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มหาวิทยาลยับรูพามหาวิทยาลยับรูพา
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Happy Life
Happy Investment



หนทางสู่ความมั �งคั �ง1
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กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพคืออะไร

ความรูเ้บื�องต้นเกี�ยวกบัการลงทุน
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ความรูเ้บื�องต้นเกี�ยวกบัการลงทุน

ทางเลือกการลงทุนสาํหรบัสมาชิก

ช่องทางการติดต่อ
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หนทางสู่ความมั �งคั �ง

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพคืออะไร

ความรูเ้บื�องต้นเกี�ยวกบัการลงทุน

1

3

ความรูเ้บื�องต้นเกี�ยวกบัการลงทุน

ทางเลือกการลงทุนสาํหรบัสมาชิก

ช่องทางการติดต่อ



1. แต่งงานกบัคนรวย 2. รบัมรดกจากบรรพบรุษุ

ทาํยงัไงถึงจะรวย ?
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3. รอฟ้าประทานโชคลาภให้ 4. สร้าง/สะสมเอาเอง



ขั �นตอนสู่เป้าหมายทางการเงิน

บรรลเุป้าหมาย
เข้าสู่เส้นชยั

ทบทวนและปรบัปรงุแผน
สมํ�าเสมอ
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สาํรวจตวัเอง กาํหนดเป้าหมาย
การออมเงิน

จดัทาํ และปฏิบตัิตาม
แผนที�วางไว้



หลกัการออมเงินที�ดี

รายได้ – เงินออม = รายจ่าย

รายได้ : เงินเดือน เงินออมหกั รายจ่ายเท่ากบั
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- ประกนัสงัคม
-กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ
- เงินออมอื�น

- ค่าอาหาร
-ค่านํ�า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์
-ค่าเช่าบา้น
- ค่าบตัรเครดิต



สาํรวจรายได ้- คา่ใชจ้า่ยอดุรรู ั �วค่าใช้จ่ายก่อนดีมั �ย
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ค่าบัตรเครดิต



ความสขุหลงัเกษียณความสขุหลงัเกษียณ

��สขุภาพดีสขุภาพดี

��มีเงินมีเงิน

��มีเวลา มีเวลา ((พกัผอ่น ท่องเที�ยว พกัผอ่น ท่องเที�ยว ))
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��มีเวลา มีเวลา ((พกัผอ่น ท่องเที�ยว พกัผอ่น ท่องเที�ยว ))

��มีเวลา มีเวลา ((ให้คนอื�น ทาํเงินเพิ�มให้เราให้คนอื�น ทาํเงินเพิ�มให้เรา))



เหตทุี�คนไทยมีชีวิตในวยัเกษียณที�ไมด่ีเท่าที�ควร

����ไม่มีการวางแผน

����เริ�มวางแผนช้าเกินไป

���� ละเลยผลกระทบของอตัราเงินเฟ้อ

���� ออมน้อยเกินไป
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ออมน้อยเกินไป

���� เหน็ว่าการออมเพื�อการเลี�ยงชีพเป็นภาระต่อค่าใช้จ่ายในปัจจบุนั

���� ออมแบบกลวัความเสี�ยงมากเกินไป
“The biggest risk is not to take any risk”



1. กาํหนดเป้าหมาย
และอายทุี�ต้องการ

จะเกษียณ

2. คาํนวณเงินที�
จะต้องใช้ในวยั

เกษียณ

6.ทบทวน และปรบัปรงุ
แผนการออม

  การลงทนุอยา่ง
สมํ�าเสมอ

66  ขั �นตอนสร้างสขุวยัเกษียณขั �นตอนสร้างสขุวยัเกษียณ
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3. คาํนวณเงินที�มีเพื�อ
วยัเกษียณจากแหล่ง

ต่างๆ

4. คาํนวณเงินที�ต้อง
ออมเพิ�มเพื�อวยั

เกษียณ

5.กาํหนดแนวทาง
การออม การลงทนุ

สมํ�าเสมอ



กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพเพื�ออนาคต

30   

อายุ
ปัจจบุนั:
ออมเงิน

   เกษียณ
อาย ุ  

 หลงัเกษียณ:
    ใช้เงินออม

?
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30   
40    

   50

?
?
?



เกษียณอาย ุ+ อนาคต

60 ปีชาย

หญิง

+ 15 ปี
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ที�มา : www.thaipvd.com

หญิง 60 ปี + 20 ปี



ต้องมีเงินเท่าไรจึงจะเพียงพอสาํหรบัใช้ชีวิตหลงัเกษียณ?

รายจา่ยตอ่เดอืนหลงัเกษยีณอายุ (บาท)

10,000 30,000 50,000

เป้าเงนิออมที+ตอ้งม ีเพื+อใหพ้อกบัการเกษยีณ (ลา้นบาท)

25 ปี 5 ลบ. 15 ลบ. 25 ลบ.
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จ
ําน
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ปี
ห
ล
งั

เก
ษ
ยี
ณ
อ
าย
ุ

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.

หมายเหต:ุ จํานวนเงนิที+คาํนวณไดม้กีารปรบัคา่ดว้ยอตัราเงนิเฟ้อ 4% ตอ่ปี



เงินออมจะเติบโตโดย...

1. จาํนวนเงินออม  

2. ระยะเวลาในการออม  

3. อตัราผลตอบแทนที�ได้รบัจากการลงทุน
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3. อตัราผลตอบแทนที�ได้รบัจากการลงทุน



ตวัอย่าง: เงินออมกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ
เงินออม ระยะเวลา

ทํางาน ตราสารหนี�  ผสมหุ้น ผสมหุ้น ผสมหุ้น

(บาท) (ปี) 100% 10% 30% 50%

1,200 30 1.45 1.76 3.37 7.07

1,200 20 0.64 0.73 1.11 1.762,000 

1,200 10 0.21 0.23 0.28 0.34

นโยบาย
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สมมติฐาน :  เงินเดือน 20,000 บาท หกัอตัราเงินสะสมเดือนละ 3% และนายจ้างสมทบ 3% 
                     คิดเป็นเงิน 1,200  บาท  อตัราการเพิ�มของเงินเดือนในทุกปี ปีละ 5% และอายเุกษียณที� 60 ปี

อตัราผลตอบแทนเฉลี�ยต่อปีย้อนหลงั 5 ปี (2553 – 2557)
����นโยบายตราสารหนี�  100% 3.27% ต่อปี
����นโยบายผสมหุ้น 10% 4.67% ต่อปี
����นโยบายผสมหุ้น 30% 8.67% ต่อปี
����นโยบายผสมหุ้น 50%            12.60% ต่อปี

1,200 10 0.21 0.23 0.28 0.34



หนทางสู่ความมั �งคั �ง

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพคืออะไร

ความรูเ้บื�องต้นเกี�ยวกบัการลงทุน

2
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ความรูเ้บื�องต้นเกี�ยวกบัการลงทุน

ทางเลือกการลงทุนสาํหรบัสมาชิก

ช่องทางการติดต่อ



 กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพคืออะไร ? 

� กองทนุที�สาํรองไว้เพื�อเลี�ยงชีพ เมื�อต้องออกจากงาน หรือ เกษียณอายุ

� เป็นเงินออมประเภทผกูพนัระยะยาว (Contractual Savings)

� เป็นเงินที�นายจ้าง และ ลกูจ้าง รว่มกนัจดัตั �งขึ�น

� จดัตั �งขึ�นด้วยความสมคัรใจ

� ต้องจดทะเบียนกบันายทะเบียนกองทนุ  สาํนักงาน ก.ล.ต.
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� ต้องจดทะเบียนกบันายทะเบียนกองทนุ  สาํนักงาน ก.ล.ต.

� ประกอบด้วยเงินจาก 2 ฝ่าย

� เงินสะสมของลกูจ้าง  2% - 15% ของค่าจ้าง

� เงินสมทบจากนายจ้าง เท่ากบัเท่ากบั   หรือ มากกว่ามากกว่า  เงินสะสมของลกูจ้าง

� ชื�อกองทนุ ต้องขึ�นต้นด้วย “กองทนุสาํรองเลี�ยงชีพ............  ซึ �งจดทะเบียนแล้ว”



โครงสร้างเงินกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

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

เงินสมทบมากกว่าเงินสมทบมากกว่า
หรือเท่ากบัเงินสะสมหรือเท่ากบัเงินสะสม

ผลประโยชน์เงินสมทบผลประโยชน์เงินสมทบ
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เงินที� ลกูจ้างหรือพนักงาน 
หกั เข้ากองทุนรายเดือน 

โดยคิดจากอตัรา
ร้อยละ 2-15 ของ

เงินเดือน 

ผลประโยชน์ที�เกิดขึ�น
จากการจดัการ 

กองทุนของบริษทัจดัการใน
ส่วนที�เป็น เงินสะสม

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

เงินที� นายจ้างจา่ย เข้า
กองทุนรายเดือน โดยคิด
จากอตัราร้อยละ 2-15

 ของเงินเดือน 

เงินสมทบมากกว่าเงินสมทบมากกว่า
หรือเท่ากบัเงินสะสมหรือเท่ากบัเงินสะสม

ผลประโยชน์เงินสมทบผลประโยชน์เงินสมทบ

ผลประโยชน์ที�เกิดขึ�น
จากการจดัการ

กองทุนของบริษทัจดัการ
ในส่วนที�เป็น เงินสมทบ



ประโยชน์ของพนักงานเมื�อเป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

เสมือนได้รบัค่าจ้างเพิ�มขึ�นจากเงินสมทบที�นายจ้างจ่ายให้

เป็นสวสัดิการเงินได้ที�เพิ�มขึ�นเมื�อออกจากงานหรือเกษียณอายุ

เงินกองทุนได้รบัความคุ้มครองตามกฎหมาย

เป็นหลกัประกนัให้กบัชีวิตและครอบครวักรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต
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เป็นโอกาสออมเงินให้กบัตนเองและครอบครวั

เงินกองทุนได้รบัความคุ้มครองตามกฎหมาย

เงินออมอยู่ภายใต้การบริหารของมืออาชีพ / เป็นเจ้าของบญัชีตวัเอง

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที�สมาชิกจะได้รบั



   เมื�อบริษทัจดัการนําเงินไปลงทุน 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที�สมาชิกจะได้รบั

  เมื�อเป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ31

33
32
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  สิทธิประโยชน์เมื�อสิ�นสดุสมาชิกภาพ33
33



  เมื�อเป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ1

        เงินสะสมที�สมาชิกจ่ายเข้ากองทุนไม่เกิน 500,000 บาท

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที�สมาชิกจะได้รบั (ต่อ)
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ได้รบัยกเว้นไม่ต้องนําไปรวมคาํนวณเป็นเงินได้

เพื�อเสียภาษีในแต่ละปี



  ตัวอย่าง การยื�นแบบภาษี

3

        เงินที�พนักงานจ่ายสะสมเข้ากองทุนสามารถนํามา ลดหย่อนภาษีได้ตามที�จา่ยจริง แต่ไมเ่กิน 10,000 บาท ต่อปี 
ส่วนที�เกิน 10,000 บาท แต่ไมเ่กิน 490,000 บาท ได้รบัการยกเว้นภาษี

2.

เงินเดือนรบัรายปี
หกั ยกเว้นภาษีเงินสะสมส่วนที�เกิน 10,000 บาท

ไมเ่ป็นสมาชิกกองทุน
360,000
         0

เป็นสมาชิกกองทุน
360,000
   8,000    

สมมติฐาน : เงินเดือน 30,000 บาท อตัราสะสม 5% ดงันั �นพนักงานส่งเงินสะสมปีละ 18,000 บาท

  เมื�อเป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ31

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที�สมาชิกจะได้รบั (ต่อ)
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1.

2. หกั ยกเว้นภาษีเงินสะสมส่วนที�เกิน 10,000 บาท
คงเหลือ 
คชจ. 40% แต่ไมเ่กิน 60,000 บาท
รายได้สทุธิขั �นต้น
หกั ลดหย่อนส่วนตวั
คงเหลือ
หกั ลดหย่อนเงินสะสมไมเ่กิน 10,000 บาท
รายได้สทุธิ
ภาษีเงินได้

         0
360,000
  60,000
300,000
  30,000
270,000
         0
270,000
  6,000

   8,000    
352,000
  60,000
292,000
  30,000
262,000
  10,000
252,000
  5,100

  ประหยดั
ภาษี

 ได้ 900 บาท



“รายได้จากเงินลงทุนของกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

  เมื�อบริษทัจดัการนําเงินไปลงทุน 33
32

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที�สมาชิกจะได้รบั (ต่อ)
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ได้รบัการยกเว้นภาษีหกั ณ ที�จ่าย”



 สิทธิประโยชน์เมื�อสิ�นสมาชิกภาพ333
3

พนักงานต้องมีอายงุานตั �งแต่ 5 ปี ขึ�นไป

เงินได้เมื�อออกจากงาน สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 ส่วน

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที�สมาชิกจะได้รบั (ต่อ)
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ส่วนที� 2 ส่วนที�เหลือหกัออกอีกร้อยละ 50

       ส่วนที� 1 ลดหย่อนได้ = 7,000 X อายงุาน



ตวัอย่าง
พนักงานได้รบัเงินจากกองทนุสาํรองเลี�ยงชีพเมื�อออกจากงาน 120,000 บาท มีอายงุาน 5 ปี

ผลประโยชน์เงินสะสม + เงินสมทบ + ผลประโยชน์เงินสมทบ

= 70,000 บาท

เงินได้ที�ต้องนํามาคาํนวณภาษี

 เงินสะสม 
 50,000 บาท

ได้รบัยกเว้น

 สิทธิประโยชน์เมื�อสิ�นสมาชิกภาพ (ต่อ)333
3

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

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที�สมาชิกจะได้รบั (ต่อ)
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1.ลดหย่อนภาษีได้ 7,000 X 5        =  35,000  บาท

เงินที�นํามาคาํนวณเพื�อคิดภาษีเงินได้ 17,500 X 5% = 875 บาท

2. หกัส่วนที�เหลือได้อีก 50%     =  17,500  บาท

เหลือ =  35,000  บาท

= 70,000 บาท 50,000 บาท

หมายเหตุ : อตัราภาษเีริ�มตน้ที� 5%



 สิทธิประโยชน์เมื�อสิ�นสมาชิกภาพ (ต่อ)
33
33

เงินได้เมื�อออกจากงานที�ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ทั �งจาํนวน ในกรณีดงันี�

1.ออกจากงาน
   - อายสุมาชิกกองทนุ 5 ปีขึ�นไป และ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที�สมาชิกจะได้รบั (ต่อ)
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2.ทุพพลภาพ

3.เสียชีวิต
   - อายสุมาชิกกองทนุ 5 ปีขึ�นไป และ

   - อาย ุ55 ปีบริบรูณ์ขึ�นไป

   กรณีไมค่รบเงื�อนไขทั �งหมดข้างต้น 

   ต้องคงเงินไว้ในกองทนุ จนครบ 

   ระยะเวลาตามเงื�อนไขดงักล่าว



�สรปุ�สรปุ

เงินที�ได้รบัจากกองทุน เฉพาะส่วน
ที�เป็นเงินสมทบ ผลประโยชน์เงิน
สะสม และผลประโยชน์เงินสมทบ

เงินที�ได้รบัจากกองทุน เฉพาะส่วน
ที�เป็นเงินสมทบ ผลประโยชน์เงิน
สะสม และผลประโยชน์เงินสมทบ

�หกัลดหย่อนได้ตามที�จา่ยจริง แต่ไมเ่กิน 10,000 บาท

�ส่วนที�เกิน 10,000 บาท แต่ไมเ่กิน 15% ของค่าจ้าง

และไมเ่กิน 490,000 บาทไมต่้องนําไปรวมคาํนวณ

เพื�อเสียภาษีเงินได้

เงินสะสมที�จ่ายเข้ากองทุน
ลกูจ้างลกูจ้าง

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที�สมาชิกจะได้รบั (ต่อ)
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อายงุาน น้อยกว่า 5 ปี
หรือกรณีลาออกจากกองทุน
โดยมิได้ลาออกจากงาน

ไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี
โดยต้องนําเงินสมทบรวมทั �ง
ผลประโยชน์ของเงินสะสมและ
เงินสมทบไปรวมคาํนวณเพื�อเสีย

ภาษีเงินได้ประจาํปี

อายงุาน >= 5 ปี

มีสิทธิเลือกเสียภาษีแบบแยกยื�น 

โดยหกัค่าใช้จา่ยได้ 7,000 บาท

คณูอายงุานเหลือเท่าใดให้หกั

ค่าใช้จา่ยได้อีกร้อยละ 50

ได้รบัยกเว้นภาษีทั �งจาํนวน

 กรณีไมค่รบเงื�อนไขข้างต้น 

ต้อง คงเงินไว้ในกองทุน จน

ครบระยะเวลาตามเงื�อนไข

ดงักล่าว

อาย>ุ= 55 ปี
และอายสุมาชิก >= 5 ปี



หนทางสู่ความมั �งคั �ง

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพคืออะไร

ความรูเ้บื�องต้นเกี�ยวกบัการลงทุน33
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ความรูเ้บื�องต้นเกี�ยวกบัการลงทุน

ทางเลือกการลงทุนสาํหรบัสมาชิก

ช่องทางการติดต่อ

33



ตราสารหนี� ตราสารทนุ

ตราสารหนี� & ตราสารทุน

29



ผลตอบแทนกบัความเสี�ยง
ผลตอบแทน ความเสี�ยง

� ดอกเบี�ยเงินฝาก พนัธบตัร หุ้นกู้     

                                                                    
� เงินปันผลหุ้นสามญั

� ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี�ยและเงินต้น
บริษทัไม่จ่ายดอกเบี�ยและเงินต้น

� บริษทัขาดทนุไม่จ่ายเงินปันผล 

30

� กาํไรจากการขายพนัธบตัร    
หุ้นกู้  หุ้นสามญั

� ขาดทุนเมื�อขาย หรือขาดทุนตาม
ราคาตลาด (เงินต้นน้อยลง) – Mark 
to Market

ไม่มีอะไรที �ไรค้วามเสี �ยง มีแต่เสี �ยงมาก หรือ เสี �ยงน้อยไม่มีอะไรที �ไรค้วามเสี �ยง มีแต่เสี �ยงมาก หรือ เสี �ยงน้อย



ผลตอบแทน และความเสี�ยงในการลงทุน
ผล

ตอ
บแ

ทน ตราสารภาครฐั

อสงัหาริมทรพัย์

หุ้นสามญั

ลงทุนทางเลือกสงู
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ความเสี�ยง

ผล
ตอ

บแ
ทน

เงินฝาก
หุ้นกู้

ตํ�า สงู

ความเสี�ยงในการลงทนุประเภทต่างๆ:
- Market Risk - Liquidity Risk - Inflation Risk - FX Risk
- Credit Risk - Re-investment Risk - Interest Rate Risk



อะไรเสี�ยงมาก - เสี�ยงน้อย

หุ้นกู้เอกชน หุ้นสามญัเงินฝาก ตราสารหนี�
ระยะสั �น

พนัธบตัร
รฐับาล

ผลตอบแทน

Max

1.59% 2.68% 5.87% 5.47% 10.37%

2.65% 4.18% 18.82% 8.05% 63.25%
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Max

Min

ความเสี�ยง 0.08% 0.17% 3.39% 1.69% 21.66%

2.65% 4.18% 18.82% 8.05% 63.25%

0.77% 1.36% -4.19% 3.91% -47.56%

หมายเหต:ุ ผลตอบแทนและความเสี�ยงคาํนวณจากข้อมลูรายวนัย้อนหลงั ตั �งแต่ 2006 – 2014 annualized



การลงทนุในตราสารหนี�อยา่งเดียวไมส่ามารถชนะอตัราเงินเฟ้อ
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หนทางสู่ความมั �งคั �ง

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพคืออะไร

ความรูเ้บื�องต้นเกี�ยวกบัการลงทุน
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ความรูเ้บื�องต้นเกี�ยวกบัการลงทุน

ทางเลือกการลงทุนสาํหรบัสมาชิก

ช่องทางการติดต่อ
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ทางเลือกการลงทนุสาํหรบัสมาชิกทางเลือกการลงทนุสาํหรบัสมาชิก
Employee’s ChoiceEmployee’s Choice  

““เลือกที �ใช่ ให้เงินออมเติบโตเลือกที �ใช่ ให้เงินออมเติบโต””
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““เลือกที �ใช่ ให้เงินออมเติบโตเลือกที �ใช่ ให้เงินออมเติบโต””



นโยบายตราสารหนี� นโยบายตราสารทุน

ตราสารหนี�  
 100 %

KTFIX-1X3Y

หุ้น 
 100 %
KTSE

                   100% - 2.63%ทางเลือก 1

สมาชิก 1 คน สามารถเลือกได้ 1 ทางเลือกการลงทุน (Option)

80%

ทางเลือกการลงทุนสาํหรบัสมาชิก 

อตัราผลตอบแทน
เฉลี�ย 5 ปี

จาํนวน
สมาชิก

895 คน
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                     90% 10% 4.67%ทางเลือก 2

                   100% - 2.63%ทางเลือก 1

ทางเลือก 3                      70% 30% 8.67%

ทางเลือก 4                      50% 50% 12.60%

      รปูแบบดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทุนจะไมไ่ด้ทาํการ รปูแบบดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทุนจะไมไ่ด้ทาํการ ReRe--balanced balanced ให้ ให้ 

*

895 คน

544 คน

834 คน



อตัราผลตอบแทนกองทุนรายทางเลือกการลงทุน
กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ไทยมั �นคง มาสเตอร ์พลู ฟันด ์ซึ�งจดทะเบียนแล้ว

เฉพาะส่วน มหาวิทยาลยับรูพา

ตราสารหนี� ตราสารทนุ ผลการดาํเนินงาน
ระยะ 1-3 ปี KTSE แต่ละทางเลือก

ผลการดาํเนินงาน มหาวิทยาลยับูรพา
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ข้อมูล ณ 20 ตลุาคม 2558

ตราสารหนี� ตราสารทนุ ผลการดาํเนินงาน
ระยะ 1-3 ปี KTSE แต่ละทางเลือก

(1 ม.ค. 58 - 20 ต.ค. 58)
ทางเลือก 1 100% 0% 2.00%
ทางเลือก 2 90% 10% 2.21%
ทางเลือก 3 70% 30% 2.63%
ทางเลือก 4 50% 50% 3.05%



สมาชิกกองทุนสามารถเปลี�ยนนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครั �ง

การเปลี�ยนทางเลือกของสมาชิกจะเป็นการเปลี�ยนสดัส่วนเงินลงทุนเดิมและเงินที�จะ

เงื�อนไข Employee’s Choice 

วนัที�สมาชิกส่งแบบฟอรม์ให้กรรมการกองทุน งวดเดือนที�มีผล

   - ภายใน วนัที� 30 พฤษภาคม                เดือน กรกฎาคม ของปีนั�น

   - ภายใน วนัที� 30 พฤศจิกายน            เดือน มกราคม ของปีถดัไป
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การเปลี�ยนทางเลือกของสมาชิกจะเป็นการเปลี�ยนสดัส่วนเงินลงทุนเดิมและเงินที�จะ

นําส่งใหม่ สมาชิก 1 คนสามารถเลือกได้ 1 ทางเลือก

ในกรณีที�สมาชิกปัจจบุนัไมแ่สดงความจาํนงเลือกทางเลือกการลงทุนให้บริษทัจดัการ

ลงทุนในนโยบายที�มีความเสี�ยงตํ�าที�สดุ (ทางเลือกที� 1)



ปรบัสดัส่วนของมลูค่าเงินลงทนุเมื�อใด?

70%

30%

70%

30%

60%

40%

เริ�มต้นลงทนุ ผา่นไป 1 ปี ปรบัสดัส่วนใหม่

ปรบัสดัส่วนเงินลงทนุในสินทรพัยแ์ต่ละประเภทของกองทนุให้กลบัมาอยู่
ในสดัส่วนเดิม ตามนโยบายการลงทนุที�เราเคยเลือกไว้

1. เมื�อสดัส่วนเงิน
ลงทนุในกองทนุ
เปลี�ยนแปลงจาก
การเพิ�มขึ�นหรือ
ลดลงของมลูค่า
เงินลงทนุใน
สินทรพัยแ์ต่ละ
ประเภท ตราสารหนี� หุ้น
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ประเภท

80%

20%

90%

10%

50%

50%

เริ�มต้นลงทนุ ภาวะตลาดขาขึ�น

ปรบันํ�าหนักเงินลงทนุในสินทรพัยแ์ต่ละประเภทของกองทนุ โดยเลือก
นโยบายการลงทนุ ที�เหมาะสมกบัภาวะตลาดหรือระดบัการยอมรบัความ
เสี�ยงของเรา

2. เมื�อกลยทุธก์าร
ลงทนุหรือ
ความสามารถใน
การยอมรบัความ
เสี�ยงของผูล้งทนุ
เปลี�ยน

ภาวะตลาดขาลง

ตราสารหนี� หุ้น



                                             เมื�อเป็นสมาชิกกองทุนเมื�อเป็นสมาชิกกองทุน                                             เมื�อเป็นสมาชิกกองทุนเมื�อเป็นสมาชิกกองทุน

1. การตรวจสอบการหกัเงินสะสม และเงินสมทบ

การตรวจสอบเงินที�นายจ้างหกัจากเงินเดือนนําส่งเข้ากองทุนในแต่ละงวดว่าถกูต้องหรือไม่

2. การตรวจสอบรายงานรายตวัสมาชิก
ทุกๆ 6 เดือน บริษทัจดัการจะต้องจดัทาํรายงานรายตวันี�ส่งให้สมาชิกโดยส่วนใหญ่จะจดัส่งให้ภายใน
เดือนมกราคม และกรกฎาคมของทุกปี ซึ�งรายงานดงักล่าวจะแสดงถึงข้อมูลในส่วนของยอดเงิน

การติดตามผลการดาํเนินงานของกองทุน
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ทุกๆ 6 เดือน บริษทัจดัการจะต้องจดัทาํรายงานรายตวันี�ส่งให้สมาชิกโดยส่วนใหญ่จะจดัส่งให้ภายใน
เดือนมกราคม และกรกฎาคมของทุกปี ซึ�งรายงานดงักล่าวจะแสดงถึงข้อมูลในส่วนของยอดเงิน
สะสม-สมทบ / จาํนวนหน่วยของสมาชิกในกองทุน และผลการดาํเนินงานของกองทุน เป็นต้น

3. การตรวจสอบผลการดาํเนินงานของกองทุน

4. ความเข้าใจเรื�องมลูค่าเงินกองทุน



วิธีการอ่านรายงานใบแจ้งยอดเงินรายตวัสมาชิก

มหาวทิยาลยับรูพา

นายรํ�ารวย มั �งมี

กองทุนสาํรองเลี'ยงชพี ไทยมั �นคง มาสเตอร ์พลู ฟนัด ์ซึ�งจดทะเบยีนแลว้

31 ธนัวาคม  2558
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2558



วิธีการอ่านรายงานใบแจ้งยอดเงินรายตวัสมาชิก (ต่อ)

31 ธนัวาคม  2558
นายรํ�ารวย มั �งมี

มหาวทิยาลยับรูพา
กองทุนสาํรองเลี'ยงชพี ไทยมั �นคง มาสเตอร ์พลู ฟนัด ์ซึ�งจดทะเบยีนแลว้
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  เมื�อสมาชิกออกจากงาน (กรณีโอนย้ายงาน)

33

เงินได้เมื�อออกจากงานกรณีโอนย้ายงานจะได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการนับอายุ

สมาชิกของแต่ละบริษทัต่อเนื�องกนัได้ เมื�อสมาชิกได้ทาํการโอนย้ายเงินกองทุน จาํนวน

เงินทั �ง 4 ส่วน จะถกูโอนย้ายไปกองทุนใหม ่

เงินกองทุนนายจ้างเดิม
ผลประโยชน์

เงินสะสม
ผลประโยชน์

เงินสมทบ
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เงินกองทุนนายจ้างเดิม
ผลประโยชน์
ของเงินสะสม

เงินสะสม
ผลประโยชน์
ของเงินสมทบ

เงินสมทบ

 เงินกองทุนนายจ้างใหม่ เงินสะสม
ผลประโยชน์
ของเงินสะสม

สมทบ
ผลประโยชน์
ของเงินสมทบ

เริ�มต้นใหม่



หนทางสู่ความมั �งคั �ง

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพคืออะไร

ความรูเ้บื�องต้นเกี�ยวกบัการลงทุน
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ความรูเ้บื�องต้นเกี�ยวกบัการลงทุน

ทางเลือกการลงทุนสาํหรบัสมาชิก

ช่องทางการติดต่อ5



1.   อินเทอรเ์น็ต www.ktam.co.th

  2.   โทรศพัทม์ือถือระบบ SMS Two Way

ช่องทางในการตรวจสอบยอดเงินกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ
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 3.  ระบบโทรศพัทต์อบรบัอตัโนมตัิ หรือ IVR 

4.  ผา่น Mobile Application บนโทรศพัทม์ือถือ
     แบบสมารท์โฟน 



1. อินเทอรเ์น็ต www.ktam.co.th

• เข้า Website คลิก “กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ”
•  เลือกหน้าหลกักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

          

กองทนุสาํรองเลี�ยงชีพ
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กองทุนสํารอง
เลี�ยงชีพ

• เข้าสู่ระบบข้อมลูกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ คลิก “สาํหรบัสมาชิกกองทุน”

          

สาํหรบัสมาชิกกองทุน

1. อินเทอรเ์น็ต www.ktam.co.th (ต่อ)
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Login “สาํหรบัสมาชิกกองทนุ”
- ใส่ User Name เป็นตวัเลข 13 หลกั  ตามเลขบตัรประชาชน
- ใส่ Password เป็น 4 หลกั หรือตามที�ท่านได้เปลี�ยนแปลงข้อมลูล่าสดุ
  โดยเมื�อใส่ข้อมลูครบถ้วนถกูต้องแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินได้ทกุสปัดาห์

          

1. อินเทอรเ์น็ต www.ktam.co.th (ต่อ)
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ตรวจสอบข้อมลูเงินกองทุนย้อนหลงั (Statement Historical) 
ข้อมลู 6 เดือน ย้อนหลงั รวมเดือนปัจจบุนัเป็น 7 เดือน

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

1. อินเทอรเ์น็ต www.ktam.co.th (ต่อ)
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• ตรวจสอบข้อมลูเงินกองทุนด้วยต

• นเองผา่นโทรศพัทม์ือถือ ระบบ SMS Two Way มีขั �นตอนดงันี�
1. เข้าระบบการส่งข้อความ SMS บนมือถือ
2. คียห์มายเลข  (To) คือ 4694100
3. พิมพค์าํว่า PVD เว้นวรรคตามด้วย รหสัประจาํตวัสมาชิก  
         เว้นวรรค รหสัผา่น เช่น PVD 12345678 1234

2. โทรศพัทม์ือถือระบบ SMS Two Way
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         เว้นวรรค รหสัผา่น เช่น PVD 12345678 1234
4 กดปุ่ มส่ง ( Send )
5 หลงัจากนั�นสมาชิกจะได้รบัข้อความตอบกลบัว่า 
  ““ท่านมียอดเงินกองทุนฯ ณ วนัที� ท่านมียอดเงินกองทุนฯ ณ วนัที� dddd/mm//mm/yyyyyyyy

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

(วิธีนี�สมาชิกจะเสียค่าใช้จา่ยในการส่ง 3 บาท / ครั �ง )



• โดยมีขั �นตอนดงันี�
� กดหมายเลขโทรศพัท ์ 0-2686-6100

� กด 9 ลกูค้าสมัพนัธ ์
� กด 1 ลกูค้าทั �วไป 
� กด 2 ฝ่ายกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ
� กด 1 สอบถามยอดเงินอตัโนมตัิ

3. ระบบโทรศพัทต์อบรบัอตัโนมตัิ หรือ IVR 
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� กด 1 สอบถามยอดเงินอตัโนมตัิ
� 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” ” 

                                                                                



สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมลูกองทุน ผา่นระบบ ระบบ iOS และ ระบบ Android 

4. ผา่น Mobile Application บนโทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
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ตดิต่อฝ่ายกองทนุสาํรองเลี�ยงชพี :                           

เริ�มต้นการออมวนันี�กบั กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ
เพื�อความสขุยามเกษียณของตวัท่านเอง
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ตดิต่อฝ่ายกองทนุสาํรองเลี�ยงชพี :                           

           โทรศพัท ์ : 0-2670-4900 

E-mail   : PVD@ktam.co.th

           โทรสาร   : 0-2679-1760

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


