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วตัถุประสงค ์ 

1. เพื�อเป็นสวสัดิการพนกังาน ใหมี้เงินออมจาํนวนหนึ�งเก็บไวใ้ชจ่้ายเมื�อเกษียณอาย ุ  

2. เพื�อสร้างแรงจูงใจใหพ้นกังาน  และรักษา คนดี คนเก่งใหอ้ยูก่บัองคก์รในระยะยาว  

  

1. ข้อกาํหนดเปิดกองทุน  

1. จะตอ้งมีจาํนวนสมาชิกกองทนุฯ เกิน 50% ของพนกังานทั�งหมด  เช่น มีพนกังาน 200 คน จะตอ้งมีจาํนวนสมาชิก 100 คนขึ�นไป 

เนื�องจากบริษทัฯ ตอ้งการใหส้วสัดิการกบัพนกังานทกุคนหรือกลุ่มคนส่วนใหญ่  รวมทั�งสร้างวฒันธรรมการออมใหก้บัพนกังาน  

2. พนกังานที�เขา้ร่วมกองทนุจะตอ้งมีอายงุาน 1 ปีขึ�นไป นบัจากวนัที�   1 ม.ค. เป็นตน้ไป  

3. การเปิดรับสมาชิกจะเปิดรับ  2 ครั� งต่อปี ช่วงเดือน ม.ค. และ ก.ค.  

  

2. เงื�อนไขการจ่ายเงินสะสม/เงินสมทบ  

1. พนกังานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมได ้3 อตัราดงันี�   1-3% ของเงินเดือน (อยูที่�ความสมคัรใจของพนกังาน) 

2. บริษทัฯ จะสมทบตามอตัราที�พนกังานสะสม เช่น พนกังานสะสม 3% บริษทัสมทบ 3% 

เช่น ปีที� 1 ไดรั้บ เงินเดือน 20,000 บาท จ่ายเงินสะสม 3%  จาํนวน 600 บาท/เดือน  

       ปีที� 2 ไดรั้บ เงินเดือน 23,000 บาท จ่ายเงินสะสม 3%  จาํนวน 690 บาท/เดือน 

       ปีที� 3 ไดรั้บ เงินเดือน 26,000 บาท จ่ายเงินสะสม 3%  จาํนวน 780 บาท/เดือน 

ขอ้มูลเงินสะสม/สมทบ  

       ปีที� 1    เงินสะสม 7,200 บาท  ( 600 * 12 )       เงินสมทบ  7,200 บาท 

       ปีที� 2    เงินสะสม 8,280 บาท  ( 690 * 12 )       เงินสมทบ  8,280 บาท 

        ปีที� 3    เงินสะสม 9,360 บาท  ( 780 * 12 )       เงินสมทบ  9,360 บาท 

     รวม      เงินสะสม/สมทบ   49,680 บาท 

3. เงื�อนไขการคืนเงินสะสม/เงินสมทบ 

จ่ายคืนเมื�อพนกังานลาออกและแจง้ล่วงหนา้ 30 วนัตามนโยบายบริษทั  

1. พนกังานที�มีอายสุมาชิกมากกวา่ 3 ปีขึ�นไป (เงินสมทบจาํนวน �� เดือนขึ�นไป) จะไดรั้บเงินสะสมและเงินสมทบเตม็จาํนวน  

เช่น  ปีที� 1 ไดรั้บ เงินเดือน 20,000 บาท จ่ายเงินสะสม 3%  จาํนวน 600 บาท/เดือน  

ปีที� 2 ไดรั้บ เงินเดือน 23,000 บาท จ่ายเงินสะสม 3%  จาํนวน 690 บาท/เดือน 

ปีที� 3 ไดรั้บ เงินเดือน 26,000 บาท จ่ายเงินสะสม 3%  จาํนวน 780 บาท/เดือน 

ขอ้มูลเงินสะสม/สมทบ  

ปีที� 1    เงินสะสม 7,200 บาท  ( 600 * 12 )       เงินสมทบ  7,200 บาท 

ปีที� 2    เงินสะสม 8,280 บาท  ( 690 * 12 )       เงินสมทบ  8,280 บาท 

ปีที� 3    เงินสะสม 9,360 บาท  ( 780 * 12 )       เงินสมทบ  9,360 บาท 

รวม      เงินสะสม/สมทบ   49,680 บาท 

2. พนกังานที�มีอายสุมาชิกนอ้ยกวา่ 3 ปี (เงินสมทบนอ้ยกวา่ �� เดือนขึ�นไป) จะไดรั้บเงินสะสมคืนเตม็จาํนวน  เงินสมทบใหต้าม

อตัราดอกเบี�ยเงินฝากออมทรัพย ์ธ. กสิกรไทย  ใชอ้ตัราดอกเบี�ย ณ วนัที�ลาออก  

 

  

 

4.ข้อกาํหนดปิดกองทุน  
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จาํนวนสมาชิกนอ้ยกวา่ 50% ของพนกังาน กองทุนจะถกูปิด มีเงื�อนไขการจ่ายดงันี�      

1. พนกังานที�มีอายสุมาชิกมากกวา่ 3 ปีขึ�นไป (เงินสมทบจาํนวน �� เดือนขึ�นไป)  จะไดรั้บเงินสะสมและเงินสมทบเตม็จาํนวน  

เช่น  ปีที� 1 ไดรั้บ เงินเดือน 20,000 บาท จ่ายเงินสะสม 3%  จาํนวน 600 บาท/เดือน  

ปีที� 2 ไดรั้บ เงินเดือน 23,000 บาท จ่ายเงินสะสม 3%  จาํนวน 690 บาท/เดือน 

ปีที� 3 ไดรั้บ เงินเดือน 26,000 บาท จ่ายเงินสะสม 3%  จาํนวน 780 บาท/เดือน 

ขอ้มูลเงินสะสม/สมทบ  

ปีที� 1    เงินสะสม 7,200 บาท  ( 600 * 12 )       เงินสมทบ  7,200 บาท 

ปีที� 2    เงินสะสม 8,280 บาท  ( 690 * 12 )       เงินสมทบ  8,280 บาท 

ปีที� 3    เงินสะสม 9,360 บาท  ( 780 * 12 )       เงินสมทบ  9,360 บาท 

รวม      เงินสะสม/สมทบ   49,680 บาท 

2. พนกังานที�มีอายสุมาชิกนอ้ยกวา่ 3 ปี (เงินสมทบนอ้ยกวา่ �� เดือนขึ�นไป) จะไดรั้บเงินสะสมคืนเตม็จาํนวน  เงินสมทบใหต้าม

อตัราดอกเบี�ยเงินฝากออมทรัพย ์ธ. กสิกรไทย  ใชอ้ตัราดอกเบี�ย ณ วนัที�ประกาศปิดกองทุน   

 

5.วิธีการจ่ายเงินสะสม 

1. โอนเงินเขา้บญัชี ธนาคารกสิกรไทยที�กาํหนด ภายในวนัที� �� ของเดือน 

2. ส่งเอกสารการโอนเงิน (Mail) ใหก้บั HR  (ส่งใบโอนเงินเขา้ email : pimonpanboon@gmail.com) 

  

6.สิทธิประโยชน์เพิ�มเติม  

1. พนกังานที�มีอายสุมาชิก 3 ปีขึ�นไป (เงินสมทบจาํนวน �� เดือนขึ�นไป) สามารถกูไ้ด ้ตามจาํนวนเงินสะสม  *ปลอดดอกเบี�ย 6 เดือน 

2. ดอกเบี�ยเงินกูใ้ชอ้ตัราเดียวกบัธ.กสิกรไทย  

  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

 


