ประโยชน์สาํ หรับลูกจ้าง / พนักงาน เมือสมัครเป็ นเสมาชิกกองทุน

กองทุนสํารองเลียงชีพคืออะไร?
กองทุนสํารองเลียงชีพ คือ กองทุนทีนายจ้าง (ผูป้ ระกอบการ) และลูกจ้าง (พนักงาน) จัดตัง ขีนด้วย
ความสมัครใจทัง สองฝ่ าย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ เป็ นหลักประกันให้กบั พนักงานในยามเกษียณอายุหรือออก
จากงาน พนักงานจะจ่ายเงินเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพไม่ตาํ กว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง
เรียกว่า “เงินสะสม” รวมกับเงินจากนายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพ เรียกว่า “เงินสมทบ”
โดยจะต้องมีคณะกรรมการซึง มาจากความยินยอมของทัง สองฝ่ ายเพือ มาควบคุม และหาบริษทั จัดการที
ทําหน้าทีบริหารเงินกองทุนก้อนดังกล่าว โดยทําสัญญาว่าจ้างจากนัน นําไปจดทะเบียนจัดตัง กองทุนสํารองเลียง
ชีพ พร้อมทัง บริหารจัดการเงินกองทุนสํารองเลียงชีพ และรายงานผลการดําเนินงานกองทุนให้ทราบเป็ น
ระยะๆ

โครงสร้างเงินกองทุนสํารองเลียงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึง จดทะเบียนแล้ว

เปรียบเสมือนได้รบั ค่าจ้างเพิม ขึนจากเงินสมทบทีนายจ้างให้
เป็ นสวัสดิการเงินได้ทีเพิม ขึนเมือออกจากงานหรือเกษียณอายุ
เป็ นหลักประกันให้กบั ชีวิตและครอบครัวกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต
เงินกองทุนได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย ทัง นีเมือสมาชิกสินสุดสมาชิกภาพทุกกรณีจะได้รบั
เงินสะสม และผลประโยชน์เงินสะสมเต็มจํานวน และอยูน่ อกเหนือเหตุแห่งการบังคับคดีทงั ปวง
• เป็ นโอกาสออมเงินให้กบั ตนเองและครอบครัว
• เงินออมอยู่ภายใต้การบริหารของมืออาชีพ
•
•
•
•

สิทธิประโยชน์ทางภาษีทสี มาชิกจะได้รบั
1. เมือเป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลียงชีพ เงินสะสมทีจา่ ยเข้ากองทุน
• หักลดหย่อนได้เมือ คํานวณเงินได้ตามทีจ ่ายจริง แต่ไม่เกิน ปี ละ 10,000 บาท
• สําหรับส่วนทีเ กิน 10,000 บาท (แต่ไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง และไม่เกิน 490,000 บาท) ได้รบั การยกเว้น
ไม่ตอ้ งนําไปรวม คํานวณเงินได้เพือ เสียภาษี
2. เมือบริษทั จัดการนําเงินไปลงทุน

เงินสะสม
2%

ผลประโยชน์
เงินสะสม

เงินสมทบ
2%

ผลประโยชน์
เงินสมทบ

• เงินสะสม เงินที ลูกจ้างหรือพนักงาน หัก เข้ากองทุนรายเดือน โดยคิดจากอัตรา ร้อยละ 2%
ของเงินเดือน
• ผลประโยชน์เงินสะสม ผลประโยชน์ทเี กิดขึนจากการจัดการกองทุนของบริษทั จัดการในส่วนที
เป็ นเงินสะสม
• เงินสมทบ เงินทีนายจ้างจ่ายสมทบเข้ามาในอัตราทีเท่ากัน
• ผลประโยชน์เงินสมทบ ผลประโยชน์ทีเกิดขึนจากการจัดการกองทุนของบริษทั จัดการในส่วน
ทีเป็ นเงินสมทบ

• รายได้จากเงินลงทุนของกองทุนสํารองเลียงชีพ ได้รบั การยกเว้นภาษีหกั ณ ทีจา่ ย
3. สมาชิกนําเงินออกจากกองทุน
• กรณีนาํ เงินออกจากกองทุนสํารองเลียงชีพ และมีอายุงานมากกว่า หรือเท่ากับ 5 ปี ต้องเสียภาษีเงินได้ โดยนํา
ส่วน ผลประโยชน์จากเงินสะสม เงินสมบท และ ผลประโยชน์จากเงินสมทบ มาคํานวณเพือ เสียภาษี
สามารถหักค่าใช้จา่ ยได้ 7,000 บาท คูณ จํานวนปี ทีทาํ งาน
เหลือเท่าใดให้หกั ค่าใช้จา่ ยได้อกี ครึง หนึง
• กรณี อายุครบ 55 ปี บริบรู ณ์ และต้องเป็ นสมาชิกกองทุน มาเป็ น เวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จะได้รบั การยกเว้น
ภาษี คือ เงินทีได้รบั จากกองทุนทัง หมด ไม่ตอ้ งเสียภาษีเงินได้
กรณี ออกจากงานแต่ได้คงเงินไว้ทงั จํานวนในกองทุนสํารองเลียงชีพ และต่อมาขอรับเงิน โดยลูกจ้างต้อง มีอายุไม่ตาํ กว่า
55 ปี บริบรู ณ์ และต้องเป็ นสมาชิกกองทุนมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จะได้รบั ยกเว้นภาษีทงั จํานวน จากเงินได้ทีได้รบั
จากกองทุนทัง หมด

ช่องทางในการตรวจสอบยอดเงินกองทุนสํารองเลียงชีพ
ท่านสมารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือได้ที
1. เว๊บไซต์ www.ktam.co.th โดยใช้รหัสประจําตัวสมาชิก และรหัสผ่าน
2. เข้าระบบส่งข้อมความ SMS คียห์ มายเลข 4694100 พิมพ์คาํ ว่า PVD เว้นวรรค ตามด้วย
รหัสประจําตัวสมาชิก และกดปุ่ มส่ง Send
3. ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ หรือ IVR
กดหมายเลขโทรศัพท์ 0-2686-6100 / กด 9 ลูกค้าสัมพันธ์ / กด 1 ลูกค้าทัว ไป
กด 2 ฝ่ ายกองทุนสํารองเลียงชีพ / กด 1 สอบถามยอดเงินอัตโนมัติ / กด รหัสประจําตัว#
กด รหัสผ่าน# ระบบจะตอบเป็ นข้อความว่า “ท่านมียอดเงินกองทุนฯ ณ วันที dd/mm/yyyy
จํานวนเงิน xx,xxx,xxx.xx บาท”
”

กองทุนสํารองเลียงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึง จดทะเบียนแล้ว
KTAM

บลจ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั จัดการกองทุนสํารองเลียงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ซึง จดทะเบียนแล้ว

Mr. Provident Fund

ติดต่อฝ่ ายทะเบียนกองทุนสํารองเลียงชีพ
โทรศัพท์
E-Mail
โทรสาร
Website
ทีตA งั=

ติดต่อฝ่ ายกองทุนสํารองเลียงชีพ

0-2686-6332 ถึง 6339
โทรศัพท์ 0-2686-6190-6193
member_p.pvd@ktam.co.th
E-Mail PVD@ktam.co.th
0-2670-0424
โทรสาร 0-2670-0416
www.ktam.co.th คลิก “กองทุนสํารองเลี=ยงชีพ”
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ;
เลขทีA 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน= 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

บริหารจัดการโดย
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

