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โดย บมจ.หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรงุไทย

กองทุนสาํรองเลียงชีพ

พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ
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หนทางสู่ความมงัคงัหลงัเกษียณ1

3

44
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กองทุนสาํรองเลียงชีพคืออะไร

ความรู้เบอืงต้นเกียวกบัการลงทุน

การเป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเลียงชีพ

ช่องทางการติดต่อ

2

3
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หนทางสู่ความมงัคงัหลงัเกษียณ

กองทุนสาํรองเลียงชีพคืออะไร

ความรู้เบอืงต้นเกียวกบัการลงทุน

การเป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเลียงชีพ

ช่องทางการติดต่อ

1
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1. แต่งงานกบัคนรวย 2. รบัมรดกจากบรรพบรุษุ

3. รอฟ้าประทานโชคลาภให้ 4. สร้าง/สะสมเอาเอง

ทาํยงัไงถึงจะรวย
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กาํหนดเป้าหมายทางการเงิน

สาํรวจตวัเอง กาํหนดเป้าหมายการออมเงิน จดัทาํ และปฏิบติัตามแผนทีวางไว้

บรรลุเป้าหมายเข้าสู่เส้นชยั ทบทวนและปรบัปรงุแผนสมาํเสมอ
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การศึกษาบตุร

รายจ่ายรายจ่าย

เงินออม กบัเป้าหมายทางการเงินในอนาคต

รายได้ หรือ เงินออม  รายได้ หรือ เงินออม  

มากกว่ามากกว่า

ท่องเทียว

ซือทรพัยสิ์น

ทีดิน - ทองคาํ

ค่ารกัษาพยาบาล

สาํรองไว้ยามจาํเป็น และ

เกษียณอายุ
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หลกัการออมเงินทีดี

รายได้ – เงินออม = รายจ่าย

รายได้ : เงินเดือน

- ประกนัสงัคม

-กองทุนสาํรองเลียงชีพ

- เงินออมอืน

เงินออมหกั

- ค่าอาหาร

- ค่านํา ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์ค่าเช่าบ้าน

- ฯลฯ

รายจ่ายเท่ากบั
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สํารวจรายได ้- คา่ใชจ้า่ย
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ความสขุหลงัเกษียณความสขุหลงัเกษียณ

สขุภาพดีสขุภาพดี

มีเงินมีเงิน

มีเวลา มีเวลา ((พกัผ่อน ท่องเทียว พกัผ่อน ท่องเทียว ))

มีเวลา มีเวลา ((ให้คนอืน ทาํเงินเพิมให้เราให้คนอืน ทาํเงินเพิมให้เรา))
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เหตุทีคนไทยมีชีวิตในวยัเกษียณทีไม่ดีเท่าทีควร

 ไม่มีการวางแผน

 เริมวางแผนช้าเกินไป

 ละเลยผลกระทบของอตัราเงินเฟ้อ

 ออมน้อยเกินไป

 เหน็ว่าการออมเพือการเลียงชีพเป็นภาระต่อค่าใช้จ่ายใน

ปัจจบุนั

 ออมแบบกลวัความเสียงมากเกินไป

“The biggest risk is not to take any risk”
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1. กาํหนดเป้าหมายและ

อายุทีต้องการจะเกษียณ

2. คาํนวณเงินทีจะต้องใช้

ในวยัเกษียณ

3. คาํนวณเงินทีมีเพือ

วยัเกษียณจากแหล่งต่างๆ

4. คาํนวณเงินทีต้องออม

เพิมเพือวยัเกษียณ

5.กาํหนดแนวทางการออม 

การลงทุน

6.ทบทวน และปรบัปรงุ

แผนการออม

  การลงทุนอย่างสมาํเสมอ

66  ขนัตอนสร้างสขุวยัเกษียณขนัตอนสร้างสขุวยัเกษียณ
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กองทุนสาํรองเลียงชีพเพืออนาคต

30   

40    

   50

อายุ

ปัจจบุนั:

ออมเงิน
   เกษียณ

อาย ุ  

 หลงัเกษียณ:

    ใช้เงินออม

?

?

?
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เกษียณอาย ุ+ อนาคต

60 ปี

ทีมา : www.thaipvd.com

ชาย

หญิง

+ 14 ปี

60 ปี + 19 ปี
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ต้องมีเงินเท่าไรจึงจะเพียงพอสาํหรบัใช้ชีวิตหลงัเกษียณ?

รายจา่ยตอ่เดอืนหลงัเกษยีณอายุ (บาท)

10,000 30,000 50,000

เป้าเงนิออมทตีอ้งม ีเพอืใหพ้อกบัการเกษยีณ (ลา้นบาท)

จําน
วน

ปี
ห

ล
ัง

เก
ษ

ีย
ณ

อาย
ุ

25 ปี 5 ลบ. 15 ลบ. 25 ลบ.

20 ปี 3.6 ลบ. 10.7 ลบ. 17.9 ลบ.

15 ปี 2.4 ลบ. 7.2 ลบ. 12 ลบ.

10 ปี 1.4 ลบ. 4.3 ลบ. 7.2 ลบ.

หมายเหตุ: จาํนวนเงนิทคีาํนวณไดม้กีารปรบัคา่ดว้ยอตัราเงนิเฟ้อ 4% ตอ่ปี
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เงินออมจะเติบโตโดย...

1. จาํนวนเงินออม  

2. ระยะเวลาในการออม  

3. อตัราผลตอบแทนทีได้รบัจากการลงทุน
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ตวัอย่าง: เงินกองทุนสาํรองเลียงชีพ

สมมติฐาน :  เงินเดือน 15,000 บาท หกัอตัราเงินสะสมเดือนละ 2% และนายจ้างสมทบ 2% 

                     คิดเป็นเงิน 600  บาท  อตัราการเพิมของเงินเดือนในทุกปี ปีละ 5% และอายุเกษียณที 60 ปี

อตัราผลตอบแทนเฉลียต่อปีย้อนหลงั 5 ปี (2553 – 2557)

นโยบายตราสารหนี 100% 3.27% ต่อปี

นโยบายผสมหุ้น 10% 4.67% ต่อปี

นโยบายผสมหุ้น 20% 6.68% ต่อปี
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หนทางสู่ความมงัคงัหลงัเกษียณ

กองทุนสาํรองเลียงชีพคืออะไร

ความรู้เบอืงต้นเกียวกบัการลงทุน

การเป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเลียงชีพ

ช่องทางการติดต่อ

2
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 กองทุนสาํรองเลียงชีพคืออะไร ? 

 กองทนุทีสาํรองไว้เพือเลียงชีพ เมือต้องออกจากงาน หรือ เกษียณอายุ

 เป็นเงินออมประเภทผกูพนัระยะยาว (Contractual Savings)

 เป็นเงินทีนายจ้าง และ ลกูจ้าง ร่วมกนัจดัตงัขึน

 จดัตงัขึนด้วยความสมคัรใจ

 ต้องจดทะเบียนกบันายทะเบียนกองทนุ  สาํนักงาน ก.ล.ต.

 ประกอบด้วยเงินจาก 2 ฝ่าย

 เงินสะสมของลกูจ้าง  2% - 15% ของค่าจ้าง

 เงินสมทบจากนายจ้าง เท่ากบัเท่ากบั   หรือ มากกว่ามากกว่า  เงินสะสมของลกูจ้าง

 ชือกองทนุ ต้องขึนต้นด้วย “กองทนุสาํรองเลียงชีพ............  ซึงจดทะเบียนแล้ว”
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บุคคลทีเกียวข้องในกองทุนสาํรองเลียงชีพ

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์

และตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.)

คณะกรรมการกองทุนคณะกรรมการกองทุน

บริษทั
จดัการ

ผูร้บัฝาก
ทรพัยสิ์น

นายทะเบียน
สมาชิก

ผูส้อบบญัชี

เงินฝาก

พนัธบตัร
หุ้นสามญัอืน ๆ

นายจ้างนายจ้าง ลกูจ้างลกูจ้าง

กองทุนสาํรองเลียงชีพ
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โครงสร้างเงินกองทุนสาํรองเลียงชีพ

เงินที ลูกจ้างหรือพนักงาน 

หกั เข้ากองทุนรายเดือน 

โดยคิดจากอตัรา

ร้อยละ 2-15 ของ

เงินเดือน 

ผลประโยชน์ทีเกิดขึน

จากการจดัการ 

กองทุนของบริษทัจดัการใน

ส่วนทีเป็น เงินสะสม

เงินสะสมเงินสะสม

((22% % -- 1515%)%) ผลประโยชน์เงินสะสมผลประโยชน์เงินสะสม

เงินที นายจ้างจ่าย เข้า

กองทุนรายเดือน โดยคิด

จากอตัราร้อยละ 2-15

 ของเงินเดือน 

เงินสมทบมากกว่าเงินสมทบมากกว่า

หรือเท่ากบัเงินสะสมหรือเท่ากบัเงินสะสม
ผลประโยชน์เงินสมทบผลประโยชน์เงินสมทบ

ผลประโยชน์ทีเกิดขึน

จากการจดัการ

กองทุนของบริษทัจดัการ

ในส่วนทีเป็น เงินสมทบ
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ประโยชน์ของพนักงานเมือเป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเลียงชีพ

เสมือนได้รบัค่าจ้างเพิมขึนจากเงินสมทบทีนายจ้างจ่ายให้

เป็นสวสัดิการเงินได้ทีเพิมขึนเมือออกจากงานหรือเกษียณอายุ

เป็นโอกาสออมเงินให้กบัตนเองและครอบครวั

เงินกองทุนได้รบัความคุ้มครองตามกฎหมาย

เงินออมอยู่ภายใต้การบริหารของมืออาชีพ / เป็นเจ้าของบญัชีตวัเอง

สิทธิประโยชน์ทางภาษีทีสมาชิกจะได้รบั

เป็นหลกัประกนัให้กบัชีวิตและครอบครวักรณีทพุพลภาพหรือเสียชีวิต
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   เมือบริษทัจดัการนําเงินไปลงทุน 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีทีสมาชิกจะได้รบั

  เมือเป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเลียงชีพ31

  สิทธิประโยชน์เมือสินสดุสมาชิกภาพ33
33

33
32



23

  เมือเป็นสมาชิกกองทนุสาํรองเลียงชีพ1

        เงินสะสมทีสมาชิกจ่ายเข้ากองทุนไม่เกิน 500,000 บาท

ได้รบัยกเว้นไม่ต้องนําไปรวมคาํนวนเป็นเงินได้เพือเสียภาษีในแต่ละปี

สิทธิประโยชน์ทางภาษีทีสมาชิกจะได้รบั (ต่อ)
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  ตัวอย่าง การยืนแบบภาษี

3

        เงินทีพนักงานจ่ายสะสมเข้ากองทุนสามารถนํามา ลดหย่อนภาษีได้ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อปี 

ส่วนทีเกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 490,000 บาท ได้รบัการยกเว้นภาษี

1.

2.

เงินเดือนรบัรายปี

หกั ยกเว้นภาษีเงินสะสมส่วนทีเกิน 10,000 บาท

คงเหลือ 

คชจ. 40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท

รายได้สุทธิขนัต้น

หกั ลดหย่อนส่วนตวั

คงเหลือ

หกั ลดหย่อนเงินสะสมไม่เกิน 10,000 บาท

รายได้สุทธิ

ภาษีเงินได้

ไม่เป็นสมาชิกกองทุน

360,000

         0

360,000

  60,000

300,000

  30,000

270,000

         0

270,000

  6,000

เป็นสมาชิกกองทนุ

360,000

   8,000    

352,000

  60,000

292,000

  30,000

262,000

  10,000

252,000

  5,100

สมมติฐาน : เงินเดือน 30,000 บาท อตัราสะสม 5% ดงันันพนักงานส่งเงินสะสมปีละ 18,000 บาท

  ประหยดั

ภาษี

 ได้ 900 บาท

  เมือเป็นสมาชิกกองทนุสาํรองเลียงชีพ31

สิทธิประโยชน์ทางภาษีทีสมาชิกจะได้รบั (ต่อ)
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“รายได้จากเงินลงทุนของกองทุนสาํรองเลียงชีพ 

ได้รบัการยกเว้นภาษีหกั ณ ทีจ่าย”

  เมือบริษทัจดัการนําเงินไปลงทนุ 33
32

สิทธิประโยชน์ทางภาษีทีสมาชิกจะได้รบั (ต่อ)
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ส่วนที 2 ส่วนทีเหลือหกัออกอีกร้อยละ 50

 สิทธิประโยชน์เมือสินสมาชิกภาพ
333
3

       ส่วนที 1 ลดหย่อนได้ = 7,000 X อายงุาน

พนักงานต้องมีอายงุานตงัแต่ 5 ปี ขึนไป

เงินได้เมือออกจากงาน สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 ส่วน

สิทธิประโยชน์ทางภาษีทีสมาชิกจะได้รบั (ต่อ)
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1.ลดหย่อนภาษีได้ 7,000 X 5        =  35,000  บาท

ตวัอย่าง พนักงานได้รบัเงินจากกองทุนสาํรองเลียงชีพเมือออกจากงาน 120,000 บาท มีอายงุาน 5 ปี

เงินทีนํามาคาํนวณเพือคิดภาษีเงินได้ 17,500 X 5% = 875 บาท

2. หกัส่วนทีเหลือได้อีก 50%     =  17,500  บาท

เหลือ =  35,000  บาท

ผลประโยชน์เงินสะสม + เงินสมทบ + ผลประโยชน์เงินสมทบ

= 70,000 บาท

เงินได้ทีต้องนํามาคาํนวณภาษี

 เงินสะสม 
 50,000 บาท

ได้รบัยกเว้น

 สิทธิประโยชน์เมือสินสมาชิกภาพ (ต่อ)
333
3

หมายเหตุ : อตัราภาษีเรมิตน้ท ี5%

(10,000) (50,000) (10,000)

สิทธิประโยชน์ทางภาษีทีสมาชิกจะได้รบั (ต่อ)
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 สิทธิประโยชน์เมือสินสมาชิกภาพ (ต่อ)
333
3

เงินได้เมือออกจากงานทีได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ทงัจาํนวน ในกรณีดงันี

2.ทพุพลภาพ

3.เสียชีวิต

1.ออกจากงาน

   - อายสุมาชิกกองทุน 5 ปีขึนไป และ

   - อาย ุ55 ปีบริบรูณ์ขึนไป

   กรณีไม่ครบเงือนไขทงัหมดข้างต้น 

   ต้องคงเงินไว้ในกองทนุ จนครบ 

   ระยะเวลาตามเงือนไขดงักล่าว

สิทธิประโยชน์ทางภาษีทีสมาชิกจะได้รบั (ต่อ)



29

สรปุสรปุ

เงินทีได้รบัจากกองทุน เฉพาะส่วน

ทีเป็นเงินสมทบ ผลประโยชน์เงิน

สะสม และผลประโยชน์เงินสมทบ

เงินทีได้รบัจากกองทุน เฉพาะส่วน

ทีเป็นเงินสมทบ ผลประโยชน์เงิน

สะสม และผลประโยชน์เงินสมทบ

อายงุาน น้อยกว่า 5 ปี

หรือกรณีลาออกจากกองทุน

โดยมิได้ลาออกจากงาน

ไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี

โดยต้องนําเงินสมทบรวมทงั

ผลประโยชน์ของเงินสะสมและ

เงินสมทบไปรวมคาํนวณเพือเสีย

ภาษีเงินได้ประจาํปี

อายงุาน >= 5 ปี

มีสิทธิเลือกเสียภาษีแบบแยกยืน 

โดยหกัค่าใช้จ่ายได้ 7,000 บาท

คณูอายุงานเหลือเท่าใดให้หกั

ค่าใช้จ่ายได้อีกร้อยละ 50

ได้รบัยกเว้นภาษีทงัจาํนวน

 กรณีไม่ครบเงือนไขข้างต้น ต้อง 

คงเงินไว้ในกองทุน จนครบ

ระยะเวลาตามเงือนไขดงักล่าว

หกัลดหย่อนได้ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

ส่วนทีเกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง

และไม่เกิน 490,000 บาทไม่ต้องนําไปรวมคาํนวณ

เพือเสียภาษีเงินได้

เงินสะสมทีจ่ายเข้ากองทุน

ลูกจ้างลูกจ้าง

อายุ>= 55 ปี

และอายุสมาชิก >= 5 ปี

สิทธิประโยชน์ทางภาษีทีสมาชิกจะได้รบั (ต่อ)
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หนทางสู่ความมงัคงัหลงัเกษียณ

กองทุนสาํรองเลียงชีพคืออะไร

ความรู้เบอืงต้นเกียวกบัการลงทุน

การเป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเลียงชีพ

ช่องทางการติดต่อ

33
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ตราสารหนี ตราสารทนุ

ตราสารหนี & ตราสารทุน
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ผลตอบแทนกบัความเสียง

ผลตอบแทน ความเสียง

 ดอกเบียเงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู้     

                                                                    
 เงินปันผลหุ้นสามญั

 กาํไรจากการขายพนัธบตัร หุ้นกู้        
หุ้นสามญั

 ธนาคารไม่จ่ายดอกเบียและเงินต้น
บริษทัไม่จ่ายดอกเบียและเงินต้น

 บริษทัขาดทุนไม่จ่ายเงินปันผล 

 ขาดทุนเมือขาย หรือขาดทุนตามราคา
ตลาด (เงินต้นน้อยลง) – Mark to Market

ไม่มีอะไรทีไร้ความเสียง มีแต่เสียงมาก หรือ เสียงน้อย
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ผลตอบแทน และความเสียงในการลงทุน

ความเสียง

ผล
ตอ

บ
แท

น

เงนิฝาก

ตราสารภาครัฐ

หุ้นกู้

อสังหาริมทรัพย์

หุ้นสามัญ

ลงทุนทางเลือก

ตาํ สูง

สูง

ความเสียงในการลงทนุประเภทต่างๆ:

- Market Risk - Liquidity Risk - Inflation Risk - FX Risk

- Credit Risk - Re-investment Risk - Interest Rate Risk
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อะไรเสียงมาก - เสียงน้อย

หุ้นกู้เอกชน หุ้นสามญัเงินฝาก ตราสารหนี
ระยะสนั

พนัธบตัร
รฐับาล

ผลตอบแทน

Max

Min

ความเสียง

2.03%

0.06%

2.66%

0.25%

4.66%

3.59%

5.33%

1.97%

14.55%

22.51%

3.48% 4.75% 18.78% 9.61% 116.60%

0.98% 1.29% -4.18% 1.17% -47.56%

หมายเหตุ: ผลตอบแทนและความเสยีงคาํนวณจากขอ้มลูรายวนัยอ้นหลงั ตงัแต่ ม.ค. 2002  – ธ.ค. 2010 annualized
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ตราสารทุน 

20%

ตราสารหนี 

80%

2553 2554 2555 2556 2557 เฉลีย 3 ปี เฉลีย 5 ปี

Return 10.02% 2.77% 9.85% 4.54% 6.42% 6.91% 6.68%
Benchmark 9.02% 1.88% 9.60% 0.89% 6.48% 5.60% 5.51%

ผสมหุ้น 20%

นโยบายการลงทุน

ผลการดาํเนินงานกองทุนทีแสดงเป็นผลตอบแทนในอดีต ไม่ได้สะท้อนถึงผลการดาํเนินงานในอนาคตผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลู ก่อนตดัสินใจลงทุน

- ผลการดาํเนินงานปี 2557 เป็นผลตอบแทนตามสดัส่วนการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี (KTFIX-1Y3Y) และกองทุนรวมตราสารทุน (KTSE) 

- ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (ปี 2553 – 2556) เป็นผลตอบแทนตามสดัส่วนการลงทุนในกองทุนตราสารหนี (ลงทุนตรง) และกองทุนรวมตราสารทุน (KTSE)

นโยบายการลงทุนของ พกส.
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ผลตอบแทนย้อนหลงั นโยบายหุ้นไม่เกิน 20% เทียบ เงินฝาก และเงินเฟ้อ
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12.63%

14.82%

7.58%

4.38%

6.68%

5.97%

14.28%

0.72%
2.67%

4.54%

8.07%

-4.71%

6.78% 6.86%

2.34%

8.79%

1.66%

6.42%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

อตัราดอกเบียเงินฝาก อตัราเงินเฟ้อ ผลตอบแทนกองทุน (นโยบายผสมหุ้นไม่เกิน 20%)

- อัตราผลตอบแทนเฉลีย (2540 – 2557)  = 6.03%

- อัตราดอกเบียเงินฝากเฉลยี (2540 – 2557)  = 3.32%

- อัตราเงินเฟ้อเฉลยี (2540 – 2557)             = 2.91%
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การลงทุนในตราสารหนีอย่างเดียวไม่สามารถชนะอตัราเงินเฟ้อ
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หนทางสู่ความมงัคงัหลงัเกษียณ

กองทุนสาํรองเลียงชีพคืออะไร

ความรู้เบอืงต้นเกียวกบัการลงทุน

การเป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเลียงชีพ

ช่องทางการติดต่อ

44
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หนังสือแต่งตงัผู้รบัผลประโยชน์

ควรระบชืุอผู้รบัผลประโยชน์และสดัส่วนเงินทีจะได้รบัจากกองทนุสาํรองเลียงชีพ    

ในกรณีทีสมาชิกเสียชีวิต

กรอกใบสมคัรเป็นสมาชิกกองทุน

การสมคัรเข้าเป็นสมาชิกกองทุน
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ใบสมคัรเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเลียงชีพ
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                                             เมือเป็นสมาชิกกองทุนเมือเป็นสมาชิกกองทุน                                             เมือเป็นสมาชิกกองทุนเมือเป็นสมาชิกกองทุน

1. การตรวจสอบการหกัเงินสะสม และเงินสมทบ

การตรวจสอบเงินทีนายจ้างหกัจากเงินเดือนนําส่งเข้ากองทุนในแต่ละงวดว่าถกูต้องหรอืไม่

2. การตรวจสอบรายงานรายตวัสมาชิก

ทุกๆ 6 เดือน บริษทัจดัการจะต้องจดัทาํรายงานรายตวันีส่งให้สมาชิกโดยส่วนใหญ่จะจดัส่งให้ภายใน
เดือนมกราคม และกรกฎาคมของทุกปี ซึงรายงานดงักล่าวจะแสดงถึงข้อมูลในส่วนของยอดเงิน
สะสม-สมทบ / จาํนวนหน่วยของสมาชิกในกองทุน และผลการดาํเนินงานของกองทุน เป็นต้น

3. การตรวจสอบผลการดาํเนินงานของกองทุน

4. ความเข้าใจเรอืงมูลค่าเงินกองทุน

การติดตามผลการดาํเนินงานของกองทุน
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วิธีการอ่านรายงานใบแจ้งยอดเงินรายตวัสมาชิก

สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข
31 ธนัวาคม  2557นายราํรวย มงัมี

กองทุนสาํรองเลยีงชพี พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซงึจดทะเบยีนแลว้
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วิธีการอ่านรายงานใบแจ้งยอดเงินรายตวัสมาชิก (ต่อ)

31 ธนัวาคม  2557

สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข

นายราํรวย มงัมี

กองทุนสาํรองเลยีงชพี พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซงึจดทะเบยีนแลว้
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วิธีการเข้าสู่หน้าจอข้อมูลกองทุน/สมาชิก
สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมลูกองทุนของตนเองผา่นทาง Website ได้ที https://www.ktam.co.th

ใส่ User Name 

& Password

1

2
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  เข้าสู่ตวัอย่างหน้าจอ ข้อมูลสมาชิก

วิธีการเข้าสู่หน้าจอข้อมูลกองทุน/สมาชิก(ต่อ)
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  เข้าสู่ตวัอย่างหน้าจอ Statement เงินกองทุนของสมาชิก

วิธีการเข้าสู่หน้าจอข้อมูลกองทุน/สมาชิก(ต่อ)
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      ตรวจสอบผ่านโทรศพัท์มือถือ ระบบ SMS Two Way มีขนัตอนดงันี

เข้าระบบการส่งข้อความ SMS บนมือถือ คียเ์บอรส่์ง (To) คือ 4694100

พิมพค์าํว่า PVD เว้นวรรคตามด้วย รหสัประจาํตวั เว้นวรรค รหสัผ่าน 

     เช่น PVD 12345678 1234

     กดปุ่ มส่ง 

     หลงัจากนันท่านจะได้รบัข้อความตอบกบัว่า 

“ท่านมียอดเงินกองทุนฯ ณ วนัที dd/mm/yyyy

      จาํนวนเงิน xx,xxx,xxx.xx บาท” 

      

(การตรวจสอบยอดเงินวิธีนีท่านจะเสียค่าใช้จ่าย 3 บาท / ครงั )

การให้บริการพิเศษด้านทะเบียนสมาชิก

SendSend
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  เมือสมาชิกออกจากงาน (กรณีโอนย้ายงาน)

33

เงินได้เมือออกจากงานกรณีโอนย้ายงานจะได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการนับอายุ

สมาชิกของแต่ละบริษทัต่อเนืองกนัได้ เมือสมาชิกได้ทาํการโอนย้ายเงินกองทุน จาํนวน

เงินทงั 4 ส่วน จะถกูโอนย้ายไปกองทุนใหม่ 

เงินกองทุนนายจ้างเดิม
ผลประโยชน์

ของเงินสะสม
เงินสะสม

ผลประโยชน์

ของเงินสมทบ
เงินสมทบ

 เงินกองทุนนายจ้างใหม่ เงินสะสม
ผลประโยชน์

ของเงินสะสม
สมทบ

ผลประโยชน์

ของเงินสมทบ

เริมต้นใหม่
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หนทางสู่ความมงัคงัหลงัเกษียณ

กองทุนสาํรองเลียงชีพคืออะไร

ความรู้เบอืงต้นเกียวกบัการลงทุน

การเป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเลียงชีพ

ช่องทางการติดต่อ5
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         1.   อินเทอรเ์น็ต www.ktam.co.th

         2.   โทรศพัท์มือถือระบบ SMS Two Way

         3.  ระบบโทรศพัท์ตอบรบัอตัโนมติั หรือ IVR 

ช่องทางในการตรวจสอบยอดเงินกองทุนสาํรองเลียงชีพ
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1. อินเทอรเ์น็ต www.ktam.co.th

• เข้า Website คลิก “กองทุนสาํรองเลียงชีพ”

•  เลือกหน้าหลกักองทุนสาํรองเลียงชีพ

          

กองทุนสาํรองเลียงชีพ
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กองทุนสํารอง

เลยีงชีพ

• เข้าสู่ระบบข้อมลูกองทุนสาํรองเลียงชีพ คลิก “สาํหรบัสมาชิกกองทุน”

          

สาํหรบัสมาชิก

กองทุน

1. อินเทอรเ์น็ต www.ktam.co.th (ต่อ)
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Login “สาํหรบัสมาชิกกองทุน”

- ใส่ User Name เป็นตวัเลข 13 หลกั  ตามเลขบตัรประชาชน

- ใส่ Password เป็น 4 หลกั หรือตามทีท่านได้เปลียนแปลงข้อมูลล่าสุด

          โดยเมือใส่ข้อมูลครบถ้วนถกูต้องแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินได้ทุกสปัดาห์

          

1. อินเทอรเ์น็ต www.ktam.co.th (ต่อ)
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ตรวจสอบข้อมูลเงินกองทุนย้อนหลงั (Statement Historical) 

ข้อมูล 6 เดือน ย้อนหลงั รวมเดือนปัจจบุนัเป็น 7 เดือน

1. อินเทอรเ์น็ต www.ktam.co.th (ต่อ)
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เข้าสู่ตวัอย่างหน้าจอ Statement เงินกองทุนของสมาชิก

1. อินเทอรเ์น็ต www.ktam.co.th (ต่อ)
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    ตรวจสอบข้อมลูการนําส่งเงินเข้ากองทนุย้อนหลงั (Contribution Historical)

1. อินเทอรเ์น็ต www.ktam.co.th (ต่อ)
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 ตรวจสอบข้อมูลเงินกองทุนด้วยตนเองผา่นโทรศพัทมื์อถือ ระบบ SMS Two Way มีขนัตอนดงันี

1. เข้าระบบการส่งข้อความ SMS บนมือถือ

2. คียห์มายเลข  (To) คือ 4694100
3. พิมพค์าํว่า PVD เว้นวรรคตามด้วย รหสัประจาํตวัสมาชิก  

         เว้นวรรค รหสัผ่าน เช่น PVD 12345678 1234
4 กดปุ่ มส่ง ( Send )

5 หลงัจากนันสมาชิกจะได้รบัข้อความตอบกลบัว่า 

                ““ท่านมียอดเงินกองทุนฯ ณ วนัที ท่านมียอดเงินกองทุนฯ ณ วนัที dddd/mm//mm/yyyyyyyy

จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน xx,xxx,xxx.xxxx,xxx,xxx.xx บาทบาท” ” 

(วิธีนีสมาชิกจะเสียค่าใช้จ่ายในการส่ง 3 บาท / ครงั )

2. โทรศพัทม์ือถือระบบ SMS Two Way
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 โดยมีขนัตอนดงันี

 กดหมายเลขโทรศพัท ์ 0-2686-6100

 กด 9 ลกูค้าสมัพนัธ ์

 กด 1 ลกูค้าทวัไป 

 กด 2 ฝ่ายกองทุนสาํรองเลียงชีพ

 กด 1 สอบถามยอดเงินอตัโนมติั

 กด รหสัประจาํตวั#

 กด รหสัผา่น#

 ระบบจะตอบเป็นข้อความว่า 

                  ““ท่านมียอดเงินกองทุนฯ ณ วนัที ท่านมียอดเงินกองทุนฯ ณ วนัที dddd/mm//mm/yyyyyyyy

      จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน xx,xxx,xxx.xxxx,xxx,xxx.xx บาทบาท” ” 
                                                                                

3. ระบบโทรศพัทต์อบรบัอตัโนมติั หรือ IVR 
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• หมายเลขโทรศพัท์สายตรงของฝ่ายงานทะเบยีนกองทุนสาํรองเลียงชีพ

            โทรศพัท์ โทรศพัท์ 0202--686686--63326332  ถึง ถึง 63396339      โทรสาร โทรสาร 0202--670670--04240424

• Email : member_p.pvd@ktam.co.th

ติดต่อเจ้าหน้าทีและการจดัส่งเอกสาร
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ติดต่อฝ่ายกองทุนสาํรองเลยีงชีพ :                           

           โทรศพัท ์ : 0-2670-4900 

E-mail   : PVD@ktam.co.th

           โทรสาร   : 0-2679-1760

ติดต่อฝ่ายกองทุนสาํรองเลียงชีพ

โทร. 02-686-6100 E-mail PVD@ktam.co.th  โทรสาร  02-670-0416

เริมต้นการออมวนันีกบั กองทุนสาํรองเลียงชีพ

เพือความสขุยามเกษียณของตวัท่านเอง


