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วตัถุประสงค ์ 
1. เพ่ือเป็นสวสัดิการพนกังาน ใหมี้เงินออมจ านวนหน่ึงเก็บไวใ้ชจ่้ายเม่ือเกษียณอาย ุ  
2. เพ่ือสร้างแรงจูงใจใหพ้นกังาน  และรักษา คนดี คนเก่งใหอ้ยูก่บัองคก์รในระยะยาว  

  
1. ข้อก ำหนดเปิดกองทุน  

1. จะตอ้งมีจ านวนสมาชิกกองทนุฯ เกิน 50% ของพนกังานทั้งหมด  เช่น มีพนกังาน 200 คน จะตอ้งมีจ านวนสมาชิก 100 คนข้ึนไป 
เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งการใหส้วสัดิการกบัพนกังานทกุคนหรือกลุ่มคนส่วนใหญ่  รวมทั้งสร้างวฒันธรรมการออมใหก้บั
พนกังาน  

2. พนกังานท่ีเขา้ร่วมกองทนุจะตอ้งมีอายงุาน 1 ปีข้ึนไป นบัจากวนัท่ี   1 ม.ค. เป็นตน้ไป  
3. การเปิดรับสมาชิกจะเปิดรับ  2 คร้ังต่อปี ช่วงเดือน ม.ค. และ ก.ค.  

  
2. เงื่อนไขกำรจ่ำยเงินสะสม/เงินสมทบ  

1. พนกังานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมได ้3 อตัราดงัน้ี  1-3% ของเงินเดือน (อยูท่ี่ความสมคัรใจของพนกังาน) 
2. บริษทัฯ จะสมทบตามอตัราท่ีพนกังานสะสม เช่น พนกังานสะสม 3% บริษทัสมทบ 3% 

เช่น ปีท่ี 1 ไดรั้บ เงินเดือน 20,000 บาท จ่ายเงินสะสม 3%  จ  านวน 600 บาท/เดือน  
       ปีท่ี 2 ไดรั้บ เงินเดือน 23,000 บาท จ่ายเงินสะสม 3%  จ  านวน 690 บาท/เดือน 
       ปีท่ี 3 ไดรั้บ เงินเดือน 26,000 บาท จ่ายเงินสะสม 3%  จ  านวน 780 บาท/เดือน 
ขอ้มูลเงินสะสม/สมทบ  
       ปีท่ี 1    เงินสะสม 7,200 บาท  ( 600 * 12 )       เงินสมทบ  7,200 บาท 
       ปีท่ี 2    เงินสะสม 8,280 บาท  ( 690 * 12 )       เงินสมทบ  8,280 บาท 
        ปีท่ี 3    เงินสะสม 9,360 บาท  ( 780 * 12 )       เงินสมทบ  9,360 บาท 

     รวม      เงินสะสม/สมทบ   49,680 บาท 
3. เงื่อนไขกำรคืนเงินสะสม/เงินสมทบ 

จ่ายคืนเม่ือพนกังานลาออกและแจง้ล่วงหนา้ 30 วนัตามนโยบายบริษทั  
1. พนกังานท่ีมีอายสุมาชิกมากกวา่ 3 ปีข้ึนไปจะไดรั้บเงินสะสมและเงินสมทบเตม็จ านวน  

เช่น  ปีท่ี 1 ไดรั้บ เงินเดือน 20,000 บาท จ่ายเงินสะสม 3%  จ  านวน 600 บาท/เดือน  
ปีท่ี 2 ไดรั้บ เงินเดือน 23,000 บาท จ่ายเงินสะสม 3%  จ  านวน 690 บาท/เดือน 
ปีท่ี 3 ไดรั้บ เงินเดือน 26,000 บาท จ่ายเงินสะสม 3%  จ  านวน 780 บาท/เดือน 
ขอ้มูลเงินสะสม/สมทบ  
ปีท่ี 1    เงินสะสม 7,200 บาท  ( 600 * 12 )       เงินสมทบ  7,200 บาท 
ปีท่ี 2    เงินสะสม 8,280 บาท  ( 690 * 12 )       เงินสมทบ  8,280 บาท 
ปีท่ี 3    เงินสะสม 9,360 บาท  ( 780 * 12 )       เงินสมทบ  9,360 บาท 
รวม      เงินสะสม/สมทบ   49,680 บาท 

2. พนกังานท่ีมีอายสุมาชิกนอ้ยกวา่ 3 ปี จะไดรั้บเงินสะสมคืนเตม็จ านวน  เงินสมทบใหต้ามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์
ธ. กสิกรไทย  ใชอ้ตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีลาออก  
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4.ข้อก ำหนดปิดกองทุน  
จ านวนสมาชิกนอ้ยกวา่ 50% ของพนกังาน กองทุนจะถกูปิด มีเง่ือนไขการจ่ายดงัน้ี     

1. พนกังานท่ีมีอายสุมาชิกมากกวา่ 3 ปีข้ึนไปจะไดรั้บเงินสะสมและเงินสมทบเตม็จ านวน  
เช่น  ปีท่ี 1 ไดรั้บ เงินเดือน 20,000 บาท จ่ายเงินสะสม 3%  จ  านวน 600 บาท/เดือน  

ปีท่ี 2 ไดรั้บ เงินเดือน 23,000 บาท จ่ายเงินสะสม 3%  จ  านวน 690 บาท/เดือน 
ปีท่ี 3 ไดรั้บ เงินเดือน 26,000 บาท จ่ายเงินสะสม 3%  จ  านวน 780 บาท/เดือน 
ขอ้มูลเงินสะสม/สมทบ  
ปีท่ี 1    เงินสะสม 7,200 บาท  ( 600 * 12 )       เงินสมทบ  7,200 บาท 
ปีท่ี 2    เงินสะสม 8,280 บาท  ( 690 * 12 )       เงินสมทบ  8,280 บาท 
ปีท่ี 3    เงินสะสม 9,360 บาท  ( 780 * 12 )       เงินสมทบ  9,360 บาท 
รวม      เงินสะสม/สมทบ   49,680 บาท 

2. พนกังานท่ีมีอายสุมาชิกนอ้ยกวา่ 3 ปี จะไดรั้บเงินสะสมคืนเตม็จ านวน  เงินสมทบใหต้ามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์
ธ. กสิกรไทย  ใชอ้ตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีประกาศปิดกองทนุ   

 
5.วิธีกำรจ่ำยเงินสะสม 

1. โอนเงินเขา้บญัชี ธนาคารกสิกรไทย ช่ือบญัชี “กองทุนออมทรัพย ์Prosoft”  ทุกวนัท่ี 5 ของเดือน 
2. ส่งเอกสารการโอนเงิน (Mail) ใหก้บั HR  (ส่งใบโอนเงินเขา้ email : hr@prosoft.co.th) 

  
6.สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม  

1. พนกังานท่ีมีอายสุมาชิก 3 ปีข้ึนไป สามารถกูไ้ด ้ตามจ านวนเงินสะสม  *ปลอดดอกเบ้ีย 6 เดือน 
2. ดอกเบ้ียเงินกูใ้ชอ้ตัราเดียวกบัธ.กสิกรไทย  
  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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