กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

ประกาศคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธกี ารจัดใหมีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน
การใหขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
พ.ศ. 2553
--------------------------------โดยที่เ ปนการสมควรออกประกาศคณะกรรมการกองทุ น บํ า เหน็จบํา นาญข า ราชการ วา ดว ย
หลักเกณฑและวิธีการจัดใหมีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การใหขอมูลประกอบการพิจารณา
เลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 70 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2539 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2550 คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ เ รีย กวา “ประกาศคณะกรรมการกองทุ น บํา เหน็ จบํา นาญขา ราชการ เรื่อ ง
หลักเกณฑและวิธีการจัดใหมีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การใหขอมูลประกอบการพิจารณา
เลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2553”
ขอ 2 ในประกาศนี้
“เงินสะสม” หมายความวา เงินที่สมาชิกสะสมเขากองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 ทั้งสวนที่สมาชิกสะสมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงและสวนที่สมาชิก
สงเกินกวาอัตราดังกลาว (ถามี)
“แผนการลงทุน” หมายความวา แผนการลงทุนสําหรับเงินที่อยูในบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิก
แตละคน เฉพาะในสวนของเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกลาว ซึ่งกองทุนจัดใหมีขึ้นเพื่อให
สมาชิกแตละคนมีสิทธิเลือกลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศนี้
“สัดสวนการลงทุน” หมายความวา สัดสวนของหลักทรัพยประเภทตางๆ ที่ลงทุนในแตละแผนการ
ลงทุน
“สวนเบี่ยงเบน” หมายความวา ขอบเขตสําหรับการเพิ่มหรือลดสัดสวนการลงทุนที่กองทุนสามารถ
ใชในการบริหารแผนการลงทุน
“ตราสารทุน” หมายความวา ตราสารที่บริษัทจํากัดออกใหแกผูถือเพื่อแสดงสิทธิของความเปน
เจาของในกิจการนั้น เชน หุนสามัญ (Common Stocks หรือ Ordinary Shares) หุนบุริมสิทธิ (Preferred

Stocks) ใบสําคัญแสดงสิทธิในหุน (Stock Warrants) หนวยลงทุนในกองทุนตราสารแหงทุน และตราสาร
แสดงสิทธิ์ในอนุพันธที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนหุน (Stock Options & Futures) เปนตน
“ตราสารแสดงสิทธิในหนี้” หมายความวา ตราสารทางการเงินที่แสดงความเปนหนี้ระหวางกันที่
สามารถเปลี่ยนมือได เชน พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู รวมทั้งตราสารอื่นๆ ที่มีลักษณะ
อยางเดียวกัน
“วันทําการ” หมายความวา วันทําการของกองทุน
หมวด 1
การจัดใหมีแผนการลงทุน
ขอ 3 กองทุนจัดใหมีแผนการลงทุนที่มีสัดสวนการลงทุน ดังนี้
(1) “แผนหลั ก ” เป น แผนการลงทุ น ที่ มี ก ารลงทุ น ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.
2539
(2) “แผนผสมหุนทวี” เปนแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ เชนเดียวกับ
แผนหลัก แตมีการลงทุนในตราสารทุนมากกวาแผนหลัก
(3) “แผนตราสารหนี้” เปนแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพยอันเปนหรือเกี่ยวของ
กับเงินฝาก ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยดังกลาว
(4) “แผนตลาดเงิน” เปนแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพยอันเปนหรือเกี่ยวของกับ
เงินฝาก ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยดังกลาวที่จะครบ
กําหนดชําระคืนไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลงทุน
นโยบายและสัดสวนการลงทุนของแตละแผนการลงทุนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
เอกสารแนบทายประกาศนี้
ใหกองทุนจัดการเงินของกองทุนที่ลงทุนในแผนการลงทุนตาม (2) (3) และ (4) ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 โดยอนุโลม
ขอ 4 ใหคณะกรรมการกําหนดสวนเบี่ยงเบนที่เหมาะสมสําหรับแผนการลงทุนแตละแผนเพื่อให
กองทุนใชในการบริหารแผนการลงทุน
ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาประโยชนของสมาชิกหรือกองทุน หรือเพื่อปองกันความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นแกสมาชิกหรือกองทุน ใหกองทุนสามารถปรับสัดสวนการลงทุนเกินไปกวาสวนเบี่ยงเบนที่
๒

คณะกรรมการกําหนดไวได แตใหกองทุนปรับสัดสวนการลงทุนใหอยูภายในสวนเบี่ยงเบนที่กําหนดโดยเร็ว
เมื่อความจําเปนดังกลาวสิ้นสุดลง ทั้งนี้ ใหกองทุนรายงานการดําเนินการดังกลาวใหคณะกรรมการทราบ
โดยมิชักชา
หมวด 2
การเลือกและการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิก
ขอ 5 เมื่ อประกาศนี้มีผลใช บัง คับ กองทุน จะนํา เงิ น ที่อยู ใ นบัญชีเ งิ น รายบุ คคลของสมาชิก
ทุกรายไปลงทุนในแผนหลักโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนตามอัตราผลตอบแทนของแผนหลักจนกวา
สมาชิกจะใชสิทธิเลือกแผนการลงทุนตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ 6 สมาชิกมีสิทธิแสดงเจตนาใหกองทุนนําเงินที่อยูในบัญชีเงินรายบุคคลของตนเฉพาะใน
สวนของเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกลาวทั้งหมดที่สมาชิกมีอยูแลวในวันที่แสดงเจตนา
และที่จะมีขึ้นในอนาคตไปลงทุนในแผนการลงทุนแผนใดแผนหนึ่งโดยไดรับอัตราผลตอบแทนตามแตละ
แผนการลงทุน
การแสดงเจตนาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิก รวมทั้งการจัดการลงทุนของ
กองทุนตามประกาศนี้ ถือวามีความเสี่ยงตามหลักการของการลงทุน ซึ่งสมาชิกอาจไดรับอัตราผลตอบแทน
แตกตางไปจากความคาดหวัง ณ วันที่สมาชิกแสดงเจตนา โดยอัตราผลตอบแทนที่จัดสรรใหแกสมาชิกจะ
ขึ้นอยูกับอัตราผลตอบแทนในแตละแผนการลงทุน ดังนั้นการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของ
สมาชิกจะตองมีการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการตัดสินใจอยางรอบคอบกอนการแสดงเจตนา
เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
ขอ 7 ในการใชสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน สมาชิกจะตองแสดงเจตนาเลือกหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนตามแบบแสดงความประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนที่เลขาธิการ
กําหนด แลวจัดสงแบบแสดงความประสงคดังกลาวใหแกกองทุนทางไปรษณียลงทะเบียนหรือนํามายื่น
ใหแกกองทุนโดยไมตองผานสวนราชการเจาสังกัด ซึ่งกองทุนจะถือเอาวันที่กองทุนไดรับแบบแสดงความ
ประสงคดังกลาวของสมาชิกที่ถูกตองครบถวนเปนวันที่ไดรับการแสดงเจตนาของสมาชิก
ขอ 8 เมื่ อกองทุ น ไดรั บ แบบแสดงความประสงค เ ลื อกหรือ เปลี่ ย นแปลงแผนการลงทุ น ของ
สมาชิกที่ถูกตองครบถวนแลว กองทุนจะจัดการลงทุนในแผนการลงทุนตามความประสงคของสมาชิกใน
วันที่ 25 ของเดือนถัดจากเดือนที่กองทุนไดรับการแสดงเจตนาของสมาชิก เวนแตกรณีที่วันดังกลาวเปน
วันหยุดทําการของกองทุน ใหกองทุนดําเนินการในวันทําการถัดไป หรือกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ทําใหกองทุน
ไมสามารถดําเนินการในวันดังกลาวได ใหกองทุนดําเนินการในวันทําการแรกเมื่อเหตุสุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลง
๓

กรณี ที่ ส มาชิ ก จั ด ส ง แบบแสดงความประสงค เ ลื อ กหรื อ เปลี่ ย นแปลงแผนการลงทุ น ที่ ถู ก ต อ ง
ครบถวนหลายฉบับ กองทุนจะดําเนินการตามความประสงคของสมาชิกที่กองทุนไดรับการแสดงเจตนา
ครั้งหลังสุด เวนแตกรณีมีขอสงสัยเกี่ยวกับการแสดงเจตนาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของ
สมาชิก กองทุ น สงวนสิท ธิในการตรวจสอบความถูก ตอ งของการแสดงเจตนาเลือ กหรือเปลี่ย นแปลง
แผนการลงทุนของสมาชิกกอนดําเนินการใหเปนไปตามความประสงคที่ถูกตองของสมาชิกตอไป
ขอ 9 สมาชิกมีสิทธิเลือกและเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนไดปละ 2 ครั้ง
สิทธิของสมาชิกในการเลือกและเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนสิ้นสุดลงเมื่อกองทุนไดรับแจงเปน
ลายลักษณอักษรหรือผานระบบสารสนเทศที่กองทุนกําหนดจากสวนราชการเจาสังกัดหรือสมาชิกวา
สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงตามกฎหมายแลว
ขอ 10 เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกรายใดสิ้นสุดลง และกองทุนยังไมไดจายเงินจากกองทุนใหแก
ผูที่ มีสิท ธิรับเงิน จากกองทุน ตามกฎหมายหรือโอนเงินไปยัง กองทุ น สํ ารองเลี้ ย งชีพ หรือ กองทุน อื่น ที่ มี
วัตถุประสงคเพื่อเปนหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพตามที่กฎหมายกําหนด กองทุน
จะยังคงบริหารเงินที่อยูในบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกรายนั้นในแผนการลงทุนลาสุดตอไปจนกวา
กองทุนจะจายเงินจากกองทุนใหแกผูที่มีสิทธิรับเงินจากกองทุนตามกฎหมายหรือโอนเงินไปยังกองทุน
สํ า รองเลี้ ย งชี พ หรื อ กองทุ น อื่ น ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เป น หลั ก ประกั น ในกรณี ก ารออกจากงานหรื อ
การชราภาพตามที่กฎหมายกําหนด
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกรายใดสิ้นสุดลง และกองทุนไดรับการแสดงเจตนาโดยปรากฏหลักฐาน
ถูกตองครบถวนจากผูที่มีสิทธิไดรับเงินรายใดใหกองทุนบริหารเงินที่ยังไมรับคืนตอไป กองทุนจะนําเงิน
ทั้งหมดที่อยูในบัญชีเงินรายบุคคลของผูที่มีสิทธิไดรับเงินรายนั้นไปลงทุนในแผนหลักภายใน 7 วันทําการ
ขอ 11 ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย วิกฤติเศรษฐกิจ หรือเหตุการณอื่นทํานองเดียวกันที่ทําใหกองทุน
ไมสามารถซื้อขายหลักทรัพยไดตามแผนการลงทุนที่สมาชิกแสดงเจตนาเลือกไว หรือไมสามารถซื้อขายได
ในราคาที่เหมาะสมและเปนธรรม หรือถากองทุนจะซื้อขายหลักทรัพยตามแผนการลงทุนที่สมาชิกแสดง
เจตนาเลือกแลวจะสงผลเสียหายตอกองทุนหรือสมาชิก กองทุนอาจระงับหรือชะลอการเปลี่ยนแปลง
แผนการลงทุนของสมาชิกแผนใดแผนหนึ่งหรือทั้งหมดเปนการชั่วคราวไดตามความจําเปน และเมื่อกองทุน
ดําเนินการดังกลาว กองทุนจะประกาศใหสมาชิกทราบ โดยสมาชิกไมมีสิทธิเรียกรองผลประโยชนตอบแทน
และคาเสียหายจากการดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ ใหกองทุนรายงานการดําเนินการและเหตุผลความจําเปน
ใหคณะกรรมการทราบโดยมิชักชา

๔

ขอ 12 กองทุนอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมสําหรับการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนจาก
สมาชิกไดตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด 3
การใหขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกหรือเปลีย่ นแปลงแผนการลงทุน
ขอ 13 กองทุ น จะจั ด ให มี ข อ มู ล ที่ เ ป น สาระสํ า คั ญ และจํ า เป น ต อ การพิ จ ารณาเลื อ กหรื อ
เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกเผยแพรใหสมาชิกทราบผานสื่อตางๆ ตามที่เลขาธิการเห็นสมควร
ซึ่งขอมูลดังกลาวอยางนอยตองประกอบดวย
(1) ขอมูลเกี่ยวกับแผนการลงทุน
(2) เงื่อนไขและหลักเกณฑในการเลือกแผนการลงทุน
(3) ขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของแผนการลงทุนแตละแผนและหลักทรัพยแตละประเภท
(4) สัดสวนการลงทุนและสวนเบี่ยงเบนของแผนการลงทุน
หมวด 4
บทเบ็ดเตล็ด
ขอ 14 การคิดมูลคาสินทรัพยสุทธิเปนจํานวนหนวยและมูลคาตอหนวย (Unitization) การจัดสรร
ผลประโยชนสุทธิของแผนการลงทุน และการบันทึกเขาบัญชีเงินรายบุคคลตามแผนการลงทุน ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(นายสถิตย ลิม่ พงศพันธุ)
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
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