
 
 
ที่ กสช.อ.อ.ป.  58/2563                                                               กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

        พนักงำนองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้
                   ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

            76 ถ.รำชด ำเนินนอก กรุงเทพ 10100 

3  กันยำยน  2563 

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำรน ำส่งเงินเข้ำกองทุน (นโยบำย/แผนกำรลงทุน) 

เรียน กรรมกำรกองทุน / หน่วยงำน อ.อ.ป. / ชช. /รองผู้อ ำนวยกำร 

สิ่งที่ส่งมำด้วย แบบค ำขอเปลี่ยนแปลงกำรน ำส่งเงินเข้ำกองทุน (นโยบำย/แผนกำรลงทุน) จ ำนวน 1 ชุด 
 

ตำมที่กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พนักงำนองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้เพ่ิม
กองทุนเฉพำะส่วนของ องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้  ภำยใต้ กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เค มำสเตอร์  พูล ฟันด์  
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ใน 2 นโยบำย คือ นโยบำยตรำสำรหนี้ และ นโยบำยตรำสำรทุน  มีแผนกำรลงทุนเพ่ิมอีก  
5 แผน (รวมกองทุนเดี่ยวของ กช.อ.อ.ป. จึงมีทำงเลือกแผนกำรลงทุนรวม 6 แผนกำรลงทุน) นั้น 

คณะกรรมกำรกองทุน ใคร่ขอควำมกรุณำแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงำนท่ีเป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  
เพ่ือทรำบ ทั้งนี้ สำมำรถดูข้อมูลได้ที่ www.fio.co.th และหำกผู้ใดประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงกำรน ำส่งเงินเข้ำ
กองทุน (นโยบำย/แผนกำรลงทุน) ให้ส่งค ำขอให้คณะกรรมกำรกองทุนทรำบ วันท่ีมีผลของกำรเปลี่ยนแผนกำร
ลงทุน : ทุกวันท่ี 1 มกรำคม รอบแจ้งเปลี่ยนแผนลงทุนภำยใน 30 พฤศจิกำยน และทุกวันท่ี 1 กรกฎำคม รอบแจ้ง
เปลี่ยนแผนลงทุนภำยใน 31 พฤษภำคม  โดยขอให้หน่วยงำนต้นสังกัดเป็นผู้รวบรวมส่งให้คณะกรรมกำร เพ่ือจะได้
ด ำเนินกำรตำมควำมประสงค์ต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและด ำเนินกำร 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                     (ลงนำม) ไพรัตน์  ครุฑวิสัย 

(นำยไพรัตน์  ครุฑวิสัย) 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
พนักงำนองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้

กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ             ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
พนักงำนองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
โทร 0-2282-3243 ต่อ 143, 211 
IP Phone  111000 

http://www.fio.co.th/


 
 

แบบฟอร์มแจ้งเปลีย่นแปลงการน าส่งเงินเข้ากองทุน (นโยบาย/แผนการลงทุน) 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ พนกังานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว และ 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (“นายจ้าง”) 
วนัท่ี    เดือน     พ.ศ.    

เรียน คณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
 ขา้พเจา้  นาย  นาง  นางสาว     นามสกุล       ขอแจง้
ความประสงคใ์นการเปล่ียนแปลงการน าส่งเงินเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พนกังานองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ชีพ เค มาสเตอร์ พลู ฟันด ์ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ (“กองทุน”) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 

1. ขา้พเจา้ประสงคใ์ห้น าเงินกองทุนท่ีมีอยูเ่ดิม โอนเขา้ท่ีนโยบาย/แผนการลงทุน ดงัน้ี  
    (โปรดท าเคร่ืองหมาย    ใน    เพ่ือเลือกรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง) 

  แผนการลงทุนท่ี 1  กช.พนกังานองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้
  แผนการลงทุนท่ี 2  กช. เค มาสเตอร์ พลู ฟันด ์นโยบายตราสารหน้ี 
  แผนการลงทุนท่ี 3 กช. เค มาสเตอร์ พลู ฟันด ์ผสม ตราสารหน้ี : ตราสารทุน  85% : 15% 
  แผนการลงทุนท่ี 4 กช. เค มาสเตอร์ พลู ฟันด ์ผสม ตราสารหน้ี : ตราสารทุน  50% : 50% 
  แผนการลงทุนท่ี 5 กช. เค มาสเตอร์ พลู ฟันด ์ผสม ตราสารหน้ี : ตราสารทุน  25% : 75% 

          แผนการลงทุนท่ี 6 กช. เค มาสเตอร์ พลู ฟันด ์นโยบายตราสารทุน 
 

2.ขา้พเจา้ประสงคจ์ะน าส่งเงินสะสมสมทบใหม่ เขา้แผนการลงทุนใหม่ท่ีไดเ้ลือกไว ้ดงัน้ี  
    (โปรดท าเคร่ืองหมาย    ใน   เพื่อเลือกแผนใดแผนหน่ึง) 

  แผนการลงทุนท่ี 1  กช.พนกังานองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
  แผนการลงทุนท่ี 2  กช. เค มาสเตอร์ พลู ฟันด ์นโยบายตราสารหน้ี 
  แผนการลงทุนท่ี 3 กช. เค มาสเตอร์ พลู ฟันด ์ผสม ตราสารหน้ี : ตราสารทุน  85% : 15% 
  แผนการลงทุนท่ี 4 กช. เค มาสเตอร์ พลู ฟันด ์ผสม ตราสารหน้ี : ตราสารทุน  50% : 50% 
  แผนการลงทุนท่ี 5 กช. เค มาสเตอร์ พลู ฟันด ์ผสม ตราสารหน้ี : ตราสารทุน  25% : 75% 

          แผนการลงทุนท่ี 6 กช. เค มาสเตอร์ พลู ฟันด ์นโยบายตราสารทุน 
 

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดงักล่าว  จะมีผล* ............................................................................................................................. ..................... 
(*จะตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข ตามวิธีการท่ีกองทุน / กองทุนเฉพาะส่วน และ/หรือ ขอ้บงัคบักองทุน / ขอ้บงัคบักองทุน (เฉพาะส่วน) ก าหนดไว ้แลว้แต่กรณี)  
ทั้งน้ี ขา้พเจา้ ไดรั้บทราบ เขา้ใจ และตกลงจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในขอ้บงัคบัของกองทุน ขอ้บงัคบักองทุนเฉพาะส่วน และหลกัเกณฑท่ี์กองทุนเฉพาะ
ส่วนก าหนดไว ้ทั้งท่ีมีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะไดมี้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงในภายหนา้ทุกประการ  
 

 
ลงช่ือ.....................................................................................สมาชิก 
            

         (                                                                                     ) 
 

ไดรั้บเม่ือวนัที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. .............      
ลงช่ือ .......................................................................................กรรมการกองทุน/ผูรั้บมอบหมาย*  

                (                                                                            ) 
                 *ผูมี้อ  ำนำจของทุกกองทุนที่ระบุไวข้ำ้งตน้เป็นผูล้งนำม 

ความเห็นกรรมการกองทุน  
 ………………………………. 
 ………………………………. 



 แผนการลงทุนที ่1  กช.พนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
 
 

 
ระดบัความเสีย่งต า่ สูง 

1 2 3 4 5 6 

 

แผนการลงทุนที ่2  กช. เค มาสเตอร์ พลู ฟันด์ นโยบายตราสารหนี ้
 
 

ระดบัความเสีย่งต า่ สูง 
1 2 3 4 5 6 

 

แผนการลงทุนที ่3 กช. เค มาสเตอร์ พลู ฟันด์ ผสม ตราสารหนี ้: ตราสารทุน  85% : 15% 
 
 

 

 

 

ระดบัความเสีย่งต า่ สูง 
1 2 3 4 5 6 

 

แผนการลงทุนที ่4 กช. เค มาสเตอร์ พลู ฟันด์ ผสม ตราสารหนี ้: ตราสารทุน  50% : 50% 
 
 
 
 
 

ระดบัความเสีย่งต า่ สูง 
1 2 3 4 5 6  

แผนการลงทุนที ่5 กช. เค มาสเตอร์ พลู ฟันด์  ผสม ตราสารหนี ้: ตราสารทุน  25% : 75% 
 
 
 
 
 

ระดบัความเสีย่งต า่ สูง 
1 2 3 4 5 6 

 

แผนการลงทุนที ่6 กช. เค มาสเตอร์ พลู ฟันด์ นโยบายตราสารทุน 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 

ระดบัความเสีย่งต า่ สูง 
 

นโยบายตราสารหนี ้85% นโยบายตราสารทุน 15% 

เงินฝาก ตราสารหน้ีภาครฐั  
และสถาบนัการเงิน 

ตราสารทุน  

ตราสารหน้ี 

ภาคเอกชน  

สินทรพัยท์างเลือก 

>40%
<30%

<25%
<5%

เงินฝาก ตราสารหน้ีภาครฐั 

และสถาบนัการเงิน 

ตราสารหน้ี
ภาคเอกชน  

>60%
<40%

สินทรพัยท์างเลือก 
เงินฝาก ตราสารหน้ีภาครฐั  

และสถาบนัการเงิน <15%

≥80%

<5%

ตราสารทุน  

สินทรพัยทางเลือก เงินฝาก ตราสารหน้ีภาครฐั  
และสถาบนัการเงิน 

<15%

≥80%

<5%
ตราสารหน้ีภาคเอกชน  

>60%
<40%

ตราสารทุน  
เงินฝาก ตราสารหน้ีภาครฐั 

และสถาบนัการเงิน 

สินทรพัยทางเลือก เงินฝาก ตราสารหน้ีภาครฐั  
และสถาบนัการเงิน 

<15%

≥80%

<5%
ตราสารหน้ีภาคเอกชน  

>60%
<40%

ตราสารทุน  
เงินฝาก ตราสารหน้ีภาครฐั 

และสถาบนัการเงิน 

นโยบายตราสารหนี ้50% นโยบายตราสารทุน 50% 

สินทรพัยทางเลือก เงินฝาก ตราสารหน้ีภาครฐั  
และสถาบนัการเงิน 

<15%

≥80%

<5%
ตราสารหน้ีภาคเอกชน  

>60%
<40%

ตราสารทุน  
เงินฝาก ตราสารหน้ีภาครฐั 

และสถาบนัการเงิน 

นโยบายตราสารทุน 75% นโยบายตราสารหนี ้25% 


