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	 คู ่มือกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	 (Provident	 Fund:	 PVD)	 ฉบับนี ้

เป็นกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และเชิญชวนให้บุคลำกรของสหกรณ์เขำ้ร่วม

เป็นสมำชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของสหกรณ์	 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	 (กสจ.) 

ซึ่งจดทะเบียนมำตั้งแต่	 วันท่ี	 25	มกรำคม	 2550	 โดยกำรริเร่ิมของสมำคม

เศรษฐศำสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ร่วมกับขบวนกำรสหกรณ์ใน

ประเทศไทย	 ได้มีกำรจดทะเบียนเป็นประเภทกองทุนร่วม	 (Pooled	 Fund) 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงหลักประกันให้แก่สมำชิกและครอบครัว	 ในกรณีท่ี

สมำชกิออกจำกงำน		เกษยีณอำย	ุ	ทุพพลภำพหรือเสียชวีิต		ถือเป็นสวสัดิกำร

รูปแบบหนึ่งซ่ึงนำยจ้ำงและลูกจ้ำงสมัครใจร่วมกันจัดตั้งข้ึนเพื่อสร้ำงควำม

มั่นคงตลอดจนสร้ำงขวัญและก�ำลังใจให้แก่พนักงำนสหกรณ์ท่ีได้ทุ่มเท 

ปฏิบัติงำนสร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำให้แก่สหกรณ์		

	 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของสหกรณ์	 ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว	 ได้มีกำร 

บริหำรงำนโดยคณะกรรมกำรกองทุน	 มีหน้ำท่ีในกำรก�ำหนดนโยบำยกำร

ลงทุนให้แก่บริษัทจัดกำร	 หรือผู้จัดกำรกองทุน	 ได้ด�ำเนินกำรเป็นผู้แทน

ของกองทุนในกิจกำรท่ีเก่ียวกับกำรลงทุนและกำรประสำนงำนกับบุคคล

ภำยนอก	 ในกรณีท่ีสมำชิกมีปัญหำหรือข้อสงสัยประกำรใดเกี่ยวกับกองทุน

ส�ำรองเลีย้งชพี		สำมำรถตดิต่อกบับริษทัจดักำรได้โดยผ่ำนทำงคณะกรรมกำร

กองทุน	สิทธิประโยชน์ที่สมำชิกจะได้รับเสมือนได้ค่ำจ้ำงเพิ่ม	จำกเงินสมทบ

ท่ีนำยจ้ำงจ่ำยให้เป็นสวสัดกิำรที่ได้เพิ่มข้ึน	และเมือ่ออกจำกงำน	หรือเกษยีณ

อำยุ	 จะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบตำมเงื่อนไขของข้อบังคับกองทุน 

ค�ำน�ำ
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สิทธิประโยชน์ทำงภำษี	 ในกำรนี้กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของสหกรณ์	 ซึ่ง 

จดทะเบียนแล้ว	ขอเชญิชวนขบวนกำรสหกรณ์ทุกประเภทเข้ำร่วมเป็นสมำชกิ

กองทุนเพื่อควำมมั่นคงและประโยชน์ของสหกรณ์และเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์

	 กำรจัดท�ำคู ่มือสมำชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพฉบับนี้ส�ำเร็จตำม

วัตถุประสงค์ไปด้วยดี	 ขอขอบคุณคณะกรรมกำรกองทุน	 หน่วยงำนท่ี

สนับสนุนกำรจัดพิมพ์	 และบริษัทจัดกำรท่ีได้ ให้ข้อมูล	 ค�ำแนะน�ำ	 และ 

เรียบเรียงเนื้อหำจนส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 หวังว่ำคู่มือกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

ฉบับนีจ้ะเป็นประโยชน์แก่สมำชกิ	ท้ังนำยจ้ำง	และลกูจ้ำง	รวมทัง้ผูส้นใจทัว่ไป	

หำกมส่ิีงใดในคู่มอืฉบับนีจ้ะต้องปรับปรงุ	ข้ำพเจ้ำขอน้อมรบัในข้อชีแ้นะ	และ

จะน�ำไปแก้ไขหรือพัฒนำให้ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป

      

            

	 	 (นำยเอนก		ศรีส�ำรำญุรุ่งเรือง)

	 	 ประธำนกรรมกำร

	 	 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

	 	 เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
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เกร็ดควำมรู้เรื่องกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพคืออะไร?

 กองทุนส�ำรองเล้ียงชีพ (Provident Fund: PVD)	 เป็นสวัสดิกำร 

รูปแบบหนึ่งซึ่งนำยจ้ำงและลูกจ้ำงสมัครใจร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหลัก

ประกันแก่ลูกจ้ำงและครอบครัวในกรณีท่ีลูกจ้ำงเสียชีวิต	 ออกจำกงำน	หรือ

เกษียณอำยุ	 โดยเงินของกองทุนมำจำกเงินท่ีหักจำกค่ำจ้ำงของลูกจ้ำงจ่ำย 

เข้ำกองทุนเรียกว่ำ	 “เงินสะสม”	 และนำยจ้ำงจ่ำยเงินเข้ำอีกส่วนหนึ่งเรียกว่ำ	

“เงินสมทบ”	 ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำนำยจ้ำงจ่ำยเงินสมทบเพ่ือเป็นกำรช่วย 

ลูกจ้ำงออมอีกแรงหนึ่ง	

	 นอกจำกเงินจำกลูกจ้ำงและนำยจ้ำงท่ีน�ำส่งเข้ำกองทุนทุกรอบ 

ของกำรจ่ำยค่ำจ้ำงแล้ว	 เงินของสมำชิกในกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพยังได้รับ 

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรลงทุนของกองทุน	 ท่ีบริหำรโดยมืออำชีพท่ี 

เรียกว่ำ	 “บริษัทจัดกำร”	 โดยผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจะน�ำมำเฉลี่ยให้กับ 

สมำชิกกองทุนทุกคนตำมสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน
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	 สมำชกิจะมสิีทธิได้รับเงินจำกกองทุนกต่็อเมือ่ส้ินสุดสมำชกิภำพ	โดย

จะได้รับส่วนของเงินสะสม	และผลประโยชน์ของเงินสะสมเตม็จ�ำนวนทุกกรณี	

ส�ำหรบัในส่วนของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ	สมำชกิจะได้รับ

ตำมเงื่อนไขท่ีก�ำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน	ซึ่งจะแตกต่ำงกันตำมเหตุของ

กำรส้ินสมำชิกภำพ	 ท้ังนี้	 สมำชิกสำมำรถขอดูรำยละเอียดของข้อบังคับ

กองทุนได้ที่คณะกรรมกำรกองทุน

 ผู้ที่เกีย่วข้องกับกำรด�ำเนินกำรของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

	 1.	 นำยจ้ำง

	 	 นำยจ้ำงถอืเป็นคนส�ำคญัท่ีสุดในกองทนุเลยกว่็ำได้	เพรำะเป็นคนที่

มส่ีวนในกำรจดัตัง้กองทุนส�ำรองเลีย้งชพี	โดยหำกไม่มนีำยจ้ำง	กองทุนส�ำรอง

เลี้ยงชีพก็ไม่สำมำรถเกิดข้ึนได้	 นำยจ้ำงจึงเป็นคนที่มีควำมหวังดีต่อลูกจ้ำง 

ในกำรให้สวัสดิกำรท่ีดีเพื่อให้ลูกจ้ำงมีเงินก้อนไว้ใช้เมื่อ	 เกษียณอำยุ	 ออก 

จำกงำน	 ออกจำกกองทุน	 หรือเป็นหลักประกันแก่ครอบครัวกรณีเสียชีวิต 

โดยนำยจ้ำงท�ำหน้ำท่ีหลักในกำรน�ำส่งเงินสะสมและสมทบเข้ำกองทุนให้ 

พวกเรำทุกเดือน

	 2.	พนักงำนในฐำนะลูกจ้ำง

	 	 พนักงำนก็ถือเป็นอีกส่วนท่ีมีควำมส�ำคัญไม่แพ้นำยจ้ำง	 เพรำะ

ลูกจ้ำงถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ท�ำให้เกิดกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นเช่นกัน	 โดย

พนักงำนผู้สมัครใจเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนจะต้องยินยอมให้นำยจ้ำงแบ่ง 

ค่ำจ้ำงเป็นเงินสะสมเพ่ือส่งเข้ำกองทุน	 โดยท่ีพนักงำนผู้เป็นสมำชิกต้อง

ยินยอมปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดในข้อบังคับกองทุนอีกด้วย
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	 3.	 คณะกรรมกำรกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพ	 เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ ์

ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

	 	 คณะกรรมกำรกองทุน	มบีทบำทส�ำคญั	ในกำรบริหำรจดักำรกองทุน	

กรรมกำรกองทุนมีบทบำทส�ำคัญมำกเพรำะกองทุนจะด�ำเนินไปได้ด้วยด ี

และรำบรื่นหรือไม่	 ก็ข้ึนอยู่กับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกองทุน 

ภำยใต้พระรำชบญัญัตกิองทนุส�ำรองเลีย้งชพี	และภำยใต้กำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

ที่ดี	ทั้งนี้	คณะกรรมกำรกองทุนของกองทุนฯ	มีจ�ำนวน	15	คน	ประกอบด้วย	

กรรมกำรกองทุนฝ่ำยนำยจ้ำง	จ�ำนวน	8	คน	และกรรมกำรกองทุนฝ่ำยสมำชกิ	

จ�ำนวน	7	คน	คณะกรรมกำรกองทุนถือเป็นผู้อุทิศตนเพื่อท�ำงำนด้ำนต่ำงๆ	

เกี่ยวกับกองทุนโดยมิได้รับค่ำตอบแทน	 โดยตำมพระรำชบัญญัติกองทุน

ส�ำรองเลี้ยงชีพได้บัญญัติหน้ำท่ีของกรรมกำรกำรกองทุนไว้หลำยอย่ำง	 เช่น	

กำรดูแลเงินกองทุนฯ	 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมำชิกภำยใต้ควำมเส่ียงท่ี

ยอมรับได้	 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรประสำนงำนเพื่อจัดตั้งกองทุน 

คดัเลอืกบริษทัจดักำร	กำรก�ำหนดนโยบำยกำรลงทุนท่ีสอดคล้องกบัโครงสร้ำง

ของกองทุน	 กำรแก้ไขข้อบังคับกองทุน	หรือกำรควบคุมดูแลกำรน�ำส่งเงิน 

เข้ำกองทุน	รวมท้ังกำรแจ้งส้ินสุดสมำชกิภำพของสมำชกิกองทุน	เป็นต้น	ซึง่

จะเห็นว่ำเป็นหน้ำที่ท่ีส�ำคัญมำกเลยทีเดียว	 เนื่องจำก	 กำรแก้ไขข้อบังคับ

กองทุนนั้น	 จะมีผลผูกพันกับเพื่อนๆ	 สมำชิกให้ต้องปฏิบัติตำม	 และกำร

ก�ำหนดนโยบำยกำรลงทุนจะมีผลต่อควำมมั่นคง	 และผลตอบแทนของ 

กองทุน	 ดังนั้น	 ก่อนท่ีเพื่อนๆ	 จะเลือกบุคคลมำเป็นตัวแทนควรพิจำรณำ 

อย่ำงละเอียดถี่ถ้วน	 เลือกคนดีท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ	 	 มีควำมตั้งใจจริง 

มีควำมเสียสละและสำมำรถอุทิศเวลำให้แก่งำนกองทุนฯ	 เพื่อวัยเกษียณท่ี

มั่งคั่ง	และมั่นคงของพวกเรำเอง		

	 4.	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์

	 	 หรือเรียกย่อๆ	 ว่ำ	 “ส�ำนักงำน ก.ล.ต. (SEC)”	 ท�ำหน้ำท่ีควบคุม 
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ดูแลทุกคนท่ีเกีย่วข้องเกีย่วกบักำรจดักำรกองทุนส�ำรองเลีย้งชพี	ไม่ว่ำจะเป็น

บริษัทจัดกำร	 ผู้รับฝำกทรัพย์สิน	 และผู้สอบบัญชี	 เป็นต้น	 และอีกบทบำท

หน้ำที่หนึ่ง	 คือ	 ท�ำหน้ำท่ีในฐำนะนำยทะเบียนกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพในกำร 

รับจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน	กำรรับจดทะเบยีนแก้ไขข้อบังคบักองทุน	รวมท้ัง 

ควบคุมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกองทุนด้วย

	 5.	 บริษัทจัดกำร

	 	 หรือเรียกย่อๆ	ว่ำ	“บลจ.”	บำงคนก็เรียกว่ำ	“ผู้จัดกำรกองทุน”	จะ

เรียกยงัไงกม็คีวำมหมำยเดยีวกนั	พวกเขำเหล่ำนีม้หีน้ำท่ีในกำรบริหำรจดักำร

เงินของกองทุน	 โดยน�ำไปลงทุนเพื่อให้ออกดอกออกผลเป็นประโยชน์แก่

สมำชิกกองทุน	ดังนั้น	คณะกรรมกำรกองทุนต้องร่วมกันเลือกบริษัทจัดกำร

ท่ีเหมำะสมเข้ำมำบริหำรจัดกำรกองทุน	 โดยบริษัทจัดกำรจะต้องได้รับใบ

อนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคลด้วย	

	 6.	 ผู้สอบบัญชี	(Audit)

	 	 ท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิน	รวมถงึรับรองควำมถูกต้อง

ของข้อมูลตำมรำยงำนทำงกำรเงินของกองทุน	 ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับควำม 

เห็นชอบจำกส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	 ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นในงบกำรเงิน

ของกองทุน	

	 7.	 ผู้รับฝำกทรัพย์สิน	(Custodian)	

	 	 ท�ำหน้ำท่ีดูแลและเก็บรักษำทรัพย์สินของกองทุน	 ติดตำมสิทธิ

ประโยชน์ในเรื่องเงินปันผล	 และสิทธิต่ำงๆ	 ท่ีได้จำกกำรถือหุ้นในบริษัทที่

กองทุนลงทุน	 โดยผู้รับฝำกทรัพย์สินต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำน	

ก.ล.ต.	 โดยปกติผู้รับฝำกทรัพย์สินจะท�ำหน้ำที่รับรองมูลค่ำด้วย	 กำรรับรอง

มลูค่ำ	คอื	กำรตรวจทำนกำรค�ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสุทธิ	(Net	Asset	Value	:	
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NAV)	 ของบริษัทจัดกำรว่ำถูกต้อง	 หรือเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนด 

หรือไม่	 เนื่องจำกข้อมูล	 NAV	 มีควำมส�ำคัญต่อกำรค�ำนวณจ�ำนวนหน่วย

ส�ำหรับสมำชิกที่น�ำส่งเงินเข้ำกองทุน	 และกำรจ่ำยเงินให้แก่สมำชิกท่ีส้ิน

สมำชิกภำพ	 โดยกำรรับรองมูลค่ำต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำน	

ก.ล.ต.		

	 8.	 นำยทะเบียนสมำชิก

	 	 ท�ำหน้ำที่รับเงินจำกนำยจ้ำงเข้ำกองทุน	รวมถึงจ่ำยเงินจำกกองทุน

ให้สมำชิกที่สิ้นสมำชิกภำพ	จัดท�ำบัญชีรำยชื่อสมำชิก	จ�ำนวนเงินสะสม	เงิน

สมทบ	 และผลประโยชน์ของสมำชิกแต่ละรำย	 และจัดส่งรำยงำนรำยตัว

สมำชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้สมำชิกทรำบทุกงวด	6	 เดือนของปีปฏิทิน	

(Statement)	 โดยรำยงำนจะต้องแสดงจ�ำนวนหน่วยกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	

มลูค่ำทรพัย์สินสุทธิต่อหน่วย	มลูค่ำของเงินสะสมของสมำชกิ	เงินสมทบของ

นำยจ้ำง	พร้อมทัง้ผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบ	โดยส่วนใหญ่แล้ว

บริษัทจัดกำรมักจะท�ำหน้ำท่ีนี้เอง	 แต่ก็อำจมอบหมำยให้บริษัทอื่นท่ีได้รับ

อนุญำตจำกส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	ท�ำหน้ำที่แทนก็ได้	ดังนั้น	จึงมักเรียกกันโดย

ทั่วไปว่ำ	“นำยทะเบียนสมำชิก”
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รู้ ไว้ก่อนเป็นสมำชิกกองทุน

 รู้เรื่องกองทุนจำกข้อบังคับ

	 ข้อบังคบักองทุนเปรียบเสมอืนกฎกตกิำท่ีตกลงร่วมกนัระหว่ำงกองทุน

กับสมำชิก	 ซึ่งกฎกติกำเหล่ำนี้สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้	 ภำยใต้กรอบของ

กฎหมำย	 ท้ังนี้เป็นอ�ำนำจของคณะกรรมกำรกองทุนในกำรพิจำรณำแก้ไข 

ข้อบังคับกองทุนต่ำงๆ	ในระหว่ำงกำรเป็นสมำชกิกองทุน	สมำชกิควรตรวจสอบ 

เงื่อนไขข้อบังคบัต่ำงๆ	ก่อนกำรตดัสินใจใดๆ	เพือ่รักษำสิทธิประโยชน์ของตน	

อำทิ	 ควรรับทรำบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ท่ีอำจต้องเสียไปก่อนตัดสินใจ 

ลำออกจำกกองทุน	 เช่น	 สิทธิในกำรได้รับเงินสมทบ	 และผลประโยชน์ของ 

เงนิสมทบ	 สิทธิในกำรสมัครกลับเข้ำมำเป็นสมำชิกกองทุนอีกคร้ัง	 หรือ 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขของกำรคงเงินไว้ในกองทุน	 หรือรับเงินงวดจำกกองทุน	

เป็นต้น

 ประเด็นส�ำคัญในข้อบังคับกองทุนที่สมำชิกควรรู้ 

	 1.	 อัตรำเงินสะสมของสมำชิก	 เป็นเงินท่ีสมำชิกถูกหักจำกค่ำจ้ำง 

ทุกเดือนในอัตรำร้อยละ	 2-15	 ของค่ำจ้ำง	 ดังนั้น	 สมำชิกจึงจ�ำเป็นต้องรู้ 

อตัรำเงินสะสมท่ีก�ำหนดไว้ในข้อบังคบั	เพือ่จะได้เลอืกอตัรำเงินสะสมท่ีตนเอง

มีควำมสำมำรถท่ีจะให้หักได้เมื่อเทียบกับรำยได้และรำยจ่ำยของตนเอง 

ในแต่ละเดือน	
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	 2.	 อัตรำเงินสมทบของนำยจ้ำง	 เงินนี้เป็นเงินท่ีนำยจ้ำงช่วยสมทบ 

ให้แก่สมำชิกอีกแรง	 โดยนำยจ้ำงจะต้องจ่ำยเงินเข้ำกองทุนทุกคร้ังท่ีมีกำร 

จ่ำยค่ำจ้ำงตำมอัตรำที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน	

	 3.	 กำรได้รับเงินสมทบ	และผลประโยชน์	 (Vesting)	 กรณีสมำชิก 

ส้ินสุดสมำชกิภำพ	สมำชกิควรจะต้องตรวจสอบสิทธิ	และประโยชน์ท่ีสมำชกิ

จะได้รับเมื่อสิ้นสมำชิกภำพจำกกองทุนตำมที่ก�ำหนดไว้ใน	ข้อบังคับกองทุน

ด้วย	

	 4.	 กำรสิ้นสุดสมำชิกภำพ	 ข้อบังคับโดยส่วนใหญ่จะก�ำหนดเงื่อนไข

เป็นกรณีท่ัวๆ	 ไป	 เช่น	 ส้ินสุดสมำชิกภำพด้วยเหตุเกษียณอำยุ	 เสียชีวิต 

ลำออกจำกงำน	หรือลำออกจำกกองทุน	 แต่บำงกองทุนอำจก�ำหนดเง่ือนไข

ว่ำสมำชิกที่ลำออกจำกกองทุนโดยไม่ลำออกจำกงำน	จะก�ำหนดเงื่อนไขกำร 

กลบัเข้ำเป็นสมำชิกอกีคร้ัง	เช่น	บำงกองทุนอำจไม่ให้กลบัเข้ำมำอกี	หรืออำจ

ให้กลับเข้ำมำอีกแต่มีก�ำหนดระยะเวลำ	 เช่น	 ต้องลำออกจำกกองทุนโดย 

ไม่ออกจำกงำนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	1	ปี	เป็นต้น

สิทธิและหน้ำที่ของสมำชิกกองทุน
Road Map to Provident Fund Member

เข้ำ
ร่วมงำน
กับสหกรณ์

เริ่มต้น
สมัครเข้ำเป็น
สมำชิก

เป็น
สมำชิก
กองทุน

สมำชิก
สิ้น

สมำชิกภำพ
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 กำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

	 ก่อนที่จะสมัครเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	สมำชิกควรอ่ำน

และท�ำควำมเข้ำใจข้อบังคับกองทุนให้ดีเสียก่อน	 เนื่องจำกข้อบังคับกองทุน

เปรียบเสมือนกฎกติกำที่สมำชิกต้องปฏิบัติตำม	รวมถึงระบุสิทธิประโยชน์ที่

สมำชกิจะได้รับ	เช่น	อตัรำเงินสะสม	อตัรำเงินสมทบ	กำรได้รับเงินสมทบและ

ผลประโยชน์	และกำรสิ้นสมำชิกภำพ	เป็นต้น

1.
กรอก
ใบสมัคร

5.
ทรำบนโยบำย
กำรลงทุน

4.
ท�ำแบบประเมิน
ควำมเสี่ยง

2.
เลือกอัตรำ
เงินสะสม

3.
แต่งตั้งผู้รับ
ผลประโยชน์

ท�ำควำมเข้ำใจ

สิทธิและหน้ำที่

ในข้อบังคับกองทุน
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	 พนักงำนสำมำรถสมัครเป็นสมำชิกกองทุนได้	 เมื่อได้รับกำรยืนยันให้

เป็นพนกังำนหลงัครบก�ำหนดกำรทดลองปฏบัิตงิำนแล้ว		โดยพนกังำน	ติดต่อ

ที่ฝ่ำยบุคคล	เพื่อขอเอกสำรของกองทุน	ซึ่งประกอบด้วย

	 1.	 ใบสมัครเข้ำเป็นสมำชิกกองทุน

	 	 ในเบื้องต้นพนักงำนที่กรอกใบสมัครเข้ำเป็นสมำชิกกองทุน	 ต้อง

เลือกอัตรำเงินสะสม	 ท่ีประสงค์จะให้นำยจ้ำงหักน�ำส่งเข้ำกองทุนรำยเดือน	

หลังจำกที่สิทธิกำรเป็นสมำชิกเริ่มต้น	ตัวอย่ำง	พนักงำนที่เพิ่งเข้ำท�ำงำนกับ

สหกรณ์สำมำรถเลอืกอตัรำเงินน�ำส่งได้ข้ันต�ำ่ร้อยละ	2	สูงสุดได้ถึงร้อยละ	15	

ของเงินเดอืน	(ข้ึนอยูก่บัข้อบังคบัเฉพำะส่วนก�ำหนด)	ไม่ว่ำพนกังำนจะเลอืก

สะสมในอตัรำใดกต็ำม	นำยจ้ำงจะสมทบเพิ่มให้ในอตัรำท่ีก�ำหนดในข้อบังคับ

กองทุนเป็นร้อยละของเงินเดือน	 เช่น	 กรณีพนักงำนมีเงินเดือน	 เดือนละ	

15,000	 บำท	 และเลือกอัตรำเงินสะสมร้อยละ	 9	 สหกรณ์	 จะหักเงินสะสม 

จ่ำยเข้ำกองทุนเป็นจ�ำนวน	1,350	บำท	ในขณะท่ีสมทบเพิ่มเข้ำกองทุนให้เป็น

อัตรำร้อยละ	10	เป็นเงินจ�ำนวน	1,500	บำท	เพียงเท่ำนี้	พนักงำนท่ำนนี้ก็จะ

สำมำรถเก็บออมเงินเพื่อวัยเกษียณได้ถึง	2,850	บำทต่อเดือน	(แตกต่ำงกัน

ในแต่ละนำยจ้ำงขึ้นกับข้อบังคับ)

	 2.	 หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์

	 	 ผู้รับประโยชน์	 หมำยถึงบุคคลท่ีจะได้รับเงินจำกกองทุนส�ำรอง 

เลี้ยงชีพของสมำชิก	 หำกสมำชิกส้ินสมำชิกภำพเนื่องจำกเสียชีวิต	 ในกำร

สมัครกองทุน	 สมำชิกจะต้องก�ำหนดผู้รับผลประโยชน์ท่ีจะได้รับเงินจำก

กองทุนเป็นลำยลักษณ์อักษร	 พร้อมทั้งก�ำหนดสัดส่วนว่ำให้ใครเท่ำไร	 เช่น 

ให้ภรรยำ	 50%	 บุตร	 50%	 เป็นต้น	 ท้ังนี้	 สมำชิกอำจระบุให้ ใครเป็นผู้ 

รับผลประโยชน์ก็ได้	 ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นทำยำทตำมกฎหมำย	 หรือทำยำท 

โดยธรรม	สำมำรถระบุเป็นมูลนิธิ	องค์กรกำรกุศล	หรือนิติบุคคลอื่นใดก็ได้
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สิทธิและหน้ำที่ระหว่ำงที่เป็นสมำชิกกองทุน

1.	เงินลงทุนและกำร 
	 ลงทุน

 • เปลี่ยนแปลงอัตรำ 
 เงินสะสม
 • เปลี่ยนแปลงนโยบำย
 กำรลงทุน

2.	ตรวจสอบข้อมูล
	 เงินกองทุน

 • รำยงำน Statement
• ผลกำรด�ำเนินงำน 
 ของกองทุน

3.	ข้อมูลส่วนบุคคล
	 และสิทธิหน้ำที่อื่นๆ

 • เปลี่ยนแปลงผู้รับ
 ผลประโยชน์
 • เปลี่ยนแปลงข้อมูล 
 ส่วนบุคคล เช่น ชื่อ  
 นำมสกุล
 • เข้ำร่วมประชุมใหญ่ 
 สำมัญประจ�ำปี
 • สมัคร และเลือกตั้ง 
 กรรมกำรกองทุน 
 ฝ่ำยสมำชิก
 • ตรวจสอบเงื่อนไข 
 ข้อบังคับกองทุนที่ 
 อำจเปลี่ยนแปลงไป

 สิทธิประโยชน์ทำงภำษีของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

	 กำรเข้ำเป็นสมำชกิกองทุนส�ำรองเลีย้งชพีเป็นส่วนหนึง่ของกำรวำงแผน

กำรเงิน	 โดยเป็นกำรสร้ำงวินัยในกำรออมอย่ำงเป็นระบบ	 โดยรัฐให้กำร

สนับสนุนด้วยกำรให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีแก่สมำชิกกองทุน	 ยิ่งสมำชิก 

มีกำรออมเงินอย่ำงต่อเนื่องยำวนำนเท่ำใด	 สิทธิประโยชน์ทำงภำษีก็จะยิ่ง 

เพิ่มขึ้น	เช่น	หำกออมจนอำยุครบ	55	ปี	และเป็นสมำชิกมำไม่น้อยกว่ำ	5	ปี

ก็จะได้รับยกเว้นภำษีท้ังจ�ำนวนจำกเงินท่ีได้รับจำกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	

เป็นต้น

	 ทั้งนี้	 สิทธิประโยชน์ทำงภำษีส�ำหรับสมำชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	

สำมำรถสรุปได้ดังนี้
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	 1.	 สิทธิประโยชน์ทำงภำษีในขณะยังเป็นสมำชิกกองทุน

	 	 สมำชกิสำมำรถน�ำเงินท่ีหกัจำกค่ำจ้ำงจ่ำยสะสมเข้ำกองทุนในปีนัน้

มำหักลดหย่อนภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำได้ไม่เกิน	10,000	บำท	ส่วนที่เกิน	

10,000	บำท	 แต่ไม่เกินร้อยละ	 15	 ของค่ำจ้ำง	 และไม่เกิน	 490,000	บำท 

จะได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำไปรวมค�ำนวณภำษี	 	 แต่หำกสมำชิกมีกำรลงทุนใน		

RMF	และเบีย้ประกนัแบบบ�ำนำญด้วย	เงินท่ีได้รับยกเว้นทัง้หมดรวมกนัแล้ว

ต้องไม่เกิน	500,000	บำท

 

	 2.	 สิทธิประโยชน์ทำงภำษีเมื่อสิ้นสมำชิกภำพ

	 	 เมือ่สมำชกิส้ินสุดสมำชกิภำพ	และได้รับเงินจำกกองทุน	เงินกองทุน

ส�ำรองเลี้ยงชีพท่ีจะถือเป็นรำยได้น�ำมำค�ำนวณภำษีจะประกอบด้วย	 3	 ส่วน 

คือ	ผลประโยชน์ของเงินสะสม	 เงินสมทบ	 และผลประโยชน์ของเงินสมทบ	

(ไม่รวมเงินสะสมซึ่งได้รับกำรยกเว้นภำษีทุกกรณี)

	 	 ทั้งนี้	สมำชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีมำกน้อย	แล้วแต่เหตุ

แห่งกำรสิ้นสุดสมำชิกภำพ	ดังนี้
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  กรณีที่ 1	 ลำออกจำกงำนโดยมีอำยุงำนไม่ถึง	 5	 ปี	 หรือลำออก 

จำกกองทุนโดยไม่ออกจำกงำน	 สมำชิกท่ีลำออกจำกงำนโดยมีระยะเวลำ

ท�ำงำนน้อยกว่ำ	 5	 ปี	 หรือสมำชิกท่ีลำออกจำกกองทุนในขณะท่ียังท�ำงำน 

กับนำยจ้ำงอยู่ไม่ว่ำจะมีอำยุงำนนำนแค่ไหนก็ตำม	 สมำชิก	 2	 กลุ่มนี้จะต้อง

น�ำเงินท่ีต้องค�ำนวณภำษี	 ไปรวมกับเงินได้ประเภทอื่นเพื่อเสียภำษีปลำยปี

เท่ำนั้น

  กรณีที่ 2	 ลำออกจำกงำนโดยมีระยะเวลำท�ำงำนตั้งแต่	 5	 ปีข้ึนไป 

มีสิทธิเลือกวิธีเสียภำษีดังนี้

   แบบที่ 1	 เสียภำษีแบบน�ำไปรวมค�ำนวณกับเงินได้ 

ประเภทอื่นเพ่ือเสียภำษีปลำยปี	 วธีินี้จะเหมำะกับสมำชิกท่ีเมื่อน�ำรำยได้

ท้ังหมดรวมกบัเงินท่ีต้องเสียภำษท่ีีได้รับจำกกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีแล้วไม่ถงึ

เกณฑ์ที่จะต้องเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำในรอบปีภำษีนั้น

   แบบที่ 2	 เสียภำษีแบบแยกยื่นและไม่ต้องน�ำมำรวม

ค�ำนวณกับเงินได้ประเภทอื่นเพื่อเสียภำษีปลำยปี	 เงินที่ต้องเสียภำษีสำมำรถ

หกัค่ำใช้จ่ำยได้	7,000	บำท	คณูจ�ำนวนปีท่ีท�ำงำน	ส่วนท่ีเหลอืหกัค่ำใช้จ่ำยได้

อีกร้อยละ	50
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  กรณีที่ 3	 ลำออกจำกงำนโดยมีอำยุตัวครบ	 55	 ปีบรบิูรณ์	 และ 

เป็นสมำชิกกองทุนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	 5	 ปี	 หรือ	 กรณีออกจำกงำนด้วย 

เหตุทุพพลภำพ	หรือเสียชีวิต	 เงินท่ีได้รับจำกกองทุนจะได้รับยกเว้นภำษีทั้ง

จ�ำนวน	 ท้ังนี้	 เมื่อสมำชิกส้ินสุดสมำชิกภำพ	 บริษัทจัดกำรจะค�ำนวณเงินท่ี

สมำชิกมีสิทธิได้รับ	และท�ำกำรจ่ำยเงินให้กับสมำชิก	โดยหักภำษี	ณ	ที่จ่ำยไว้	

อย่ำงไรก็ตำม	 สมำชิกมีหน้ำท่ีต้องยื่นแบบแสดงรำยกำรต่อกรมสรรพำกร 

เพื่อปรับปรุงยอดกรณีบริษัทจัดกำรหักภำษีไว้ไม่ตรงกับควำมเป็นจริง	ทั้งนี้ก็

เนื่องมำจำกว่ำบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถรู้รำยได้ประเภทอื่นๆ	 ของสมำชิกท่ี 

ต้องน�ำมำรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีในปีนั้นๆ	นั่นเอง
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เมื่อเป็นสมำชิกกองทุน

 กำรตรวจสอบรำยงำนรำยตัวของสมำชิก

	 วิธีกำรอ่ำนและท�ำควำมเข้ำใจใบแจ้งยอดเงินสมำชิกกองทุน	 (State-

ment)	มีดังนี้

 ส่วนที่	1 

1
2

3

4

5 6 7

หมำยเลข หัวข้อ ควำมหมำย

1 สิ้นสุด	ณ	วันที่	 ข้อมูลตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	ถึงวันที่รำยงำนของปีนั้นๆ

2 ชื่อนำยจ้ำง ชื่อบริษัทที่สมำชิกสังกัดอยู่

3 รหัสสมำชิก รหัสสมำชิกกองทุน

4 ชื่อนโยบำยกำรลงทุน ชื่อย่อของนโยบำยกำรลงทุนที่สมำชิกเลือก

5	 อัตรำผลตอบแทนสุทธิสะสม
อัตรำผลตอบแทนสุทธิสะสมตำมแต่ละนโยบำย	 โดย
ค�ำนวณตั้งแต่มกรำคมของปีที่รำยงำน	ถึงวันที่รำยงำน

6
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	
(บำท)

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยขอแต่ละนโยบำย	ณ	 วันท่ี
รำยงำน

7 จ�ำนวนหน่วย	(Unit)

จ�ำนวนหน่วยท่ีค�ำนวณจำกเงินสะสม	และเงินสมทบท่ีน�ำส่ง 
เข้ำกองทุน	ค�ำนวณโดยส่วนของสมำชิก	ค�ำนวณจำกเงิน
สะสมท่ีน�ำส่งเข้ำกองทนุ	หำรมลูค่ำทรพัย์สินสุทธิต่อหน่วย
ส่วนของนำยจ้ำง	ค�ำนวณจำก	เงินสมทบท่ีน�ำส่งเข้ำกองทุน	
หำรมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
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 ส่วนที่	2 

หมำยเลข หัวข้อ ควำมหมำย

1 ส่วนของสมำชิก
ประกอบด้วยเงินสะสม	 และผลประโยชน์เงินสะสม
ทั้งหมดของสมำชิก	(บำท)	ตั้งแต่เข้ำเป็นสมำชิกกองทุน	
จนถึงวันที่รำยงำน	โดยแยกเป็นรำยนโยบำย

2 ส่วนของนำยจ้ำง

ประกอบด้วยเงินสมทบ	 และผลประโยชน์เงินสมทบ
ทั้งหมดของสมำชิก	(บำท)	ตั้งแต่เข้ำเป็นสมำชิกกองทุน	
จนถึงวันท่ีรำยงำน	 โดยแยกเป็นรำยนโยบำย	 (ไม่ได้
หมำยควำมว่ำเป็นเงินทีส่มำชกิมสิีทธิได้รับ	ณ	วนัทีส้ิ่นสุด
สมำชิกภำพ	ซึ่งต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขของข้อบังคับ)

3 จ�ำนวนเงินรวม
จ�ำนวนเงินรวมทั้งส่วนของสมำชิก	(ตำมข้อ	2)	และส่วน
ของนำยจ้ำง	(ตำมข้อ	3)

4 ยอดยกมำ ยอดเงิน	ณ	วันที่	1	มกรำคมของปีที่รำยงำน	

5	 เกิดขึ้นระหว่ำงปี
เงินที่น�ำส่งเข้ำกองทุน	นับตั้งแต่วันที่	1	มกรำคมของปีที่
รำยงำน

6
สรุปยอดรวมแยกรำย
นโยบำยกำรลงทุนที่เป็น
สมำชิก

ยอดเงินรวมของแต่ละนโยบำยของสมำชิก	โดยแยกเป็น
ส่วนของสมำชิก	และส่วนของนำยจ้ำง

7
สรุปยอดรวมทุกนโยบำยกำร
ลงทุนที่เป็นสมำชิก

ยอดเงินรวมทกุนโยบำยของสมำชกิ	โดยแยกเป็นส่วนของ
สมำชกิ	และส่วนของนำยจ้ำง

8
เงินสะสมจ่ำยเข้ำกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ

ยอดเงินสะสมที่น�ำส่งเข้ำกองทุนตั้งแต่มกรำคมของปีที่
รำยงำน	ถึงวันที่รำยงำน

1 2 3

4

5
6

7
8
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 กำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนและ
 กำรเข้ำประชุมใหญ่สำมัญของสมำชิก

	 กำรเข้ำร่วมประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี	:

	 หน้ำท่ีของสมำชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพมิใช่เพียงแค่สมัครเข้ำเป็น

สมำชิกและอนุญำตให้หักเงินเพื่อเป็นเงินสะสมเข้ำกองทุนในแต่ละเดือน

เท่ำนั้น	สมำชิกกองทุนควรให้ควำมใส่ใจในเรื่องต่ำงๆ	ของกองทุน	เพื่อดูแล

รักษำผลประโยชน์ของท่ำนด้วย	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเปลี่ยนแปลงของ 

กองทุนท่ีเก่ียวข้องกับกฎระเบียบข้อบังคับกองทุน	 และผลกำรด�ำเนินงำน

ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

	 วิธีกำรง่ำยๆ	 ในกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนและข้อมูลข่ำวสำร

ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	 คือกำรเข้ำร่วมประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี	 ซึ่ง 

จัดให้มีข้ึนภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลำบัญชีของ 

กองทุน	ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะจัดให้มีขึน้ประมำณเดือนเมษำยนของแต่ละปี	 เวที

กำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปีนี้	 จะเป็นกำรนัดประชุมของคณะกรรมกำร

กองทุนและสมำชกิเพือ่มำรับฟังผลกำรด�ำเนนิงำนของกองทุน	รวมถึงรำยงำน

งบกำรเงินในรอบปีท่ีผำ่นมำว่ำเป็นอย่ำงไร	ผลประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มข้ึนหรือ

ลดลงแค่ไหน	รวมทั้งเปิดโอกำสให้สมำชิกได้พบปะพูดคุยกับคณะกรรมกำร

กองทุน	 	ซักถำม	น�ำเสนอ	และแลกเปลี่ยนควำมคิดเกี่ยวกับกองทุนส�ำรอง

เลี้ยงชีพ	 โดยมีบริษัทจัดกำรเข้ำร่วมประชุม	 เพื่อชี้แจงผลและให้ค�ำปรึกษำ 

เรื่องกองทุนให้แก่สมำชิกด้วย

	 ดังนั้น	 ประมำณเดือนเมษำยนของแต่ละปี	 อย่ำพลำดโอกำสในกำร 

ร่วมประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปีกองทุนกันนะครับ
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เมื่อสิ้นสมำชิกภำพ

 ข้อควรรู้ก่อนสิ้นสมำชิกภำพ

	 สมำชิกควรตรวจสอบเงื่อนไขกำรส้ินสมำชิกภำพว่ำในกำรข้อบังคับ

กองทุนมกีำรระบุเงื่อนไขเหตใุนกำรส้ินสุดสมำชกิอย่ำงไร	เพ่ือเป็นกำรป้องกนั

กำรเสียสิทธิประโยชน์	 เช่น	 กำรก�ำหนดเงื่อนไขระยะเวลำกำรมีสิทธิได้รับ 

เงินสมทบและผลประโยชน์ของนำยจ้ำง	 รวมไปถึง	 สิทธิในกำรกลับเข้ำมำ 

เป็นสมำชิกได้ใหม่	ภำยหลังจำกสิ้นสุดสมำชิกไป

 กำรแจ้งสิ้นสมำชิกภำพ

	 1.	 คณะกรรมกำรกองทุนมีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรส้ินสุดสมำชิกของ

สมำชกิไปยงับริษทัจดักำร	เพือ่ให้สมำชกิได้รับเงินจำกกองทุนส�ำรองเลีย้งชพี

เป็นไปตำมก�ำหนดระยะเวลำ

	 2.	 ตรวจสอบจ�ำนวนเงินที่ได้รับจำกกองทุน

	 3.	 ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทำงภำษีที่สมำชิกมีสิทธิได้รับ

	 4.	 แจ้งคณะกรรมกำรกองทุน	กรณีสมำชิกมีควำมประสงค์ท่ีต้องกำร

ขอคงเงินในกองทุน	 เพื่อรอเปลี่ยนงำน	 รวมไปถึงกำรขอรับเงินเป็นงวด 

ตำมเงื่อนไขที่กองทุนและกฎหมำยก�ำหนด

 กำรโอนย้ำยกองทุน

	 หำกสมำชิกต้องมีกำรโอนย้ำยกองทุนเนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนย้ำย 

งำนใหม่	มีประเด็นที่สมำชิกควรพิจำรณำ	ดังนี้	

	 1.	 ตรวจสอบว่ำนำยจ้ำงใหม่ท่ีจะโอนไปนั้นมีกำรจัดตั้งกองทุนส�ำรอง

เลี้ยงชีพหรือไม่	

	 2.	 กรณีท่ีนำยจ้ำงใหม่มกีองทุนส�ำรองเลีย้งชพีต้องตรวจสอบวิธีปฏบิตัิ
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เกีย่วกบักำรรับโอนสมำชกิของกองทุนส�ำรองเลีย้งชพีของนำยจ้ำงใหม่ว่ำเป็น

อย่ำงไร	เพรำะอำจมกีำรระบุเงื่อนไขไว้	เช่น	รับโอนเฉพำะสมำชกิท่ีโอนมำจำก

บริษัทในเครือเท่ำนั้น	 หรือต้องได้รับกำรบรรจุเป็นพนักงำนประจ�ำก่อนจึงจะ 

มีสิทธิสมัครเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนได้	เป็นต้น	

	 3.	 กรณีท่ีไม่สำมำรถโอนเงินจำกกองทุนไปยังกองทุนใหม่ได้อย่ำง 

ต่อเนื่อง	 เพรำะกำรโอนย้ำยงำน	 หรือกำรเข้ำเป็นสมำชิกกรณีใดกรณีหนึ่ง 

ไม่ต่อเนื่อง	 สมำชิกมีสิทธิขอคงเงินไว้ในกองทุนได้	 ไม่เกิน	 1	 ปี	 โดยแจ้ง 

ควำมประสงค์ต่อคณะกรรมกำรกองทุนเพื่อขอคงเงินไว้ในกองทุนเดิมได ้

แต่ท้ังนีห้ำกเลยระยะเวลำ	1	ปี	เงินทีค่งไว้จะต้องจ่ำยให้แก่สมำชกิและจะต้อง

น�ำมำค�ำนวณ	เพื่อเสียภำษีด้วย

 กำรคงเงินและรับเงินงวดจำกกองทุน

	 1.	 กรณีสมำชิกลำออกจำกงำนโดยมีอำยุตัวตั้งแต่	 55	ปีบริบูรณ์ 

ขึ้นไป	

	 	 สมำชกิตดิต่อคณะกรรมกำรกองทุนเพือ่ให้แจ้งกำรส้ินสมำชกิภำพ

ของสมำชิกพร้อมส่งเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องให้บริษัทจัดกำรทรำบ	 	 โดยสมำชิก

สำมำรถเลือกรับเงินได้	3	วิธี

	 	 1.	รับเงินทั้งก้อน

	 	 2.	คงเงินไว้ในกองทุน

	 	 3.	รับเงินเป็นงวด	

	 	 กรณีเลือกรับเงินท้ังก้อน	 บริษัทจัดกำรจะด�ำเนินกำรโอนเงินให้

สมำชิกโดยตรง	 หรือจ่ำยเป็นเช็คระบุชื่อสมำชิก	 โดยส่งผ่ำนคณะกรรมกำร

กองทุน

	 	 กรณีเลือกรับเงินเป็นงวด	 บริษัทจัดกำรจะด�ำเนินกำรโอนเงินให้

สมำชิกโดยตรง	
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	 2.	 กรณสีมำชิกลำออกจำกงำนโดยมอีำยุตวัน้อยกว่ำ	55	ปีบริบรูณ์	

	 	 สมำชกิตดิต่อคณะกรรมกำรกองทุนเพือ่ให้แจ้งกำรส้ินสมำชกิภำพ

ของสมำชิกพร้อมส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้บริษัทจัดกำรทรำบ	 โดยสมำชิก

สำมำรถเลือกรับเงินได้	2	วิธี	

	 	 1.	รับเงินทั้งก้อน

	 	 2.	คงเงินไว้ในกองทุน

	 	 กรณีเลือกรับเงินท้ังก้อน	 บริษัทจัดกำรจะด�ำเนินกำรโอนเงินให้

สมำชิกโดยตรง	 หรือจ่ำยเป็นเช็คระบุชื่อสมำชิก	 โดยส่งผ่ำนคณะกรรมกำร

กองทุน

 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์
 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ขอขอบพระคุณหน่วยงำน
 ที่สนับสนุนในกำรจัดพิมพ์หนังสือนี้

	 1.	ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ำกัด	 30,000		บำท

	 2.	บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนกสิกรไทย	จ�ำกัด	 10,000		บำท

	 3.	สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร	จ�ำกัด	 10,000		บำท

	 4.	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนกำรประปำนครหลวง	จ�ำกัด	 5,000		บำท

	 5.	สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์	จ�ำกัด	 3,000		บำท

	 6.	สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจน�้ำ	จ�ำกัด	 2,000		บำท

	 7.	ชุมนุมร้ำนสหกรณ์แห่งประเทศไทย	จ�ำกัด	 2,000		บำท

	 8.	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนยำสูบ	 2,000		บำท

	 9.	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำ	จ�ำกัด	 2,000		บำท

	 10.	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทำน	จ�ำกัด	 2,000		บำท

	 11.	สหกรณ์ออมทรัพย์สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจ	 1,000		บำท

	 	กำรไฟฟ้ำนครหลวง	จ�ำกัด	

	 12.	สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลอุดรธำนี	จ�ำกัด	 1,000		บำท



 คณะกรรมกำรกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
 เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ชุดที่ 6

ที่ปรึกษำ

	 1.	ประธำนกรรมกำรสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

	 2.	ประธำนกรรมกำรชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ำกัด

	 3.	ประธำนกรรมกำรชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	จ�ำกัด

	 4.	ประธำนกรรมกำรชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ำกัด

	 5.	ศำสตรำจำรย์พิเศษ	ดร.อำบ		นคะจัด

	 6.	นำยไพบูลย์		แก้วเพทำย

	 7.	นำยอนุวัตร		สุวรรณสุขุม	

	 8.	นำยปรำโมช		ถำวร

	 9.	นำยวำรี		แสงพันตำ

คณะกรรมกำร

	 1.	นำยเอนก		ศรีส�ำรำญรุ่งเรือง	 ประธำนกรรมกำร

	 2.	นำยประเสริฐ		ถำวรชัยสิทธิ์	 รองประธำนกรรมกำร

	 3.	พันต�ำรวจเอกฤกษ์ชำย		ฤกษ์เลิศรบ	 รองประธำนกรรมกำร

	 4.	นำยวิทิต		ปุตระเศรณี	 กรรมกำร

	 5.	นำยชัยวุฒิ		มัณฑะนำนนท์	 กรรมกำร

	 6.	นำงสำวมำนิตำ		พุ่มไสว	 กรรมกำร

	 7.	นำงประภำษร		ทิพย์ดี	 กรรมกำร

	 8.	นำยอำจพล		วงศ์บุษรำคัม	 กรรมกำร

	 9.	นำงสำววรวรรณ		ส่องพลำย	 กรรมกำร

	 10.	นำงสุภำภรณ์		ตรีทศำนนท์	 กรรมกำร

	 11.	นำงสำวกัลยำ		เพียรสุสม	 กรรมกำร

	 12.	นำงอรอนงค์		อระวีพร	 กรรมกำร

	 13.	นำงประชุม		สวัสดิชัย	 กรรมกำรและเหรัญญิก

	 14.	นำงดวงเดือน		สำยสมบัติ	 กรรมกำรและเลขำนุกำร

	 15.	นำงสำวศรัณย์รัตช์		มั่นกิจเจริญ	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 16.	นำยสุภกร		ชำญศิริวิริยกุล	 ผู้ช่วยเลขำนุกำรและผู้ประสำนงำน


