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ความรู้พืน้ฐานเ                              

ลักษณะของกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

    กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นสวสัดิกำรที่นำยจ้ำงจดัให้ส ำหรับลกูจ้ำง                 เพื่อเป็นหลกัประกนัให้
ลกูจ้ำง มีเงินก้อนไว้ใช้กรณีเกษียณอำยุ ลำออกจำกงำน ทุพพลภำพ หรือเป็นหลกัประกันให้ครอบครัวในกรณีที่
ลกูจ้ำงเสยีชีวิต 

 มีกำรก ำหนดอตัรำกำรจำ่ยเงินสะสมของลกูจ้ำง และอตัรำกำรจำ่ยเงินสมทบของนำยจ้ำงไว้อยำ่งชดัเจน 
  เป็นกำรออมเงินระยะยำวทัง้ 2 ฝ่ำย คือ ลกูจ้างจะจ่ายเงนิสะสม และ นายจ้างจะจ่ายเงนิสมทบเข้ำกองทนุ
ในอตัรำร้อยละ 2 - 15 ของคำ่จ้ำงพืน้ฐำนตอ่เดือน (ไมร่วมโบนสั และคำ่ลว่งเวลำ (OT)) โดยที่นำยจ้ำงจะต้อง
จ่ำยเงินสมทบในอตัรำที่ไมต่ ่ำกวำ่อตัรำเงินสะสมของลกูจ้ำง  

    กองทนุส ำรองเลีย้งชีพจะต้องน ำไปจดทะเบียนกบันำยทะเบยีน คือ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึง่ท ำให้กองทนุมีสาำนะ เป็น นิตบุิคคล แยกตำ่งหำกจำกทรัพย์สนิของนำยจ้ำง และ
บริษัทจดักำร และไมอ่ยูภ่ำยใต้บงัคบัคดีใดๆ เจ้ำหนีไ้มส่ำมำรายดึเงินกองทนุส ำรองเลีย้งชีพเพื่อไปช ำระหนีไ้ด้ 

กลำ่วคอื เจ้ำหนีข้องนำยจ้ำง ของลกูจ้ำง และบริษัทจดักำรไมส่ำมำราฟ้องร้อง หรือด ำเนินคดีเพื่อมีสทิธิใน
เงินกองทนุได้ 
    กองทนุอยูภ่ำยใต้พระรำชบญัญตัิกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญตัิกองทนุ

ส ำรอง เลีย้งชีพ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542 และฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2550 

บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
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1. นายจ้าง 
       เป็นผู้ที่มีสว่นส ำคญัในกำรกอ่ก ำเนดิกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ หำกปรำศจำกนำยจ้ำง กองทนุส ำรองเลีย้งชีพก็ไม่

สำมำราเกิดขึน้ได้ ดงันัน้ นำยจ้ำงจึงเป็นบคุคลที่มคีวำมหวงัดตีอ่ลกูจ้ำงในกำรให้สวสัดิกำรท่ีดีเพือ่ให้ลกูจ้ำงมเีงินก้อนไว้ใช้เมื่อ
เกษียณอำย ุออกจำกงำน หรือออกจำกกองทนุ นำยจ้ำงท ำหน้ำทีห่ลกัในกำรน ำสง่เงินสะสมและสมทบเข้ำกองทนุ ซึง่กฎหมำย
ก ำหนดให้นำยจ้ำงมีหน้ำที่น ำสง่เงินเข้ำกองทนุภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัจำกวนัจำ่ยคำ่จ้ำง หำกจำ่ยลำ่ช้ำ นำยจ้ำงจะต้องเสยี
คำ่ปรับในอตัรำร้อยละ 5 ตอ่เดือนของจ ำนวนเงินท่ีสง่ลำ่ช้ำ 

 
2. ลูกจ้าง 
         เป็นสว่นประกอบส ำคญัอีกสว่นหนึง่ที่ท ำให้เกิดกองทนุส ำรองเลีย้งชีพขึน้ มีหน้ำทีย่อมให้นำยจ้ำงหกัคำ่จ้ำงเป็นเงิน
สะสมเข้ำกองทนุ และต้องยินยอมปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดในข้อบงัคบักองทนุ 

3.  คณะกรรมการกองทุน        
 คณะกรรมกำรกองทนุเป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคญัในฐำนะท่ีเป็นตวัแทนของกองทนุในกำรบริหำรกองทนุและดแูลเงินให้
เกิดประโยชน์สงูสดุแก่สมำชิกภำยใต้ควำมเสีย่งที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมกำรกองทนุแบง่ออกเป็น 

 คณะกรรมกำรกองทนุฝ่ำยนำยจ้ำง มำจำกกำรแตง่ตัง้ของนำยจ้ำง ทัง้นี ้บคุคลที่ได้รับแตง่ตัง้อำจจะไมไ่ด้เป็นสมำชิก
กองทนุก็ได้ 

 คณะกรรมกำรกองทนุฝ่ำยลกูจ้ำง   มำจำกกำรเลอืกตัง้ของลกูจ้ำงตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบั แตต่ำมหลกั
แล้วคณะกรรมกำรกองทนุฝ่ำยลกูจ้ำง ก็ควรจะเป็นสมำชิกอยูใ่นกองทนุเอง เพรำะคงไมม่ีใครเข้ำใจสมำชิกได้ดี
เทำ่กบัสมำชิกด้วยกนัเอง 

หน้ำที่ของคณะกรรมกำรกองทนุ คือ เป็นตวัแทนในกำรสรรหำจดัจ้ำงบริษัทจดักำร เป็นผู้ก ำหนดและแก้ไขเง่ือนไข
ตำ่งๆ ในข้อบงัคบักองทนุ เป็นผู้ควบคมุ ติดตำมกำรบริหำรเงินลงทนุของบริษัทจดักำร ด ำเนินกำรจดัประชมุใหญ่สำมญั
สมำชิก เป็นต้น ดงันัน้ คณะกรรมกำรกองทนุาือได้วำ่เป็นบคุคลส ำคญัส ำหรับสมำชิกในกำรขอค ำปรึกษำ หรือ ขอข้อมลู
เบือ้งต้นเก่ียวกบักองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
 
4.  บริษัทจดัการ 

กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ จะต้องบริหำรจดักำรโดยบริษัทจดักำร  ทัง้นีบ้ริษัทจดักำรจะต้องไมใ่ช่นำยจ้ำง และจะต้อง
ได้รับใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกำรจดักำรกองทนุสว่นบคุคล  ซึง่บริษัท อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่แนล 
แอสชวัรันส์ จ ำกดั (เอไอเอ) เป็นหนึง่ในบริษัทท่ีได้รับใบอนญุำตฯ ดงักลำ่ว โดยเร่ิมประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุสว่นบคุคล
ตัง้แตปี่ 2539 
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5.  ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือเรียกยอ่ๆ วำ่ " ส ำนกังำน ก.ล.ต." ท ำหน้ำที่ควบคมุดแูลบคุคลที่เก่ียวข้องกบักำรจดักำรกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ

ทัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นบริษัทจดักำร ผู้ รับฝำกทรัพย์สนิ และผู้สอบบญัชี เป็นต้น และอีกบทบำทหน้ำที่หนึง่คือ ท าหน้าที่ในฐานะ
นายทะเบียนกองทุนส ารองเลีย้งชีพในการรับจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน อนมุตัิกำรแก้ไขข้อบงัคบักองทนุ รับจดทะเบยีน
และแก้ไขกรรมกำรกองทนุ  
  
6.  นายทะเบียนสมาชกิ 
              ท ำหน้ำที่รับเงินจำกนำยจ้ำงเข้ำกองทนุ จดัสรรหนว่ยให้สมำชิกแตล่ะรำย จ่ำยเงินจำกกองทนุให้สมำชิกที่ลำออก 
จดัท ำบญัชีรำยช่ือสมำชิก จ ำนวนเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ของสมำชิกแตล่ะรำย และจดัสง่รำยงำนรำยตวัสมำชิก
กองทนุส ำรองเลีย้งชีพให้สมำชิกทรำบทกุงวด 6 เดือนของปีปฏิทิน โดย                                                
            
 
7.  ผู้รับฝากทรัพย์สิน 

กองทนุจะต้องมีผู้ รับฝำกทรัพย์สนิ ซึง่คณะกรรมกำรกองทนุอำจเป็นผู้คดัเลอืกและแตง่ตัง้เองโดยตรง      หรือมอบ
อ ำนำจให้บริษัทจดักำรเป็นผู้คดัเลอืกและแตง่ตัง้ หน้ำที่ของผู้ รับฝำกทรัพย์สนิ คือ ดแูลและเก็บรักษำหลกัทรัพย์และทรัพย์สนิ
อื่นๆ  ติดตำมสทิธิประโยชน์ในเร่ืองเงินปันผลและสทิธิตำ่งๆ ที่ได้จำกกำราือหุ้นในบริษัทท่ีกองทนุไปลงทนุ ช ำระรำคำคำ่ซือ้ 
ขำย โอนหลกัทรัพย์ รับรองควำมากูต้องของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ เป็นต้น  ทัง้นี ้ ผู้ รับฝำกทรัพย์สนิจะต้องเป็นผู้ที่
ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 
 
8. ผู้สอบบัญช ี

กองทนุจะต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชี เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบงบกำรเงินของกองทนุ  ส ำหรับกองทนุท่ีมีสมำชิกไมเ่กิน  
100 คน   หรือมีมลูคำ่กองทนุไมเ่กิน 100 ล้ำนบำท  หรือมีสมำชิกเกิน 100 คนแตม่ีมลูคำ่กองทนุไมเ่กิน 100 ล้ำนบำท สำมำรา 
ใช้ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตทัว่ไป  แตห่ำกเป็นกองทนุท่ีมีมลูคำ่กองทนุตัง้แต ่100 ล้ำนบำทขึน้ไป จะต้องเป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับ 
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน  ก.ล.ต.  เทำ่นัน้  ทัง้นี ้  ในกำรนบัจ ำนวนสมำชิกหรือนบัมลูคำ่กองทนุ  ให้พิจำรณำจำกจ ำนวน 
สมำชิกหรือมลูคำ่กองทนุ ณ วนัสิน้เดือน ก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี        
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                  ว          

เงินท่ีอยูใ่นกองทนุ                สำมำราแบง่ออกเป็น 4 สว่น คือ 

 
 

1.  เงนิสะสมของสมาชกิ                                                            -                              
                                                                                 เงินสะสมที่ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบักองทนุของ
                                                          
 
2.         ของนายจ้าง                                                                            ในอตัรำร้อยละ 
 -                                       โดยที่นำยจ้ำงจะต้องจ่ำยเงินสมทบในอตัรำที่ไมต่ ่ำกวำ่อตัรำเงินสะสมของ
ลกูจ้ำง  
 
3. ผลประโยชน์            คือ ผลก ำไร                                      ด้รับ                      
 
4.ผลประโยชน์ของเงนิสมทบ คือ ผลก ำไร                                      ด้รับ    ผล                
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ประโยชน์ของกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

ประโยชน์ต่อนายจ้าง 

1. เงนิสมทบที่น าส่งเข้ากองทุน สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง   แตไ่มเ่กินร้อยละ 15 ของคำ่จ้ำงใน
ปีนัน้ๆ  ท ำให้นำยจ้ำงเสยีภำษีน้อยลง 

2. กองทนุบริหำรโดยบริษัทจดักำร ช่วยลดภำระด้ำนกำรบริหำรเงินลงทนุ กำรจดัท ำบญัชี และรำยงำนตำ่งๆ  
3. สวสัดิกำรจงูใจพนกังำน และสะท้อนควำมมัน่คง และควำมเอำใจใสข่องบริษัทตอ่พนกังำน เป็นภำพลกัษณ์ที่ดี

ด้ำนสวสัดกิำรของบริษัท  
4. ช่วยลดปัญหำข้อพิพำทแรงงำน และปัญหำกำรเข้ำ-ออก (Turnover rate) ของพนกังำน  
5. ได้กระจำยควำมเสีย่งในกำรลงทนุ เนื่องจำกกองทนุส ำรองเลีย้งชีพเป็นกำรน ำเงินไปกระจำยลงทนุในหลกัทรัพย์ 

หรือทรัพย์สินทุกประเภทต่ำงๆ ตำมที่ได้มีก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรลงทุน และนอกจำกนีก้ำรที่ทรัพย์สินของ
กองทนุได้รับกำรจดักำรอย่ำงมีหลกักำรโดยผ่ำนบริษัทจดักำรที่มีระบบกำรลงทนุตลอดจนผู้จดักำรกองทนุที่มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองกำรลงทุนเป็นอย่ำงดีท ำให้เป็นกำรเพิ่มโอกำสให้กำรลงทุนของกองทุนประสบผล 
ส ำเร็จมำกกวำ่กำรลงทนุอยำ่งไมม่ีระบบ 

ประโยชน์ต่อพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุน 

1. เป็นสวสัดิกำรและหลกัประกนัของลกูจ้ำงในอนำคต 
2. ได้รับเงินสมทบจำกนำยจ้ำงเพิ่มจำกเงินเดือนประจ ำ  
3. มีเงินก้อนไว้ใช้เมื่อออกจำกงำน ทพุพลภำพ หรือ เกษียณอำย ุ  เนื่องจำกเมื่อผำ่นพ้นวยัท ำงำนสูว่ยัเกษียณ 

พนกังำนจะไมม่ีรำยได้จำกงำนประจ ำอีกตอ่ไป ดงันัน้ หำกพนกังำนมีออมเงินเพื่อตนเองสม ำ่เสมอผำ่น
กองทนุส ำรองเลีย้งชีพจงึเป็นกำรเตรียมกำรเพื่ออนำคตที่ดี 

4. ผลประโยชน์จำกกำรลงทนุของกองทนุ เช่น ดอกเบีย้ เงินปันผล และก ำไรจำกกำรขำยหลกัทรัพย์ได้รับ         
ยกเว้นภำษี (ตรำบเทำ่ทีย่งัเป็นสมำชิกกองทนุอยู่) 

5. กรณียงัคงสมาชกิภาพ หรือ ยงัคงเป็นสมาชกิกองทุน : สามารถน าเงนิสะสมมาลดภาระด้านภาษี
ในแต่ละปี โดยเงนิสะสมที่สมาชิกน าส่งเข้ากองทุนในแต่ละปี สามารถน ามาหกัลดหย่อนภาษีได้
ตามจริง สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง หรือไม่เกิน 500,000 บาท (เมื่อรวมกับกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้งชีพ “RMF”)  
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ตัวอย่าง   สมมตินำยร ่ำรวยมีเงินได้ประจ ำปี = 300,000 บำท ทัง้ปีน ำสง่เงินสะสมเข้ำกองทนุ = 30,000 บำท ต้อง
แยกเป็น 2 ยอด คือ  

1. ลดหยอ่นเงินสะสม 10,000 บำท (สงูสดุไมเ่กิน 10,000 บำท) และ 
2. ยกเว้นเงินสะสม จ ำนวน 20,000 บำท (สงูสดุไมเ่กิน 490,000 บำท) ตำมตวัอยำ่งด้ำนลำ่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดงันัน้ นำยร ่ำรำย เสยีภำษีเพียง 3,000 บำท เปรียบเทียบกบัหำกพนกังำนทำ่นอื่นที่ไมไ่ด้เป็นสมำชิกกองทนุและ 
มีรำยได้เทำ่กนั ต้องเสยีภำษีเป็นจ ำนวน 6,000 บำท 

6.  กรณีสมาชิกสิน้สุดสมาชิกภาพ หรือลาออกจากงาน : ลดภำระด้ำนภำษี ตำมเง่ือนไข ด้ำนลำ่ง 

กรณี 1 : อายุงานน้อยกว่า 5 ปี ต้องน าไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงนิได้ประจ าปี 
ยกตัวอย่าง สมมติ นำยร ่ำรวย ได้รับเงินจำกกองทนุตอนลำออกจำกงำน ดงันี ้

เงนิสะสม  
(1) 

ผลประโยชน์เงนิสะสม 
(2) 

เงนิสมทบ  
(3) 

ผลประโยชน์เงนิสมทบ 
(4) 

50,000 25,000 50,000 25,000 
  สว่นท่ี(1) ได้รับกำรยกเว้นภำษี  ให้น ำเงินสว่นท่ี (2), (3), (4) = 25,000 + 50,000 + 25,000 = 100,000 บำท มำรวม
ค ำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสยีภำษีด้วย  

*** กรณีสมาชิกลาออกจากกองทุน โดยไม่ลาออกจากงาน ต้องน าเงนิที่ได้รับจากกองทุนส่วนที่ (2), (3), (4) 
มารวมค านวณเป็นเงนิได้เพื่อเสียภาษีด้วย เช่นกนั 

  สมาชิกกองทุน (นายร ่ารวย) ไม่เป็นสมาชิก 

เงินได้ประจ ำปี 300,000        300,000 
หัก  ยกเว้นเงนิสะสม(ในส่วนที่เกนิ 10,000) 20,000 0 
คงเหลอืเงินได้ 280,000 300,000 
หกั  คำ่ใช้จำ่ย 40% แตไ่มเ่กิน 60,000 60,000 60,000 
เงินได้หลงัหกัคำ่ใช้จ่ำย 220,000 240,000 
หกั  ลดหยอ่นสว่นตวั 30,000   30,000 
เหลอื  190,000 210,000 
หัก  ลดหย่อนเงนิสะสม (ภายใน10,000)   10,000 0 
เงินได้ที่ต้องน ำไปเสยีภำษี                 180,000 210,000 
ภำษี  (30,000 *10%) (60,000*10%) 
ภำษีที่ต้องช ำระ        3,000      6,000  
สทิธิประโยชน์ที่เพิ่มขึน้ เทำ่กบั  6,000 – 3,000  =   3,000  บาท 
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             กรณี 2 : อายุงานมากกว่าเท่ากับ 5 ปี เลือกได้ว่า จะรวมค านวณภาษีเงนิได้ หรือเสียภาษี
แยกต่างหากจากเงนิได้อื่น  

ยกตัวอย่าง สมมติ นำยร ่ำรวย ได้รับเงินจำกกองทนุตอนลำออกจำกงำน ดงันี ้
เงนิสะสม  

(1) 
ผลประโยชน์เงนิสะสม 

(2) 
เงนิสมทบ  

(3) 
ผลประโยชน์เงนิสมทบ 

(4) 

50,000 25,000 50,000 25,000 
สว่นท่ี(1) ได้รับกำรยกเว้นภำษี                                                                                               
ให้น ำเงินสว่นท่ี (2), (3), (4) = 25,000 + 50,000 + 25,000 = 100,000 บำท มำแยกค ำนวณตำมใบแนบ 

 ตวัอยำ่ง  สมมตินำยร ่ำรวย ลำออกโดยมีอำยงุำน 10 ปี และได้รับเงินจำกกองทนุทัง้สิน้ 100,000 บ. (ไมร่วม
เงินสะสม) 

 
 
 
 
 
  

    

รายได้สุทธิทัง้ปี    อัตราภาษี 

1 - 100,000 5% 

100,001 - 500,000 10% 

500,001 - 1,000,000 20% 

1,000,001 - 4,000,000 30% 

4,000,001 ขึน้ไป 37% 

 *ทัง้นี ้จ านวนวันท างานหากเกิน 5 ปีขึน้ไปแล้ว และมีเศษตัง้แต่ 183 วันขึน้ไป ให้นับเป็น 1 ปี ถ้าน้อยกว่า 183 ให้ปัดทิง้ 

   กรณี 3 : ได้รับการยกเว้นภาษีทัง้จ านวน ในกรณีสมาชิกเสียชวีิต หรือ ทุพพลภาพ หรือ (อายุอย่าง
น้อย 55 ปี และมีอายุสมาชิกกองทุนอย่างน้อย 5 ปี)  

7.    กรณีลาออกจากงานสามารถคงเงนิก้อนที่ได้รับจากกองทุนไว้ในกองทุนเดิมได้คราวละ 1 ปี เพื่อรอโอนย้ำย
ไปยงักองทนุของนำยจ้ำงใหมไ่ด้ โดยไมต้่องเสยีภำษี 

เงินสมทบ + ผลประโยชน์เงินสมทบและเงินสะสม              100,000     บำท 

หัก   7,000 * 10 ปี (จ านวนปีที่ท างาน*)                70,000     บำท 

คงเหลอื                                30,000     บำท 

หัก  ค่าลดหย่อนอกี 50%                                                15,000     บำท 

เงินสทุธิที่น ำไปเสยีภำษี                                       15,000      บำท 

 ภำษี 750 บำท 

 

 


