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กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
Provident Fund  
 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกดั 
โทร. 02-673-3831-39,41-42 

02-673-8735,47,49,51 
 โทรสำร 02-673-8713 

www.kasikornasset.com 
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  - ระยะเวลาในการออม 

 

  - จ านวนเงนิออม 

 

  - อตัราผลตอบแทนที่ไดร้บัจากการลงทนุ 

 

 

 

   

o ปจัจยัที่ก าหนดอตัราผลตอบแทนที่ตอ้งการ (การเจรญิเตบิโตของเงนิ) 
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เป้าหมาย : 1 ลา้นบาท เม่ืออาย ุ60 ปี 

อตัราผลตอบแทน 

จากเงนิออม / ลงทนุ 
8% 6% 4% 2% 

อายเุม่ือเริม่ออม / 

ลงทนุ 

ระยะเวลา 

ออม / ลงทนุ 
เงนิออม / ลงทนุต่อเดือน 

20 40 286.45 502.14 846.05 1,361.59 

25 35 435.94 701.90 1,094.41 1,645.96 

30 30 607.98 995.51 1,440.82 2,029.53 

35 25 1,051.50 1,443.01 1,945.04 2,571.88 

40 20 1,697.73 2,164.31 2,726.47 3,392.17 

45 15 2,889.85 3,438.57 4,063.55 4,768.42 

50 10 5,466.09 6,102.05 6,791.18 7,534.68 

55 5 13,609.73 14,332.80 15,083.19 15,861.09 

เริ่มออม / ลงทนุ

ตัง้แต่ตอนอายุ

นอ้ยๆ เพือ่ใหมี้เงนิ

สะสมมากพอ 

ที่จะด าเนินชีวติ

ในช่วงหลงั

เกษียณอายไุด ้

อย่างสบายๆ 

o ออมเรว็กว่า ผลตอบแทนมากกว่า... จะออมต่อเดือนนอ้ยกว่า 
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การด ารงชีวติประจ าวนั (ความจ าเป็นพื้นฐาน) 

การรกัษาพยาบาล 

การตอบสนองความตอ้งการสว่นตวั 

และการรกัษาสถานะทางสงัคม 

การสรา้งความมัน่คงใหท้ายาท 

การอทุิศใหส้งัคม 

จ ำนวนเงินที่ตอ้งใชข้องคุณ 

ควรจะครอบคลุมค่ำใชจ่้ำยเหล่ำน้ี 
 
 

สภาพการด ารงชีวติ 

สถานที่อยู่อาศยั 

สขุภาพรา่งกาย 

งานอดิเรก  
การพกัผ่อนหย่อนใจ 

ความมัน่คงของลูกหลาน 

ฯลฯ 

ที่มา : ศูนยส์ง่เสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทนุ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

o “จ านวนเงนิที่ตอ้งใชใ้นวยัเกษียณ” (Retirement Fund Needed : RF) 
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จ ำนวนปีที่คำดว่ำ 

จะใชชี้วติอยู่ 

หลงัเกษียณอำยุ 

70% ของรำยได ้

หรือค่ำใชจ่้ำยก่อนเกษียณ 

x 12 เดือน 

หมำยเหตุ : วธิน้ีีเป็นกำรค ำนวณจ ำนวนเงินที่คุณตอ้งใชโ้ดยประมำณ ก่อนปรบัค่ำดว้ยอตัรำเงินเฟ้อ 

= X 

ค ำนวณไดโ้ดย.. 

1. ค ำนวณจำกรำยไดก่้อนเกษียณ (Replacement Ratio Method) 

2. ค ำนวณจำกค่ำใชจ่้ำยก่อนเกษียณ (Expense Method) 

จ ำนวนเงินที่ควรจะม ี 
ณ วนัเกษียณอำยุ 

ที่มา : ศูนยส์ง่เสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทนุ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

o วิธีค านวณจ านวนเงนิที่ตอ้งใชใ้นวยัเกษียณ (RF) 
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หมำยเหตุ: คดิจ ำนวนปีหลงัเกษียณอำยุที่ 20 ปี 

o ตอ้งมีเงนิเท่าไรจงึจะเพยีงพอส าหรบัใชชี้วิตหลงัเกษียณ? 



10 

กองทนุส ำรองเลี้ยงชีพ 
ช่วยคณุได้ !!! 
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เงินสะสม เงินสมทบ 

น ำไปลงทนุเกิดผลประโยชน์ 

เงินสะสม 

(2% -  15%) 

เงินสมทบ 

(2% -  15%) 
ผลประโยชน์ 

เงินสะสม 

ผลประโยชน์ 

เงินสมทบ 

o องคป์ระกอบของเงินกองทนุส ำรองเลี้ยงชีพ 

เงิน
สะสม 
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ส ำหรบัพนักงำน 

1. เสมือนได้รบัค่ำจ้ำงเพ่ิมขึน้จำกเงินสมทบท่ีนำยจ้ำงจ่ำยให้ 

2. เป็นสวสัดิกำรเงินได้ท่ีเพ่ิมขึน้เม่ือออกจำกงำนหรือเกษียณอำย ุ

3. เป็นหลกัประกนัแก่ครอบครวั กรณีสมำชิกทพุพลภำพหรือเสียชีวิต 

4. เป็นโอกำสออมเงินเพ่ือตนเองและครอบครวัเพ่ิมขึน้ 

5. เงินออมอยู่ภำยใต้กำรบริหำรของมืออำชีพ 

6. ได้รบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

o ข้อดีของกองทนุส ำรองเล้ียงชีพ 
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• เม่ือสมำชิก
จ่ำยเงินสะสม
เข้ำกองทนุ 

• เม่ือบริษทั
จดักำรน ำเงิน
ไปลงทนุ 

• เม่ือส้ินสดุ
สมำชิกภำพ 

o สิทธิประโยชน์ทำงภำษีส ำหรบัพนักงำน 
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เงินสะสม 

ท่ีจ่ำยเข้ำกองทนุ 

 
1. หกัลดหย่อนในกำรค ำนวณเงินได้เพ่ือเสียภำษี

ตำมท่ีจ่ำยจริง แต่ไม่เกินปีละ 10,000 บำท 
 

2. ส่วนท่ีเกิน 10,000 บำท แต่ไม่เกินร้อยละ 15 
ของค่ำจ้ำง และ ไม่เกิน 490,000 บำท  

 

ไม่ต้องน ำไปรวมค ำนวณเงินได้เพ่ือเสียภำษี 

รวม 500,000 บำท 

o สิทธิประโยชน์ทำงภำษีส ำหรบัพนักงำน 

เม่ือสมำชิกจ่ำยเงินสะสมเข้ำกองทนุ 
 

เงินสะสม 
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ตวัอย่ำง :  เงินท่ีพนักงำนจ่ำยสะสมเข้ำกองทุนสำมำรถน ำมำ ลดหย่อนภำษีได้ตำมท่ีจ่ำยจริง  
                 แต่ไม่เกิน 10,000 บำท ต่อปี ส่วนท่ีเกิน 10,000 บำท แต่ไม่เกิน 490,000 บำท ได้รบักำรยกเว้นภำษี 

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

o สิทธิประโยชน์ทำงภำษีส ำหรบัพนักงำน 

    ไม่เป็นสมำชิกกองทุน เป็นสมำชิกกองทุน 
  เงินเดือนรบัรำยปี 360,000 360,000 
2. หกั ยกเว้นภำษีเงินสะสมส่วนท่ีเกิน 10,000 บำท 0 8,000 
  คงเหลือ  360,000 352,000 
  คชจ. 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บำท 100,000 100,000 
  รำยได้สทุธิขัน้ต้น 260,000 252,000 
  หกั ลดหย่อนส่วนตวั 60,000 60,000 
1. คงเหลือ 200,000 192,000 
  หกั ลดหย่อนเงินสะสมไม่เกิน 10,000 บำท 0 10,000 
  รำยได้สทุธิ 200,000 182,000 
  ภำษีเงินได้ 2,500 1,600   ประหยดัภำษี 

 ได้ 900 บำท 
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“รำยได้จำกเงินลงทนุของกองทนุส ำรองเลี้ยงชีพ  

ได้รบักำรยกเว้นภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย” 

o สิทธิประโยชน์ทำงภำษีส ำหรบัพนักงำน 

เม่ือบริษทัจดักำรน ำเงินไปลงทุน 
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เงินท่ีน ำมำค ำนวณภำษี ประกอบด้วยเงิน 3 ส่วนคือ 
 1. เงินสมทบของบริษทั 
 2. ผลประโยชน์ของเงินสมทบ 
 3. ผลประโยชน์ของเงินสะสม 

ไม่ต้องค ำนวณ 

เป็นเงินได้เพ่ือเสียภำษี 

สำมำรถหกัเป็น 

ค่ำลดหย่อนได้ 
 

เงินก้อนท่ีได้รบัจำกกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ   

ต้องน ำมำค ำนวณภำษี  

โดยสำมำรถลดหย่อน หรือยกเว้นได้ 

o สิทธิประโยชน์ทำงภำษีส ำหรบัพนักงำน 

เม่ือส้ินสดุสมำชิกภำพ 

เงินสะสม 
ผลประโยชน์ 

เงินสะสม 
เงินสมทบ 

ผลประโยชน์ 

เงินสมทบ 



18 

ไม่ต้องค ำนวณ 

เป็นเงินได้เพ่ือเสีย

ภำษี 

สำมำรถหกัเป็น 

ค่ำลดหย่อนได้ 

 

  

ออกจำกงำนและท ำงำน > 5 ปี  

ได้รบักำรลดหย่อน 
กำรเสียภำษีเงินได้ โดย   

7,000 บำท x จ ำนวนปีท่ีท ำงำน  
  เหลือเท่ำไร 

หกั คชจ.ได้อีกคร่ึงหน่ึง 

ท ำงำน < 5 ปี หรือ  
ลำออกจำกกองทนุโดย 

ไม่ออกจำกงำน 

 
- ออกจำกงำนโดย อำยตุวั (> 55 ปี)  
และ อำยสุมำชิกภำพกองทุน > 5 ปี 
- ทุพพลภำพ 
- เสียชีวิต 
 

ไม่ได้ รบักำรยกเว้น 

ต้องเสียภำษีเงินได้ตำมปกติ 

 

 

 

ได้รบักำรยกเว้น 

ไม่ต้องน ำไปค ำนวณเงินได้ 

เพ่ือเสียภำษี 

 

 

o สิทธิประโยชน์ทำงภำษีส ำหรบัพนักงำน 

เงินสะสม เงินสมทบ 
ผลประโยชน์ 

เงินสะสม 

ผลประโยชน์ 

เงินสมทบ 

กรณีท่ี 2 กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 3 
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ไม่ได้รบักำรยกเว้น
ภำษี 

เงินได้จำกกองทนุ 

ส ำรองเลีย้งชีพ 

จะถกูน ำไปรวมกบัรำยได้ 

ทัง้ปีและเสียภำษีตำมจริง 

o สิทธิประโยชน์ทำงภำษีส ำหรบัพนักงำน 

เม่ือสมำชิกออกจำกงำน กรณีท่ี 1 
ด้วยเหต ุมีอำยงุำนน้อยกว่ำ 5 ปี หรือ ลำออกจำกกองทนุโดยไม่ออกจำกงำน 
 

TAX 
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ส่วนท่ี 1 
7,000 X อำยงุำน 

ส่วนท่ี 2 
ส่วนท่ีเหลือหกัได้อีก 50% 

o สิทธิประโยชน์ทำงภำษีส ำหรบัพนักงำน 

เม่ือสมำชิกออกจำกงำน กรณีท่ี 2 
พนักงำนท่ีมีอำยงุำนตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป  
เงินได้เม่ืออกจำกงำน สำมำรถหกัค่ำใช้จ่ำยได้ 2 ส่วน 

  เงินสมทบ 
ผลประโยชน์ 

เงินสะสม 

ผลประโยชน์ 

เงินสมทบ 
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30,000 บำท  
ไม่ต้องค ำนวณ 
เป็นเงินได้ 
เพ่ือเสียภำษี 

ตวัอย่ำง :  พนักงำนได้รบัเงินจำกกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  เมื่อออกจำกงำน 130,000 บำท มีอำยงุำน 5 ปี 

100,000 บำท  

o สิทธิประโยชน์ทำงภำษีส ำหรบัพนักงำน 

เงินสะสม เงินสมทบ 
ผลประโยชน์ 

เงินสะสม 

ผลประโยชน์ 

เงินสมทบ 

  1.  ลดหย่อนภำษีได้ 7,000 X 5    = 35,000 บำท   
  เหลือ = 65,000 บำท   
  2. หกัส่วนท่ีเหลือได้อีก 50%       = 32,500 บำท   
  เงินท่ีน ำมำค ำนวณเพ่ือคิดภำษีเงินได้    = 32,500 บำท   
  3. ค ำนวณภำษี (5%)              = 1,625 บำท   



22 

o สิทธิประโยชน์ทำงภำษีส ำหรบัพนักงำน 

เม่ือสมำชิกออกจำกงำน กรณีท่ี 3 
ได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้ ในกรณี ดงัน้ี 

 
1. ออกจำกงำน โดยมีเงื่อนไขดงัน้ี 
         • อำยตุวั ตัง้แต่ 55 ปีบริบรูณ์ ขึน้ไป  และ 
         • อำยสุมำชิกกองทนุ ตัง้แต่ 5 ปี ขึน้ไป 

2. ทพุพลภำพ  
3. เสียชีวิต 
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เงินได้เมื่อออกจำกงำนกรณีโอนย้ำยงำนจะได้รบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษีในกำรนับ 

อำยสุมำชิกของแต่ละบริษทัต่อเน่ืองกนัได้   เมื่อสมำชิกได้ท ำกำรโอนย้ำยเงินกองทุน  

 จ ำนวนเงินทัง้ 4 ส่วน จะถกูโอนย้ำยไปกองทุนใหม่  

o สิทธิประโยชน์ทำงภำษีส ำหรบัพนักงำน 

เม่ือสมำชิกออกจำกงำน  กรณีโอนย้ำยงำน 

เงินกองทนุ 
นำยจ้ำงเดิม 

เงินกองทนุ 
นำยจ้ำงใหม ่

เร่ิมต้นใหม ่

เงินสะสม เงินสมทบ 
ผลประโยชน์ 

เงินสะสม 
 

ผลประโยชน์ 

เงินสมทบ 
 

เงินสะสม เงินสมทบ 
ผลประโยชน์ 

เงินสะสม 

ผลประโยชน์ 

เงินสมทบ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย ์ 
และตลำดหลกัทรพัย ์(กลต.) 

นำยจ้ำง ลกูจ้ำง 

กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 

คณะกรรมกำรกองทุน 

เงินฝำก พนัธบตัร หุ้นสำมญั อ่ืน ๆ 

o ผูท่ี้เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกำรกองทุน 

บริษทัจดักำร 

ผู้สอบบญัชี 

นำยทะเบียน
สมำชิก 

ผู้รบัฝำก
ทรพัยสิ์น 
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o คณะกรรมกำรกองทนุ 

คณะกรรมกำรกองทนุ 
ฝ่ำยนำยจ้ำง 

คณะกรรมกำรกองทนุ 
ฝ่ำยสมำชิก 

เลือกตัง้ 

แต่งตัง้ นำยจ้ำง 
บริษทันำยจ้ำง 

ลกูจ้ำง 
สมำชิกกองทนุ 

คณะกรรมกำรกองทนุ 
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รำยช่ือคณะกรรมกำรกองทุนเฉพำะส่วนของ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

กรรมกำรกองทุนฝ่ำยนำยจ้ำง 
1. คณุมนตรี กวีนัฏธยำนนท ์
2. คณุเริงรณ ล้อมลำย 
3. คณุศภุสิทธ์ิ จำรพุฒัน์หิรญั 
4. คณุชิษกมน เชำวลิต 
5. คณุฉวีวรรณ ก ำบรรณำรกัษ์ 
6. คณุนรรถพล แสงข ำ 
7. คณุพิชิตำ หมู่ผึง้ 
8. คณุพิเชษฐ สเุมธีวรศกัด์ิ 

กรรมกำรกองทนุฝ่ำยสมำชิก 
1. คณุณัฐวฒิุ ฮนัตระกลู 
2. คณุทฤษฎี สิงหศิ์ลำรกัษ์ 
3. คณุพชัรณัฐ วชัรเปรมพนัธ ์
4. คณุอคัรเดช สขุบติั 
5. คณุสลกัจิต ครฑุทอง 
6. คณุณัฎฐว์รภทัรส์นำน้อย 
7. คณุทรงสิทธ์ิ ฆำรสินธุ ์
8. คณุนฤวรรณ พ่วงแพ 

o บคุคลท่ีสมำชิกควรรู้จกั 
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o ข้อควรรู้ก่อนเป็นสมำชิกกองทนุ 

 

• สมำชิกต้องท ำควำมเข้ำใจกบั
ข้อบงัคบักองทุน เพรำะ
ข้อบงัคบัเปรียบเสมือนกบั 
“แผนท่ี” เดินทำงท่ีจะบอกถึง
กฎ กติกำ และสิทธิต่ำง ๆ 
ตัง้แต่กำรเข้ำเป็นสมำชิก จนถึง
กำรส้ินสดุสมำชิกภำพจำก
กองทุนว่ำต้องท ำอย่ำงไร  

ข้อบงัคบั 
 

• ท ำควำมเข้ำใจเรื่องนโยบำย
กำรลงทุน กองทุนน ำเงินไป
ลงทุนในตรำสำรประเภทใดบ้ำง 
มีควำมเส่ียง และผลตอบแทนท่ี
คำดหวงัอย่ำงไร 

ลกัษณะกำรลงทุน ผลตอบแทน
ท่ีคำดหวงั และควำมเส่ียง 

 

• สมำชิกท่ีมีคณุสมบติัตำมท่ี
ข้อบงัคบักองทุนก ำหนดกรอก
ใบสมคัรกำรเข้ำ เป็นสมำชิก
กองทุน ตำมแบบท่ี
คณะกรรมกำรกองทุนก ำหนด 

กำรสมคัรเข้ำเป็น สมำชิก
กองทุน และอ่ืนๆ    
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ฝ่ำยกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกดั 

โทร. 02-673-3831-39,41-42 

02-673-8735,47,49,51 

 โทรสำร 02-673-8713 

www.kasikornasset.com 

ข้อบงัคบักองทุน 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

 
ภำยใต้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เค มำสเตอร ์พลู ฟันด ์ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว 
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เง่ือนไขกำรเข้ำเป็นสมำชิก 
(1) พนักงำนมหำวิทยำลยัท่ีจะสมคัรเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนให้ย่ืนใบสมคัรต่อคณะกรรมกำรกองทุนเฉพำะส่วน  
ตำมแบบท่ีคณะกรรมกำรกองทุนเฉพำะส่วนก ำหนด 
       ทัง้น้ี สมำชิกภำพของสมำชิกให้มีผลเมื่อได้รบัอนุมติัจำกคณะกรรมกำรกองทุนเฉพำะส่วนและได้ส่งเงิน 
สะสมและเงินสมทบเข้ำกองทุนแล้ว 

 
(2) สมำชิกท่ีส้ินสดุสมำชิกภำพโดย ลำออกจำกกองทุนโดยไม่ลำออกจำกงำน ไม่สำมำรถสมคัรเข้ำเป็นสมำชิก 
กองทุนได้อีก 

o สรปุ ข้อบงัคบักองทนุเฉพำะส่วน 
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อตัรำเงินสะสม 

 
สมำชิกสำมำรถเลือกจ่ำยเงินสะสมเข้ำกองทุนได้ในอตัรำท่ี 

เป็นจ ำนวนเตม็ตัง้แต่ร้อยละ 4  แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่ำจ้ำง  
 

ทัง้น้ี สมำชิกสำมำรถเปล่ียนแปลงอตัรำกำรจ่ำยเงินสะสมได้ปีละ 1 ครัง้ ตำมท่ีคณะกรรมกำร 
กองทนุเฉพำะส่วนก ำหนด 
 
(สมาชิกแจ้งภายในวนัที ่5 ของเดือน มีผลในการเปลีย่นแปลงอตัราเงินสะสมในงวดการจ่ายค่าจ้างของเดือนดงักล่าว) 

o สรปุ ข้อบงัคบักองทนุเฉพำะส่วน 
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อตัรำเงินสมทบ 
 

 
มหำวิทยำลยัจ่ำยเงินสมทบในอตัรำร้อยละ 8 ของค่ำจ้ำง 

o สรปุ ข้อบงัคบักองทนุเฉพำะส่วน 
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หลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงินสะสมและเงินสมทบแก่สมำชิกท่ีส้ินสมำชิกภำพ  
 

  (1) กำรจ่ำยเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม 
 สมำชิกมีสิทธิได้รบัเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมเตม็จ ำนวน 
 

o สรปุ ข้อบงัคบักองทนุเฉพำะส่วน 
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หลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงินสะสมและเงินสมทบแก่สมำชิกท่ีส้ินสมำชิกภำพ  
 

 (2) กำรจ่ำยเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ 
(2.1) สมำชิกท่ีพ้นจำกกำรเป็นลกูจ้ำง ด้วยเหตดุงัต่อไปน้ี ไม่มีสิทธิได้รบัเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ 

(1) ทุจริตต่อหน้ำท่ีหรือกระท ำควำมผิดอำญำโดยเจตนำแก่มหำวิทยำลยัหรือกองทุนเฉพำะส่วน 
(2) จงใจท ำให้มหำวิทยำลยัหรือกองทุนเฉพำะส่วนได้รบัควำมเสียหำยอย่ำงรำ้ยแรง 
(3) ประมำทเลินเล่อจนเป็นเหตใุห้มหำวิทยำลยัได้รบัควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง 
(4) ฝ่ำฝืนข้อบงัคบั ระเบียบ ประกำศ หรือค ำสัง่อนัชอบด้วยกฎหมำยของมหำวิทยำลยัในกรณีท่ีร้ำยแรง 
(5) ได้รบัโทษจ ำคกุโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสดุให้จ ำคกุ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรบัควำมผิดท่ีได้กระท ำโดยประมำท 
หรือควำมผิดลหโุทษ จนเป็นเหตใุห้มหำวิทยำลยัได้รบัควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง 
(6) ละท้ิงหน้ำท่ีหรือขำดงำนติดต่อในครำวเดียวกนัเป็นเวลำเกินกว่ำ 7 วนั โดยไม่มีเหตผุลอนัควรเป็นเหต ุ
ให้มหำวิทยำลยัได้รบัควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง 
(7) มหำวิทยำลยัมีค ำสัง่ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจำกงำนเพรำะกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

o สรปุ ข้อบงัคบักองทนุเฉพำะส่วน 
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หลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงินสะสมและเงินสมทบแก่สมำชิกท่ีส้ินสมำชิกภำพ  
 

 (2) กำรจ่ำยเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ 
(2.2) สมำชิกท่ีส้ินสดุสมำชิกภำพในกรณีดงัต่อไปน้ี มีสิทธิได้รบัเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ 100% 

(1) สมำชิกท่ีพ้นจำกกำรเป็นลกูจ้ำงด้วยเหตเุสียชีวิต ทุพพลภำพ หรือ เกษียณอำย ุ
(2) สมำชิกท่ีพ้นจำกกำรเป็นลกูจ้ำงด้วยเหตมุหำวิทยำลยัเลิกจ้ำง โดยสมำชิกผู้นัน้ไม่ได้กระท ำควำมผิด 
ต่อระเบียบข้อบงัคบักำรท ำงำนของมหำวิทยำลยั 
(3) สมำชิกส้ินสดุสมำชิกภำพด้วยเหตมุหำวิทยำลยัถอนตวัจำกกำรเป็นนำยจ้ำงของกองทุน 
(4) สมำชิกท่ีพ้นจำกกำรเป็นลกูจ้ำงและมีกำรโอนย้ำยตำมนโยบำยของมหำวิทยำลยัให้ไปท ำงำนกบันำยจ้ำง 
รำยใหม่ซ่ึงเป็นบริษทัแมห่รือบริษทัในเครือของมหำวิทยำลยั โดยสมำชิกนัน้ได้ขอโอนเงินกองทุนท่ีตน 
มีสิทธิได้รบัจำกกองทุนภำยใต้นำยจ้ำงน้ีไปอยู่ภำยใต้ นำยจ้ำงรำยใหม่หรือกองทุนของนำยจ้ำงรำยใหม ่

ทัง้น้ี รำยช่ือของบริษทัแม่หรอืบริษทัในเครือของมหำวิทยำลยัให้เป็นไปตำมท่ีมหำวิทยำลยัประกำศก ำหนด 

o สรปุ ข้อบงัคบักองทนุเฉพำะส่วน 
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หลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงินสะสมและเงินสมทบแก่สมำชิกท่ีส้ินสมำชิกภำพ  

(2) กำรจ่ำยเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ  
(2.2) กำรส้ินสดุสมำชิกภำพกองทุนในกรณีอ่ืนนอกจำกท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 2.1 หรือ 2.2 สมำชิกมีสิทธิได้รบั 
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
อำยสุมำชิกภำพ   อตัรำเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ 
     ท่ีกองทุนจะจ่ำยเมื่อสมำชิกส้ินสดุสมำชิกภำพ 
น้อยกว่ำ 1 ปี 0% 
ตัง้แต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี 50% 
ตัง้แต่ 5 ปี ขึน้ไป                                                                         100% 
 

อน่ึง ส ำหรบัสมำชิกท่ีโอนย้ำยกองทุนส ำรองเล้ียงชีพมำจำก กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ทหำรไทยเพ่ิม 
พนูผล 2 ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว (“กองทุนเดิม”) ให้นับอำยสุมำชิกภำพต่อเน่ืองจำกกองทุนเดิม เพ่ือประโยชน์ 
ในกำรได้รบัเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบเมื่อสมำชิกส้ินสดุสมำชิกภำพจำกกองทุน 
  

o สรปุ ข้อบงัคบักองทนุเฉพำะส่วน 
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เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบในส่วนท่ีไม่ได้จ่ำยแก่สมำชิกตำมข้อ (2) 

 
 

ส่งคืนมหำวิทยำลยั 

o สรปุ ข้อบงัคบักองทนุเฉพำะส่วน 
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กำรเลือกแผนกำรลงทุนของสมำชิกให้อยู่ภำยใต้เง่ือนไขและข้อก ำหนดดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือว่ำสมำชิกเลือกน ำส่งเงินเข้ำกองทนุภำยใต้แผนกำรลงทนุตรำสำรหน้ี 
      (1.1) กำรก ำหนดแผนกำรลงทนุของสมำชิกท่ีโอนย้ำยเงินกองทนุส ำรองเลีย้งชีพมำจำก กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ  
 ทหำรไทยเพ่ิมพนูผล 2  ซ่ึงจดทะเบยีนแล้ว (“กองทนุเดิม”) อนัเน่ืองมำจำกกำรท่ีมหำวิทยำลยัถอนตวันำยจ้ำงจำกกองทนุเดิม 
 เพ่ือเข้ำร่วมเป็นนำยจ้ำงในกองทนุน้ี          
      (1.2) ใบสมคัรเข้ำเป็นสมำชิกกองทนุและ/หรือใบเลือกแผนกำรลงทนุส ำหรบัสมำชิกใหม่ไม่ได้ระบแุผนกำรลงทนุท่ีประสงค ์
 จะน ำส่งเงินเข้ำกองทนุหรือระบไุว้ไม่ชดัเจน 
      (1.3) มีกำรยกเลิกแผนกำรลงทนุและสมำชิกภำยใต้แผนกำรลงทนุดงักล่ำวมิได้แสดงควำมประสงคเ์พ่ือเลือกแผนกำรลงทนุ 
 ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ หรือแสดงควำมประสงคไ์ว้ไม่ชดัเจน 
(2) ในกรณีท่ีสมำชิกมีแผนกำรลงทนุเดิม เม่ือถึงรอบกำรเปล่ียนแผนกำรลงทนุ  หำกสมำชิกไม่แสดงควำมประสงคเ์พ่ือเลือก 
แผนกำรลงทนุใหม่ท่ีจะน ำส่งเงินเข้ำกองทนุภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด หรือเอกสำรแสดงเจตนำเพ่ือเลือกแผนกำรลงทนุของสมำชิก 
มิได้ระบคุวำมประสงคไ์ว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรืออำจตีควำมได้หลำยนัย  ให้ถือว่ำสมำชิกเลือกน ำส่งเงินเข้ำกองทนุภำยใต้ 
แผนกำรลงทนุเดิม 
(3) กรณีมีกำรยกเลิกแผนกำรลงทนุตรำสำรหน้ีและสมำชิกภำยใต้แผนกำรลงทนุดงักล่ำวมิได้แสดงควำมประสงคเ์พ่ือเลือก 
แผนกำรลงทนุภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด หรือแสดงควำมประสงคไ์ว้ไม่ชดัเจน ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือว่ำสมำชิกเลือกน ำส่งเงิน 
เข้ำกองทนุภำยใต้แผนกำรลงทนุเส่ียงน้อยท่ีสดุ 

o ข้อก ำหนดอ่ืนๆ 



38 

o กองทนุส ำรองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

ควำมรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัตรำสำรเพ่ือกำรลงทุน 

ตรำสำรเพ่ือกำรลงทุน 
 ∆ ตรำสำรหน้ี (Debt Instruments)  
 ตรำสำรทำงกำรเงินท่ีผู้ออกตรำสำรซ่ึงเรียกว่ำผู้กู้หรือลกูหน้ี มีข้อผกูพนัทำงกฎหมำยว่ำ

จะจ่ำยผลตอบแทนในรปูของดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อ่ืนตำมข้อก ำหนดในตรำสำรและ
เงินต้นให้แก่ผู้ซ้ือซ่ึงเรียกว่ำผู้ให้กู้หรือเจ้ำหน้ี เมื่อครบก ำหนดท่ีตกลงกนัไว้ 

 ∆ ตรำสำรทุน (Equity Instruments) 
 ตรำสำรท่ีบริษทัออกให้แก่ผู้ถือ  

− เพ่ือแสดงสิทธิของควำมเป็นเจ้ำของกิจกำรนัน้  
− หำกกิจกำรนัน้เติบโต ผู้ถือหุ้นกจ็ะได้รบัผลประโยชน์เพ่ิมมำกขึ้น ตำมสดัส่วน 
− หำกกิจกำรนัน้ถดถอย ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกจ็ะลดลง  
− หำกกิจกำรนัน้มีอนัต้องเลิกล้ม กิจกำรต้องขำยทรพัยสิ์นและช ำระบญัชีคืนเงินให้แก่

 เจ้ำหน้ีก่อน หำกมีเงินเหลือ จึงจะน ำไปคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นอนัดบัสดุท้ำยต่อไป 
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o ประเภทของตรำสำรหน้ี 

•พนัธบัตรรฐับาล •หุ้นกู้

•พนัธบัตรรฐัวิสาหกิจ •ต๋ัวแลกเงิน

•พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย •ต๋ัวสัญญาใช้เงิน

•ต๋ัวเงินคลังตร
าส

าร
หน

ีภ้า
คร
ฐั

ตร
าส

าร
หน

ีภ้า
คเ
อก

ชน

ประเภทของตราสารหนี้

ผลตอบแทน 

ควำมเส่ียง 
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o ผลตอบแทนกำรลงทนุในตรำสำรหน้ี  

 
1. ดอกเบีย้รบั (Interest Received) ผูล้งทนุจะได้รบัดอกเบีย้เป็นประจ ำตำมจ ำนวน
เงินท่ีค ำนวณจำกอตัรำดอกเบีย้ท่ีตรำไว้ (coupon rate) บนตรำสำรหน้ี และตำม
ก ำหนดเวลำท่ีระบไุว้  
2. ส่วนลดรบั (Discount Earned) เป็นรำยได้ท่ีมีลกัษณะคล้ำยดอกเบีย้รบักล่ำวคือ ผู้
ลงทนุหรือผูซ้ื้อจะจ่ำยเงินเพ่ือซ้ือตรำสำรในรำคำท่ีต ำ่กว่ำมลูค่ำท่ีตรำไว้ และจะ
ได้รบัช ำระเงินคืนเมื่อตรำสำรครบก ำหนดด้วยมลูค่ำท่ีตรำไว้ ตรำสำรประเภทน้ีส่วน
ใหญ่ จะมีอำยไุม่เกิน 1 ปีเน่ืองจำกผูล้งทนุหรือผูซ้ื้อต้องกำรรบัรำยได้จำกกำรลงทนุ
อย่ำงสม ำ่เสมอ  
3. ก ำไร (ขำดทุน) จำกรำคำ (Capital Gain (loss) 
ได้แก่ เงินได้ท่ีเกิดขึน้จำกผลต่ำงของรำคำ 
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o ผลตอบแทนกำรลงทนุในตรำสำรทุน 

 

1. เงินปันผล (Dividend) เป็นค่ำตอบแทนท่ีบริษทัจ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้น ซ่ึงมกั
เป็นกำรกระจำยก ำไร เมื่อบริษทัได้ก ำไรหรือส่วนเกิน บริษทัสำมำรถน ำไป
ลงทุนในธุรกิจต่อ (เรียก ก ำไรสะสม) หรือสำมำรถจ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นกไ็ด้ 
บริษัทอำจสงวนก ำไรหรือส่วนเกินส่วนหน่ึง และจ่ำยส่วนท่ีเหลือเป็นเงิน
ปันผล กำรจ่ำยแก่ผู้ถือหุ้นอำจเป็นรูปเงินสด (มกัเป็นกำรฝำกเข้ำบญัชี
ธนำคำร) หรือ หำกบริษัทมีแผนน ำเงินปันผลไปลงทุนต่อ ปริมำณ
ค่ำตอบแทนอำจจ่ำยเป็นรปูหุ้นเพ่ิมหรือกำรซ้ือหุ้นคืนได้ 

2. ก ำไร (ขำดทุน) จำกรำคำ (Capital gain/loss) ได้แก่ เงินได้ท่ีเกิดขึ้นจำก
ผลต่ำงของรำคำ 
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o ควำมแตกต่ำงระหว่ำงตรำสำรหน้ีและตรำสำรทนุ  

ควำมแตกต่ำง ตรำสำรหน้ี ตรำสำรทุน 

สิทธิเรียกร้องเงินต้นก่อน √ × 
ควำมเป็นเจ้ำของและสิทธิในกำรออกเสียง × √ 
ผลตอบแทน สม ำ่เสมอและแน่นอน √ × 

มีอำยจุ ำกดัของตรำสำร √ × 
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Employee’s Choice 
สมาชิกเลือกลงทนุ 
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1. ควำมหลำกหลำยในนโยบำยกำรลงทนุ 
เหมำะสมกบัสมำชิกท่ีมีควำมต่ำงในเร่ืองของควำมสำมำรถในกำรยอมรบัควำมเส่ียง 

2. กองทนุมีขนำดใหญ่เกิด Economy of scale 
สำมำรถกระจำยกำรลงทนุและกระจำยควำมเส่ียงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. เน้นลงทนุโดยตรง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ /ลดปัญหำค่ำธรรมเนียมซ ำ้ซ้อนจำกกองทนุรวม 

4. จ ำนวนนำยจ้ำงมำกรำย 
 ช่วยประหยดัค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำสอบบญัชี / ไม่มีปัญหำสภำพคล่อง 

5. นโยบำยกำรลงทนุมีควำมยืดหยุ่นต่อกำรปรบัสดัส่วนกำรลงทนุอย่ำงเหมำะสม 
 สำมำรถปรบัสดัส่วนกำรลงทนุในตรำสำรแต่ละประเภทได้อย่ำงเหมำะสมตลอดเวลำ 

o จดุเด่นของ K Master Pooled Fund 
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นโยบำย 
กำรลงทุน 

สมำชิก 1 ท่ำนเลือก 1 นโยบำยกำรลงทุน / แผนกำรลงทุน 

100% - - - - - - 

- 100% - - - - - 

- - 100% - - - - 

- - - 100% - - - 

- - - - 100% - - 

- - - - - 100% - 

- - - - - - 100% 

แผนท่ี 8 : สมำชิกสำมำรถเลือกผสมสดัส่วนตำมควำมต้องกำร (Do It Yourself : DIY) 

- ..........? - - - ..........? ..........? 

แผนกำรลงทุน 

o รปูแบบแผนกำรลงทนุของ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
1. ตราสารหน้ีระยะสัน้ 
ภาครฐั  สถาบนัการเงิน 

3.  
ผสม หุ้นไม่เกิน 10% 

2.  
ตราสารหน้ี 

 

5.  
ผสม หุ้นและ FIF ไม่เกิน 25% 

4.  
ผสม หุ้นไม่เกิน 25% 

6. 
ตราสารทุน 

100%
>60%

<40% >55%
<30%

<10%

<5%

>40%
<30%

<25%
<5%

>40%
<30%

<25%

<5%
<10%

<15%
≥80%

<5%

7. 
กองทุนรวมต่างประเทศ 

1 

2 

3 

.4 

5 

6 

7 

8 

<20%

≥80%

ตรำสำรหน้ีภำครฐั
สถำบนักำรเงิน 

100% (ระยะสัน้) อย่ำงน้อย 60% อย่ำงน้อย 55% อย่ำงน้อย 40% อย่ำงน้อย 40% ไม่เกิน 15% ไม่เกิน 20% 

ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน - ไม่เกิน 40% ไม่เกิน 30% ไม่เกิน 30% ไม่เกิน 30% - 

ตรำสำรทุน - - ไม่เกิน 10% ไม่เกิน 25% 
ไม่เกิน 25%   

(FIF ไม่เกิน 10%) 
อย่ำงน้อย 80% 

กองทุนรวมต่ำงประเทศ 
อย่ำงน้อย 80% 

กำรลงทุนทำงเลือก - - ไม่เกิน 5% ไม่เกิน 5% ไม่เกิน 5% ไม่เกิน 5% 
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เงินฝาก ตราสารหน้ีภาครฐั และสถาบนั
การเงิน  อายุเฉลีย่ไม่เกิน 1 ปี 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

100% 

o สรปุ ผลกำรด ำเนินงำนของนโยบำยกำรลงทนุใน กช. เค มำสเตอร ์พลู ฟันด ์ณ 31 ธนัวำคม 2561 

ผลตอบแทนกองทุนเฉล่ีย 10 ปี 

 2.26% ต่อปี 

ผลตอบแทนกองทุนเฉล่ีย 10 ปี 
1.97% ต่อปี 

ผลตอบแทนกองทุนเฉล่ีย 8 ปี 

 2.66% ต่อปี 

100%

เงินฝาก ตราสารหน้ีภาครฐั  
และสถาบนัการเงิน 

ตราสารหน้ี
ภาคเอกชน  

>60%
<40%

ตราสารทุน  

ตราสารหน้ี
ภาคเอกชน  

เงินฝาก  
ตราสารหน้ีภาครฐั 
และสถาบนัการเงิน 

สินทรพัย์
ทางเลือก 

>55%
<30%

<10%

<5%

1. ตรำสำรหน้ี ระยะสัน้ ภำครฐั สถำบนักำรเงิน   

สินทรพัยส์ุทธิ  11,708.52 ล้ำนบำท 

นำยจ้ำง 1,332 บริษทั 

ผลตอบแทนกองทุน   

ม.ค. – ธ.ค. 61 =  0.98% 

2. ตรำสำรหน้ี  

สินทรพัยส์ุทธิ  15,233.85 ล้ำนบำท 

นำยจ้ำง 1,176 บริษทั 

ผลตอบแทนกองทุน   

ม.ค. – ธ.ค. 61 =  0.93% 

3. ผสม หุ้นไม่เกิน 10%  (เร่ิมบริหำร 1 ม.ค. 54) 

สินทรพัยส์ุทธิ  5,686.84 ล้ำนบำท 

นำยจ้ำง 1,009 บริษทั 

ผลตอบแทนกองทุน   

ม.ค. – ธ.ค. 61 =  -0.43% 

2.08% 

5.67% 

1.97% 

4.59% 

1.12% 

3.65% 
2.76% 

-0.43% 

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

1.49% 
1.03% 

2.58% 
3.20% 2.84% 2.64% 2.28% 

1.21% 1.50% 
0.98% 

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

1.31% 1.17% 
2.32% 

3.51% 
2.63% 

3.84% 3.39% 

1.59% 1.91% 
0.93% 

0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
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< 30% 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

o สรปุ ผลกำรด ำเนินงำนของนโยบำยกำรลงทนุใน กช. เค มำสเตอร ์พลู ฟันด ์ณ 31 ธนัวำคม 2561 

เงินฝาก ตราสารหน้ีภาครฐั  
และสถาบนัการเงิน 

ตราสารทุน  

ตราสารหน้ี 
ภาคเอกชน  

สินทรพัย์
ทางเลือก 

>40%
<30%

<25%
<5%

ตราสารทุน   
และ FIF 

เงินฝาก ตราสารหน้ีภาครฐั  
และสถาบนัการเงิน 

ตราสารหน้ี
ภาคเอกชน  

สินทรพัย์
ทางเลือก 

>40%
<30%

<25%

<5%
<10%

สินทรพัย์
ทางเลือก 

เงินฝาก ตราสารหน้ีภาครฐั  
และสถาบนัการเงิน 

ตราสารทุน  

<15%

≥80%

<5%

4. ผสม หุ้นไม่เกิน 25% 

สินทรพัยส์ุทธิ  39,392.30 ล้ำนบำท 

นำยจ้ำง 1,769 บริษทั 

ผลตอบแทนกองทุน   

ม.ค. – ธ.ค. 61 =  -2.35% 

5. ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกิน  25%   

สินทรพัยส์ุทธิ  2,018.45 ล้ำนบำท 

นำยจ้ำง 356 บริษทั 

ผลตอบแทนกองทุน   

ม.ค. – ธ.ค. 61 =  -2.26% 

6. ตรำสำรทุน (เร่ิมบริหำร 1 ก.ค. 54)  

สินทรพัยส์ุทธิ  4,713.56 ล้ำนบำท 

นำยจ้ำง 381 บริษทั 

ผลตอบแทนกองทุน   

ม.ค. – ธ.ค. 61 =  -12.42% 

-3.94% 

35.88% 

-3.59% 

14.83% 

-12.09% 

25.62% 

11.74% 

-12.42% -20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

ก.ค. - ธ.ค. 
2554 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

12.01% 10.79% 

0.82% 

9.46% 

0.67% 

6.87% 

-1.09% 

7.08% 
4.41% 

-2.35% 

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

11.05% 
9.68% 

0.65% 

8.67% 

1.13% 

6.51% 

0.57% 

4.76% 4.04% 

-2.26% 

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ผลตอบแทนกองทุนเฉล่ีย 10 ปี  

4.75% ต่อปี 

ผลตอบแทนกองทุนเฉล่ีย 10 ปี  

4.39% ต่อปี 

ผลตอบแทนกองทุนเฉล่ีย 7 ปี 6 เดือน 

 6.12% ต่อปี 
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ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

< 30% 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

< 30% 

เงินฝาก ตราสารหน้ีภาครฐั  
และสถาบนัการเงิน 

หน่วยลงทุน  
ท่ีมีนโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ  

o สรปุ ผลกำรด ำเนินงำนของนโยบำยกำรลงทนุใน กช. เค มำสเตอร ์พลู ฟันด ์ณ 31 ธนัวำคม 2561 

<20%

≥80%

7. ลงทุนในหน่วยลงทุน ท่ีมีนโยบำยลงทนุในต่ำงประเทศ 
(เร่ิมบริหำร 1 ต.ค. 2559) 

สินทรพัยส์ุทธิ  29.20 ล้ำนบำท 

นำยจ้ำง 39 บริษทั 

ผลตอบแทนกองทุน   

ม.ค. – ธ.ค. 61 =  -12.27% 
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o กำรเปล่ียนแปลงของมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วย ระยะเวลำ 7 ปี (2555 – 2561) 
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อำย*ุ มีส่วนส ำคญัในกำรก ำหนดระดบัควำมทนทำนต่อควำมเส่ียงในกำรลงทุนและระยะเวลำส ำหรบัลงทุน 

o ปัจจยัประกอบกำรพิจำรณำกำรเลือกรปูแบบกำรลงทนุ 

อาย*ุ 

 

ฐานะ และ
ภาระ

การเงิน ความ
ต้องการ

ผลตอบแทน
ทีต่่างกนั 

 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 
เรือ่งการ
ลงทนุ 

การยอมรบั
ความเสีย่ง

จากการลงทุน 

วยัเร่ิมต้นท ำงำน 

วยักลำงคน 

วยัเกษียณ 
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o กำรสมคัรเข้ำเป็นสมำชิกกองทนุ & เม่ือเป็นสมำชิกกองทนุ 
 

หนังสือแต่งตัง้ผู้รบั
ผลประโยชน์ ควรระบช่ืุอผู้รบั
ผลประโยชน์และสดัส่วนเงินท่ี
จะได้รบัจำกกองทุนส ำรอง
เลีย้งชีพ ในกรณีท่ีสมำชิก

เสียชีวิต 

ใบแจ้งควำม
ประสงคเ์ลือก
นโยบำยกำร

ลงทุน 

กรอกใบ
สมคัรเป็น
สมำชิก
กองทนุ 

 
1. กำรตรวจสอบกำรหกัเงินสะสม และเงินสมทบ 
 กำรตรวจสอบเงินท่ีนำยจ้ำงหกัจำกเงินเดือนน ำส่งเข้ำกองทุน
 ในแต่ละงวดว่ำถกูต้องหรือไม่ 
2. กำรตรวจสอบรำยงำนรำยตวัสมำชิก 
 ทุกๆ 6 เดือน บริษทัจดักำรจะต้องจดัท ำรำยงำนรำยตวัน้ีส่ง
 ให้สมำชิกโดยส่วนใหญ่จะจดัส่งให้ภำยในเดือนมกรำคม และ
 กรกฎำคมของทุกปี ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวจะแสดงถึงข้อมูลใน
 ส่วนของยอดเงินสะสม-สมทบ / จ ำนวนหน่วยของสมำชิกใน
 กองทุน และผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน เป็นต้น  
3. กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
4. ควำมเข้ำใจเร่ืองมูลค่ำเงินกองทุน 
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กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เค มำสเตอร ์พลู ฟันด ์ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว  

นำยพฒันำ  มีสขุ 

ตวัอย่ำง 

31 ธนัวำคม 2559 

2559 
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√ ส่ิงควรรู้ก่อนส้ินสมำชิกภำพ ตรวจสอบเงื่อนไขของกำรส้ินสมำชิกภำพว่ำใน
ข้อบงัคบักองทุนระบุเหตุแห่งกำรส้ินสมำชิกภำพเป็นอย่ำงไรบ้ำงเพ่ือไม่ให้เสียสิทธิ
ประโยชน์ 
 
√ กำรแจ้งส้ินสมำชิกภำพ สมำชิกแจ้งส้ินสมำชิกภำพต่อคณะกรรมกำรกองทุน และ
ตรวจสอบจ ำนวนเงินท่ีจะได้รบัจำกกองทุน, สิทธิประโยชน์ทำงภำษี เพ่ือค ำนวณและ
เสียภำษีให้ถกูต้อง รวมถึงสถำนท่ีติดต่อของสมำชิกท่ีคณะกรรมกำรกองทุนมีนัน้
ถูกต้อง หำกต้องกำรขอคงเงินไว้ในกองทุนเพ่ือรอกำรเปล่ียนงำน หรือรอกำร
โอนย้ำยงำนกต้็องแจ้งคณะกรรมกำรกองทุนก่อนด้วย 
 
√ กำรได้รบัเงินจำกกองทุน เม่ือสมำชิกส้ินสมำชิกภำพไม่ว่ำจะโดยเหตุใดก็ตำม 
สมำชิกควรจะต้องตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในกำรได้รบัเงินดงักล่ำวจำก
ข้อบงัคบักองทุนด้วย เพ่ือรกัษำสิทธิประโยชน์ของตนเอง  

o เม่ือส้ินสมำชิกภำพ 

กำรแจ้งส้ินสมำชิกภำพ 
    -  สมำชิกแจ้งส้ินสมำชิกภำพต่อคณะกรรมกำรกองทุน  
    -  ตรวจสอบข้อบงัคบักองทุน เพ่ือประมำณจ ำนวนเงินท่ีจะได้รบัจำกกองทุน 
    -  ท ำควำมเข้ำใจเร่ืองสิทธิประโยชน์ทำงภำษี เพ่ือค ำนวณและเสียภำษีให้
ถกูต้อง  
    -  ตรวจสอบควำมถกูต้องของข้อมลูส่วนตวั เช่น สถำนท่ีติดต่อของสมำชิก 
    -  แจ้งวิธีกำรรบัเงินจำกกองทุน : สมำชิกควรตรวจสอบกบันำยจ้ำงรำยใหม่
ว่ำมีกองทุนส ำรองเล้ียงชีพหรือไม่  
   และเงื่อนไขกำรเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนเป็นอย่ำงไร 
* ต้องกำรโอนเงินกองทุนไปยงักองทุนส ำรองเล้ียงชีพอ่ืน 
* ต้องกำรขอคงเงินไว้ในกองทุนเพ่ือรอกำรเปล่ียนงำน หรือรอกำรโอนย้ำย
กองทุน 
(ระยะเวลำกำรคงเงินตำมแต่จะระบไุว้ในข้อบงัคบักองทุน) 
* ต้องกำรรบัเงินเป็น เชค็ / โอนเงินเข้ำบญัชี 
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บริการเสริมพิเศษส าหรบัสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
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Excellent Service 

      

1) บริการและช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลยอดเงินของสมาชิก 

2) บริการขอ้มูลข่าวสาร 

3) สิทธิพิเศษผลิตภณัฑด์า้นการเงินเครือธนาคารกสิกรไทย   

โครงการ K-Provident Fund Benefits 

4) ขอ้เสนอพิเศษแผนคุม้ครองและค่าเบ้ียประกนัส าหรบั     

สมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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2. K-Cyber Provident Fund  

1. IVR Call Center PVD 

3. Mobile App : K-My PVD 
Username 

/Password 

เปลีย่นแผนการลงทนุ 
ผา่นระบบ 

http://www.iconarchive.com/show/callcenter-girls-icons-by-dapino/callcenter-girls-blue-icon.html
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  1. KAsset IVR Call Center 

ขอบเขตการใหบ้รกิาร 

สมาชกิท ารายการผา่นโทรศพัทห์มายเลข 0-2673 8799 

• สอบถามขอ้มลูเงนิกองทนุของสมาชกิ 

• สอบถามสถานภาพกองทนุ 

• ขอรบัรายงานตา่งๆ เชน่ หนงัสอืรบัรองยอดเงนิกองทนุราย 6เดอืน (ยอ้นหลงัรอบลา่สดุ),  

 รายงานภาพรวมกองทนุ เป็นตน้ 

• บรกิารดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ตา่งๆ ทีจ่ าเป็น 

• รายงานขา่วสาร 

• ตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Call Center PVD :  

02-673-3888  

02-673-7882 

02-673-7887 

02-673-7888 

http://www.iconarchive.com/show/callcenter-girls-icons-by-dapino/callcenter-girls-blue-icon.html
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1.  KAsset IVR Call Center (ตอ่) 

ข ัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

สมาชกิท ารายการผา่นโทรศพัทห์มายเลข 0-2673 8799 

1. กด 1  เพือ่รบัฟงัขอ้มลูสมาชกิ โดยสมาชกิจะตอ้งกด รหสัผูใ้ชง้าน (username) และ  

 รหสัผา่น (password) ตามทีไ่ดร้บัจาก KAsset 

– กด 1 รบัฟงัขอ้มลูเงนิกองทนุของสมาชกิ 

– กด 2 รบัฟงัขอ้มลูสถานภาพกองทนุ 

– กด 3 ขอแบบฟอรม์ทางโทรสาร เชน่ แบบฟอรม์ขอรบัเงนิทีค่งไวใ้นกองทนุ  

 แบบฟอรม์ขอเปลีย่นแปลงการรบัเงนิเป็นงวด แบบขอส าเนาเอกสาร เป็นตน้ 
 

1. กด 2  ขอแบบฟอรม์ขอรหสัผา่น (กรณีสมาชกิไมไ่ดร้บัหรอืลมืรหสัผูใ้ชง้านและ/หรอืรหสัผา่น 
 

2. กด 3  เปลีย่นรหสัผา่น 
 

3. กด 7  เพือ่ขอรบัเอกสารทีข่อไวแ้ลว้ทางเครือ่งโทรสาร 
 

4. กด 0  เพือ่ตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
 

 
 
หมายเหต ุสมาชกิสามารถท าการเปลีย่นรหสัผา่นไดท้กุเมือ่ทีต่อ้งการ และในกรณีลมืรหสัผา่น  สมาชกิสามารถขอรหสัผา่นใหมไ่ด ้

โดยสง่แบบฟอรม์ขอเลขประจ าตวัหรอืรหสัผา่นมายงั KAsset สมาชกิสามารถตดิตอ่นายจา้งเพือ่รบัรหสัผา่นใหมภ่ายในเดอืนถดัไป 
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2. K-Cyber Provident Fund 

ขอบเขตการใหบ้รกิาร สว่นของสมาชกิ 

• แสดงผลสถานะเงนิกองทนุของสมาชกิ 

• แสดงผลยอดเงนิลงทนุลา่สดุ ในแตล่ะประเภทเงนิ ในแตล่ะนโยบายการลงทนุ 

• แสดงผล หนงัสอืรบัรองยอดเงนิกองทนุราย 6เดอืน (ยอ้นหลงัรอบลา่สดุ) 

• บรกิารดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ตา่งๆทีจ่ าเป็น 

• รายงานขา่วสาร 

• เปลีย่นแผนการลงทนุ / ท าแบบประเมนิความเสีย่ง 

 

ข ัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

1.  เขา้สูร่ะบบ โดยใช ้รหสัผูใ้ชง้าน (username) และ รหสัผา่น (password) ตามทีแ่จง้ 

2.  ท าการลงทะเบยีนเพือ่ใชง้านและ ท าการเปลีย่นรหสัผูใ้ชง้าน และรหสัผา่นตามตอ้งการ 

     เพือ่ใหส้ะดวกในการจดจ า 

3.  เขา้ดขูอ้มลูตามเมนตูา่งๆ ตามในสว่นของขอบเขตการใหบ้รกิาร 

 

หมายเหต ุ 

สมาชกิสามารถท าการเปลีย่นรหสัผา่นไดท้กุเมือ่ทีต่อ้งการ และในกรณีลมืรหสัผา่นสามารถ 

ขอรหสัผา่นใหมไ่ดผ้า่นทางระบบ โดยระบบจะจดัสง่รหสัผา่นกลบัไปใหท้ี ่E-mail ตามทีไ่ดล้งทะเบยีนไว ้
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3. K-My PVD 

ขอบเขตการใหบ้รกิาร สว่นของสมาชกิ 

• ดสูถานะเงนิกองทนุของสมาชกิ  

• ดผูลตอบแทนกองทนุทีผ่า่นมา 

• แสดงผล หนงัสอืรบัรองยอดเงนิกองทนุราย 6เดอืน 

• ขอ้มลูเกีย่วกบั PVD   สทิธปิระโยชนท์างภาษ ี 

• ค านวณแผนเกษยีณอาย ุ

 

 

ข ัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

1.  Download Application “K-My PVD” จาก App Store หรอื Play Store 

2.  เขา้สูร่ะบบ โดยใช ้รหสัผูใ้ชง้าน (username) และ รหสัผา่น (password) หากทา่นเคยเขา้ใชง้าน
ผา่น K-Cyber Provident Fund Member แลว้ ทา่นสามารถเขา้สูร่ะบบดว้ย username / 
password เดมิ ไดท้นัท ี

3.  เขา้ดขูอ้มลูตามเมนตูา่งๆ ตามในสว่นของขอบเขตการใหบ้รกิาร 
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3. K-MY PVD : Mobile Application 

Feature หลกั 

 Update สถานะเงินกองทุน รายสปัดาห ์

 Update ผลการด าเนินการกองทุน รายสปัดาห ์

 แสดงผลตอบแทนกองทุนยอ้นหลงั 

 เรยีกดูใบแจง้ยอดเงินกองทุน และ email ไปยงั

สมาชิก 

 ความรูพ้ื้นฐานกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ 
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ส าหรบัสมาชิก PVD  

 

-เก่ียวกบั PVD 

- ความรูเ้ก่ียวกบักองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ 

- การจดัตั้งกองทุนและวตัถุประสงค ์

- ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการกองทุน 

- ขอ้ดีของกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ 

 

- สทิธิประโยชนท์างภาษี 

- เม่ือสมาชิกจา่ยเงินสะสมเขา้กองทุน 

- เม่ือบรษิทัจดัการน าเงินไปลงทุน 

- เม่ือสมาชิกออกจากงาน 

- ค านวณสทิธิประโยชนท์างภาษีเม่ือเป็นสมาชิกกองทุนส ารอง

เลี้ ยงชีพ 

- ค านวณสทิธิประโยชนท์างภาษีเม่ือสมาชิกลาออกจากงาน 

 

3. K-MY PVD : Mobile Application 
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3. K-MY PVD : Mobile Application 

Function เสริม 

 วางแผนเกษียณ  

      โดยใส่ขอ้มูลส่วนตัว ทรัพยส์ิน เงินออม และ

หน้ีสนิลงไป ระบบจะดึงขอ้มูลกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ

ของสมาชิกร่วมค านวนและไดผ้ลลพัธเ์ป็นเงินกอ้นที่

สมาชิกจะมีใชใ้นวยัเกษียณ  

       K-My PVD ยังบอกสมาชิกดว้ยว่าเม็ดเงิน

กอ้นดังกล่าวจะเพียงพอใชใ้นวัยเกษียณไปจนสิ้ น

อายุขยัหรือไม่ หากไม่พอ ระบบจะแนะน าการลงทุน 

และ การออมเพิ่มเตมิ 

        

 ค านวนภาษี 

     K- My PVD ยงัมี function ในการค านวนภาษี 

เพื่ออ  านวยความสะดวกแก่สมาชิกในช่วงเวลาการยืน่

ภาษีอีกดว้ย 
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การแจง้เตือน(Notifications) 

การแจ้งเตือนสามารถเลือกเฉพาะกลุ่มสมาชิกในแต่ละ

นายจา้งได ้ท าใหค้ณะกรรมการกองทุนสามารถสื่อความถึง

สมาชิกกองทุนไดโ้ดยตรง เช่น ก าหนดการจัดประชุมใหญ่ 

หรอืแจง้เปลี่ยนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบักองทุน 

 

สบัเปล่ียนแผนการลงทุน (Switching) 

สมาชิกสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนผ่านแอพได ้

 

แบบประเมินความเส่ียง 

สมาชิกสามารถท าแบบประเมินความเสีย่งได ้

 

FAQ 

ค าถามท่ีพบบ่อย เพ่ือใหส้มาชิกไดค้  าตอบเบ้ืองตน้ 

 

 

3. K-MY PVD : Mobile Application Phase II   ็ ๆ     
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บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 
ฝ่ายทะเบียนกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  
โทร. 02 673 7888-9 
www.kasikornasset.com 

กำรเปล่ียนแผนกำรลงทุนโดยสมำชิกผำ่นระบบ K-Cyber 
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การเปลี่ยนแปลงรอบการแจง้เปลี่ยนแผนการลงทนุ 

สมาชิกตอ้งแจง้เปลี่ยนแผนการลงทนุ ดว้ยตนเอง ผ่านระบบ K-Cyber Provident Fund 

เงือ่นไขในการเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทนุ 

 สมาชิกมีสทิธเิปลีย่นแผนการลงทนุได ้โดยไม่มีค่าใชจ้า่ย ไม่เกนิ 4 คร ัง้ / ปี   
 

- กรณีที่ 1 :  สมาชิกที่แจง้เปลีย่นแปลงนโยบายการลงทนุผ่านระบบ K-Cyber Provident Fund ภายในวนัที่ 1-15 ของเดือน   

                  นโยบายการลงทนุใหม่จะมีผลในวนัที่ 1 ของเดือนถดัไป 

  ตวัอย่าง แจง้เปลีย่นแปลงนโยบายการลงทนุระหว่างวนัที่ 1-15 ม.ค. นโยบายการลงทนุใหม่มีผลในวนัที่ 1 ก.พ.  

(พเิศษ!  เฉพาะรอบแรกใหแ้จง้เปลีย่นไดถ้งึวนัที่ 25 ม.ค. 2562 นโยบายการลงทนุใหม่มีผลในวนัที่ 1 ก.พ. 2562  

- กรณีที่ 2 :  สมาชิกที่แจง้เปลีย่นแปลงนโยบายการลงทนุผ่านระบบ K-Cyber Provident Fund หลงัวนัที่ 15 ของเดือน   

                  นโยบายการลงทนุใหม่จะมีผลในวนัที่ 1 ของเดือนที่ 2 ถดัจากเดือนที่สมาชิกแจง้ 

  ตวัอย่าง แจง้เปลีย่นแปลงนโยบายการลงทนุวนัที่ 16 ม.ค. นโยบายการลงทนุใหม่มีผลในวนัที่ 1 มี.ค. 

 

 

ใชว้นัท าการสุดทา้ยของสปัดาหแ์รกของเดือนที่มีผลเป็นวนัค านวณจ านวนหน่วย (Trade date)  
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กำรเปล่ียนแผนกำรลงทุน 
ช่องทำงในกำรเข้ำสู่ K-Cyber Provident Fund 
 ท่ี www.kasikornasset.com 

เมน ูK-Cyber Provident Fund 
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กำรเปล่ียนแผนกำรลงทุน 

เขา้สูร่ะบบ โดยใช ้ 
รหสัผูใ้ชง้าน (username)  
และ รหสัผา่น (password)  

ตามทีไ่ดร้บัแจง้ 

Username : รหสับตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั 
Password : pvd@รหสัพนกังาน  
(ส าหรบัการเขา้คร ัง้แรกเทา่น ัน้) 
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ส ำหรบัสมำชิกท่ีเข้ำระบบครัง้แรก 

หน้ำจอรบัทรำบเงื่อนไข 

ใสเ่ครือ่งหมาย  ยอมรบัเงือ่นไข 
 และกดปุ่ มยนืยนั 
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ส ำหรบัสมำชิกท่ีเข้ำระบบครัง้แรก 

หน้ำจอก ำหนดรหสัผูใ้ช้งำนใหม่ 

ก าหนดรหสัผูใ้ชง้านใหม ่

ก าหนดรหสัผา่นใหม ่

กรอกขอ้มลูสว่นตวั 

กดปุ่ มยนืยนั 



73 

ส ำหรบัสมำชิกท่ีเข้ำระบบครัง้แรก 

หน้ำจอก ำหนดรหสัผูใ้ช้งำนใหม่ 

กดปุ่ ม OK 
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กำรเปล่ียนแผนกำรลงทุน 

เขา้สูร่ะบบ โดยใช ้ 
รหสัผูใ้ชง้าน (username)  
และ รหสัผา่น (password)  

ทีก่ าหนดใหม ่
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เลอืกขอ้มลู  
และกดปุ่ มแสดงรายงานประจ าปี 
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กดปุ่ มเร ิม่ท าแบบประเมนิ 



79 



80 

ท าแบบประเมนิความเสีย่งเรยีบรอ้ย   
กดปุ่ ม บนัทกึแบบประเมนิ   



81 

ส่วนท่ี 1 
แผนกำรลงทุนปัจจบุนัของสมำชิก 

ส่วนท่ี 2 
เปล่ียนแผนกำรลงทุน 

Tips: PF1103 คอื นโยบายตราสารหนี้ระยะสัน้
 ภาครฐั และสถาบนัการเงนิ 
       PF2103 คอื นโยบายตราสารหนี้ 
       PF3103 คอื นโยบายผสมหุน้ไมเ่กนิ 10% 
       PF4103 คอื นโยบายผสมหุน้ไมเ่กนิ 25% 
       PF5103 คอื นโยบายผสมหุน้ และ FIF  
 ไม่เกนิ 25% 
       PF6103 คอื นโยบายตราสารทุน    
       PF7103 คอื นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน
 ทีม่นีโยบายลงทุนในต่างประเทศ 
สมาชกิสามารถเลื่อนเคอรเ์ซอรไ์ปแตะตรง code ซึง่
จะแสดงชื่อนโยบาย 
 
* แผน DIY จะผสมสดัสว่นไดเ้ฉพาะนโยบาย  

PF2103 : PF6103 : PF7103 

PF1103 PF2103 PF3103 PF4103 PF5103 PF6103 PF7103 
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0 
ส่วนท่ี 1    แผนกำรลงทนุปัจจบุนัของสมำชิก 

PF1103 PF2103 PF3103 PF4103 PF5103 PF6103 PF7103 
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ส่วนท่ี 2 : เปล่ียนแผนกำรลงทนุ 

 
1. เลือกควำมประสงคก์ำรลงทุน 
     ของเงินกองทุน 
 

 
2. เงินน ำส่งใหม่จะเปล่ียนแปลงไปตำม

กำรเลือกแผนกำรลงทุนของเงินท่ีมี
อยู่เดิม 

2 

เงินเก่ำและเงินใหม่ต้องอยู่ภำยใต้แผนกำรลงทนุเดียวกนั 
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กดบนัทึก 
ยืนยนักำรเปล่ียนแผนกำรลงทุน  

PF1103 PF2103 PF3103 PF4103 PF5103 PF6103 PF7103 
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50 

ขัน้ตอนท่ี 2  
สรปุรำยกำรเปล่ียนแผน 

กดยืนยนั 
เพื่อยืนยนักำรเปล่ียนแผนกำรลงทุน 
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กำรเปล่ียนแผนกำรลงทุน 

ระบบจะยืนยนักำรด ำเนินกำร
เปล่ียนแปลงแผนกำรลงทุนเรียบรอ้ย 
สมำชิกสำมำรถส่งรำยละเอียดทำง 
Email หรอื สัง่พิมพร์ำยงำน 
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E-mail แจ้งกำรเปล่ียนแผนกำรลงทุน 
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ใสเ่ครือ่งหมาย  
และกดปุ่ มบนัทกึ 

25% 
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กดปุ่ มยนืยนั 

25% 



90 

ระบบจะยืนยนัยกเลิกกำรด ำเนินกำร
เปล่ียนแปลงแผนกำรลงทุนเรียบรอ้ย 
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• ช่องทางการติดต่อ 

– E-mail   : ka.pvdkmaster@kasikornasset.com 

– Callcenter  : 02 673 7888-9 

– K-Cyber  :www.kasikornasset.com 

– ไปรษณีย ์  :ฝ่ายทะเบียนกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
» ชัน้ 6 และ 12 อาคารธนาคารกสิกรไทย  

» 400/22 ถ.พหลโยธิน แขวงสามาเสนใน เขตพญาไท กรงุทพฯ 10400 
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K-Cyber Provident Fund 

-  Download แบบฟอรม์ตา่งๆ 

-  Download ข่าวสารตา่งๆ 

ขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชนพ์รอ้มบริการผ่านระบบ K-Cyber Provident Fund 
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บริการขอ้มูล สรุปสถานะการลงทุนและผลการด าเนินงาน : Fund Fact Sheet 

 บรกิารจดัท า Performance Newsletter สรุปสถานะ และรายงานผลการบรหิารกองทุน เป็นรายไตรมาส 

(Available on App : สมาชิกเขา้ถึงรายงานผ่าน K –My PVD)  
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บรกิารเสรมิดา้นการเงิน 

สิทธิประโยชนส์มาชิกกองทุน 
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K-PROVIDENT 
FUND  
BENEFITS  

สิทธิประโยชนส์ าหรบัสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพกสิกรไทย 
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 สินเช่ือรถช่วยไดก้สิกรไทย   

 หรือ อนุมติัชวัร ์!! รบัส่วนลดดอกเบีย้พิเศษ 0.65% ต่อปี* 
 ส ำหรบัดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 

ตัง้แต่วนัน้ี  - 31 ธนัวำคม 2561 

*ส ำหรบัลกูค้ำท่ีรบัเงินเดือนผ่ำนธนำคำรกสิกรไทย และเป็นสมำชิกส ำหรบัสมำชิกกองทุนส ำรองเล้ียง
ชีพท่ีบริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนกสิกรไทย จ ำกดั (KAsset)  
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วิธีใชส้ิทธิพิเศษ 

รบัสิทธิประโยชนว์นัน้ี ..... 

เพียงน าใบรบัรอง / แจง้ยอดเงินสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ฉบบัจรงิ 

หรือ พิมพผ์่าน Internet ซ่ึงอายุไม่เกิน 6 เดือน เพ่ือรบัสิทธ์ิ  

ที่สาขาธนาคารกสิกรไทย ทัว่ประเทศ 
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แผนคุม้ครองและเบ้ียประกนั 

ส าหรบั สมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ความคุม้ครอง ความคุม้ครอง 

กรณีการเสียชีวิต/สูญเสียมือ เทา้ สายตา / 

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1) จาก 
  

- อุบตัิเหตทุัว่ไป 120,000 

- การถูกฆาตกรรม หรือถูกท ารา้ยรา่งกาย 60,000 

- การขบัข่ีหรือโดยสารจกัรยานยนต ์ 60,000 

ค่าปลงศพหรือค่าใชจ้า่ยในการจดัการงานศพ 

กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจบ็ (ที่เกิดจากอุบตัิเหต)ุ  
20,000 
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QR Code ส าหรบั Download LeafLet QR Code ส าหรบั Download Slide 
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