
กองทนุส ำรองเลีย้งชพี

(Provident Fund)

รวบรวมขอ้มลูโดย
แผนกสวัสดกิารและแรงงานสมัพันธ์
ส านักงานบรหิารทรัพยากรบคุคล
องคก์ารสะพานปลา
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กองทนุส ำรองเลีย้งชพี คอือะไร?
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ช่ือกองทนุ ต้องขึน้ต้นด้วย 
“กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ............  
ซ่ึงจดทะเบยีนแล้ว”

กองทนุท่ีส ำรองไว้เพ่ือเลี้ยงชีพ
เม่ือต้องออกจำกงำน เกษียณอำย ุ
และเป็นหลกัประกนัแก่ครอบครวั 
เม่ือสมำชิกเสียชีวิต

กองทนุส ำรองเลีย้งชพีคอือะไร

เป็นเงินออมประเภทผกูพนั
ระยะยำว (Contractual Savings)

เป็นกองทนุท่ีนำยจ้ำง 
และลกูจ้ำง ร่วมกนัจดัตัง้ขึน้

จดัตัง้ขึน้ด้วยควำมสมคัรใจ

ต้องจดทะเบยีนกบันำยทะเบยีน
กองทนุ ส ำนักงำน ก.ล.ต.
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กองทนุส ำรองเลีย้งชพีคอือะไร (ตอ่)

กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ คือ กองทนุท่ีนายจา้งและลกูจา้งรว่มกนัจดัตัง้ขึน้ เงินของกองทนุมาจากเงินท่ีลูกจา้งจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า 
"เงินสะสม" และนายจา้งจ่ายเงินเขา้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสมทบ" นั่นคือ นอกจากลกูจา้งจะออมแลว้ นายจา้งยงัช่วยลกูจา้งออมอีก
แรงหนึ่งดว้ย จงึอาจกล่าวไดว้่าการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของการใหส้วสัดิการแก่ลกูจ้าง จึงช่วยสรา้งแรงจงูใจให้
ลกูจา้งท างานใหก้บันายจา้งนานๆ

การจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพนอกจากจะท าใหล้กูจา้งมีการออมอย่างต่อเน่ือง มีวินยั และมีนายจา้งช่วยออมแลว้ ยงัมีการน าเงิน
ไปบริหารใหเ้กิดดอกผลงอกเงยโดยผูบ้ริหารโดยมืออาชีพท่ีเรียกว่า "บริษัทจัดการ" โดยดอกผลท่ีเกิดขึน้จะน ามาเฉล่ียใหก้ับสมาชิก
กองทนุทกุคนตามสดัส่วนของเงินท่ีแต่ละคนมีอยู่ในกองทนุ

เงินออมของสมาชิกในกองทุนส ารองเลีย้งชีพจะเติบโตจากเงินสะสมและเงินสมทบท่ีตอ้งมีการน าส่งเขา้กองทุนทุก เดือน รวมทั้ง
ผลประโยชนท่ี์เกิดขึน้จากการลงทนุของกองทนุ อย่างไรก็ดี กองทนุจะไม่มีการจ่ายดอกเบีย้หรือเงินปันผลใหส้มาชิก เน่ืองจากจะสะสม
ยอดเงินทัง้หมดใหเ้ป็นกอ้นใหญ่ เพ่ือเก็บไวร้อจ่ายคืนใหส้มาชิกท่ีสิน้สดุสมาชิกภาพ เช่น เม่ือลาออกจากงาน นอกจากนี ้กองทนุจะไม่ให้
สมาชิกถอนเงินออกบางส่วน เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชิกน าเงินไปใชซ้ึ่งไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการออม เงินเพ่ือไวใ้ช้
หลงัเกษียณ

สมาชิกกองทนุมีสิทธิไดร้บัเงินจากกองทนุเม่ือความเป็นสมาชิกสิน้สดุลง โดยจะไดร้บัส่วนของเงินสะสมเต็มจ านวนทกุกรณี พรอ้มทัง้
ผลประโยชนท่ี์เกิดขึน้จากเงินสะสม ส าหรบัในส่วนของเงินสมทบและผลประโยชนท่ี์เกิดขึน้จากเงินสมทบ สมาชิกจะได้รบัตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบักองทนุ ซึง่สมาชิกสามารถขอดรูายละเอียดของขอ้บงัคบักองทนุไดท่ี้คณะกรรมการกองทนุ

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนงาน สมาชิกสามารถขอคงเงินไวใ้นกองทนุของนายจา้งเดิมเป็นการชั่วคราวเพ่ือรอโอนเงินจากกองทุนเดิมไป
ออมต่อในกองทนุนายจา้งรายใหม่ (ระยะเวลาขึน้อยู่กบัขอ้บงัคบักองทนุก าหนด) ซึ่งเป็นการออมอย่างต่อเน่ืองในกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
ทัง้นี ้เพ่ือสมาชิกจะไดมี้เงินออมจ านวนท่ีมากพอเม่ือถึงวนัเกษียณอาย ุและมีชีวิตในวยัเกษียณอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี ้การออมเงิน
ในกองทนุส ารองเลีย้งชีพไวจ้นเกษียณอาย ุเงินท่ีรบัออกจากกองทนุจะไดร้บัยกเวน้ภาษีทัง้จ  านวนดว้ย
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บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งในกองทนุส ำรองเลีย้งชพี 

บริษทัจดักำร

นำยทะเบียน
สมำชิก

ผูส้อบบญัชี

ผูร้บัฝำก
ทรพัยสิ์น

คณะกรรมกำรกองทนุ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์(กลต.)

กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ

นำยจ้ำง ลกูจ้ำง

เงินฝำก

หุ้นสำมญั

อ่ืนๆ

พนัธบตัร
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องคป์ระกอบของเงนิกองทนุส ำรองเลีย้งชพี

สมำชกิ
เงนิสะสม 2%-15% ของคา่จา้ง

นำยจำ้ง
เงนิสมทบ 2%-15% ของคา่จา้ง
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โครงสรำ้งกองทนุส ำรองเลีย้งชพี

เงินท่ี ลกูจ้ำงหรือ
พนักงำน หกั เข้ำ
กองทุนรำยเดือน 
โดยคิดจำกอตัรำ
ร้อยละ 2-15 ของ
เงินเดือน 

กองทนุส ำรองเลี้ยงชีพประกอบด้วยเงิน          ส่วน ได้แก่ 

ผลประโยชน์ท่ี
เกิดขึน้จำกกำร
จดักำร กองทุน
ของบริษทั
จดักำรในส่วนท่ี
เป็น เงินสะสม

ผลประโยชน์ท่ี
เกิดขึน้จำกกำร
จดักำรกองทุน
ของบริษทั
จดักำรในส่วนท่ี
เป็น เงินสมทบ

เงินท่ี นำยจ้ำง
จ่ำย เข้ำกองทุน
รำยเดือน โดย
คิดจำกอตัรำ 

ร้อยละ 2-15
ของเงินเดือน 

เงินสะสม
ของลกูจ้ำง

ผลประโยชน์
ของเงินสะสม

ผลประโยชน์
ของเงินสมทบ

เงินสมทบ
ของนำยจ้ำง
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สถำนภำพของกองทนุ

กองทนุทีจ่ดทะเบยีนแลว้

จะมสีถำนะเป็นนติบิคุคล

แยกตำ่งหำก

จำกกจิกำรของนำยจำ้ง 

สทิธเิรยีกรอ้งเงนิจำก

กองทนุไมอ่ำจโอนกนัได ้

และไมอ่ยูใ่นควำมรบัผดิ

แหง่กำรบงัคบัคดี
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ควำมม ัน่คงปลอดภยัของทรพัยส์นิ

ปลอดภยัสงู เพรำะทรพัยส์นิของกองทนุ

แยกตำ่งหำกจำก ทรพัยส์นิของนำยจำ้ง

สมำชกิจงึไมไ่ดร้บัผลกระทบหำกนำยจำ้ง

ตอ้งปิดกจิกำร
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ประโยชนส์ ำหรบั นำยจำ้ง ในกำรจดัต ัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชพี

• สร้ำงแรงจงูใจให้พนักงำน

เป็นสวสัดกิารทีด่ ีและเพิม่แรงจงูใจ
และความผกูพนัใหก้บัพนกังานในการท างาน

สง่ผลใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพมากขึน้

• ลดภำระนำยจ้ำง
ลดภาระในการบรหิารเงนิ
ของนายจา้ง

• สิทธิประโยชน์ทำงภำษี
ส ำหรบันำยจ้ำง

นายจา้งไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี
เงนิสมทบทีน่ายจา้งจา่ยเขา้กองทุน
สามารถหกัเป็นคา่ใชจ้า่ยไดต้ามทีจ่า่ยจรงิ 
แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของคา่จา้งในปีนัน้ๆ

• ภำพพจน์บริษทั
สรา้งภาพพจน์ทีด่ใีหแ้กบ่รษิทั

• Listed company
เป็นคุณสมบตัใินการ
เขา้เป็น Listed 

company
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ประโยชนส์ ำหรบั พนกังำน ในกำรมกีองทนุส ำรองเลีย้งชพี

• เป็นหลกัประกนัให้กบั
ชีวิต และครอบครวั

• เ ป็นสวัสดิทำงกำรเ งิน ท่ี
ได้รบัเพ่ิมขึ้นเมื่อออกจำก
งำนหรือเกษียณอำยุ

• เป็นกำรส่งเสริมกำรออม
ซ่ึงให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่ำ
กำรออมผำ่นธนำคำร

• เป็นเจ้ำของบญัชี
กองทนุตนเอง• เงินกองทนุได้รบั

ควำมคุ้มครอง
จำกกฎหมำย

• สมำชิกได้รบัสิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษี
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สทิธปิระโยชนท์ำงภำษทีีส่มำชกิจะไดร้บั

01 เมือ่สมำชกิจำ่ยเงนิสะสมเขำ้กองทนุ

02

03 สทิธปิระโยชนเ์มือ่ส ิน้สมำชกิภำพ

เมือ่บรษิทัจดักำรน ำเงนิไปลงทนุ
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สทิธปิระโยชนท์ำงภำษทีีส่มำชกิจะไดร้บั (ตอ่)

01 เมือ่สมำชกิจำ่ยเงนิสะสมเขำ้กองทนุ

ไมต่อ้งน ำไปรวมค ำนวณเงนิไดเ้พือ่เสยีภำษี

1. หกัลดหยอ่นในกำรค ำนวณเงนิไดเ้พือ่เสยีภำษตีำมทีจ่ำ่ยจรงิ
แตไ่มเ่กนิปีละ 10,000 บำท

2.  สว่นทีเ่กนิ 10,000 บำท แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของคำ่จำ้ง
และไมเ่กนิ 490,000 บำท 

รวม 500,000 บำท*

เงนิสะสม
ทีจ่ำ่ยเขำ้กองทนุ

* หมายเหต ุ: เมือ่รวมกับกองทนุ RMF , กองทนุ SSF , ประกันชวีติแบบบ านาญ , กองทนุ กบข. ฯลฯ ตอ้งไมเ่กนิ 500,000 บาท
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สทิธปิระโยชนท์ำงภำษทีีส่มำชกิจะไดร้บั (ตอ่)

01 เมือ่สมำชกิจำ่ยเงนิสะสมเขำ้กองทนุ

เงนิทีพ่นกังานจา่ยสะสมเขา้กองทุนสามารถน ามา ลดหยอ่นภาษไีดต้ามทีจ่า่ยจรงิ แตไ่มเ่กนิ 
10,000 บาท ต่อปี สว่นทีเ่กนิ 10,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 490,000 บาท ไดร้บัการยกเวน้ภาษี

สมมติฐำน : เงินเดือน 30,000 บำท อตัรำสะสม 10% ดงันัน้พนักงำนส่งเงินสะสมปีละ 36,000 บำท

1.

2.
เงินเดือนรบัรำยปี
หกั ยกเว้นภำษีเงินสะสมส่วนท่ีเกิน 10,000 บำท
คงเหลือ 
คชจ. 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บำท
รำยได้สทุธิขัน้ต้น
หกั ลดหย่อนส่วนตวั
คงเหลือ
หกั ลดหย่อนเงินสะสมไม่เกิน 10,000 บำท
รำยได้สทุธิ
ภำษีเงินได้

ไม่เป็นสมาชิกกองทุน
360,000

0
360,000
100,000
260,000
60,000

200,000
0

200,000
2,500

เป็นสมาชิกกองทุน
360,000
26,000

334,000
100,000
234,000
60,000

174,000
10,000

164,000
700

ประหยดัภำษีได้ 
1,800 บำท 
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สทิธปิระโยชนท์ำงภำษทีีส่มำชกิจะไดร้บั (ตอ่)

02 เมือ่บรษิทัจดักำรน ำเงนิไปลงทนุ

“ รำยไดจ้ำกเงนิลงทนุ

ของกองทนุส ำรองเลีย้งชพี 

ไดร้บักำรยกเวน้

ภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย ”
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สทิธปิระโยชนท์ำงภำษทีีส่มำชกิจะไดร้บั (ตอ่)

03 สทิธปิระโยชนเ์มือ่ส ิน้สมำชกิภำพ

เงนิทีน่ ำมำค ำนวณภำษ ีประกอบดว้ยเงนิ 3 สว่น คอื

1. ผลประโยชนข์องเงนิสะสม
2. เงนิสมทบของนายจา้ง
3. ผลประโยชนข์องเงนิสมทบ

เงนิสว่นลกูจำ้ง เงนิสว่นนำยจำ้ง

เงนิสะสม
ผลประโยชน์
ของเงนิสะสม

เงนิสมทบ
ผลประโยชน์
ของเงนิสมทบ

ค านวณภาษี โดยสามารถลดหยอ่น/ยกเวน้ได ้ไมต่อ้งเสยีภาษี
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สทิธปิระโยชนท์ำงภำษทีีส่มำชกิจะไดร้บั (ตอ่)

03 สทิธปิระโยชนเ์มือ่ส ิน้สมำชกิภำพ

พนักงำนต้องมีอำยงุำนตัง้แต่ 5 ปี ขึน้ไป

เงินได้เม่ือออกจำกงำน สำมำรถลดหย่อนภำษีได้ 2 ส่วน

ลดหย่อนได้

= 7,000 X อำยงุำน

ส่วนท่ีเหลือหกัออกอีกร้อยละ 50

ส่วนท่ี 1

ส่วนท่ี 2
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สทิธปิระโยชนท์ำงภำษทีีส่มำชกิจะไดร้บั (ตอ่)

03 สทิธปิระโยชนเ์มือ่ส ิน้สมำชกิภำพ

ตวัอย่ำง
พนักงำนได้รบัเงินจำกกองทุนส ำรองเล้ียงชีพเมื่อออกจำกงำน 150,000 บำท มีอำยงุำน 5 ปี

= 100,000 บำท

25,000 50,000 25,000
เงินสะสม 

50,000 บำท

ได้รบัยกเว้น

1.ลดหย่อนภำษีได้ 7,000 X 5 = 35,000 บำท

เงินท่ีน ำมำค ำนวณเพ่ือคิดภำษีเงินได้ 32,500 X 5% = 1,625 บำท

2. หกัส่วนท่ีเหลือได้อีก 50% = 32,500 บำท

เหลือ =  65,000  บำท

หมำยเหต ุ: อตัรำภำษีเร่ิมต้นท่ี 5%

เงินได้ท่ีต้องน ำมำค ำนวณภำษี

ผลประโยชน์เงินสะสม + เงินสมทบ + ผลประโยชน์เงินสมทบ
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สทิธปิระโยชนท์ำงภำษทีีส่มำชกิจะไดร้บั (ตอ่)

- อำย ุ55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ
- อำยสุมำชิกกองทุน 5 ปีข้ึนไป

กรณีไม่ครบเง่ือนไขทัง้หมด
ข้ำงต้น ต้องคงเงินไว้ในกองทุน 
จนครบ ระยะเวลำตำมเงื่อนไข
ดงักล่ำว

2. เสียชีวิต

3. ทพุพลภำพ

03

1. ออกจำกงำน

สทิธปิระโยชนเ์มือ่ส ิน้สมำชกิภำพ

เงินได้เม่ือออกจำกงำนท่ีได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้ทัง้จ ำนวน ในกรณีดงัน้ี
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สทิธปิระโยชนท์ำงภำษทีีส่มำชกิจะไดร้บั (ตอ่)

ไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษี

โดย ต้องน ำ เ งินสมทบ
รวมทัง้ผลประโยชน์ของ
เงินสะสมและเงินสมทบ
ไปรวมค ำนวณเพ่ือเสีย
ภำษีเงินได้ประจ ำปี

มีสิทธิเลือกเสียภำษีแบบแยกย่ืน ได้รบัยกเว้นภำษีทัง้จ ำนวน

อำยงุำน น้อยกว่ำ 5 ปี
หรือกรณีลำออกจำกกองทุน
โดยมิได้ลำออกจำกงำน

อำยงุำน > 5 ปี
อำย ุ> 55 ปี

และอำยสุมำชิก > 5 ปี

ก ร ณี ไ ม่ ค ร บ เ ง่ื อ น ไ ข
ข้ำงต้น ต้อง คงเงินไว้ใน
กองทุน จนครบระยะเวลำ
ตำมเง่ือนไขดงักล่ำว

โดยหกัค่ำใช้จ่ำยได้ 7,000
บำท คณูอำยงุำน

เ ห ลื อ เ ท่ ำ ใ ด ใ ห้ หั ก
ค่ำใช้จ่ำยได้อีกร้อยละ 50

เงินท่ีได้รบัจำกกองทนุเฉพำะส่วนท่ีเป็นเงินสมทบ 
ผลประโยชน์เงินสะสม และผลประโยชน์เงินสมทบ


