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ทางเลือกในการจัดการเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

ส าหรับสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

ไม่ต้องค านวณ 

เป็นเงินได้เพื่อเสยีภาษี 

สามารถหักเป็น 

ค่าลดหย่อนได้ 

 

  

ออกจากงานและท างาน > 5 ปี  

ได้รับการลดหย่อน 
การเสียภาษีเงินได้ โดย   

7,000 บาท x จ านวนปีที่ท างาน  
  เหลือเท่าไร 

หัก คชจ.ได้อีกคร่ึงหน่ึง 

ท างาน < 5 ปี หรือ  
ลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงาน 

 
- ออกจากงานโดย อายุตัว (> 55 ปี) และ  
อายุสมาชิกภาพกองทุน > 5 ปี 
- ทุพพลภาพ 
- เสียชีวิต 
 

ไม่ได้ รับการยกเว้น 
ต้องเสียภาษีเงินได้ตามปกติ 

 
 

 
ได้รับการยกเว้น 

ไม่ต้องน าไปค านวณเงินได้ 
เพื่อเสียภาษี 

 
 

เงินสะสม เงินสมทบ 
ผลประโยชน์ 

เงินสะสม 

ผลประโยชน์ 

เงินสมทบ 

กรณีที่ 2 กรณีที่ 1 กรณีที่ 3 
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รับเงินออกจากกองทุน 

คงเงินไว้ในกองทุน 

1 

2 

ทางเลือกในการจัดการเงิน PVD ของสมาชิกกองทุน 

เพื่อรับเงินทั้งหมดจากกองทุนครั้งเดยีว 

กรณีที่สมาชิกยังไม่ประสงค์จะน าเงินออก
จากกองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีและ
ต้องการให้เงินถูกบริหารต่อ 

รับเงินเป็นงวด 3 
กรณีที่สมาชิกยังไม่ประสงค์จะน าเงินออกจาก
กองทุนเพื่อต้องการให้เงินถูกบริหารต่อ แต่สามารถ
มีรายได้จากเงินดังกล่าว โดยรับเงินออกมาเป็นราย
งวด 

กรณีที่สมาชิกยังไม่ประสงค์จะน าเงินออก
จากกองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีและ
ต้องการให้เงินถูกบริหารต่อ 

โอนเงิน PVD ไปยัง RMF for PVD 4 
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1. ทางเลือกในการจัดการเงิน PVD ของสมาชิกกองทุน: รับเงินออกจากกองทุน 

• สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ได้รับยกเว้นภาษี, เสียภาษีแต่เสียน้อยลงจากการลดหย่อน หรือ เสียภาษีเต็มจ านวน) หรือไม่ นั้น 
ข้ึนกับเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรก าหนด  

• เงินที่จะน ามาค านวณภาษี นั้น ประกอบด้วย เงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสะสม จะถูกน ามาค านวณ 
     เสียภาษ ี
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1. ทางเลือกในการจัดการเงิน PVD ของสมาชิกกองทุน: รับเงินออกจากกองทุน 

 สมาชิกแจ้งความจ านงค์ต่อคณะกรรมการกองทุน / บุคคลที่ได้รับมอบหมาย ถึงความประสงค์ขอรับเงินทั้งหมดจากกองทุน 

 คณะกรรมการกองทุน / บุคคลที่ได้รับมอบหมาย แจ้งการส้ินสมาชิกภาพของสมาชิกต่อบริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการจ่ายเงินให้แก่สมาชิก ตามข้อก าหนดในข้อบังคับกองทุน ดังน้ี* 

 เช็คขีดคร่อม ระบุชื่อสมาชิกหรือผู้รับผลประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินเข้าบัญชีโดยเฉพาะ (A/C Payee  

        Only)  หรือจ่ายเป็นเช็ค & CO ที่ขีดฆ่าหรือผูถ้ือ 

 โอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก หรือผู้รับผลประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิรับเงิน 

 ดร๊าฟระบุชื่อสมาชิก หรือผู้รับผลประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิรับเงิน 

 จ่ายโดยวิธีการอื่นใดที่สามารถให้เฉพาะเจาะจงกับสมาชิก หรือผู้รับผลประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิรับเงิน  

 
* บริษัทจัดการจะจ่ายเงินให้สมาชิกภายใน 30 วันนับจากวันที่สมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ ภายใต้เงื่อนไขการได้รับเงินงวดสุดท้ายและข้อมูลที่ครบถ้วน  
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2. ทางเลือกในการจัดการเงิน PVD ของสมาชิกกองทุน: คงเงินไว้ในกองทุน* 

เนื่องจากสมาชิกยังไม่ได้น าเงินออกจากกองทุน ดังน้ัน เงินกองทุนในส่วนที่ถือเป็นรายได้ จะยังไม่ถูกค านวณภาษี 

*อ้างอิง ข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
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2. ทางเลือกในการจัดการเงิน PVD ของสมาชิกกองทุน: คงเงินไว้ในกองทุน* 

สิ่งที่สมาชิกควรทราบ 

 วิธีการแจ้งความประสงค์ในการขอคงเงิน การกรอกแบบฟอร์มการขอคงเงิน 

 ระยะเวลาในการคงเงิน ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 วิธีการแจ้งเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน การขอรับเงินที่คงไว้ เป็นต้น 

 ค่าธรรมเนียม และวิธีการช าระค่าธรรมเนียม  

 กรณีสมาชิกเสียชีวิตลงในขณะที่คงเงินไว้ในกองทุน / ขอรับเงินเป็นงวด  

     บริษัทจัดการจะจ่ายเช็คให้แก่ผู้จัดการมรดกตามค าสั่งศาล 
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2. ทางเลือกในการจัดการเงิน PVD ของสมาชิกกองทุน: คงเงินไว้ในกองทุน 

• ค่าธรรมเนียมการคงเงิน  

      ค่าธรรมเนียมการคงเงินของสมาชิก คิดในอัตรา 500 บาท/คน/ปี  

 ทั้งนี้ กองทุนจะด าเนินการให้สมาชิกน าส่งหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมมาพร้อมกับ
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอคงเงิน  
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3. ทางเลือกในการจัดการเงิน PVD ของสมาชิกกองทุน: รับเงินเป็นงวด* 

*  อ้างอิง ข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
** กรณีรับเงินเป็นงวด สมาชิกควรมีอายุสมาชิก 5 ปี ขึ้นไป เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษี 
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3. ทางเลือกในการจัดการเงิน PVD ของสมาชิกกองทุน: รับเงินเป็นงวด 

ค่าธรรมเนียมการขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด  

   ค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากสมาชิกที่ขอรับเงินจากกองทุนประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้ 

 ค่าธรรมเนียมครั้งแรกส าหรับทุกนโยบายการลงทุนในอัตรา 500 บาท/คน โดยช าระ
ครั้งแรกครั้งเดียว ทั้งนี้ กองทุนจะด าเนินการให้สมาชิกน าส่งหลักฐานการช าระ
ค่าธรรมเนียมมาพร้อม กับแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด 

 ค่าธรรมเนียมรายงวดส าหรับทุกนโยบายการลงทุนในอัตรา 100 บาท/คน/งวด ซึ่งจะ
ถูกหักจากเงินในแต่ละงวดที่จะจ่ายให้แก่สมาชิก 
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• โอนย้ายเงินจาก PVD ไปยัง RMF จนอายุตัวหรืออายุ
กองทุนจะครบตามเงื่อนไข 
 

• ผู้มีสิทธิโอนย้าย 
• นายจ้างยกเลิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

• ไม่สามารถคงเงินไว้ในกองทุนได้  เช่น หมดระยะเวลาคงเงิน* 

• สมาชิกออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด 

• กองทุนเลิก (กรณีนี้หมายถึง กองทุนฯ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ยกเลิก) 

การโอนย้ายเงินไปยัง RMF 

4. ทางเลือกในการจัดการเงิน PVD ของสมาชิก : โอนเงิน PVD ไปยัง RMF for PVD 
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ดีอย่างไรเมื่อโอนย้าย PVD ไป RMF 
 

• ยังไม่ต้องเสียภาษีเพราะยังไม่ได้รับเงินจากกองทุน 

• ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการนับอายุสมาชิกต่อเน่ืองโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม 

• ยกเว้นภาษีทั้งจ านวนภายใต้เง่ือนไข ดังน้ี 

– ขายกองทุนเมื่ออายุไม่น้อยกว่า 55 ปี และ 

– อายุสมาชิกนับรวม PVD และ RMF for PVD ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

• ไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย 

• ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการคงเงินรายปี 

• เพิ่มโอกาสในการลงทุนจากการออมอย่างต่อเน่ืองเพื่อวัยเกษียณ 

 

 
** เมื่อโอนเงินกองทุนจาก PVD ไป RMF แล้ว ไม่สามารถโอนกลับมาที่ PVD ได้อีก แตส่ามารถสับเปลี่ยนนโยบายไปยัง RMF for PVD อื่นได้ ** 

3. ทางเลือกในการจัดการเงิน PVD ของสมาชิก : โอนเงิน PVD ไปยัง RMF for PVD 
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2. ทางเลือกในการจัดการเงิน PVD ของสมาชิก : โอนเงิน PVD ไปยัง RMF for PVD 
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2. ทางเลือกในการจัดการเงิน PVD ของสมาชิก : โอนเงิน PVD ไปยัง RMF for PVD : รายชื่อกองทุน 
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สรุปเงื่อนไขส าคัญของการโอนย้าย  PVD เข้า  RMF for PVD  

  
1.  เงินที่ย้ายออกจาก PVD เข้า RMF for PVD นั้น ต้องอยู่ด ารงในบัญชี RMF จนถึงผู้ลงทุนมีอายุครบ 55  ปีบริบูรณ์ และถือกองทุนรวม
มาไม่น้อยกว่า 5 ปี (RMF นับรวมกับ PVD)  

2.  เงินที่โอนออกจาก PVD เข้า RMF for PVD นั้น ไม่สามารถน าไปขอลดหย่อนภาษีประจ าปีได้ เหมือน RMF ปกติทั่วไป  และลูกค้าไม่ต้อง
ซื้อเพิ่มในกอง RMF for PVD  

3.  เงินที่โอนออกจาก PVD เข้า RMF for PVD นั้น จะไม่มีการหักค่าใช้จ่าย และภาษีใดๆ  (โอนมาทั้งก้อนเต็มจ านวน)    

4.  ลูกค้าสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพาะ  RMF for PVD ได ้ หลังจากได้ด าเนินการโอนย้ายฯ เสร็จสิ้นแล้ว  โดยการสับเปลี่ยนกองทุน
ในกลุ่ม RMF for PVD ทั้งหมด 15 กองทุนนั้น สามารถท าได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม และไม่จ ากัดคร้ัง   

5.  เมื่อตัดสินใจ โอนเงินออกจาก PVD เข้า RMF for PVD แล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถโอนเงินกลับไปยัง PVD ได้อีก  (เมื่อมีนายจ้างใหม่)   

6.  การโอน/สับเปลี่ยนกองทุน  RMF for PVD ข้ามไปที่ บลจ. อื่นๆ ที่ไม่ใช่บลจ.กสิกรไทย จะต้องเป็นการโอนไปทั้งหมด โดยมีค่าใช้จ่ายคือ 
บลจ.กสิกรไทย เก็บค่าธรรมเนียมการโอนออก 1% ของมูลค่าเงินลงทุน 

7.  ลูกค้าสามารถติดตามผลการด าเนินงาน มูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนใน RMF for PVD และสามารถท ารายการสับเปลี่ยนกองทุนกลุ่ม 
RMF for PVD ได้ผ่านช่องทาง Online  ได้แก ่บริการ K Cyber Invest / Application K-My Funds    
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กองทุน RMF ที่รับโอนย้ายเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เข้า กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  PVD to RMF  

ส าหรับกองทุนและนโยบายที่จะรองรับเงินจาก provident fund นั้น ปัจจุบันมี 15 นโยบาย/กองทุน  
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ==>  http://www.kasikornasset.com/TH/BannerPromotion/Pages/RMF-for-PVD.aspx  
            **  โดยลูกค้าต้องเลือกมา จ านวน 1 ใน 15 กองทุน ส าหรับรองรับเงิน PVD โอนเข้า **   
สามารถคลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดกองทุน RMF for PVD  ทั้งหมด 15 กองทุน ค่ะ ==> 
https://www.kasikornasset.com/Pages/ALL-RMF.html  
ผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทุน ล่าสุด ==> https://www.kasikornasset.com/th/mutual-fund/performance/Pages/index.aspx  
 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.  แบบฟอร์ม ใบค าสั่งรับโอนเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  PVD to RMF     
2. แบบค าขอโอนเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เข้า RMF   
3. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีกองทุนรวม กสิกรไทย ที่มีอยู่ (เล่มใดก็ได้)  จ านวน 1 ชุด  พร้อมเซ็นลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  (กรณีขีดคร่อม
โปรดระบุ "ส าหรับ บลจ.กสิกรไทย เท่านั้น" ) 
4. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 2 ชุด  พร้อมเซ็นลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  (กรณีขีดคร่อมโปรดระบุ "ส าหรับ บลจ.กสิกรไทย เท่านั้น" )  
 
 

ด าเนินการเรื่องเอกสารการโอนย้าย PVD เข้า RMF for PVD ของบลจ.กสิกรไทย   
โปรดติดต่อ  ส่วนงานบริหารการขายกองทุนรวม บลจ.กสิกรไทย  โทร  02-6738730 ,02-6733810 , 02-6733817 , 02-6733819 และ 02-6733875 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.kasikornasset.com/TH/BannerPromotion/Pages/RMF-for-PVD.aspx&data=02|01|Amornmanee.N@kasikornasset.com|5a2f02f120514bf4d67708d6ed817492|8e11df9f4615434fa6c68a0cb4ffeb6c|0|0|636957537605640304&sdata=WCPpTBiU2201Ab6DOvI1bBOjT4c2M9Z6vY98WVSKRtU%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.kasikornasset.com/TH/BannerPromotion/Pages/RMF-for-PVD.aspx&data=02|01|Amornmanee.N@kasikornasset.com|5a2f02f120514bf4d67708d6ed817492|8e11df9f4615434fa6c68a0cb4ffeb6c|0|0|636957537605640304&sdata=WCPpTBiU2201Ab6DOvI1bBOjT4c2M9Z6vY98WVSKRtU%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.kasikornasset.com/TH/BannerPromotion/Pages/RMF-for-PVD.aspx&data=02|01|Amornmanee.N@kasikornasset.com|5a2f02f120514bf4d67708d6ed817492|8e11df9f4615434fa6c68a0cb4ffeb6c|0|0|636957537605640304&sdata=WCPpTBiU2201Ab6DOvI1bBOjT4c2M9Z6vY98WVSKRtU%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.kasikornasset.com/TH/BannerPromotion/Pages/RMF-for-PVD.aspx&data=02|01|Amornmanee.N@kasikornasset.com|5a2f02f120514bf4d67708d6ed817492|8e11df9f4615434fa6c68a0cb4ffeb6c|0|0|636957537605640304&sdata=WCPpTBiU2201Ab6DOvI1bBOjT4c2M9Z6vY98WVSKRtU%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.kasikornasset.com/TH/BannerPromotion/Pages/RMF-for-PVD.aspx&data=02|01|Amornmanee.N@kasikornasset.com|5a2f02f120514bf4d67708d6ed817492|8e11df9f4615434fa6c68a0cb4ffeb6c|0|0|636957537605640304&sdata=WCPpTBiU2201Ab6DOvI1bBOjT4c2M9Z6vY98WVSKRtU%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.kasikornasset.com/Pages/ALL-RMF.aspx&data=02|01|Amornmanee.N@kasikornasset.com|5a2f02f120514bf4d67708d6ed817492|8e11df9f4615434fa6c68a0cb4ffeb6c|0|0|636957537605650294&sdata=Y/BAk9XvA5N7AN0thwZ4FOQKApqhuWW4IEOry6KLJHU%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.kasikornasset.com/Pages/ALL-RMF.html&data=02|01|Amornmanee.N@kasikornasset.com|5a2f02f120514bf4d67708d6ed817492|8e11df9f4615434fa6c68a0cb4ffeb6c|0|0|636957537605650294&sdata=oO8SJcLcY21h5f/BUnjBbyUhXi9SAZ9RmCE%2BHztLoXI%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.kasikornasset.com/Pages/ALL-RMF.html&data=02|01|Amornmanee.N@kasikornasset.com|5a2f02f120514bf4d67708d6ed817492|8e11df9f4615434fa6c68a0cb4ffeb6c|0|0|636957537605650294&sdata=oO8SJcLcY21h5f/BUnjBbyUhXi9SAZ9RmCE%2BHztLoXI%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.kasikornasset.com/Pages/ALL-RMF.html&data=02|01|Amornmanee.N@kasikornasset.com|5a2f02f120514bf4d67708d6ed817492|8e11df9f4615434fa6c68a0cb4ffeb6c|0|0|636957537605650294&sdata=oO8SJcLcY21h5f/BUnjBbyUhXi9SAZ9RmCE%2BHztLoXI%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.kasikornasset.com/th/mutual-fund/performance/Pages/index.aspx&data=02|01|Amornmanee.N@kasikornasset.com|5a2f02f120514bf4d67708d6ed817492|8e11df9f4615434fa6c68a0cb4ffeb6c|0|0|636957537605660298&sdata=G2FZOmMnmYtcBSR6jpwJRmYd4sksEQtNJb8HGt9U6sM%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.kasikornasset.com/th/mutual-fund/performance/Pages/index.aspx&data=02|01|Amornmanee.N@kasikornasset.com|5a2f02f120514bf4d67708d6ed817492|8e11df9f4615434fa6c68a0cb4ffeb6c|0|0|636957537605660298&sdata=G2FZOmMnmYtcBSR6jpwJRmYd4sksEQtNJb8HGt9U6sM%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.kasikornasset.com/th/mutual-fund/performance/Pages/index.aspx&data=02|01|Amornmanee.N@kasikornasset.com|5a2f02f120514bf4d67708d6ed817492|8e11df9f4615434fa6c68a0cb4ffeb6c|0|0|636957537605660298&sdata=G2FZOmMnmYtcBSR6jpwJRmYd4sksEQtNJb8HGt9U6sM%3D&reserved=0
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ขั้นตอนการด าเนินการ 



ConfidentialPVD-PF-15 
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