
 
  
 เงินสะสม หมายถึง เงินที่ลูกจางซึ่งเปนสมาชิกกองทนุจายเขา
กองทุนเพื่อตนเอง โดยนายจางจะหักจากคาจางของลูกจางที่เปนสมาชิกทุก
ครั้งที่มีการจายคาจาง 
 เงินสมทบ หมายถึง เงินที่นายจางจายเขากองทุนเพือ่ลูกจางที่เปน
สมาชิกกองทุน ในอัตราที่ไมต่าํกวาเงินสะสมของสมาชิก ซึ่งจะเปนไปตามที่
กําหนดไวในขอบงัคับกองทนุ 
 ผลประโยชนของเงินสะสม และผลประโยชนของเงนิสมทบ 
หมายถึง ดอกผลที่เกิดจากการนําเงนิสะสมและเงินสมทบไปลงทุน 
 
 
 คณะกรรมการกองทุนประกอบดวยกรรมการกองทุนฝายนายจางและกรรม การ
กองทุนฝายสมาชิก หนาที่ของคณะกรรมการกองทุนคือควบคุมดูแลกิจการทั่วไป
ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กําหนดนโยบายลงทุนใหบริษัทจัดการดําเนินการ เปน
ผูแทนของกองทุนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก และในกรณีที่นายจางหรือ
สมาชิกมีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ นายจางหรือสมาชิก
สามารถติดตอบริษทัจัดการไดโดยผานทางคณะกรรมการกองทุน 
 
 
1.  เสมือนไดรับคาจางเพิ่มขึ้น จากเงินสมทบทีน่ายจางจายให 
2.  เปนสวัสดิการเงินไดที่เพิ่มขึ้น เมื่อออกจากงาน หรือ เกษียณอายุ 
3.  เปนหลักประกนัแกครอบครัว กรณีสมาชิกทพุพลภาพหรือเสียชีวิต 
4.  เปนโอกาสออมเงินเพื่อตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น 
5.  เงินออมอยูภายใตการบริหารของมืออาชพี 
6.  ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษ ี
 
 
กรณีที่ 1 เมื่อสมาชิกจายเงินสะสมเขากองทุน 
เงินสะสมที่สมาชิกจายเขากองทุนสามารถนํามาหักลดหยอนในการคํานวณ
เงินไดเพื่อเสียภาษีตามทีจ่ายจริงแตไมเกินปละ 10,000 บาท สําหรับสวนที ่
 

 
เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน  ปละ 290,000 บาท ไดรับยกเวนไมตองนาํไป
รวมคํานวณเงินไดเพื่อเสียภาษ ี
กรณีที่ 2 เมื่อบริษทัจัดการนาํเงินไปลงทุน 
 ผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน โดยเปรียบเทียบระหวางการฝากเงินในธนาคาร
โดยบุคคลทั่วไปกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จะเห็นไดจากตัวอยางในตารางขางลาง 
 

บุคคลทั่วไป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
เงินลงทุน (บาท)                    120,000 120,000 
อัตราดอกเบี้ย 5 %                     6,000 6,000 
ภาระภาษี  หัก ณ ที่จาย 15%      (900) ไดรับการยกเวนภาษ ี
ผลตอบแทนสทุธิ                      5,100 6,000 
ที่ไดรับจากการลงทุน  
 
กรณีที่ 3 เมื่อสมาชิกออกจากงาน 
     - กรณีสมาชิกออกจากงาน และอายุการทาํงานตั้งแต 5 ปขึ้นไปเงินกอง 
ทุนทีไ่ดรับสามารถเลือกเสียภาษแียกตางหากจากเงินไดประเภทอื่น 
     - สําหรับเงินที่ไดรับจากกองทุนในกรณีตอไปนี้จะไดรับการยกเวนไมตอง
นํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  (1) เสียชีวิต  (2)เกษียณ อายุ 
ทั้งนี้จะตองมีอายุขั้นต่ํา 55  ป บริบรูณและมอีายุสมาชิกกองทุน  5 ปขึ้นไป 
(3) ทุพพลภาพ 
 
 
ทรัพยสินที่กองทนุสามารถลงทนุหรือมีไวได ไดแก 
1. เงินฝาก เชน เงินฝากในธนาคารพาณิชย เปนตน 
2. ตราสารแหงหนี้ เชน พนัธบัตรหรือตั๋วเงินคลัง บตัรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช
เงิน ตั๋วแลกเงิน และหุนกู เปนตน 
3. ตราสารแหงทนุ เชน หุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมตราสารแหงทุน เปนตน 
4. ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน เชน หุนกูแปลงสภาพ เปนตน 
5. ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ 
 

 
 
     เงินกองทุนมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากกองทนุสํารองเลี้ยงชีพมีสภาพ
เปนนิติบุคคล แยกตางหากจากนายจางและบริษทัจัดการ ในกรณีทีน่ายจาง
เลิกกิจการ เจาหนี้ของนายจาง  ไมสามารถฟองรองบังคับคดเีงินจาก
กองทุนได  และในกรณีทีบ่ริษทัจัดการประสบปญหา เชน ลมละลายหรือ
เลิกกิจการ กองทุนสามารถดําเนนิการตอไปได เพียงแตคณะกรรมการ
กองทุนตองดาํเนนิการคัดเลอืกบรษิทัจัดการรายใหมเพื่อบริหารกองทุนตอไป 
เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหกองทนุตองมีผูรับฝากทรพัยสินซึ่งเปนบุคคลที่
สามแยกตางหากจากบรษิทัจัดการทาํหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนแทน
บริษัทจดัการ สมาชิกจึงมั่นใจในความถูกตองและปลอดภัยของทรัพยสิน
ไดมากขึ้น เพราะหนาที่ประการหนึ่งของผูรับฝากทรัพยสินของกองทุน 
คือ ปองกนัมิใหบริษัทจดัการนาํทรัพยสินของกองทุนไปกอใหเกิดความ
เสียหาย 

องคประกอบของเงินกองทุน ความปลอดภัยของเงินกองทุน 

บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการกองทุน 

 
 สมาชิกจะไดรับเงินกองทุนเมื่อใด 

           เมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ บริษทัจดัการจะตองจายเงินจาก
กองทุนใหแกสมาชิก โดยสมาชกิอาจเลอืกใหจายรวมทั้งหมดครั้งเดียว
หรือคงไวตามที่ระบุไวในขอบังคับกองทุน  ประโยชนที่สมาชิกจะไดรับ 
           ในกรณทีีส่มาชิกสิ้นสุดสมาชิกเพราะเหตุถึงแกความตายบริษทั
จัดการจะตองจายใหผูรับผลประโยชนตามที่สมาชิกไดแจงไวเปนลาย
ลักษณอักษรและใหแกบริษัทจัดการหรือบุคคลทีบ่ริษัทจัดการมอบหมาย 
 การลงทุนของกองทุน 
 การบริหารและจัดการกองทุน 

     การจัดการกองทุนตองดําเนินการโดยบุคคลที่มิใชนายจาง และตอง
ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการกองทุนสวน
บุคคล 

สิทธิประโยชนทางภาษีที่สมาชิกพึงไดรับ  
 
     กองทนุสํารองเลี้ยงชีพเจาหนาทีข่องสหกรณ ซึ่งจดทะเบียนแลว จด
ทะเบียนกบั ก.ล.ต. เมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2550 ทะเบียนเลขที ่2/2550 
ปจจบุัน (สิ้นป 2550) มีสหกรณ 25 แหง สมาชกิ 253 คน 

สถานภาพของกองทุน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ถาม : ใครสามารถสมัครเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดบาง และมีขั้นตอนอยางไร 
ตอบ : โดยทั่วไปเจาหนาที่สหกรณที่มีคุณสมบัติตามขอบังคบักองทุน มีสิทธิสมัครเขา
รวมเปนสมาชิกกองทุน โดยยื่นใบสมัครเขารวมกองทุนผานคณะกรรมการกองทุน 
ถาม : สมาชิกตองจายอัตราเงินสะสม สมทบเขากองทุนเทาไร อยางไร 
ตอบ : ตามกฎหมาย อัตราการจายเงินสะสมเงินสมทบอยูระหวางรอยละ 2 – 15 ของ
คาจาง  ทั้งนี้ขึ้นยูกับขอบังคับกําหนด ทั้งนี้อัตราเงินสมทบจะตองไมต่ํากวาอัตราเงิน
สะสม        
ถาม : ผลตอบแทนจากการลงทุน อยูในรูปแบบใดบาง 
ตอบ : ผลตอบแทนของการลงทุนเกิดขึน้ในหลายรูปแบบ โดยขึ้นอยูกับนโยบายการ
ลงทุนที่คณะกรรมการกองทุนกําหนดใหบริษัทจัดการดําเนินการ ตัวอยางเชน ถานําเงิน
ไปฝากธนาคารผลตอบแทนจะอยูในรูปดอกเบี้ย ถาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
ผลตอบแทนจะอยูในรูปดอกเบี้ยและสวนตางของราคาทุนและราคาตลาด ถาลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยผลตอบแทนจะอยูในรูปเงินปนผลและสวนตางของราคาจากการซื้อขาย
หลักทรัพย 
ถาม : ใครเปนผูเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน และทําไมจึงตองมีผูเก็บรักษาทรัพยสิน
กองทุน 
ตอบ : กฎหมายกําหนดใหกองทุนตองมีผูรับฝากทรัพยสิน (Custodian) ของกองทุน ซึ่ง
เปนบุคคลที่มคีุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดและไดรับความเห็นชอบจาก 
ก.ล.ต. ผูรับฝากทรัพยสินจะตองเปนบคุคลที่ 3 แยกตางหากจากบริษัทจัดการ ที่มีหนาที่
เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนแทนบริษัทจัดการเพื่อตรวจสอบความถูกตองครบถวน
ของทรัพยสินและปองกันมิใหบริษัทจัดการนําทรัพยสินของกองทุนไปกอใหเกิดความ
เสียหาย 
ถาม : หนวยงานและบุคคลที่ทําหนาที่ควบคุมและกํากับดูแลคือใคร 
ตอบ : หนวยงานที่ทาํหนาที่กํากับดูแลการจัดการกองทุน ไดแก นายทะเบียนกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ คือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.) ซึ่งควบคุมดแูลดูแลการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการทุกแหง นอกจากนี้ 
บริษัทจัดการแตละแหงยังมี หนวยงานภายในที่ทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงาน
เพื่อใหการจัดการกองทุนเปนไปตามกฎหมายและสัญญาที่ไดทําไวกับลูกคา 
ถาม :  สมาชิกจะสิ้นสุดสมาชิกภาพในกรณีใดบาง  
ตอบ : การสิ้นสุดสมาชิกภาพจะเปนไปตามที่ขอบังคับกองทนุกําหนดไวตัวอยางเชน 
การพนสภาพจากการเปนเจาหนาที่สหกรณ กองทุนยกเลิก สหกรณเลกิกิจการหรือถอน
ตัวจากกองทุนรวมทั้งการโอนยายกองทุน 

 
ถาม : หากสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพเพราะถึงแกความตายบริษัทจัดการตองจาย
เงินกองทุนใหแกใคร 
ตอบ : บริษัทจัดการตองจายเงินใหผูรับผลประโยชนของสมาชิกตามที่สมาชิกทําเปน
หนังสือแจงไวแกบริษัทจัดการหรือบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมาย  หรือตามที่สมาชิก
ไดระบุไวในพินัยกรรม แตหากสมาชิกมิไดกําหนดผูรับผลประโยชนไว หรือผูรับ
ผลประโยชนที่สมาชิกระบุไวเสียชีวิต บริษัท  จัดการตองจายเงินตาม หลักเกณฑดังนี้  
    1. บุตร 2 สวน หากมีบุตรตั้งแต 3 คนขึ้นไปใหไดรับ 3 สวน 
     2. สามีหรือภรรยา 1 สวน 
     3.  บิดามารดา 1 สวน 
        แตหากสมาชิกไมมีบุคคลดังกลาวตาม (1)  (2) หรือ (3) หรือมีแตไดตายไปกอน ก็
จะแบงเงินที่บุคคลนั้นมีสิทธิไดรับใหบุคคลที่ยังมีชีวิตอยูตามสวนที่กําหนดขางตน 
ถาม : สมาชิกสามารถตรวจสอบและติดตามผลการลงทุนของบริษัทจัดการไดอยางไร  
ตอบ : บริษัทจัดการจัดทําบัญชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนโดยทําการจัดสง
ใหแก คณะกรรมการกองทุนทุกเดือน และจัดทํารายงานแสดงยอดเงินกองทุนรายบุคคล
สงให สมาชิกปละ 2 ครั้ง 
ถาม : สมาชิกมีสิทธิกูยืมเงินจากกองทุนไดหรือไม 
ตอบ : วัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ก็เพื่อเปนการออมเงนิในขณะ
ทํางานเพื่อเก็บไวใชในยามเกษียณหรือเมื่อออกจากงาน ดังนั้นกฎห
จัดการใหสมาชิกกูยืมเงินของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เวนแต
หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ถาม : สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมีสทิธิและหนาที่อะไรบาง 
ตอบ : หนาที่สําคัญของสมาชิกคือนําสงเงินสะสมเขากองทนุ โดยยิน
เงินสะสมจากคาจางของตนและนําสงเขากองทุน สวนสิทธิของสม
ขอบังคับกองทุนและผลการดําเนินง นอกจากนั้นสมา
เงินสะสมและ ผลประโยชนของเงินส ังคับกองทุนกําห
                  
 
 
 
 
 
 
 

 
10 คําถามเกี่ยวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

การออมเพื่ออนาคตผาน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

     กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเจาหนาที่ของสหกรณ ซึ่งจดทะเบียนแลว 
     เลขที่ 13 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

สน

ชุมนุมสหกรณออมท
เลขที่ 701/29-33 ถ.วงศสวาง

โทรศัพท 0 2910 
 www.fsct.com
านของกองทุน 
มทบตามที่ขอบ
องทุนสํารองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่ลูกจาง (เจาหนาที่สหกรณ) และนายจาง 
สหกรณ/คณะกรรมการดําเนินการ) รวมกันจัดตั้งขึ้น โดยความสมัครใจ 

ับสนุนโดย 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคืออะไร 

 
รัพยแหงประเทศไทย 
 แขวงบางซื่อ เขตบางซือ่ กท
8911 โทรสาร 0 2587 6637 
  Email: info@fsct.com 
มายจึงหามบริษัท
ไดดําเนินการตาม

ยอมใหนายจางหัก
าชิกคือ รับทราบ
ชิกยังมีสิทธิไดรับ
นดไว 
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(จํากัด 

ประกอบดวยเงินทีลู่กจางซึ่งเปนสมาชิกของกองทุนจายสะสม และเงนิที่
นายจางสมทบ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนหลักประกันใหแกสมาชิกและ
ครอบครัว ในกรณทีี่สมาชิกออกจากงาน เกษียณอายุ ทพุพลภาพหรือเสียชีวิต          

ม.10800 

http://www.fsct.com/

