กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD) คืออะไร
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) คือ กองทุนทีน่ ายจ้างและ
ลูกจ้างร่วมกันจัดตัง้ ขึน้ ด้วยความสมัครใจ เพื่อให้ลูกจ้างมีเงินออมไว้ใช้จ่ายยาม
เกษียณอายุ ออกจากงาน ทุพพลภาพ หรือเป็ นหลักประกันให้แก่ครอบครัว กรณี
ทีล่ กู จ้างเสียชีวติ
โดยเงินกองทุนจะมาจากเงินทีล่ ูกจ้างจ่ายเข้ากองทุนเพื่อตนเองส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงิ นสะสม" ซึ่งกฎหมาย
กําหนดให้สะสมได้ตงั ้ แต่ 2 - 15% ของเงิ นเดือน และเงินที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนให้อกี ส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงิ น
สมทบ" ซึง่ กฎหมายกําหนดให้สมทบในอัตราทีไ่ ม่ต่าํ กว่าเงินสะสมของลูกจ้าง
ดังนัน้ หากบริษทั มีอตั ราเงินสะสมให้เลือกออม เช่น 3% 5% หรือ 10% คุณควรเลือกอัตราเงิ นสะสมสูงสุด
ที่สามารถเลือกได้ นัน่ ก็คอื 10% เพราะหากคุณออม 10% นายจ้างก็ตอ้ งสมทบให้คุณ 10% หรือมากกว่า ซึ่งจะเป็ น
ผลดีต่อตัวคุณเอง
และระหว่างที่เงินอยู่ในกองทุนนัน้ เงินกองทุนก็ไม่ได้นอนนิ่งอยู่เฉยๆ แต่จะมีมอื อาชีพที่เรียกว่า “บริ ษัท
จัดการ” หรือ “บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน” (บลจ.) นําเงินไปลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ เพื่อ
สร้างดอกผลให้กบั กองทุน โดยจะนํ าดอกผลที่เกิดขึน้ มาเฉลี่ยคืนให้กบั สมาชิกตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ใน
กองทุน ซึ่งดอกผลที่เกิดจากการนํ าเงินก้อนนี้ไปลงทุน เรียกว่า “ผลประโยชน์ ของเงิ นสะสม” และ “ผลประโยชน์
ของเงิ นสมทบ”
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ไดอะไรจากการเปนสมาชิกกองทุน?
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพถือเป็ นสวัสดิ การรูปแบบหนึ่งทีน่ ายจ้างให้แก่ลกู จ้าง ซึง่ การเป็ นสมาชิกกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพนัน้ นอกจากจะทําให้ลูกจ้างมีเงินก้อนไว้สาํ หรับใช้จ่ายยามเกษียณอายุ และมีหลักประกันทางการเงินให้แก่
ครอบครัวแล้ว ลูกจ้างยังได้ประโยชน์อ่นื ๆ ดังนี้
 มีวินัยในการออมเพื่อเกษี ยณอย่างต่อเนื่ อง
 เหมือนได้รบั เงิ นเดือนเพิ่ มขึน้ จากเงิ นสมทบที่นายจ้างจ่ายให้
 มีมืออาชีพบริ หารเงิ นออมให้
 ได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี

ปจจุบนั มีเงินกองทุนสํารองเลีย้ งชีพอยูเ ทาไหร? ดูไดจากทีไ่ หน?
ในฐานะที่เป็ นสมาชิกกองทุน หน้าที่ของคุณก็คอื การรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของตัวเอง รวมทัง้ มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานของกองทุนอย่างต่อเนื่อง โดยดูจาก “รายงานผลการจัดการกองทุน” ทีบ่ ริษทั จัดการส่งให้
คณะกรรมการกองทุนทุกเดือน หรือดูจาก “ใบแจ้งยอดเงิ นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ” ทีบ่ ริษทั จัดการจะส่งให้สมาชิก
ทุกคนปี ละ 2 ครัง้
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ตรวจสอบผลประโยชนตองดูอะไรบาง?
เริม่ จาก...
1

ตรวจสอบยอดเงิน สะสม เงิน สมทบ ผลประโยชน์ ข องเงิน สะสม และ
ผลประโยชน์ของเงินสมทบทีเ่ ป็ นยอดยกมาของปี ก่อนว่า... “จํานวนตรงกับ
ใบแจ้งยอดเมื่อสิ้ นปี ก่อนหน้ าหรือไม่”

2

ตรวจสอบยอดเงินสะสมและเงินสมทบระหว่างปีวา่ ... “ตรงกับที่เราจ่ายไปหรือไม่”

3

4

ตรวจสอบจํานวนหน่ วยว่า... “เพิ่ มขึ้นหรือไม่” โดยจํานวนหน่ วยจะต้องเพิม่ ขึ้นเรื่อยๆ ตราบเท่าที่มกี าร
จ่ายเงินเข้ากองทุนเพิม่ ขึน้
ตรวจสอบผลการดําเนินงานของกองทุน โดยดูจาก “มูลค่าต่อหน่ วย” หากมูลค่าต่อหน่วยเพิม่ ขึน้ แสดงว่าผล
ประกอบการดี แต่หากลดลงก็หมายความว่าผลประกอบการแย่ลง
นอกจากนี้ คุณควร...


เข้าร่วมประชุมสามัญประจําปี เพื่อรับฟงั ผลการดําเนินงาน
ของกองทุน และทิศทางการดําเนินงานในปี ต่อไป ซึง่ สามารถ
ซักถามข้อสงสัยในทีป่ ระชุมได้



ใช้สิทธิ เลือกตัง้ กรรมการกองทุนฝ่ ายลูกจ้าง เนื่องจากกรรมการกองทุนจะเป็ นตัวแทนในการรักษา
ผลประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของกองทุนและสมาชิก โดยความถีใ่ นการเลือกตัง้ กรรมการกองทุนขึน้ อยูก่ บั วาระ
ของกรรมการกองทุน เช่น ทุกปี หรือทุก 2 ปี เป็ นต้น

ขอมูลเกี่ยวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่คุณตองรู
ในการรักษาผลประโยชน์ยงั มีขอ้ มูลสําคัญทีส่ มาชิกควรทราบหรือสอบถามเพิม่ เติมด้วย เช่น







ใครเป็ นกรรมการกองทุนในทีท่ าํ งานของคุณ
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้
ใครเป็ นผูจ้ ดั การกองทุน (บริษทั จัดการ) ของกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
นโยบายการลงทุนของกองทุนเป็ นอย่างไร
ปจั จุบนั กองทุนนําเงินไปลงทุนในอะไรบ้าง
การลงทุนของกองทุนมีความเสีย่ งอะไรบ้าง
กรณีทส่ี มาชิกมีขอ้ สงสัยใดๆ สามารถสอบถามได้ทค่ี ณะกรรมการกองทุน หรือ บริษทั จัดการทีบ่ ริหารกองทุน

3

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD) คืออะไร
จะไดรับเงินกองทุนเมื่อใด?
สมาชิกจะได้รบั เป็ นเงินก้อนเมือ่ สิน้ สมาชิกภาพ ไม่วา่ จะเพราะเหตุ...





ออกจากงาน
เกษียณอายุ
โอนย้ายกองทุน
เสียชีวติ

โดยจะได้รบั เงิ นสะสมและผลประโยชน์ ของเงิ นสะสมทัง้ จํานวน ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงิน
สมทบจะได้รบั ตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั กําหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน
ตัวอย่างเช่น บริษทั ABC กําหนดเงือ่ นไขให้สมาชิกมีสทิ ธิได้รบั เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบใน
ข้อบังคับกองทุน ดังนี้
อายุงาน
น้ อยกว่า 1 ปี

สิ ทธิ ได้รบั เงิ นสมทบและผลประโยชน์ ของเงิ นสมทบ
(เงิ นในส่วนของนายจ้าง)
-

1 – 5 ปี

50%

ตัง้ แต่ 5 ปี ขึน้ ไป

100%

หากคุณนรินทร์ทาํ งานทีบ่ ริษทั ABC เป็ นเวลา 10 ปี แล้วลาออกจากบริษทั คุณนรินทร์จะได้รบั เงิ นในส่วนที่
ตนเองสะสมไว้ (เงิ นสะสมและผลประโยชน์ ของเงิ นสะสม) ทัง้ 100% และได้รบั เงิ นในส่วนของนายจ้าง (เงิ น
สมทบและผลประโยชน์ ของเงิ นสมทบ) ทัง้ 100%
แต่หากคุณนรินทร์ทํางานไม่ถงึ ปี แล้วลาออก คุณนรินทร์จะได้รบั เฉพาะเงิ นในส่วนที่ตนเองสะสมไว้ (เงิ น
สะสมและผลประโยชน์ ของเงิ นสะสม) ทัง้ 100% แต่จะไม่ได้รบั เงินในส่วนของนายจ้าง (เงินสมทบและผลประโยชน์
ของเงินสมทบ) เลย
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