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การประชาสมัพนัธส์มาชิก 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ TMBAM M Choice ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 

เฉพาะสว่น 
  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
  

28 มกราคม และ 8 , 12 กุมภาพนัธ ์2562 
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การโอนยา้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

เดิม 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

เค มาสเตอร ์พลู ฟันด ์

ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

TMBAM M Choice 

ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 

ใหม่ 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป  
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  แนะน าบลจ.ทหารไทย   

  รูปแบบกองทุนส ารองเล้ียงชีพและแผนการลงทุน 

  ระบบ FundLink M Choice online 

  สิทธิประโยชนเ์พิ่มเติมเพื่อสมาชิกกองทุน 

  เอกสารประกอบการสมคัรสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  

หวัขอ้ในการประชาสมัพนัธส์มาชิก 
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แนะน า บลจ. ทหารไทย 
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แนะน า บลจ. ทหารไทย 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  
381,281 ลา้นบาท (ณ 30 พฤศจกิายน 2561) 

การประกอบธุรกิจของบริษัท 

กองทุนส ารอง

เล้ียงชีพ 

กองทุนรวม 

กองทุนส่วน

บุคคล 

จดัตั้งบริษทัวนัท่ี 16 ตลุาคม 2539 

ภายใตก้ารก ากบัของส านกังาน ก.ล.ต.  

ผูถื้อหุน้ของ บลจ.ทหารไทย 

- บรษิทั พรูเด็นเชียล คอรป์อเรชัน่ เอเชีย ลิมิเตด็   65%  

- ธนาคารทหารไทย จ  ากดั (มหาชน)     35% 

ขอ้มูล ณ วนัที่ 30 พฤศจกิายน 2561 
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มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิภายใตก้ารจดัการ 

(ลา้นบาท) 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพของ บลจ.ทหารไทย 

• 9 กองทุน กองทุน 

• 532 ราย นายจา้ง 

• 87,463 ราย สมาชิก 

รายละเอียดกองทุน 

ที่มา : สมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
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รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ : TMBAM M Choice  

ความส าเร็จจากความโดดเด่น 4 ประการ 

1. การมีทางเลือกท่ี

หลากหลาย 

ทั้งในและต่างประเทศ 

2. สามารถติดตามผลการ

ลงทุนทุกวนั 24 ชม. / 7 วนั  

และได ้Daily NAV  

(มลูค่าหน่วยลงทุน รายวนั) 

3. สบัเปล่ียนแผนการลงทุน

ไดอ้ตัโนมติั  

(Auto Rebalance) 

4. โปรแกรม Retire Rich 

Workbook  

ชว่ยค านวณเงินลงทุน 

ส าหรบัวางแผนการเงิน 

อยา่งเกษียณสุข 
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รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ 



มิตใิหม่ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพโดย บลจ.ทหารไทย 

9 



แผนการลงทุนที่น าเสนอ 

ตราสารหน้ี 

ธนไพศาล 
(ตราสารหน้ี - ทัว่ไป) 

ตราสารทุน 
ในประเทศ 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ TMBAM M Choice ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 
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JUMBO25 

(หุน้ไทย - ขนาดใหญ่) 

ตราสารทุน 
ตา่งประเทศ 

Global Quality Growth* 

 (หุน้ตา่งประเทศทัว่โลก) 

ธนพลสั 
(ตราสารหน้ี - ระยะสั้น) 



กองทุนรวมตราสารหน้ี 

* ไดแ้ก่ ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน และหน้ีสินอื่นๆ 

 ลกัษณะของกองทุน ทหารไทยธนพลสั ทหารไทยธนไพศาล 

 ขนาดกองทุน (ลา้นบาท) 85,674 20,268 

 ประเภทของกองทุน ตราสารหน้ีระยะสั้น ตราสารหน้ี 

 ประเภทตราสารท่ีลงทุน รฐัและเอกชน รฐัและเอกชน 

 Fund Rating by Fitch Thailand     

 อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นต า่สุด F2 F2 

 นโยบายการลงทุนต่างประเทศ ไม่เกินรอ้ยละ 40 ไม่เกินรอ้ยละ 79 

 อายุเฉล่ียตราสารของกองทุน 

 (ณ 30 พ.ย. 2561) 

ไม่เกิน 1 ปี 

(ปัจจุบนั 0.78 ปี) 

0.5-3 ปี 

(ปัจจุบนั 2.70 ปี) 

 พอรต์การลงทุนปัจจุบนั ทหารไทยธนพลสั ทหารไทยธนไพศาล 

 พนัธบตัร ตัว๋เงินคลงั รฐับาล 18.54% 12.53% 

 เงินฝากและตราสารสถาบนัการเงิน 37.35% 18.26% 

 ตราสารภาคเอกชนอ่ืนๆ 44.57% 69.45% 

 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินอ่ืนๆ* -0.46% -0.24% 

 ขอ้มลู ณ 30 พ.ย. 61     
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กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ 

ลกัษณะของกองทุน JUMBO25 

 ขนาดกองทุน (ลา้นบาท) 7,189 

 ประเภทของกองทุน ตราสารทุน (หุน้) ในประเทศ 

 นโยบายการลงทุน  ลงทุนในหุน้สามญัของบริษัทจดทะเบียน 25 หลกัทรพัยท่ี์เขา้เกณฑ์

การคดัเลือกหลกัทรพัยแ์รกท่ีเขา้เกณฑใ์นการคดัเลือกหลกัทรพัย ์ซ่ึง

พิจารณาถึงมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) 

ผลประกอบการของบริษัท การจา่ยปันผล หรือประกาศท่ีจะจา่ยเงิน

ปันผล และ สภาพคล่องของหลกัทรพัย ์ 

 จ านวนหุน้ท่ีลงทุน 25 

 ดชันีอา้งอิง SET50 TRI 

 ความถ่ีในการปรบัพอรต์การลงทุน ปีละ 2 ครั้ง 

 ระดบัความเส่ียง สงู 

  
 ขอ้มลู ณ 30 พ.ย. 61 

*BM ตั้งแต่จดัตั้งกองทุน – ปี 2559 (พ.ย.) ใช ้ดชัน้ี SET 50 
12 



กองทุนรวมท่ีลงทุนในหุน้ตา่งประเทศ  

ลกัษณะของกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth 

 ขนาดกองทุน (ลา้นบาท) 9,404 

 ประเภทสินทรพัย ์ ตราสารทุน (หุน้) ต่างประเทศ 

 กองทุนหลกั (Master Fund) 
Wellington Management Portfolios (Luxembourg) - Global 

Quality Growth Portfolio 

 ดชันีอา้งอิง 
MSCI All Country World Daily  

Total Return Net Index 

 วนัท่ีไดร้บั NAV T+1 

 สินทรพัยท่ี์เน้นลงทุน หุน้ทัว่โลก 

 สกุลเงินท่ีลงทุน ดอลลารส์หรฐัฯ 

 นโยบายการป้องกนัความเส่ียง 

 จากอตัราแลกเปล่ียน 
ตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

ระดบัความเส่ียง สงู 

  ขอ้มลู ณ 30 พ.ย.61 
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ผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารหน้ี 

An investment in a fund involves investment risks. Please read the fund's prospectus carefully before investing. 

Past Performance is not a guarantee of future results 

กองทุนรวม 
2561 

(ธ.ค.) 
2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553* 2552 2551 

ผลตอบแทน 

เฉล่ีย 51-60 

ผลตอบแทน 

สะสม 51-60 

ตราสารหน้ีระยะสั้น 

ธนพลสั  1.21% 1.60% 1.49% 1.79% 2.45% 2.69% 2.97% 2.52% 1.08% N/A N/A N/A N/A 

BM(1) 1.48% 1.75% 1.71% 2.20% 2.53% 3.06% 3.46% 2.89% 1.60% N/A N/A N/A N/A 

ตราสารหน้ี 

ธนไพศาล  1.05% 2.80% 1.85% 2.80% 3.56% 3.12% 3.54% 2.47% 1.36% N/A N/A N/A N/A 

BM(2) 1.80% 2.49% 1.81% 3.13% 3.90% 3.62% 4.08% 3.07% 1.63% N/A N/A N/A N/A 

(1) Government Zero Rate Return Index 12 เดือน (35%) และ TBMA Short-term Government Bond Index (35%) และ Corporate Zero Rate Return Index (A) 1 ปี (10%) 

และอตัราดอกเบ้ียกูย้มืระหว่างธนาคารส าหรบัระยะเวลา 12 เดือน สกุลเงินดอลล่ารส์หรฐัฯ (LIBOR) 1) ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน บวกดว้ย 

ค่าเฉล่ียของ Credit Spread ของตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัเครดิตในระดบั A อายุ 12 เดือน 2) ในช่วงระยะเวลาท่ีค านวณผลตอบแทน (20%) เป็นตวัช้ีวดั  โดย กองทุนจะแสดงผล

ค านวณเกณฑม์าตรฐานอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

(2) Government Bond Index อายุระหว่าง 1-3 ปี (60%) และ TBMA Short-term Government Bond Index (10%) และ Corporate Zero Rate Return Index (BBB) 3-year 

(10%) และอตัราดอกเบ้ียกูย้มืระหว่างธนาคารส าหรบัระยะเวลา 1 ปี สกุลเงินดอลล่ารส์หรฐัฯ (LIBOR) 1) ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน บวกดว้ย 

ค่าเฉล่ียของ Credit Spread ของตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัเครดิตในระดบั A อายุ 1 ปี 2) ในช่วงระยะเวลาท่ีค านวณผลตอบแทน (20%) เป็นตวัช้ีวดั โดยกองทุนจะแสดงผลค านวณ

เกณฑม์าตรฐานอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

* ปี 2553 ผลตอบแทนของทหารไทยธนพลสั ค านวณตั้งแต่ 3 ก.พ.-31 ธ.ค.53 และ ผลตอบแทนของทหารไทยธนไพศาล ค านวณตั้งแต่ 1 เม.ย.-31 ธ.ค.53  
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ผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุน 

กองทุนรวม 
2561 

(ธ.ค.) 
2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 

ผลตอบแทน 

เฉล่ีย 51-60 

ผลตอบแทน 

สะสม 51-60 

นโยบายตราสารทุนในประเทศ 

JUMBO 25 -4.15% 22.18% 25.66% -16.39% 13.17% -4.71% 32.58% 6.65% 43.18% 63.66% -44.74% 9.75% 153.47% 

BM - SET50 TRI* -5.23% 21.52% 22.66% -16.03% 16.98% -3.53% 35.94% 3.74% 44.72% 72.08% -47.56% 10.03% 160.14% 

นโยบายตราสารทุนตา่งประเทศ** 

Global Quality 

Growth** 
-5.20% 22.77% -1.07% 7.67% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

BM-USD -10.09% 23.97% 7.11% -5.62% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

BM-THB -10.01% 12.79% 6.51% 4.41% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

An investment in a fund involves investment risks. Please read the fund's prospectus carefully before investing. 

Past Performance is not a guarantee of future results 

*BM ตั้งแต่จดัตั้งกองทุน – ปี 2559 (พ.ย.) ใช ้ดชัน้ี SET 50 

** เน่ืองจากกองทุนไม่ไดป้้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปลี่ยนทั้งจ  านวน ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรือไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือ ไดร้บัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได ้

ปี 2558  ผลตอบแทนของ Global Quality Growth ค านวณตั้งแต่ 23 มี.ค.58 



JUMBO 25 

นโยบายการลงทุนภายใตก้องทุนส ารองเล้ียงชีพ TMBAM M Choice ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 

                100%                  

                    100%                                     

 
ธนไพศาล 

 

  แผนที่ 1 

  แผนที่ 2 

ตราสารหน้ี ตราสารทุนไทย 
ตราสารทุน

ตา่งประเทศ 

 

Global Quality 

Growth 

 

               90%                                   10%    แผนที่ 3 

               75%                                   25%    แผนที่ 4 

               75%                                   20%                              5%    แผนที่ 5* 

16 

 
ธนพลสั 

 

ตราสารหน้ี  

ระยะสั้น 

*แผนการลงทุนขา้งตน้อาจไม่ตรงกบัสดัสว่นแผนการลงทุนเดิมของทา่น 

Freehand สมาชิกสามารถเลือกผสมสดัสว่นไดด้ว้ยตนเองจาก 4 นโยบายขา้งตน้      แผนที่ 6 

แผนการลงทุนที่น าเสนอ 



แผนการลงทุน แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6 

ธนพลสั (ตราสารหน้ี ระยะสั้น) 100% - - - - 

Freehand 

4 นโยบาย 

ธนไพศาล (ตราสารหน้ี) - 100% 90% 75% 75% 

JUMBO 25 (ตราสารทุนในประเทศ) - - 10% 25% 20% 

Global Quality Growth  

(ตราสารทุนตา่งประเทศ) 
- - - - 5% 

ค าแนะน าและความเสี่ยงของแตล่ะแผนการลงทุน 

เหมาะส าหรบั 

ผูท้ี่มีอายุ 50 ปีข้ึนไป 

หรอื  

ผูท้ี่รบัความเสีย่งได ้ 

ต า่ 

ผูท้ี่มีอายุ 40-50 

ปี 

 หรือ  

ผูท้ี่รบัความเสี่ยง

ได ้ 

ค่อนขา้งต า่ 

ผูท้ี่มีอายุ  

ต า่กว่า 40 ปี หรือ  

ผูท้ี่รบัความเสี่ยงได ้ปานกลาง 

 

ผูล้งทุนที่มี

ความเช่ียวชาญ

และ

ประสบการณ ์

ในการลงทุน 

วตัถุประสงค ์ รกัษาเงินตน้ 

เนน้ความสมดุล

ของผลตอบแทน 

และความเสี่ยง 

เนน้การเตบิโตของเงินทุน 

ความผนัผวนและความเสี่ยง ต า่ ค่อนขา้งต  า่ ปานกลาง ต า่ - สูง 

แผนการลงทุนที่น าเสนอ 



แผนการลงทุนที่น าเสนอ 
แผนการลงทุน แผนท่ี 1 แผนท่ี 2 แผนท่ี 3 แผนท่ี 4 แผนท่ี 5 

ธนพลสั (ตราสารหน้ี ระยะสั้น) 100% - - - - 

ธนไพศาล (ตราสารหน้ี) - 100% 90% 75% 75% 

JUMBO 25 (ตราสารทุนในประเทศ) - - 10% 25% 20% 

Global Quality Growth (ตราสารทุนตา่งประเทศ) - - - - 5% 

ปี ผลตอบแทนรายปี (% ตอ่ปี) ยกเวน้ปี 2561 เป็นผลตอบแทนตั้งแตต่น้ปี 

2550 3.30% 3.30% 7.27% 13.22% 11.65% 

2551 2.84% 2.84% -1.92% -9.06% -8.93% 

2552 0.93% 0.93% 7.20% 16.61% 15.16% 

2553 0.88% 0.88% 5.11% 11.46% 9.93% 

2554 2.52% 2.47% 2.89% 3.52% 2.82% 

2555 2.97% 3.54% 6.44% 10.80% 10.20% 

2556 2.69% 3.12% 2.34% 1.16% 3.23% 

2557 2.45% 3.56% 4.52% 5.96% 5.85% 

2558 1.79% 2.80% 0.88% -2.00% -0.64% 

2559 1.49% 1.85% 4.23% 7.81% 6.47% 

2560 1.60% 2.80% 4.73% 7.64% 7.67% 

ธ.ค. 2561 1.21% 1.05% 0.53% -0.25% -0.30% 

ค่าเฉลี่ย (2550 – ธ.ค. 2561) 2.05% 2.42% 3.65% 5.34% 5.07% 

ค่าสะสม (2550 – ธ.ค. 2561) 27.62% 33.30% 53.76% 86.65% 81.00% 

Standard Deviation(SD)  0.83% 0.95% 2.79% 7.37% 6.60% 

* จ  าลองผลตอบแทนน้ีจดัท าข้ึนเพื่อแสดงถึงลกัษณะของผลตอบแทนและความเส่ียงในอดีตของแต่ละแผนการลงทุน โดยค านวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมและตวัแทนของ   

  กองทุนรวม เช่น กองทุนหลกัหรือเกณฑม์าตรฐาน ในกรณีที่กองทุนยงัไม่ไดจ้ดัตั้งในช่วงเวลานั้นๆ ทั้งน้ีผลการด าเนินงานในอดีตมิไดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
18 



ตวัอยา่ง Free Hand 
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แผนการลงทุน ตวัอยา่งที่ 1 ตวัอยา่งที่ 2 ตวัอยา่งที่ 3 ตวัอยา่งที่ 4 

ธนพลสั (ตราสารหน้ี ระยะสั้น) - - - - 

ธนไพศาล (ตราสารหน้ี) 60% 50% 20% - 

JUMBO 25 (ตราสารทุนในประเทศ) 20% 25% 50% 50% 

Global Quality Growth (ตราสารทุนตา่งประเทศ) 20% 25% 30% 50% 

ค าแนะน าและความเสี่ยงของแตล่ะแผนการลงทุน 

เหมาะส าหรบั 

ผูท้ี่มีอายุ  

ต า่กว่า 40 ปี หรอื  

ผูท้ี่รบัความเสีย่งได ้ปานกลางค่อนขา้งสูง 

ผูท้ี่มีอายุ  

ต า่กว่า 40 ปี หรอื  

ผูท้ี่รบัความเสีย่งได ้

สูง 

 

ผูท้ี่มีอายุ  

ต า่กว่า 40 ปี หรอื  

ผูท้ี่รบัความเสีย่งได ้

สูงมาก 

 

วตัถุประสงค ์ เนน้การเตบิโตของเงินทุน 

ความผนัผวนและความเส่ียง ปานกลางค่อนขา้งสูง สูง สูงมาก 

ตวัอยา่ง Free Hand 



แผนการลงทุน ตวัอยา่งท่ี 1 ตวัอยา่งท่ี 2 ตวัอยา่งท่ี 3 ตวัอยา่งท่ี 4 

ธนพลสั (ตราสารหน้ี- ระยะสั้น) - - - - 

ธนไพศาล (ตราสารหน้ี) 60% 50% 20% - 

Jumbo25 (ตราสารทุนไทย) 20% 25% 50% 50% 

Global Quality Growth (ตราสารทุนตา่งประเทศ) 20% 25% 30% 50% 

ปี ผลตอบแทนรายปี (% ตอ่ปี) ยกเวน้ปี 2561 เป็นผลตอบแทนตั้งแตต่น้ปี 

2550 12.89% 15.29% 25.62% 27.28% 

2551 -15.67% -20.29% -34.44% -43.43% 

2552 20.22% 25.04% 42.41% 49.15% 

2553 11.70% 14.41% 25.57% 27.93% 

2554 1.34% 1.06% 1.61% -0.36% 

2555 12.78% 15.09% 23.21% 26.64% 

2556 8.25% 9.53% 9.25% 15.95% 

2557 6.97% 7.82% 10.60% 12.09% 

2558 0.56% 0.00% -4.39% -2.79% 

2559 6.03% 7.08% 12.88% 12.30% 

2560 10.67% 12.64% 18.48% 22.48% 

ธ.ค. 2561 -1.24% -1.81% -3.43% -4.68% 

ค่าเฉล่ีย (2550 – ธ.ค.2561) 5.82% 6.54% 8.80% 9.19% 

ค่าสะสม (2550 – ธ.ค.2561) 97.17% 113.83% 175.10% 187.12% 

Standard Deviation(SD)  9.32% 11.71% 20.01% 23.73% 

* จ  าลองผลตอบแทนน้ีจดัท าข้ึนเพื่อแสดงถึงลกัษณะของผลตอบแทนและความเส่ียงในอดีตของแต่ละแผนการลงทุน โดยค านวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมและตวัแทนของ   

  กองทุนรวม เช่น กองทุนหลกัหรือเกณฑม์าตรฐาน ในกรณีที่กองทุนยงัไม่ไดจ้ดัตั้งในช่วงเวลานั้นๆ ทั้งน้ีผลการด าเนินงานในอดีตมิไดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 21 

ตวัอยา่ง Free Hand 
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การปรบัพอรต์การลงทุน 
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วนัที่เป็นสมาชิก (อดีต) วนัที่ตอ้งการเปลี่ยนแผนการลงทุน 

   การเปลี่ยนสดัสว่นการลงทุนส าหรบัเงินเขา้ใหม่ (Reallocation) - เงินใหม่ 

   การปรบัสดัสว่นของมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) - เงินเก่า 

     การเปลี่ยนสดัสว่นการลงทุนส าหรบัเงินเขา้ใหม่ (Reallocation)       

         และ การปรบัสดัสว่นของมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) 
   

วิธีการปรบัพอรต์การลงทุน มี 3 วิธี ดงัน้ี 

 เงินเก่า 

  (Rebalance) 

เงินเขา้กองทุน 

ปรบัทั้งเงินใหม่และเงินเก่า 

     (Reallocation & Rebalance) 

อนาคต 

เกิดจากเงินสะสม, เงินสมทบ 

รวมทั้ งผลประโยชน์ ตั้ งแต่

วันที่ เ ป็นสมาชิกจนถึงวันที่

ตอ้งการเปลี่ยนแผน 

เงินเก่า เงินใหม่ 

  เงินใหม่ 

    (Reallocation) 

การปรบัพอรต์การลงทุน 
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1. จ  านวนครั้งในการปรบัพอรต์ :  
  Reallocation ไม่จ  ากดัจ  านวนครั้ง 

  Rebalance ไม่จ  ากดัจ  านวนครั้ง 
 

2. วิธีการปรบัพอรต์การลงทุน 

 เอกสาร 

 เอกสารแนบ 3 : หนงัสือแจง้ความประสงคก์ าหนด / เปลี่ยนสดัสว่นการลงทุน
ส าหรบัเงินเขา้ใหม่ 

 เอกสารแนบ 4 : หนงัสือแจง้ความประสงคป์รบัสดัสว่นของมูลค่าเงินลงทุน  
 
 

3. ขอ้จ  ากดัในการปรบัพอรต์การลงทุน : ส าหรบัเดือนมิถุนายน และ เดือนธนัวาคม บลจ.
ทหารไทย ขอสงวนสิทธ ิไม่รบัค ำสั่ง ท ารายการ Rebalance หากผลของการ Rebalance นั้นท า
ใหส้มาชิกไม่สามารถเขา้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม/นโยบายปลายทางไดท้นัก่อนวันท า

การสุดทา้ยของเดือน 

การปรบัพอรต์การลงทุน (ตอ่) 
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Cut off Time 
การปรับพอร์ตการลงทุน 

(Rebalance) 
ผ่านระบบ FundLink M Choice 

ภายในเวลา 13.30 น.* 

 

การปรบัพอรต์การลงทุน (ตอ่) 

ผ่านเอกสาร 

ภายในเวลา 12.00 น.* 

* ถา้ท ารายการ ภายใน เวลา cut off time และไม่มีรายการปรบัสดัส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance)  

  ท่ีไดร้บัก่อนหนา้น้ีอยูใ่นระหว่างด าเนินการจะท ารายการใหใ้นวนันั้น 

* ถา้ท ารายการ หลงั เวลา cut off time จะท ารายการในวนัท าการถดัไป หรือในวนัที่สามารถท ารายการได ้
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ระบบ FundLink M Choice Online 
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ระบบเพ่ือสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

1.  ขอ้มูลทัว่ไป 

• ขอ้มลูเฉพาะส่วนบริษัท

นายจา้ง  

• ขอ้มลูท่ีควรทราบ 

2.  สอบถามขอ้มูล 

• เงินลงทุนของสมาชิก 

• รายการเคล่ือนไหว 

• ขอ้มลูการเปล่ียนสดัส่วน

เงินเขา้ใหม ่และเงิน

ปัจจุบนั 

3.  ขอ้มูลยอ้นหลงั 

• มลูค่าหน่วยลงทุน

ยอ้นหลงั 

• ขอ้มลูยอ้นหลงั 

- การเปล่ียนสดัส่วนเงิน

เขา้ใหม ่และเงินปัจจุบนั 

• ใบรบัรอง/แจง้ยอด

สมาชิกกองทุนส ารอง

เล้ียงชีพ 

สมาชิกสามารถดขูอ้มูลของตวัเองจากระบบ ดงัน้ี 
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การลงทะเบียนเพื่อเขา้ระบบ                 
FundLink M Choice Online 



Page 29 

www.tmbam.com 
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การเขา้สูร่ะบบ 
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 Download คู่มือการใชง้าน  ลงทะเบียน 

การลงทะเบียน 
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การลงทะเบียน (ตอ่) 

กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

  

1. กรอกขอ้มูลให้

ครบถว้น 

2. คลิก ตกลง 

(ขอ้มูลสามารถดูไดจ้ากในใบรบัรอง/แจง้ยอดสมาชิกของทุนส ารองเล้ียงชีพ) 
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 xxxxx  xxxxx 

 xxxxx  xxxxx 

การลงทะเบียน (ตอ่) 

ระบบจะแจง้ผลการลงทะเบียนไปยงั E-mail ของ
สมาชิกท่ีไดร้ะบุไวใ้นขั้นตอนลงทะเบียน 
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ก าหนดรหสัผูใ้ช ้และ รหสัผ่าน 
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การท าแบบประเมินความเสี่ยง ผ่านระบบ                   
FundLink M Choice Online 
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แบบประเมินความเส่ียง 

คลิก แบบประเมินความเส่ียง 
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แบบประเมินความเส่ียง (ตอ่) 

คลิก แบบประเมิน 



Page 38 

แบบประเมินความเส่ียง (ตอ่) 

เลือก ภาษาท่ีตอ้งการ 

เลือก ตกลง 
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แบบประเมินความเส่ียง (ตอ่) 

ท าแบบประเมินใหค้รบ 11 ขอ้ 
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แบบประเมินความเส่ียง (ตอ่) 

 เลือก ตกลง 
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แบบประเมินความเส่ียง (ตอ่) 

1. คลิก รบัทราบเง่ือนไข 

2. ใส่รหสัผ่าน 

3. เลือก ตกลง 
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แบบประเมินความเส่ียง (ตอ่) 



Page 43 

แบบประเมินความเส่ียง (ตอ่) 
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การท ารายการผ่านระบบ                   
FundLink M Choice Online 
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ขอสิทธิใชบ้ริการธุรกรรมทางอินเตอรเ์น็ต 

คลิก ขอสิทธิใชบ้ริการธุรกรรมทางอินเตอรเ์น็ต 
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ขอสิทธิใชบ้ริการธุรกรรมทางอินเตอรเ์น็ต (ตอ่) 

 คลิก ตกลง/ รอการปลอดล็อคจาก

ระบบประมาณ T+1 วนัท าการ 

(ไม่ตอ้งพิมพเ์อกสาร) 

คลิก ยอมรบั

เง่ือนไข 
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ตรวจสอบสถานะการขอสิทธิ 

คลิก ตรวจสอบสถานะการขอสิทธิ 
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แจง้ปลดล็อคการขอสิทธิท ารายการ 

ระบบจะแจง้ผลไปยงั E-mail ของ

สมาชิกเม่ือไดร้บัการปลดล็อคแลว้ 

XXXXXX  XXXXXXXXX 

XXXXXX  XXXXXXXXX 
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ปลดล็อคการขอสิทธิท ารายการแลว้ 
(สมาชิกจะเห็นเมนูเพิ่มข้ึน) 
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Reallocation 

คลิก เปล่ียนสดัส่วนเงินลงทุน

ส าหรบัเงินเขา้ใหม ่
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เลือก เปล่ียนสัดส่วนการ

ลงทุนส าหรับเงินเขา้ใหม ่

โดยเลือกวา่ 

     1 .  เ ลื อกตามแผนการ

ลงทุน 1-4 ท่ีก าหนดไว ้  

หรือ 

     2.  เลือกก าหนดแผนเอง 

โดยใส่ % ท่ีจะลงทุนใน

ช่องขวามือ 

Reallocation (ตอ่) 

คลิก เพ่ือด าเนินการ 
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Rebalance 

คลิก การปรบัสดัส่วนมลูค่าเงินลงทุน 

แบบระบุสดัส่วน 
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Rebalance แบบระบุสดัสว่น 

คลิก เพ่ือด าเนินการ 

เลือก ปรับสัดส่วนมูลค่า

เงินลงทุน โดยเลือกวา่ 

     1 .  เ ลื อกตามแผนการ

ลงทุน 1-4 ท่ีก าหนดไว ้  

หรือ 

     2.  เลือกก าหนดแผนเอง 

โดยใส่ % ท่ีจะลงทุนใน

ช่องขวามือ 
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Rebalance 

คลิก การปรบัสดัส่วนมลูค่าเงินลงทุน 

แบบระบุนโยบายและจ านวนหน่วย 
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เ ลือก ปรับสัดส่ วน

มูลค่าเงินลงทุนโดย

ระบุนโยบายตน้ทาง

แ ล ะ น โ ย บ า ย

ปลายทาง 

Rebalance แบบระบุนโยบายและจ านวนหน่วย 

คลิก เพ่ือด าเนินการ 
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ยกเลิกรายการ (Reverse) 

คลิก เพ่ือยกเลิกรายการ 



Page 57 

คลิก ยกเลิกท่ีรายการท่ีตอ้งการยกเลิก 

ยกเลิกรายการ (Reverse) (ตอ่) 
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ยกเลิกรายการ (Reverse) (ตอ่) 

1. ใส่รหสัผ่าน เพ่ือ

ยืนยนัยกเลิกรายการ 

2. คลิก เพ่ือด าเนินการ 
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ยกเลิกรายการ (Reverse) (ตอ่) 
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การวางแผนการเกษียณ    

Retire Rich Workbook 

60 
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Retire Rich : โปรแกรมช่วยคาดการณค์วามพอเพียงของ PVD 

61 



Page 62 
62 

เขา้
โปรแกรม 

ใส่ขอ้มลู
พ้ืนฐาน 

แสดง
ผลลพัธ์ 

ปรับปรุง
แผน 

Retire Rich : โปรแกรมช่วยคาดการณค์วามพอเพียงของ PVD 
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Retire Rich : โปรแกรมช่วยคาดการณค์วามพอเพียงของ PVD 
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ใส่ข้อมลู 

ผูล้งทนุควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ เง่ือนไขผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 64 

Retire Rich : โปรแกรมช่วยคาดการณค์วามพอเพียงของ PVD 
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65 

โปรแกรมคำดกำรณ์มลูค่ำเงิน ณ วนัเกษียณ 

Retire Rich : โปรแกรมช่วยคาดการณค์วามพอเพียงของ PVD 
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สมมติฐำน : - เงนิเฟ้อ 3% ต่อปี : คา่ใชจ้า่ยหลงัเกษยีณจาก 15,000 บาท ปรบัดว้ยเงนิเฟ้อเป็น 23,370 บาท 
                 - จ านวนปีหลงัเกษยีณ 25 ปี 
                 - ผลตอบแทนหลงัเกษยีณ 5% ต่อปี 

Retire Rich : โปรแกรมช่วยคาดการณค์วามพอเพียงของ PVD 
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Retire Rich : โปรแกรมช่วยคาดการณค์วามพอเพียงของ PVD 
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• Retire Rich : ปรบัปรุงแผนการลงทุน 

68 

เข้าโปรแกรม ใส่ข้อมูลพืน้ฐาน แสดงผลลพัธ์ ปรับปรุงแผน 

5,814.38 บาท 

3,739,628.80 บาท 

1,830,852.45 
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15 

15 15 

Retire Rich : โปรแกรมช่วยคาดการณค์วามพอเพียงของ PVD 
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70 

11,62.76 บาท 

6,018,461.44 บาท 

447,980.19 

Retire Rich : โปรแกรมช่วยคาดการณค์วามพอเพียงของ PVD 
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สิทธิประโยชนเ์พิ่มเติม 

เพื่อสมาชิกกองทุน 
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สวสัดิการความคุม้ครองประกนัภยั 

อุบตัเิหตสุว่นบุคคลใหก้บัสมาชิกกองทุน 

บลจ.ทหารไทย ไดเ้พิ่มสวสัดิการ ความคุม้ครองประกนัภยัอุบตัเิหตสุ่วนบุคคล 

วงเงินคุม้ครอง 10,000 บาท ใหก้บัสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ TMBAM M 

Choice ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ทุกราย (บลจ.ทหารไทย เป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้า่ย) 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง ทุนประกนัภยั 

เสยีชีวิต สูญเสยีอวยัวะ ทุพพลภาพสิ้ นเชิงถาวร (อบ1.) 10,000 

การขบัขี่/โดยสารรถจกัรยานยนต ์ 5,000 

ถูกฆาตกรรม ถูกท ารา้ยรา่งกายโดยเจตนา 6,000 

โดยสารยานพาหนะสาธารณะ/ขณะอยูใ่นอาคารสาธารณะ  20,000 

ค่าปลงศพ 1,000 
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การกรอกใบสมคัรสมาชิก 

ส าหรบักองทุนใหม่ 
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การกรอกใบสมคัรสมาชิกกองทุน 

ระบุวนัที่มีสิทธ์ิ/สมคัรเขา้เป็นสมาชิก 

(ส าหรบัสมาชิกเดิมที่โอนยา้ย 

ระบุวนัที่ 1 มกราคม 2562) 

ระบุขอ้มูลส่วนตวัของสมาชิก 

(ตั้งแตเ่ดือน มกราคม 2562)  

และสมาชิกลงลายมือช่ือ 
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การกรอกแบบฟอรม์แตง่ตั้งผูร้บัผลประโยชน ์

ระบุวนัที่ 

(ส าหรบัสมาชิกเดิมที่โอนยา้ย 

ระบุวนัที่ 1 มกราคม 2562) 

สมาชิกลงลายมือช่ือ 

ค าแนะน า 

1.หา้มขีดฆ่า ลบลิควิด เขียนผิด กรอกใบใหม ่

2.ใส่เปอรเ์ซ็นตเ์ป็นตวัเลขถว้น ไมม่ีจุดทศนิยม 

3.รวมเปอรเ์ซ็นตใ์หค้รบ 100% 
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การกรอกใบแบบประเมินความเสี่ยง 

สมาชิกลงลายมือช่ือ (หน้า 2) 

วิธีการกรอกใบแบบประเมินความเสีย่ง 

1. สมาชิกกรอกขอ้มลูส่วนตวั 

2. สมาชิกตอบค าถาม 11 ขอ้ 

 

การนบัคะแนน 

นับคะแนนจากตวัเลขหนา้ค าตอบท่ีเลือกนับใน

ส่วนท่ี II ขอ้ 1-10 

ระบุวนัที่ 

(ส าหรบัสมาชิกเดิมที่โอนยา้ย 

ระบุวนัที่ 1 มกราคม 2562) 
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QR Code : TMBAM 
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ค าเตอืน  

 ผลการด าเนินงานของกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการวดัผลการ

ด าเนินงานของกองทุนส ารองเล้ียงชีพของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน  ผลการด าเนินงาน

ในอดีตมิไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 การลงทุนยอ่มมีความเสี่ยง ก่อนการตดัสินใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจลงทุน 

 ท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 

 

ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน-กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

บลจ. ทหารไทย  โทร 0-2838-1800  

www.tmbam.com 
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Appendix 
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กองทุนส ารองเล้ียงชีพคืออะไร และมีขอ้ดีอยา่งไร 
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วตัถุประสงคข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

กองทุนท่ีลกูจา้งและนายจา้งรว่มกนัจดัตัง้ข้ึนดว้ยความสมคัรใจ 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  

• ส่งเสริมการออมระยะยาว เพ่ือประโยชนใ์นยามชราภาพของลูกจา้ง 

• เป็นหลกัประกนัของครอบครวักรณีลูกจา้งออกจากงาน เกษียณอายุ ออกจาก

กองทุน หรือ เสียชีวิต 

• เป็นการสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างนายจา้งและลกูจา้ง เพ่ิมแรงจูงใจให้

ลกูจา้งอยูก่บันายจา้งนานข้ึน 
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ลกูจา้ง 

 

องคป์ระกอบของเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

เงินสะสม 
ผลประโยชน ์

เงินสะสม 

เม่ือส้ินสุดสมาชิกภาพ 

ลกูจา้งมีสิทธ์ิไดร้บัเต็มจ านวน 

นายจา้ง 

 

เงินสมทบ 
ผลประโยชน ์

เงินสมทบ 

นายจา้งมีสิทธ์ิก าหนดเง่ือนไขในการจา่ยเงิน 
โดยระบุในขอ้บงัคบักองทุน 
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ขอ้ดีของการจดัตัง้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ส าหรบัลกูจา้ง 

• สรา้งวนัิยในการออมเป็นประจ าทุกเดือน และมีนายจา้งช่วยออมอีกทาง 

• มีหลกัประกนัท่ีมัน่คงเมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือ

เสียชีวติ 

• เป็นเงินออมท่ีมีคนดแูลระดบัมืออาชีพจดัการลงทุนเพื่อเพิ่มผลประโยชน์

ใหก้องทุน 

• กองทุนท่ีจดทะเบียนแลว้จะมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกิจการ

ของนายจา้ง สิทธิเรียกรอ้งเงินจากกองทุนไมอ่าจโอนกนัได ้และไมอ่ยูใ่น

ความรบัผิดแหง่การบงัคบัคดี 

• ไดร้บัสิทธิประโยชน์ทางภาษี 3 ชั้น 
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สิทธิประโยชนภ์าษี 3 ชั้นส าหรบัลกูจา้ง 

ชั้นท่ี 1 

• เมื่อสมาชิกจา่ยเงินสะสมเขา้กองทุน  

• สามารถน าไปหกัลดหยอ่นค่าใชจ้า่ยไดปี้ละ 500,000 บาท 

ชั้นท่ี 2 

• ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้ นจากการลงทุน 

• ไดร้บัยกเวน้ภาษี 

ชั้นท่ี 3 

• ไดร้บัยกเวน้ภาษีเมื่อสมาชิกลาออกจากกองทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

• เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบรูณแ์ละเป็นสมาชิกกองทุนมาแลว้ไมน่้อยกวา่ 5 ปี 

• ทุพพลภาพ 

• เสียชีวติ 
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สิทธิประโยชนภ์าษี - ลกูจา้ง(ตอ่)  

เงินสะสม 

จา่ยเขา้กองทุน 

หกัค่าลดหยอ่น 

หกัค่าใชจ้า่ย สว่นที่เกิน 10,000 บาท แตไ่ม่เกิน

รอ้ยละ 15 ของค่าจา้งและไม่เกิน 

490,000 บาท 

ตามที่จา่ยจริง แตไ่ม่เกินปีละ 

10,000 บาท 

รวม 500,000 บาท 

1. เม่ือสมาชิกจา่ยเงินสะสมเขา้กองทุน 
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สิทธิประโยชนภ์าษี - ลกูจา้ง(ตอ่)  

2. ผลประโยชนท่ี์เกิดจากการลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไดร้บัยกเวน้ภาษี 

ผลประโยชน์จากเงินลงทุนของ 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เช่น  ดอกเบ้ีย 

เงินปันผล และก าไรจากการขาย

หลกัทรพัย ์

ไดร้บัยกเวน้

ภาษี 
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สิทธิประโยชนภ์าษี - ลกูจา้ง(ตอ่)  

3. เม่ือสมาชิกลาออกจากกองทุน 

เงินท่ีน ามาค านวณภาษี ประกอบดว้ยเงิน 3 ส่วน ไดแ้ก ่

เงินสะสม 
ผลประโยชน ์

เงินสะสม 
เงินสมทบ 

ผลประโยชน ์

เงินสมทบ 

ไม่ตอ้ง 

น ามาค านวณภาษี 

น ามารวมเพื่อค านวณภาษี 

การค านวณภาษีแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 กรณีดงัต่อไปน้ี 
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สิทธิประโยชนภ์าษี - ลกูจา้ง(ตอ่)  

ผลประโยชน ์

เงินสะสม 

เงินสมทบ 

ผลประโยชน ์

เงินสมทบ 

3. เม่ือสมาชิกลาออกจากกองทุน 

• ไม่ไดร้บัการยกเวน้ 

• เสียภาษีเงินไดต้ามปกติ 

1. อายุงาน < 5 ปี 

หรือลาออกจากกองทุน

โดยไม่ลาออกจากงาน 

• ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี 

• หกัค่าใชจ้า่ยได ้2 ส่วน 
2. อายุงาน ≥ 5 ปี 

• ไดร้บัการยกเวน้ภาษี ไม่ตอ้งน าไป

ค านวณเงินไดเ้พ่ือเสียภาษี 

3. อายุครบ 55 ปีบริบรูณ ์

และอายุสมาชิก ≥ 5 ปี, 
ทุพพลภาพ หรือ เสียชีวติ 
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600,000 บาท  

 

 

500,000 บาท 

ไดร้บัยกเวน้ 

สิทธิประโยชนภ์าษี - ลกูจา้ง(ตอ่)  

3. กรณีสมาชิกลาออกจากกองทุนและลาออกจากงาน เม่ืออายุงาน ≥ 5 ปี 

หกัค่าใชจ้า่ยได ้2 ส่วน 1. น า 7000 x จ านวนปีท่ีท างาน 

  2. หกัค่าใชจ้า่ยไดอี้ก 50% 

ตวัอยา่ง สมาชิกไดร้บัเงินจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 1,100,000 บาท มีอายุงาน 10 ปี 

เงินสะสม 
ผลประโยชน ์

เงินสะสม 
เงินสมทบ 

ผลประโยชน ์

เงินสมทบ 

       หกัค่าใชจ้า่ยได ้7,000 X 10        =    70,000 บาท 

             เหลือ                             =  530,000 บาท 

       หกัค่าใชจ้า่ยไดอี้ก 50%              =  265,000 บาท 

             เงินที่น ามาคิดภาษีเงินได ้            =  265,000 บาท  

น าไปค านวณภาษีเงินไดโ้ดยแยกยืน่ 

ไม่ตอ้งรวมกบัรายไดอ้ื่น ซ่ึงจะตอ้ง

เสยีภาษี 13,250 บาทเท่านั้น 

         1 - 150,000  บาท    เสียภาษี 5%   =  150,000 * 5%    =  7,500   บาท 

150,001 – 300,000  บาท เสียภาษี 5%   =  115,000 * 5%    =  5,750  บาท 
13,250   บาท  วิธีการค านวณภาษี 
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ทางเลือกส าหรบัสมาชิกท่ีส้ินสุดสมาชิกภาพ 

 

 

• รวดเร็ว รบัเงินไมเ่กิน 7 

วนัท าการหลงัจากไดร้บั

เอกสารครบถว้น (ก่อน

เท่ียง) 

• สะดวก เลือกรบัเป็นเช็ค 

หรือ 

• ประหยดัค่าใชจ้า่ย โอนเขา้

บญัชี ไมม่ีค่าใชจ้า่ยการโอน 

 

1. แจง้ขอรบัเงิน 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

• วางแผนประหยดัภาษี 

(อายุ ≥ 55 ปี และเป็น
สมาชิก ≥  5 ปี) 

• ออมตอ่เน่ืองเมื่อยา้ยงาน 

• เพื่อการลงทุน 

2. คงเงิน*  

 

• ประหยดัค่าใชจ้า่ย 

ไมม่ีค่าธรรมเนียม

คงเงินรายปี 

• เพิ่มโอกาสในการ

ลงทุน 

3. โอน PVD ไป RMF 

*เกณฑก์ารคงเงิน  

1. การคงเงินตอ้งคงไวท้ั้งกอ้น  

2. คงเงินไดไ้ม่จ ากดัระยะเวลา  

3. ผลตอบแทนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนท่ีสมาชิกเลือก  

4. ค่าใชจ้า่ยในการคงเงิน 500 บาทต่อปี (รวม VAT แลว้) 
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ขอ้บงัคบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ TMBAM M Choice ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 

เฉพาะส่วน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
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ขอ้บงัคบักองทุนเฉพาะสว่น 

 

 
เงื่อนไขการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกกองทุน   

 ใหเ้ป็นไปตามความสมคัรใจของลกูจา้ง และลกูจา้งมีสิทธิสมคัรเขา้เป็นสมาชิกกองทุนได ้จะตอ้งเป็น

ผูท้ี่บรรจุเป็นพนักงานสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัที่จา้งดว้ยงบประมาณ

แผ่นดิน หรือ เงินรายได ้หรือ พนักงานสถาบนัที่เปล่ียนสถานภาพมาจากขา้ราชการ  

 โดยยื่นใบสมัครเขา้เป็นสมาชิกตามแบบฟอรม์ที่บริษัทจดัการก าหนด ต่อคณะกรรมการกองทุน

เฉพาะส่วนและใหมี้ผลนับตั้งแตว่นัท่ีไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วน 

 ในกรณีท่ีสมาชิกลาออกจากกองทุนโดยไม่ลาออกจากงาน ซ่ึงรวมถึงการลาออกจากกองทุนน้ี และ/

หรือการลาออกจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพอ่ืนภายใตน้ายจา้งรายเดียวกนั สมาชิกสามารถสมคัรเขา้

เป็นสมาชิกกองทุนไดอี้กเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยตอ้งลาออกจากกองทุนไปแลว้ไม่ต า่กว่า 1 ปี นับ

จากวนัส้ินสุดสมาชิกจากกรณีดงักล่าว 

 อายุงาน : ระยะเวลาท างานตั้งแต่ไดร้บัการบรรจุเขา้เป็นพนักงานจนถึงวนัท างานสุดทา้ย ทั้งน้ี ให้

นับรวมระยะเวลาท างานกบันายจา้งที่เป็นบริษทัในเครือดว้ย (ถา้มี) 
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ขอ้บงัคบักองทุนเฉพาะสว่น 

 

 
เงื่อนไขการจา่ยเงินเขา้กองทุน 

  อตัราสะสม 

 สมาชิกเลือกจา่ยเงินสะสมในอตัรารอ้ยละ 3 - 15 ของค่าจา้ง ทั้งน้ี สมาชิกสามารถ

เปล่ียนแปลงอตัราเงินสะสมดงักล่าวไดปี้ละ 1 ครั้ง และตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนทราบ

เป็นลายลกัษณอ์กัษรภายในเดือนกนัยายนของทุกปี โดยอตัราเงินสะสมใหม่จะเร่ิมมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่

เดือนตลุาคมของปีนั้น 

อตัราสมทบ : นายจา้งจา่ยเงินสมทบในอตัรารอ้ยละ 8 ของค่าจา้ง 
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อายุงาน/อายุสมาชิกภาพ 

อตัราเงินสมทบและผลประโยชนข์องเงินสมทบ 

ท่ีกองทุนจะจา่ยเม่ือสมาชิกส้ินสุดสมาชิกภาพ (รอ้ยละ) 

นอ้ยกว่าหรือเทา่กบั 6 เดือน 
0 

มากกว่า 6 เดือน แตไ่ม่เกิน 2 ปี 6 เดือน 
50 

มากกว่า 2 ปี 6 เดือน แตไ่ม่เกิน 5 ปี 6 เดือน 
75 

มากกว่า  5 ปี 6 เดือนข้ึนไป 
100 

(1) สมาชิกที่ เคย ลาออกจากกองทุน สมาชิกผูน้ั้นมีสิทธิไดร้บัเงินสมทบและผลประโยชนข์องเงินสมทบ

ตาม อายุสมาชิกภาพ ของสมาชิกนั้นในกองทุน 

(2) นอกจากกรณีตาม (1) แลว้ สมาชิกผูน้ั้นมีสิทธิไดร้บัเงินสมทบและผลประโยชนข์องเงินสมทบตาม 

อายุงาน 
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 สมาชิกที่พน้จากการเป็นลกูจา้งดว้ยเหตถุูกไล่ออก เน่ืองจากฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน หรือ

ระเบียบ หรือค าสัง่ของนายจา้งอนัชอบดว้ยกฎหมาย และเป็นธรรมในเร่ืองท่ีรา้ยแรง สมาชิกผูน้ั้นไม่มี

สิทธิไดร้บัเงินสมทบ และผลประโยชนข์องเงินสมทบ 

 

 เงินสมทบและผลโยชนข์องเงินสมทบส่วนที่ไม่ไดจ้า่ยใหแ้ก่สมาชิก : ใหก้ระจายเงินดงักล่าวไปยงั

นโยบายการลงทุนท่ีมีลกูจา้งของนายจา้งรายนั้นท่ีเป็นสมาชิกอยู ่ตามส่วนไดเ้สียของสมาชิกแตล่ะราย

ในแตล่ะนโยบายการลงทุนนั้น โดยแสดงไวใ้นรูปของผลประโยชนเ์งินสะสม และผลประโยชนเ์งิน

สมทบ เวน้แต ่หากไม่มีสมาชิกเหลืออยูภ่ายใตน้ายจา้งรายน้ี ใหเ้งินสมทบและผลประโยชนข์องเงิน

สมทบส่วนที่ไม่ไดจ้า่ยใหแ้ก่สมาชิก ส่งคืนกลบัเป็นรายไดข้องนายจา้ง 
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  กองทุนจะจา่ยเงินสมทบและผลประโยชนข์องเงินสมทบทั้งจ  านวน โดยไม่ค านึงถึง   

 เง่ือนไขส าหรบัการส้ินสมาชิกภาพของสมาชิกในกรณีดงัตอ่ไปน้ี  
 เสียชีวิต 

 ทุพพลภาพ 

 เกษียณอายุ 

 พน้จากการเป็นลกูจา้งดว้ยเหตนุายจา้งเลิกจา้ง โดยสมาชิกผูน้ั้นไม่ไดก้ระท าความผิด

ตอ่ระเบียบขอ้บงัคบัการท างานของนายจา้ง 

 นายจา้งถอนตวัออกจากการเป็นนายจา้งของกองทุนตามหมวด 12 ขอ้ 7 

   

 

 
เงื่อนไขการจา่ยออก 


