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  AIA Provident Fund                                               กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษัท อเมริกนั อินเตอร์เนชัน่แนล แอสชวัรันส์ จ ำกดั (เอไอเอ) ขอสรุปประเดน็ถำม-ตอบ เร่ืองกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เพ่ือให้พนกังำนได้มีควำม
เข้ำใจย่ิงขึน้ ดงันี ้

1) ถำม : กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ คืออะไร 
 ตอบ : กองทนุส ำรองเลีย้งชีพเป็นสวสัดกิำรท่ีบริษัทจดัให้ส ำหรับพนกังำน เพ่ือเป็นหลกัประกนัให้พนกังำน มีเงินก้อนไว้ใช้กรณีเกษียณอำย ุ

ลำออกจำกงำน ทพุพลภำพ หรือเป็นหลกัประกนัให้ครอบครัวในกรณีท่ีพนกังำนเสียชีวิต โดยพนกังำนและบริษัทจะออมเงิน
เข้ำสู่กองทนุในอตัรำร้อยละของคำ่จ้ำงตอ่เดือนของแตล่ะคน 

2) ถำม : ท ำไมกองทุนส ำรองเลีย้งชีพถงึเป็นสวัสดกิำรพนักงำนที่ ม่ันคง 
ตอบ : เพรำะบริษัทจะต้องจดทะเบียนกองทนุกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ส ำนกังำนกลต.) ซึง่จะท ำ
ให้กองทนุมีสถำนะเป็นนิตบิคุคล จึงไม่อยู่ภำยใต้บงัคบัคดีใดๆ  

3) ถำม : กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ ประกอบด้วยอะไรบ้ำง 
 ตอบ : (1) เงินสะสมท่ีลกูจ้ำงออมเข้ำกองทนุในทกุเดือน (2) เงินสมทบท่ีนำยจ้ำงสมทบให้แตล่ะคน พร้อมทัง้                                       
 ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จำกกำรลงทนุของเงินทัง้สองส่วน ซึง่แบง่ได้เป็น (3) ผลประโยชน์ของเงินสะสม และ (4) ผลประโยชน์ของเงินสมทบ       

4) ถำม : พนักงำนจะได้รับเงนิเท่ำใดเม่ือลำออกจำกงำน 
 ตอบ : พนกังำนจะได้รับเงินสะสมพร้อมผลประโยชน์ของตนเองทัง้จ ำนวน (100%) แตใ่นส่วนของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ

จำกนำยจ้ำงนัน้ สมำชิกจะได้รับตำมเง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้อบงัคบักองทนุของบริษัทแตล่ะรำย โดยจะได้รับเช็คภำยใน 30 วนัท ำกำรหลงัจำก
เอไอเอได้หนงัสือแจ้งสิน้สดุสมำชิกภำพจำกกรรมกำรกองทนุของบริษัทแล้ว 

5) ถำม : กองทุนส ำรองเลีย้งชีพเป็นประโยชน์ต่อสมำชิกอย่ำงไรบ้ำง 

ตอบ : 1. ได้รับเงินสะสมบวกผลประโยชน์จำกกำรลงทนุทัง้จ ำนวน พร้อมทัง้มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จำกเงินสมทบของ
บริษัท โดยเป็นไปตำมข้อบงัคบักองทนุ เม่ือลำออกจำกงำน ครบเกษียณอำย ุทพุพลภำพ หรือ เสียชีวติ 

2. มีเงินออมเพ่ือใช้ในยำมออกจำกงำน เกษียณอำย ุหรือ ทพุพลภำพ 

3. กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นนิตบิุคคลแยกจำกนำยจ้ำงเดด็ขำด  ท ำให้มีควำมมัน่คงและปลอดภยั 

4. มีผู้บริหำรมืออำชีพเป็นผู้บริหำรกองทนุ 

5. ลดควำมเส่ียงในกำรลงทนุ โดยมีกำรกระจำยกำรลงทนุไปในตรำสำรชนิดตำ่ง ๆ 

6. ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี ดงันี ้

6.1) ผลประโยชน์ท่ีเกิดจำกกำรลงทนุของกองทนุได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้ 

6.2) กรณียังเป็นสมำชิกกองทุนอยู่ : เงินสะสมท่ีสมำชิกจ่ำยเข้ำกองทนุฯ ได้รับยกเว้นภำษีสงูสดุปีละไม่เกิน 500,000 บำท และ
ไม่เกิน 15% ของค่ำจ้ำง  

 ตวัอย่าง   สมมตเิงินได้ประจ ำปี = 300,000 บำท น ำส่งเงินสะสมเข้ำกองทนุ 10% ตอ่เดือน เงินสะสมทัง้ปี = 30,000 บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สมำชิกกองทุน ไม่เป็นสมำชิก 
เงินได้ประจ ำปี 300,000        300,000 
หกั  ยกเว้นเงินสะสม(ในสว่นที่เกิน 10,000) 20,000 0 
คงเหลือเงินได้ 280,000 300,000 
หกั  คำ่ใช้จำ่ย 40% แตไ่มเ่กิน 60,000 60,000 60,000 
เงินได้หลงัหกัคำ่ใช้จำ่ย 220,000 240,000 
หกั  ลดหยอ่นสว่นตวั 30,000   30,000 
เหลือ  190,000 210,000 
หกั  ลดหยอ่นเงินสะสม (ภำยใน10,000)   10,000 0 
เงินได้ที่ต้องน ำไปเสียภำษี                 180,000 210,000 
ภำษี  (30,000 *10%) (60,000*10%)  
ภำษีที่ต้องช ำระ        3,000      6,000  

สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึน้ เท่ำกับ 6,000 – 3,000   =    3,000  บำท 
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6.3) กรณีลำออกจำกงำน : เงนิก้อนที่ได้รับจำกกองทุนเม่ือออกจำกงำน (ไม่รวมเงินสะสมของสมำชิก) ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษีตำมเหตแุหง่กำรออกจำกงำน ดงันี ้
1) ออกจำกงำน เม่ืออำยงุำนน้อยกวำ่ 5 ปี  ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี 
2) ออกจำกงำน โดยมีอำยงุำนตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป  สำมำรถแยกย่ืนภำษีได้ โดยเลือกท่ีจะไม่น ำไปรวมกบัเงินได้ประจ ำปี 

ซึง่มีคำ่ใช้จ่ำยท่ีสำมำรถหกัได้มำกขึน้ตำมเง่ือนไขของสรรพำกร (ใช้ได้ครัง้เดียวเม่ือออกจำกงำน) 

ตวัอย่าง  สมมตนิำยร ่ำรวย ลำออกโดยมีอำยงุำน 10 ปี และได้รับเงินจำกกองทนุทัง้สิน้ 150,000 บ. โดยเป็นเงินสะสม 50,000 บ. 
 
 
 
 
 
 

**ทัง้นี ้จ านวนวนัท างานตัง้แต่ 183 วนัข้ึนไป นบัเป็น 1 ปี นอ้ยกว่า 183 ให้ปัดท้ิง 

3) ออกจำกงำนเน่ืองจำก ทพุพลภำพ, เสียชีวิต, หรือ(มีอำยุตวัไม่ต ่ำกว่ำ 55 ปี  และต้องเป็นสมำชิกกองทนุไม่น้อยกว่ำ  
5 ปี ขึน้ไป )  ได้รับยกเว้นภำษีทัง้จ ำนวน 

6) ถำม : สมำชิกสำมำรถตรวจสอบยอดเงนิ และจ ำนวนหน่วยของตนเองได้ทำงช่องทำงใดบ้ำง 
 ตอบ : เอไอเอจะส่งรำยงำนยอดเงินตำมรำยบคุคลของสมำชิกแตล่ะคน ณ สิน้เดือนมิถนุำยนและมกรำคมของทกุปี นอกจำกนีย้งัมีกำร

ให้บริกำรตรวจสอบข้อมลูยอดเงินสมำชิกรำยบคุคล ผ่ำน 2 ช่องทำง* ดงันี.้- 
1. ทำงโทรศพัท์ตอบรับอตัโนมตั ิ(IVR) Call Center เบอร์ 0-2638-6688 

2. ทำงอินเตอร์เน็ต โดยคลิกไปท่ี www.aia.co.th 
โดยสมำชิกแตล่ะท่ำนจะได้รับ ช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหสัผ่ำน (Password) ในเอกสำรแยกตำ่งหำก โดยสำมำรถดช่ืูอผู้ใช้ของ

ตน (Username) ได้ในรำยงำนยอดบญัชีรำยบุคคลดงักล่ำวข้ำงต้น เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบยอดเงินกองทนุของตวัเองได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
*หมำยเหตุ :  -  ข้อมูลจะปรับปรุงเป็นรำยสัปดำห์ 

-  สมำชกิสำมำรถเปล่ียนแปลงรหัสผ่ำนได้ด้วยตนเอง 

เงินสมทบ + ผลประโยชน์เงินสมทบและเงินสะสม 100,000 บำท 
หกั   7,000 * 10 ปี (จ ำนวนปีที่ท ำงำน) 70,000 บำท 
คงเหลือ            30,000     บำท 
หกั  คำ่ลดหยอ่นอีก 50% 15,000 บำท 
เงินสทุธิที่น ำไปค ำนวณเสียภำษี (ตำมอตัรำภำษีก้ำวหน้ำ 15,000 บำท 
 ภำษี (15,000 x 5%) 750 บำท 

http://www.aia.co.th/

