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เงินที่จะมีใช้หลัง
เกษียณต่อเดือน

จำานวนปีหลังเกษียณ

10	ปี 15	ปี 20	ปี 25	ปี

10,000	บ�ท 1.4	ล้�นบ�ท 2.4	ล้�นบ�ท 3.6	ล้านบาท 5.1	ล้�นบ�ท

20,000	บ�ท 2.8	ล้�นบ�ท 4.8	ล้�นบ�ท 7.2	ล้�นบ�ท 10.2	ล้�นบ�ท

30,000	บ�ท 4.2	ล้�นบ�ท 7.2	ล้�นบ�ท 10.8	ล้�นบ�ท 15.2	ล้�นบ�ท

40,000	บ�ท 5.5	ล้�นบ�ท 9.6	ล้�นบ�ท 14.4	ล้านบาท 20.3	ล้�นบ�ท

50,000	บ�ท 6.9	ล้�นบ�ท 11.9	ล้�นบ�ท 18	ล้�นบ�ท 25.4	ล้�นบ�ท

(จำ�นวนเงินที่คำ�นวณได้มีก�รปรับค่�เงินเฟ้อในอัตร�	4%	ต่อปี	แล้ว)
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ดังนั้น	คุณคิดว่�จะบรรลุวัตถุประสงค์ข้�งต้นได้อย่�งไร	เพร�ะหลังจ�กที่เร�เกษียณอ�ยุ	หม�ยถึง	
เร�หยุดทำ�ง�นประจำ�	และไม่มีร�ยได้หลัก	แต่ว่�ค่�ใช้จ่�ยแต่ละเดือนยังดำ�เนินต่อไป	ดังนั้น	เร�จะห�
แหล่งเงินออมม�จ�กแหล่งใดบ้�ง

ลองม�คำ�นวณคร่�วๆ	 ดูว่�	 ห�กต้องก�รมีเงินใช้หลังเกษียณต่อเดือน	 ต้องมีเงินที่เตรียมไว้	
หลังเกษียณเท่�ใด

จ�กต�ร�งข้�งต้น	 ห�กเร�ต้องก�รมีเงินใช้หลังเกษียณเดือนละ	 10,000	บ�ท	และค�ดว่�จะมี	
อ�ยุหลังเกษียณอีก	20	ปี	เร�ต้องเตรียมเงินไว้ประม�ณ	3.6	ล้�นบ�ท	

หรือห�กเร�ต้องก�รมีเงินใช้หลังเกษียณเดือนละ	40,000	บ�ท	และค�ดว่�จะมีอ�ยุหลังเกษียณ	
อีก	20	ปี	เร�ต้องเตรียมเงินไว้สูงถึงประม�ณ	14.4	ล้�นบ�ท

	
จำานวนเงินออมที่มีเพื่อวัยเกษียณ	มาจากแหล่งต่างๆ	เช่น

•	 กองทุนประกันสังคม	กรณีชราภาพ	(Social	Security	Office	:	SSO)	
•	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	(Provident	Fund)	/	กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ
	 (Government	Pension	Fund	:	GPF)	
•	 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	(RMF)	

เกริ่นนำ  : ทำ ไมต้องวางแผนเกษียณอายุ
บางคนมองภาพตัวเองหลังเกษียณอายุ�ไว้หลายรูปแบบ�เช่น�ต้องการมีเงินใช้โดยไม่ต้องทำ�งาน�ต้องการ
ทำ�ธุรกิจเป็นของตนเอง�ต้องการเที่ยวรอบโลก�ต้องการมีเงินมรดกให้กับลูกหลาน
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•	 เงินประกันชีวิต
•	 เงินชดเชยตามกฎหมาย
•	 แหล่งเงินออมอื่นๆ

ซึ่งในคู่มือสม�ชิกกองทุนฉบับน้ี	 เร�จะมุ่งเน้นเรื่องกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	 ซึ่งเป็นสวัสดิก�รท่ี	
น�ยจ้�งทำ�ให้กับสม�ชิกกองทุน	กันค่ะ
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กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	คือ	อะไร
•	 กองทุนสำ�รองเลีย้งชพี	เปน็สวัสดกิ�รท่ีน�ยจ�้งจัดให้สำ�หรบัลกูจ�้งท่ีสมคัรใจเข�้รว่มเปน็สม�ชกิ

กองทนุ	โดยมวัีตถุประสงคเ์พ่ือเปน็หลกัประกันให้ลกูจ�้ง	มเีงนิออมไว้ใชย้�มเกษยีณอ�ยุ	ล�ออกจ�กง�น	
ทุพพลภ�พ	หรือเป็นหลักประกันให้ครอบครัวในกรณีที่ลูกจ้�งเสียชีวิต

•	 เปน็ก�รออมเงินระยะย�วจ�กทัง้	2	ฝ�่ย	คอื	ลกูจ�้งจะจ�่ย	“เงนิสะสม”	เข�้กองทุน	และน�ยจ�้ง
จะจ่�ย	 “เงินสมทบ”	 เข้�กองทุนต�มอัตร�ที่ระบุในข้อบังคับกองทุนของแต่ละน�ยจ้�ง	แต่ในข้อบังคับ	
นั้นจะต้องกำ�หนดอัตร�ก�รจ่�ยเงินสะสมไว้ไม่ตำ่�กว่�ร้อยละ	2	แต่ไม่เกินกว่�ร้อยละ	15	 ของค่�จ้�ง	
พ้ืนฐ�นต่อเดือน	 (ไม่รวมโบนัส	และค่�ล่วงเวล�	 (Overtime))	และน�ยจ้�งจะจ่�ยเงินสมทบในอัตร�	
ไม่ตำ่�กว่�เงินสะสมของลูกจ้�ง	 (ในอน�คต	อ�จมีก�รแก้ไข	พ.ร.บ.	 กองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ	 ให้ลูกจ้�ง	
จ่�ยเงินสะสมเข้�กองทุนได้ม�กกว่�เงินสมทบของน�ยจ้�ง)

•	 กองทุนจะต้องนำ�ไปจดทะเบียนกับน�ยทะเบียน	 ซึ่งปัจจุบัน	 คือ	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	 (สำ�นักง�น	 ก.ล.ต.)	 เพ่ือให้กองทุนมีสถ�นะเป็น	 “นิติบุคคล”	
แยกต่�งห�กจ�กทรัพย์สินของน�ยจ้�ง	ลูกจ้�ง	และบริษัทจัดก�ร	โดยม�ตร�	24	แห่ง	พ.ร.บ.	กองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพ	 กำ�หนดว่�สิทธิเรียกร้องเงินจ�กกองทุนไม่อ�จโอนกันได้	 และไม่อยู่ในคว�มรับผิด	
แห่งก�รบังคับคดี

•	 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	อยู่ภ�ยใต้กฎหม�ยเฉพ�ะ	 คือ	พระร�ชบัญญัติกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ	
พ.ศ.	2530	

•	 ร�ยได้และผลประโยชน์ที่เกิดจ�กก�รนำ�เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพไปลงทุน	 เช่น	 ดอกเบี้ย	
เงินปันผล	กำ�ไรจ�กก�รข�ยหลักทรัพย์	เป็นต้น	ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภ�ษี

โครงสร้างของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
	 บุคคลที่เกี่ยวข้อง
	 1.	นายจ้าง

	 เป็นผู้ท่ีมีส่วนสำ�คัญในก�รจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	ห�กปร�ศจ�กน�ยจ้�ง	กองทุนสำ�รอง
เลีย้งชพีก็ไมส่�ม�รถเกิดขึน้ได	้ดงันัน้	น�ยจ�้งจงึเปน็บคุคลทีม่คีว�มหวังดีต่อลูกจ�้งในก�รให้สวัสดิก�ร
ทีด่เีพ่ือให้ลกูจ�้งมเีงนิออมไวใ้ชเ้มือ่เกษยีณอ�ยุ	ออกจ�กง�น	หรอืล�ออกจ�กกองทุน	น�ยจ�้งทำ�หน้�ท่ี

ความรู้พื้นฐานเรื่องกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
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หลักในก�รนำ�ส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้�กองทุน	ซึ่งกฎหม�ยกำ�หนดให้น�ยจ้�งมีหน้�ท่ีนำ�ส่งเงิน	
ดังกล่�วเข้�กองทุนภ�ยใน	3	วันทำ�ก�รนับจ�กวันจ่�ยค่�จ้�ง	ห�กนำ�ส่งล่�ช้�	น�ยจ้�งจะต้องจ่�ยเงิน	
เพ่ิมให้กับกองทุนในระหว่�งเวล�ที่ส่งล่�ช้�น้ันในอัตร�ร้อยละ	 5	 ต่อเดือนของจำ�นวนเงินท่ีส่งล่�ช้�		
(ต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530)
	 2.	ลูกจ้าง

	 เป็นส่วนประกอบสำ�คัญอีกส่วนหน่ึงที่ทำ�ให้เกิดกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้น	 มีหน้�ท่ียินยอมให้
น�ยจ้�งหักค่�จ้�งเป็นเงินสะสมเข้�กองทุน	และต้องยินยอมปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดในข้อบังคับกองทุน
	 3.	คณะกรรมการกองทุน

	 กองทุนจะต้องมีคณะกรรมก�รกองทุน	 ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจ�กฝ่�ยน�ยจ้�ง	 และตัวแทน
จ�กฝ่�ยลูกจ้�ง	 เพ่ือเป็นตัวแทนในก�รดำ�เนินธุรกรรมต่�งๆ	 ในน�มของกองทุน	 เช่น	 เป็นตัวแทนใน
ก�รสรรห�จัดจ้�งบริษัทจัดก�ร	เป็นผู้กำ�หนดและแก้ไขเงื่อนไขต่�งๆ	ในข้อบังคับกองทุน	เป็นผู้ควบคุม	
ติดต�มก�รบริห�รเงินลงทุนของบริษัทจัดก�ร	ดำ�เนินก�รจัดประชุมใหญ่ส�มัญสม�ชิก	 เป็นต้น	ดังนั้น	
คณะกรรมก�รกองทุนถือไดว้�่เปน็บคุคลสำ�คญัสำ�หรบัสม�ชกิในก�รขอคำ�ปรกึษ�	หรอื	ขอขอ้มลูเบือ้งตน้	
เกี่ยวกับกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
	 4.	บริษัทจัดการ

	 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	 จะต้องบริห�รจัดก�รโดยบริษัทจัดก�ร	 ทั้งน้ีบริษัทจัดก�รจะต้องไม่ใช่
น�ยจ้�ง	 และจะต้องได้รับใบอนุญ�ตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทก�รจัดก�รกองทุนส่วนบุคคล		
ซึง่บรษิทั	เอไอเอ	จำ�กัด	เปน็หนึง่ในบรษิทัทีไ่ดร้บัใบอนญุ�ตฯ	จ�กกระทรวงก�รคลงั	ตัง้แตเ่ดอืนมถุิน�ยน	
2539	และเริ่มดำ�เนินธุรกิจก�รจัดก�รกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพภ�ยใต้ฝ่�ยจัดก�รกองทุนในปี	2540
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	 5.	สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	 เรียกย่อๆ	ว่�	“สำ�นักง�น	ก.ล.ต.”	หรือ	“สำ�นักง�น”	ทำ�หน้�ที่ควบคุมดูแลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

ก�รจัดก�รกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพทั้งหมด	ไม่ว่�จะเป็นบริษัทจัดก�ร	ผู้รับฝ�กทรัพย์สิน	และผู้สอบบัญชี	
เป็นต้น	 และอีกบทบ�ทหน้�ท่ีหนึ่ง	 คือ	 ทำ�หน้�ที่ในฐ�นะน�ยทะเบียนกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพในก�ร	
รับจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	 อนุมัติก�รแก้ไขข้อบังคับกองทุน	 รับจดทะเบียนและแก้ไขกรรมก�ร	
กองทุน	เป็นต้น		
	 6.	นายทะเบียนสมาชิก

		 ทำ�หน�้ท่ีรบัเงินจ�กน�ยจ�้งเข�้กองทนุ	จดัสรรหน่วยใหส้ม�ชกิแตล่ะร�ย	จ�่ยเงนิจ�กกองทุนให้	
สม�ชกิท่ีออกจ�กง�น	หรอืล�ออกจ�กกองทนุ	จดัทำ�บญัชรี�ยชือ่สม�ชกิ	จำ�นวนเงนิสะสม	เงนิสมทบและ	
ผลประโยชน์ของสม�ชิกแต่ละร�ย	และจัดทำ�ร�ยง�นร�ยตัวสม�ชิกกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพให้สม�ชิก
ทร�บทุกงวด	6	เดือนของปีปฏิทิน	โดย	เอไอเอ	ทำ�หน้�ที่เป็นน�ยทะเบียนสม�ชิกกองทุนด้วยเช่นกัน
	 7.	ผู้รับฝากทรัพย์สิน

	 กองทุนจะต้องมีผู้รับฝ�กทรัพย์สิน	 ทำ�หน้�ที่ดูแลและเก็บรักษ�หลักทรัพย์และทรัพย์สิน	
ของกองทุน	 ติดต�มสิทธิประโยชน์ในเรื่องเงินปันผลและสิทธิต่�งๆ	 ท่ีได้จ�กก�รถือหุ้นในบริษัทท่ี	
กองทุนไปลงทุน	 ชำ�ระร�ค�ค่�ซื้อ	 ข�ย	 โอนหลักทรัพย์	 รับรองคว�มถูกต้องของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	
ของกองทุน	เป็นต้น	ทั้งนี้	ผู้รับฝ�กทรัพย์สินจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กสำ�นักง�น	ก.ล.ต.
	 8.	ผู้สอบบัญชี

	 กองทุนจะตอ้งจดัใหม้ผีูส้อบบญัช	ีเพ่ือทำ�หน้�ทีต่รวจสอบงบก�รเงนิของกองทนุ	สำ�หรบักองทนุ	
ที่มีสม�ชิกไม่เกิน	 100	 คน	 หรือมีมูลค่�กองทุนไม่เกิน	 100	 ล้�นบ�ท	 หรือมีสม�ชิกเกิน	 100	 คน	
แต่มีมูลค่�กองทุนไม่เกิน	 100	ล้�นบ�ท	ส�ม�รถใช้ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตท่ัวไป	แต่ห�กเป็นกองทุน	
ที่มีมูลค่�กองทุนตั้งแต่	100	ล้�นบ�ทขึ้นไป	จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กสำ�นักง�น	
ก.ล.ต.	เท่�นั้น	ทั้งนี้	ในก�รนับจำ�นวนสม�ชิกหรือนับมูลค่�กองทุน	ให้พิจ�รณ�จ�กจำ�นวนสม�ชิกหรือ
มูลค่�กองทุน	ณ	วันสิ้นเดือน	ก่อนวันที่แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	

เงินกองทุนประกอบด้วยอะไรบ้าง
	 เงินที่อยู่ในกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	ส�ม�รถแบ่งออกเป็น	4	ส่วน	คือ

1.	เงินสะสมของสมาชิก	 (Employee’s	 Contribution)	 เป็นเงินท่ีสม�ชิกถูกหักจ�กเงินเดือน	
ทุกเดือน	ในอัตร�ที่ระบุในข้อบังคับกองทุน*ที่น�ยจ้�งกำ�หนด	

2.	เงนิสมทบของนายจา้ง	(Employer’s	Contribution)	เปน็เงนิท่ีน�ยจ�้งจ�่ยสมทบให้แก่สม�ชกิ	
โดยน�ยจ้�งจะต้องจ่�ยเงินเข้�กองทุนในอัตร�ที่ระบุในข้อบังคับกองทุน*ที่น�ยจ้�งกำ�หนด	



1. à§Ô¹ÊÐÊÁ

2. à§Ô¹ÊÁ·º3. ¼Å»ÃÐâÂª¹� à§Ô¹ÊÐÊÁ

4. ¼Å»ÃÐâÂª¹�  à§Ô¹ÊÁ·º

Ê‹Ç¹¢Í§
ÊÁÒªÔ¡

ไดรับ 100% เมื่อ
สิ้นสุดสมาชิกภาพ

Ê‹Ç¹¢Í§
¹ÒÂ¨ŒÒ§

ไดรับ 0 - 100% ขึ้นอยูกับเงื่อนไข
ตามที่ระบุในขอบังคับกองทุน

1+31+3

2+42+4
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3.	ผลประโยชน์ของเงินสะสม	 (Earning	 of	 Employee’s	 Contribution)	 คือ	 ผลประโยชน์	
ที่เกิดจ�กก�รนำ�เงินสะสมไปลงทุน	เช่น	ดอกเบี้ย	เงินปันผล	กำ�ไรจ�กก�รข�ยหลักทรัพย์	เป็นต้น

4.	ผลประโยชน์ของเงินสมทบ	 (Earning	 of	 Employer’s	 Contribution)	 คือ	 ผลประโยชน์	
ที่เกิดจ�กก�รนำ�เงินสมทบไปลงทุน	เช่น	ดอกเบี้ย	เงินปันผล	กำ�ไรจ�กก�รข�ยหลักทรัพย์	เป็นต้น

การคำานวณมูลค่าเงินกองทุน	และ	การ	Mark	to	Market
มลูค�่ทรพัย์สนิสทุธิของกองทุน	หรอื	Net	Asset	Value	(NAV)	เปน็ตวัสะทอ้นถึงมลูค�่ของทรพัย์สนิ

ทั้งหมดที่กองทุนลงทุนในแต่ละขณะ	ก�รคำ�นวณ	NAV	ในปัจจุบันใช้หลัก	Mark	to	Market	(M	to	M)	
ซึ่งจะใช้ร�ค�ตล�ดหรือมูลค่�ยุติธรรมของตร�ส�รในก�รคำ�นวณ	 ดังน้ัน	 NAV	 จึงมีโอก�สท่ีจะข้ึน	
หรือลงต�มสภ�วะตล�ด	

Mark	to	Market	(M	to	M)	คืออะไร
Mark	 to	 Market	 เป็นวิธีก�รประเมินมูลค่�ทรัพย์สินที่กองทุนถืออยู่ไม่ว่�จะเป็น	 หุ้น	 หุ้นกู้		

พันธบัตร	 ฯลฯ	 ให้เป็นมูลค่�ต�มตล�ดหรือร�ค�ปัจจุบัน	 เช่น	 กองทุนต้องก�รลงทุนในหลักทรัพย์	 A		
ที่ซื้อข�ยกันในตล�ดหลักทรัพย์	 กองทุนจึงซื้อหุ้น	 A	 ในร�ค�ซื้อข�ยในตล�ด	ณ	 ช่วงเวล�น้ัน		

*	 ทัง้นี	้ขอ้บงัคบักองทนุแตล่ะบรษิทัอาจแตกตา่งกัน	บางบรษิทัอาจกำาหนดอตัราเงินสะสมและเงินสมทบเปน็อตัราคงท่ี	 
	 บางบริษัทอาจกำาหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบแตกต่างกันตามอายุงาน	อายุสมาชิก	หรือตำาแหน่งงาน
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เมื่อเวล�ผ่�นไป	2	เดือน	กองทุนต้องก�รข�ยหุ้น	A	ก็ต้องข�ยในร�ค�ซื้อข�ยในตล�ด	ณ	ช่วงเวล�นั้น
เช่นเดียวกัน	ซึ่งร�ค�	อ�จจะเพิ่มขึ้น	ลดลง	หรือเท่�กับร�ค�ซื้อ	(ร�ค�ทุน)	ก็ได้

ทำาไมต้อง	Mark	to	Market	(M	to	M)
1.	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจายทรัพย์สินและผลประโยชน์ของกองทุนให้แก่ 

	 สมาชิกกองทุนทุกคน
	 ตัวอย่�ง	มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนอยู่ที่	10.00	บ�ท

สถ�นก�รณ์ที่	1
ราคาพันธบัตรท่ีกองทุนถืออยู่มีราคาตลาด	สูงกว่�	 ราคาทุน	ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยของ 
กองทุนสูงขึ้นเป็น	11.00	บาท	แต่กองทุนยังคงใช้ราคา	10.00	บาท	ในการคำานวณผลประโยชน์ให้ 
แก่สมาชิก	ผลก็คือ...

สถ�นก�รณ์ที่	2
ราคาพันธบัตรท่ีกองทุนถืออยู่มีราคาตลาด	ตำ่�กว่�	 ราคาทุน	 ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วย
ของกองทุนลดลงเป็น	9.00	บาท	แต่กองทุนยังคงใช้ราคา	10.00	บาท	ในการคำานวณผลประโยชน์
ให้แก่สมาชิก	ผลก็คือ...

ได้เปรียบ
เนื่องจากเข้ามาใน
กองทุนด้วยราคาที่
ตำ่�กว่�ความเป็นจริง

เสียเปรียบ
เนื่องจากเข้ามาใน
กองทุนด้วยราคาที่
สูงกว่�ความเป็นจริง

เสียเปรียบ
เนื่องจากผลประโยชน์
ที่คำานวณได้ตำ่�กว่�
ความเป็นจริง

ได้เปรียบ
เนื่องจากผลประโยชน์
ที่คำานวณได้สูงกว่�
ความเป็นจริง

เสียเปรียบ
เนื่องจากได้รับเงิน
เพียง	10	บาท	ซึ่งจริงๆ	
ควรได้รับ	11	บาท

ได้เปรียบ
เนื่องจากได้รับเงิน
ม�กกว่�ที่ควรได้รับ
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ดังน้ัน	ห�กมีก�รประเมินมูลค่�ทรัพย์สินของกองทุนด้วยร�ค�ตล�ด	 (M	 to	M)	 จะไม่เกิดคว�ม	
ได้เปรียบเสียเปรียบระหว่�งสม�ชิกทุกประเภท

2.	เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำาเนินงานที่แท้จริงของกองทุน
		 สม�ชิกจะได้ทร�บทันทีว่�กองทุนนั้นมีก�รบริห�รจัดก�รได้ดีหรือไม่เพียงใด	ซึ่งจะเป็นข้อมูล

สำ�คัญประกอบก�รตัดสินใจของสม�ชิกในก�รเลือกนโยบ�ยก�รลงทุน

หน่วยกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	(Unitization)	คืออะไร
Unitization	คอื	ก�รคำ�นวณมลูค�่เงนิในกองทนุของสม�ชกิ	และของกองทุนให้อยู่ในรปูของจำ�นวน

หน่วย	และมูลค่�ต่อหน่วย	หรือร�ค�ต่อหน่วย	ซึ่งจะมีก�รคำ�นวณ	ทุกวัน	Trade	Date
วัน	 Trade	 Date	 คือ	 วันคำ�นวณจำ�นวนหน่วยเพ่ือซื้อหน่วยให้แก่สม�ชิก	 กรณีมีเงินสะสมและ	

เงินสมทบนำ�ส่งเข้�กองทุน	 หรือข�ยหน่วยของสม�ชิกที่สิ้นสม�ชิกภ�พ	 เพ่ือห�จำ�นวนเงินท่ีจะจ่�ย	
ให้แก่สม�ชกิ	โดยบรษิทัจดัก�รจะตอ้งกำ�หนดวันคำ�นวณจำ�นวนหน่วย	(Trade	Date)	ของแตล่ะกองทุน	
อย่�งน้อยสัปด�ห์ละ	1	วัน	

เอไอเอ	กำ�หนดวัน	Trade	Date	ไว้ดังนี้
•	ทุกวันทำ�ก�รสุดท้�ยของทุกสัปด�ห์
•	ในกรณีที่วันสุดท้�ยของสัปด�ห์เป็นวันสิ้นเดือน	จะเลื่อนวันคำ�นวณจำ�นวนหน่วย	Trade	Date		

	 เป็นวันทำ�ก�รก่อนหน้�
•	สำ�หรับเดือนมิถุน�ยน	และธันว�คม	จะเพ่ิมวันทำ�ก�รสุดท้�ยก่อนวันส้ินเดือนเป็นวันคำ�นวณ	

	 จำ�นวนหน่วย	Trade	Date	 อีกกรณีหนึ่งเฉพ�ะก�รซื้อหน่วยกรณีมีเงินสะสมสมทบนำ�ส่งเข้�	
	 กองทุน

เอไอเอ	 ในฐ�นะที่ทำ�หน้�ที่น�ยทะเบียนสม�ชิกด้วย	 จะดำ�เนินก�รซื้อหน่วยให้กับสม�ชิกใน	
วัน	 Trade	Date	 ท่ีใกล้ท่ีสุดหลังจ�กเงินสะสมสมทบได้มีก�รนำ�ส่งเข้�กองทุน	และได้รับร�ยง�น	
ก�รนำ�ส่งเงินเข้�กองทุนจ�กน�ยจ้�งเรียบร้อยแล้ว

สำ�หรับก�รคำ�นวณจำ�นวนหน่วยในวันแรก	ที่เริ่มทำ�	Unitization	คือวันที่	31	พ.ค.	44	หรือวันที่จัด
ตั้งกองทุน	ห�กกรณีกองทุนตั้งหลังเดือนกรกฎ�คม	2544	นั้น	และได้กำ�หนดให้มีมูลค่�ต่อหน่วย	หรือ	
ร�ค�ต่อหน่วย	เริ่มต้นที่	10	บ�ท/หน่วย	(Par	Value)	โดยมีวิธีคำ�นวณดังนี้
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	 จำานวนหน่วย	 = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	(NAV)
	 	 	 ราคาต่อหน่วย	(Par	value	=	10	บาท)

หลังจ�กน้ัน	 ร�ค�ต่อหน่วยอ�จมีก�รเพ่ิมขึ้นหรือลดลงก็ได้	 ข้ึนอยู่กับผลก�รดำ�เนินง�นของ	
กองทุน	ซึ่งคำ�นวณได้ดังนี้	

	 ราคาต่อหน่วย	 =	 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	(NAV)* 
		 	 	 จำานวนหน่วยที่มีอยู่ทั้งหมด

ตัวอย่�ง
ร�ค�ต่อหน่วยของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	เอไอเอม�สเตอร์พูล	นโยบ�ยตร�ส�รแห่งหนี้	
ณ	เดือน	มิ.ย.	57	=	14.5216	คำ�นวณจ�ก

ราคาต่อหน่วย	=	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	(NAV) = 6,266,920,365.46	บาท
    จำานวนหน่วยที่มีอยู่ทั้งหมด	 	 	431,559,415.81	หน่วย

	 	 	 	 	 =	 14.5216	บาท

ประโยชน์ของ	Unitization
1.	ทำ�ให้สม�ชิกทร�บถึงผลตอบแทนของกองทุน	 โดยส�ม�รถเปรียบเทียบร�ค�ต่อหน่วย	 จ�ก	

	 ช่วงเวล�หนึ่งถึงช่วงเวล�หนึ่ง	ดังนี้

	 อัตราผลตอบแทน	 =	 ราคาต่อหน่วยปลายงวด	–	ราคาต่อหน่วยต้นงวด	X	100
	 	 	 	 ราคาต่อหน่วยต้นงวด

*	 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	คือ	(เงินสะสม	+	เงินสมทบ	+	ผลประโยชน์ของเงินทั้ง	2	ส่วน	)	–	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
	 ทั้งหมดในกองทุน
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	 ตัวอย่�ง
	 อัตร�ผลตอบแทนของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	เอไอเอม�สเตอร์พูล	นโยบ�ยผสมหุ้นไม่เกิน	25%	

	 ในปี	2555	=	8.25%	คำ�นวณจ�ก

อัตราผลตอบแทน	=	ราคาต่อหน่วยปลายงวด	(31	ธ.ค.	55)	–	ราคาต่อหน่วยต้นงวด	(31	ธ.ค.	54)	X100
		 	 	 		 	 ราคาต่อหน่วยต้นงวด	(31	ธ.ค.	54)
   = 18.3919	–	16.9909	X	100	
    16.9909 
	 	 =	8.25%

2.	สม�ชิกจะได้รับคว�มเป็นธรรมอย่�งเท่�เทียมกัน	 ไม่ว่�สม�ชิกท่ีอยู่ในกองทุน	หรือสม�ชิก	
	 ทีล่�ออก	ตลอดจนสม�ชกิใหม	่เนือ่งจ�กทรพัย์สนิของกองทุนจะตีร�ค�ตล�ด	(Mark	to	Market)		
	 และนำ�ม�เป็นฐ�นในก�รคำ�นวณหน่วยให้กับสม�ชิก

		 ทั้งนี้	 ห�กสม�ชิกอยู่ในกองทุนไม่ครบปี	 อัตร�ผลตอบแทนท่ีได้รับ	 จะได้ไม่เท่�กับอัตร�	
ผลตอบแทนที่แสดง	ณ	 วันสิ้นปี	 ห�กสม�ชิกเริ่มเป็นสม�ชิกไม่พร้อมกัน	 อัตร�ผลตอบแทนที่ได้รับ	
จะไม่เท่�กัน
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ก่อนท่ีจะเข้�เปน็สม�ชกิกองทุน	สิง่แรกทีค่วรทร�บ	คอื	ขอ้บงัคับกองทนุ	ซึง่กำ�หนดกฎเกณฑ์	กติก�	
เงื่อนไขและสิทธิต่�งๆ	ตั้งแต่ก�รเข้�เป็นสม�ชิกจนถึงก�รสิ้นสุดสม�ชิกภ�พ	ทั้งนี้	สม�ชิกควรอ่�นและ
ทำ�คว�มเข้�ใจข้อบังคับกองทุน	เพื่อประโยชน์ของสม�ชิกเอง	โดยสม�ชิกส�ม�รถขอดูข้อบังคับกองทุน
ได้จ�กคณะกรรมก�รกองทุน	หรือ	ฝ่�ยบุคคล

ประเด็นสำาคัญอะไรบ้างที่ระบุในข้อบังคับกองทุน	
	 1.	คุณสมบัติของการเข้าเป็นสมาชิก

	 ในข้อบังคับกองทุน	 จะระบุคุณสมบัติของลูกจ้�งท่ีส�ม�รถสมัครเป็นสม�ชิกกองทุนได้		
เช่น	 ลูกจ้�งท่ีพ้นระยะทดลองง�นแล้วมีสิทธิสมัครเข้�เป็นสม�ชิกกองทุนได้	 หรือ	 ลูกจ้�งท่ีทำ�ง�นกับ
น�ยจ้�งครบ	1	ปีมีสิทธิสมัครเข้�เป็นสม�ชิกกองทุนได้	เป็นต้น	

ซึ่งห�กลูกจ้�งประสงค์จะสมัครเป็นสม�ชิกกองทุนจะต้องดำ�เนินก�ร	ดังนี้.-
1)	กรอกใบสมัครเข้�เป็นสม�ชิกกองทุน	ต�มแบบฟอร์มท่ีบริษัทจัดก�ร/คณะกรรมก�รกองทุนกำ�หนด	
2)	แนบสำ�เน�บัตรประช�ชนของสม�ชิก
3)	กรอกหนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์	 ในกรณีท่ีสม�ชิกเสียชีวิต	 โดยสม�ชิกส�ม�รถระบุใครก็ได้	

	 เป็นผู้รับผลประโยชน์	 และส�ม�รถระบุหล�ยคนต�มสัดส่วนท่ีกำ�หนดได้	 แต่ห�กสม�ชิกมิได้	
	 ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ไว้	เมื่อสม�ชิกเสียชีวิต	เงินกองทุนที่สม�ชิกมีสิทธิได้รับจะตกแก่บุคคล	
	 ต�มกฎหม�ย	ดังนี้

	 (1)	บุตร	ให้ได้รับ	2	ส่วน	แต่ห�กมีบุตรตั้งแต่	3	คนขึ้นไปให้ได้รับ	3	ส่วน
	 (2)	ส�มี	หรือภรรย�	ให้ได้รับ	1	ส่วน
	 (3)	บิด�ม�รด�	หรือ	บิด�	หรือ	ม�รด�ที่มีชีวิตอยู่	ให้ได้รับ	1	ส่วน
	 ทั้งน้ี	 สถ�นะของบุคคลดังกล่�วจะต้องชอบด้วยกฎหม�ยต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและ	

พ�ณิชย์	 เช่น	 กรณีส�มี-ภรรย�	 จะต้องจดทะเบียนสมรสถูกต้องต�มกฎหม�ย	หรือกรณีบุตร	 ห�ก
บิด�ม�รด�ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันให้ถือว่�เป็นบุตรท่ีชอบด้วยกฎหม�ยของม�รด�	 แต่จะเป็นบุตร	
โดยชอบด้วยกฎหม�ยของบิด�ได้ก็ต่อเมื่อบิด�นั้นต้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรก่อน	เป็นต้น 

	 ถ้�สม�ชิกไม่มีบุคคลดังกล่�วใน	(1)	(2)	หรือ	(3)	หรือมีแต่ได้ต�ยไปก่อน	ให้แบ่งเงินที่บุคคลนั้น
มีสิทธิจะได้รับให้แก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ต�มส่วนที่กำ�หนดข้�งต้น

สิ่งที่สมาชิกกองทุนควรทราบ
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	 ถ้�สม�ชิกไม่มีบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินจ�กกองทุนข้�งต้น	หรือไม่มีท�ย�ทต�มกฎหม�ยแล้ว		
ให้เงินดังกล่�วตกเป็นของกองทุนเพื่อจัดก�รต�มที่กำ�หนดในข้อบังคับกองทุน

	 ก�รเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์	สม�ชิกส�ม�รถขอแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมก�รกองทุนหรือ	
ฝ่�ยบุคคล	หรือ	ส�ม�รถด�วน์โหลด	 ได้ท่ี	www.aia.co.th	 โดย	click	ที่ลูกศรใต้	My	AIA	และเลือก		
“ข้อมูลกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	 สำ�หรับสม�ชิก”	 หลังจ�กนั้นใส่รหัสประจำ�ตัว	 internet	 และรหัสผ่�น	
internet	และ	 เลือก	 หัวข้อ	 “บริก�รลูกค้�”	 click	 ไปที่	 บริก�รด�วน์โหลดแบบฟอร์มต่�งๆ	และ	 เลือก	
Form	2	:	หนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์	
	
	 2.	อัตราเงินสะสมของสมาชิก	(Employee’s	Contribution)

	 อัตร�เงินสะสมของสม�ชิก	 เป็นเงินท่ีสม�ชิกออมเข้�กองทุน	 โดยให้น�ยจ้�งหักจ�กค่�จ้�ง	
ทุกเดือน	ในอัตร�ที่ระบุในข้อบังคับกองทุนที่น�ยจ้�งกำ�หนดแล้วนำ�ส่งเข้�กองทุน
 
	 3.	อัตราเงินสมทบของนายจ้าง	(Employer’s	Contribution)

	 อัตร�เงินสมทบของน�ยจ้�ง	 เป็นเงินท่ีน�ยจ้�งสมทบให้	 โดยนำ�ส่งเข้�กองทุนพร้อมเงินสะสม
ของสม�ชิกในอัตร�ที่ระบุในข้อบังคับกองทุนที่น�ยจ้�งกำ�หนด	

	 4.	เงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบของนายจ้าง	เมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ	(Vesting	Scale)
	 เ ง่ือนไขก�รจ่�ยเงินสมทบและผลประโยชน์ที่ เ กิดจ�กเงินสมทบ	 ให้แก่สม�ชิกท่ี ส้ิน	

สม�ชิกภ�พ	 ต�มที่ระบุในข้อบังคับกองทุนของแต่ละน�ยจ้�ง	 ตัวอย่�งก�รระบุเงื่อนไขก�รจ่�ย	
เงินสมทบ	เช่น

	 •	กรณีล�ออกจ�กง�นปกติ	 เช่น	 จะจ่�ยต�มจำ�นวนปีท่ีทำ�ง�น	 (อ�ยุง�น)	 /	 จำ�นวนปีท่ีเป็น	
	 	 สม�ชิก	(อ�ยุสม�ชิก)

	 •	กรณีที่สม�ชิกจะได้รับเงินสมทบเต็มจำ�นวน	(แล้วแต่น�ยจ้�งกำ�หนด)	เช่น	กรณีเกษียณอ�ยุ		
	 	 ทุพพลภ�พ	หรือเสียชีวิต

	 •	กรณีที่สม�ชิกจะไม่ได้รับเงินสมทบของน�ยจ้�ง	เช่น	
	 	 -	 สม�ชกิทีถ่กูลงโทษท�งวินยัโดยถูกเลกิจ�้ง	ไลอ่อก	ปลดออก	เนือ่งจ�กสม�ชกิทำ�ใหน้�ยจ�้ง	

	 	 	 ได้รับคว�มเสียห�ยอย่�งร้�ยแรง
	 	 -	 ทุจริตต่อหน้�ที่หรือกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�โดยเจตน�แก่น�ยจ้�ง	
	 	 -	 ประม�ทเลินเล่อเป็นเหตุให้น�ยจ้�งได้รับคว�มเสียห�ยอย่�งร้�ยแรง	
	 	 -	 จงใจทำ�ให้น�ยจ้�งได้รับคว�มเสียห�ยอย่�งร้�ยแรง	



จำานวนปีที่ทำางาน* สิทธิเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์	(ร้อยละ)

น้อยกว่�	3	ปี 0

ครบ	3	ปี	แต่น้อยกว่�	5	ปี 40

ครบ	5	ปี	แต่น้อยกว่�	7	ปี 60

ครบ	7	ปี	แต่น้อยกว่�	9	ปี 80

ครบ	9	ปี	ขึ้นไป 100	

*	 จำานวนปีที่ทำางาน	คือ	นับระยะเวลาตั้งแต่วันแรกที่พนักงานเข้าทำางานกับบริษัทต่อเนื่องกันจนถึงวันที่ออกจากงาน	
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	 	 -	 ฝ�่ฝนืขอ้บงัคบัเก่ียวกับก�รทำ�ง�น	หรอืระเบยีบหรอืคำ�สัง่ของน�ยจ�้งอนัชอบด้วยกฎหม�ย	
	 	 	 และเป็นธรรม	จนเป็นเหตุให้น�ยจ้�งได้รับคว�มเสียห�ยอย่�งร้�ยแรง

	 	 -	 ละทิ้งหน้�ที่เป็นเวล�ส�มวันทำ�ง�นติดต่อกันไม่ว่�จะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ต�มโดยไม่มี	
	 	 	 เหตุอันสมควร	เป็นเหตุให้น�ยจ้�งได้รับคว�มเสียห�ยอย่�งร้�ยแรง

	 	 -	 ไม่แจ้งล�ออกจ�กง�นล่วงหน�้ต�มระเบียบก�รทำ�ง�นของน�ยจ้�ง	จนเป็นเหตุใหน้�ยจ้�ง	
	 	 	 ได้รับคว�มเสียห�ยอย่�งร้�ยแรง

	 	 -	 หรือต�มเงื่อนไขข้อบังคับกองทุน	ของแต่ละร�ยน�ยจ้�ง

ตัวอย่�ง	
บริษัท	รำ่�รวย	จำ�กัด	กำ�หนดเงื่อนไขว่�	กรณีสม�ชิกล�ออกจ�กง�นถูกต้องต�มเงื่อนไขที่น�ยจ้�ง

กำ�หนด	จะได้รับเงินสมทบของน�ยจ้�ง	และผลประโยชน์เงินสมทบของน�ยจ้�ง	ต�มข้อบังคับกองทุน	
ดังนี้

ห�ก	 น�ยรำ่�รวย	 สม�ชิกกองทุน	 ทำ�ง�นท่ีบริษัท	 เป็นเวล�	 5	 ปี	 6	 เดือน	 และล�ออกจ�กง�น	
ต�มเงื่อนไข	น�ยรำ่�รวย	จะได้รับเงินส่วนของสม�ชิก	(เงินสะสมบวกผลประโยชน์เงินสะสม)	เต็มจำ�นวน	
100%	และได้รับเงินในส่วนของน�ยจ้�ง	(เงินสมทบบวกผลประโยชน์เงินสมทบ)	ในอัตร�	60%

แต่ห�กน�ยมั่งคั่ง	ทำ�ง�นที่บริษัท	 เป็นเวล�	2	ปี	และล�ออกจ�กง�น	น�ยมั่งคั่งจะได้รับเงินส่วน	
ของสม�ชิก	 (เงินสะสมบวกผลประโยชน์เงินสะสม)	 เต็มจำ�นวน	 100%	 แต่จะไม่ได้รับเงินในส่วน	
ของน�ยจ้�ง	(เงินสมทบบวกผลประโยชน์ของเงินสมทบ)	เนื่องจ�กยังทำ�ง�นไม่ครบ	3	ปีต�มที่ข้อบังคับ
กองทุนกำ�หนด

ม�ถึงตรงน้ี	สม�ชกิคงทร�บแลว้ว�่	ห�กสม�ชกิทำ�ง�นกับน�ยจ�้งม�กข้ึน	สม�ชกิจะได้รบัส่วนของ
เงินสมทบ	บวกผลประโยชน์ของเงินสมทบของน�ยจ้�ง	เพิ่มขึ้นเช่นกัน



14

PROVIDENT FUNDคู่มือสมาชิกกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

	 5.	การสิ้นสมาชิกภาพ
	 ก�รสิ้นสม�ชิกภ�พ	เช่น	กรณีออกจ�กง�น	ออกจ�กกองทุน	เกษียณอ�ยุ	หรือ	เสียชีวิต	สม�ชิก

จะได้รับเงินกองทุนต�มเงื่อนไขที่ระบุในข้อบังคับกองทุน	โดยสม�ชิกมีสิทธิเลือกรับเงิน	ดังนี้

ท�งเลือกที่	1	:	ขอรับเงินทั้งหมดที่ตนมีสิทธิได้รับทันที		 	
โดยเมื่อบริษัทจัดก�รได้รับหนังสือแจ้งก�รสิ้นสุดสม�ชิกภ�พ	 และเอกส�รท่ีครบถ้วนจ�ก	

คณะกรรมก�รกองทุน/ฝ่�ยบุคคลแล้ว	 บริษัทจัดก�รจะดำ�เนินก�รข�ยหน่วยให้กับสม�ชิกในวัน	
คำ�นวณหน่วยท่ีใกล้ที่สุด	 แล้วจึงทำ�เช็คสั่งจ่�ยระบุชื่อสม�ชิกหรือผู้รับผลประโยชน์	 (กรณีสม�ชิก	
เสียชีวิต)	แล้วนำ�ส่งให้คณะกรรมก�รกองทุน/ฝ่�ยบุคคล	พร้อม	“ร�ยง�นส่วนของสม�ชิกกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพเมื่อสิ้นสุดสม�ชิกภ�พ”	 (Termination	Statement	 of	 Provident	 Fund	Account)	 ซึ่งจะมี	
ร�ยละเอียดเงินที่สม�ชิกได้รับและภ�ษีหัก	ณ	ที่จ่�ย	 เพ่ือให้สม�ชิกเก็บไว้เป็นหลักฐ�นในก�รย่ืน	
แบบแสดงร�ยก�รภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�	 ซึ่งสม�ชิกจะได้รับเงินภ�ยในเวล�ไม่เกิน	 30	 วัน		
นับแต่วันสิ้นสม�ชิกภ�พ	

ท�งเลือกที่	2	:	ยังไม่ขอรับเงินตอนนี้
กรณีสม�ชิกล�ออกจ�กง�นหรือเกษียณอ�ยุ	 สม�ชิกส�ม�รถเลือกไม่นำ�เงินออกจ�กกองทุน		

โดยส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ดังนี้
1.	ขอโอนเงินกองทุนไปยังน�ยจ้�งใหม่	
	 วิธีนี้จะทำ�ได้เฉพ�ะกรณีสม�ชิกย้�ยง�นโดยมีวันทำ�ง�นต่อเน่ืองจ�กน�ยจ้�งเดิมและส�ม�รถ

สมัครเป็นสม�ชิกกองทุนของน�ยจ้�งใหม่ได้ทันทีต่อเน่ืองจ�กสม�ชิกภ�พของกองทุนเดิม	 โดยสม�ชิก
ส�ม�รถแจ้งคว�มประสงค์ผ่�นน�ยจ้�งเดิมและน�ยจ้�งใหม่ก่อนสิ้นสม�ชิกภ�พ	และบริษัทจัดก�รจะ
ดำ�เนินก�รทำ�เช็คสั่งจ่�ยชื่อกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพของน�ยจ้�งใหม่	 ส่งให้คณะกรรมก�รกองทุน/ฝ่�ย
บุคคลของน�ยจ้�งเดิมพร้อมร�ยง�น	ซึ่งสม�ชิกจะต้องม�รับเช็คพร้อมร�ยง�นที่น�ยจ้�งเดิมเพื่อนำ�ไป
ใหน้�ยจ้�งใหมเ่พ่ือสง่ตอ่ใหบ้รษิทัจดัก�รนำ�เงนิเข�้กองทนุของน�ยจ�้งใหม	่กรณีนีส้ม�ชกิยังไมไ่ดน้ำ�เงนิ
ออกจ�กกองทุน	ดังนั้น	จึงยังไม่ต้องเสียภ�ษี	อีกทั้งอ�ยุสม�ชิกกองทุนส�ม�รถนับต่อเนื่องจ�กกองทุน
เดิมได้	(เพื่อสิทธิประโยชน์ท�งภ�ษี)

2.	ขอคงเงินไว้ในกองทุน	
	 สม�ชิกส�ม�รถขอคงเงินไว้ในกองทุนได้	 กรณีท่ีสม�ชิกสิ้นสม�ชิกภ�พเน่ืองจ�กออกจ�กง�น

หรือเกษียณอ�ยุ	 โดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งคว�มประสงค์ขอคงเงินไว้ในกองทุน	 โดยสม�ชิกต้องเสีย	
ค่�ธรรมเนียมคงเงินให้แก่บริษัทจัดก�รเป็นร�ยปี	 โดยส�ม�รถขอต่ออ�ยุก�รคงเงินได้ปีต่อปีโดยแจ้ง
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บริษัทจัดก�รล่วงหน้�พร้อมทั้งชำ�ระค่�ธรรมเนียมคงเงินสำ�หรับปีถัดไป	ทั้งน้ี	 สม�ชิกมีสิทธิขอนำ�เงิน	
ออกจ�กกองทุนได้ทุกเมื่อ	 โดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งคว�มจำ�นงขอนำ�เงินออกจ�กกองทุน	 ซึ่งบริษัท
จัดก�รจะทำ�เช็คสั่งจ่�ยระบุช่ือสม�ชิก	 พร้อมทั้งหักภ�ษี	ณ	 ที่จ่�ย	 (ห�กเข้�เงื่อนไขต้องเสียภ�ษี)		
หรือชื่อกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพของน�ยจ้�งใหม่	 กรณีสม�ชิกขอโอนย้�ยกองทุน	 วัตถุประสงค์หลักๆ		
ของก�รขอคงเงินไว้ในกองทุน	มีดังนี้

	 •	 เพ่ือรอโอนย้�ยกองทุนไปยังกองทุนของน�ยจ้�งใหม่	 กรณีย้�ยง�นแต่ข้อบังคับกองทุน	
	 	 ของน�ยจ้�งใหม่กำ�หนดให้พ้นทดลองง�นหรือต้องมีอ�ยุง�นครบ	1	ปีก่อน	จึงจะสมัครเป็น	
	 	 สม�ชิกกองทุนได้	หรือกรณีน�ยจ้�งใหม่ไม่มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	

	 •	เพ่ือบริห�รจัดก�รกับคว�มผันผวนของมูลค่�เงินกองทุนด้วยตนเอง	 กรณีสม�ชิกส้ิน	
	 	 สม�ชิกภ�พช่วงที่ภ�วะตล�ดก�รลงทุนไม่ดี	 ซึ่งอ�จทำ�ให้เงินกองทุนมีผลประโยชน์ลดลง	
	 	 หรือข�ดทุน	 เน่ืองจ�กร�ค�ตล�ดของทรัพย์สินที่ลงทุนปรับลดลงเป็นผลให้ร�ค�ต่อหน่วย	
	 	 ลดลง	 สม�ชิกส�ม�รถขอคงเงินไว้ในกองทุนเพ่ือชะลอก�รรับเงินกองทุนออกไปจนกว่�	
	 	 ภ�วะตล�ดก�รลงทุนจะดขีึน้	แลว้คอ่ยขอนำ�เงนิออกจ�กกองทนุซึง่สม�ชกิจะไดร้บัเงนิกองทนุ	
	 	 ต�มร�ค�ต่อหน่วยของวัน	Trade	Date	ที่บริษัทจัดก�รดำ�เนินก�รข�ยหน่วยให้แก่สม�ชิก	

	 •	เพ่ือบริห�รภ�ระภ�ษี	 ด้วยกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพมีวัตถุประสงค์สำ�คัญให้สม�ชิกกองทุน	
	 	 มีคุณภ�พชีวิตที่ดีและมีเงินพอใช้หลังเกษียณ	กรมสรรพ�กรจึงให้สิทธิยกเว้นภ�ษีเงินได้	
	 	 ทั้งจำ�นวนสำ�หรับเงินที่สม�ชิกได้รับจ�กกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพด้วยเหตุออกจ�กง�นโดยมี	
	 	 อ�ยุตัว	 55	 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	 และมีอ�ยุสม�ชิกกองทุนต้ังแต่	 5	 ปีข้ึนไป	 กรณีสม�ชิกส้ิน	
	 	 สม�ชิกภ�พโดยยังไม่เข้�เงื่อนไขได้รับยกเว้นภ�ษีดังกล่�ว	สม�ชิกส�ม�รถขอคงเงินไว้ใน	
	 	 กองทุน	เพ่ือรอให้อ�ยุครบ	55	ปบีรบิรูณ์แลว้คอ่ยนำ�เงนิออก	หรอื	เพ่ือรอให้อ�ยุสม�ชกิกองทุน	
	 	 ครบ	5	ปีแล้วค่อยนำ�เงินออก	ซึ่งจะทำ�ให้สม�ชิกเข้�เกณฑ์ได้รับยกเว้นภ�ษี	

3.	ขอรับเงินจ�กกองทุนเป็นงวด	
	 เฉพ�ะกรณีสม�ชิกสิ้นสม�ชิกภ�พเนื่องจ�กเกษียณอ�ยุกับน�ยจ้�ง	 (ท้ังน้ีต้องมีอ�ยุครบ	

55	 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	 และมีอ�ยุสม�ชิกกองทุน	 5	 ปีขึ้นไป)	 สม�ชิกส�ม�รถขอรับเงินจ�กกองทุน	
เป็นร�ยงวดได้	 ต�มเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดก�รและคณะกรรมก�รกองทุนกำ�หนด	 ซึ่งสม�ชิกส�ม�รถ	
แจ้งคว�มประสงค์ขอรับเงินเป็นร�ยงวดได้โดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งคว�มประสงค์ขอรับเงิน	
เป็นงวดพร้อมทั้งชำ�ระค่�ธรรมเนียมครั้งแรกให้แก่บริษัทจัดก�ร	ร�ยละเอียดเพิ่มเติม	ส�ม�รถศึกษ�ได้
จ�กภ�คผนวก
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นโยบายการลงทุน

นโยบ�ยก�รลงทนุ	คอื	ก�รกำ�หนดขอบเขตในก�รบรหิ�รเงนิกองทนุสำ�รองเลีย้งชพี	ซึง่คณะกรรมก�ร
กองทนุจะตอ้งตกลงนโยบ�ยก�รลงทนุกบับรษิัทจดัก�รไวเ้ปน็ล�ยลกัษณอ์กัษร	เพือ่ใหผู้จ้ดัก�รกองทนุ
ใชเ้ปน็กรอบในก�รบรหิ�รเงนิกองทุน	ซึง่ผูจ้ดัก�รกองทุนจะตอ้งลงทนุในทรพัย์สนิทีล่งทนุได	้และภ�ยใต้
อัตร�ส่วนที่กำ�หนดโดยสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	ด้วย

ประเภททรัพย์สินที่กองทุนลงทุนได้
•	 เงนิฝาก	ตราสารท่ีเทียบเท่าเงนิสด	เชน่	เงนิฝ�กธน�ค�รพ�ณิชย์	ธน�ค�รทีม่กีฎหม�ยเฉพ�ะ	

	 จัดตั้งข้ึนหรือ	 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงินต�มกฎหม�ยว่�ด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถ�บัน	
	 ก�รเงินต�มที่สำ�นักง�นกำ�หนด	เป็นต้น

•	 ตราสารแห่งหนี้	 ได้แก่	พันธบัตร	ตั๋วเงินคลัง	บัตรเงินฝ�ก	ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน	ตั๋วแลกเงิน	หุ้นกู้		
	 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

•	 ตราสารแห่งทุน	ได้แก่	หุ้น	ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	
•	 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	ได้แก่	หุ้นกู้แปลงสภ�พ  
•	 หน่วยลงทุน	ได้แก่	หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
•	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
•	 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	(Reverse	Repo)
•	 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
•	 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
•	 ตราสารที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	(Structured	Note)

นโยบายการลงทุนมีกี่ประเภท	?
นโยบ�ยก�รลงทุนของกองทุน	แบ่งเป็นประเภทหลักๆ	3	ประเภท	ดังนี้
1.	นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้	(Fixed	Income	Fund)
	 ลงทนุในเงนิฝ�กและตร�ส�รหน้ีต�่งๆ	เชน่	พันธบตัรรฐับ�ล	ตัว๋เงนิคลงั	บตัรเงนิฝ�กของธน�ค�ร	

ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน	 ตั๋วแลกเงิน	 หุ้นกู้	 เป็นต้น  ในสัดส่วนร้อยละ	 100	 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	 (NAV)		
(ในอน�คต	 จะมีก�รแก้ไขประก�ศสำ�นักง�น	 ก.ล.ต.	 ให้ลงทุนในเงินฝ�กและตร�ส�รหน้ีต่�งๆ		
ณ	ขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่�ร้อยละ	80	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	(NAV))
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2.	นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน	(Equity	Fund)
	 ลงทุนในตร�ส�รทุนหรือหุ้น	 เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	 65	 ของมูลค่�ทรัพย์สิน	

สุทธิ	 (NAV)	 (ในอน�คต	 จะมีก�รแก้ไขประก�ศสำ�นักง�น	 ก.ล.ต.	 ให้ลงทุนในตร�ส�รทุนหรือหุ้น		
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	80	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	(NAV))	และเงินส่วนที่เหลืออ�จไป
ลงทุนไว้ในเงินฝ�ก	และตร�ส�รหนี้ด้วยก็ได้	หรือนำ�เงินทั้งหมดไปลงทุนในตร�ส�รทุนล้วนๆ	ก็ได้ 

3.	นโยบายการลงทุนแบบผสม	(Mixed	Fund)
	 ลงทุนท้ังในเงินฝ�ก	ตร�ส�รหน้ี	 และตร�ส�รทุน	ทั้งน้ี	 อ�จมีก�รกำ�หนดเพด�นก�รลงทุนใน

ตร�ส�รทุน	หรือ	หุ้น	เช่น	ไม่เกินร้อยละ	10	หรือ	20	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	(NAV)	เป็นต้น 

นอกจ�กน้ี	ยังมีนโยบ�ยก�รลงทุนประเภทอืน่ๆ	อีกม�กม�ย	แตข่อยกตวัอย่�งแค่	2	นโยบ�ย	
ดังนี้

1.	นโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุน	(Feeder	Fund)
	 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึง	 โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�	

ร้อยละ	80	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	(NAV)
2.	นโยบายการลงทุนในต่างประเทศ	(Foreign	Investment	Fund:	FIF)
	 ลงทุนในหลักทรัพย์ต่�งประเทศ	เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	80	ของมูลค่�ทรัพย์สิน

สุทธิ	(NAV)

รูปแบบการกำาหนดหรือเลือกนโยบายการลงทุน	
	 1.	นโยบายการลงทุนเดียวสำาหรับสมาชิกทุกคน

	 •	กรณีกองทุนเดี่ยว*	 คณะกรรมก�รกองทุนจะเป็นผู้กำ�หนดนโยบ�ยก�รลงทุนร่วมกับบริษัท	
	 	 จัดก�ร	โดยกำ�หนดเพียงนโยบ�ยก�รลงทุนเดียวสำ�หรับสม�ชิกทุกคน	เช่น	นโยบ�ยก�รลงทุน	
	 	 แบบผสม	(หุ้นไม่เกิน	15%)

	 •	กรณีกองทุนร่วม**	คณะกรรมก�รกองทุนจะเป็นผู้เลือกนโยบ�ยก�รลงทุนท่ีบริษัทจัดก�ร	
	 	 นำ�เสนอ	 เพียงนโยบ�ยก�รลงทุนเดียวสำ�หรับสม�ชิกทุกคน	 เช่น	นโยบ�ยก�รลงทุนตร�ส�ร	
	 	 แห่งหนี้	
	 2.	สมาชิกมีสิทธิเลือกนโยบายการลงทุนเอง	(Employee’s	Choice)

	 •	กรณีกองทุนเด่ียว*	 คณะกรรมก�รกองทุนจะเป็นผู้กำ�หนดจำ�นวนและประเภทนโยบ�ย	
	 	 ก�รลงทนุรว่มกับบรษิทัจดัก�ร	เชน่	กำ�หนด	2	นโยบ�ยก�รลงทุน	คือ	นโยบ�ยก�รลงทุนตร�ส�ร	
	 	 แหง่หนี	้และ	นโยบ�ยก�รลงทนุตร�ส�รแหง่ทนุ	แลว้จดัแผนก�รลงทุนเพ่ือให้สม�ชกิแต่ละคน	



นโยบายการลงทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารแห่งทุน ระดับความเสี่ยง
ของแผนการลงทุนระดับความเสี่ยง 2 7

แผนการลงทุน

แผน	1 100% 0% 2.00

แผน	2 80% 20% 6.50

แผน	3 70% 30% 3.50
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	 	 เลือกนโยบ�ยก�รลงทุนเอง	 ท้ังน้ี	 ก่อนที่สม�ชิกจะเลือกแผนก�รลงทุน	 สม�ชิกต้องทำ�		
	 	 “แบบประเมินคว�มเสี่ยงเพ่ือคว�มเหม�ะสมในก�รเลือกนโยบ�ยก�รลงทุน/แผนก�รลงทุน”		
	 	 (Member	Risk	Profile)	เพื่อจะได้ทร�บว่�ตนเองรับคว�มเสี่ยงได้ม�กน้อยแค่ไหน	เหม�ะกับ	
	 	 นโยบ�ยหรือแผนก�รลงทุนประเภทใด

ตัวอย่�ง



นโยบายการลงทุน ตราสารแห่งหนี้ ผสมหุ้นไม่เกิน	25% ตราสารแห่งทุน ระดับความเสี่ยง
ของแผนการลงทุนระดับความเสี่ยง 2 3.5 7

แผนการลงทุน

แผน	1 100% 0% 0% 2.00

แผน	2 0% 100% 0% 3.50

แผน	3 60% 0% 40% 4.00

แผน	4 50% 0% 50% 4.50
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	 •	กรณีกองทุนร่วม**	 คณะกรรมก�รกองทุนจะเป็นผู้เลือกนโยบ�ยก�รลงทุนท่ีบริษัทจัดก�ร	
	 	 นำ�เสนอ	 แล้วจัดแผนก�รลงทุนให้สม�ชิกแต่ละคนเลือกเอง	 ทั้งน้ี	 ก่อนที่สม�ชิกจะเลือก	
	 	 แผนก�รลงทุน	 สม�ชิกต้องทำ�	 “แบบประเมินคว�มเสี่ยงเพ่ือคว�มเหม�ะสมในก�ร	
	 	 เลือกนโยบ�ยก�รลงทุน/แผนก�รลงทุน”	(Member	Risk	Profile)	เพื่อจะได้ทร�บว่�ตนเองรับ	
	 	 คว�มเสี่ยงได้ม�กน้อยแค่ไหน	เหม�ะกับนโยบ�ยหรือแผนก�รลงทุนประเภทใด

ตัวอย่�ง

อนึ่ง	แผนก�รลงทุนข้�งต้น	ส�ม�รถปรับเปลี่ยนได้ต�มคว�มเหม�ะสม	และคณะกรรมก�รกองทุน
จะต้องกำ�หนดแผนก�รลงทุนที่เป็นตัวเลือกอัตโนมัติ	 (Default	Plan)	ไว้ด้วยกรณีที่สม�ชิกไม่แจ้งเลือก
แผนก�รลงทุน	 โดยแนะนำ�ให้กำ�หนดแผนที่มีคว�มเสี่ยงน้อยท่ีสุดในจำ�นวนแผนก�รลงทุนท้ังหมดท่ี
เปิดให้สม�ชิกเลือก

ทั้งนี้	 สม�ชิกส�ม�รถเปลี่ยนแผนก�รลงทุนได้ต�มจำ�นวนและระยะเวล�ท่ีคณะกรรมก�รกองทุน
กำ�หนด	เช่น	ปีละ	1	ครั้ง	โดยส่งแบบฟอร์มแจ้งคว�มประสงค์ในก�รเปลี่ยนแผนก�รลงทุนให้ฝ่�ยบุคคล
ภ�ยในเดือนพฤศจิก�ยน	ซึ่งจะมีผลในเดือนมกร�คมของปีถัดไป	 เป็นต้น	 โดยสม�ชิกจะได้รับร�ยง�น	
ก�รสับเปลี่ยนแผนก�รลงทุน	(Switching	Report)	เพื่อทร�บข้อมูลในก�รเปลี่ยนแผนด้วย

 * กองทุนเดี่ยว	(Single	Fund)	หมายถึง	กองทุนที่มีนายจ้างรายเดียวหรือกลุ่มนายจ้างหลายรายที่เป็นเครือเดียวกัน	 
	 	 ซึ่งจะจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกองทุนอื่น	 โดยทั่วไปจะต้องมีขนาดกองทุนไม่ตำ่ากว่า	 100	 ล้านบาท 
	 	 จึงจะสามารถจัดตั้งเป็นกองทุนเดี่ยวได้
 ** กองทุนร่วม	 (Pool	 Fund)	 หมายถึง	กองทุนท่ีประกอบด้วยนายจ้างหลายๆ	 รายซ่ึงไม่ใช่เครือกัน	 โดยรวมเม็ดเงิน 
	 	 ของหลายๆ	 นายจ้างมาอยู่ในกองทุนเดียวกันเพ่ือให้การบริหารเงินลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ช่วยลด 
	 	 คา่ใชจ้า่ย	และกระจายความเสีย่งในการลงทนุไดด้ข้ึีน	เหมาะกับนายจา้งทียั่งไมเ่คยจดัตัง้กองทุน	หรอืมขีนาดกองทุน 
	 	 ตำ่ากว่า	100	ล้านบาท
***	 ตามประกาศที่	สน.21/2556	เรื่อง	หลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และวิธีการจัดการกองทุน	(ฉบับที่	12)	กรณีที่กองทุนสำารอง 
	 	 เลี้ยงชีพกำาหนดให้สมาชิกมีสิทธิเลือกนโยบายการลงทุนเองได้	 ให้บริษัทจัดการดำาเนินการจัดให้สมาชิกทบทวน 
	 	 ความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน	ทุกรอบ	2	ปีปฏิทินนับแต่ปีที่ได้ทำาการประเมินครั้งล่าสุด



20

PROVIDENT FUNDคู่มือสมาชิกกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

เมื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำารองเลี้ยงชีพแล้ว	สมาชิกจะได้รับประโยชน์อย่างไร
1.	ได้รับเงินสมทบของนายจ้าง	 เพิ่มเติมจากเงินสะสมท่ีสมาชิกออม	 กรณีสิ้นสม�ชิกภ�พ	

ต�มเงื่อนไขท่ีได้รับเงินสมทบของน�ยจ้�ง	 ซึ่งถือเป็นก�รออมเงินท่ีดีม�กเพร�ะมีคนช่วยสมทบเงิน	
ให้เร�ด้วย	

2.	มีเงินก้อนไว้ใช้เมื่อออกจากงาน	ทุพพลภาพ	หรือ	เกษียณอายุ	(โดยจะได้รับเงินสะสมและ	
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจ�กเงินสะสมของตนเองท้ังจำ�นวน	บวกกับเงินสมทบและผลประโยชน์ท่ีเกิดจ�ก	
เงินสมทบของน�ยจ้�งต�มเงื่อนไขที่ระบุในข้อบังคับกองทุนของแต่ละน�ยจ้�ง)	 เนื่องจ�กเมื่อผ่�นพ้น	
วัยทำ�ง�นสู่วัยเกษียณ	ลูกจ้�งจะไม่มีร�ยได้จ�กง�นประจำ�อีกต่อไป	ดังน้ัน	 ก�รออมเงินผ่�นกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพจึงเป็นก�รสร้�งวินัยก�รออมแล้วยังมีก�รนำ�เงินไปบริห�รให้เกิดดอกผลงอกเงยโดย	
บริษัทจัดก�รที่เป็นมืออ�ชีพ	เพื่อเตรียมพร้อมสู่อน�คตที่ดี

3.	มีเงินก้อนเป็นมรดกให้ทายาท	หรือผู้รับผลประโยชน์กรณีสมาชิกเสียชีวิต
4.	ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี	ดังนี้
 กรณียังเป็นสมาชิกกองทุน 	 	 	 	 	
	 (1)	 ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจ�กก�รลงทุนของกองทุน	 เช่น	 ดอกเบี้ยเงินฝ�ก		

	 	 เงินปันผล	 และกำ�ไรจ�กก�รข�ยหลักทรัพย์	 ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภ�ษี	 (ตร�บเท่�ท่ี	
	 	 ยังเป็นสม�ชิกอยู่ในกองทุน)

	 (2)	 เงินสะสมที่สม�ชิกนำ�ส่งเข้�กองทุนในแต่ละเดือน	 ส�ม�รถนำ�ม�หักเป็นค่�ลดหย่อน	
	 	 ในก�รคำ�นวณภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�	ต�มท่ีจ่�ยจริงแต่ไม่เกินร้อยละ	15	 ของเงินได้	
	 	 ต่อปีและไม่เกินปีละ	 500,000	 บ�ท	 (เมื่อนับรวมกับค่�ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพ่ือ	
	 	 ก�รเลีย้งชพี	(Retirement	Mutual	Fund	-	RMF)	และเบีย้ประกันชวิีตแบบบำ�น�ญ	(Annuity)

ตัวอย่�ง
สมมติสม�ชิกกองทุนมีเงินเดือน	 25,000	บ�ท	 เงินได้ท้ังปี	 300,000	บ�ท	และนำ�ส่งเงินสะสม	

เข้�กองทุน	=	30,000	บ�ท	เมื่อนำ�ไปกรอก	ภงด.	จะต้องแยกเป็น	2	ยอด	คือ	
1.	ลดหย่อนเงินสะสม	10,000	บ�ท	(สูงสุดไม่เกิน	10,000	บ�ท)	และ
2.	ยกเว้นเงินสะสม	จำ�นวน	20,000	บ�ท	(สูงสุดไม่เกิน	490,000	บ�ท)	ต�มตัวอย่�ง	ดังนี้

ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ



สมาชิกกองทุน ไม่เป็นสมาชิก

เงินได้ประจำ�ปี 300,000 300,000

หัก	 ยกเว้นเงินสะสม	(ในส่วนที่เกิน	10,000) 20,000 0

คงเหลือเงินได้ 280,000 300,000

หัก	 ค่�ใช้จ่�ย	40%	แต่ไม่เกิน	60,000 60,000 60,000

เงินได้หลังหักค่�ใช้จ่�ย 220,000 240,000

หัก	 ลดหย่อนส่วนตัว 30,000 30,000

เหลือ 190,000 210,000

หัก	 ลดหย่อนเงินสะสม	(ภายใน	10,000) 10,000 0

เงินได้ที่ต้องนำ�ไปเสียภ�ษี 180,000 210,000

ภ�ษี (30,000	*	5%) (60,000*	5%)

ภ�ษีที่ต้องชำ�ระ 1,500 3,000	

ประหยัดภาษีได้ปีละ	3,000	-	1,500	=	1,500	บาท

PROVIDENT FUND คู่มือสมาชิกกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
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*	 รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จาก	แบบ	ภงด.	90	และ	91

ดังนั้น	สม�ชิกกองทุนเสียภ�ษีเพียง	1,500	บ�ท	เปรียบเทียบกับลูกจ้�งร�ยอื่นที่ไม่ได้เป็นสม�ชิก
กองทุนและมีร�ยได้เท่�กัน	ต้องเสียภ�ษีเป็นจำ�นวน	3,000	บ�ท



1. à§Ô¹ÊÐÊÁ

2. à§Ô¹ÊÁ·º3. ¼Å»ÃÐâÂª¹� à§Ô¹ÊÐÊÁ
4. ¼Å»ÃÐâÂª¹�  à§Ô¹ÊÁ·º

เงินสะสม
ไม่ต้องเสียภาษี

ผลประโยชน์ของเงินสะสม, 
เงินสมทบ, ผลประโยชนข์อง 
เงินสมทบ�
จะเสียภาษีหรือไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข�ดังนี้
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	 กรณีสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุน		 	 	 	 	

เงื่อนไขที่	1	 :	 หากสมาชกิลาออกจากงาน	โดยมีอายงุานไม่ถงึ	5	ป	ีหรอื	ลาออกจากกองทุน	 
	 	 	 โดยไม่ลาออกจากงาน	

	 	 	 •	 ต้องนำ�เงินทั้ง	3	ส่วนไปรวมกับเงินได้ประจำ�ปีเพื่อคำ�นวณภ�ษี	ต�มหลักเกณฑ	์
	 	 	 	 ที่กรมสรรพ�กรกำ�หนด	

อน่ึง	 ในกรณีที่สม�ชิกล�ออกจ�กกองทุนโดยไม่ออกจ�กง�น	 เงินท่ีสม�ชิกได้รับจ�กกองทุน	
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ท�งภ�ษี	 และไม่ส�ม�รถเลือกเสียภ�ษีแยกต่�งห�กจ�กเงินได้ประเภทอื่น	
เนื่องจ�กไม่ใช่เงินได้ที่น�ยจ้�งจ่�ยให้ครั้งเดียวเพร�ะเหตุออกจ�กง�น

เงื่อนไขที่	2	 :	 หากสมาชิกลาออกจากงาน	โดยมีอายุงานครบ	5	ปีขึ้นไป	
	 	 	 •	 มีสิทธิเลือกนำ�เงินทั้ง	3	ส่วนไปรวมกับเงินได้ประจำ�ปีเพื่อคำ�นวณภ�ษี	หรือ
	 	 	 •	 มีสิทธิเลือกนำ�เงินทั้ง	3	ส่วน	แยกต่�งห�กจ�กเงินได้ประจำ�ปีเพื่อคำ�นวณภ�ษ	ี

	 	 	 	 กรณีเงินได้ที่น�ยจ้�งจ่�ยให้คร้ังเดียวเมื่อออกจ�กง�น	 ซึ่งจะได้ลดหย่อน	
	 	 	 	 เพิ่มด้วย



เงินสมทบ	+	ผลประโยชน์เงินสมทบและผลประโยชน์เงินสะสม 100,000 บ�ท

หัก	 7,000*	10	ปี	(จำานวนปีที่ทำางาน*) 70,000 บ�ท

คงเหลือ																 30,000				 บ�ท

หัก	 ค่าลดหย่อนอีก	50% 15,000 บ�ท

เงินสุทธิที่นำ�ไปเสียภ�ษี 15,000 บ�ท

	 ภ�ษี 750 บ�ท

เงินสมทบ
+

ผลประโยชน์ของเงินสะสม
+

ผลประโยชน์ของเงินสมทบ

ได้เท่าไร
เอาไป
คำ�นวณ
ภาษี

7,000
X

จำ�นวนปีที่ทำ�งาน >> >>A
A
2
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ตัวอย่�ง
สม�ชิกกองทุนล�ออกจ�กง�น	โดยมีอ�ยุง�น	10	ปี	และได้รับเงินจ�กกองทุนทั้งสิ้น	100,000	บ.	

(ไม่รวมเงินสะสม)

เงื่อนไขที่	3	 :	 หากสมาชกิออกจากงาน	โดยมีอายคุรบ	55	ปบีรบิรูณข์ึน้ไป	และมีอายุสมาชกิ 
	 	 	 กองทุน	5	ปีขึ้นไป	

	 	 	 •	 เงินก้อนที่ได้รับจ�กกองทุน	จะได้รับยกเว้น	ไม่ต้องเสียภาษีทั้งจำ�นวน

Tips!
หากสมาชิกออกจากงานโดยมีอายุไม่ถึง	55	ปี	หรือ	มีอายุสมาชิกกองทุนไม่ถึง	5	ปี	สมาชิกสามารถ
คงเงินไว้ในกองทุนเพื่อรอให้อายุตัวครบ	55	ปีบริบูรณ์	หรือ	อายุสมาชิกกองทุนครบ	5	ปี	แล้วแต่กรณี	
แล้วจึงค่อยนำาเงินออกจากกองทุน	สมาชิกจะได้รับยกเว้นภาษีด้วย

เงื่อนไขที่	4	 :	 หากสมาชิกเสียชีวิต	หรือ	ทุพพลภาพ	
	 	 	 •	 เงินก้อนที่ได้รับจ�กกองทุน	จะได้รับยกเว้น	ไม่ต้องเสียภาษีทั้งจำ�นวน

*	 ทั้งนี้	กรณีอายุงานมากกว่า	5	ปี	และมีเศษจำานวนวัน	หากจำานวนวันทำางานตั้งแต่	183	วันขึ้นไป	นับเป็น	1	ปี	น้อยกว่า	 
	 183	วัน	ให้ปัดทิ้ง
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บริการตรวจสอบยอดเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์
	 เอไอเอ	 มีระบบสอบถ�มข้อมูลกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	 บริก�รแก่สม�ชิก	 24	 ชั่วโมงทุกวัน		

ผ่�น	2	ช่องท�ง	ดังนี้
ช่องทางที่	1
บริก�รผ่�นระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ	(IVR)	โทร.	0	2634-8888	
กด	2		ติดต่อฝ่�ยกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
กด	3		สอบถ�มยอดเงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
	 	 เข้�สู่ขั้นตอนก�รทำ�ร�ยง�นที่ท่�นต้องก�ร
		 	 กด	1		 สอบถ�มข้อมูลสถ�นภ�พของกองทุนและร�ค�ต่อหน่วย
	 	 	 -		 กดรหัสประจำ�ตัว*	IVR	ต�มด้วยเครื่องหม�ย	#
	 	 	 -	 กดรหัสผ่�น**	IVR	ต�มด้วยเครื่องหม�ย	#
		 	 กด	2	 สอบถ�มยอดจำ�นวนหน่วยและร�ค�ต่อหน่วยของสม�ชิก
	 	 	 -		 กดรหัสประจำ�ตัว*	IVR	ต�มด้วยเครื่องหม�ย	#
	 	 	 -	 กดรหัสผ่�น**	IVR	ต�มด้วยเครื่องหม�ย	#
		 	 กด	3	 สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีของสม�ชิกกองทุน
	 	 กด	4	 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	ภ�ยใต้ก�รจัดก�รของ	เอไอเอ	
	 	 กด	5	 สำ�หรับทำ�ก�รร้องเรียน
		 	 กด	6	 ติดต่อเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยจัดก�รกองทุน
	

บริการพิเศษสำ�หรับสมาชิกกองทุนภายใต้การจัดการของ�AIA

	 *	 สมาชิกจะได้รับรหัสประจำาตัว	 IVR	 ท่ีปรากฏในรายงานยอดเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพท่ีสมาชิกได้รับทุก	6	 เดือน	 
	 	 (Individual	Statement)	
	**	 สมาชิกจะได้รับรหัสผ่าน	 IVR	 จาก	 Password	 Slip	 ซึ่งส่งให้ครั้งเดียวหลังเป็นสมาชิก	 2	 เดือน	 (หากสมาชิกทำา 
	 	 รหัสผ่านหาย	สามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ใน	Website	หรือ	email	โดยระบุชื่อนามสกุล	ชื่อบริษัท	และรหัสพนักงาน	/	 
	 	 รหัสสมาชิก	และส่งมาที่	th.pension@aia.com)	
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ช่องทางที่	2
บริก�รผ่�นอินเตอร์เน็ตที่	www.aia.co.th
1.	เข้�สู่	Website	:	www.aia.co.th
2.	เลือกหัวข้อ	“ข้อมูลกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	สำ�หรับสม�ชิก”	(ที่เมนูขว�บนใต้หัวข้อ	My	AIA)
3.	เข้�สู่หน้�จอ	Login
	 3.1	กรณีสม�ชิกใหม่	หรือ	ยังไม่เคยลงทะเบียนก�รใช้ง�น	ให้	Click	ที่	“กรณีเป็นก�รเข้�สู่ระบบ	

	 	 ครั้งแรก	โปรดคลิกที่นี่”	เพื่อทำ�ก�รลงทะเบียน	โดยลงทะเบียนเพียงครั้งแรกครั้งเดียว	และ	
	 	 กรุณ�จำ�รหัสผ่�น	Internet	ใหม่ที่ท่�นทำ�ก�รเปลี่ยนไว้	เพื่อใช้ในก�รเข้�ระบบครั้งต่อไป

	 3.2	กรณีท่ีสม�ชกิเคยลงทะเบยีนก�รใชง้�นไวแ้ลว้	ให้ใสร่หัสประจำ�ตวั*	Internet	และรหสัผ�่น**		
	 	 Internet	และเลือกตอบ	“ยืนยัน”

	 *	 สมาชิกจะได้รับรหัสประจำาตัว	Internet	ที่ปรากฏในรายงานยอดเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพที่สมาชิกได้รับทุก	6	เดือน	 
	 	 (Individual	Statement)	
	**	 สมาชิกจะได้รับรหัสผ่าน	 Internet	 จาก	Password	Slip	 ซึ่งส่งให้ครั้งเดียวหลังเป็นสมาชิก	 2	 เดือน	 (หากสมาชิก 
	 	 ทำารหัสผ่านหาย	 สามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ใน	Website	 หรือ	 email	 โดยระบุชื่อนามสกุล	 ชื่อบริษัท	 และรหัส 
	 	 พนักงาน	/	รหัสสมาชิก	และส่งมาที่	th.pension@aia.com)	

1.	Cllck	เลือก	“ข้อมูลกองทุนสำ�รอง
	 เลี้ยงชีพ	สำ�หรับสม�ชิก

2.	ใส่รหัสประจำ�ตัว	Internet
	 (ดูจ�ก	Statement	หรือ
	 User	ID	Slip)	สำ�หรับรหัสผ่�น		
	 Internet	(ดูจ�ก	Password	Slip)
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กรณีสม�ชิกลืมรหัสผ่�น	ส�ม�รถขอรหัส	Internet	ต�มขั้นตอน	ดังนี้	

1.	กรณีลืมรหัสผ่�น	โปรดคลิกที่นี่

2.	รหัสประจำ�ตัว	Internet
	 ท่�นส�ม�รถดูได้จ�ก	
	 Individual	Statement	
	 ร�ย	6	เดือน
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ตัวอย่างหน้าจอ	Internet	–	รายงานยอดเงินสมาชิกกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุ	:	ข้อมูลจะปรับปรุงเป็นรายสัปดาห์	โดยข้อมูลจะ	update	ทุกวันอังคาร	หากตรงกับวันหยุด	จะเลื่อนเป็นวันพุธ
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บริการอื่นๆ	ผ่านช่องทาง	Internet
เมื่อสม�ชิกใส่รหัสประจำ�ตัว	Internet	และรหัสผ่�น	Internet	แล้ว	เมื่อเข้�สู่หน้�จอ	ภ�ยใต้หัวข้อ	

บริก�รลูกค้�	 สม�ชิกส�ม�รถอ่�นสรุปส�ระสำ�คัญของกองทุน	 (Fact	 Sheet)	 หรือ	 บริก�รเปลี่ยน	
รหัสผ่�น	 หรือ	 ด�วน์โหลดแบบฟอร์มกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	 เช่น	 หนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์		
หนังสือแจ้งคว�มประสงค์ให้คงเงินไว้ในกองทุน	หรือ	หนังสือก�รเปลี่ยนชื่อ-น�มสกุล	เป็นต้น	

ตัวอย่างการดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

สมาชิกยังสามารถเข้าสู่บริการอื่นๆ	
ทางอินเตอร์เน็ตได้ดังนี้
•	 อ่�นสรุปส�ระสำ�คัญของกองทุน
•	 ทำ�แบบทดสอบเพื่อประเมินคว�มเสี่ยง
•	 บริก�รเปลี่ยนรหัสผ่�น
•	 บริก�รด�วน์โหลดแบบฟอร์มต่�งๆ
•	 คำ�ถ�มที่พบบ่อย
โดยเลือก	 Drop	 -	 down	 list	 จากเมนู	
“บริการลูกค้า”	ด้านบน



1

33

4

12

13

14
15
16

5 6 7 8 9

10

11

2

15.1 15.2 15.3 15.4

PROVIDENT FUND

29

คู่มือสมาชิกกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

ภาคผนวก

1.	วิธีอ่านรายงานยอดเงินสมาชิกกองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพ	(Individual	Statement	of	Provident	Fund	
Account)
	 	 1)	 ชื่อสมาชิก 	 ให้สม�ชิกกองทุนตรวจสอบ
ชื่อและน�มสกุล	 ห�กไม่ ถูกต้อง 	 กรุณ�ติดต่อ	
ฝ่�ยบุคคลเพื่อดำ�เนินก�รแก้ไข
	 	 2)	 แผนการลงทุนที่	:
	 	 	 -		กรณีน�ยจ้�งจัดให้สม�ชิกเลือกลงทุนเอง		
	 	 	 	 (Employee’s	 Choice)	 แผนก�รลงทุน	
	 	 	 	 จะระบุต�มแผนก�รลงทุนที่สม�ชิกเลือก
	 	 	 -	 แต่ห�กน�ยจ้�งไม่ได้จัดให้สม�ชิกเลือก	
	 	 	 	 ลงทุนเอง	 หรือมีนโยบ�ยก�รลงทุนเดียว		
	 	 	 	 จะระบุเป็นแผนก�รลงทุนที่	01	เสมอ
	 	 3)	 รหัสประจำาตัว	 IVR	 สำาหรับตรวจสอบ
ข้ อ มูลกอง ทุน ผ่ านระบบตอบรับ โทร ศัพ ท์
อัตโนมัติ	 (IVR)	 สำ�หรับรหัสผ่�น	 IVR	 ส�ม�รถ	
ดูได้จ�ก	Password	Slip	ซึ่งท�งเอไอเอ	 ได้แจกให้กับ
สม�ชกิแลว้นัน้	รหัสประจำาตวั	Internet	สำาหรบัตรวจ
สอบข้อมูลกองทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	 (Internet)	สำ�หรับรหัสผ่�น	 Internet	 ส�ม�รถดูได้จ�ก	
Password	Slip	ซึ่งท�งเอไอเอได้แจกให้กับสม�ชิกแล้วนั้น
	 	 4)	 รหัสกองทุน	/	นโยบายการลงทุน	หมายถึง	นโยบายการลงทุนที่สมาชิกเข้าร่วม
	 	 5)	 สัดส่วนลงทุน	(%)	ตามแผน	
	 	 	 -	 กรณีน�ยจ้�งจัดให้สม�ชิกเลือกลงทุนเอง	 (Employee’s	Choice)	 สัดส่วนลงทุนต�มแผน		
	 	 	 	 คอื	สดัสว่นท่ีสม�ชกิกำ�หนดให้นำ�เงนิสะสมและเงนิสมทบไปลงทนุในแตล่ะนโยบ�ยก�รลงทนุ		
	 	 	 	 (หรือกองทุน)	ต�มแผนก�รลงทุนที่สม�ชิกเลือก
	 	 	 -	 แต่ห�กน�ยจ้�งไม่ได้จัดให้สม�ชิกเลือกลงทุนเอง	หรือมีนโยบ�ยก�รลงทุนเดียว	จะระบุเป็น		
	 	 	 	 สัดส่วน	100%
	 	 6)	 จำานวนหน่วยส่วนของสมาชิก	หม�ยถึง	ยอดจำ�นวนหน่วยทั้งหมดในส่วนของสม�ชิก	ซึ่งเป็น
จำ�นวนหน่วยที่เกิดจ�กก�รนำ�ส่งเงินสะสมเข้�กองทุนในแต่ละงวด	
	 	 7)	 จำานวนหน่วยส่วนของนายจ้าง	 หม�ยถึง	 ยอดจำ�นวนหน่วยทั้งหมดในส่วนของน�ยจ้�ง		
ซึ่งเป็นจำ�นวนหน่วยที่เกิดจ�กก�รนำ�ส่งเงินสมทบในส่วนของน�ยจ้�งเข้�กองทุนในแต่ละงวด	
	 	 8)	 ราคาต่อหน่วยปัจจุบัน	 หม�ยถึง	 ร�ค�ต่อหน่วยของกองทุน	ณ	 วันท่ีสิ้นสุดของร�ยง�น		
เช่น	 ห�กร�ยง�นยอดเงินสม�ชิกกองทุน	 สิ้นสุด	ณ	 30	 มิ.ย.	 2557	 ร�ค�ต่อหน่วยปัจจุบัน	 คือ		
ณ	30	มิ.ย.	2557	หรือ	ห�กร�ยง�นยอดเงินสม�ชิกกองทุน	ณ	31	ธ.ค.	2557	ร�ค�ต่อหน่วยปัจจุบัน		
คือ	ณ	31	ธ.ค.	2557
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	 	 9)	 อัตราผลตอบแทนสุทธิสะสม	คำ�นวณจ�ก

	 อัตราผลตอบแทนสุทธิสะสม	=	ราคาต่อหน่วยปลายงวด	–	ราคาต่อหน่วยต้นงวด*  x	100 
	 	 ราคาต่อหน่วยต้นงวด

	 	 	 ห�กเป็นร�ยง�นยอดเงินกองทุน	สิ้นสุด	ณ	30	มิถุน�ยน	อัตร�ผลตอบแทนสุทธิสะสมที่แสดง
จะไม่คำ�นวณเป็นต่อปี	
	 	 	 อนึ่ง	กรณีร�ยง�นยอดเงินกองทุนสิ้นสุด	ณ	31	ธันว�คม	อัตร�ผลตอบแทนสุทธิสะสมที่แสดง
เป็นอัตร�ผลตอบแทนของกองทุนที่คำ�นวณต่อปี	 แต่ห�กสม�ชิกมีก�รเข้�และออกจ�กกองทุนระหว่�ง
ปี	อัตร�ผลตอบแทนที่แสดงในร�ยง�นจะไม่ตรงกับอัตร�ผลตอบแทนที่สม�ชิกได้รับจริง	
	 	10)	 เฉลี่ย 	 หม�ยถึง	 อัตร�ผลตอบแทนเฉลี่ยต�มสัดส่วนก�รลงทุนในแต่ละนโยบ�ยก�ร	
ลงทุน	 (หรือกองทุน)	 ต�มแผนก�รลงทุนท่ีสม�ชิกเลือก	 กรณีน�ยจ้�งจัดให้สม�ชิกเลือกลงทุนเอง		
(Employee’s	Choice)
	 	11)	 อตัราผลตอบแทนสทุธสิะสม	5	ปี	หรอืนบัแตว่ันทีเ่ริม่บรหิาร	หม�ยถงึ	อัตร�ผลตอบแทน
สุทธิสะสมย้อนหลัง	 5	ปี	 หรือย้อนหลังจนถึงวันท่ีเอไอเอรับบริห�รกองทุน	หรือจนถึงวันที่กองทุนเริ่ม	
จัดตั้ง	(กรณีไม่ถึง	5	ปี)	โดยจะแสดงเฉพ�ะร�ยง�นงวด	31	ธันว�คม	เท่�นั้น
	 	12)	 ยอดยกมา	 หม�ยถึง	 เงินสะสมและเงินสมทบท้ังหมดท่ีมีก�รนำ�ส่งเข้�กองทุนของสม�ชิก	
ตั้งแต่วันแรกที่เข้�เป็นสม�ชิกจนถึงปีก่อนหน้�ปีที่ร�ยง�น
	 	13)	 รับโอนกองทุนระหว่างปี	 หม�ยถึง	 เงินที่สม�ชิกรับโอนม�จ�กกองทุนเดิม	หรือโอนระหว่�ง
น�ยจ้�ง	ในกองทุนเดยีวกันภ�ยในปทีีร่�ยง�นจนถึงวันท่ีร�ยง�น	หรอื	โอนย้�ยเข�้ม�ระหว่�งปเีนือ่งจ�ก
ก�รเปลี่ยนสัดส่วนก�รลงทุน	(fund	switching)	กรณีสม�ชิกเลือกลงทุนเอง	(Employee’s	Choice)
	 	14)	 นำาเข้าระหว่างปี	 หม�ยถึง	 เงินสะสมและเงินสมทบท้ังหมดท่ีนำ�ส่งเข้�กองทุนในระหว่�ง
ปี	 (ตั้งแต่ต้นปี	 คือตั้งแต่วันที่	 1	 มกร�คม	 จนถึงวันที่ร�ยง�น)	 ซึ่งมีก�รเพ่ิมหน่วยให้กับสม�ชิกแล้ว		
กรณีงวดเดือนมิถุน�ยนหรือธันว�คม	 ซึ่งนำ�ส่งเข้�กองทุนไม่ทันวันคำ�นวณจำ�นวนหน่วยสุดท้�ย		
จะไม่แสดงในร�ยง�นนี้
	 	15)	 ยอดรวมทั้งหมด	หม�ยถึง	จำ�นวนเงินทั้งหมดในกองทุนของสม�ชิก	(ผลรวมของส่วนสม�ชิก	
และส่วนของน�ยจ้�ง)	หรือ	ผลรวมของ	15.1	+	15.2	+	15.3	+	15.4	
	 	 	 •	15.1	และ	15.2	สม�ชิกจะได้รับเต็มจำ�นวนเมื่อสิ้นสุดสม�ชิกภ�พ	
	 	 	 •	15.3	 และ	 15.4	 สม�ชิกจะได้รับหรือไม่	 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขก�รจ่�ยเงินสมทบของน�ยจ้�ง		
	 	 	 	 ต�มที่กำ�หนดในข้อบังคับกองทุนของบริษัทที่สม�ชิกเข้�ร่วม
	 	16)	 เงินกองทุนเก่า	 (ถ้ามี)	 หม�ยถึง	 ห�กกองทุนใดมีเงินประเดิมโอนเข้�ม�	 จะมียอดเงิน
กองทุนเก่�แสดงไว้	 ซึ่งยอดดังกล่�วจะรวมอยู่ในยอดรวมท้ังหมดแล้ว	 เพียงแยกออกม�ให้เห็นเท่�น้ัน		
ไม่ต้องนำ�ไปคำ�นวณเพิ่มกับยอดรวมอีก	
	 	17)	 เงินสะสมท่ีจ่ายเข้ากองทุนสำารองเล้ียงชีพในปี	พ.ศ.	............	เป็นจำานวนเงิน	..........	บาท	
แสดงถึงยอดเงินสะสมที่สม�ชิกนำ�ส่งเข้�กองทุนในปีภ�ษีที่ร�ยง�น	 โดยเป็นยอดเงินที่สม�ชิกจะนำ�ไป
ลดหย่อนภ�ษีประจำ�ปี

*	 ราคาต่อหน่วยต้นงวด	คือ	ราคาต่อหน่วย	ณ	วันสิ้นปีปฏิทินก่อนหน้า	หรือ	วันเริ่มกองทุน	(กรณีจัดตั้งใหม่ในปีปัจจุบัน)



แบบฟอร์ม 17 หน้า 1 
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสม 

ในการเลอืกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน (Member Risk Profile) 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว....................................... นามสกลุ.............................................เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน 
บริษัท................................................................................................ฝ่าย/แผนก.................................................... รหสัพนกังาน.................................... 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ..........................................................................................................ซึง่จดทะเบียนแล้ว รหสัสมาชิกกองทนุ ................................... 

การจัดท า “แบบประเมินความเส่ียงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” (Member Risk Profile)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทราบถงึระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ของตนเอง เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการประกอบการตัดสินใจ 

เลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนส ารองเลีย้งชีพได้อย่างเหมาะสม 

ขอให้ทา่นเลือกค าตอบท่ีคดิวา่เหมาะสมที่สดุเพียงค าตอบเดียว 
อายหุรือระยะเวลาลงทนุ (ข้อ 1)  สถานภาพทางการเงิน (ข้อ 2 – 5)  
1. ทา่นจะเกษียณอายเุม่ือไร คะแนน 2. ปัจจบุนัท่านมีภาระคา่ใช้จ่ายรายเดือน รวมเป็นสดัส่วนเทา่ใดของ

รายได้ตอ่เดือน 
คะแนน 

(ก) ภายใน 5 ปี หรือ เกษียณอายแุล้ว 
(ข) มากกวา่ 5 ปี ถงึ 10 ปี 
(ค) มากกวา่ 10 ปี ถงึ 15  ปี 
(ง) มากกวา่ 15 ปี 

1 
2 
3 
4 

(ก) มากกวา่ 80% 
(ข) มากกวา่ 50% ถงึ 80% 
(ค) มากกวา่ 20% ถงึ 50% 
(ง) ไม่เกิน 20% 

1 
2 
3 
4 

3. หากทา่นออกจากงานวนันี ้เงินออมที่ทา่นมีอยู่ จะรองรับ
คา่ใช้จ่ายได้นานแค่ไหน                      

คะแนน 4. จ านวนเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ณ ปัจจบุนั คดิเป็นสดัส่วนเทา่ใด
ของทรัพย์สินทัง้สิน้ของทา่น   

คะแนน 

(ก) น้อยกว่า 3 เดือน 
(ข) 3 เดือน ถงึ 1 ปี 
(ค) มากกวา่ 1 ปี ถงึ 3 ปี 
(ง) มากกวา่ 3 ปี 

1 
2 
3 
4 

(ก) มากกวา่ 75% 
(ข) มากกวา่ 50% ถงึ 75% 
(ค) มากกวา่ 25% ถงึ 50% 
(ง) ไม่เกิน 25% 

1 
2 
3 
4 

  ความเข้าใจในการลงทนุและความสามารถในการยอมรับความเส่ียง (ข้อ 6–10) 
5. หากทา่นต้องเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาลหลงัจากเกษียณอายุ
แล้วทา่นจะหาเงินคา่รักษาพยาบาลจากไหนเป็นหลกั 

คะแนน 6. ทา่นรู้จกัการลงทนุอะไรบ้าง คะแนน 

(ก) เงินออมของตนเอง 
(ข) ให้ครอบครัวร่วมรับผิดชอบ 
(ค) สวสัดกิารต่างๆ 
(ง) ประกนัสขุภาพ 

1 
2 
3 
4 

(ก) เงินฝาก 
(ข) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู้  
(ค) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู้  กองทนุรวม หุ้นสามญั 
(ง) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู้  กองทนุรวม หุ้นสามญั กองทนุรวม

ทองค า  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และอ่ืนๆ      

1 
2 
3 
4 

7. ทา่นมีประสบการณ์ลงทนุอะไรบ้าง คะแนน 8. ทศันคติในการลงทนุของท่าน คะแนน 
(ก) เงินฝาก 
(ข) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู้  
(ค) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู้  กองทนุรวม หุ้นสามญั 
(ง) เงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู้  กองทนุรวม หุ้นสามญั กองทนุรวม

ทองค า  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และอ่ืนๆ      

1 
2 
3 
4 

(ก) ไม่สามารถทนตอ่การขาดทนุเงินต้นได้เลย 
(ข) สามารถทนตอ่การขาดทนุเงินต้นได้บ้าง เพ่ือมีโอกาสได้รับ

ผลตอบแทนท่ีสงูขึน้      
(ค) สามารถทนตอ่การขาดทนุเงินต้นได้มาก เพ่ือมีโอกาสได้รับ

ผลตอบแทนสงู 
(ง) อยากได้ผลตอบแทนสงูสดุ โดยไม่มีข้อจ ากดัในการลงทนุ         

1 
2 
 

3 
 

4 
9. เป้าหมายการลงทนุของท่านเป็นอย่างไร คะแนน 10. ท่านคาดหวงัผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทนุส ารองเลีย้งชีพ

ในระดบัใดตอ่ปี 
คะแนน 

(ก) เงินต้นต้องปลอดภยั แม้วา่จะได้รับผลตอบแทนต ่ากว่า
อตัราเงินเฟ้อ 

(ข) ต้องการผลตอบแทนสงูกวา่อตัราเงินเฟ้อ โดยสามารถรับ
ความผนัผวนของมลูคา่เงินกองทนุได้บ้าง 

(ค) ต้องการผลตอบแทนสงูกวา่อตัราเงินเฟ้อมาก โดยสามารถ
รับความผนัผวนของมลูคา่เงินกองทนุได้มาก 

(ง) ต้องการผลตอบแทนสงูกวา่อตัราเงินเฟ้อมากท่ีสดุ โดย
สามารถรับความผนัผวนของมลูคา่เงินกองทนุได้เตม็ที ่ 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

(ก) ประมาณ 2% ถงึ 3% อย่างสม ่าเสมอ  
(ข) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถงึ 5% แตบ่างปีอาจไม่มี

ผลตอบแทนเลย 
(ค) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถงึ 8% แตบ่างปีอาจขาดทนุได้ถงึ 

3% 
(ง) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 25% แตบ่างปีอาจขาดทนุได้ถงึ 

15% 
 

1 
2 
 

3 
 

4 

ส าหรับการลงทนุในนโยบายการลงทนุต่างประเทศ               
ทา่นสามารถรับความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนได้หรือไม่ 

 
 ได้ 

 
 ไม่ได้                                                           คะแนนรวม 
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2.	แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน	
(Member	Risk	Profile)

(หน้าที่	1)



แบบฟอร์ม 17 หน้า 2 
แนวทางในการพิจารณาเลอืกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน 

ทา่นสามารถน าคะแนนในวงเล็บท้ายค าตอบของแตล่ะข้อมาค านวณคะแนนรวม เพ่ือพิจารณาเลือกนโยบายการลงทนุ/แผนการลงทนุ 
ท่ีเหมาะสมกบัท่านดงันี ้

คะแนนรวม 
ระดับความเส่ียง
ที่ยอมรับได้ 

สัดส่วนการลงทุนใน 
สินทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงสูง* 

ระดับความเส่ียงของนโยบายการ
ลงทุนหรือแผนการลงทุนที่ลงทุนได้ 

10-16 ต ่า ไม่เกิน 5% ระดบัความเส่ียงไม่เกินระดบั 2.25 
17-22 คอ่นข้างต ่า ไม่เกิน 10% ระดบัความเส่ียงไม่เกินระดบั 2.50 
23-28 ปานกลาง ไม่เกิน 30% ระดบัความเส่ียงไม่เกินระดบั 3.50 
29-34 คอ่นข้างสงู ไม่เกิน 50% ระดบัความเส่ียงไม่เกินระดบั 4.50 
35-40 สงู 50% ขึน้ไป (สมาชิกควรมีการกระจายการลงทนุ) ระดบัความเส่ียงไม่เกินระดบั 7.00 

35-40 และรับความเส่ียง
ด้านอตัราแลกเปล่ียนได้ 

สงูมาก 
 

50% ขึน้ไป (สมาชิกควรมีการกระจายการลงทนุ) 
 

ระดบัความเส่ียงได้ถงึระดบั 8.00 

* สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสงู ได้แก่   
(1)   ตราสารทนุ เชน่ หุ้นสามญั  
(2) ตราสารหนี ้ที่มีลกัษณะเข้าข้อใดข้อหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้

(2.1)   มีความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน เชน่  หุ้นกู้ตา่งประเทศ หรือ หุ้นกู้ที่ออกเป็นสกลุเงินตา่งประเทศ  เป็นต้น  เว้นแตมี่การท าธุรกรรมป้องกนั    
ความเสี่ยงเต็มจานวน (fully hedged)  

(2.2) มีการก าหนดช าระคืนเงินต้นหรือดอกเบีย้ที่ไมแ่น่นอน หรือมีข้อก าหนดช าระคืนเงินต้นบางสว่นหรือไมค่ืนเงินต้น เชน่ หุ้นกู้อนพุนัธ์ (ยกเว้นพนัธบตัร
รัฐบาลประเภทอตัราดอกเบีย้แปรผนัตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) หรือ ตราสารหนีท้ี่มีผลตอบแทนอิงกบัราคา
น า้มนั เป็นต้น 

(2.3) มีเง่ือนไขที่จะกระทบสิทธิผู้ ถือตราสารในการได้รับคืนเงินต้นหรือดอกเบีย้ ได้แก่ ตราสารหนีท้ี่มีการด้อยสิทธิ มีการแปลงสภาพ  มีเง่ือนไขการ      
ไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด หรือมีการขยายเวลาช าระหนี ้หรือการปลดหนี ้เว้นแตเ่ป็นเง่ือนไขการผิดนดัที่ก าหนดไว้ลว่งหน้าในข้อก าหนดสิทธิฯ 

(3)   ทรัพย์สินทางเลือก ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ได้แก่ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ REITs กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน กองทนุรวมทองค า 
ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ที่ไมคุ่้มครองเงินต้น ตราสารทนุที่ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ ต ่ากวา่อนัดบัที่สามารถลงทนุได้หรือไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  

หมายเหต ุ:  ตารางข้างต้นเป็นเพียงส่วนหน่ึงในการประกอบการตดัสินใจเลือกนโยบายการลงทนุ/แผนการลงทนุของท่านเท่านัน้ มิได้เป็นส่ิงยืนยนัว่า 
 นโยบายการลงทนุ/แผนการลงทนุดงักล่าว เหมาะสมกบัท่านทกุประการ ทัง้นี ้ท่านต้องศึกษาข้อมูลจากปัจจยัอืน่ๆ ประกอบเพ่ิมเติมด้วย 

 
ข้อก าหนดและเง่ือนไขแนบท้าย  “แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทนุ/แผนการลงทนุ” 

1. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงวา่ ข้าพเจ้ามีหน้าท่ีจะต้องทบทวนข้อมลูใน “แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการ
ลงทนุ/แผนการลงทนุ” ให้เป็นปัจจุบนัตามรอบระยะเวลาท่ีหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องหรือบริษัทจดัการก าหนด รวมถงึที่จะมีการ
เปล่ียนแปลงในอนาคตด้วย 

2. ในกรณีท่ีครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้อมลูใน “แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทนุ/แผนการลงทนุ” 
หากบริษัทจดัการไม่ได้รับข้อมลูในแบบประเมินในรอบใหม่จากข้าพเจ้าภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้
บริษัทจดัการถือเอาข้อมลูของข้าพเจ้าท่ีปรากฏตาม “แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทนุ/แผนการลงทนุ” 
ครัง้ล่าสดุเป็นข้อมลูปัจจุบนัของข้าพเจ้า โดยมีผลใช้ได้จนถงึเวลาท่ีบริษัทจดัการได้รับข้อมลูใน”แบบประเมินความเส่ียงเพ่ือความเหมาะสมใน
การเลือกนโยบายการลงทนุ/แผนการลงทนุ” ใหม่แล้ว 

3. ข้าพเจ้าขอรับรองวา่เป็นผู้ตอบค าถามดงักล่าวทัง้หมดด้วยตนเอง จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 

                                                        ลงช่ือ .............................................................................. สมาชิกกองทนุ 
         (                                                                          )  
  วนัท่ี ........../.........../........... เบอร์โทร........................................ Email………………………………………….. 
 
 

MRP-2013-001 
ฝ่ายจดัการกองทนุ ได้รับเอกสารครบถ้วน  
วนัที่ ………./……..../………. 

ส ำหรับบริษัทจัดกำร 
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(หน้าที่	2)
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3.	ขั้นตอนการขอคงเงินไว้ในกองทุน
ขั้นตอนการขอคงเงินไว้ในกองทุน	มีดังนี้
ขั้นตอนที่	1	:	 ก่อนก�รสิน้สดุสม�ชกิภ�พกองทุน	สม�ชกิตอ้งแจง้คว�มประสงคใ์ห้ฝ�่ยบคุคลทร�บว่�
จะขอคงเงินไว้ในกองทุน	
ขั้นตอนที่	2	:	สม�ชิกกรอกแบบฟอร์ม	 “หนังสือแจ้งคว�มประสงค์ให้คงเงินไว้ในกองทุน”	พร้อมแนบ	
สำ�เน�หน้�สมุดบัญชีธน�ค�รแสดงช่ือเจ้�ของบัญชี	 และเลขท่ีบัญชี	 และสำ�เน�บัตรประช�ชน		
พร้อมรับรองสำ�เน�ถูกต้อง	 และสำ�เน�ใบ	 Pay-In	 ที่	 ชำ�ระเงินค่�ธรรมเนียมก�รคงเงิน	 จำ�นวน		
500	บ�ทต่อก�รคงเงิน	1	ปี	 โดยนำ�ส่งฝ่�ยบุคคล	 เพื่อฝ่�ยบุคคลจะดำ�เนินก�รประส�นง�นกับเอไอเอ	
ต่อไป
ขั้นตอนที่	3	:	 เมื่อสม�ชิกย้�ยไปทำ�ง�นกับน�ยจ้�งใหม่	 และมีสิทธิสมัครเข้�เป็นสม�ชิกกองทุนได้	
หรือเมื่อต้องก�รนำ�เงินออกจ�กกองทุน	สม�ชิกจะต้องกรอกแบบฟอร์ม	 “หนังสือขอรับเงินท่ีคงเงินไว้
ในกองทุน”	และส่งให้บริษัทจัดก�ร	 (เอไอเอ)	 โดยตรงท�งไปรษณีย์	 (ตัวจริง)	 เพ่ือดำ�เนินก�รจ่�ยเงิน	
ออกจ�กกองทุน	 ต�มคว�มประสงค์ของสม�ชิก	 โดยยอดเงินท่ีสม�ชิกจะได้รับอ�จม�กกว่�	 หรือ	
น้อยกว่�ยอดเงินที่สม�ชิกขอคงเงิน
ขั้นตอนที่	4	:	 เอไอเอ	 ดำ�เนินก�รจัดส่งเช็คสั่งจ่�ยชื่อกองทุนใหม่	 (กรณีโอนย้�ยไปยังน�ยจ้�งใหม่)		
หรือชื่อสม�ชิก	 (กรณีต้องก�รนำ�เงินออก	พร้อมหักภ�ษี	ณ	ที่จ่�ยเรียบร้อยแล้ว)	และเอกส�รร�ยง�น
ยอดเงินกองทุน	 เมื่อสิ้นสม�ชิกภ�พ	 โดยจัดส่งให้ต�มที่อยู่ท่ีสม�ชิกระบุ	 หรือจะม�รับท่ีฝ่�ยจัดก�ร
กองทุน	เอไอเอ	ก็ได้
ขั้นตอนที่	5	:	กรณีสม�ชิกย้�ยง�นไปน�ยจ้�งใหม่	 ให้สม�ชิกมอบเอกส�รให้กับฝ่�ยบุคคล	 /		
คณะกรรมก�รกองทุนของน�ยจ้�งใหม่เพ่ือส่งต่อ	 ให้บริษัทจัดก�รใหม่ดำ�เนินก�รต่อไป	 ซึ่งเอกส�ร
ประกอบด้วย
	 	 	 1.	 เช็คที่สั่งจ่�ยชื่อกองทุนใหม่	
	 	 	 2.	 เอกส�รร�ยง�นยอดเงินกองทุนเมื่อสิ้นสม�ชิกภ�พจ�กบริษัทจัดก�รเดิม	
	 	 	 3.	 หนังสือรับรองอ�ยุง�น	/	อ�ยุสม�ชิก	(ที่ออกโดยน�ยจ้�งเดิม)	
	 	 	 กรณีสม�ชกินำ�เงนิออกจ�กกองทนุ	สม�ชกิส�ม�รถนำ�เชค็ไปเข�้บญัชธีน�ค�รของสม�ชกิ		
และสม�ชิกจะต้องกรอกภ�ษีเงินได้ประจำ�ปี	 (ภงด.)	 ด้วย	 โดยสม�ชิกอ�จเสียหรือไม่เสียภ�ษีเพ่ิม		
หรือ	อ�จได้รับคืนภ�ษี	ขึ้นอยู่กับเงินได้ประจำ�ปีและอ�ยุง�น	หรือ	อ�ยุสม�ชิกกองทุน

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการคงเงินไว้ในกองทุน	มีดังนี้
	 -	 สม�ชกิจะต้องเสยีค�่ธรรมเนยีมก�รคงเงนิจำ�นวน	500.00	บ�ท*ต่อก�รคงเงนิ	1	ป	ี(รวมภ�ษมีลูค่�
เพิ่มแล้ว)	ให้กับบริษัทจัดก�ร	
	 -	 สม�ชกิจะไดร้บัร�ยง�นยอดเงนิกองทุน	(Individual	Statement)	ร�ย	6	เดอืน	ซึง่จะสง่ให้ต�มทีอ่ยู่
ที่สม�ชิกให้ไว้
	 -	 สม�ชกิจะมสีถ�นะเปน็สม�ชกิสมทบ	ไมต่อ้งนำ�สง่เงนิสะสมสมทบเข�้กองทนุในชว่งเวล�ทีค่งเงนิ	
	 -	 เอไอเอ	 จะนำ�เงินที่อยู่ในกองทุนทั้งหมดไปลงทุนต�มนโยบ�ยก�รลงทุนท่ีสม�ชิกเลือกไว้ล่�สุด		
ซึ่งอ�จมีทั้งกำ�ไรและข�ดทุน	ขึ้นอยู่กับสภ�วะตล�ด



ส่วนของสมาชิก ส่วนของนายจ้าง
เงินสะสม ผลประโยชน์

เงินสะสม
เงินสมทบ ผลประโยชน์

เงินสมทบ
ยอดรวม

จำ�นวนหน่วยที่มีอยู่	ณ	วันที่ออกจ�กง�น	 10,000.00 1,000.00 10,000.00 1,000.00 22,000.00 หน่วย
สม�ชิกมีสิทธิ์ได้รับส่วนของน�ยจ้�ง50% 5,000.00 500.00 5,500.00 	หน่วย
		รวมจำ�นวนหน่วยที่มีสิทธิ์ได้รับ	 10,000.00 1,000.00 	 5,000.00 500.00 16,500.00 	หน่วย
		 ราคาต่อหน่วย	ณ	วัน	Trade	Date	=	12	บาท

รวมยอดเงินที่มีสิทธิ์ได้รับ 120,000.00 12,000.00 60,000.00 6,000.00 198,000.00 บ�ท
ซื้อหน่วยคือที่	Trade	Date	เดิม	ราคาต่อหน่วย	=	12	บาท

รวมจำ�นวนหน่วย	ณ	วันที่	คงเงิน 10,000.00 	 6,500.00 16,500.00 หน่วย		

สมมติ	:
1)	ณ	วันที่สมาชิกนำาเงินออก	ราคาต่อหน่วย	=	13	บาท
	 ดังนั้นสม�ชิกจะได้รับเงิน	 130,000.00 84,500.00 		214,500.00 บ�ท		

กำาไร	=	214,500	–	198,000	=	16,500	บาท

2)	ณ	วันที่สมาชิกนำาเงินออก	ราคาต่อหน่วย	=	11	บาท	
	 ดังนั้น	สม�ชิกจะได้รับเงิน 110,000.00 	 71,500.00 181,500.00 บ�ท		

ขาดทุน	=	198,000	–	181,500	=	16,500	บาท
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*	 อัตราค่าธรรมเนียมการคงเงิน	เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน	(AIMC)	

	 -	 สม�ชกิทีค่งเงนิ	จะไดร้บัรหสัประจำ�ตวั	(Username)	และ	รหสัผ�่น	(Password)	สำ�หรบัตรวจสอบ
ยอดเงินกองทุนท�งโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตใหม่	โดยส่งไปยังที่อยู่ที่สม�ชิกให้ไว้
	 -	 ห�กใกล้ครบกำ�หนดก�รคงเงิน	1	ปี	สม�ชิกต้องแจ้งคว�มประสงค์ให้บริษัทจัดก�รทร�บล่วงหน้�	
ไม่น้อยกว่�	1	เดือนก่อนถึงวันครบกำ�หนด	ว่�ต้องก�รจะคงเงินต่อหรือไม่	และห�กใกล้ครบ	1	ปี	สม�ชิก	
ยังไม่ติดต่อบริษัทจัดก�ร	 (เอไอเอ)	หรือบริษัทจัดก�รติดต่อสม�ชิกไม่ได้	 บริษัทจัดก�รจะดำ�เนินก�ร	
โอนเงินเข้�บัญชีธน�ค�รท่ีสม�ชิกแจ้งไว้	ภ�ยใน	30	วัน	พร้อมหักภ�ษี	ณ	ท่ีจ่�ย	และนำ�ส่งภ�ษีให้กรมสรรพ�กร	
ทั้งนี้	เงินที่สม�ชิกได้รับ	(ไม่รวมเงินสะสม)	จะต้องนำ�ไปรวมคำ�นวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภ�ษีในปีนั้นด้วย
	 -	 กรณีสม�ชกิเสยีชวิีต	ท�ย�ทหรอืผูจ้ดัก�รมรดกจะต้องตดิต่อม�ยังบรษิทัจดัก�รเพ่ือแสดงหลักฐ�น
ในก�รรบัเงนิกองทนุ	จงึขอแนะนำ�ให้สม�ชกิระบชุือ่บคุคลอ�้งองิท่ีเปน็คูส่มรส	หรอืท�ย�ทในแบบฟอรม์
ด้วย	เพื่อคว�มสะดวกในก�รติดต่อ

วิธีปฏิบัติในการซื้อขายหน่วยให้สมาชิกกรณีคงเงิน	มีดังนี้
		 เอไอเอ	จะดำ�เนินก�รข�ยหน่วยกองทุนของสม�ชิกร�ยนั้นต�มสิทธิเงินสมทบที่ได้รับ	และซื้อหน่วย
กลบัในวนัเดยีวกนั	(ร�ค�ตอ่หนว่ยเท่�กนั)	โดยจำ�นวนหนว่ยจะคงทีจ่�กนีไ้ป	เนื่องจ�กไม่ได้มเีงนิสะสม
สมทบนำ�ส่งเข้�กองทุนอีก	และเมื่อสม�ชิกแจ้งคว�มประสงค์ให้จ่�ยเงินออกจ�กกองทุน	 สม�ชิกจะได้
รับจำ�นวนหน่วยเท่�กับจำ�นวนหน่วยท่ีมีอยู่	ณ	 วันแจ้งคว�มประสงค์ขอคงเงิน	 คูณด้วยร�ค�ต่อหน่วย	
ณ	วัน	Trade	Date	ที่ดำ�เนินก�รข�ยหน่วยออก	โปรดดูแผนภ�พประกอบ

 ตัวอย่�ง	ก�รคำ�นวณยอดเงินกรณีคงเงินไว้ในกองทุน
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*	 อัตราค่าธรรมเนียมการรับเงินงวด	เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน	(AIMC)	

4.	ขั้นตอนการขอรับเงินเป็นงวด
ขั้นตอนการขอรับเงินเป็นงวด	มีดังนี้
ขั้นตอนที่	1	:	 ก่อนก�รสิน้สดุสม�ชกิภ�พกองทุน	สม�ชกิตอ้งแจง้คว�มประสงคใ์ห้ฝ�่ยบคุคลทร�บว่�
จะขอรับเงินเป็นงวด	
ขั้นตอนที่	2	:	สม�ชิกกรอกแบบฟอร์ม	 “หนังสือแจ้งคว�มประสงค์ขอรับเงินจ�กกองทุนเป็นงวด”		
พรอ้มแนบสำ�เน�หน้�สมดุบญัชธีน�ค�รแสดงชือ่เจ�้ของบญัช	ีและเลขท่ีบญัช	ีและสำ�เน�บตัรประช�ชน	
พรอ้มรบัรองสำ�เน�ถูกตอ้ง	และสำ�เน�ใบ	Pay-In	ที	่ชำ�ระเงนิค�่ธรรมเนียมก�รขอรบัเงนิเปน็งวดครัง้แรก	
จำ�นวน	500	บ�ท	(รวมภ�ษมีลูค�่เพ่ิมแลว้)	โดยนำ�สง่ฝ�่ยบคุคล	เพ่ือฝ�่ยบคุคลจะดำ�เนนิก�รประส�นง�น	
กับเอไอเอต่อไป
ขั้นตอนที่	3	:	สม�ชิกมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงจำ�นวนเงินและ/หรือจำ�นวนงวดได้ปีละ	 1	 ครั้ง	 โดย	
กรอกแบบฟอร์ม	“หนังสือแจ้งคว�มประสงค์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก�รรับเงินจ�กกองทุนเป็นงวด”	ส่งให้
บริษัทจัดก�รทร�บล่วงหน้�ไม่น้อยกว่�	30	วัน	ก่อนวันครบกำ�หนดรับเงินงวดถัดไป

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการขอรับเงินเป็นงวด	มีดังนี้
-	 สม�ชิกส�ม�รถขอรับเงินจ�กกองทุนคร้ังแรกบ�งส่วน	 (ทำ�ได้ครั้งเดียว)	 และรับเงินท่ีเหลือเป็น	
	 ร�ยงวด	
-	 สม�ชิกส�ม�รถเลือกรับเงินงวดปีละ	1	งวด	 (ทุก	12	 เดือน)	หรือ	2	งวด	 (ทุก	6	 เดือน)	หรือ	4	งวด		
	 (ทุก	 3	 เดือน)	 หรือ	 12	 งวด	 (ทุกเดือน)	 ซึ่งจำ�นวนเงินต่องวด	 ต้องมีมูลค่�เท่�กันและไม่ตำ่�กว่�		
	 10,000	บ�ท	เศษของจำ�นวนเงินที่เกินกว่�	10,000	บ�ท	ต้องเป็นเลขหลักพันเท่�นั้น
-	 ระยะเวล�ก�รรับเงินงวด	สูงสุดไม่เกิน	10	ปีนับจ�กวันสิ้นสม�ชิกภ�พ	
-	 ค่�ธรรมเนียมครั้งแรก	 จำ�นวน	 500.00	 บ�ท*	 (รวมภ�ษีมูลค่�เพ่ิมแล้ว)	 สม�ชิกชำ�ระให้เอไอเอ		
	 ณ	วันแจ้งคว�มประสงค์ขอรับเงินเป็นงวด
-	 ค่�ธรรมเนียมก�รจ่�ยเงินงวด	 อัตร�งวดละ	 100	 บ�ท*	 (รวมภ�ษีมูลค่�เพ่ิมแล้ว)	 โดยเอไอเอ	
	 จะหักจ�กเงินกองทุนของสม�ชิก
-	 เอไอเอจะโอนเงินกองทุนเข้�บัญชีธน�ค�รของสม�ชิกในวันที่	25	ของแต่ละงวด
-	 สม�ชกิมสีทิธิขอเปลีย่นแปลงจำ�นวนเงินและ/หรอืจำ�นวนงวดไดป้ลีะ	1	ครัง้	โดยตอ้งแจง้บรษิทัจดัก�ร	
	 ทร�บล่วงหน้�ไม่น้อยกว่�	30	วัน	ก่อนวันครบกำ�หนดรับเงินงวดถัดไป
-	 กรณีสม�ชิกเสียชีวิต	 เอไอเอจะจ่�ยเงินแก่ผู้จัดก�รมรดกต�มคำ�สั่งศ�ล	 เมื่อผู้นั้นได้แสดงหลักฐ�น	
	 ก�รเสียชีวิตต่อเอไอเอเพื่อขอรับเงิน



***	ก�รลงทุนมีคว�มเสี่ยง	ผู้ลงทุนควรศึกษ�ข้อมูลก่อนก�รตัดสินใจลงทุน	***



จัดทำาโดย
บริษัท เอไอเอ จำากัด
ฝ่ายจัดการกองทุน ชั้น 18
181 อาคาร เอไอเอ ทาวเวอร์ 2 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (66) 2634 8888
โทรสาร (66) 2236 9331
E-mail : th.pension@aia.com และ / หรือ th.pn.marketing@aia.com
aia.co.th


