารหนี้) 
  
สัดส1วนการลงทุน ร8อยละ .........50............ ตัวเลข   

     (.........ห8าสิบ........) ตัวอักษร   
 

  ไม�ลงทุนในตราสารทุน    
 

 
 
  ลงชื่อ.........กองทุน   เลี้ยงชีพ.................. 
 
             (..............นายกองทุน  เลี้ยงชีพ................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ติดต�อสอบถาม  โทร. 02-436-5542  02-436-5547   



  

  
คําชี้แจงเร่ืองทางเลือกในการลงทุนของสมาชิก (Employee’s Choice)  

  
สมาชิกสามารถเลือกลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนได8อย1างอิสระตั้งแต1 0 – 100 % และต8อง

รวมกันเท1ากับ  100 %    
 
 
 
 
 

 
 

ตราสารหน้ี หมายถึง พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห1งประเทศไทย พันธบัตร
รัฐวิสาหกิจ พันธบัตรธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจต1างประเทศ เงินฝาก
ธนาคาร บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช8เงินและตั๋วแลกเงิน และหุ8นกู8บริษัทเอกชน 

ตราสารทุน หมายถึงหุ8นสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ8นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยIแห1งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยI เอ็ม เอ ไอ  รวมทั้งหน1วยลงทุนกองทรัสตIเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยI, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยIและหน1วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร8างพื้นฐานที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยIแห1งประเทศไทย 

 

หลักเกณฑCการเปล่ียนแปลงสัดส�วนการลงทุน 
 

1. สมาชิกสามารถแจ8งเปลี่ยนแปลงสัดส1วนการลงทุนผ1านทางเว็บไซดIของ บลจ. กรุงไทย 
(http: / /www.ktam.co. th)  ห รือผ1 านทาง  Mobile Application ทั้ ง ระบบ Android และ iOS โดยติดตั้ ง 
Application : KTAM Smart Trade ของ บลจ.กรุงไทย 

 

2. สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงสัดส1วนการลงทุนได8ทุกวันทําการภายในเวลา 15.00 น. ของวันทําการ
นั้น และจะมีผลการเปลี่ยนแปลง (Switching Date) ในวันถัดไป 

 

สมาชิกจะทราบผลการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนและหรือสัดส1วนการลงทุนได8ทางเว็บไซดIของ 
บลจ. กรุงไทย (http://www.ktam.co.th) ตั้งแต1เวลา 13.01 น. ของวันทําการถัดไป  

  

ในกรณีที่สมาชิกเปลี่ยนแปลงสัดส1วนการลงทุนจํานวน 2 วันทําการติดต1อกัน สมาชิกจะเข8าทําการ
เปลี่ยนแปลงสัดส1วนการลงทุนคร้ังต1อไป (วันทําการท่ี 2) ได8ในช1วงเวลาตั้งแต1 13.01 – 15.00 น. เท1าน้ัน 

 

3. สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงสัดส1วนการลงทุนได8ไม1เกินปgละ 12 คร้ัง (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
ของทุกปg)  

 

การเปhดโอกาสให8สมาชิกกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนและหรือสัดส1วนการลงทุนได8
ทุกวันทําการนั้น มีวัตถุประสงคIเพื่อให8การเปลี่ยนแปลงสัดส1วนการลงทุนให8มีผลเร็วข้ึน ทันกับสถานการณIตลาดเงิน 
ตลาดทุน ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต1ละช1วงเวลา และให8สมาชิกมีอิสระในการตัดสินใจเพื่อให8การลงทุนของสมาชิกได8รับ
ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง ตามระดับความเสี่ยงท่ีสมาชิกแต1ละท1านยอมรับได8 

 
 
 
 
 

 
            

คําเตือน : การลงทุนมีความเส่ียง ผู8ลงทุนควรศึกษาข8อมูลก1อนตัดสินใจลงทุน    

ตราสารหนี้  ตราสารทุน  

0-100% 0-100% 




