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กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ คืออะไร
โครงสร้างของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เงินกองทุนประกอบด้วยอะไรบ้าง
การคำ�นวณมูลค่าเงินกองทุน และการ Mark to Market
หน่วยกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (Unitization) คืออะไร

สิ่งที่สมาชิกกองทุนควรทราบ
นโยบายการลงทุน
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริการพิเศษสำ�หรับสมาชิกกองทุนภายใต้การจัดการ
ของ AIA
ภาคผนวก

• วิธีอ่านรายงานยอดเงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
• แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือก
นโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน (Member Risk Profile)
• ขั้นตอนการขอคงเงินไว้ในกองทุน
• ขั้นตอนการขอรับเงินเป็นงวด
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เกริ่นนำ� : ทำ�ไมต้องวางแผนเกษียณอายุ

บางคนมองภาพตัวเองหลังเกษียณอายุ ไว้หลายรูปแบบ เช่น ต้องการมีเงินใช้โดยไม่ต้องทำ�งาน ต้องการ
ทำ�ธุรกิจเป็นของตนเอง ต้องการเที่ยวรอบโลก ต้องการมีเงินมรดกให้กับลูกหลาน
ดังนั้น คุณคิดว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นได้อย่างไร เพราะหลังจากที่เราเกษียณอายุ หมายถึง
เราหยุดทำ�งานประจำ� และไม่มีรายได้หลัก แต่ว่าค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนยังดำ�เนินต่อไป ดังนั้น เราจะหา
แหล่งเงินออมมาจากแหล่งใดบ้าง
ลองมาคำ�นวณคร่าวๆ ดูว่า  หากต้องการมีเงินใช้หลังเกษียณต่อเดือน ต้องมีเงินที่เตรียมไว้
หลังเกษียณเท่าใด
เงินที่จะมีใช้หลัง
เกษียณต่อเดือน
10,000 บาท
20,000 บาท
30,000 บาท
40,000 บาท
50,000 บาท

10 ปี
1.4 ล้านบาท
2.8 ล้านบาท
4.2 ล้านบาท
5.5 ล้านบาท
6.9 ล้านบาท

จำ�นวนปีหลังเกษียณ
15 ปี
20 ปี
2.4 ล้านบาท
3.6 ล้านบาท
4.8 ล้านบาท
7.2 ล้านบาท
7.2 ล้านบาท
10.8 ล้านบาท
9.6 ล้านบาท 14.4 ล้านบาท
11.9 ล้านบาท
18 ล้านบาท

25 ปี
5.1 ล้านบาท
10.2 ล้านบาท
15.2 ล้านบาท
20.3 ล้านบาท
25.4 ล้านบาท

(จำ�นวนเงินที่คำ�นวณได้มีการปรับค่าเงินเฟ้อในอัตรา 4% ต่อปี แล้ว)
จากตารางข้างต้น หากเราต้องการมีเงินใช้หลังเกษียณเดือนละ 10,000 บาท และคาดว่าจะมี
อายุหลังเกษียณอีก 20 ปี เราต้องเตรียมเงินไว้ประมาณ 3.6 ล้านบาท
หรือหากเราต้องการมีเงินใช้หลังเกษียณเดือนละ 40,000 บาท และคาดว่าจะมีอายุหลังเกษียณ
อีก 20 ปี เราต้องเตรียมเงินไว้สูงถึงประมาณ 14.4 ล้านบาท
จำ�นวนเงินออมที่มีเพื่อวัยเกษียณ มาจากแหล่งต่างๆ เช่น
• กองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพ (Social Security Office : SSO)
• กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) / กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
(Government Pension Fund : GPF)
• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
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• เงินประกันชีวิต
• เงินชดเชยตามกฎหมาย
• แหล่งเงินออมอื่นๆ
ซึ่งในคู่มือสมาชิกกองทุนฉบับนี้ เราจะมุ่งเน้นเรื่องกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่
นายจ้างทำ�ให้กับสมาชิกกองทุน กันค่ะ
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ความรู้พื้นฐานเรื่องกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ คือ อะไร
• กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ เป็นสวัสดิการทีน่ ายจ้างจัดให้ส�ำ หรับลูกจ้างทีส่ มัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก
กองทุน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นหลักประกันให้ลกู จ้าง มีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณอายุ ลาออกจากงาน
ทุพพลภาพ หรือเป็นหลักประกันให้ครอบครัวในกรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต
• เป็นการออมเงินระยะยาวจากทัง้ 2 ฝ่าย คือ ลูกจ้างจะจ่าย “เงินสะสม” เข้ากองทุน และนายจ้าง
จะจ่าย “เงินสมทบ” เข้ากองทุนตามอัตราที่ระบุในข้อบังคับกองทุนของแต่ละนายจ้าง แต่ในข้อบังคับ
นั้นจะต้องกำ�หนดอัตราการจ่ายเงินสะสมไว้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของค่าจ้าง
พื้นฐานต่อเดือน (ไม่รวมโบนัส และค่าล่วงเวลา (Overtime)) และนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบในอัตรา
ไม่ตํ่ากว่าเงินสะสมของลูกจ้าง (ในอนาคต อาจมีการแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ให้ลูกจ้าง
จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้มากกว่าเงินสมทบของนายจ้าง)
• กองทุนจะต้องนำ�ไปจดทะเบียนกับนายทะเบียน ซึ่งปัจจุบัน คือ สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำ�นักงาน ก.ล.ต.) เพื่อให้กองทุนมีสถานะเป็น “นิติบุคคล”
แยกต่างหากจากทรัพย์สินของนายจ้าง ลูกจ้าง และบริษัทจัดการ โดยมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. กองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพ กำ�หนดว่าสิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนไม่อาจโอนกันได้ และไม่อยู่ในความรับผิด
แห่งการบังคับคดี
• กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ อยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530
• รายได้และผลประโยชน์ที่เกิดจากการนำ�เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพไปลงทุน เช่น ดอกเบี้ย
เงินปันผล กำ�ไรจากการขายหลักทรัพย์ เป็นต้น ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
โครงสร้างของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
1. นายจ้าง
เป็นผู้ที่มีส่วนสำ�คัญในการจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ หากปราศจากนายจ้าง กองทุนสำ�รอง
เลีย้ งชีพก็ไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ ดังนัน้ นายจ้างจึงเป็นบุคคลทีม่ คี วามหวังดีตอ่ ลูกจ้างในการให้สวัสดิการ
ทีด่ เี พือ่ ให้ลกู จ้างมีเงินออมไว้ใช้เมือ่ เกษียณอายุ ออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน นายจ้างทำ�หน้าที่
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หลักในการนำ�ส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุน ซึ่งกฎหมายกำ�หนดให้นายจ้างมีหน้าที่นำ�ส่งเงิน
ดังกล่าวเข้ากองทุนภายใน 3 วันทำ�การนับจากวันจ่ายค่าจ้าง หากนำ�ส่งล่าช้า  นายจ้างจะต้องจ่ายเงิน
เพิ่มให้กับกองทุนในระหว่างเวลาที่ส่งล่าช้านั้นในอัตราร้อยละ 5 ต่อเดือนของจำ�นวนเงินที่ส่งล่าช้า 
(ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530)
2. ลูกจ้าง
เป็นส่วนประกอบสำ�คัญอีกส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้เกิดกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้น มีหน้าที่ยินยอมให้
นายจ้างหักค่าจ้างเป็นเงินสะสมเข้ากองทุน และต้องยินยอมปฏิบัติตามข้อกำ�หนดในข้อบังคับกองทุน
3. คณะกรรมการกองทุน
กองทุนจะต้องมีคณะกรรมการกองทุน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายนายจ้าง และตัวแทน
จากฝ่ายลูกจ้าง เพื่อเป็นตัวแทนในการดำ�เนินธุรกรรมต่างๆ ในนามของกองทุน เช่น เป็นตัวแทนใน
การสรรหาจัดจ้างบริษัทจัดการ เป็นผู้กำ�หนดและแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ ในข้อบังคับกองทุน เป็นผู้ควบคุม
ติดตามการบริหารเงินลงทุนของบริษัทจัดการ ดำ�เนินการจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก เป็นต้น ดังนั้น
คณะกรรมการกองทุนถือได้วา่ เป็นบุคคลสำ�คัญสำ�หรับสมาชิกในการขอคำ�ปรึกษา หรือ ขอข้อมูลเบือ้ งต้น
เกี่ยวกับกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
4. บริษัทจัดการ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ จะต้องบริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะต้องไม่ใช่
นายจ้าง และจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ซึง่ บริษทั เอไอเอ จำ�กัด เป็นหนึง่ ในบริษทั ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตฯ จากกระทรวงการคลัง ตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน
2539 และเริ่มดำ�เนินธุรกิจการจัดการกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพภายใต้ฝ่ายจัดการกองทุนในปี 2540
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5. สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรียกย่อๆ ว่า  “สำ�นักงาน ก.ล.ต.” หรือ “สำ�นักงาน” ทำ�หน้าที่ควบคุมดูแลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจัดการ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สอบบัญชี
เป็นต้น และอีกบทบาทหน้าที่หนึ่ง คือ ทำ�หน้าที่ในฐานะนายทะเบียนกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพในการ
รับจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับกองทุน รับจดทะเบียนและแก้ไขกรรมการ
กองทุน เป็นต้น
6. นายทะเบียนสมาชิก
ทำ�หน้าทีร่ บั เงินจากนายจ้างเข้ากองทุน จัดสรรหน่วยให้สมาชิกแต่ละราย จ่ายเงินจากกองทุนให้
สมาชิกทีอ่ อกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน จัดทำ�บัญชีรายชือ่ สมาชิก จำ�นวนเงินสะสม เงินสมทบและ
ผลประโยชน์ของสมาชิกแต่ละราย และจัดทำ�รายงานรายตัวสมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพให้สมาชิก
ทราบทุกงวด 6 เดือนของปีปฏิทิน โดย เอไอเอ ทำ�หน้าที่เป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุนด้วยเช่นกัน
7. ผู้รับฝากทรัพย์สิน
กองทุ น จะต้ อ งมี ผู้ รั บ ฝากทรั พ ย์ สิ น ทำ � หน้ า ที่ ดู แ ลและเก็ บ รั ก ษาหลั ก ทรั พ ย์ แ ละทรั พ ย์ สิ น
ของกองทุน ติดตามสิทธิประโยชน์ในเรื่องเงินปันผลและสิทธิต่างๆ ที่ได้จากการถือหุ้นในบริษัทที่
กองทุนไปลงทุน ชำ�ระราคาค่าซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ รับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้รับฝากทรัพย์สินจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต.
8. ผู้สอบบัญชี
กองทุนจะต้องจัดให้มผี สู้ อบบัญชี เพือ่ ทำ�หน้าทีต่ รวจสอบงบการเงินของกองทุน สำ�หรับกองทุน
ที่มีสมาชิกไม่เกิน 100 คน หรือมีมูลค่ากองทุนไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือมีสมาชิกเกิน 100 คน
แต่มีมูลค่ากองทุนไม่เกิน 100 ล้านบาท สามารถใช้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั่วไป แต่หากเป็นกองทุน
ที่มีมูลค่ากองทุนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน
ก.ล.ต. เท่านั้น ทั้งนี้ ในการนับจำ�นวนสมาชิกหรือนับมูลค่ากองทุน ให้พิจารณาจากจำ�นวนสมาชิกหรือ
มูลค่ากองทุน ณ วันสิ้นเดือน ก่อนวันที่แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
เงินกองทุนประกอบด้วยอะไรบ้าง
เงินที่อยู่ในกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
1. เงินสะสมของสมาชิก (Employee’s Contribution) เป็นเงินที่สมาชิกถูกหักจากเงินเดือน
ทุกเดือน ในอัตราที่ระบุในข้อบังคับกองทุน*ที่นายจ้างกำ�หนด
2. เงินสมทบของนายจ้าง (Employer’s Contribution) เป็นเงินทีน่ ายจ้างจ่ายสมทบให้แก่สมาชิก
โดยนายจ้างจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนในอัตราที่ระบุในข้อบังคับกองทุน*ที่นายจ้างกำ�หนด
5
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3. ผลประโยชน์ของเงินสะสม (Earning of Employee’s Contribution) คือ ผลประโยชน์
ที่เกิดจากการนำ�เงินสะสมไปลงทุน เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล กำ�ไรจากการขายหลักทรัพย์ เป็นต้น
4. ผลประโยชน์ของเงินสมทบ (Earning of Employer’s Contribution) คือ ผลประโยชน์
ที่เกิดจากการนำ�เงินสมทบไปลงทุน เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล กำ�ไรจากการขายหลักทรัพย์ เป็นต้น
* ทัง้ นี้ ข้อบังคับกองทุนแต่ละบริษทั อาจแตกต่างกัน บางบริษทั อาจกำ�หนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบเป็นอัตราคงที่
บางบริษัทอาจกำ�หนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบแตกต่างกันตามอายุงาน อายุสมาชิก หรือตำ�แหน่งงาน

1. à§Ô¹ÊÐÊ

Á

Ç¹¢Í§
1+3 Ê‹ÊÁÒªÔ
¡

ไดรับ 100% เมื่อ
สิ้นสุดสมาชิกภาพ

2. à§Ô¹

ÊÁ·º

3. ¼Å»ÃÐâ
Â
à§Ô¹ÊÐÊÁ ª¹

4. ¼Å
»
à§Ô¹ÊÁÃÐâÂª¹
·º

Ç¹¢Í§
2+4 Ê‹¹ÒÂ¨Œ
Ò§

ไดรับ 0 - 100% ขึ้นอยูกับเงื่อนไข
ตามที่ระบุในขอบังคับกองทุน

การคำ�นวณมูลค่าเงินกองทุน และ การ Mark to Market
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน หรือ Net Asset Value (NAV) เป็นตัวสะท้อนถึงมูลค่าของทรัพย์สนิ
ทั้งหมดที่กองทุนลงทุนในแต่ละขณะ การคำ�นวณ NAV ในปัจจุบันใช้หลัก Mark to Market (M to M)
ซึ่งจะใช้ราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรมของตราสารในการคำ�นวณ ดังนั้น NAV จึงมีโอกาสที่จะขึ้น
หรือลงตามสภาวะตลาด
Mark to Market (M to M) คืออะไร
Mark to Market เป็ น วิ ธี ก ารประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทุ น ถื อ อยู่ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น หุ้ น หุ้ น กู้
พันธบัตร ฯลฯ ให้เป็นมูลค่าตามตลาดหรือราคาปัจจุบัน เช่น กองทุนต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ A
ที่ ซื้ อ ขายกั น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ กองทุ น จึ ง ซื้ อ หุ้ น A ในราคาซื้ อ ขายในตลาด ณ ช่ ว งเวลานั้ น
6

PROVIDENT FUND

คู่มือสมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

เมื่อเวลาผ่านไป 2 เดือน กองทุนต้องการขายหุ้น A ก็ต้องขายในราคาซื้อขายในตลาด ณ ช่วงเวลานั้น
เช่นเดียวกัน ซึ่งราคา อาจจะเพิ่มขึ้น ลดลง หรือเท่ากับราคาซื้อ (ราคาทุน) ก็ได้
ทำ�ไมต้อง Mark to Market (M to M)
1. เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจายทรัพย์สินและผลประโยชน์ของกองทุนให้แก่
สมาชิกกองทุนทุกคน
ตัวอย่าง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนอยู่ที่ 10.00 บาท
สถานการณ์ที่ 1
ราคาพันธบัตรที่กองทุนถืออยู่มีราคาตลาด สูงกว่า  ราคาทุน ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยของ
กองทุนสูงขึ้นเป็น 11.00 บาท แต่กองทุนยังคงใช้ราคา 10.00 บาท ในการคำ�นวณผลประโยชน์ให้
แก่สมาชิก ผลก็คือ...

ËÁ‹

ÊÁÒªÔ¡ã
ได้เปรียบ

เนื่องจากเข้ามาใน
กองทุนด้วยราคาที่
ตํ่ากว่าความเป็นจริง

ÊÁÒªÔ¡à´ÔÁ

เสียเปรียบ

เนื่องจากผลประโยชน์
ที่คำ�นวณได้ตํ่ากว่า
ความเป็นจริง

ÍÍ¡

ÊÁÒªÔ¡·ÕèÅÒ

เสียเปรียบ

เนื่องจากได้รับเงิน
เพียง 10 บาท ซึ่งจริงๆ
ควรได้รับ 11 บาท

สถานการณ์ที่ 2

ราคาพันธบัตรที่กองทุนถืออยู่มีราคาตลาด ตํ่ากว่า  ราคาทุน ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วย
ของกองทุนลดลงเป็น 9.00 บาท แต่กองทุนยังคงใช้ราคา 10.00 บาท ในการคำ�นวณผลประโยชน์
ให้แก่สมาชิก ผลก็คือ...

ËÁ‹

ÊÁÒªÔ¡ã
เสียเปรียบ

เนื่องจากเข้ามาใน
กองทุนด้วยราคาที่
สูงกว่าความเป็นจริง

ÊÁÒªÔ¡à´ÔÁ

ได้เปรียบ

เนื่องจากผลประโยชน์
ที่คำ�นวณได้สูงกว่า
ความเป็นจริง
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ÊÁÒªÔ¡·ÕèÅÒ
ได้เปรียบ

เนื่องจากได้รับเงิน
มากกว่าที่ควรได้รับ
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ดังนั้น หากมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนด้วยราคาตลาด (M to M) จะไม่เกิดความ
ได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างสมาชิกทุกประเภท
2. เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำ�เนินงานที่แท้จริงของกองทุน
สมาชิกจะได้ทราบทันทีว่ากองทุนนั้นมีการบริหารจัดการได้ดีหรือไม่เพียงใด ซึ่งจะเป็นข้อมูล
สำ�คัญประกอบการตัดสินใจของสมาชิกในการเลือกนโยบายการลงทุน
หน่วยกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (Unitization) คืออะไร
Unitization คือ การคำ�นวณมูลค่าเงินในกองทุนของสมาชิก และของกองทุนให้อยูใ่ นรูปของจำ�นวน
หน่วย และมูลค่าต่อหน่วย หรือราคาต่อหน่วย ซึ่งจะมีการคำ�นวณ ทุกวัน Trade Date
วัน Trade Date คือ วันคำ�นวณจำ�นวนหน่วยเพื่อซื้อหน่วยให้แก่สมาชิก กรณีมีเงินสะสมและ
เงินสมทบนำ�ส่งเข้ากองทุน หรือขายหน่วยของสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ เพื่อหาจำ�นวนเงินที่จะจ่าย
ให้แก่สมาชิก โดยบริษทั จัดการจะต้องกำ�หนดวันคำ�นวณจำ�นวนหน่วย (Trade Date) ของแต่ละกองทุน
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน
เอไอเอ กำ�หนดวัน Trade Date ไว้ดังนี้
• ทุกวันทำ�การสุดท้ายของทุกสัปดาห์
• ในกรณีที่วันสุดท้ายของสัปดาห์เป็นวันสิ้นเดือน จะเลื่อนวันคำ�นวณจำ�นวนหน่วย Trade Date
เป็นวันทำ�การก่อนหน้า
• สำ�หรับเดือนมิถุนายน และธันวาคม จะเพิ่มวันทำ�การสุดท้ายก่อนวันสิ้นเดือนเป็นวันคำ�นวณ
จำ�นวนหน่วย Trade Date อีกกรณีหนึ่งเฉพาะการซื้อหน่วยกรณีมีเงินสะสมสมทบนำ�ส่งเข้า
กองทุน
เอไอเอ ในฐานะที่ทำ�หน้าที่นายทะเบียนสมาชิกด้วย จะดำ�เนินการซื้อหน่วยให้กับสมาชิกใน
วัน Trade Date ที่ใกล้ที่สุดหลังจากเงินสะสมสมทบได้มีการนำ�ส่งเข้ากองทุน และได้รับรายงาน
การนำ�ส่งเงินเข้ากองทุนจากนายจ้างเรียบร้อยแล้ว
สำ�หรับการคำ�นวณจำ�นวนหน่วยในวันแรก ที่เริ่มทำ� Unitization คือวันที่ 31 พ.ค. 44 หรือวันที่จัด
ตั้งกองทุน หากกรณีกองทุนตั้งหลังเดือนกรกฎาคม 2544 นั้น และได้กำ�หนดให้มีมูลค่าต่อหน่วย หรือ
ราคาต่อหน่วย เริ่มต้นที่ 10 บาท/หน่วย (Par Value) โดยมีวิธีคำ�นวณดังนี้

8

PROVIDENT FUND

คู่มือสมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

จำ�นวนหน่วย = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)
ราคาต่อหน่วย (Par value = 10 บาท)
หลังจากนั้น ราคาต่อหน่วยอาจมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำ�เนินงานของ
กองทุน ซึ่งคำ�นวณได้ดังนี้
ราคาต่อหน่วย = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)*
จำ�นวนหน่วยที่มีอยู่ทั้งหมด
* มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ (เงินสะสม + เงินสมทบ + ผลประโยชน์ของเงินทั้ง 2 ส่วน ) – ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดในกองทุน

ตัวอย่าง
ราคาต่อหน่วยของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เอไอเอมาสเตอร์พูล นโยบายตราสารแห่งหนี้
ณ เดือน มิ.ย. 57 = 14.5216 คำ�นวณจาก
ราคาต่อหน่วย = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) = 6,266,920,365.46 บาท
			 จำ�นวนหน่วยที่มีอยู่ทั้งหมด
431,559,415.81 หน่วย
= 14.5216 บาท
ประโยชน์ของ Unitization
1. ทำ�ให้สมาชิกทราบถึงผลตอบแทนของกองทุน โดยสามารถเปรียบเทียบราคาต่อหน่วย จาก
ช่วงเวลาหนึ่งถึงช่วงเวลาหนึ่ง ดังนี้
อัตราผลตอบแทน = ราคาต่อหน่วยปลายงวด – ราคาต่อหน่วยต้นงวด X 100
ราคาต่อหน่วยต้นงวด
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ตัวอย่าง
อัตราผลตอบแทนของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เอไอเอมาสเตอร์พูล นโยบายผสมหุ้นไม่เกิน 25%
ในปี 2555 = 8.25% คำ�นวณจาก
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. สมาชิกจะได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าสมาชิกที่อยู่ในกองทุน หรือสมาชิก
ทีล่ าออก ตลอดจนสมาชิกใหม่ เนือ่ งจากทรัพย์สนิ ของกองทุนจะตีราคาตลาด (Mark to Market)
และนำ�มาเป็นฐานในการคำ�นวณหน่วยให้กับสมาชิก
ทั้ ง นี้ หากสมาชิ ก อยู่ ใ นกองทุ น ไม่ ค รบปี อั ต ราผลตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ จะได้ ไ ม่ เ ท่ า กั บ อั ต รา
ผลตอบแทนที่แสดง ณ วันสิ้นปี หากสมาชิกเริ่มเป็นสมาชิกไม่พร้อมกัน อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ
จะไม่เท่ากัน
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สิ่งที่สมาชิกกองทุนควรทราบ
ก่อนทีจ่ ะเข้าเป็นสมาชิกกองทุน สิง่ แรกทีค่ วรทราบ คือ ข้อบังคับกองทุน ซึง่ กำ�หนดกฎเกณฑ์ กติกา 
เงื่อนไขและสิทธิต่างๆ ตั้งแต่การเข้าเป็นสมาชิกจนถึงการสิ้นสุดสมาชิกภาพ ทั้งนี้ สมาชิกควรอ่านและ
ทำ�ความเข้าใจข้อบังคับกองทุน เพื่อประโยชน์ของสมาชิกเอง โดยสมาชิกสามารถขอดูข้อบังคับกองทุน
ได้จากคณะกรรมการกองทุน หรือ ฝ่ายบุคคล
ประเด็นสำ�คัญอะไรบ้างที่ระบุในข้อบังคับกองทุน
1. คุณสมบัติของการเข้าเป็นสมาชิก
ในข้ อ บั ง คั บ กองทุ น จะระบุ คุ ณ สมบั ติ ข องลู ก จ้ า งที่ ส ามารถสมั ค รเป็ น สมาชิ ก กองทุ น ได้
เช่น ลูกจ้างที่พ้นระยะทดลองงานแล้วมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้ หรือ ลูกจ้างที่ทำ�งานกับ
นายจ้างครบ 1 ปีมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้ เป็นต้น
ซึ่งหากลูกจ้างประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนจะต้องดำ�เนินการ ดังนี้.1) กรอกใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน ตามแบบฟอร์มทีบ่ ริษทั จัดการ/คณะกรรมการกองทุนกำ�หนด
2) แนบสำ�เนาบัตรประชาชนของสมาชิก
3) กรอกหนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์ ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต โดยสมาชิกสามารถระบุใครก็ได้
เป็นผู้รับผลประโยชน์ และสามารถระบุหลายคนตามสัดส่วนที่กำ�หนดได้ แต่หากสมาชิกมิได้
ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ไว้ เมื่อสมาชิกเสียชีวิต เงินกองทุนที่สมาชิกมีสิทธิได้รับจะตกแก่บุคคล
ตามกฎหมาย ดังนี้
(1) บุตร ให้ได้รับ 2 ส่วน แต่หากมีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้ได้รับ 3 ส่วน
(2) สามี หรือภรรยา ให้ได้รับ 1 ส่วน
(3) บิดามารดา หรือ บิดา หรือ มารดาที่มีชีวิตอยู่ ให้ได้รับ 1 ส่วน
ทั้งนี้ สถานะของบุคคลดังกล่าวจะต้องชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เช่น กรณีสามี-ภรรยา  จะต้องจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย หรือกรณีบุตร หาก
บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันให้ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดา  แต่จะเป็นบุตร
โดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาได้ก็ต่อเมื่อบิดานั้นต้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรก่อน เป็นต้น
ถ้าสมาชิกไม่มีบุคคลดังกล่าวใน (1) (2) หรือ (3) หรือมีแต่ได้ตายไปก่อน ให้แบ่งเงินที่บุคคลนั้น
มีสิทธิจะได้รับให้แก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ตามส่วนที่กำ�หนดข้างต้น
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ถ้าสมาชิกไม่มีบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนข้างต้น หรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแล้ว
ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของกองทุนเพื่อจัดการตามที่กำ�หนดในข้อบังคับกองทุน
การเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ สมาชิกสามารถขอแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกองทุนหรือ
ฝ่ายบุคคล หรือ สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ www.aia.co.th โดย click ที่ลูกศรใต้ My AIA และเลือก
“ข้อมูลกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ สำ�หรับสมาชิก” หลังจากนั้นใส่รหัสประจำ�ตัว internet และรหัสผ่าน
internet และ เลือก หัวข้อ “บริการลูกค้า” click ไปที่ บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ และ เลือก
Form 2 : หนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์
2. อัตราเงินสะสมของสมาชิก (Employee’s Contribution)
อัตราเงินสะสมของสมาชิก เป็นเงินที่สมาชิกออมเข้ากองทุน โดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้าง
ทุกเดือน ในอัตราที่ระบุในข้อบังคับกองทุนที่นายจ้างกำ�หนดแล้วนำ�ส่งเข้ากองทุน
3. อัตราเงินสมทบของนายจ้าง (Employer’s Contribution)
อัตราเงินสมทบของนายจ้าง เป็นเงินที่นายจ้างสมทบให้ โดยนำ�ส่งเข้ากองทุนพร้อมเงินสะสม
ของสมาชิกในอัตราที่ระบุในข้อบังคับกองทุนที่นายจ้างกำ�หนด
4. เงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบของนายจ้าง เมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ (Vesting Scale)
เงื่ อ นไขการจ่ า ยเงิ น สมทบและผลประโยชน์ ที่ เ กิ ด จากเงิ น สมทบ ให้ แ ก่ ส มาชิ ก ที่ สิ้ น
สมาชิ ก ภาพ ตามที่ ร ะบุ ใ นข้อ บังคับกองทุนของแต่ล ะนายจ้ า ง ตั ว อย่ า งการระบุ เ งื่ อนไขการจ่ า ย
เงินสมทบ เช่น
• กรณีลาออกจากงานปกติ เช่น จะจ่ายตามจำ�นวนปีที่ทำ�งาน (อายุงาน) / จำ�นวนปีที่เป็น
สมาชิก (อายุสมาชิก)
• กรณีที่สมาชิกจะได้รับเงินสมทบเต็มจำ�นวน (แล้วแต่นายจ้างกำ�หนด) เช่น กรณีเกษียณอายุ
ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
• กรณีที่สมาชิกจะไม่ได้รับเงินสมทบของนายจ้าง เช่น
- สมาชิกทีถ่ กู ลงโทษทางวินยั โดยถูกเลิกจ้าง ไล่ออก ปลดออก เนือ่ งจากสมาชิกทำ�ให้นายจ้าง
ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
- ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำ�ความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
- ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
- จงใจทำ�ให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
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- ฝ่าฝืนข้อบังคับเกีย่ วกับการทำ�งาน หรือระเบียบหรือคำ�สัง่ ของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย
และเป็นธรรม จนเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
- ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำ�งานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มี
เหตุอันสมควร เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
- ไม่แจ้งลาออกจากงานล่วงหน้าตามระเบียบการทำ�งานของนายจ้าง จนเป็นเหตุให้นายจ้าง
ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
- หรือตามเงื่อนไขข้อบังคับกองทุน ของแต่ละรายนายจ้าง
ตัวอย่าง
บริษัท รํ่ารวย จำ�กัด กำ�หนดเงื่อนไขว่า  กรณีสมาชิกลาออกจากงานถูกต้องตามเงื่อนไขที่นายจ้าง
กำ�หนด จะได้รับเงินสมทบของนายจ้าง และผลประโยชน์เงินสมทบของนายจ้าง ตามข้อบังคับกองทุน
ดังนี้
จำ�นวนปีที่ทำ�งาน*
น้อยกว่า 3 ปี
ครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี
ครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 7 ปี
ครบ 7 ปี แต่น้อยกว่า 9 ปี
ครบ 9 ปี ขึ้นไป

สิทธิเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ (ร้อยละ)
0
40
60
80
100

* จำ�นวนปีที่ทำ�งาน คือ นับระยะเวลาตั้งแต่วันแรกที่พนักงานเข้าทำ�งานกับบริษัทต่อเนื่องกันจนถึงวันที่ออกจากงาน

หาก นายรํ่ารวย สมาชิกกองทุน ทำ�งานที่บริษัท เป็นเวลา  5 ปี 6 เดือน และลาออกจากงาน
ตามเงื่อนไข นายรํ่ารวย จะได้รับเงินส่วนของสมาชิก (เงินสะสมบวกผลประโยชน์เงินสะสม) เต็มจำ�นวน
100% และได้รับเงินในส่วนของนายจ้าง (เงินสมทบบวกผลประโยชน์เงินสมทบ) ในอัตรา 60%
แต่หากนายมั่งคั่ง ทำ�งานที่บริษัท เป็นเวลา 2 ปี และลาออกจากงาน นายมั่งคั่งจะได้รับเงินส่วน
ของสมาชิก (เงินสะสมบวกผลประโยชน์เงินสะสม) เต็มจำ�นวน 100% แต่จะไม่ได้รับเงินในส่วน
ของนายจ้าง (เงินสมทบบวกผลประโยชน์ของเงินสมทบ) เนื่องจากยังทำ�งานไม่ครบ 3 ปีตามที่ข้อบังคับ
กองทุนกำ�หนด
มาถึงตรงนี้ สมาชิกคงทราบแล้วว่า หากสมาชิกทำ�งานกับนายจ้างมากขึน้ สมาชิกจะได้รบั ส่วนของ
เงินสมทบ บวกผลประโยชน์ของเงินสมทบของนายจ้าง เพิ่มขึ้นเช่นกัน
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5. การสิ้นสมาชิกภาพ
การสิ้นสมาชิกภาพ เช่น กรณีออกจากงาน ออกจากกองทุน เกษียณอายุ หรือ เสียชีวิต สมาชิก
จะได้รับเงินกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อบังคับกองทุน โดยสมาชิกมีสิทธิเลือกรับเงิน ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 : ขอรับเงินทั้งหมดที่ตนมีสิทธิได้รับทันที
โดยเมื่ อ บริ ษั ท จั ด การได้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง การสิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพ และเอกสารที่ ค รบถ้ ว นจาก
คณะกรรมการกองทุน/ฝ่ายบุคคลแล้ว บริษัทจัดการจะดำ�เนินการขายหน่วยให้กับสมาชิกในวัน
คำ�นวณหน่วยที่ใกล้ที่สุด แล้วจึงทำ�เช็คสั่งจ่ายระบุชื่อสมาชิกหรือผู้รับผลประโยชน์ (กรณีสมาชิก
เสียชีวิต) แล้วนำ�ส่งให้คณะกรรมการกองทุน/ฝ่ายบุคคล พร้อม “รายงานส่วนของสมาชิกกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ” (Termination Statement of Provident Fund Account) ซึ่งจะมี
รายละเอียดเงินที่สมาชิกได้รับและภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐานในการยื่น
แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา  ซึ่ ง สมาชิ ก จะได้ รั บ เงิ น ภายในเวลาไม่ เ กิ น 30 วั น
นับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพ
ทางเลือกที่ 2 : ยังไม่ขอรับเงินตอนนี้
กรณีสมาชิกลาออกจากงานหรือเกษียณอายุ สมาชิกสามารถเลือกไม่นำ�เงินออกจากกองทุน
โดยสามารถดำ�เนินการได้ดังนี้
1. ขอโอนเงินกองทุนไปยังนายจ้างใหม่
วิธีนี้จะทำ�ได้เฉพาะกรณีสมาชิกย้ายงานโดยมีวันทำ�งานต่อเนื่องจากนายจ้างเดิมและสามารถ
สมัครเป็นสมาชิกกองทุนของนายจ้างใหม่ได้ทันทีต่อเนื่องจากสมาชิกภาพของกองทุนเดิม โดยสมาชิก
สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านนายจ้างเดิมและนายจ้างใหม่ก่อนสิ้นสมาชิกภาพ และบริษัทจัดการจะ
ดำ�เนินการทำ�เช็คสั่งจ่ายชื่อกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพของนายจ้างใหม่ ส่งให้คณะกรรมการกองทุน/ฝ่าย
บุคคลของนายจ้างเดิมพร้อมรายงาน ซึ่งสมาชิกจะต้องมารับเช็คพร้อมรายงานที่นายจ้างเดิมเพื่อนำ�ไป
ให้นายจ้างใหม่เพือ่ ส่งต่อให้บริษทั จัดการนำ�เงินเข้ากองทุนของนายจ้างใหม่ กรณีนสี้ มาชิกยังไม่ได้น�ำ เงิน
ออกจากกองทุน ดังนั้น จึงยังไม่ต้องเสียภาษี อีกทั้งอายุสมาชิกกองทุนสามารถนับต่อเนื่องจากกองทุน
เดิมได้ (เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี)
2. ขอคงเงินไว้ในกองทุน
สมาชิกสามารถขอคงเงินไว้ในกองทุนได้ กรณีที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเนื่องจากออกจากงาน
หรือเกษียณอายุ โดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอคงเงินไว้ในกองทุน โดยสมาชิกต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมคงเงินให้แก่บริษัทจัดการเป็นรายปี โดยสามารถขอต่ออายุการคงเงินได้ปีต่อปีโดยแจ้ง
14
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บริษัทจัดการล่วงหน้าพร้อมทั้งชำ�ระค่าธรรมเนียมคงเงินสำ�หรับปีถัดไป ทั้งนี้ สมาชิกมีสิทธิขอนำ�เงิน
ออกจากกองทุนได้ทุกเมื่อ โดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำ�นงขอนำ�เงินออกจากกองทุน ซึ่งบริษัท
จัดการจะทำ�เช็คสั่งจ่ายระบุชื่อสมาชิก พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย (หากเข้าเงื่อนไขต้องเสียภาษี)
หรือชื่อกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพของนายจ้างใหม่ กรณีสมาชิกขอโอนย้ายกองทุน วัตถุประสงค์หลักๆ
ของการขอคงเงินไว้ในกองทุน มีดังนี้
• เพื่อรอโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนของนายจ้างใหม่ กรณีย้ายงานแต่ข้อบังคับกองทุน
ของนายจ้างใหม่กำ�หนดให้พ้นทดลองงานหรือต้องมีอายุงานครบ 1 ปีก่อน จึงจะสมัครเป็น
สมาชิกกองทุนได้ หรือกรณีนายจ้างใหม่ไม่มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
• เพื่ อ บริ ห ารจั ด การกั บ ความผั น ผวนของมู ล ค่ า เงิ น กองทุ น ด้ ว ยตนเอง กรณี ส มาชิ ก สิ้ น
สมาชิกภาพช่วงที่ภาวะตลาดการลงทุนไม่ดี ซึ่งอาจทำ�ให้เงินกองทุนมีผลประโยชน์ลดลง
หรือขาดทุน เนื่องจากราคาตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุนปรับลดลงเป็นผลให้ราคาต่อหน่วย
ลดลง สมาชิกสามารถขอคงเงินไว้ในกองทุนเพื่อชะลอการรับเงินกองทุนออกไปจนกว่า
ภาวะตลาดการลงทุนจะดีขนึ้ แล้วค่อยขอนำ�เงินออกจากกองทุนซึง่ สมาชิกจะได้รบั เงินกองทุน
ตามราคาต่อหน่วยของวัน Trade Date ที่บริษัทจัดการดำ�เนินการขายหน่วยให้แก่สมาชิก
• เพื่อบริหารภาระภาษี ด้วยกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพมีวัตถุประสงค์สำ�คัญให้สมาชิกกองทุน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเงินพอใช้หลังเกษียณ กรมสรรพากรจึงให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
ทั้งจำ�นวนสำ�หรับเงินที่สมาชิกได้รับจากกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพด้วยเหตุออกจากงานโดยมี
อายุตัว 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีอายุสมาชิกกองทุนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป กรณีสมาชิกสิ้น
สมาชิกภาพโดยยังไม่เข้าเงื่อนไขได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าว สมาชิกสามารถขอคงเงินไว้ใน
กองทุน เพือ่ รอให้อายุครบ 55 ปีบริบรู ณ์แล้วค่อยนำ�เงินออก หรือ เพือ่ รอให้อายุสมาชิกกองทุน
ครบ 5 ปีแล้วค่อยนำ�เงินออก ซึ่งจะทำ�ให้สมาชิกเข้าเกณฑ์ได้รับยกเว้นภาษี
3. ขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด
เฉพาะกรณีสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเนื่องจากเกษียณอายุกับนายจ้าง (ทั้งนี้ต้องมีอายุครบ
55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีอายุสมาชิกกองทุน 5 ปีขึ้นไป) สมาชิกสามารถขอรับเงินจากกองทุน
เป็นรายงวดได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและคณะกรรมการกองทุนกำ�หนด ซึ่งสมาชิกสามารถ
แจ้ ง ความประสงค์ ข อรั บ เงิ น เป็ น รายงวดได้ โ ดยกรอกแบบฟอร์ ม แจ้ ง ความประสงค์ ข อรั บ เงิ น
เป็นงวดพร้อมทั้งชำ�ระค่าธรรมเนียมครั้งแรกให้แก่บริษัทจัดการ รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้
จากภาคผนวก
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นโยบายการลงทุน
นโยบายการลงทุน คือ การกำ�หนดขอบเขตในการบริหารเงินกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ ซึง่ คณะกรรมการ
กองทุนจะต้องตกลงนโยบายการลงทุนกับบริษัทจัดการไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้ผจู้ ดั การกองทุน
ใช้เป็นกรอบในการบริหารเงินกองทุน ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทุนจะต้องลงทุนในทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนได้ และภายใต้
อัตราส่วนที่กำ�หนดโดยสำ�นักงาน ก.ล.ต. ด้วย
ประเภททรัพย์สินที่กองทุนลงทุนได้
• เงินฝาก ตราสารทีเ่ ทียบเท่าเงินสด เช่น เงินฝากธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้นหรือ เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบัน
การเงินตามที่สำ�นักงานกำ�หนด เป็นต้น
• ตราสารแห่งหนี้ ได้แก่ พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
• ตราสารแห่งทุน ได้แก่ หุ้น ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
• ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพ
• หน่วยลงทุน ได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
• ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
• ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)
• ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
• ตราสารที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
นโยบายการลงทุนมีกี่ประเภท ?
นโยบายการลงทุนของกองทุน แบ่งเป็นประเภทหลักๆ 3 ประเภท ดังนี้
1. นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund)
ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนีต้ า่ งๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตัว๋ เงินคลัง บัตรเงินฝากของธนาคาร
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ เป็นต้น ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
(ในอนาคต จะมี ก ารแก้ ไ ขประกาศสำ � นั ก งาน ก.ล.ต. ให้ ล งทุ น ในเงิ น ฝากและตราสารหนี้ ต่ า งๆ
ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV))
16
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2. นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน (Equity Fund)
ลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้น เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (NAV) (ในอนาคต จะมีการแก้ไขประกาศสำ�นักงาน ก.ล.ต. ให้ลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้น
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)) และเงินส่วนที่เหลืออาจไป
ลงทุนไว้ในเงินฝาก และตราสารหนี้ด้วยก็ได้ หรือนำ�เงินทั้งหมดไปลงทุนในตราสารทุนล้วนๆ ก็ได้
3. นโยบายการลงทุนแบบผสม (Mixed Fund)
ลงทุนทั้งในเงินฝาก ตราสารหนี้ และตราสารทุน ทั้งนี้ อาจมีการกำ�หนดเพดานการลงทุนใน
ตราสารทุน หรือ หุ้น เช่น ไม่เกินร้อยละ 10 หรือ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เป็นต้น
ดังนี้

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการลงทุนประเภทอืน่ ๆ อีกมากมาย แต่ขอยกตัวอย่างแค่ 2 นโยบาย

1. นโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุน (Feeder Fund)
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
2. นโยบายการลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF)
ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (NAV)
รูปแบบการกำ�หนดหรือเลือกนโยบายการลงทุน
1. นโยบายการลงทุนเดียวสำ�หรับสมาชิกทุกคน
• กรณีกองทุนเดี่ยว* คณะกรรมการกองทุนจะเป็นผู้กำ�หนดนโยบายการลงทุนร่วมกับบริษัท
จัดการ โดยกำ�หนดเพียงนโยบายการลงทุนเดียวสำ�หรับสมาชิกทุกคน เช่น นโยบายการลงทุน
แบบผสม (หุ้นไม่เกิน 15%)
• กรณีกองทุนร่วม** คณะกรรมการกองทุนจะเป็นผู้เลือกนโยบายการลงทุนที่บริษัทจัดการ
นำ�เสนอ เพียงนโยบายการลงทุนเดียวสำ�หรับสมาชิกทุกคน เช่น นโยบายการลงทุนตราสาร
แห่งหนี้
2. สมาชิกมีสิทธิเลือกนโยบายการลงทุนเอง (Employee’s Choice)
• กรณีกองทุนเดี่ยว* คณะกรรมการกองทุนจะเป็นผู้กำ�หนดจำ�นวนและประเภทนโยบาย
การลงทุนร่วมกับบริษทั จัดการ เช่น กำ�หนด 2 นโยบายการลงทุน คือ นโยบายการลงทุนตราสาร
แห่งหนี้ และ นโยบายการลงทุนตราสารแห่งทุน แล้วจัดแผนการลงทุนเพือ่ ให้สมาชิกแต่ละคน
17
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เลือกนโยบายการลงทุนเอง ทั้งนี้ ก่อนที่สมาชิกจะเลือกแผนการลงทุน สมาชิกต้องทำ�
“แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน”
(Member Risk Profile) เพื่อจะได้ทราบว่าตนเองรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน เหมาะกับ
นโยบายหรือแผนการลงทุนประเภทใด
ตัวอย่าง
นโยบายการลงทุน
ระดับความเสี่ยง
แผนการลงทุน
แผน 1
แผน 2
แผน 3

ตราสารแห่งหนี้
2

ตราสารแห่งทุน
7

ระดับความเสี่ยง
ของแผนการลงทุน

100%
80%
70%

0%
20%
30%

2.00
6.50
3.50
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• กรณีกองทุนร่วม** คณะกรรมการกองทุนจะเป็นผู้เลือกนโยบายการลงทุนที่บริษัทจัดการ
นำ�เสนอ แล้วจัดแผนการลงทุนให้สมาชิกแต่ละคนเลือกเอง ทั้งนี้ ก่อนที่สมาชิกจะเลือก
แผนการลงทุ น สมาชิ ก ต้ อ งทำ � “แบบประเมิ น ความเสี่ ย งเพื่ อ ความเหมาะสมในการ
เลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน” (Member Risk Profile) เพื่อจะได้ทราบว่าตนเองรับ
ความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน เหมาะกับนโยบายหรือแผนการลงทุนประเภทใด
ตัวอย่าง
นโยบายการลงทุน ตราสารแห่งหนี้ ผสมหุ้นไม่เกิน 25% ตราสารแห่งทุน ระดับความเสี่ยง
ของแผนการลงทุน
ระดับความเสี่ยง
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
อนึ่ง แผนการลงทุนข้างต้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และคณะกรรมการกองทุน
จะต้องกำ�หนดแผนการลงทุนที่เป็นตัวเลือกอัตโนมัติ (Default Plan) ไว้ด้วยกรณีที่สมาชิกไม่แจ้งเลือก
แผนการลงทุน โดยแนะนำ�ให้กำ�หนดแผนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดในจำ�นวนแผนการลงทุนทั้งหมดที่
เปิดให้สมาชิกเลือก
ทั้งนี้ สมาชิกสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามจำ�นวนและระยะเวลาที่คณะกรรมการกองทุน
กำ�หนด เช่น ปีละ 1 ครั้ง โดยส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแผนการลงทุนให้ฝ่ายบุคคล
ภายในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะมีผลในเดือนมกราคมของปีถัดไป เป็นต้น โดยสมาชิกจะได้รับรายงาน
การสับเปลี่ยนแผนการลงทุน (Switching Report) เพื่อทราบข้อมูลในการเปลี่ยนแผนด้วย
* กองทุนเดี่ยว (Single Fund) หมายถึง กองทุนที่มีนายจ้างรายเดียวหรือกลุ่มนายจ้างหลายรายที่เป็นเครือเดียวกัน
ซึ่งจะจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกองทุนอื่น โดยทั่วไปจะต้องมีขนาดกองทุนไม่ตํ่ากว่า 100 ล้านบาท
จึงจะสามารถจัดตั้งเป็นกองทุนเดี่ยวได้
** กองทุนร่วม (Pool Fund) หมายถึง กองทุนที่ประกอบด้วยนายจ้างหลายๆ รายซึ่งไม่ใช่เครือกัน โดยรวมเม็ดเงิน
ของหลายๆ นายจ้างมาอยู่ในกองทุนเดียวกันเพื่อให้การบริหารเงินลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลด
ค่าใช้จา่ ย และกระจายความเสีย่ งในการลงทุนได้ดขี นึ้ เหมาะกับนายจ้างทีย่ งั ไม่เคยจัดตัง้ กองทุน หรือมีขนาดกองทุน
ตํ่ากว่า 100 ล้านบาท
*** ตามประกาศที่ สน.21/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 12) กรณีที่กองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพกำ�หนดให้สมาชิกมีสิทธิเลือกนโยบายการลงทุนเองได้ ให้บริษัทจัดการดำ�เนินการจัดให้สมาชิกทบทวน
ความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน ทุกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีที่ได้ทำ�การประเมินครั้งล่าสุด
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ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เมื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพแล้ว สมาชิกจะได้รับประโยชน์อย่างไร
1. ได้รับเงินสมทบของนายจ้าง เพิ่มเติมจากเงินสะสมที่สมาชิกออม กรณีสิ้นสมาชิกภาพ
ตามเงื่อนไขที่ได้รับเงินสมทบของนายจ้าง ซึ่งถือเป็นการออมเงินที่ดีมากเพราะมีคนช่วยสมทบเงิน
ให้เราด้วย
2. มีเงินก้อนไว้ใช้เมื่อออกจากงาน ทุพพลภาพ หรือ เกษียณอายุ (โดยจะได้รับเงินสะสมและ
ผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินสะสมของตนเองทั้งจำ�นวน บวกกับเงินสมทบและผลประโยชน์ที่เกิดจาก
เงินสมทบของนายจ้างตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อบังคับกองทุนของแต่ละนายจ้าง) เนื่องจากเมื่อผ่านพ้น
วัยทำ�งานสู่วัยเกษียณ ลูกจ้างจะไม่มีรายได้จากงานประจำ�อีกต่อไป ดังนั้น การออมเงินผ่านกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพจึงเป็นการสร้างวินัยการออมแล้วยังมีการนำ�เงินไปบริหารให้เกิดดอกผลงอกเงยโดย
บริษัทจัดการที่เป็นมืออาชีพ เพื่อเตรียมพร้อมสู่อนาคตที่ดี
3. มีเงินก้อนเป็นมรดกให้ทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์กรณีสมาชิกเสียชีวิต
4. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้
กรณียังเป็นสมาชิกกองทุน
(1) ดอกเบี้ ย หรื อ ผลประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการลงทุ น ของกองทุ น เช่ น ดอกเบี้ ย เงิ น ฝาก
เงินปันผล และกำ�ไรจากการขายหลักทรัพย์ ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี (ตราบเท่าที่
ยังเป็นสมาชิกอยู่ในกองทุน)
(2) เงินสะสมที่สมาชิกนำ�ส่งเข้ากองทุนในแต่ละเดือน สามารถนำ�มาหักเป็นค่าลดหย่อน
ในการคำ�นวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้
ต่อปีและไม่เกินปีละ 500,000 บาท (เมื่อนับรวมกับค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้ งชีพ (Retirement Mutual Fund - RMF) และเบีย้ ประกันชีวติ แบบบำ�นาญ (Annuity)
ตัวอย่าง
สมมติสมาชิกกองทุนมีเงินเดือน 25,000 บาท เงินได้ทั้งปี 300,000 บาท และนำ�ส่งเงินสะสม
เข้ากองทุน = 30,000 บาท เมื่อนำ�ไปกรอก ภงด. จะต้องแยกเป็น 2 ยอด คือ
1. ลดหย่อนเงินสะสม 10,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท) และ
2. ยกเว้นเงินสะสม จำ�นวน 20,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 490,000 บาท) ตามตัวอย่าง ดังนี้
20

PROVIDENT FUND

คู่มือสมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

สมาชิกกองทุน
เงินได้ประจำ�ปี
300,000
หัก ยกเว้นเงินสะสม (ในส่วนที่เกิน 10,000)
20,000
คงเหลือเงินได้
280,000
หัก ค่าใช้จ่าย 40% แต่ไม่เกิน 60,000
60,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
220,000
หัก ลดหย่อนส่วนตัว
30,000
เหลือ
190,000
หัก ลดหย่อนเงินสะสม (ภายใน 10,000)
10,000
เงินได้ที่ต้องนำ�ไปเสียภาษี
180,000
ภาษี
(30,000 * 5%)
ภาษีที่ต้องชำ�ระ
1,500
ประหยัดภาษีได้ปีละ 3,000 - 1,500 = 1,500 บาท

ไม่เป็นสมาชิก
300,000
0
300,000
60,000
240,000
30,000
210,000
0
210,000
(60,000* 5%)
3,000

* รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จาก แบบ ภงด. 90 และ 91

ดังนั้น สมาชิกกองทุนเสียภาษีเพียง 1,500 บาท เปรียบเทียบกับลูกจ้างรายอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
กองทุนและมีรายได้เท่ากัน ต้องเสียภาษีเป็นจำ�นวน 3,000 บาท
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กรณีสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุน

เงินสะสม

ไม่ต้องเสียภาษี

1. à§Ô¹ÊÐÊÁ

3. ¼Å
»
à§Ô¹ÊÐ ÃÐâÂª¹
ÊÁ

2. à§Ô¹

ÊÁ·º

ผลประโยชน์ของเงินสะสม,
เงินสมทบ, ผลประโยชน์ของ
เงินสมทบ

4. ¼Å
»
à§Ô¹ÊÁÃÐâÂª¹
·º

จะเสียภาษีหรือไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ดังนี้

เงื่อนไขที่ 1 : หากสมาชิกลาออกจากงาน โดยมีอายุงานไม่ถงึ 5 ปี หรือ ลาออกจากกองทุน
โดยไม่ลาออกจากงาน
• ต้องนำ�เงินทั้ง 3 ส่วนไปรวมกับเงินได้ประจำ�ปีเพื่อคำ�นวณภาษี ตามหลักเกณฑ์
ที่กรมสรรพากรกำ�หนด
อนึ่ง ในกรณีที่สมาชิกลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงาน เงินที่สมาชิกได้รับจากกองทุน
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และไม่สามารถเลือกเสียภาษีแยกต่างหากจากเงินได้ประเภทอื่น
เนื่องจากไม่ใช่เงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
เงื่อนไขที่ 2 : หากสมาชิกลาออกจากงาน โดยมีอายุงานครบ 5 ปีขึ้นไป
• มีสิทธิเลือกนำ�เงินทั้ง 3 ส่วนไปรวมกับเงินได้ประจำ�ปีเพื่อคำ�นวณภาษี หรือ
• มีสิทธิเลือกนำ�เงินทั้ง 3 ส่วน แยกต่างหากจากเงินได้ประจำ�ปีเพื่อคำ�นวณภาษี
กรณี เ งิ น ได้ ที่ น ายจ้ า งจ่ ายให้ ค รั้ ง เดี ย วเมื่ อ ออกจากงาน ซึ่ ง จะได้ ล ดหย่ อ น
เพิ่มด้วย
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เงินสมทบ
+
ผลประโยชน์ของเงินสะสม
+
ผลประโยชน์ของเงินสมทบ

7,000
X
จำ�นวนปีที่ทำ�งาน

A

>>

A
2

>>

ได้เท่าไร
เอาไป
คำ�นวณ
ภาษี

ตัวอย่าง
สมาชิกกองทุนลาออกจากงาน โดยมีอายุงาน 10 ปี และได้รับเงินจากกองทุนทั้งสิ้น 100,000 บ.
(ไม่รวมเงินสะสม)
เงินสมทบ + ผลประโยชน์เงินสมทบและผลประโยชน์เงินสะสม
หัก 7,000* 10 ปี (จำ�นวนปีที่ทำ�งาน*)
คงเหลือ                
หัก ค่าลดหย่อนอีก 50%
เงินสุทธิที่นำ�ไปเสียภาษี
ภาษี

100,000 บาท
70,000 บาท
30,000     บาท
15,000 บาท
15,000 บาท
750 บาท

* ทั้งนี้ กรณีอายุงานมากกว่า 5 ปี และมีเศษจำ�นวนวัน หากจำ�นวนวันทำ�งานตั้งแต่ 183 วันขึ้นไป นับเป็น 1 ปี น้อยกว่า
183 วัน ให้ปัดทิ้ง

เงื่อนไขที่ 3 : หากสมาชิกออกจากงาน โดยมีอายุครบ 55 ปีบริบรู ณ์ขนึ้ ไป และมีอายุสมาชิก
กองทุน 5 ปีขึ้นไป
• เงินก้อนที่ได้รับจากกองทุน จะได้รับยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษีทั้งจำ�นวน
Tips!
หากสมาชิกออกจากงานโดยมีอายุไม่ถึง 55 ปี หรือ มีอายุสมาชิกกองทุนไม่ถึง 5 ปี สมาชิกสามารถ
คงเงินไว้ในกองทุนเพื่อรอให้อายุตัวครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือ อายุสมาชิกกองทุนครบ 5 ปี แล้วแต่กรณี
แล้วจึงค่อยนำ�เงินออกจากกองทุน สมาชิกจะได้รับยกเว้นภาษีด้วย
เงื่อนไขที่ 4 : หากสมาชิกเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ
• เงินก้อนที่ได้รับจากกองทุน จะได้รับยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษีทั้งจำ�นวน
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บริการพิเศษสำ�หรับสมาชิกกองทุนภายใต้การจัดการของ AIA
บริการตรวจสอบยอดเงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์
เอไอเอ มีระบบสอบถามข้อมูลกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ บริการแก่สมาชิก 24 ชั่วโมงทุกวัน
ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
ช่องทางที่ 1
บริการผ่านระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) โทร. 0 2634-8888
กด 2 ติดต่อฝ่ายกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
กด 3 สอบถามยอดเงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เข้าสู่ขั้นตอนการทำ�รายงานที่ท่านต้องการ
กด 1 สอบถามข้อมูลสถานภาพของกองทุนและราคาต่อหน่วย
- กดรหัสประจำ�ตัว* IVR ตามด้วยเครื่องหมาย #
- กดรหัสผ่าน** IVR ตามด้วยเครื่องหมาย #
กด 2 สอบถามยอดจำ�นวนหน่วยและราคาต่อหน่วยของสมาชิก
- กดรหัสประจำ�ตัว* IVR ตามด้วยเครื่องหมาย #
- กดรหัสผ่าน** IVR ตามด้วยเครื่องหมาย #
กด 3 สิทธิประโยชน์ทางภาษีของสมาชิกกองทุน
กด 4 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ภายใต้การจัดการของ เอไอเอ
กด 5 สำ�หรับทำ�การร้องเรียน
กด 6 ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการกองทุน

* สมาชิกจะได้รับรหัสประจำ�ตัว IVR ที่ปรากฏในรายงานยอดเงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพที่สมาชิกได้รับทุก 6 เดือน
(Individual Statement)
** สมาชิกจะได้รับรหัสผ่าน IVR จาก Password Slip ซึ่งส่งให้ครั้งเดียวหลังเป็นสมาชิก 2 เดือน (หากสมาชิกทำ�
รหัสผ่านหาย สามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ใน Website หรือ email โดยระบุชื่อนามสกุล ชื่อบริษัท และรหัสพนักงาน /
รหัสสมาชิก และส่งมาที่ th.pension@aia.com)
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ช่องทางที่ 2
บริการผ่านอินเตอร์เน็ตที่ www.aia.co.th
1. เข้าสู่ Website : www.aia.co.th
2. เลือกหัวข้อ “ข้อมูลกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ สำ�หรับสมาชิก” (ที่เมนูขวาบนใต้หัวข้อ My AIA)
3. เข้าสู่หน้าจอ Login
3.1 กรณีสมาชิกใหม่ หรือ ยังไม่เคยลงทะเบียนการใช้งาน ให้ Click ที่ “กรณีเป็นการเข้าสู่ระบบ
ครั้งแรก โปรดคลิกที่นี่” เพื่อทำ�การลงทะเบียน โดยลงทะเบียนเพียงครั้งแรกครั้งเดียว และ
กรุณาจำ�รหัสผ่าน Internet ใหม่ที่ท่านทำ�การเปลี่ยนไว้ เพื่อใช้ในการเข้าระบบครั้งต่อไป
3.2 กรณีทสี่ มาชิกเคยลงทะเบียนการใช้งานไว้แล้ว ให้ใส่รหัสประจำ�ตัว* Internet และรหัสผ่าน**
Internet และเลือกตอบ “ยืนยัน”

1. Cllck เลือก “ข้อมูลกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ สำ�หรับสมาชิก

2. ใส่รหัสประจำ�ตัว Internet
(ดูจาก Statement หรือ
User ID Slip) สำ�หรับรหัสผ่าน  
Internet (ดูจาก Password Slip)
* สมาชิกจะได้รับรหัสประจำ�ตัว Internet ที่ปรากฏในรายงานยอดเงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพที่สมาชิกได้รับทุก 6 เดือน
(Individual Statement)
** สมาชิกจะได้รับรหัสผ่าน Internet จาก Password Slip ซึ่งส่งให้ครั้งเดียวหลังเป็นสมาชิก 2 เดือน (หากสมาชิก
ทำ�รหัสผ่านหาย สามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ใน Website หรือ email โดยระบุชื่อนามสกุล ชื่อบริษัท และรหัส
พนักงาน / รหัสสมาชิก และส่งมาที่ th.pension@aia.com)
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กรณีสมาชิกลืมรหัสผ่าน สามารถขอรหัส Internet ตามขั้นตอน ดังนี้

1. กรณีลืมรหัสผ่าน โปรดคลิกที่นี่

2. รหัสประจำ�ตัว Internet
ท่านสามารถดูได้จาก
Individual Statement
ราย 6 เดือน

26
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ตัวอย่างหน้าจอ Internet – รายงานยอดเงินสมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุ : ข้อมูลจะปรับปรุงเป็นรายสัปดาห์ โดยข้อมูลจะ update ทุกวันอังคาร หากตรงกับวันหยุด จะเลื่อนเป็นวันพุธ
27
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บริการอื่นๆ ผ่านช่องทาง Internet
เมื่อสมาชิกใส่รหัสประจำ�ตัว Internet และรหัสผ่าน Internet แล้ว เมื่อเข้าสู่หน้าจอ ภายใต้หัวข้อ
บริการลูกค้า  สมาชิกสามารถอ่านสรุปสาระสำ�คัญของกองทุน (Fact Sheet) หรือ บริการเปลี่ยน
รหั ส ผ่ า น หรื อ ดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม กองทุ น สำ � รองเลี้ ย งชี พ เช่ น หนั ง สื อ ระบุ ผู้ รั บ ผลประโยชน์
หนังสือแจ้งความประสงค์ให้คงเงินไว้ในกองทุน หรือ หนังสือการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น
สมาชิกยังสามารถเข้าสู่บริการอื่นๆ
ทางอินเตอร์เน็ตได้ดังนี้
• อ่านสรุปสาระสำ�คัญของกองทุน
• ทำ�แบบทดสอบเพื่อประเมินความเสี่ยง
• บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน
• บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
• คำ�ถามที่พบบ่อย
โดยเลือก Drop - down list จากเมนู
“บริการลูกค้า” ด้านบน

ตัวอย่างการดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
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ภาคผนวก
1. วิธีอ่านรายงานยอดเงินสมาชิกกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ (Individual Statement of Provident Fund
Account)
1) ชื่ อ สมาชิ ก ให้ ส มาชิ ก กองทุ น ตรวจสอบ
ชื่ อ และนามสกุ ล หากไม่ ถู ก ต้ อ ง กรุ ณ าติ ด ต่ อ
1
2
ฝ่ายบุคคลเพื่อดำ�เนินการแก้ไข
3
3
2) แผนการลงทุนที่ :
- กรณีนายจ้างจัดให้สมาชิกเลือกลงทุนเอง
4
5
6
7
8
9
11
(Employee’s Choice) แผนการลงทุ น
10
จะระบุตามแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือก
- แต่ ห ากนายจ้ า งไม่ ไ ด้ จั ด ให้ ส มาชิ ก เลื อ ก 12
ลงทุ น เอง หรื อ มี น โยบายการลงทุ น เดี ย ว 1314
15.1
15.2
15.3
15.4
15
จะระบุเป็นแผนการลงทุนที่ 01 เสมอ
16
3) รหั ส ประจำ � ตั ว IVR สำ � หรั บ ตรวจสอบ
ข้ อ มู ล ก อ ง ทุ น ผ่ า น ร ะ บ บ ต อ บ รั บ โ ท ร ศั พ ท์
อั ต โนมั ติ (IVR) สำ � หรั บ รหั ส ผ่ า น IVR สามารถ
ดูได้จาก Password Slip ซึ่งทางเอไอเอ ได้แจกให้กับ
สมาชิกแล้วนัน้ รหัสประจำ�ตัว Internet สำ�หรับตรวจ
สอบข้อมูลกองทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) สำ�หรับรหัสผ่าน Internet สามารถดูได้จาก
Password Slip ซึ่งทางเอไอเอได้แจกให้กับสมาชิกแล้วนั้น
4) รหัสกองทุน / นโยบายการลงทุน หมายถึง นโยบายการลงทุนที่สมาชิกเข้าร่วม
5) สัดส่วนลงทุน (%) ตามแผน
- กรณีนายจ้างจัดให้สมาชิกเลือกลงทุนเอง (Employee’s Choice) สัดส่วนลงทุนตามแผน
คือ สัดส่วนทีส่ มาชิกกำ�หนดให้น�ำ เงินสะสมและเงินสมทบไปลงทุนในแต่ละนโยบายการลงทุน
(หรือกองทุน) ตามแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือก
- แต่หากนายจ้างไม่ได้จัดให้สมาชิกเลือกลงทุนเอง หรือมีนโยบายการลงทุนเดียว จะระบุเป็น
สัดส่วน 100%
6) จำ�นวนหน่วยส่วนของสมาชิก หมายถึง ยอดจำ�นวนหน่วยทั้งหมดในส่วนของสมาชิก ซึ่งเป็น
จำ�นวนหน่วยที่เกิดจากการนำ�ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนในแต่ละงวด
7) จำ�นวนหน่วยส่วนของนายจ้าง หมายถึง ยอดจำ�นวนหน่วยทั้งหมดในส่วนของนายจ้าง
ซึ่งเป็นจำ�นวนหน่วยที่เกิดจากการนำ�ส่งเงินสมทบในส่วนของนายจ้างเข้ากองทุนในแต่ละงวด
8) ราคาต่อหน่วยปัจจุบัน หมายถึง ราคาต่อหน่วยของกองทุน ณ วันที่สิ้นสุดของรายงาน
เช่ น หากรายงานยอดเงินสมาชิก กองทุน สิ้นสุด ณ 30 มิ . ย. 2557 ราคาต่ อหน่ ว ยปั จจุ บั น คื อ
ณ 30 มิ.ย. 2557 หรือ หากรายงานยอดเงินสมาชิกกองทุน ณ 31 ธ.ค. 2557 ราคาต่อหน่วยปัจจุบัน
คือ ณ 31 ธ.ค. 2557
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9) อัตราผลตอบแทนสุทธิสะสม คำ�นวณจาก
อัตราผลตอบแทนสุทธิสะสม = ราคาต่อหน่วยปลายงวด – ราคาต่อหน่วยต้นงวด* x 100
ราคาต่อหน่วยต้นงวด
* ราคาต่อหน่วยต้นงวด คือ ราคาต่อหน่วย ณ วันสิ้นปีปฏิทินก่อนหน้า หรือ วันเริ่มกองทุน (กรณีจัดตั้งใหม่ในปีปัจจุบัน)

หากเป็นรายงานยอดเงินกองทุน สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน อัตราผลตอบแทนสุทธิสะสมที่แสดง
จะไม่คำ�นวณเป็นต่อปี
อนึ่ง กรณีรายงานยอดเงินกองทุนสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม อัตราผลตอบแทนสุทธิสะสมที่แสดง
เป็นอัตราผลตอบแทนของกองทุนที่คำ�นวณต่อปี แต่หากสมาชิกมีการเข้าและออกจากกองทุนระหว่าง
ปี อัตราผลตอบแทนที่แสดงในรายงานจะไม่ตรงกับอัตราผลตอบแทนที่สมาชิกได้รับจริง
10) เฉลี่ ย หมายถึ ง อั ต ราผลตอบแทนเฉลี่ ย ตามสั ด ส่ ว นการลงทุ น ในแต่ ล ะนโยบายการ
ลงทุน (หรือกองทุน) ตามแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือก กรณีนายจ้างจัดให้สมาชิกเลือกลงทุนเอง
(Employee’s Choice)
11) อัตราผลตอบแทนสุทธิสะสม 5 ปี หรือนับแต่วันทีเ่ ริม่ บริหาร หมายถึง อัตราผลตอบแทน
สุทธิสะสมย้อนหลัง 5 ปี หรือย้อนหลังจนถึงวันที่เอไอเอรับบริหารกองทุน หรือจนถึงวันที่กองทุนเริ่ม
จัดตั้ง (กรณีไม่ถึง 5 ปี) โดยจะแสดงเฉพาะรายงานงวด 31 ธันวาคม เท่านั้น
12) ยอดยกมา หมายถึง เงินสะสมและเงินสมทบทั้งหมดที่มีการนำ�ส่งเข้ากองทุนของสมาชิก
ตั้งแต่วันแรกที่เข้าเป็นสมาชิกจนถึงปีก่อนหน้าปีที่รายงาน
13) รับโอนกองทุนระหว่างปี หมายถึง เงินที่สมาชิกรับโอนมาจากกองทุนเดิม หรือโอนระหว่าง
นายจ้าง ในกองทุนเดียวกันภายในปีทรี่ ายงานจนถึงวันทีร่ ายงาน หรือ โอนย้ายเข้ามาระหว่างปีเนือ่ งจาก
การเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน (fund switching) กรณีสมาชิกเลือกลงทุนเอง (Employee’s Choice)
14) นำ�เข้าระหว่างปี หมายถึง เงินสะสมและเงินสมทบทั้งหมดที่นำ�ส่งเข้ากองทุนในระหว่าง
ปี (ตั้งแต่ต้นปี คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่รายงาน) ซึ่งมีการเพิ่มหน่วยให้กับสมาชิกแล้ว
กรณี ง วดเดื อ นมิ ถุน ายนหรือ ธันวาคม ซึ่งนำ�ส่งเข้ากองทุนไม่ ทั นวั น คำ �นวณจำ �นวนหน่ ว ยสุ ดท้ า ย
จะไม่แสดงในรายงานนี้
15) ยอดรวมทั้งหมด หมายถึง จำ�นวนเงินทั้งหมดในกองทุนของสมาชิก (ผลรวมของส่วนสมาชิก
และส่วนของนายจ้าง) หรือ ผลรวมของ 15.1 + 15.2 + 15.3 + 15.4
• 15.1 และ 15.2 สมาชิกจะได้รับเต็มจำ�นวนเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ
• 15.3 และ 15.4 สมาชิกจะได้รับหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบของนายจ้าง
ตามที่กำ�หนดในข้อบังคับกองทุนของบริษัทที่สมาชิกเข้าร่วม
16) เงิ น กองทุ น เก่ า (ถ้ า มี ) หมายถึง หากกองทุนใดมีเงินประเดิมโอนเข้ามา  จะมียอดเงิน
กองทุนเก่าแสดงไว้ ซึ่งยอดดังกล่าวจะรวมอยู่ในยอดรวมทั้งหมดแล้ว เพียงแยกออกมาให้เห็นเท่านั้น
ไม่ต้องนำ�ไปคำ�นวณเพิ่มกับยอดรวมอีก
17) เงินสะสมทีจ่ า่ ยเข้ากองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพในปี พ.ศ. ............ เป็นจำ�นวนเงิน .......... บาท
แสดงถึงยอดเงินสะสมที่สมาชิกนำ�ส่งเข้ากองทุนในปีภาษีที่รายงาน โดยเป็นยอดเงินที่สมาชิกจะนำ�ไป
ลดหย่อนภาษีประจำ�ปี
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2. แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน
(Member Risk Profile)
(หน้าที่ 1)
แบบฟอร์ ม 17 หน้ า 1

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสม
ในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน (Member Risk Profile)
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว....................................... นามสกุล.............................................เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน
บริ ษัท................................................................................................ฝ่ าย/แผนก.................................................... รหัสพนักงาน....................................
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ..........................................................................................................ซึง่ จดทะเบียนแล้ ว รหัสสมาชิกกองทุน ...................................
การจัดทา “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” (Member Risk Profile)
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ สมาชิกทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของตนเอง เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจ
เลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนสารองเลีย้ งชีพได้ อย่ างเหมาะสม
ขอให้ ทา่ นเลือกคาตอบที่คดิ ว่าเหมาะสมที่สดุ เพียงคาตอบเดียว
อายุหรื อระยะเวลาลงทุน (ข้ อ 1)
สถานภาพทางการเงิน (ข้ อ 2 – 5)
1. ท่านจะเกษี ยณอายุเมื่อไร
คะแนน 2. ปั จจุบนั ท่านมีภาระค่าใช้ จ่ายรายเดือน รวมเป็ นสัดส่วนเท่าใดของ คะแนน
รายได้ ตอ่ เดือน
(ก) ภายใน 5 ปี หรื อ เกษียณอายุแล้ ว
1
(ก) มากกว่า 80%
1
(ข) มากกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี
2
(ข) มากกว่า 50% ถึง 80%
2
(ค) มากกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี
3
(ค) มากกว่า 20% ถึง 50%
3
(ง) มากกว่า 15 ปี
4
(ง) ไม่เกิน 20%
4
3. หากท่านออกจากงานวันนี ้ เงินออมที่ทา่ นมีอยู่ จะรองรับ
คะแนน 4. จานวนเงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ณ ปั จจุบนั คิดเป็ นสัดส่วนเท่าใด คะแนน
ค่าใช้ จ่ายได้ นานแค่ไหน
ของทรัพย์สินทังสิ
้ ้นของท่าน
(ก) น้ อยกว่า 3 เดือน
1
(ก) มากกว่า 75%
1
(ข) 3 เดือน ถึง 1 ปี
2
(ข) มากกว่า 50% ถึง 75%
2
(ค) มากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี
3
(ค) มากกว่า 25% ถึง 50%
3
(ง) มากกว่า 3 ปี
4
(ง) ไม่เกิน 25%
4
ความเข้ าใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง (ข้ อ 6–10)
5. หากท่านต้ องเข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษียณอายุ คะแนน 6. ท่านรู้ จกั การลงทุนอะไรบ้ าง
คะแนน
แล้ วท่านจะหาเงินค่ารักษาพยาบาลจากไหนเป็ นหลัก
(ก) เงินออมของตนเอง
1
(ก) เงินฝาก
1
(ข) ให้ ครอบครัวร่ วมรับผิดชอบ
2
(ข) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้
2
(ค) สวัสดิการต่างๆ
3
(ค) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ
3
(ง) ประกันสุขภาพ
4
(ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวม
4
ทองคา กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และอื่นๆ
7. ท่านมีประสบการณ์ลงทุนอะไรบ้ าง
คะแนน 8. ทัศนคติในการลงทุนของท่าน
คะแนน
(ก) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ เลย
1
(ก) เงินฝาก
1
2
(ข) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้
(ข) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ บ้าง เพื่อมีโอกาสได้ รับ
2
3
(ค) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ
ผลตอบแทนที่สงู ขึ ้น
(ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวม 4
(ค) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ มาก เพื่อมีโอกาสได้ รับ
3
ทองคา กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และอื่นๆ
ผลตอบแทนสูง
(ง) อยากได้ ผลตอบแทนสูงสุด โดยไม่มีข้อจากัดในการลงทุน
4
9. เป้าหมายการลงทุนของท่านเป็ นอย่างไร
คะแนน 10. ท่านคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ คะแนน
ในระดับใดต่อปี
(ก) เงินต้ นต้ องปลอดภัย แม้ วา่ จะได้ รับผลตอบแทนต่ากว่า
1
(ก) ประมาณ 2% ถึง 3% อย่างสม่าเสมอ
1
อัตราเงินเฟ้อ
(ข) มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนถึง 5% แต่บางปี อาจไม่มี
2
(ข) ต้ องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ โดยสามารถรับ
2
ผลตอบแทนเลย
ความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้ บ้าง
(ค) มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนถึง 8% แต่บางปี อาจขาดทุนได้ ถงึ
3
(ค) ต้ องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมาก โดยสามารถ
3
3%
รับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้ มาก
(ง) มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนถึง 25% แต่บางปี อาจขาดทุนได้ ถงึ
4
(ง) ต้ องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมากที่สดุ โดย
4
15%
สามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้ เต็มที่
สาหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนต่างประเทศ
ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนได้ หรื อไม่
 ได้  ไม่ได้
คะแนนรวม
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(หน้าที่ 2)
แบบฟอร์ ม 17 หน้ า 2

แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน
ท่านสามารถนาคะแนนในวงเล็บท้ ายคาตอบของแต่ละข้ อมาคานวณคะแนนรวม เพื่อพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน /แผนการลงทุน
ที่เหมาะสมกับท่านดังนี ้
ระดับความเสี่ยง
สัดส่ วนการลงทุนใน
ระดับความเสี่ยงของนโยบายการ
คะแนนรวม
ที่ยอมรับได้
สินทรัพย์ ท่ มี ีความเสี่ยงสูง*
ลงทุนหรือแผนการลงทุนที่ลงทุนได้
10-16
ต่า
ไม่เกิน 5%
ระดับความเสี่ยงไม่เกินระดับ 2.25
17-22
ค่อนข้ างต่า
ไม่เกิน 10%
ระดับความเสี่ยงไม่เกินระดับ 2.50
23-28
ปานกลาง
ไม่เกิน 30%
ระดับความเสี่ยงไม่เกินระดับ 3.50
29-34
ค่อนข้ างสูง
ไม่เกิน 50%
ระดับความเสี่ยงไม่เกินระดับ 4.50
35-40
สูง
50% ขึ ้นไป (สมาชิกควรมีการกระจายการลงทุน)
ระดับความเสี่ยงไม่เกินระดับ 7.00
35-40 และรับความเสี่ยง
สูงมาก
50% ขึ ้นไป (สมาชิกควรมีการกระจายการลงทุน)
ระดับความเสี่ยงได้ ถงึ ระดับ 8.00
ด้ านอัตราแลกเปลี่ยนได้
* สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ได้ แก่
(1) ตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ
(2) ตราสารหนี ้ ที่มีลกั ษณะเข้ าข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี ้
(2.1) มีความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน เช่น หุ้นกู้ตา่ งประเทศ หรือ หุ้นกู้ที่ออกเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ เป็ นต้ น เว้ นแต่มีการทาธุรกรรมป้องกัน
ความเสี่ยงเต็มจานวน (fully hedged)
(2.2) มีการกาหนดชาระคืนเงินต้ นหรือดอกเบี ้ยที่ไม่แน่นอน หรือมีข้อกาหนดชาระคืนเงินต้ นบางส่วนหรือไม่คืนเงินต้ น เช่น หุ้นกู้อนุพนั ธ์ (ยกเว้ นพันธบัตร
รัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี ้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2554) หรือ ตราสารหนี ้ที่มีผลตอบแทนอิงกับราคา
น ้ามัน เป็ นต้ น
(2.3) มีเงื่อนไขที่จะกระทบสิทธิผ้ ถู ือตราสารในการได้ รับคืนเงินต้ นหรือดอกเบี ้ย ได้ แก่ ตราสารหนี ้ที่มีการด้ อยสิทธิ มีการแปลงสภาพ มีเงื่อนไขการ
ไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด หรือมีการขยายเวลาชาระหนี ้ หรือการปลดหนี ้ เว้ นแต่เป็ นเงื่อนไขการผิดนัดที่กาหนดไว้ ลว่ งหน้ าในข้ อกาหนดสิทธิฯ
(3) ทรัพย์สินทางเลือก ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ได้ แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน กองทุนรวมทองคา
ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ที่ไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น ตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตราสารหนี ท้ ี่มีอนั ดับความ
น่าเชื่อถือ ต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
หมายเหตุ : ตารางข้างต้นเป็ นเพียงส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสิ นใจเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของท่านเท่านัน้ มิ ได้เป็ นสิ่ งยืนยันว่า
นโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนดังกล่าว เหมาะสมกับท่านทุกประการ ทัง้ นี ้ ท่านต้องศึกษาข้อมูลจากปั จจัยอืน่ ๆ ประกอบเพิ่มเติ มด้วย

ข้ อกาหนดและเงื่อนไขแนบท้ าย “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน”
1. ข้ าพเจ้ ารับทราบและตกลงว่า ข้ าพเจ้ ามีหน้ าที่จะต้ องทบทวนข้ อมูลใน “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการ
ลงทุน/แผนการลงทุน” ให้ เป็ นปั จจุบนั ตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องหรื อบริ ษัทจัดการกาหนด รวมถึงที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตด้ วย
2. ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้ อมูลใน “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน”
หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับข้ อมูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากข้ าพเจ้ าภายในระยะเวลาที่บริ ษั ทจัดการกาหนด ข้ าพเจ้ าตกลงและยินยอมให้
บริ ษัทจัดการถือเอาข้ อมูลของข้ าพเจ้ าที่ปรากฏตาม “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน”
ครัง้ ล่าสุดเป็ นข้ อมูลปั จจุบนั ของข้ าพเจ้ า โดยมีผลใช้ ได้ จนถึงเวลาที่บริ ษัทจัดการได้ รับข้ อมูลใน”แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมใน
การเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน” ใหม่แล้ ว
3. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าเป็ นผู้ตอบคาถามดังกล่าวทังหมดด้
้
วยตนเอง จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ .............................................................................. สมาชิกกองทุน
(
)
วันที่ ........../.........../........... เบอร์ โทร........................................ Email…………………………………………..
สำหรับบริษัทจัดกำร

ฝ่ ายจัดการกองทุน ได้ รับเอกสารครบถ้ วน
วันที่ ………./……..../……….
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3. ขั้นตอนการขอคงเงินไว้ในกองทุน
ขั้นตอนการขอคงเงินไว้ในกองทุน มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : ก่อนการสิน้ สุดสมาชิกภาพกองทุน สมาชิกต้องแจ้งความประสงค์ให้ฝา่ ยบุคคลทราบว่า
จะขอคงเงินไว้ในกองทุน
ขั้นตอนที่ 2 : สมาชิกกรอกแบบฟอร์ม “หนังสือแจ้งความประสงค์ให้คงเงินไว้ในกองทุน” พร้อมแนบ
สำ � เนาหน้ า สมุ ด บั ญ ชี ธ นาคารแสดงชื่ อ เจ้ า ของบั ญ ชี และเลขที่ บั ญ ชี และสำ � เนาบั ต รประชาชน
พร้ อ มรั บ รองสำ � เนาถู ก ต้ อ ง และสำ�เนาใบ Pay-In ที่ ชำ� ระเงิ นค่ า ธรรมเนี ยมการคงเงิ น จำ � นวน
500 บาทต่อการคงเงิน 1 ปี โดยนำ�ส่งฝ่ายบุคคล เพื่อฝ่ายบุคคลจะดำ�เนินการประสานงานกับเอไอเอ
ต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อสมาชิกย้ายไปทำ�งานกับนายจ้างใหม่ และมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้
หรือเมื่อต้องการนำ�เงินออกจากกองทุน สมาชิกจะต้องกรอกแบบฟอร์ม “หนังสือขอรับเงินที่คงเงินไว้
ในกองทุน” และส่งให้บริษัทจัดการ (เอไอเอ) โดยตรงทางไปรษณีย์ (ตัวจริง) เพื่อดำ�เนินการจ่ายเงิน
ออกจากกองทุน ตามความประสงค์ของสมาชิก โดยยอดเงินที่สมาชิกจะได้รับอาจมากกว่า  หรือ
น้อยกว่ายอดเงินที่สมาชิกขอคงเงิน
ขั้นตอนที่ 4 : เอไอเอ ดำ�เนินการจัดส่งเช็คสั่งจ่ายชื่อกองทุนใหม่ (กรณีโอนย้ายไปยังนายจ้างใหม่)
หรือชื่อสมาชิก (กรณีต้องการนำ�เงินออก พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้ว) และเอกสารรายงาน
ยอดเงินกองทุน เมื่อสิ้นสมาชิกภาพ โดยจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่สมาชิกระบุ หรือจะมารับที่ฝ่ายจัดการ
กองทุน เอไอเอ ก็ได้
ขั้นตอนที่ 5 : กรณี ส มาชิ ก ย้ า ยงานไปนายจ้ า งใหม่ ให้ ส มาชิ ก มอบเอกสารให้ กั บ ฝ่ า ยบุ ค คล /
คณะกรรมการกองทุนของนายจ้างใหม่เพื่อส่งต่อ ให้บริษัทจัดการใหม่ดำ�เนินการต่อไป ซึ่งเอกสาร
ประกอบด้วย
1. เช็คที่สั่งจ่ายชื่อกองทุนใหม่
2. เอกสารรายงานยอดเงินกองทุนเมื่อสิ้นสมาชิกภาพจากบริษัทจัดการเดิม
3. หนังสือรับรองอายุงาน / อายุสมาชิก (ที่ออกโดยนายจ้างเดิม)
กรณีสมาชิกนำ�เงินออกจากกองทุน สมาชิกสามารถนำ�เช็คไปเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิก
และสมาชิกจะต้องกรอกภาษีเงินได้ประจำ�ปี (ภงด.) ด้วย โดยสมาชิกอาจเสียหรือไม่เสียภาษีเพิ่ม
หรือ อาจได้รับคืนภาษี ขึ้นอยู่กับเงินได้ประจำ�ปีและอายุงาน หรือ อายุสมาชิกกองทุน
ข้อควรทราบเกี่ยวกับการคงเงินไว้ในกองทุน มีดังนี้
- สมาชิกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการคงเงินจำ�นวน 500.00 บาท*ต่อการคงเงิน 1 ปี (รวมภาษีมลู ค่า
เพิ่มแล้ว) ให้กับบริษัทจัดการ
- สมาชิกจะได้รบั รายงานยอดเงินกองทุน (Individual Statement) ราย 6 เดือน ซึง่ จะส่งให้ตามทีอ่ ยู่
ที่สมาชิกให้ไว้
- สมาชิกจะมีสถานะเป็นสมาชิกสมทบ ไม่ตอ้ งนำ�ส่งเงินสะสมสมทบเข้ากองทุนในช่วงเวลาทีค่ งเงิน
- เอไอเอ จะนำ�เงินที่อยู่ในกองทุนทั้งหมดไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่สมาชิกเลือกไว้ล่าสุด
ซึ่งอาจมีทั้งกำ�ไรและขาดทุน ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
33

คู่มือสมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

PROVIDENT FUND

- สมาชิกทีค่ งเงิน จะได้รบั รหัสประจำ�ตัว (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำ�หรับตรวจสอบ
ยอดเงินกองทุนทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตใหม่ โดยส่งไปยังที่อยู่ที่สมาชิกให้ไว้
- หากใกล้ครบกำ�หนดการคงเงิน 1 ปี สมาชิกต้องแจ้งความประสงค์ให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนถึงวันครบกำ�หนด ว่าต้องการจะคงเงินต่อหรือไม่ และหากใกล้ครบ 1 ปี สมาชิก
ยังไม่ติดต่อบริษัทจัดการ (เอไอเอ) หรือบริษัทจัดการติดต่อสมาชิกไม่ได้ บริษัทจัดการจะดำ�เนินการ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทีส่ มาชิกแจ้งไว้ ภายใน 30 วัน พร้อมหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย และนำ�ส่งภาษีให้กรมสรรพากร
ทั้งนี้ เงินที่สมาชิกได้รับ (ไม่รวมเงินสะสม) จะต้องนำ�ไปรวมคำ�นวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีในปีนั้นด้วย
- กรณีสมาชิกเสียชีวติ ทายาทหรือผูจ้ ดั การมรดกจะต้องติดต่อมายังบริษทั จัดการเพือ่ แสดงหลักฐาน
ในการรับเงินกองทุน จึงขอแนะนำ�ให้สมาชิกระบุชอื่ บุคคลอ้างอิงทีเ่ ป็นคูส่ มรส หรือทายาทในแบบฟอร์ม
ด้วย เพื่อความสะดวกในการติดต่อ

* อัตราค่าธรรมเนียมการคงเงิน เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

วิธีปฏิบัติในการซื้อขายหน่วยให้สมาชิกกรณีคงเงิน มีดังนี้
เอไอเอ จะดำ�เนินการขายหน่วยกองทุนของสมาชิกรายนั้นตามสิทธิเงินสมทบที่ได้รับ และซื้อหน่วย
กลับในวันเดียวกัน (ราคาต่อหน่วยเท่ากัน) โดยจำ�นวนหน่วยจะคงทีจ่ ากนีไ้ ป เนื่องจากไม่ได้มเี งินสะสม
สมทบนำ�ส่งเข้ากองทุนอีก และเมื่อสมาชิกแจ้งความประสงค์ให้จ่ายเงินออกจากกองทุน สมาชิกจะได้
รับจำ�นวนหน่วยเท่ากับจำ�นวนหน่วยที่มีอยู่ ณ วันแจ้งความประสงค์ขอคงเงิน คูณด้วยราคาต่อหน่วย
ณ วัน Trade Date ที่ดำ�เนินการขายหน่วยออก โปรดดูแผนภาพประกอบ
ตัวอย่าง การคำ�นวณยอดเงินกรณีคงเงินไว้ในกองทุน
ส่วนของสมาชิก
ส่วนของนายจ้าง
เงินสะสม ผลประโยชน์ เงินสมทบ ผลประโยชน์ ยอดรวม
เงินสะสม
เงินสมทบ
จำ�นวนหน่วยที่มีอยู่ ณ วันที่ออกจากงาน 10,000.00 1,000.00 10,000.00 1,000.00 22,000.00 หน่วย
สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับส่วนของนายจ้าง50%
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 บาท
ซื้อหน่วยคือที่ Trade Date เดิม ราคาต่อหน่วย = 12 บาท
รวมจำ�นวนหน่วย ณ วันที่ คงเงิน
10,000.00  6,500.00
สมมติ :
1) ณ วันที่สมาชิกนำ�เงินออก ราคาต่อหน่วย = 13 บาท
ดังนั้นสมาชิกจะได้รับเงิน
130,000.00 84,500.00
กำ�ไร = 214,500 – 198,000 = 16,500 บาท
2) ณ วันที่สมาชิกนำ�เงินออก ราคาต่อหน่วย = 11 บาท
ดังนั้น สมาชิกจะได้รับเงิน
110,000.00  71,500.00
ขาดทุน = 198,000 – 181,500 = 16,500 บาท
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4. ขั้นตอนการขอรับเงินเป็นงวด
ขั้นตอนการขอรับเงินเป็นงวด มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : ก่อนการสิน้ สุดสมาชิกภาพกองทุน สมาชิกต้องแจ้งความประสงค์ให้ฝา่ ยบุคคลทราบว่า
จะขอรับเงินเป็นงวด
ขั้นตอนที่ 2 : สมาชิกกรอกแบบฟอร์ม “หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด”
พร้อมแนบสำ�เนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารแสดงชือ่ เจ้าของบัญชี และเลขทีบ่ ญ
ั ชี และสำ�เนาบัตรประชาชน
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง และสำ�เนาใบ Pay-In ที่ ชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมการขอรับเงินเป็นงวดครัง้ แรก
จำ�นวน 500 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว) โดยนำ�ส่งฝ่ายบุคคล เพือ่ ฝ่ายบุคคลจะดำ�เนินการประสานงาน
กับเอไอเอต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 : สมาชิกมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงจำ�นวนเงินและ/หรือจำ�นวนงวดได้ปีละ 1 ครั้ง โดย
กรอกแบบฟอร์ม “หนังสือแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับเงินจากกองทุนเป็นงวด” ส่งให้
บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันครบกำ�หนดรับเงินงวดถัดไป
ข้อควรทราบเกี่ยวกับการขอรับเงินเป็นงวด มีดังนี้
- สมาชิกสามารถขอรับเงินจากกองทุนครั้งแรกบางส่วน (ทำ�ได้ครั้งเดียว) และรับเงินที่เหลือเป็น
รายงวด
- สมาชิกสามารถเลือกรับเงินงวดปีละ 1 งวด (ทุก 12 เดือน) หรือ 2 งวด (ทุก 6 เดือน) หรือ 4 งวด
(ทุก 3 เดือน) หรือ 12 งวด (ทุกเดือน) ซึ่งจำ�นวนเงินต่องวด ต้องมีมูลค่าเท่ากันและไม่ตํ่ากว่า 
10,000 บาท เศษของจำ�นวนเงินที่เกินกว่า 10,000 บาท ต้องเป็นเลขหลักพันเท่านั้น
- ระยะเวลาการรับเงินงวด สูงสุดไม่เกิน 10 ปีนับจากวันสิ้นสมาชิกภาพ
- ค่าธรรมเนียมครั้งแรก จำ�นวน 500.00 บาท* (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สมาชิกชำ�ระให้เอไอเอ
ณ วันแจ้งความประสงค์ขอรับเงินเป็นงวด
- ค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินงวด อัตรางวดละ 100 บาท* (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยเอไอเอ
จะหักจากเงินกองทุนของสมาชิก
- เอไอเอจะโอนเงินกองทุนเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกในวันที่ 25 ของแต่ละงวด
- สมาชิกมีสทิ ธิขอเปลีย่ นแปลงจำ�นวนเงินและ/หรือจำ�นวนงวดได้ปลี ะ 1 ครัง้ โดยต้องแจ้งบริษทั จัดการ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันครบกำ�หนดรับเงินงวดถัดไป
- กรณีสมาชิกเสียชีวิต เอไอเอจะจ่ายเงินแก่ผู้จัดการมรดกตามคำ�สั่งศาล เมื่อผู้นั้นได้แสดงหลักฐาน
การเสียชีวิตต่อเอไอเอเพื่อขอรับเงิน

* อัตราค่าธรรมเนียมการรับเงินงวด เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
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