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Content summary: 

The application form of Xin Sathaporn Provident Fund is the document. This fund is initiated by 
Naresuan University. The university puts additional money, maximum is 2 % member’s salary, into the 
fund. 



ใบสมัครเขาเปนสมาชิก 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  สินสถาพร__        ซึ่งจดทะเบียนแลว 

( เพื่อประโยชนของทาน  โปรดกรอกขอความดวยตัวบรรจงและชัดเจน ) 

 

วันที่……….เดือน…………….พ.ศ. …………… 

 

เรียน คณะกรรมการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ      สินสถาพร      ซึ่งจดทะเบียนแลว 

 สวนของ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 ขาพเจา  Ο นาย Ο นาง Ο นางสาว  ช่ือ…………..………..……….……..….. ช่ือสกุล……………….…….……….………………. 

          Name ………………………………………..  Last Name………..……………………………….. 

ตําแหนง………………………………..…………สังกัด…………………………………….…………………………………………………….. 

โทรศัพท ……………….……… วันเริ่มทํางาน.…..…./……..…/……… วัน/เดือน/ปเกิด …..……../……..…../….…….. อายุ………..……..ป  

เลขท่ีบัตรประจําตัวผูเสียภาษี………………………………….เลขที่บัตรประชาชน…………………………..…………………………………… 

บานเลขท่ี………………..  หมูที่………….. ตําบล / แขวง ……………….…………..…. อําเภอ / เขต ………………..………………………… 

จังหวัด………………………………….รหัสไปรษณีย…………………………….. โทรศพัท ……………….…………………………………. 

สถานภาพ   Ο โสด   Ο สมรส   Ο หมาย จํานวนบุตร ……………. คน 

คูสมรสช่ือ (นาย / นาง)……………………………………………………………… 

 

 ขาพเจาขอสมัครเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  สินสถาพร  ซึ่งจดทะเบียนแลว โดยตกลงที่จะปฏิบัติตามขอบังคับกองทุนทั้งที่มีอยู
แลว และที่จะไดแกไขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมตอไปอยางเครงครัด และขาพเจาขอรับรองวานอกเหนือจากสิทธิประโยชนที่ขาพเจาพึงไดรับตาม
ขอบังคับกองทุนแลว  ขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธิใด ๆ จากกองทุนอีก 
 

              โดยหนังสือฉบับน้ีขาพเจายินยอมใหบริษัทหักเงินเดือนของขาพเจา  ตามอัตราที่ขอบังคับกองทุนกําหนดไว  ตลอดระยะเวลาที่ขาพเจา
เปนสมาชิกกองทุนดังกลาวขางตน เพ่ือสะสมเขาในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ     สินสถาพร    ซึ่งจดทะเบียนแลว    
 

  
 

ลงช่ือ…………………………..…………………...ผูสมัคร 

                                                                         (……………………………………..…..….) 

 

คณะกรรมการกองทุนอนุมัติใหเปนสมาชิกต้ังแตวันที่………/………../……… 

 

(……………………………../…………………………….) 

                          คณะกรรมการกองทุน 



หนังสือแจงรายช่ือผูรับผลประโยชน 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ       สินสถาพร                                   ซึ่งจดทะเบียนแลว 
( เพื่อประโยชนของทาน  โปรดกรอกขอความดวยตัวบรรจงและชัดเจน ) 

 

วันที่ …………..เดือน ……….……….. พ.ศ. …………….. 
 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)…………………………….……….……  เลขท่ีบัตรประชาชน…………………………………….…… 

ตําแหนง…………..…………...………………..….. สังกัด………….…..……………………………………………………………….……...  
ขอแจงรายช่ือบุคคลผูมีนามตอไปน้ีเปนผูรับผลประโยชนที่ขาพเจาจะไดรับตามสิทธิจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เมื่อขาพเจาถึงแกกรรมลง   
ตามสัดสวนที่ไดระบุไวดังน้ี 

1.   ช่ือผูรับผลประโยชน  ……………………………………………………………………………………………… 
       ที่อยูผูรับผลประโยชน …………………………………………………………………………………………….. 

       ความเก่ียวของ ……………………………………………… สวนแบงผลประโยชนคิดเปนรอยละ ……………. 

2.    ช่ือผูรับผลประโยชน  ……………………………………………………………………………………………… 

       ที่อยูผูรับผลประโยชน …………………………………………………………………………………………….. 

       ความเก่ียวของ ……………………………………………… สวนแบงผลประโยชนคิดเปนรอยละ ……………. 

3.    ช่ือผูรับผลประโยชน  ……………………………………………………………………………………………… 

       ที่อยูผูรับผลประโยชน …………………………………………………………………………………………….. 

       ความเก่ียวของ ……………………………………………… สวนแบงผลประโยชนคิดเปนรอยละ ……………. 

4.    ช่ือผูรับผลประโยชน  ……………………………………………………………………………………………… 

       ที่อยูผูรับผลประโยชน …………………………………………………………………………………………….. 

       ความเก่ียวของ ……………………………………………… สวนแบงผลประโยชนคิดเปนรอยละ ……………. 

5.    ช่ือผูรับผลประโยชน  ……………………………………………………………………………………………… 

       ที่อยูผูรับผลประโยชน …………………………………………………………………………………………….. 

       ความเก่ียวของ ……………………………………………… สวนแบงผลประโยชนคิดเปนรอยละ ……………. 

 

ถาผูรับประโยชนคนใดถึงแกกรรมกอนขาพเจา ใหนําสวนแบงผลประโยชนของบุคคลน้ันจัดสรรใหแกผูรับประโยชนที่
ยังคงมชีีวิตอยูตามสัดสวนของผลประโยชนที่แตละคนจะไดรับ 
 

เมื่อขาพเจาไดสิ้นชีวิตลง  การจายเงินซึ่งขาพเจามีสิทธิใหแกผูรับประโยชนตามที่ระบุไวขางตนน้ี  ถือวาเปนการชําระเงิน
สวนของขาพเจาจากกองทุนฯ  แลวถูกตองทุกประการ 
 

ลงลายมือช่ือสมาชิก  ……..……………………………………….. 

 

             ลงนาม  ………………………………………..พยาน  ลงนาม  ………………………………………..พยาน 

            (…………………………………...……)               (…………………………………...……) 



  

แบบเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทนุสาํรองเลีย้งชพี  (Provident Fund Employee’s Choice) 
กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ สนิสถาพร  ซ่ึงจดทะเบียนแลว 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 
 (เพื่อประโยชนของทาน โปรดกรอกขอความดวยตัวบรรจงและชัดเจน) 

 

วันท่ี........เดือน…………….พ.ศ. …………… 

เรียน คณะกรรมการกองทุนสํารองเล้ียงชพี สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแลว 

 ในสวนของ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ขาพเจา  Ο นาย Ο นาง Ο นางสาว  ชือ่…………………………….………..ชื่อสกุล………………………………………...……………. 

              Name …………………………………. Last Name………..………………………….….………... 

เลขท่ีบัตรประชาชน.........................………………………ตําแหนง……………………………………สังกัด............………………….….. 

....................................…………………..……….มีความประสงคจะเลือกนโยบายการลงทุน ในกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามสัดสวน ดังน้ี

  (โดยขาพเจาเลือกนโยบายท่ีมีเคร่ืองหมาย  X หนานโยบาย จํานวน 1 นโยบาย ท้ังน้ีขาพเจาไดอานคําชี้แจงเพ่ิมเติมเร่ืองทางเลือกการลงทุนของ

สมาชิกในสวนถัดไป) 
 

     Sub Fund  1: นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนตราสารหน้ี (ไมรวมตราสารหนี้บริษัทเอกชน) : GFF  
 

 Sub Fund  2: นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหนวยลงทุน-ตราสารหน้ี : FOFGFF (บัวหลวงตราสารหน้ี )   
 

 Sub Fund  3: นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหนวยลงทุนผสม (หนวยลงทุนตราสารทุน 10%) : FOFMIX   
 

 

ขาพเจาประสงคใหนําเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพของขาพเจา ทั้งเงินลงทุนเดิมและเงินที่จะนําสงใหมตอไปนั้น ใหเปนไปตามรูปแบบและสัดสวนเดียวกับที่

ขาพเจาไดเลือกไวขางตน  ทั้งนี้ ขาพเจาไดรับการช้ีแจงใหมีความเขาใจ และตระหนักถึงความเสี่ยงที่แตกตางกันในแตละรูปแบบนโยบายการลงทุน จากการที่ขาพเจาได

เลือกทางเลือกการลงทุนดังกลาวขางตน  และขอใหนําสงทางเลือกการลงทุนที่ขาพเจาเลือกใหกับบริษัทจัดการ ต้ังแตเดือน .....................  พ.ศ. ......... เปนตนไปตอไป 
   

ทั้งนี้ ขาพเจาไดรับทราบเงื่อนไขดังตอไปนี้  

1.     สมาชิกกองทุนสามารถเปลี่ยนทางเลือกการลงทุนไดปละ 1 คร้ัง โดยแจงความจํานงท่ีคณะกรรมการกองทนุดังนี้ 

วันที่สมาชิกสงแบบฟอรมใหกรรมการกองทุน  งวดเดือนที่มีผล 

ภายใน วันที่ ..... เดือน …………….    เดือน ............   

โดยในการขอเปล่ียนแปลงทางเลือกการลงทุน ที่มากกวา 1 คร้ังตอป สมาชิกจะมีคาธรรมเนียมการเปล่ียนทางเลือกการลงทุนคร้ังละ 100 บาท           

2.     ในกรณีที่สมาชิกปจจุบันไมแสดงความจํานงเลือกนโยบายการลงทุน ใหบริษัทจัดการลงทุนตามนโยบาย  การลงทุนเดิมของสมาชิก และสําหรับสมาชิกใหมที่ไม

แสดงความจํานงเลือกนโยบายการลงทุน ใหบริษัทจัดการลงทุนในนโยบายที่มีความเสี่ยงนอยที่สุด ณ ขณะนั้น 

3.     กรณีที่กองทุนเปดบัวหลวงตราสารหนี้ ยังไมจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน ขาพเจาทราบวาบริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนเปดบัวหลวงธนทวี จนกวาจะสามารถลงทุนใน

กองทุนเปดบัวหลวงตราสารหนี้ได 

4. ขาพเจาทราบวาเมื่อกองทุนเปดบัวหลวงตราสารหนี้จัดต้ังสําเร็จ บริษัทจัดการจะไถถอนหนวยลงทุนกองทุนเปดบัวหลวงธนทวีเพื่อมาลงทุนในกองทุนเปดบัวหลวง

ตราสารหน้ีทันที โดยบริษัทจัดการจะแจงใหคณะกรรมการกองทุนเฉพาะสวนนายจางทราบภายใน 30 วันทําการหลังจากลงทุนในกองทุนเปดบัวหลวงตราสารหนี้

เรียบรอยแลว ทั้งนี้ขาพเจาทราบวาบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในชวงระยะเวลาดังกลาว โดยสมาชิกกองทุนสามารถเปล่ียน

นโยบายการลงทุนไดตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกองทุนเฉพาะสวนนายจางกําหนด 

5. เกณฑอางอิงผลการดําเนินงาน (Benchmark) ของกองทุนเปนไปตาม Benchmark ของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการลงทุนอยู ณ ขณะนั้น ที่ประกาศโดยบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

6.    กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน (Sub Fund) บริษัทจัดการจะแจงใหคณะกรรมการกองทุนเฉพาะสวนนายจางทราบ เพื่อแจงตอไปยังสมาชิกกองทุน 

7. รูปแบบของนโยบายการลงทุนยอยขางตน อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม คณะกรรมการกองทุนขอสงวนสิทธิในการจัดรูปแบบนโยบายการลงทุน 

(Employee’s choice) เพื่อประโยชนสูงสุดของกองทุน      
“ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนฯไมไดเปนสิ่งยืนยันของผลการดําเนินงานในอนาคต 

การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนจัดทําตามมาตรฐานการวัดผลดําเนินงานท่ีกําหนดโดย AIMC และ 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน” 

 

 

 

Ref: EmpChoiceApp01 

ลงชื่อ .....................................................สมาชิกกองทุน 

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



  

คําชี้แจงเรื่องทางเลือกในการลงทุนของสมาชิก (Employee’s Choice) 
 

ทางเลือกในการลงทุนของสมาชิก (Employee’s Choice) ประกอบดวย 5 ทางเลือก ดังนี้   

 
Sub Fund  1:  นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนตราสารหนี้ (ไมรวมตราสารหนี้บริษัทเอกชน) : GFF  

ลงทุนในเงินฝาก  ตราสารแหงหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน  

 
Sub Fund  2: นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหนวยลงทุน-ตราสารหนี้ : FOFGFF (บัวหลวงตราสารหนี้ )   

ลงทุนในหนวยลงทุนกองทุนเปดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED)   โดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตรอยละ 80 ของมูลคา

ทรัพยสินของกองทุน โดยกองทุนรวมดังกลาวเปนกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนใน ตราสารหน้ีภาครัฐ ตราสารหน้ีสถาบัน

การเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน และตราสารหน้ีตางประเทศ 

 
Sub Fund  3: นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหนวยลงทุนผสม (หนวยลงทุนตราสารทุน 10%) : FOFMIX   

ลงทุนในหนวยลงทุนกองทุนเปดบัวแกว (BKA) ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และท่ีเหลือลงทุนใน

หนวยลงทุนกองทุนเปดบัวหลวงตราสารหน้ี (BFIXED) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลงชื่อ .....................................................สมาชิกกองทุน 

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




