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กองทนุสาํรองเลี�ยงชีพ
ช่วยคณุได ้!!!
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ลูกจ้าง

เงินสะสม

นายจ้าง

เงินสมทบ

การจัดตั้งกองทุน

� ร่วมกันจัดตั้งโดยนายจ้างและลูกจ้างด้วยความสมคัรใจ  
   ประกอบด้วยเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสม และเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบ

� จดทะเบียนกองทุนเป็นนิติบุคคล

วัตถุประสงค์ของกองทุน

� เพื่อส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก

� เพื่อเป็นหลักประกันแก่สมาชิกในกรณีที่สมาชิกออกจากงาน

� เพื่อเป็นหลักประกันแก่ครอบครัวของสมาชิก เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม

o การจัดตั้งกองทุนและวัตถุประสงค์

เงินสะสม
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เงินสะสม เงินสมทบ

นําไปลงทุนเกิดผลประโยชน์

เงินสะสม

(2% - 15%)

เงินสมทบ

(2% - 15%)

ผลประโยชน์

เงินสะสม

ผลประโยชน์

เงินสมทบ

o องค์ประกอบของเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

เงินสะสม
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เงินสะสม

ที่จ่ายเข้ากองทุน

1. หักลดหย่อนในการคํานวณเงินได้เพื่อเสียภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
ปีละ 10,000 บาท

2. ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง และ ไม่เกิน 
490,000 บาท 

ไม่ต้องนําไปรวมคํานวณเงินได้เพื่อเสียภาษี

รวม 500,000 บาท

o สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับพนักงาน

เมื่อสมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน

เงินสะสม
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เงินที่นํามาคํานวณภาษี ประกอบด้วยเงิน 3 ส่วนคือ
 1. เงินสมทบของบริษัท
 2. ผลประโยชน์ของเงินสมทบ
 3. ผลประโยชน์ของเงินสะสม

ไม่ต้องคํานวณ

เป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี

สามารถหักเป็น

ค่าลดหย่อนได้

เงินก้อนที่ได้รับจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

ต้องนํามาคํานวณภาษ ี

โดยสามารถลดหย่อน หรือยกเว้นได้

o สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับพนักงาน

เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ

เงินสะสม
ผลประโยชน์

เงินสะสม
เงินสมทบ

ผลประโยชน์

เงินสมทบ
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ไม่ต้องคํานวณ

เป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี

สามารถหักเป็น

ค่าลดหย่อนได้

���� ����

ออกจากงานและทํางาน > 5 ปี 

ได้รับการลดหย่อน

การเสียภาษีเงินได้ โดย

7,000 บาท x จํานวนปีที่ทํางาน 

เหลือเท่าไร

หัก คชจ.ได้อีกครึ่งหนึ่ง

ทํางาน < 5 ปี หรือ 
ลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงาน

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

ไม่ได้ รับการยกเว้น

ต้องเสียภาษีเงินได้ตามปกติ

ได้รับการยกเว้น

ไม่ต้องนําไปคํานวณเงนิได้

เพื่อเสียภาษี

o สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับพนักงาน

เงินสะสม เงินสมทบ
ผลประโยชน์

เงินสะสม

ผลประโยชน์

เงินสมทบ

กรณีที่ 2กรณีที่ 1 กรณีที่ 3
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ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ

จะถูกนําไปรวมกับรายได้

ทั้งปีและเสียภาษีตามจริง

o สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับพนักงาน

เมื่อสมาชิกออกจากงาน กรณีที่ 1
ด้วยเหตุ มีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี หรือ ลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงาน

TAX
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ส่วนที่ 1
7,000 X อายุงาน

ส่วนที่ 2
ส่วนที่เหลอืหักไดอ้ีก 50%

o สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับพนักงาน

เมื่อสมาชิกออกจากงาน กรณีที่ 2
พนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
เงินได้เมื่ออกจากงาน สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 2 ส่วน

���� ����เงินสมทบ
ผลประโยชน์

เงินสะสม

ผลประโยชน์

เงินสมทบ
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30,000 บาท 
ไม่ต้องคํานวณ
เป็นเงินได้
เพื่อเสียภาษี

ตัวอย่าง :  พนักงานได้รับเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เมื่อออกจากงาน 130,000 บาท มีอายุงาน 5 ปี

100,000 บาท

1. ลดหย่อนภาษีได้ 7,000 X 5    =   35,000 บาท

เงินที่นํามาคํานวณเพื่อคิดภาษีเงินได ้ =   32,500 บาท

2. หักส่วนที่เหลอืไดอ้ีก 50%     =   32,500 บาท

เหลือ =  65,000 บาท

3. คํานวณภาษี (5%)              =  1,625 บาท

o สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับพนักงาน

เงินสะสม เงินสมทบ
ผลประโยชน์

เงินสะสม

ผลประโยชน์

เงินสมทบ
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o สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับพนักงาน

เมื่อสมาชิกออกจากงาน กรณีที่ 3
ได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได ้ในกรณี ดังนี้

1. ออกจากงาน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
         • อายุตัว ตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป  และ

• อายุสมาชิกกองทุน ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

2. ทุพพลภาพ 

3. เสียชีวิต
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� เมื.อส ิ9นสมาชกิภาพเพราะออกจากงานไมว่า่ดว้ยเหตใุด สมาชกิมสีทิธคิงเงนิท ั9งหมดไวใ้น
กองทนุได ้ตามระยะเวลาที.ขอ้บงัคบักองทนุกาํหนดไว ้
(กช. เค มาสเตอร ์พลู ฟนัด ์– ไมจ่ํากดัระยะเวลาคงเงนิ)

� คา่ธรรมเนยีมการคงเงนิปีละ 500 บาท

การคงเงนิไวใ้นกองทนุ 

� สมาชกิที.เกษยีณอาย ุหรอื ออกจากงานเมื.อมอีายไุมต่ํ.ากวา่ 55 ปีบรบิรูณ์ สามารถ
กาํหนดวงเงนิที.จะขอรบัในแตล่ะงวดได ้โดยตอ้งไมน่อ้ยกวา่วงเงนิข ั9นตํ.าที.กาํหนดไว ้
คอื ไมต่ํ.ากวา่ 10,000 บาท

� หากกาํหนดมากกวา่เงนิข ั9นตํ.า จะตอ้งกาํหนดเพิ.มไมน่อ้ยกวา่ทกุ ๆ 1,000 บาท
� งวดการรบัเงนิ อาจกาํหนดเป็นรายเดอืน รายไตรมาส รายปี ก็ได ้
� คา่ธรรมเนยีมการคงเงนิคร ั9งแรก 500 บาท และคา่ธรรมเนยีมงวดละ 100 บาท

การคงเงนิเพื.อขอรบัเงนิเป็นงวด
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เงินได้เมื่อออกจากงานกรณีโอนย้ายงานจะไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการนับ

อายุสมาชิกของแต่ละบริษัทตอ่เนื่องกันได ้ เมื่อสมาชิกได้ทําการโอนย้ายเงินกองทุน 

� จํานวนเงินทั้ง 4 ส่วน จะถูกโอนย้ายไปกองทุนใหม่ 

o สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับพนักงาน

เมื่อสมาชิกออกจากงาน  กรณีโอนย้ายงาน

เงินกองทุน
นายจ้างเดิม

เงินกองทุน
นายจ้างใหม่

เริ่มต้นใหม่

เงินสะสม เงินสมทบ
ผลประโยชน์

เงินสะสม
����

ผลประโยชน์

เงินสมทบ
����

เงินสะสม เงินสมทบ
ผลประโยชน์

เงินสะสม

ผลประโยชน์

เงินสมทบ
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ขอ้บงัคบักองทนุเฉพาะสว่น มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

ภายใตก้องทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  เค มาสเตอร ์พูล ฟนัด ์ ซึ�งจดทะเบยีนแลว้
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เงื:อนไขการเขา้เป็นสมาชิก

(1) พนกังานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประเภทประจาํ และประเภทชั :วคราว มีสทิธิสมคัรเขา้เป็นสมาชิกกองทนุ 
ท ั�งนี�  สาํหรบัพนกังานประเภทชั :วคราวตอ้งมีอายุไม่เกนิ 60 ปี โดยใหย้ื:นใบสมคัรต่อคณะกรรมการกองทนุ
เฉพาะสว่นตามแบบฟอรม์ที:คณะกรรมการกองทนุเฉพาะสว่นกาํหนด
(2) สมาชิกที:สิ�นสดุสมาชิกภาพกรณีลาออกจากกองทนุไม่ลาออกจากงาน สามารถสมคัรเขา้เป็นสมาชิกกองทนุ
ไดอ้กีเพยีงสองคร ั�งเท่านั�น โดยตอ้งลาออกจากกองทนุไปแลว้ไม่ตํ :ากว่า 6 เดือน นบัจากวนัสิ�นสดุสมาชิกภาพ
จากกรณีดงักลา่ว

สรุป ขอ้บงัคบักองทนุเฉพาะสว่น
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อตัราเงนิสะสม

สรุป ขอ้บงัคบักองทนุเฉพาะสว่น

� � � � อตัราเงนิสะสม 
      สมาชิกสามารถเลอืกจา่ยเงนิสะสมเขา้กองทนุไดใ้นอตัราที:เป็นจาํนวนเตม็ต ั�งแต่รอ้ยละ 5  

แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของค่าจา้ง 
ท ั�งนี�  สมาชิกสามารถเปลี:ยนแปลงอตัราการจา่ยเงนิสะสมได ้โดยหลกัเกณฑ ์เงื:อนไขและวธิีการ

ในการเลอืกหรอืเปลี:ยนแปลงอตัราเงนิสะสมใหเ้ป็นไปตามที:กองทนุเฉพาะสว่นกาํหนด
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อตัราเงนิสมทบ

� � � � อตัราเงนิสมทบ
         นายจา้งจา่ยเงนิสมทบในอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าจา้ง

สรุป ขอ้บงัคบักองทนุเฉพาะสว่น
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หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิสะสมและเงนิสมทบแก่สมาชิกที:สิ�นสมาชิกภาพ 

(1) การจา่ยเงนิสะสมและผลประโยชน์ของเงนิสะสม
 สมาชิกมีสทิธิไดร้บัเงนิสะสมและผลประโยชนข์องเงนิสะสมเตม็จาํนวน

สรุป ขอ้บงัคบักองทนุเฉพาะสว่น
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(2)  การจา่ยเงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิสมทบ
(2.1) สมาชิกที:สิ�นสดุสมาชิกภาพในกรณีดงัต่อไปนี�  ไม่มีสทิธิไดร้บัเงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิสมทบ
      (1) สมาชิกที:พน้จากการเป็นลูกจา้งดว้ยเหตถุกูไล่ออกหรอืนายจา้งเลกิจา้ง เนื:องจากฝ่าฝืนขอ้บงัคบั

เกี:ยวกบัการทาํงานหรอืระเบยีบหรอืคาํส ั :งของนายจา้งอนัชอบดว้ยกฎหมายและเป็นธรรมในเรื:องที:
รา้ยแรง  

      (2) สมาชิกที:ลาออกจากกองทนุโดยไม่ออกจากงาน

หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิสะสมและเงนิสมทบแก่สมาชิกที:สิ�นสมาชิกภาพ (ต่อ)

สรุป ขอ้บงัคบักองทนุเฉพาะสว่น
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(2)  การจา่ยเงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิสมทบ
(2.2) สมาชิกที:สิ�นสดุสมาชิกภาพในกรณีดงัต่อไปนี�  มีสทิธิไดร้บัเงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิสมทบ 100%
   (1)  เสยีชีวติ
   (2)  ทพุพลภาพอนัเป็นเหตใุหพ้น้จากงาน
   (3)  วกิลจรติ หรอืจติฟั :นเฟือนไม่สมประกอบ
   (4)  ไรค้วามสามารถ หรอื เสมือนไรค้วามสามารถ
   (5)  ครบเกษียณอายแุละไม่ไดร้บัการต่อสญัญาจา้ง

หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิสะสมและเงนิสมทบแก่สมาชิกที:สิ�นสมาชิกภาพ (ต่อ)

สรุป ขอ้บงัคบักองทนุเฉพาะสว่น
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(2)  การจา่ยเงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิสมทบ
(2.3) การสิ�นสดุสมาชิกภาพกองทนุในกรณีอื:นนอกจากที:กาํหนดไวใ้นขอ้ (2.1) หรอื (2.2) สมาชิกมีสทิธิไดร้บั

เงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิสมทบตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�
                อายสุมาชิกภาพ           อตัราเงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิสมทบ

                      ที:กองทนุจะจา่ยเมื:อสมาชิกสิ�นสดุสมาชิกภาพ
นอ้ยกว่า 4 ปี                       20%
ตั�งแต่ 4 ปี แต่ไม่ถงึ 6 ปี                       40%
ตั�งแต่ 6 ปี แต่ไม่ถงึ 8 ปี                       60%
ตั�งแต่ 8 ปี แต่ไม่ถงึ 10 ปี                       80%
ตั�งแต่ 10 ปีขึ�นไป                                   100%

หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิสะสมและเงนิสมทบแก่สมาชิกที:สิ�นสมาชิกภาพ (ต่อ) 

สรุป ขอ้บงัคบักองทนุเฉพาะสว่น



33

สง่คนืนายจา้ง

เงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิสมทบในสว่นที:ไม่ไดจ้า่ยแกส่มาชิกตามขอ้ (2)

สรุป ขอ้บงัคบักองทนุเฉพาะสว่น
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นโยบายการลงทนุ  
K Master Pooled Fund
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แผนการลงทนุของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

นโยบาย
การลงทนุ

แผน สดัสว่น

1 100% - - - - -

2 - 100% - - - -

3 - - 100% - - -

4 - - - 100% - -

5 - - - - 100%

6 - - - - - 100%

7 - 70% - - - 30%

8 - 50% - - - 50%

9 - 30% - - - 70%

10 - 10% - - - 90%

≤ 25%

≤ 30%

≤ 25%
≤ 5%

ตราสารหนี9ภาครฐัสถาบนัการเงนิ 100%(ระยะส ั9น) อยา่งนอ้ย 60% อยา่งนอ้ย 55% อยา่งนอ้ย 40% อยา่งนอ้ย 40% ไมเ่กนิ 15%

ตราสารหนี9ภาคเอกชน - ไมเ่กนิ 40% ไมเ่กนิ 30% ไมเ่กนิ 30% ไมเ่กนิ 30% -

ตราสารทนุ - - ไมเ่กนิ 10% ไมเ่กนิ 25% ไมเ่กนิ 25% (FIFไมเ่กนิ10%) อยา่งนอ้ย 80%

การลงทนุทางเลอืก - - ไมเ่กนิ 5% ไมเ่กนิ 5% ไมเ่กนิ 5% ไมเ่กนิ 5%

1.

ตราสารหนี9ระยะส ั9น

ภาครฐั  สถาบนัการเงนิ

3.

ผสม หุน้ไมเ่กนิ 10%

2.

ตราสารหนี9

5. 

ผสม หุน้ และ FIF

ไมเ่กนิ 25%

4. 

ผสม หุน้ไมเ่กนิ 25%

100%
≥ 60%

≤ 40%

6.

ตราสารทนุ

≥ 55%

≤ 10%
≤ 30% ≤ 5%

≥ 40%

≤ 25%

≤ 30% ≤ 5% >80%

< 15%

< 5%

≥ 40%

≤ 30%≤ 25% ≤ 5%
≤ 10%

แผนการลงทนุ
ที. 7-10 
มผีล 

1 ก.ค.59
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สรปุ อตัราผลตอบแทน กช. เค มาสเตอร ์พลู ฟันด ์ณ 28 กมุภาพนัธ ์2560สรปุ อตัราผลตอบแทน กช. เค มาสเตอร ์พลู ฟันด ์ณ 28 กมุภาพนัธ ์2560

  * เนื%องจากนโยบายดงักล่าวมีการเริ%มบริหาร ม.ค. 54 ผลการดาํเนินงานในปี 2550-2553 จึงเป็นการอ้างอิงจากผลการดาํเนินงานของกอง PF0123 ซึ%งมีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกนั
** เนื%องจากนโยบายดงักล่าวมีการเริ%มบริหาร ก.ค. 54 ผลการดาํเนินงานในปี 25550-2554 จึงเป็นการอ้างอิงจากผลการดาํเนินงานของ กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว (KEQLTF) ซึ%งมีนโยบายการลงทุน
ใกล้เคียงกนั 

แผนการลงทุน 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
ก.พ. 
2560

อ.ผลตอบแทนเฉลี%ย 
10 ปี ย้อนหลงั 
(2550-2559)

อ.ผลตอบแทนสะสม 
10 ปี 

(2550-2559)

แผนที% 1 ตราสารหนีGระยะสั Gนภาครฐั สถาบนัการเงิน 4.09% 3.51% 1.49% 1.03% 2.58% 3.20% 2.84% 2.64% 2.28% 1.21% 0.31% 2.48% 27.79%

แผนที% 2 ตราสารหนีG 4.05% 5.09% 1.31% 1.17% 2.32% 3.51% 2.63% 3.84% 3.39% 1.59% 0.35% 2.88% 32.87%

แผนที% 3 ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 10 6.97% 0.32% 5.52% 5.27% 2.08% 5.67% 1.97% 4.59% 1.12% 3.65% 0.61% 3.69% 43.73%

แผนที% 4 ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 25 10.85% -6.43% 12.01% 10.79% 0.82% 9.46% 0.68% 6.87% -1.09% 7.08% 1.13% 4.93% 61.87%

แผนที% 5 ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25 10.33% -6.22% 11.05% 9.68% 0.65% 8.67% 1.13% 6.51% 0.57% 4.75% 0.99% 4.57% 56.41%

แผนที% 6 ตราสารทุน 44.20% -52.10% 62.51% 56.38% -6.83% 35.88% -3.59% 14.83% -12.09% 25.62% 3.06% 10.51% 171.69%

แผนที% 7 ผสม หุ้นร้อยละ 30 (ตราสารหนีG  : ตราสารทุน = 70 : 30) 16.10% -12.07% 19.67% 17.73% -0.43% 13.22% 0.76% 7.14% -1.25% 8.80% 1.16% 6.52% 88.07%

แผนที% 8 ผสม หุ้นร้อยละ 50 (ตราสารหนีG  : ตราสารทุน = 50 : 50) 24.13% -23.51% 31.91% 28.78% -2.26% 19.70% -0.48% 9.34% -4.35% 13.61% 1.71% 8.36% 123.11%

แผนที% 9 ผสม หุ้นร้อยละ 70 (ตราสารหนีG  : ตราสารทุน = 30 : 70) 32.16% -34.94% 44.15% 39.82% -4.09% 26.17% -1.72% 11.53% -7.45% 18.41% 2.25% 9.68% 151.90%

แผนที% 10 ผสม หุ้นร้อยละ 90 (ตราสารหนีG  : ตราสารทุน = 10 : 90) 40.19% -46.38% 56.39% 50.86% -5.92% 32.64% -2.97% 13.73% -10.54% 23.22% 2.79% 10.41% 169.21%
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คาดการณ์ผลตอบแทนปี 2560คาดการณ์ผลตอบแทนปี 2560
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ปจัจยัประกอบการพจิารณาการเลอืกรปูแบบการลงทนุ

อายุ

ฐานะ และภาระการเงนิการยอมรบัความเสี.ยงจากการลงทนุ

ความตอ้งการผลตอบแทนที.ตา่งกนัความรู ้ความเขา้ใจ เร ื.องการลงทนุ

วยั มสีว่นสําคญัในการกาํหนดระดบัความทนทานตอ่ความเสี.ยงในการลงทนุและระยะเวลาสําหรบัลงทนุ



84

การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกกองทนุ

ทาํแบบประเมินความเสี:ยง/กรอกใบสมคัรเป็นสมาชิกกองทนุ/
เลอืกแผนการลงทนุ /แต่งต ั�งผูร้บัผลประโยชน์ในระบบ CMU MIS

 ปริ�นใบสมคัรใหห้น่วยงาน และหน่วยงานนําสง่ใบสมคัรใหก้องบรหิารงานบคุคล
 สง่เอกสารภายในวนัที: 15 ของเดือน มีผล วนัที: 1 เดือนถดัไป 

1.

2.
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แบบประเมนิระดบัความสามารถในการรบัความเสี.ยง
(Member Risk Profile)

� เพื.อใหส้มาชกิทราบถงึระดบัความเสี.ยงที.
ยอมรบัไดข้องตนเอง

� เป็นสว่นหนึ.งในการประกอบการตดัสนิใจ
เลอืกรปูแบบ/แผนการลงทนุไดอ้ยา่ง
เหมาะสม

� ตอบแบบประเมนิตามความเป็นจรงิ ภายใต้
การตดัสนิใจของตนเอง

แบบประเมนิความเสี.ยงเพื.อความเหมาะสมในการเลอืกรปูแบบ/แผนการลงทนุ



86

ตวัอยา่งใบสมคัร
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ใบแจง้ความประสงคเ์ลอืกนโยบายการลงทนุ
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ใบแจง้อตัราเงนิสะสม



89

ใบแจง้แตง่ต ั9งผูร้บัผลประโยชน์
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ยนืยนัขอ้มลู
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กองทนุสาํรองเลี�ยงชีพ เค มาสเตอร ์พลู ฟนัด ์ซึ:งจดทะเบยีนแลว้ 

นายพฒันา  มีสุข

ตวัอย่าง
31 ธนัวาคม 2559

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

2559
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KAsset IVR Call Center :  02-673-8799  

สมาชกิทาํรายการผา่นโทรศพัทห์มายเลข 0-2673 8799

1. กด 1 เพื.อรบัฟงัขอ้มลูสมาชกิ โดยสมาชกิจะตอ้งกด รหสัผูใ้ชง้าน (username) และ รหสัผา่น (password) 

ตามที.ไดร้บัจาก KAsset

– กด 1 รบัฟงัขอ้มลูเงนิกองทนุของสมาชกิ

– กด 2 รบัฟงัขอ้มลูสถานภาพกองทนุ

– กด 3 ขอแบบฟอรม์ทางโทรสาร เชน่ แบบฟอรม์ขอรบัเงนิที.คงไวใ้นกองทนุ 

แบบฟอรม์ขอเปลี.ยนแปลงการรบัเงนิเป็นงวด แบบขอสําเนาเอกสาร เป็นตน้

2. กด 2 ขอแบบฟอรม์ขอรหสัผา่น (กรณีสมาชกิไมไ่ดร้บัหรอืลมืรหสัผูใ้ชง้านและ/หรอืรหสัผา่น)

3. กด 3  เปลี.ยนรหสัผา่น

4. กด 7 เพื.อขอรบัเอกสารที.ขอไวแ้ลว้ทางเครื.องโทรสาร

5. กด 0 เพื.อตดิตอ่เจา้หนา้ที.

หมายเหต ุสมาชกิสามารถทําการเปลี.ยนรหสัผา่นไดท้กุเม ื.อที.ตอ้งการ และในกรณีลมืรหสัผา่น  สมาชกิสามารถขอรหสัผา่นใหมไ่ด้

โดยสง่แบบฟอรม์ขอเลขประจําตวัหรอืรหสัผา่นมายงั Kasset สมาชกิสามารถตดิตอ่นายจา้งเพื.อรบัรหสัผา่นใหมภ่ายในเดอืนถดัไป


