
 

 

คูมือสมาชิก 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คูมือสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 
 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 



หลังปก 
 
  คูมือฉบับนี้จัดทําขึ้นดวยวัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิกกองทุนสามารถใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติเมื่อดํารงสมาชิกภาพในกองทุนสํารองเล้ียงชีพ อยางไรก็ดี ขอมูลที่ปรากฏอยูในสิ่งพิมพฉบับนี้ไม
ไดเปนเอกสารที่ใชบังคับตามกฎหมาย เปนเพียงการนําเสนอหลักปฏิบัติที่ดีในการเปนสมาชิกกองทุนเทา
นั้น โดยสํานักงานหวังวา เม่ือสมาชิกกองทุนไดยึดถือและปฏิบัติตามแนวทาง ในส่ิงพิมพฉบับนี้แลวจะชวย
สรางความเขาใจ และความมั่นใจแกสมาชิกในการออมเงินผานกองทุนสํารองเล้ียงชีพได 
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หมายเหตุ : สมาชิกสามารถหาขอมูลสําคัญหลายเร่ืองไดจากขอบังคับกองทุน โดยติดตอขอดูไดที่คณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ขอมูลขางตน 
                  อาจเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูการแกไขขอบังคับกองทุน เชน ชื่อกองทุน ชื่อบริษัทจัดการ คณะกรรมการกองทุน นโยบายการลงทุน   
                  อัตราเงินสะสม และเงินสมทบสมทบ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนมีหนาที่ตองเปดเผยการแกไขขอบังคับกองทุนใหสมาชิก            
                  ไดรับทราบ ดังนั้น สมาชิกควรติดตามการแกไขขอมูลดังกลาวจากคณะกรรมการกองทุนดวย                 
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2. รูไวกอนเปนสมาชิกกองทุน        
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  การเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุน   
4. การใหสมาชิกเลือกนโยบายการลงทุน 
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  การแจงส้ินสมาชิกภาพ 
  การไดรับเงินจากกองทุน 
  กรณีสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพและมีปญหากับนายจาง 
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6. ทําอยางไรเมื่อมีปญหาหรืออยากรองเรียน 
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1. เกร็ดความรูเร่ืองกองทุน 
 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนสวัสดิการสําคัญที่นายจางจัดใหแกลูกจางท่ีสมัครใจเขารวมเปนสมาชิก
กองทุนโดยจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยมี               
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมระยะยาวของลูกจาง ทําใหลูกจางมีเงินออมไวใชเม่ือเกษียณอายุ หรือเมื่อ
ออกจากงาน ดังนั้น เมื่อลูกจางเขาระบบการออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแลว สมาชิกจะไดรับเงินก็ตอเม่ือ
สิ้นสมาชิกภาพไปจากกองทุนไมวาดวยเหตุใดตามที่ขอบังคับกองทุนกําหนด  
 

โครงสรางของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
  

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายจาง ลูกจาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการกองทุน 

บริษัทจัดการ 

ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสอบบัญชี 

ผูปฏิบัติการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

จายเงินสมทบ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 ลงทุน 

จายเงินสะสม 

บุคคลท่ีสมาชิกตองรูจัก 
  คณะกรรมการกองทุน โดยที่กองทุนม
ในการดําเนินธุรกรรมตางๆ แทนกองทุน ซ่ึงประก
ลูกจาง ดังน้ัน คณะกรรมการกองทุนถือไดวาเปนบ
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทจัดการ เปนผูมีหนาที่นําเงินของ
ประเภทตางๆ ตามนโยบายการลงทุนของกองทุน 
สมาชิกภาพ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะตองไมใชนายจา
สํานักงาน ก.ล.ต. ดวย และกองทุน 1 กองทุนอาจม

 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนห
เกี่ยวของกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และมีฐานะเปน

 

 

ผลประโยชน 
ของเงินสมทบ
หุนสามัญ / หพันธบัตร
เงินฝาก

ีสภาพเปนนิติบุคคล คณะกรรมการกอง
อบดวยตัวแทนจากฝายนายจาง และตัว
ุคคลสําคัญสําหรับสมาชิกในการขอคํา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไปลงทุนในตรา
รวมทั้ง มีหนาที่จายเงินจากกองทุนใหแ
ง และจะตองไดรับใบอนุญาตในการปร
ีบริษัทจัดการมากกวา 1 แหงได           
นวยงานของรัฐที่ทําหนาท่ีกํากับดูแลบ
นายทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
ผลประโยชน 
ของเงินสะสม
ุนกู 
ตราสารทางการเงินอื่นๆ

ทุนจึงเปนตัวแทน
แทนจากฝาย              
ปรึกษา หรือขอ              

สารทางการเงิน
กสมาชิกท่ีส้ิน
ะกอบธุรกิจจาก

        
ุคคลตางๆ ที่                
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2. รูไวกอนเปนสมาชิกกองทุน 
 

 รูเร่ืองกองทุนจากขอบังคับ 

  กอนที่จะเริ่มเขาเปนสมาชิกกองทุนขั้นตอนแรกที่สําคัญอยางยิ่ง คือ การอาน และ                       
ทําความเขาใจกับขอบังคับกองทุน เพราะขอบังคับเปรียบเสมือนกับ “แผนที่” เดินทางที่จะบอกถึงกฎ กติกา 
และสิทธิตางๆ ตั้งแตการเขาเปนสมาชิก จนถึงการสิ้นสุดสมาชิกภาพจากกองทุนวาตองทําอยางไร  
 

  โดยปกติแลวสมาชิกสามารถขอดูขอบังคับกองทุนไดตลอดเวลา รวมถึงหากมีการแกไข         
ขอบังคับกองทุนสมาชิกมีสิทธิในการไดรับรูถึงการแกไขขอบังคับกองทุนนั้นๆ ดวย ทั้งนี้ การแกไขขอ
บังคับกองทุนจะตองไมกระทบสิทธิ หรือลดสิทธิประโยชนที่สมาชิกพึงได ซ่ึงสมาชิกสามารถขอดูขอบังคับ
กองทุนไดจากบุคคลตอไปนี้ 
 

ลําดับท่ี 2  
บริษัทจัดการ

 ลําดับท่ี 1 
 คณะกรรมการกองทุน 

ลําดับท่ี 3  
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
 

ประเด็นสําคัญในขอบังคับกองทุนท่ีสมาชิกควรรู 
1. อัตราเงินสะสมของสมาชิก เปนเงินที่สมาชิกถูกหักจากคาจางทุกเดือนในอัตรารอยละ 2-15 

ของคาจาง แตทั้งนี้ตองไมเกินอัตราเงินสมทบของนายจาง ดังนั้น สมาชิกจึงจําเปนตองรูอัตราเงินสะสมที่กําหนด
ไวในขอบังคับ เพื่อจะไดเลือกอัตราเงินสะสมที่ตนเองมีความสามารถที่จะใหหักไดเมื่อเทียบกับรายไดและรายจาย
ของตนเองในแตละเดือน  

2. อัตราเงินสมทบของนายจาง เงินนี้เปนเงินที่นายจางชวยสมทบใหแกสมาชิกอีกแรง 
โดยนายจางจะตองจายเงินเขากองทุนทุกครั้งที่มีการจายคาจางตามอัตราที่กําหนดไวในขอบังคับกองทุน 

3. การไดรับเงินสมทบ และผลประโยชน (vesting) กรณีสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ สมาชิกควร
จะตองตรวจสอบสิทธิ และประโยชนที่สมาชิกจะไดรับเมื่อส้ินสมาชิกภาพจากกองทุนตามที่กําหนดไวใน                 
ขอบังคับกองทุนดวย 

4. การสิ้นสุดสมาชิกภาพ ขอบังคับโดยสวนใหญจะกําหนดเงื่อนไขเปนกรณี  ทั่วๆ ไป 
เชน ส้ินสุดสมาชิกภาพดวยเหตุเกษียณอายุ เสียชีวิต ลาออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน แตบางกองทุน
อาจกําหนดเง่ือนไขวาสมาชิกที่ลาออกจากกองทุนโดยไมลาออกจากงาน จะกําหนดเงื่อนไขการกลับเขาเปน
สมาชิกอีกครั้ง เชน บางกองทุนอาจไมใหกลับเขามาอีก หรืออาจใหกลับเขามาอีกแตมีกําหนดระยะเวลา เชน 
ตองลาออกจากกองทุนโดยไมออกจากงานมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน เปนตน 
 
เร่ืองตองรู  การออมผานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนการออมเงินระยะยาวเพื่อใหสมาชิกมีเงินไวใชเม่ือ
เกษียณอายุ หรือไมมีงานทํา ดังนั้น การท่ีสมาชิกลาออกจากกองทุนโดยไมออกจากงานเพื่อตองการนําเงิน
จากกองทุนไปใช สมาชิกควรพิจารณาถึงความจําเปนและความเหมาะสม เพราะเงินที่สมาชิกไดรับนั้น                
จะตองถูกนําไปคํานวณเพื่อเสียภาษีดวย 
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 การสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุน 
1. สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามที่ขอบังคับกองทุนกําหนดกรอกใบสมัครการเขาเปนสมาชิกกองทุน 

ตามแบบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด โดยมีประเด็นสําคัญที่ตองระบุ ดังน้ี 
- อัตราเงินสะสม บางกองทุนสามารถใหสมาชิกเลือกอัตราการจายเงินสะสมได ดังนั้น

สมาชิกตองระบุอัตราใหชัดเจน และควรทราบดวยวาขอบังคับกองทุนกําหนดใหสามารถเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดังกลาวไดหรือไม และถามีการเปลี่ยนแปลงไดสามารถเปลี่ยนแปลงไดปละกี่คร้ัง ตองแจงเปลี่ยนแปลงใน
ชวงระยะเวลาใด และมีเงื่อนไขอื่นใดหรือไม  

- ชื่อผูรับผลประโยชน ควรจะระบุช่ือผูรับผลประโยชนจากเงินกองทุนกรณีที่สมาชิก
เสียชีวิต ซ่ึงสวนใหญแตละกองทุนจะมีแบบฟอรมหนังสือผูรับประโยชน ถาสมาชิกไมระบุผูรับประโยชน
ไว เมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ เงินที่ไดรับจากกองทุนจะตกแกบุคคลตามกฎหมาย ดังนี้ 

1. บุตร ไดรับ 2 สวน แตถามีบุตรตั้งแต 3 คนขึ้นไปใหไดรับ 3 สวน 
2. สามีหรือภรรยาใหไดรับ 1 สวน 
3. บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรับ 1 สวน 
ทั้งนี้ บุคคลดังกลาวจะตองเปนบุคคลที่ชอบดวยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย เชน กรณีสามี-ภรรยา จะตองจดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมาย หรือกรณีบุตร หากบิดา
มารดาไมไดจดทะเบียนสมรสกันใหถือวาเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของมารดา แตจะเปนบุตรโดยชอบ
ดวยกฎหมายของบิดาไดก็ตอเมื่อบิดานั้นตองขอจดทะเบียนรับรองบุตรกอน เปนตน แตหากไมมีบุคคล          
ดังกลาว เงินจากกองทุนของสมาชิกจะตองตกแกทายาทตามกฎหมาย และถาไมมีทายาทตามกฎหมาย               
เงินดังกลาวจะตกแกกองทุน  

 การเปลี่ยนแปลงผูรับประโยชน ช่ือผูรับประโยชนที่สมาชิกระบุไวสามารถ               
เปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกับสมาชิกที่จะกําหนดใหใครเปนผูรับประโยชน โดยสมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงได
โดยแจงตอคณะกรรมการกองทุน  
 2.   เมื่อไดสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนแลว ควรจะตองจดขอมูลตางๆ ไว โดยอาจระบุในแบบ
กรอกขอมูลสําคัญของสมาชิกในหนาแรก เชน อัตราเงินสะสม อัตราเงินสมทบ ช่ือผูรับประโยชน เปนตน 
เพื่อเตือนความจําเมื่อถึงคราวจําเปนที่จะตองอางอิงถึงขอมูลดังกลาวในอนาคต  
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 สิทธิประโยชนทางภาษีท่ีสมาชิกจะไดรับ 
 

1.  สิทธิประโยชนรายป 
  เงินสะสมที่สมาชิกจายเขากองทุนไมเกิน 300,000 บาท ไดรับยกเวนไมตองนําไปรวมคํานวณเงินไดเพื่อ

เสียภาษีเงินไดในแตละป 
 

2. สิทธิประโยชนเม่ือสิ้นสมาชิกภาพ     
 
 
 
      

ผลประโยชนของ
เงินสะสม

เงินสมทบ

จะเสียภาษีหรือไมขึ้นอยูกับเงื่อนไข ดังน้ี 

ผลประโยชนของ
เงินสมทบ

เงินสะสม 

  
 
 
 

ไมตองเสียภาษี 

 
1. ไมตองเสียภาษี หากสิ้นสมาชิกภาพเมื่อเกษียณอายุตามขอบังคับบริษัท + อายุตั้งแต 55 ปขึ้นไป +                             

เปนสมาชิกกองทุนไมนอยกวา 5 ป 
 หมายเหตุ :  กรณีเกษียณอายุกอนกําหนด (early retirement) ไมถือวาเขาเงื่อนไขนี้ 
 

2. เสียภาษีบางสวน ส้ินสมาชิกภาพกอนเกษียณ และมีอายุงานไมนอยกวา 5 ป คํานวณภาษีตามสูตร ดังนี้ 
 A 

2 
7,000

X 
จํานวนปท่ีทํางาน

A  
 
 

 

เงินสมทบ 
+ 

ผลประโยชนของเงินสะสม 
+ 

ผลประโยชนของเงินสมทบ 
 

3.  เสียภาษีท้ังจํานวน  กรณีไมเขาเงื่อนไขตามขอ 1 และ 2 จะตองนําเงินทั้ง 3 สวนที่ไดรับทั้งหมด
เปนเงินไดเพื่อเสียภาษีเงินไดในปภาษีที่ไดรับเงินนั้นตามหลักเกณฑที่กรมสรรพากรกําหนด 

 แตท้ังนี้ !!! มีวิธีการรักษาสิทธิประโยชนทางภาษีกรณีที่สมาชิกส ิ้นสมาชิกภาพเนื่องจากเปลี่ย
ใหมแลวอายุงานหรืออายุสมาชิกไมตอเนื่อง เชน ไมสามารถเขาเปนสมาชิกในกองทุนใหมไดทันทีเน
ติดระยะเวลาทดลองงาน เปนตน สมาชิกสามารถขอคงเงินไวในกองทุนเดิมไดไมเกิน 1 ป เมื่อไดงาน
แลวคอยแจงโอนยายเงินจากกองทุนเดิมไปยังกองทุนใหมได  

 

 

ไดเทาไร           
เอาไป           
คํานวณภาษี 
มารวม

นงาน
ื่องจาก
ใหม
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3. เมื่อเปนสมาชิกกองทุน 
 เมื่อเขาเปนสมาชิกกองทุนแลวหนาท่ีของคุณเพิ่งเริ่มตนขึ้นในการดูแลรักษาผลประโยชนของ                     
ตัวคุณเอง ซ่ึงถาพิจารณาเปนชวงเวลาแลว หนาที่ของสมาชิกที่มีกับกองทุนนั้นถือไดวามีเร่ืองที่ตองปฏิบัติกัน
ตลอดเลยทีเดียว ในเรื่องตางๆ ตอไปนี้ 
 
1.  การตรวจสอบการหักเงินสะสม และเงินสมทบ 
 การตรวจสอบเงินที่นายจางหักจากเงินเดือนนําสงเขากองทุนในแตละงวดวาถูกตองหรือไม โดยใน
เบื้องตนอาจตรวจสอบจากใบแจงการจายเงินเดือนของตน ซ่ึงจะแสดงยอดเงินสะสมที่ถูกหักไปจากคาจาง                    
งวดน้ันเปนจํานวนเทาไร ซ่ึงสมาชิกควรเก็บตัวเลขที่ถูกหักนี้ไวเพื่อทําการตรวจสอบความถูกตอง (สามารถ
กรอกขอมูลดังกลาวไดท่ีแบบตรวจสอบขอมูลการนําสงเงินสะสม-สมทบเขากองทุนแตละงวดคาจางทายเลม) 
 

ตัวอยาง 
 สมาชิกไดรับอัตราเงินเดือน 10,000 บาท อัตราเงินสะสม 5%  
 ณ วันที่มีการจายคาจางสมาชิกจะไดรับการแจงยอดหักเงินสะสม จํานวน 10,000 x 5% = 500 บาท  
 
 

2.  การตรวจสอบรายงานรายตัวสมาชิก 
ทุกๆ 6 เดือนเปนอยางนอย บริษัทจัดการจะตองจัดทํารายงานรายตัวน้ีสงใหสมาชิก โดยสวน

ใหญจะจัดสงใหภายในเดือนมกราคม และกรกฎาคมของทุกป ซ่ึงรายงานดังกลาวจะแสดงถึงขอมูลในสวน
ของยอดเงินสะสม-สมทบ / จํานวนหนวยของสมาชิกในกองทุน และผลการดําเนินงานของกองทุน เปนตน 
ดังนั้น สมาชิกควรทําการตรวจสอบรายงานรายตัวสมาชิกเพื่อรักษาสิทธิประโยชนของสมาชิกเอง  
ตัวอยางแบบรายงานราย 6 เดือน  

 
สวนของสมาชิก  สวนของนายจาง  

เงินสะสม ผลประโยชน เงินสมทบ ผลประโยชน 
20,000 400 32,000 480 
5,000 100 8,000 120 
25,000 500 40,000 600 

 

ยอดยกมา  

เงินนําเขาระหวางป 
ยอดรวม  

สวนของสมาชิก  สวนของนายจาง  มูลคาตอหนวย      
ณ วันท่ีรายงาน  จํานวนหนวย จํานวนเงิน จํานวนหนวย จํานวนเงิน 

11.2546 453.1480 5,100 721.4828 8,120 
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 ส่ิงที่ควรตรวจสอบในรายงานรายตัวสมาชิก ไดแก 
 ยอดยกมา แสดงถึงเงินสะสมและเงินสมทบทั้งหมดท่ีมีการนําสงเขากองทุนเพื่อสมาชิกตั้ง

แตวันแรกที่เขาเปนสมาชิกจนถึงงวดคาจางสุดทายกอนรอบการรายงาน 
 เงินนําเขาระหวางป แสดงถึงเงินสะสมและเงินสมทบทั้งหมดที่มีการนําสงเขากองทุนเพื่อ

สมาชิกตั้งแตตนปจนถึงรอบการรายงาน 
 ยอดรวมเงินสะสม และเงินสมทบ...สมาชิกตองทําการตรวจสอบในชองเงินสะสม และ 

เงินสมทบวาตรงกับยอดที่ถูกหักไปในจํานวน 6 เดือนท่ีผานมาหรือไม โดยเทียบกับหนังสือแจงเงินเดือนท่ี
ไดแนะนําใหเก็บไวตอนตน และอัตราการจายเงินสะสม/เงินสมทบที่กําหนดในขอบังคับกองทุน ซ่ึงจํานวน               
เงินสะสม และเงินสมทบจะเพิ่มขึ้นเสมอตั้งแตวันที่เร่ิมนําสงเงินเขากองทุน แตผลประโยชนของเงิน                 
ดังกลาวอาจจะมีการเพิ่มข้ึนหรือลดลงขึ้นอยูกับนโยบายการลงทุนและการบริหารเงินทุนของบริษัทจัดการ  

 จํานวนหนวย...การกําหนดเปนจํานวนหนวยก็เพ่ือใหสมาชิกทราบสวนไดเสียของตนเอง                   
ที่มีอยูในกองทุน ซ่ึงจํานวนหนวยจะแสดงเปนทศนิยม 4 ตําแหนง และตราบใดที่คุณถูกหักเงินเขากองทุน               
เปนประจําทุกเดือน จํานวนหนวยของคุณก็จะเพิ่มขึ้น    

 มูลคาตอหนวย... แสดงถึงผลการดําเนินการของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในแตละชวงเวลา 
โดยเปนการคํานวณจากมูลคาทรัพยสินท้ังหมดของกองทุนตามราคาตลาด แลวหารเฉลี่ยเปนมูลคาตอหนวย 
เพื่อใหเปรียบเทียบกับงวดท่ีผานมาไดวา มูลคาไดเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลง ซ่ึงเปนตัวสะทอนความ
สามารถของผูจัดการกองทุน 

 
3.    การตรวจสอบผลการดําเนินงานของกองทุน 

มูลคาตอหนวยจะเปนเครื่องมือสําคัญของสมาชิกในการเปรียบเทียบวากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ          
ของเรานั้นมีผลการดําเนินงานดีหรือไม ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานได ดังน้ี 

 
 

ตัวอยาง 
   ณ 31 ธ.ค. 2545  ณ 31 ธ.ค. 2546  % การเปล่ียนแปลง 
มูลคาตอหนวย        11.2546       11.5678            + 2.8% 
 
   

  จากตัวอยางแสดงใหเห็นวา ในรอบ 1 ปท่ีผานมา ผูจัดการกองทุนสามารถสรางผลตอบแทน             
ใหกองทุนไดเพิ่มขึ้น 2.8% 
  อยางไรก็ดี ในการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน นอกจากจะเปรียบเทียบกับผลการ                      
ดําเนินงานที่ผานมาของกองทุนแลว ควรมีการเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดที่เปนเกณฑมาตรฐาน หรือที่เรียกวา 
benchmark เพ่ือใหทราบถึงความสามารถของผูจัดการกองทุน เปรียบเทียบกับผลตอบแทนเฉลี่ยของ                       
หลักทรัพยประเภทเดียวกันดวย เชน ถากองทุนมีการกระจายการลงทุนในเงินฝาก พันธบัตร หุนกู และ             
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หุนในตลาดหลักทรัพย ในการเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุน ก็ไมควรเปรียบเทียบเพียง
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เพราะความเสี่ยงของกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพยหลากหลายประเภท ยอมมีความเสี่ยง
มากกวาการ   ฝากเงินเพียงอยางเดียว ดังน้ัน ที่ถูกตองก็ควรจะเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดที่มีองคประกอบทั้งอัตรา
ผลตอบแทนจากพันธบัตร หุนกู และหุนรวมอยูดวย  

  
 

ขอแนะนํา  * โดยปกติแลวในรายงานแตละครั้งจะรายงานเฉพาะผลการดําเนินงาน ณ งวดนั้นๆ เทานั้น ดังน้ัน  
           สมาชิกควรเก็บรายงานฉบับกอนหนาไวดวยเพื่อการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน 
      * ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนอาจเปนเพียงปจจัยหนึ่งที่สะทอนถึงประสิทธิภาพในการ      
                      บริหารเงินลงทุน แตไมไดเปนการรับประกันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
 
 
4.    ความเขาใจเรื่องมูลคาเงินกองทุน   

 ทานคงทราบวาบริษัทจัดการมีหนาที่นําเงินที่ออมผานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไปลงทุนเพื่อให
สมาชิกไดรับผลประโยชนที่งอกเงยไวใชเพียงพอตอการยังชีพหลังเกษียณหรือเมื่อไมไดทํางาน ซ่ึงก็ตองยอมรับ
วาเปนธรรมชาติที่การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงทั้งสิ้น แมแตการลงทุนในตราสารหนี้อยางเชนพันธบัตรท่ี 
ดูแลวเปนหลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูงไมผันผวนเหมือนหุน แตก็ยังคงมีความเสี่ยงเพราะคุณลักษณะเฉพาะของ
ราคาตราสารหนี้มีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบิ้ยในทิศทางที่ผกผันกัน หากอัตราดอกเบี้ย
มีการปรับตัวสูงขึ้น ก็จะสงผลใหราคาของตราสารหนี้ปรับตัวลดลง และมีผลทําใหมูลคากองทุนลดลงดวย            
ในเรื่องของความเสี่ยงจะแปรผันไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทน นั่นคือเมื่อความเสี่ยงมากผลตอบแทนก็จะ   
ยิ่งสูง หากความเสี่ยงนอยผลตอบแทนก็จะต่ําเปนธรรมดา แมวาความเสี่ยงที่นอยอาจไมทําใหขาดทุน แตก็อาจมี
ความเสี่ยงวาจํานวนเงินที่ไดรับเมื่อส้ินสมาชิกภาพก็อาจจะนอย หรือไมเพียงพอท่ีจะใชยังชีพหลังเกษียณ เพราะ
อัตราผลตอบแทนที่ไดรับอาจต่ํากวาอัตราเงินเฟอ ทําใหเงินของเรามีคาลดลง  

 สมาชิกบางทานอาจเคยสงสัยวาเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลดลงไดหรือไม แลวทําไมถึงลดลงได 
ในเมื่อกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนการออมเพื่อเปนหลักประกันแกสมาชิกเมื่อไมมีรายได หรือไมมีงานทํา                  
เงินของกองทุนก็นาจะตองมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยูตลอดเวลา คําตอบก็คือทรัพยสินที่กองทุนถืออยูนั้นจะถูกตี           
มูลคาตามราคาที่มีการซื้อขายกันอยูในตลาด ณ ขณะน้ันวามีการซื้อขายกันในราคาเทาไร หากมูลคาตลาด 
ของทรัพยสินที่กองทุนถืออยูนั้นมีมูลคาลดลง มูลคาเงินกองทุนโดยรวมก็จะลดลงไปดวย และในทางตรงกันขาม 
หากมูลคาตลาดของทรัพยสินที่กองทุนถืออยูมีมูลคาเพิ่มขึ้น มูลคาเงินกองทุนก็ยอมเพิ่มขึ้นดวย 
 มูลคาเงินกองทุนในแตละงวดที่เพิ่มข้ึนหรือลดลง เปนเพียงการแจงมูลคาทรัพยสินของกองทุน     
ตามราคาตลาดในขณะนั้น เพื่อใหสมาชิกไดรับทราบการเคลื่อนไหวของมูลคาทรัพยสินที่เปนปจจุบัน และ               
ในอนาคตมูลคาทรัพยสินดังกลาวก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดตามสภาวะการณของตลาด              
และเมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ ณ วันใดวันหนึ่ง เงินที่สมาชิกจะไดรับจากกองทุนก็จะตองถูกไถถอนตาม                
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มูลคาตลาด ณ วันน้ันดวย ซ่ึงจะแตกตางจากมูลคาเงินกองทุนที่บริษัทจัดการไดแจงใหเราทราบเปน
ระยะๆ ซ่ึงอาจมากกวา หรือนอยกวามูลคาเงินกองทุนในงวดกอนหนาก็เปนไปได 
 
5.  การเขาประชุมใหญสามัญประจําป 
 ทุกปกองทุนจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญปละ 1 คร้ัง หรือที่เรียกวา “การประชุมใหญ
สามัญประจําป”  ซ่ึงเปนการนัดประชุมของคณะกรรมการกองทุน และสมาชิกเพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน
ของกองทุนในรอบปที่ผานมา หรือในบางครั้งอาจมีบริษัทจัดการเขารวมประชุมเพ่ือช้ีแจงผลการดําเนินงาน             
การลงทุน หรือเพื่อมาชี้แจงถึงนโยบายการบริหารกองทุนในปถัดไปใหสมาชิกไดรับทราบดวย จึงเปนโอกาส           
ที่ดีที่สมาชิกจะทําความรูจักกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนที่คุณนําเงินไปลงทุนมากขึ้นวาเขาเอาเงินของเราไป
ทําอะไรบาง ไดกําไรหรือขาดทุนไปแลวเทาไร และที่สําคัญยังเปนโอกาสอันดีที่คุณจะสามารถเขาไปติดตาม          
ดูแลไดวา คณะกรรมการกองทุนท่ีคุณเลือกเขาไปเปนตัวแทนของคุณในการบริหารจัดการกองทุนไดจัดการเงิน
ของคุณในทางที่เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของคุณแลวหรือไม  ดังน้ัน คุณควรจะใชสิทธิในฐานะที่เปนสมาชิก
กองทุนตรวจสอบวาผลตอบแทนที่แสดงนั้น นาเชื่อถือ และเต็มเม็ดเต็มหนวยเทาที่คุณควรจะไดรับหรือยัง เชน 
ตั้งคําถามใหคณะกรรมการกองทุนตอบเพ่ือขจัดความสงสัย ทั้งนี้ คุณควรไปใชสิทธิในการประชุมใหญสมาชิก
อยางสม่ําเสมอ 
 
6.  การเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝายสมาชิก 
 โดยหลักแลวคณะกรรมการกองทุนประกอบดวยกรรมการฝายนายจางซึ่งนายจางแตงตั้ง                           
และกรรมการฝายลูกจางซึ่งลูกจางเลือกตั้ง ซ่ึงในสวนของกรรมการกองทุนฝายลูกจาง ถือเปนหนาที่โดยตรง
ของสมาชิกที่จะตองคัดเลือกตัวแทนของตนเขาไปทําหนาท่ีในการบริหารจัดการกองทุนในดานตางๆ  เพื่อเปน
การรักษาผลประโยชนของสมาชิก ดังน้ัน สมาชิกจะตองรวมกันเลือกคนดี และมีความรูความสามารถ                      
หากสมาชิกละเลยการทําหนาที่นี้ก็เทากับเปนการละเลยการรักษาผลประโยชนของตนเองดวยเชนกัน 
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4. การใหสมาชิกเลือกนโยบายการลงทุน (Employee’s choice) 
 นายจางในระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยสวนใหญจะมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพเพียง 1 กองทุน           
ซ่ึงมีนโยบายการลงทุนเพียงนโยบายเดียว แตมีนายจางบางแหงที่อาจเปดโอกาสใหสมาชิกสามารถเลือก          
ลงทุนได หรือที่เรียกวา Employee’s choice หรือ “การใหสมาชิกเลือกนโยบายการลงทุน” นั่นคือ  นายจาง                   
1 ราย อาจจะมีกองทุนไดมากกวา 1 กองทุน เพื่อใหสมาชิกเลือกการลงทุนไดตรงใจ และเหมาะกับสมาชิก
มากที่สุด ทั้งน้ี รูปแบบของการใหสมาชิกเลือกนั้นอาจจะเปนการนําเงินทั้งกอนไปลงทุนในนโยบายการ             
ลงทุนใดนโยบายหนึ่ง หรือเลือกที่จะแบงสัดสวนของเงินกองทุนของตัวเองเพื่อไปลงทุนในนโยบายการ            
ลงทุนหลายๆ นโยบาย เพื่อใหงายตอการเขาใจขอใหพิจารณารูปประกอบ ดังน้ี 
 

               รูปแบบกองทุนท่ัวไป    รูปแบบกองทุน Employee’s choice 
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หมายถึง 
ลงทุนเฉพ
พันธบัตร
เปนตน แ

 

 
 

 PVD บริษัท ก
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ขอแนะนําในการเลือกลงทุน 
1. สํารวจความตองการของตนเองวาเรามีความเหมาะสม หรือตรงใจกับนโยบายการลงทุน

แบบใด ซ่ึงอาจพิจารณาจากปจจัย ดังน้ี 
- วัย   
- ฐานะทางการเงิน วาเรามีงบประมาณเพียงพอเพื่อรองรับความเสี่ยงไดมากนอยเพียง 
- ความเสี่ยงท่ียอมรับได และความชอบสวนบุคคล เปนตน 
 
 
 

 

ชวงอายุ (ป) 
วัยหนุมสาว (ไมเกิน 30 ป)  

วัยกลางคน (30-50 ป) 

วัยสูงอายุ (50 ปขึ้นไป) 

 
2. ตรวจสอบเงื่อนไข

เลือกลงทุนก็จะตองเปดโอกาสใหส
แตละกองทุน) ดังนั้น สมาชิกจะตอ
ไดปละกี่คร้ัง และตองแจงเปลี่ยนใน
สอบถามคณะกรรมการกองทุน 

3. ตรวจสอบจํานวน
เงินที่สมาชิกจะโอนยายไปยังกองท
สัดสวนที่สมาชิกกําหนด เชน โอนย

 
  
 
 

 

แนวทางการเลือกนโยบายการลงทุน 

รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม เหตุผล 

เนนลงทุนเชิงรุกในตราสารทุน ซึ่งจะ
ไดรับอัตราผลตอบแทนสูงแมจะมี
ความเสี่ยงสูง และสวนนอยลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงนอยกวา 

มีชวงเวลาในการออมนานกวา 30-40 
ป จึงสามารถลงทุนแบบเสี่ยงสูงเพื่อให
ไดอัตราผลตอบแทนสูงได และหาก
เกิดการขาดทุน ก็มีเวลาปรับเปลี่ยนรูป
แบบการลงทุนไดทัน 

เนนการลงทุนแบบผสมเพื่อเปนการ
กระจายการลงทุนในหลักทรัพยหลาย
ประเภท โดยลงทุนทั้งในตราสารทุน
และตราสารหนี้ในสัดสวนที่ใกลเคียง
กัน 

มีชวงเวลาการออมสั้น กลาวคือเหลือ
เวลาออมเพียง 10-30 ป จึงนาแบงเงิน
ลงทุนเพื่อใหไดผลตอบแทนที่แนนอน
สวนหนึ่ง และลงทุนเพื่อใหไดผลตอบ
แทนที่สูงขึ้นอีกสวนหนึ่ง 

เนนลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งมีความ
เสี่ยงนอย และลงทุนสวนนอยในตรา
สารทุนเพื่อหวังผลกําไรบาง 

เปนวัยใกลเกษียณ เหลือเวลาในการ
ออมคอนขางสั้น จึงควรเนนลงทุนเพื่อ
ใหไดผลตอบแทนที่สม่ําเสมอ 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน การที่นายจางเปดโอกาสใหสมาชิก
มาชิกเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได (ซ่ึงจะมีความแตกตางกันไปใน
งตรวจสอบดวยวาสมาชิกจะมีสิทธิที่จะสามารถปลี่ยนนโยบายการลงทุน
ชวยระยะเวลาใด ซ่ึงสามารถดูเงื่อนไขไดจากขอบังคับกองทุน หรือ

เงินท่ีโอนยาย เมื่อสมาชิกมีการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนพึงระลึกไววา
ุนใหมที่สมาชิกไดเลือกไวนั้นจะตองโอนไปเต็มจํานวน หรือตาม                       
ายไปกองทุนมั่นคง 70% และกองทุนเติบโต 30% เปนตน 
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5. เมื่อสิ้นสมาชิกภาพ 
  สิ่งควรรูกอนสิ้นสมาชิกภาพ 
  สมาชิกควรตรวจสอบเงื่อนไขของการสิ้นสมาชิกภาพวาในขอบังคับกองทุนระบุเหตุแหงการ              
ส้ินสมาชิกภาพเปนอยางไรบางเพื่อไมใหเสียสิทธิประโยชน เชน บางกองทุนอาจจะใหออกจากกองทุน           
โดยไมออกจากงานไดแตหามกลับเขามาเปนสมาชิกอีก หรือกําหนดวิธีปฏิบัติในการแจงสิ้นสมาชิกภาพ 
ลวงหนาเปนเวลากี่วัน เชน สมาชิกตองแจงการสิ้นสมาชิกภาพตอคณะกรรมการกองทุนเปนเวลาลวงหนา         
ไมนอยกวา 30 วัน เปนตน  
  การแจงสิ้นสมาชิกภาพ 

1. คณะกรรมการกองทุนมีหนาที่ในการแจงส้ินสมาชิกภาพไปยังบริษัทจัดการ อยางไรก็ดี 
เพื่อใหการไดรับเงินจากกองทุนเปนไปตามกําหนดระยะเวลา สมาชิกควรติดตามการแจง
ส้ินสมาชิกภาพของคณะกรรมการกองทุนใหเปนไปโดยเร็วดวย 

2. ตรวจสอบจํานวนเงินที่จะไดรับจากกองทุน 
3. ตรวจสอบสิทธิประโยชนทางภาษี เพื่อคํานวณและเสียภาษีใหถูกตอง 
4. ตรวจสอบใหมั่นใจวาสถานที่ติดตอของสมาชิกที่คณะกรรมการกองทุนมีอยูในการแจงให

การจายเงินใหแกสมาชิกน้ันถูกตอง 
5. แจงคณะกรรมการกองทุนกรณีที่สมาชิกตองการขอคงเงินไวในกองทุนเพื่อรอการ              

เปล่ียนงาน หรือรอการโอนยายงาน 
   การไดรับเงินจากกองทุน 
  เมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพไมวาจะโดยเหตุใดก็ตาม สมาชิกควรจะตองตรวจสอบสิทธิประโยชน
ตางๆ ในการไดรับเงินดังกลาวจากขอบังคับกองทุนดวย เพื่อรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง  
 
เร่ืองตองรู  กฎหมายไดกําหนดไววาเมื่อสมาชิกลาออกจากกองทุนสมาชิกจะมีสิทธิไดรับเงินจาก          
    กองทุนภายใน 30 วันนับแตวันที่สมาชิกส้ินสมาชิกภาพ 
 
 

  กรณีสมาชิกส้ินสมาชิกภาพและไมไดรับเงินภายใน 30 วันนับแตวันสิ้นสมาชิกภาพ 
  กรณีที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพและยังไมไดรับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนของเงิน              
ดังกลาวภายใน 30 วันนับแตวันสิ้นสมาชิกภาพไมวาจะโดยสาเหตุใดก็ตาม สมาชิกสามารถดําเนินการ ดังน้ี 

1. ติดตอคณะกรรมการกองทุนโดยเร็ว และช้ีแจงใหทราบถึงสิทธิที่สมาชิกพึงได  
2. หากคณะกรรมการกองทุนไมใหความรวมมือ สมาชิกสามารถติดตอบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อ

ขอใหดําเนินการจายเงินที่สมาชิกมีสิทธิพึงได  
3. กรณีที่สมาชิกไมสามารถดําเนินการดังกลาวขางตนได สมาชิกสามารถรองเรียนมายังสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ได (ดูขั้นตอนการรองเรียนไดที่หนา 13) 
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เร่ืองตองรู  เมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม สมาชิกสามารถมั่นใจไดวาสมาชิกจะ

ตองไดรับเงินจากกองทุนตามสิทธิที่สมาชิกพึงไดรับ ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนไมสามารถ
ระงับ หรือยึดหนวงการจายเงินดังกลาวแกสมาชิกได เพราะตามกฎหมายแลวเงินจาก             
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเสมือนมีเกราะคุมกันตามกฎหมาย เจาหนี้ หรือบุคคลอื่นใดไม
สามารถมาอางสิทธิหรือขอยึดเงินที่สมาชิกมีสิทธิไดรับจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพได            
หรือไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี เงินดังกลาวจึงเปนสิทธิของสมาชิก หรือผูรับ
ประโยชนเทานั้น ยกเวน หากสมาชิกถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย เจาพนักงาน
พิทักษทรัพยมีอํานาจรวบรวมเงินคาจางของลูกจางไดทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงเงินที่ไดจาก          
กองทุนดวย แตตองจายคาเล้ียงชีพใหแกลูกจางตามความจําเปนและสมควร 

 
 

 การโอนยายกองทุน 
  หากสมาชิกตองมีการโอนยายกองทุนเนื่องจากมีการเปล่ียนยายงานใหม มีประเด็นท่ีสมาชิกควร
พิจารณา ดังน้ี 

1. ตรวจสอบวานายจางใหมที่จะโอนไปนั้นมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือไม  
2. กรณีที่นายจางใหมมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตองตรวจสอบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับโอนสมาชิก

ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของนายจางใหมวาเปนอยางไร เพราะอาจมีการระบุเงื่อนไขไว เชน 
รับโอนเฉพาะสมาชิกที่โอนมาจากบริษัทในเครือเทานั้น หรือตองไดรับการบรรจุเปนพนักงาน
ประจํากอนจึงจะมีสิทธิสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนได เปนตน 

3. กรณีที่ไมสามารถโอนเงินจากกองทุนไปยังกองทุนใหมไดอยางตอเน่ือง เพราะการโอนยายงาน 
หรือการเขาเปนสมาชิกกรณีใดกรณีหนึ่งไมตอเนื่อง สมาชิกมีสิทธิขอคงเงินไวในกองทุนได  
ไมเกิน 1 ป โดยแจงความประสงคตอคณะกรรมการกองทุนเพื่อขอคงเงินไวในกองทุนเดิมได  
แตทั้งนี้หากเลยระยะเวลา 1 ป เงินที่คงไวจะตองจายใหแกสมาชิกและจะตองนํามาคํานวณ                            
เพื่อเสียภาษีดวย (โปรดดูเง่ือนไขการเสียภาษีประกอบ) 
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6. ทําอยางไรเมื่อมีปญหาหรืออยากรองเรียน 
ปญหาทั่วไป 

• ติดตอสอบถามคณะกรรมการกองทุน ซ่ึงเปนวิธีการเบื้องตนที่งายและรวดเร็ว 
• ติดตอสอบถามบริษัทจัดการหากเปนปญหาเกี่ยวกับการจัดการลงทุน และทะเบียนสมาชิก เชน 

ผลการดําเนินงานของกองทุน จํานวนเงินสะสม / สมทบ เปนตน 
• ติดตอสอบถามที่สํานักงาน ก.ล.ต.  

- ทางโทรศัพทที่หมายเลข 0-2252-3223 ตอ 2759, 2716 
- ทาง E-mail ที่ thaipvd@sec.or.th 
- ทาง website ที่ www.thaipvd.com 
 

ปญหาอยากรองเรียน 
 ในกรณีที่สมาชิกเห็นความไมถูกตองหรือไมเปนธรรมเกิดขึ้นกับสมาชิก สมาชิกสามารถ              
รองเรียนตอสํานักงาน ก.ล.ต. ได โดยวิธีการ ดังน้ี 

• ทางโทรศัพทที่หมายเลข 0-2252-3223 ตอ 2759, 2716, 2416 
• ทาง E-mail ที่ www.thaipvd.com  “เร่ืองรองเรียน” 

   www.sec.or.th  รองเรียน/อนุญาโตตุลาการ  การรับขอรองเรียน 
• ขอพบเจาหนาที่โดยตรงที่สํานักงาน ก.ล.ต. ที่อาคารดีทแฮลม ทาวเวอรส บี ถนนวิทยุ 
สิ่งท่ีตองเตรียมเม่ือจะรองเรียน 
1. ช่ือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
2. ช่ือบริษัทจัดการ 
3. หลักฐานแสดงการเปนสมาชิกกองทุน เชน รายงานรายตัวสมาชิก เปนตน 
4. หลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะรองเรียน  
5. บัตรประจําตัวประชาชน 
 

เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น                     
ไมตองกังวล มีหลายชองทาง     
ที่สมาชิกจะหาทางออกได  

 
 

 

http://www.thaipvd.com/
http://www.thaipvd.com/
http://www.sec.or.th/
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. แบบตรวจสอบขอมูลการนําสงเงินสะสม-สมทบ เขากองทุนแตละงวดคาจาง 

 
อัตราเงินสะสม..................%    อัตราเงินสมทบ..................% 
เงินเดือน ................................. บาท สําหรับเดือน ..................................... ถึง ............................
เงินเดือน ................................. บาท สําหรับเดือน ..................................... ถึง ............................
 

งวดท่ี จํานวนเงินสะสมนําสงเขากองทุน จํานวนเงินสมทบ
1   
2   
3   
4   
5   
6   

รวมจํานวนเงินนําสงราย 6 เดือน   
งวดท่ี จํานวนเงินสะสมนําสงเขากองทุน จํานวนเงินสมทบ

7   
8   
9   
10   
11   
12   

รวมจํานวนเงินนําสงรายป   
 
 
 
หมายเหตุ : 1. จํานวนเงินสะสม   =  เงินเดือน x อัตราเงินสะสม 

          จํานวนเงินสมทบ  =  เงินเดือน x อัตราเงินสมทบ 
      2. เมื่อไดรับใบแจงยอดเงินเดือนจากนายจางแลว ใหกรอกจํานวนเงินสะสม-สมทบ
          เพื่อใชตรวจสอบยอดรวมเงินสะสม-สมทบของตนเองที่บริษัทจัดการสงใหสมาช

 
 
 
 
 

  ป ...................
........... 

........... 

นําสงเขากองทุน

นําสงเขากองทุน

แตละเดือน                     
ิกแตละป 
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สํานักงานคณะกรรม
ช้ัน 15 อาคารด

แขวงลุมพ
โทร. 0-22

http:/
การกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ีทแฮลม ทาวเวอรส บี 93/1 ถนนวิทยุ         
ินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
52-3223 โทรสาร 0-2256-7702 
/www.thaipvd.com 
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