ความรูพื้นฐานเรื่องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ลักษณะของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ เปนสวัสดิการที่นายจางจัดใหสาํ หรับลูกจางดวยความสมัครใจ เพื่อเปนหลักประกัน
ใหลูกจาง มีเงินกอนไวใชกรณีเกษียณอายุ ลาออกจากงาน ทุพพลภาพ หรือเปนหลักประกันใหครอบครัว
ในกรณีที่ลูกจางเสียชีวิต
มีการกําหนดอัตราการจายเงินสะสมของลูกจาง และอัตราการจายเงินสมทบของนายจางไวอยางชัดเจน
เปนการออมเงินระยะยาวทั้ง ๒ ฝาย คือลูกจางจายเงินเขากองทุน เรียกวา เงินสะสม และนายจางจายเงิน
เขากองทุน เรียกวา เงินสมทบ ในอัตรารอยละ 2 ของคาจางเทานั้นตอเดือน โดยไมรวมเงินรายไดอื่น เชน
คาลวงเวลา ซึ่งนายจางจะจาย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งเปน “กองทุนสํารอง
เลี้ ยงชี พ พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ ง จดทะเบีย นแล ว” จากสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 ซึ่งทําใหกองทุนมีสถานะ
เปน นิติบุคคล แยกตางหากจากทรัพยสินของนายจางและบริษัทจัดการ และไมอยูภายใตบังคับคดีใด ๆ
เจาหนี้ไมสามารถยึดเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อไปชําระหนี้ได กลาวคือ เจาหนี้ของนายจาง ของลูกจาง
และบริษัทจัดการไมสามารถฟองรอง หรือดําเนินคดีเพื่อมีสิทธิในเงินกองทุนได
กองทุนอยูภายใตพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมีบุคคลที่
เกี่ยวของ ดังนี้
คณะกรรมการกองทุน
บริษัทจัดการกองทุน

ลูกจาง

นายจาง

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข
ซึ่งจดทะเบียนแลว

ผูสอบบัญชี

ก.ล.ต.

นายทะเบียนสมาชิก
ผูรับฝากทรัพยสิน

-21. นายจาง เปนผูจายเงินสมทบเขากองทุน ซึ่งตามกฎหมายกําหนดใหนายจางมีหนาที่นําสงเงินเขา
กองทุนภายใน 3 วันทําการ นับจากวันจายคาจาง หากจายลาชา นายจางจะตองเสียคาปรับในอัตรารอยละ 5
ตอเดือนของจํานวนเงินที่สงลาชา
2. ลูกจาง เปนหนึ่งในองคประกอบของกองทุน มีหนาที่ยอมใหนายจางหักคาจางเปนเงินสะสมเขา
กองทุน และตองยินยอมปฏิบัติตามขอกําหนดในขอบังคับกองทุน
3. คณะกรรมการกองทุน มีอยู 2 สวนคือ คณะกรรมการกองทุนฝายนายจาง มาจากการแตงตั้งของ
นายจาง และ คณะกรรมการกองทุนฝายลูกจาง มาจากการเลือกตั้งของลูกจางที่เปนสมาชิกของแตละนายจาง
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบังคับ
หนาที่ของคณะกรรมการกองทุน เปนตัวแทนในการสรรหาจัดจางบริษัทจัดการ เปนผูกําหนดและ
แกไขเงื่อนไขตาง ๆ ในขอบังคับกองทุน เปนผูควบคุม ติดตามการบริหารเงินลงทุนของบริษัทจัดการ ดําเนินการจัด
ประชุมใหญสามัญสมาชิก
คณะกรรมการกองทุนมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป อาจไดรับแตง ตั้งหรือเลือกตั้งเปนกรรมการ
กองทุนไดอีกแตไมเกิน 2 วาระติดตอกัน
4. บริษัทจัดการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะตองบริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะตองไมใชนายจาง และจะตองไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล
และขึ้นทะเบียนกับ ก.ล.ต.
5. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือเรียกยอ ๆ วา ก.ล.ต. ทําหนาที่
เปนนายทะเบียนรับจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ อนุมัติการแกไขขอบังคับกองทุน และควบคุมดูแลบุคคลที่
เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนสํารองเลีย้ งชีพทั้งหมด ไมวาจะเปนบริษัทจัดการ ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสอบบัญชี
6. นายทะเบี ยนสมาชิ ก ทําหนาที่รับ เงินจากนายจางเขากองทุน จัดสรรหนวยใหส มาชิก แตล ะ
รายจายเงินจากกองทุนใหสมาชิกที่ลาออก จัดทําบัญชีรายชื่อสมาชิก จํานวนเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน
ของสมาชิกแตละราย และจัดสงรายงานรายตัวสมาชิกกองทุนใหสมาชิกทราบทุกงวด 6 เดือนของปปฏิทิน
7. ผูรับฝากทรัพยสิน กองทุนจะตองมีผูรับฝากทรัพยสิน ซึ่งคณะกรรมการกองทุนอาจเปนผูคัดเลือก
และแตง ตั้ ง เองโดยตรง หรื อ มอบอํ านาจให บ ริษั ท จัด การเปนผู คัดเลือ กและแตง ตั้ง โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการกองทุน หนาที่ของผูรับฝากทรัพยสิน คือ ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพยและทรัพยสินอื่น ๆ ติดตาม
สิทธิประโยชนในเรื่องเงินปนผลและสิทธิตาง ๆ ที่ไดจากการถือหุนในบริษัทที่กองทุนไปลงทุน ชําระราคาคาซื้อขาย
โอนหลักทรัพย รับรองความถูกตองของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เปนตน ทั้งนี้ ผูรับฝากทรัพยสินจะตองเปน
ผูที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
8. ผูสอบบัญชี กองทุนจะตองใหมีผูสอบบัญชี เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน สําหรับ
กองทุนที่มีสมาชิกไมเกิน 100 คน หรือมีมูลคากองทุนไมเกิน 100 ลานบาท หรือมีสมาชิกเกิน 100 คนแตมี
มูลคากองทุนไมเกิน 100 ลานบาท สามารถใชผูสอบบัญชีรับอนุญาตทั่วไป แตหากเปนกองทุนที่มีมูลคากองทุน
ตั้งแต 100 ลานบาทขึ้นไป จะตองเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เทานั้น

-3เงินกองทุน
เงินที่อยูในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สามารถแบงออกเปน 4 สวน คือ

เงินสะสม

ลูกจาง

ผลประโยชนของ
เงินสะสม

ได 100% เมื่อออกจากกองทุน

นายจาง

เงินสมทบ

ผลประโยชนของ
เงินสมทบ
ได 0-100% ขึ้นกับเงื่อนไขตามที่
ระบุไวในขอบังคับ

1. เงินสะสมของสมาชิก เปนเงินที่สมาชิกถูกหักจากคาจางทุกเดือน ในอัตรารอยละ 2 ของคาจาง
2. เงิ น สมทบของนายจ า ง เปนเงินที่นายจางจายสมทบใหแกสมาชิก โดยนายจางจะตองจายเงิน
เขากองทุน ในอัตรารอยละ 2 ของคาจางตอเดือนของสมาชิก และตองจายเงินเขากองทุนภายในสามวันทําการ
นับแตวันจายคาจาง จายลาชาจะถูกปรับอีกรอยละหา ของจํานวนเงินที่จายลาชา
3. ผลประโยชนของเงินสะสม คือผลกําไรที่บริษัทจัดการนําเงินสะสมไปลงทุนและไดรับผลประโยชน
กลับมา
4. ผลประโยชนของเงินสมทบ คือผลกําไรที่บริษัทจัดการนําเงินสะสมไปลงทุนและไดรับผลประโยชน
กลับมา
ประโยชนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ประโยชนตอนายจาง
1. กองทุนบริหารงานโดยบริษัทจัดการ ชวยลดภาระดานการบริหารเงินลงทุน การจัดทําบัญชี และ
รายงานตาง ๆ
2. สวัสดิการจูงใจพนักงาน และสะทอนความมั่นคง และความเอาใจใสของนายจางตอพนักงาน เปน
ภาพลักษณที่ดีดานสวัสดิการของสวนราชการ
3. ชวยลดปญหาการเขา-ออก (Turnover rate) ของลูกจาง

-44. ไดกระจายความเสี่ยงในการลงทุน เนื่องจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนการนําเงินไปกระจายลงทุน
ในหลักทรัพยหรือ ทรัพ ยสินทุกประเภทตาง ๆ ตามที่ไดมีกําหนดไวในนโยบายการลงทุน และนอกจากนี้ก ารที่
ทรัพยสินของกองทุนไดรับการจัดการอยางมีหลักการโดยผานบริษัทจัดการที่มีระบบการลงทุนตลอดจนผูจัดการ
กองทุนที่มีความรูความเขาใจในเรื่องการลงทุนเปนอยางดีทําใหเปนการเพิ่มโอกาสใหการลงทุนของกองทุนประสบ
ผลสําเร็จมากกวาการลงทุนอยางไมมีระบบ
ประโยชนตอพนักงานที่เปนสมาชิกกองทุน
1. เปนสวัสดิการและหลักประกันของลูกจางในอนาคต
2. ไดรับเงินสมทบจากนายจางเพิ่มจากเงินเดือนประจํา
3. มีเงินกอนไวใชเมื่อออกจากงาน ทุพพลภาพ หรือเกษียณอายุ เนื่องจากเมื่อผานพนวัยทํางานก็จะ
ไมมีรายไดประจําอีกตอไป ดังนั้น หากลูกจางมีการออมเงินเพื่อตนเองสม่ําเสมอผานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจึงเปน
การเตรียมการเพื่ออนาคตที่ดี
4. ผลประโยชนจากการลงทุนของกองทุน เชน ดอกเบี้ย เงินปนผลและกําไรจากการขายหลักทรัพย
ไดรับการยกเวนภาษี (ตามเงื่อนไขของกฎหมาย)
5. กรณียังคงสมาชิกภาพ หรือยังคงเปนสมาชิกกองทุน : สามารถนําเงินสะสมมาลดภาระดานภาษีในแต
ละป
6. กรณีลาออกจากงานสามารถคงเงินกอนที่ไดรับจากกองทุนไวในกองทุนเดิมได เพื่อรอการโอนยาย
ไปยังกองทุนของนายจางใหมได

