
	 กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	 (กบข.)	 เป็นกองทุนท่ีจัดต้ังข้ึนต�มพระร�ชบัญญัติ
กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	พ.ศ.	2539	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันก�รจ่�ย
บำ�เหน็จบำ�น�ญ	 และให้ประโยชน์ตอบแทนก�รรับร�ชก�รแก่ข้�ร�ชก�รเมื่อออกจ�กร�ชก�ร	
เพื่อส่งเสริมก�รออมทรัพย์ของสม�ชิก	และเพื่อจัดสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สม�ชิก 

	 กบข.	 สนับสนุนให้มีก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รเงินก�รคลังภ�ครัฐท่ีดี	 จัดสรรงบประม�ณ
รองรับภ�ระร�ยจ่�ยด้�นบำ�เหน็จบำ�น�ญอย่�งเหม�ะสม	นอกจ�กนี้ยังส่งเสริมให้ข้�ร�ชก�ร
สม�ชิกมีเงินออมเพียงพอสำ�หรับชีวิตหลังเกษียณ	 ซึ่งคณะกรรมก�รและสำ�นักง�น	 ได้มุ่งมั่น
ดำ�เนินง�นให้ได้ม�ตรฐ�นส�กลอย่�งเต็มท่ี

								 กบข.	 ต้องก�รให้สม�ชิกมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในสิทธิ	 หน้�ท่ี	 เง่ือนไข	หลักเกณฑ์	 วิธีก�ร	
และกระบวนก�รต่�งๆ	 ในก�รทำ�ง�นของ	 กบข.	 อย่�งถูกต้องและเหม�ะสมจึงได้จัดทำ�	 “คู่มือ
สม�ชิก	 กบข.”	 และมอบให้แก่สม�ชิก	 กบข.	 ที่บรรจุใหม่ทุกท่�น	 เพื่อให้สม�ชิกส�ม�รถใช้
และรับประโยชน์จ�กก�รเป็นสม�ชิกกองทุนได้อย่�งเต็มที่

คำ�นำ�
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คำ�นำ�
ส�รบัญ
บทนำ�

ส่วนที่หนึ่ง : เข้�ใจ กบข.
โครงสร้�งองค์กร
องค์ประกอบของคณะกรรมก�ร
บทบ�ทและหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร	กบข.
บทบ�ทและหน้�ที่ของคณะอนุกรรมก�รจัดก�รลงทุน
บทบ�ทและหน้�ที่ของคณะอนุกรรมก�รสม�ชิกสัมพันธ์
ร�ยชื่อคณะอนุกรรมก�รที่ได้รับก�รแต่งตั้งจ�กคณะกรรมก�ร
ผู้แทนสม�ชิก
ถ้อยแถลงนโยบ�ยด้�นสม�ชิก
ถ้อยแถลงนโยบ�ยลงทุน
ก�รลงทุนและนโยบ�ยก�รลงทุนของ	กบข.
เป้�หม�ยก�รลงทุน
โครงสร้�งก�รตัดสินใจลงทุน
ก�รจัดสรรเงินลงทุน
กลยุทธ์ด้�นก�รลงทุน

	 อนึ่ง	 เพื่อให้ท่�นใช้	 “คู่มือสม�ชิก	 กบข.”	 ได้ประโยชน์สูงสุด	 จึงควรอ่�นคู่มือเล่มนี้
ให้จบอย่�งรวดเร็วในทันทีที่ได้รับ	 ซึ่งจะทำ�ให้มองเห็นภ�พรวมของเนื้อห�ทั้งหมดในคู่มือได้
เป็นอย่�งดี	จ�กนั้นให้เก็บคู่มือไว้ในที่ที่ส�ม�รถหยิบม�อ่�นหรือใช้อ้�งอิงได้ทุกครั้งที่ต้องก�ร
  
	 กบข.	 เชื่อว่�ประโยชน์ที่สม�ชิกได้รับ	 จะนำ�ม�ซึ่งก�รเห็นคว�มสำ�คัญของก�รออม
และก�รลงทุนผ่�นระบบ	 กบข.	 และช่องท�งอื่นๆ	 ที่แสดงไว้	 อันเป็นแนวท�งสำ�คัญที่ส�ม�รถ
นำ�ท่�นบรรลุเป้�หม�ยแห่งก�รมีอิสรภ�พท�งก�รเงินเพื่อวัยเกษียณต่อไป
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ส�รบัญ



ส่วนที่สอง : เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข.
ประเภทข้�ร�ชก�รที่เป็นสม�ชิก	กบข.
วิธีก�รเป็นสม�ชิก	และเปิดบัญชีสม�ชิก	กบข.
คว�มหม�ยของเงินประเภทต่�งๆ
สูตรก�รคำ�นวณเงินประเภทต่�งๆ
สม�ชิกผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม
สิทธิประโยชน์ของสม�ชิก	กบข.
ต�ร�งแสดงสิทธิประโยชน์และเงินต่�งๆ	ที่สม�ชิกจะได้รับเมื่อพ้นสม�ชิกภ�พ
กบข.	จัดสรรผลประโยชน์ให้แก่สม�ชิกอย่�งไร
ผู้มีสิทธิรับเงินจ�กกองทุน	กรณีสม�ชิกพ้นสม�ชิกภ�พ
ท�งเลือกของสม�ชิก	กบข.	ที่พ้นสม�ชิกภ�พ
เอกส�รหลักฐ�นก�รยื่นเรื่องขอรับเงินจ�กกองทุน
ช่องท�งก�รขอรับแบบฟอร์มต่�งๆ	
คำ�แนะนำ�ในก�รยื่นเรื่องขอรับเงินจ�กกองทุน
ผู้มีสิทธิรับเงินจ�กกองทุน	กรณีสม�ชิกเสียชีวิต
ช่องท�งก�รขอรับเงินคืนจ�กกองทุน
ส�เหตุที่สม�ชิกบ�งร�ยได้รับเงินคืนล่�ช้�
ขั้นตอนก�รจ่�ยเงินคืนสม�ชิก
สิทธิของสม�ชิกที่ออกจ�กร�ชก�รและกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่
ตั้งแต่	พ.ร.บ.	กบข.	พ.ศ.	2539	มีผลบังคับใช้
ข้อปฏิบัติของสม�ชิกในกรณีต่�งๆ
ใบแจ้งยอดเงินสม�ชิก

บัตรสม�ชิก	กบข.
ก�รจัดสวัสดิก�รสำ�หรับสม�ชิก	กบข.
ก�รตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล	หรือ	ยอดเงินในบัญชีสม�ชิก
ก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้ของ	กบข.
ช่องท�งติดต่อ	กบข.	และสื่อประช�สัมพันธ์

ส่วนที่ส�ม : เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข.
ก�รว�งแผนก�รออมและก�รลงทุน
ก�รเพิ่มร�ยได้หรือก�รลดค่�ใช้จ่�ย
ก�รทำ�ประกันภัยและประกันชีวิต
ก�รว�งแผนภ�ษี
ก�รว�งแผนเพื่อก�รเกษียณ
ออมเท่�ไหร่ถึงจะเพียงพอ
ข้อคิดเรื่องก�รออมและก�รเก็บเงิน
บริก�รท�งเลือกในก�รบริห�รเงินออมกับ	กบข.
ก�รบริห�รเงินออมให้เพิ่มพูนด้วยก�รเลือกลงทุนที่เหม�ะสมกับตัวเอง
ว�งแผนบริห�รภ�ษีเพื่อลดก�รเสียภ�ษีให้น้อยลง
รอบรู้เรื่องก�รทำ�ประกัน
เตรียมตัวก่อนกู้เงินซื้อบ้�น
แนวท�งก�รกู้เงินเพื่อก�รศึกษ�
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ส�รบัญ สารบัญ



   เข้�ใจ	กบข.
	 	 นำ�เสนอภ�พรวมของ	กบข.	เป็นเนื้อห�เกี่ยวกับโครงสร้�งองค์กร	
	 	 ก�รบริห�รง�นของ	กบข.	บทบ�ทหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร
	 	 และคณะอนุกรรมก�ร	ถ้อยแถลงนโยบ�ยด้�นสม�ชิก	ถ้อยแถลง
	 	 นโยบ�ยลงทุน	เพื่อให้สม�ชิกทร�บถึง	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	
	 	 และวิธีก�รบริห�รง�นของ	กบข.	ตลอดจนแนวท�งก�รมีส่วนร่วม
	 	 ในก�รเป็นผู้แทนหรือก�รเลือกผู้แทน	เพื่อทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแล
	 	 และติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน

  เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก	กบข.
	 	 นำ�เสนอร�ยละเอียดของก�รเป็นสม�ชิก	สิทธิประโยชน์ในก�รออม	
	 	 และสิทธิประโยชน์จ�กสวัสดิก�รต่�งๆ	ของกองทุน	ช่องท�งก�รติดต่อ
	 	 กับ	กบข.	โดยรวมถึงเรื่องของก�รเป็นสม�ชิก	เรื่องบัญชีสม�ชิก
	 	 ก�รจัดสรรผลประโยชน์ต่�งๆ	ขั้นตอนก�รนำ�ส่งเงิน	และก�รขอรับเงิน
	 	 จ�กกองทุนเมื่อพ้นสม�ชิกภ�พ	ตลอดจนถึงเรื่องร�วของใบแจ้งยอด
	 	 และเรื่องบัตรสม�ชิก	เป็นต้น

   เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก	กบข.
	 	 นำ�เสนอเรื่องก�รว�งแผนก�รเงิน	เพื่อเป็นแผนที่นำ�ท�งสู่ก�ร
	 	 มีชีวิตที่สุขสบ�ย	และมีหลักประกันท�งก�รเงินที่มั่นคงในอน�คต	
	 	 ซึ่งจะนำ�เสนอเรื่องร�วของก�รออม	ก�รลงทุนในท�งเลือกต่�งๆ	
	 	 ก�รว�งแผนภ�ษี	ก�รทำ�ประกันชีวิตและประกันภัยต่�งๆ	
	 	 ตลอดจนเสนอแนะแนวท�งก�รห�แหล่งเงินกู้เพื่อที่อยู่อ�ศัย
	 	 และเงินกู้เพื่อก�รศึกษ�อย่�งถูกวิธี	เพื่อให้ส�ม�รถลงทุนใน
	 	 สินทรัพย์ที่จำ�เป็นอย่�งมีประสิทธิภ�พ 

	 กบข.	หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�	หนังสือคู่มือสม�ชิกเล่มนี้	จะเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้น
ที่ครบถ้วนสำ�หรับสม�ชิกไว้ใช้อ้�งอิง	สืบค้น	ห�คำ�ตอบ	หรือเพื่อทร�บช่องท�งในก�รติดต่อ
และติดต�มเร่ืองร�วต่�งๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับกองทุน	 ท้ังน้ี	 เพ่ือสร้�งคว�มม่ันใจให้แก่สม�ชิก	 และ
เพ่ือให้	กบข.	บรรลุเป้�หม�ยของก�รเป็น	“สถ�บันบริห�รจัดก�รเงินออมช้ันนำ�ของประเทศ”
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กบข.
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 กบข. เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ
ข้�ร�ชก�ร	 พ.ศ.	 2539	 โดยมีคณะกรรมก�รกองทุน	 ทำ�หน้�ที่กำ�หนดนโยบ�ย	 และ
ออกระเบียบ	ข้อบังคับ	ประก�ศ	และคำ�สั่งในก�รบริห�รกิจก�รของกองทุน	ทั้งยังมีอำ�น�จ
หน้�ที่กำ�กับดูแลก�รจัดก�รกองทุนตลอดจนกำ�หนดนโยบ�ยก�รลงทุนต�มหลักเกณฑ์
ที่กำ�หนดในกฎกระทรวงต่�งๆ

โครงสร้�งองค์กร 

องค์ประกอบของคณะกรรมก�ร
คณะกรรมก�ร	กบข.	ประกอบด้วย

กรรมก�รผู้แทนภ�ครัฐ (ในฐ�นะตัวแทนฝ่�ยน�ยจ้�ง) มีปลัดกระทรวงก�รคลัง

เป็นประธ�นกรรมก�ร และมีกรรมก�รอ่ืนได้แก่ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น

งบประม�ณ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รกฤษฎีก� เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร

ข้�ร�ชก�รพลเรือน	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคม

แห่งช�ติ	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง	 อธิบดีกรมบัญชีกล�	 ผู้ว่�ก�ร

ธน�ค�รแห่งประเทศไทย	 และเลข�ธิก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์

และตล�ดหลักทรัพย์

กรรมก�รผู้แทนสม�ชิก (ในฐ�นะตัวแทนฝ่�ยลูกจ้�ง) ซ่ึงเป็นตัวแทนจ�กข้�ร�ชก�ร

สม�ชิกแต่ละประเภทๆ	ละ	1	คน	 		 				

กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ	(เสนอคัดเลือกและแต่งตั้งโดยกรรมก�รใน	1.	และ	2.)

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร	กบข.	(สรรห�และแต่งต้ังโดยกรรมก�รใน	1.,	2.	และ	3.)

1.

2.

3.

4.

เข้�ใจ กบข. เข้�ใจ กบข.

คณะกรรมก�ร	กบข.

เลข�ธิก�ร

อนุกรรมก�รสม�ชิกสัมพันธ์
อนุกรรมก�รจัดก�รลงทุน

อนุกรรมก�รกฎหม�ย
อนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

อนุกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล
อนุกรรมก�รตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

				กลุ่มง�นบริห�รเงินกองทุน
																						ง�นจัดก�รลงทุน
			ฝ่�ยลงทุนตร�ส�รทุน									ฝ่�ยลงทุนตร�ส�รหนี้
				ฝ่�ยลงทุนท�งเลือก									ฝ่�ยลงทุนต่�งประเทศ
	 																	และบริห�รผู้จัดก�รกองทุน

		ง�นวิจัยและกลยุทธ์ก�รลงทุน
ฝ่�ยกลยุทธ์ก�รลงทุน
ฝ่�ยวิเคร�ะห์ก�รลงทุน

ฝ่�ยค้�ตร�ส�ร

		กลุ่มง�นสม�ชิกสัมพันธ์
ฝ่�ยสื่อส�รสม�ชิก
ฝ่�ยฝึกอบรมสม�ชิก
ฝ่�ยสวัสดิก�รสม�ชิก

ฝ่�ยบริก�รข้อมูลสม�ชิก

กลุ่มง�น
บริห�รคว�มเสี่ยง

					ฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยง									ฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยงองค์กร								ฝ่�ยกำ�กับกิจกรรมองค์กร
										ก�รลงทุน			

กลุ่มง�น
กิจกรรมองค์กร

									ฝ่�ยกฎหม�ย																								ฝ่�ยธรรม�ภิบ�ล																ฝ่�ยเลข�นุก�รองค์กร
       

กลุ่มง�น
ปฏิบัติก�ร

กลุ่มง�นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ

กลุ่มง�น
บริห�ร
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บทบ�ทและหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร กบข.

เป็นสื่อกล�งระหว่�งกองทุนกับสม�ชิก	 ตลอดจนเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจแก่

สม�ชิก

เผยแพร่ข้อมูล	ข่�วส�ร	และร�ยง�นคว�มคืบหน้�ของก�รจัดก�รกองทุน

รับฟังคว�มคิดเห็นและปัญห�ต่�งๆ	จ�กสม�ชิก

พิจ�รณ�เสนอแนะต่อคณะกรรมก�ร	 ในก�รจัดสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์อื่น

ให้แก่สม�ชิก

ปฏิบัติก�รในเรื่องอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รมอบหม�ย

กำ�หนดนโยบ�ยและออกระเบียบ/คำ�สั่ง/ข้อบังคับ/ประก�ศและคำ�ส่ังในก�ร
บริห�รกิจก�รของกองทุน
กำ�หนดนโยบ�ยก�รลงทุนของกองทุนต�มหลักเกณฑ์ท่ีกำ�หนดในกฎกระทรวง	
กำ�กับดูแลก�รจัดก�รของกองทุน 
ออกข้อบังคับว่�ด้วยก�รปฏิบัติง�นของเลข�ธิก�รและก�รมอบอำ�น�จให้ผู้อื่น
ปฏิบัติง�นแทนเลข�ธิก�ร
กำ�หนดค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นและค่�ใช้จ่�ยอื่นที่เก่ียวกับ
กิจก�รของกองทุน
กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีก�รในก�รรับ	เก็บรักษ�	และจ่�ยเงินของกองทุน
ออกระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และคำ�สั่งเกี่ยวกับง�นบริห�รบุคคล	 	 ก�รบรรจุ	 แต่งตั้ง
ถอดถอน	 และวินัยของพนักง�นและลูกจ้�ง	 ตลอดจนก�รกำ�หนดเงินเดือนและ
เงินอื่น	รวมถึงก�รสงเคร�ะห์และสวัสดิก�ร
พิจ�รณ�มอบหม�ยให้สถ�บันก�รเงินจัดก�รเงินของกองทุน
แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รเพื่อปฏิบัติก�รต�มที่คณะกรรมก�รมอบหม�ย	
แต่งต้ังผู้แทนเข้�ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในก�รประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
หรือหน่วยง�นอื่นใดที่กองทุนถืออยู่
ปฏิบัติง�นอื่นใดเพื่อให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์ของกองทุนต�มที่กำ�หนดใน
พระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร
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	 เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รเป็นไปอย่�งสมบูรณ์	กฎหม�ยจึงกำ�หนดให้

มีคณะอนุกรรมก�รข้ึน 2 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมก�รจัดก�รลงทุนและคณะอนุกรรมก�ร

สม�ชิกสัมพันธ์ นอกจ�กนี้ ยังอนุญ�ตให้คณะกรรมก�รส�ม�รถแต่งตั้งคณะอนุกรรมก�ร

อื่นๆ	เพื่อปฏิบัติง�นต�มที่คณะกรรมก�รเห็นสมควรได้อีกด้วย

บทบ�ทและหน้�ที่ของคณะอนุกรรมก�รจัดก�รลงทุน
ให้คำ�แนะนำ�ปรึกษ�ด้�นก�รลงทุนต่อคณะกรรมก�ร

ให้คำ�แนะนำ�ปรึกษ�ด้�นก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รคัดเลือกสถ�บันก�รเงิน

ที่จะมอบหม�ยให้จัดก�รเงินของกองทุน

ติดต�มดูแลก�รดำ�เนินง�นของสถ�บันก�รเงินท่ีได้รับมอบหม�ยให้จัดก�รเงิน

ของกองทุน

ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รด้�นก�รลงทุน	และเสนอคว�มเห็นต่อคณะกรรมก�ร

ปฏิบัติก�รในเรื่องอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รมอบหม�ย

1.

2.
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บทบ�ทและหน้�ที่ของคณะอนุกรรมก�รสม�ชิกสัมพันธ์
1.

2.

3.

4.

5.
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ร�ยชื่อคณะอนุกรรมก�ร
ที่ได้รับก�รแต่งตั้งจ�กคณะกรรมก�ร

	 1.	คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบ

	 2.	คณะอนุกรรมก�รกฎหม�ย

	 3.	คณะอนุกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล

	 4.	คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 5.	คณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�โครงสร้�งและค่�ตอบแทน

 

	 สม�ชิกส�ม�รถติดต�มร�ยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร

	 และคณะอนุกรรมก�รทุกชุดได้จ�ก	เว็บไซต์	กบข.	ที่	www.gpf.or.th

ผู้แทนสม�ชิก
	 ผู้แทนสม�ชิก	กบข.	แบ่งต�มบทบ�ทและหน้�ที่ได้เป็น	3	กลุ่ม	คือ	

1. กรรมก�รผู้แทนสม�ชิกในคณะกรรมก�ร กบข. 
 ด้วยเหตุท่ีกรรมก�รผู้แทนสม�ชิกเป็นผู้แทนจ�กหน่วยง�นร�ชก�รทุกประเภท

จึงเป็นผู้ที ่มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รดูแลผลประโยชน์ของสม�ชิกและก�รประส�นคว�ม

เข้�ใจโดยเป็นสื่อกล�งระหว่�งสม�ชิกกับกองทุนนอกเหนือไปจ�กบทบ�ทและหน้�ที่

ต�มกฎหม�ย	ทั้งนี้	ก�รคัดเลือกผู้แทนสม�ชิกเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งในคณะกรรมก�ร	กบข.

เป็นไปต�มประก�ศกระทรวงก�รคลัง	 ที่กำ�หนดให้คัดเลือกต�มวิธีก�รท่ีคณะกรรมก�ร

ของข้�ร�ชก�รแต่ละประเภทกำ�หนด

	 กรรมก�รผู้แทนสม�ชิกจะมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ	 2	 ปี	 แต่จะดำ�รง

ตำ�แหน่งเกิน	2	ว�ระติดต่อกันไม่ได้	ณ	ปี	2555	มีกรรมก�รผู้แทนสม�ชิก	12	คน	เนื่องจ�ก

มีข้�ร�ชก�รที่เป็นสม�ชิก	12	ประเภท	ซึ่งกฎหม�ยกำ�หนดให้มีผู้แทนสม�ชิกได้ประเภทละ

1	คน

2. ผู้แทนสม�ชิกในคณะอนุกรรมก�รสม�ชิกสัมพันธ์ 
	 ก�รคัดเลือกผู้แทนเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งในคณะอนุกรรมก�รสม�ชิกสัมพันธ์นั้น

คณะกรรมก�ร		กบข.	ได้กำ�หนดให้เจ้�สังกัดของข้�ร�ชก�รที่เป็นสม�ชิก	12	ประเภท	แต่ละ

ประเภทเป็นผู้คัดเลือกและส่งร�ยชื่อตัวแทนม�ยัง	 กบข.	 และให้ตัวแทนทั้ง	 12	 ประเภท	

ลงคะแนนเลือกตั้งกันเองให้เหลือ 5 คน เพื่อทำ�หน้�ที่เป็นผู้แทนสม�ชิกในคณะ

อนุกรรมก�ร
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3. ผู้แทนสม�ชิกที่เข้�ร่วมประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี	
 ผู้แทนสม�ชิกที่เข้�ร่วมประชุมใหญ่ประกอบด้วย	 ผู้แทนจ�กส่วนร�ชก�ร
ทั่วประเทศและผู้แทนจ�กทุกจังหวัด	 ซึ่งก�รคัดเลือกผู้แทนจังหวัด	 จะคัดเลือกจังหวัดละ	
1		คน	โดยผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด									ส่วนก�รคัดเลือกผู้แทนจ�กส่วนร�ชก�รทั่วประเทศ	กำ�หนด
ให้มีผู้แทนอย่�งน้อยส่วนร�ชก�รละ	 1	 คน	 	 หรือให้มีผู้แทนได้	 1	 คน	 จ�กจำ�นวนสม�ชิก
4,000 คน โดยส่วนร�ชก�รแต่ละแห่งจะเป็นผู้กำ�หนดวิธีก�รคัดเลือกและดำ�เนินก�ร
คัดเลือกเองแล้วส่งร�ยชื่อม�ให้	กบข.
	 ม�ตร� 81 แห่งพระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	 พ.ศ.	
2539	กำ�หนดให้กองทุนต้องจัดก�รประชุมใหญ่ผู้แทนสม�ชิกอย่�งน้อยปีละ	1	ครั้ง	ผู้แทน
สม�ชิกที่เข้�ร่วมประชุมใหญ่ มีบทบ�ทและหน้�ที่เป็นตัวแทนสม�ชิกในก�รเข้�ร่วม
ประชุม	 เพื่อพิจ�รณ�ผลก�รดำ�เนินง�น	 ฐ�นะก�รเงิน	 และก�รรับจ่�ยเงินของกองทุน
รวมถึงมีหน้�ที่ในก�รแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของ
กองทุน	 	 เป็นสื่อกล�งเพื่อเสริมสร้�งคว�มเข้�ใจที่ถูกต้อง	 ระหว่�งสม�ชิกกับ	 กบข.	 และ
ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รของกองทุนไปยังสม�ชิก	 กำ�หนดก�รประชุมใหญ่ส�มัญ
ประจำ�ปี	อยู่ในช่วงปล�ยเดือนมิถุน�ยนของทุกปี
	 อนึ่ง	 ผู้แทนสม�ชิกไม่ว่�ประเภทใด	 กฎหม�ยกำ�หนดว่�จะต้องเป็นสม�ชิก
ของ	กบข.	ด้วย		เพร�ะต้องทำ�หน้�ที่ในก�รรักษ�สิทธิประโยชน์ของสม�ชิก		ดังนั้น	สม�ชิก
กบข.	 ทุกท่�น	 จึงมีสิทธิที่จะเข้�ม�เป็นผู้แทนสม�ชิกในแต่ละประเภทได้	 ห�กมีคุณสมบัติ
เหม�ะสมต�มหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รของข้�ร�ชก�รแต่ละประเภทหรือที่ ส่วน
ร�ชก�รกำ�หนด	 ซึ่งส่วนร�ชก�รแต่ละแห่งจะเป็นผู้กำ�หนดหลักเกณฑ์วิธีก�รคัดเลือก
และดำ�เนินก�รคัดเลือกซึ่งแตกต่�งกันไป

		สม�ชิกควรศึกษ�และทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับผู้แทนสม�ชิกที่เข้�ม�มีบทบ�ทในกองทุน	กบข.

		ท่�นอ�จมีคุณสมบัติและได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนสม�ชิก	หรือสอบถ�มและเสนอแนะคว�มคิดเห็น

		เกี่ยวกับกองทุนผ่�นผู้แทนสม�ชิก	ค้นห�ร�ยละเอียดและร�ยชื่อผู้แทนสม�ชิก	ได้ที่	www.gpf.or.th

ถ้อยแถลงนโยบ�ยด้�นสม�ชิก
	 คณะกรรมก�รได้อนุมัติ	 ถ้อยแถลงนโยบ�ยด้�นสม�ชิก	 เพื่อใช้เป็นแนวท�ง	

ขอบเขตหรือม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�น	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับง�นด้�นสม�ชิกของกองทุน

เพื่อให้ทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับคณะกรรมก�ร	 คณะอนุกรรมก�ร	 ผู้บริห�ร	 และ

เจ้�หน้�ที่ทุกระดับ	 รวมถึงสม�ชิก	 และองค์กรต่�งๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ได้ทร�บถึงบทบ�ทหน้�ที่

ที่ชัดเจน	 ให้มีก�รถือปฏิบัติต�มแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	 ก�รให้ข้อมูลข่�วส�ร

ที่รวดเร็ว	 ทันสมัย	 ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 มุ่งเน้นก�รทำ�ง�นที่ได้ม�ตรฐ�น	 โปร่งใส	 และมี

ประสิทธิภ�พ		โดยมีก�รกำ�หนดหน้�ที่	คว�มรับผิดชอบ					และวิธีก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�น

ไว้อย่�งชัดเจน มีก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นและระดับก�รให้บริก�รในเรื่อง

ต่�งๆ	 	 	มีก�รกำ�หนดดัชนีชี้วัดคว�มสำ�เร็จทุกด้�นอย่�งชัดเจน	และจัดให้มีก�รประเมินผล	

พร้อมกับก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจของสม�ชิกเป็นระยะๆ เพ่ือนำ�ข้อมูลม�พัฒน�

คุณภ�พและบริก�รให้เกิดประโยชน์แก่สม�ชิกยิ่งๆ	ขึ้นไป	
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ถ้อยแถลงนโยบ�ยลงทุน
	 คณะกรรมก�รได้อนุมัติ		ถ้อยแถลงนโยบ�ยลงทุน	เพื่อกำ�หนดขอบเขตภ�ระ

หน้�ที่คว�มรับผิดชอบของแต่ละฝ่�ยให้ชัดเจน โดยคณะกรรมก�รส�ม�รถปฏิบัติง�น

ต�มบทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบท่ีกำ�หนดในพระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จ

บำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	 พ.ศ	 2539	 ต�มม�ตรฐ�นข้อพึงปฏิบัติส�กลในก�รดูแลเงินของ

สม�ชิก											และให้สำ�นักง�นมีคว�มคล่องตัวในก�รบริห�รง�นภ�ยใต้กฎหม�ย	นโยบ�ย	และ

หลักก�รที่คณะกรรมก�รกำ�หนดอย่�งมืออ�ชีพ

 ถ้อยแถลงนโยบ�ยก�รลงทุนที่จัดทำ�ขึ ้น	 เป็นก�รรวบรวมกรอบนโยบ�ย

ข้อกำ�หนด	 และแนวท�งก�รดำ�เนินง�นด้�นลงทุนของ	 กบข.	 เพื่อให้คณะกรรมก�ร	

คณะอนุกรรมก�ร	 เลข�ธิก�ร	 ผู้บริห�ร	 และผู้ปฏิบัติง�นในระดับต่�งๆ	 ส�ม�รถยึดถือ

ในก�รบริห�รจัดก�รกองทุน	 	 ประกอบด้วยส�ระสำ�คัญเกี่ยวกับเป้�หม�ยด้�นก�รลงทุน

ที่มีก�รกำ�หนดอัตร�ผลตอบแทนที่ค�ดหวังในระยะย�วและระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้

ของกองทุน	 	 รวมถึงกระบวนก�รในก�รมุ่งเข้�สู่เป้�หม�ยนั้นๆ	 อย่�งเป็นระบบ	 ทั้งก�ร

จัดว�งโครงสร้�งหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง แผนก�รจัดสรรเงินลงทุน		

แนวท�งก�รลงทุน					และปัจจัยสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง					ซึ่งได้แก่							หลักก�รและปรัชญ�ในก�รลงทุน	

กลยุทธ์ก�รลงทุนและประเภทของหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้	 นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

และม�ตรก�รจัดก�รด้�นคว�มเสี่ยง										ก�รจัดจ้�งผู้จัดก�รกองทุนภ�ยนอก							ทั้งในส่วนของ

แนวท�งก�รคัดเลือก					ก�รกำ�กับควบคุม	และก�รประเมินผลง�น	นอกจ�กนี้	ยังครอบคลุม

ถึงตัวเทียบวัดผลตอบแทนก�รลงทุน	 ก�รปรับร�ค�ทรัพย์สินลงทุน	 แนวท�งก�รพัฒน�

และแนวท�งปฏิบัติอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับก�รลงทุนอีกด้วย

	 ก�รมีถ้อยแถลงนโยบ�ยลงทุนที่ชัดเจน	 นับเป็นส่วนหนึ่งของแนวท�งก�ร

กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ทั้งยังเป็นหลักปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องในอันที่จะดำ�เนินก�รต�ม

หน้�ที่คว�มรับผิดชอบอย่�งรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับก�รใช้คว�มรู้คว�ม

ส�ม�รถเยี่ยงผู้มีวิช�ชีพในก�รบริห�รจัดก�รกองทุน นอกจ�กนี้ ยังเป็นเครื่องมือ

สื่อส�รให้สม�ชิกตลอดจนผู้สนใจทั่วไป	 เข้�ใจเจตน�รมณ์ด้�นก�รลงทุนของ	 	 กบข.	

อันจะเป็นก�รเสริมสร้�งคว�มเชื่อมั่นว่�	 เงินออมระยะย�วเพื่อก�รเกษียณอ�ยุของ

สม�ชิก	จะได้รับก�รเอ�ใจใส่ดูแลให้เติบโตอย่�งต่อเนื่องและมั่นคง

			สม�ชิกส�ม�รถติดต�มข้อมูลด้�นก�รลงทุนของ	กบข.	ได้ที่	www.gpf.or.th		
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เป้�หม�ยก�รลงทุน
	 กบข.	 เป็นกองทุนเงินออมระยะย�ว	 	 จึงกำ�หนดเป้�หม�ยอัตร�ผลตอบแทน
สำ�หรับเงินสม�ชิก (Return Objective) ให้สอดคล้องกับลักษณะของกองทุนเพื่อ
ก�รเกษียณอ�ยุ	กล่�วคือ ส�ม�รถต่อสู้ภัยจ�กเงินเฟ้อซึ่งเป็นคว�มเสี่ยงในระยะย�ว
ที่สำ�คัญ	 โดยมุ่งหวังที่จะสร้�งอัตร�ผลตอบแทนระยะย�ว	 10	 ปี	 ก่อนหักค่�ใช้จ่�ย
ให้สูงกว่�อัตร�เงินเฟ้อเฉลี่ยระยะย�ว และกำ�หนดว่�เป้�หม�ยอัตร�ผลตอบแทน
ร�ยปีก่อนหักค่�ใช้จ่�ย		ต้องสูงกว่�อัตร�ผลตอบแทนของตัวเทียบวัดที่เหม�ะสม
	 ทั้งนี้	 ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยก�รลงทุนจะต้องดำ�เนินก�รอย่�งรอบคอบ	 และ
ต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�ร	กบข.

ก�รลงทุนและนโยบ�ยก�รลงทุนของ กบข.
	 พระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	 พ.ศ.	 2539	 กำ�หนด
วัตถุประสงค์ในก�รจัดตั้ง	 กบข.	 ไว้เพื่อเป็นหลักประกันก�รจ่�ยบำ�เหน็จบำ�น�ญให้แก่
ข้�ร�ชก�รเมื่อออกจ�กร�ชก�ร	 ส่งเสริมก�รออมของสม�ชิก	 และเพื่อจัดสวัสดิก�รและ
สิทธิประโยชน์อื่นให้กับสม�ชิก	 ดังนั้น	 นโยบ�ยก�รลงทุน	 กบข.	 	 จึงเป็นก�รบริห�รเงิน
ของกองทุน	 โดยให้คว�มสำ�คัญกับคว�มสมดุลระหว่�งคว�มปลอดภัยของเงินต้นกับ
ผลตอบแทนของก�รลงทุนภ�ยใต้คว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้	 เพื่อให้สม�ชิกมีม�ตรฐ�นก�ร
ดำ�รงชีพและคุณภ�พชีวิตที่เหม�ะสมภ�ยหลังเกษียณ
	 ก�รลงทุนของ	 กบข.	 ต้องอยู่ภ�ยในกรอบพระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จ
บำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	 พ.ศ.	 2539	 และกฎกระทรวงที่ใช้บังคับ	 	 โดยมีกระบวนก�รตัดสิน
ในก�รลงทุนอย่�งรอบคอบ	 เป็นระบบ	 เพื่อให้บรรลุผลตอบแทนเป้�หม�ย	 โดยมีก�ร
ว�งกลยุทธ์ก�รลงทุน	กระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและกำ�กับดูแลก�รลงทุนตลอดจน
ก�รติดต�มและประเมินสภ�วะตล�ดก�รลงทุนอย่�งใกล้ชิด โดยคำ�นึงถึงประโยชน์
ที่สม�ชิกจะได้รับเป็นสำ�คัญ
	 นอกจ�กนี้	 ส่วนหนึ่งของคว�มรับผิดชอบต่อสังคมที่	 กบข.	 ยึดถือเสมอม�
	 ในก�รดำ�เนินก�รด้�นลงทุน	 คือ	 จะไม่ส่งเสริมก�รลงทุนในกิจก�รที่มีลักษณะ
	 ดังต่อไปนี้
	 1.	กิจก�รที่ก่อให้เกิดปัญห�มลภ�วะหรือปัญห�สิ่งแวดล้อม
	 2.	กิจก�รที่ประกอบธุรกิจบนพื้นฐ�นของก�รลอกเลียนแบบและขัดต่อ
	 			กฎหม�ยด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�
	 3.	กิจก�รที่ประกอบธุรกิจอันขัดต่อศีลธรรมและจ�รีตประเพณีอันดี
	 4.	กิจก�รที่ประกอบธุรกิจอันเป็นภัยต่อสังคมหรือคว�มมั่นคงของประเทศ
	 5.	กิจก�รที่ประกอบธุรกิจที่ไม่โปร่งใสและไม่ส�ม�รถอธิบ�ยต่อบุคคล
	 			ภ�ยนอกได้
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	 โครงสร้�งก�รตัดสินใจลงทุนของ	กบข.	มีองค์ประกอบหลัก	5	ระดับ	ที่สะท้อนถึง

แนวท�งก�รกำ�หนดนโยบ�ยและกลยุทธ์ก�รลงทุนของ	 กบข.	 ที่จะต้องผ่�นกระบวนก�ร

กลั่นกรองและก�รคัดสรรม�เป็นอย่�งดี	 	 เพื่อให้กองทุนส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยก�รลงทุน	

องค์ประกอบของโครงสร้�งดังกล่�ว	ได้แก่

 1. พระร�ชบัญญัติ  กบข. และกฎกระทรวง

	 		 เป็นข้อกำ�หนดของกฎหม�ยเพื่อใช้กำ�หนดวัตถุประสงค์และกรอบก�รลงทุน

 2. คณะกรรมก�ร กบข.                                                                                     

	 		 เป็นผู้กำ�หนดนโยบ�ย		และกำ�กับดูแลด้�นก�รจัดก�รกองทุนและก�รลงทุน

	 		 ต่�งๆ	ของกองทุน

พรบ.
กบข.

คณะกรรมก�ร กบข.

คณะอนุกรรมก�รจัดก�รลงทุน

คณะจัดก�รกลยุทธ์ก�รลงทุน

ทีมง�น และเจ้�หน้�ที่

 3. คณะอนุกรรมก�รจัดก�รลงทุน

	 			 มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รให้คำ�แนะนำ�ปรึกษ�	ติดต�มดูแลก�รดำ�เนินง�น

	 			 ด้�นก�รลงทุนของกองทุน		เพื่อเสนอคว�มเห็นต่อคณะกรรมก�ร		 		 	

				 			 และปฏิบัติง�นต�มที่คณะกรรมก�รมอบหม�ย

 4. คณะจัดก�รกลยุทธ์ก�รลงทุน

	 			 เป็นผู้พิจ�รณ�ว�งแผนแนวท�ง		และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ก�รลงทุน	

	 			 เพื่อให้เหม�ะสมกับสภ�วะเศรษฐกิจและสถ�นก�รณ์ในก�รก�รลงทุน

 5. ทีมง�นและเจ้�หน้�ที่

	 			 จัดก�รด้�นก�รลงทุนอย่�งอิสระเยี่ยงมืออ�ชีพ	โดยดำ�เนินก�รภ�ยใต้

	 			 กรอบ	อำ�น�จหน้�ที่	และนโยบ�ยที่ได้รับมอบหม�ยจ�กระดับ	1-4	ข้�งต้น

โครงสร้�งก�รตัดสินใจลงทุน
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อัตร�สูง	หรือดีกว่�ก�รลงทุนต�มปกติ	 	แต่อ�จต้องแลกด้วยระยะเวล�ที่ต้องใช้ในก�ร

ลงทุนย�ว	 หรือก�รข�ดสภ�พคล่องในช่วงสั้น	 ตัวอย่�งของก�รลงทุนประเภทนี้	 เช่น	

ก�รลงทุนใน	บมจ.	ไออ�ร์พีซี	ก�รลงทุนใน	บริษัท	ทิพยประกันภัย	เป็นต้น	

 5.  โครงสร้�งพื้นฐ�น (Infrastructure)

	 เป็นก�รลงทุนในส�ธ�รณูปโภคที่จำ�เป็นต่อก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจ		

อ�ทิ	 ระบบคมน�คมขนส่ง	 ส�ธ�รณูปโภค	 ก�รติดต่อสื่อส�ร	 ตลอดจนโครงสร้�ง

พื้นฐ�นท�งสังคม	 เช่น	 โรงพย�บ�ล	 เป็นต้น	 โครงสร้�งพื้นฐ�นเหม�ะสมต่อก�ร

ลงทุนของกองทุนเงินออมระยะย�ว	 เนื่องจ�กอ�ยุก�รใช้ง�นของโครงสร้�งพื้นฐ�นที่

ย�วช่วยสร้�งกระแสเงินสดรับที่เหม�ะสมกับเงินออมระยะย�วของสม�ชิกกองทุน	

นอกจ�กนี้ โครงสร้�งพื้นฐ�นยังมีร�ยได้แปรผันต�มก�รเพิ่มขึ้นของอัตร�เงินเฟ้อ

สอดคล้องกับเป้�หม�ยระยะย�วของกองทุนอีกด้วย

 6.  ตร�ส�รต่�งประเทศ  (Foreign Investment)

	 เนื่องจ�กขน�ดเงินกองทุนของ	 กบข.	 นั้นมีขน�ดใหญ่และเติบโตเร็วกว่�ตล�ด

ก�รเงินในประเทศ	 ทำ�ให้ก�รลงทุนในประเทศนั้นมีข้อจำ�กัดเพร�ะข�ดแคลนตร�ส�รที่

น่�ลงทุน	 ก�รลงทุนในต่�งประเทศซึ่งเป็นตล�ดที่ใหญ่กว่�จึงเป็นก�รกระจ�ยคว�มเสี่ยง

ก�รลงทุนให้มีคว�มหล�กหล�ย	 และมีโอก�สสร้�งผลตอบแทนที่ดีให้กับสม�ชิก	 ทั้งนี้	

ก�รลงทุนในต่�งประเทศ	 จะต้องมีก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงในเรื่องของอัตร�แลกเปลี่ยน

ให้เหม�ะสมสอดคล้องกับประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน โดยพิจ�รณ�ทำ�สัญญ�ซื้อข�ย

อัตร�แลกเปลี่ยนล่วงหน้�กับคู่สัญญ�ที่ดี	 ซึ่งจะช่วยลดคว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของ

อัตร�แลกเปลี่ยนที่มีผลต่อเงินลงทุน

ก�รจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation)
	 ก�รจัดสรรเงินลงทุน	 คือ	 ก�รจัดสัดส่วนเงินที่มีอยู่ว่�จะลงทุนในตร�ส�รท�ง

ก�รเงินแต่ละประเภทอย่�งไรให้เหม�ะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ระยะย�วของ

ผลตอบแทนและระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้		ซึ่งตร�ส�รที่	กบข.	ลงทุนได้แก่

 1. ตร�ส�รหนี้ (Fixed Income)

	 หม�ยถึง ตร�ส�รท�งก�รเงินท่ีรัฐบ�ล รัฐวิส�หกิจ หรือบริษัทเอกชน	

เป็นผู้ออก	 เพื่อใช้ระดมเงินทุนหรือกู้เงินจ�กผู้ลงทุน	 	 ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจ�ก

ตร�ส�รดังกล่�วในรูปของดอกเบี้ยหรือกำ�ไรจ�กส่วนต่�งของร�ค�ซื้อ	 -	 ข�ยตร�ส�ร		

ตัวอย่�งตร�ส�รหนี้	ได้แก่	พันธบัตร	ตั๋วเงินคลัง	หุ้นกู้	ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน	เป็นต้น

 2.  ตร�ส�รทุน (Equity)

	 โดยทั่วไปจะเรียกว่�	“หุ้น”	ซึ่งหม�ยถึง		คว�มเป็นหุ้นส่วนหรือคว�มเป็นเจ้�ของ

กิจก�ร	 ผลตอบแทนของก�รลงทุนในหุ้นอยู่ในรูปของเงินปันผล	 กำ�ไรจ�กส่วนต่�งของ

ร�ค�ซื้อ–ข�ยหุ้น	ตัวอย่�งของตร�ส�รประเภทนี้	ได้แก่	หุ้นส�มัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	เป็นต้น

 3.  อสังห�ริมทรัพย์ (Real Estate)

	 ก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์จะช่วยในก�รต่อสู้กับเงินเฟ้อได้ดีเพร�ะว่�ร�ค�

จะเปลี่ยนแปลงต�มเงินเฟ้อ ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์นี้จะอยู่ใน

ลักษณะของค่�เช่�และกำ�ไรจ�กก�รข�ย	 	 หรือก�รเพิ่มขึ้นของมูลค่�ของอสังห�ริมทรัพย์

ที่ลงทุนไว้

 4. นิติบุคคลเอกชน (Private Equity)

	 คือ	 ก�รลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่มีวัตถุประสงค์	 หรือ	 ลักษณะของก�รลงทุนพิเศษกว่�

ก�รลงทุนในตร�ส�รท�งก�รเงินทั่วไปในท้องตล�ด	 	 โดยม�กมักเป็นก�รร่วมลงทุนใน

โครงก�ร	 หรือกิจก�รเฉพ�ะเจ�ะจง	 ที่ค�ดหวังว่�จะได้รับผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนใน

คู่มือสม�ชิก กบข.22 คู่มือสม�ชิก กบข. 23

เข้�ใจ กบข. เข้�ใจ กบข.



คู่มือสม�ชิก กบข.24

กลยุทธ์ด้�นก�รลงทุน

ก�รกระจ�ยก�รลงทุนเพื่อลดคว�มเสี่ยงและเพิ่มโอก�สในก�รสร้�ง

ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน

ทบทวนและประเมินผลก�รจัดสรรเงินลงทุน	(Strategic	Asset	Allocation)	ทุก

ระยะ	3	ปี	หรือเมื่อมีเหตุก�รณ์เปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ

กำ�หนดเป้�หม�ยผลก�รดำ�เนินง�น		ตัวเทียบวัด	และแนวท�งก�รลงทุน		ให้

ชัดเจนควบคู่ไปกับก�รกำ�กับดูแล	และก�รประเมินผลที่มีประสิทธิภ�พ

จัดจ้ � งบ ริษัทจัดก�รกองทุน ที่ ชำ �น�ญก�รบริห�รก�รลงทุนสำ �หรับ

สินทรัพย์แต่ละประเภท (Specialization) โดยแต่ละร�ยต้องมีคุณสมบัติ

เหม�ะสมและมีคว�มเชี่ยวช�ญในก�รบริห�รกองทุนเงินออมระยะย�วเป็น

สำ�คัญ

มีก�รกระจ�ยเงินกองทุนให้แก่ผู้จัดก�รกองทุนท่ีเป็นผู้จัดก�รกองทุนภ�ยใน

สำ�นักง�นและผู้จัดก�รกองทุนภ�ยนอก	 	 ให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดก�รจัดสรร

เงินลงทุน	(Strategic	Asset	Allocation)	ของคณะกรรมก�ร

มีกระบวนก�รจัดก�รลงทุนที่ชัดเจน	 โปร่งใส	 ว�งโครงสร้�งคว�มรับผิดชอบ

ของฝ่�ยง�นที่เกี่ยวข้องในลักษณะถ่วงดุลซึ่งกันและกัน	 รวมทั้งมีระบบกำ�กับ

ตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นให้เป็นไปต�มกฎหม�ย	 และข้อกำ�หนดก�รลงทุน

อย่�งเคร่งครัด

1.

2.

3.

4.

5.

6.

       เข้�ใจ กบข. เข้�ใจ กบข.

เข้�ใจ
สิทธิประโยชน์
จ�ก กบข.

คู่มือสม�ชิก กบข. 25



ประเภทข้�ร�ชก�รที่เป็นสม�ชิก กบข.
	 สม�ชิก	 กบข.	 ประกอบด้วย	 	 ข้�ร�ชก�รประเภทต่�งๆ	 ต�มที่กำ�หนดในพระร�ช
บัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	 พ.ศ.	 2539	 และกฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ณ	 ปี	
2554		สม�ชิก	กบข.	ประกอบด้วยข้�ร�ชก�ร	12	ประเภท	ได้แก่

วิธีก�รเป็นสม�ชิก และก�รเปิดบัญชีสม�ชิก กบข.
	 ข�้ร�ชก�รซึง่รับร�ชก�รอยูก่อ่นวนัที	่					27							มนี�คม								2540			กอ่นวนัทีพ่ระร�ชบญัญตัิ
กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	 พ.ศ.	 2539	 มีผลใช้บังคับ	 กฎหม�ยให้สิทธิที่จะเป็น
สม�ชิกหรือไม่ก็ได้	 และส�ม�รถเลือกที่จะส่งเงินสะสม	 หรือไม่ส่งเงินสะสมเข้�กองทุน
ก็ได้เช่นกัน		แต่ต้องเลือก	ณ	วันที่สมัครเข้�กองทุน	(สม�ชิกที่เลือกส่งเงินสะสมจะได้รับเงิน
สมทบจ�กรัฐบ�ลร้อยละ		3		ต�มอัตร�ที่กำ�หนดในกฎกระทรวง)		โดยกระทรวงก�รคลัง
ได้ เปิดรับสมัครและปิดรับสมัครก�รเป็นสม�ชิกดังกล่�วไปเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว
สม�ชิกในกลุ่มนี ้จะมีบัญชีเงินประเดิม	 	 ซึ ่งเป็นเงินที่รัฐบ�ลสำ�รองไว้ในบัญชีสม�ชิก
แต่ละคน	 เพื่อรอจ่�ยชดเชยส่วนต่�งของบำ�น�ญสูตรเดิมกับกับบำ�น�ญสูตรสม�ชิก	 กบข.
โดยเงินประเดิมจะจ่�ยให้ก็ต่อเมื่อสม�ชิกพ้นสม�ชิกภ�พ	 โดยมีสิทธิและเลือกรับบำ�น�ญ
เท่�นั้น
	 ในปัจจุบันสม�ชิก		กบข.		ที่เคยเลือกเป็นสม�ชิกกองทุนแบบไม่สะสมเงิน			ส�ม�รถ
เปลี่ยนแปลงคว�มประสงค์เพื่อส่งเงินสะสมเข้�กองทุน		ได้ที่ส่วนร�ชก�รต้นสังกัดด้วยก�ร
กรอก	“แบบแจ้งคว�มประสงค์ส่งเงินสะสมเข้�กองทุน” 
	 สำ�หรับข้�ร�ชก�ร	ผู้ซึ่งรับร�ชก�รตั้งแต่วันที่		27		มีน�คม		2540		เป็นต้นไป
พระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	พ.ศ.	2539	กำ�หนดให้ต้องเป็นสม�ชิก
ประเภทสะสมทุกคน		ซึ่งส่วนร�ชก�รต้นสังกัดมีหน้�ที่รวบรวมใบแจ้งข้อมูลสม�ชิกใหม่	
(แบบ	กบข.	001/2/2555)	ส่งให้	กบข.	ทันทีที่มีข้�ร�ชก�รบรรจุใหม่
	 สม�ชิก	กบข.	จะมีเงินชดเชย		ซึ่งเป็นเงินที่รัฐบ�ลนำ�ส่งเข้�กองทุนเป็นประจำ�
ทุกเดือนในอัตร�ร้อยละ					2					ของเงินเดือน					และจ่�ยให้เมื่อสม�ชิกพ้นสม�ชิกภ�พ		โดยมีสิทธิ
และเลือกรับบำ�น�ญเท่�นั้น
	 ส่วนร�ชก�รต้นสังกัดมีหน้�ที่รวบรวมและแจ้งเปิดบัญชีให้แก่สม�ชิกในสังกัด
โดยสม�ชิกมีหน้�ที่กรอกหรือให้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์เพื่อรักษ�สิทธิของตน		เมื่อ		กบข.	
ได้รับข้อมูลสม�ชิกใหม่แล้วก็จะทำ�ก�รเปิดบัญชี เพื่อรอรับเงินนำ�ส่งของสม�ชิก

เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข. เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข.

คู่มือสม�ชิก กบข.26 คู่มือสม�ชิก กบข. 27

	 นอกจ�กนัน้						ยงัรวมถงึข�้ร�ชก�ร						12					ประเภทดงักล�่วทีเ่คยเปน็สม�ชกิ					แตไ่ดโ้อน
ไปปฏิบัติง�นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ที่มีกฎหม�ยหรือมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนด
ให้มีก�รถ่�ยโอนภ�รกิจก�รให้บริก�รส�ธ�รณะท่ีรัฐดำ�เนินก�รอยู่แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 และข้�ร�ชก�รพลเรือนในสถ�บันอุดมศึกษ�ที่ได้แสดงคว�มประสงค์เป็น
สม�ชิกต่อ	 หลังจ�กที่สถ�บันก�รศึกษ�ที่สังกัดได้เปลี่ยนสถ�นภ�พเป็นมห�วิทย�ลัยใน
กำ�กับรัฐซึ่งมิได้เป็นส่วนร�ชก�ร

	 1.	ข้�ร�ชก�รพลเรือน
	 2.	ข้�ร�ชก�รฝ่�ยตุล�ก�ร
	 3.	ข้�ร�ชก�รฝ่�ยอัยก�ร
	 4.	ข้�ร�ชก�รพลเรือนในสถ�บันอุดมศึกษ�
	 5.	ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�
	 6.	ข้�ร�ชก�รฝ่�ยรัฐสภ�
	 7.	ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ
	 8.	ข้�ร�ชก�รทห�ร
	 9.	ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ
	 10.	ข้�ร�ชก�รศ�ลปกครอง
	 11.	ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน
	 12.	ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ



เงินบำ�เหน็จ
คือ	 	 เงินที่รัฐบ�ลจ่�ยให้แก่สม�ชิกเพียงครั้งเดียว	 เมื่อสม�ชิกพ้นจ�กร�ชก�ร	 โดย
สม�ชิกที่มีสิทธิได้รับบำ�เหน็จต้องเป็นสม�ชิกท่ีออกจ�กร�ชก�รและมีเวล�
ร�ชก�รสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป	หรือออกจ�กร�ชก�รด้วยเหตุสูงอ�ยุ	 	 เหตุทุพพลภ�พ	
เหตุทดแทน	และมีเวล�ร�ชก�รหนึ่งปีบริบูรณ์ขึ้นไป	 	 โดยรับจ�กกระทรวงก�รคลัง

เงินบำ�น�ญ
คือ	 	 เงินที่รัฐบ�ลจ่�ยให้แก่สม�ชิกเป็นร�ยเดือน	 เมื่อสม�ชิกพ้นจ�กร�ชก�ร	 ต�ม
สูตรที่กำ�หนด	 โดยสม�ชิกที่มีสิทธิเลือกรับบำ�น�ญต้องเป็นสม�ชิกที่ออกจ�ก
ร�ชก�รและมีเวล�ร�ชก�รยี่สิบห้�ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	หรือออกจ�กร�ชก�รด้วยเหตุ
สูงอ�ยุ		เหตุทุพพลภ�พ		เหตุทดแทน		และมีเวล�ร�ชก�รสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป		โดยรับ
จ�กกระทรวงก�รคลัง

เงินประเดิม
คือ	 	 เงินที่รัฐบ�ลนำ�ส่งเข้�บัญชีสม�ชิก	 กบข.	 ที่เป็นข้�ร�ชก�รอยู่ก่อนวันที่	 27	
มีน�คม	 2540	 เพื่อชดเชยเงินบำ�น�ญที่ลดลงเนื่องจ�กมีก�รเปลี่ยนแปลงสูตร
เงินบำ�น�ญสำ�หรับสม�ชิก	 ทั้งนี้	 สม�ชิกจะมีสิทธิขอรับเงินประเดิมได้เมื่อสิ้นสุด
สม�ชิกภ�พ		และต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิรับและเลือกรับบำ�น�ญเท่�นั้น

เงินสะสม
คือ		เงินที่สม�ชิกสะสมเข้�กองทุนเป็นประจำ�ทุกเดือน		ซึ่งขณะนี้อยู่ในอัตร�ร้อยละ	
3	ของเงินเดือนสม�ชิก		ซึ่งเงินเดือนดังกล่�วไม่รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษร�ยเดือนหรือ
เงินเพิ่มอย่�งอื่น

เงินสมทบ
คือ		เงินที่รัฐบ�ลจ่�ยสมทบเข้�กองทุนให้สม�ชิกที่สะสมเงินเข้�กองทุนเป็นประจำ�
ทุกเดือน	ซึ่งขณะนี้อยู่ในอัตร�ร้อยละ	3	ของเงินเดือนสม�ชิก

เงินชดเชย
คือ	 	 เงินที่รัฐบ�ลนำ�ส่งเข้�กองทุนเป็นประจำ�ทุกเดือน	 	 โดยจ่�ยเพิ่มให้แก่สม�ชิก
เพื่อชดเชยสูตรบำ�น�ญที่เปลี่ยนแปลงไป	 ซึ่งขณะนี้อยู่ในอัตร�ร้อยละ	 2 ของ
เงินเดือน	 ทั้งนี ้สม�ชิกจะมีสิทธิได้รับเงินชดเชยต่อเมื ่อมีสิทธิรับและเลือกรับ
บำ�น�ญ	เท่�นั้น
 
เงินสะสมส่วนเพิ่ม
คือ เงินที่สม�ชิกแจ้งคว�มประสงค์สะสมเพิ่มจ�กอัตร�ที่กำ�หนดไว้ โดย
สม�ชิกที่จะส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มได้นั้นต้องเป็นสม�ชิกแบบสะสมเงินเท่�นั้น	 และ
สม�ชิกส�ม�รถส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มได้ในอัตร�ไม่เกินร้อยละ	 12	 ของเงินเดือน		
ซึ่งเม่ือรวมกับเงินสะสมเดิมต�มอัตร�ท่ีกำ�หนดในกฎกระทรวงแล้วต้องไม่เกิน
ร้อยละ	15	ของเงินเดือน		แต่ท�งรัฐบ�ลจะยังคงสมทบเงินในอัตร�ร้อยละ	3	เท่�เดิม

คว�มหม�ยของเงินประเภทต่�งๆ

คู่มือสม�ชิก กบข.28 คู่มือสม�ชิก กบข. 29

เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข. เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข.



			เงินประเดิม	 คือ		25	x	เงินเดือน				(1.09)เวล�ร�ชก�ร	-		(1.08)เวล�ร�ชก�ร

                                                                                                                        

	 	 	 	 							(1.08)เวล�ร�ชก�ร	–	1

หม�ยเหตุ : 	ในก�รคำ�นวณเงินประเดิมต�มสูตรข้�งต้น

	 									เงินเดือน				 หม�ยถึง		เงินเดือน	ณ	วันที่สม�ชิกสมัครเข้�กองทุน	

	 																					 (วันที่	26	มีน�คม	2540)

	 									เวล�ร�ชก�ร		 หม�ยถึง		เวล�ที่ส�ม�รถนับเป็นเวล�ร�ชก�รได้		โดยนับจ�ก

	 	 									 วันบรรจุเข้�รับร�ชก�ร	จนถึงวันที่	26	มีน�คม	2540	

	 	 										 และให้คำ�นวณเศษของปีโดยใช้ทศนิยมสี่ตำ�แหน่ง		

	 	 	 ทั้งนี้ไม่รวมเวล�ร�ชก�รทวีคูณ

สูตรก�รคำ�นวณเงินประเภทต่�งๆ 

			เงินบำ�เหน็จ	 	 คือ			เงินเดือนเดือนสุดท้�ย	x	เวล�ร�ชก�ร

 

			เงินบำ�น�ญสูตรเดิม	 คือ			เงินเดือนเดือนสุดท้�ย	x	เวล�ร�ชก�ร

	 	 	 	 	 					50

 

			เงินบำ�น�ญสูตรสม�ชิก	 คือ			เงินเดือนเฉลี่ย	60	เดือนสุดท้�ย	x	เวล�ร�ชก�ร

																																																																					50

	 	 	 						(แต่ไม่เกินร้อยละ	70	ของเงินเดือนเฉลี่ย

	 	 	 						60	เดือนสุดท้�ย)

หม�ยเหตุ  :		ก�รนับเวล�ร�ชก�รเพื่อกำ�หนดสิทธิในบำ�เหน็จบำ�น�ญนั้น

	 			จะนับจ�กวันบรรจุจนถึงวันที่ออกจ�กร�ชก�รโดยรวมวันทวีคูณด้วย	

	 			ก�รนับให้เกิดสิทธิรับบำ�เหน็จบำ�น�ญ	ถ้�มีเศษของปีถึง	6	เดือน	

	 			ให้นับเป็นหนึ่งปี	เช่น		เวล�ร�ชก�ร	9	ปี	6	เดือน	ถือว่�เกิดสิทธิในก�รรับบำ�เหน็จ	

	 			หรือ	24	ปี	6	เดือน		ถือว่�เกิดสิทธิในก�รรับบำ�น�ญ	     

	 			แต่ก�รคำ�นวณเงินบำ�เหน็จบำ�น�ญ		ให้ใช้เวล�ร�ชก�รจริง

	 			เช่น	เวล�ร�ชก�ร	24	ปี	6	เดือน	วิธีคำ�นวณ	=	24+6/12	เท่�กับ	24.5	ปี

คู่มือสม�ชิก กบข.30 คู่มือสม�ชิก กบข. 31

   (

เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข. เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข.

   (

ทั้งนี้	สม�ชิก	กบข.	ส�ม�รถทดลองคำ�นวณเงินบำ�น�ญได้ท�งเว็บไซต์กรมบัญชีกล�ง	www2.cgd.go.th

เลือกเมนู	บำ�เหน็จบำ�น�ญ



สิทธิประโยชน์ของสม�ชิก กบข.
	 ข้�ร�ชก�รที่เป็นสม�ชิก	กบข.	จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่�ง	ๆ	ดังนี้

	 1.	สิทธิประโยชน์ในสวัสดิก�รต่�ง	ๆ	ดังต่อไปนี้

	 	 1.1	สม�ชิกผู้เลือกรับบำ�น�ญยังมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิก�รและเงิน

	 	 			 ช่วยเหลือต่�งๆ	เช่นเดียวกับผู้รับบำ�น�ญที่ไม่เป็นสม�ชิก	กบข.

	 	 1.2	มีสิทธิเข้�ร่วมโครงก�รสวัสดิก�รต่�งๆ	ที่	กบข.	จัดขึ้น

	 2.		สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษี

						 	 2.1		ได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�	ในส่วนของเงินสะสม

	 	 					ที่ส่งเข้�	กบข.	ต�มที่จ่�ยจริง	แต่ไม่เกินร้อยละ	15	

	 	 					ของเงินเดือน	และไม่เกิน	500,000	บ�ท	สำ�หรับปีภ�ษีนั้น*

	 						 2.2		ห�กสม�ชิกพ้นสม�ชิกภ�พด้วยเหตุสูงอ�ยุ	เหตุทดแทน		 	

	 	 					เหตุทุพพลภ�พ	และเหตุเสียชีวิต	สม�ชิก/ท�ย�ทผู้มีสิทธิรับเงิน		

	 	 					จะได้รับก�รยกเว้นภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�ในส่วนของเงิน

	 	 					ที่ได้รับจ�ก	กบข.	ในปีภ�ษีที่ได้รับเงินนั้น

	 3.	สิทธิที่จะได้รับเงินก้อนเมื่อพ้นสม�ชิกภ�พ		ต�มสิทธิและจำ�นวนเงินใน

	 			บัญชีต่�งๆ	ซึ่งเป็นสิทธิเฉพ�ะตัว	ไม่อ�จโอนให้แก่กันได้

หม�ยเหตุ	*		ต�มคว�มใน	(43)	ของข้อ	2	แห่งกฎกระทรวง	ฉบับที่	266	(พ.ศ.2551)	ออกต�มคว�ม

	 		ในประมวลรัษฎ�กรว่�ด้วยก�รยกเว้นรัษฎ�กร

สม�ชิกผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม  

คู่มือสม�ชิก กบข.32 คู่มือสม�ชิก กบข. 33

ต้องมีคุณสมบัติ		ดังนี้

รับร�ชก�รอยู่ก่อนวันที่	27	มีน�คม	2540

ข้�ร�ชก�รที่ออกจ�กร�ชก�รแล้วกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่ก่อนวันที่	 27	 มีน�คม	

2540		โดยบอกเลิกรับบำ�น�ญเดิมเพื่อขอนับเวล�ร�ชก�รต่อเนื่อง

ข้�ร�ชก�รที่ออกจ�กร�ชก�รแล้วกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่หลังวันที่	 26	 มีน�คม	

2540 เนื่องจ�กไปปฏิบัติง�นต�มพระร�ชกฤษฎีก�ว่�ด้วยก�รกำ�หนด

หลักเกณฑ์ก�รสั่งให้ข้�ร�ชก�รไปทำ�ก�ร	 ซึ่งให้นับเวล�ระหว่�งนั้นเหมือนเต็ม

เวล�ร�ชก�ร หรือไปรับร�ชก�รทห�รต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รรับร�ชก�ร

ทห�ร	 	 หรือถูกสั่งให้ออกจ�กร�ชก�รไว้ก่อน	 	 ถูกคำ�สั่งให้ออก	 ปลดออก	 หรือ

ไล่ออก	และอยู่ในระหว่�งร้องทุกข์	หรืออุทธรณ์คำ�สั่งดังกล่�ว

ข้�ร�ชก�รซึ่งออกจ�กร�ชก�รและกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่ด้วยเหตุอื่น

นอกจ�กข้อ 3 โดยมีบัญชีเงินประเดิมและมีสิทธินับเวล�ร�ชก�รสำ�หรับ

คำ�นวณบำ�เหน็จบำ�น�ญตอนก่อนออกจ�กร�ชก�รต่อเนื่องกับเวล�รับ

ร�ชก�รในตอนหลังต�มม�ตร� 38 โดยให้มีสิทธิได้รับเงินประเดิมและ

ผลประโยชน์ของเงินประเดิมตอนก่อนออกจ�กร�ชก�ร	 ต�มจำ�นวนที่ปร�กฏ

ในบัญชีร�ยบุคคลของสม�ชิกผู้นั้น

1.

2.

3.

4.

เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข. เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข.



ต�ร�งแสดงสิทธิประโยชน์และเงินต่�งๆ ที่สม�ชิก
จะได้รับเมื่อพ้นสม�ชิกภ�พ

คู่มือสม�ชิก กบข.34 คู่มือสม�ชิก กบข. 35

เหตุออกจ�ก			เวล�ร�ชก�ร	 		สิทธิรับบำ�เหน็จ	 	 			เงินที่จะได้รับจ�ก
ร�ชก�ร	 					(เวล�รวม											บำ�น�ญ	 	 												กบข.												กระทรวงก�รคลัง
     	วันทวีคูณ)                 

สะสม+สมทบ+

ผลประโยชน์

สะสม+สมทบ+

ผลประโยชน์

สะสม+สมทบ+

ผลประโยชน์

ประเดิม(ถ้�มี)+

สะสม+สมทบ+

ชดเชย+ผลประโยชน์

สะสม+สมทบ+

ผลประโยชน์

สะสม+สมทบ+

ผลประโยชน์

สะสม+สมทบ+

ผลประโยชน์

ประเดิม(ถ้�มี)+

สะสม+สมทบ+

ชดเชย+ผลประโยชน์

-

บำ�เหน็จ

เลือกบำ�เหน็จ

หรือเลือกบำ�น�ญ

-

บำ�เหน็จ

เลือกบำ�เหน็จ

หรือเลือกบำ�น�ญ

-	

บำ�เหน็จ

บำ�เหน็จ

บำ�น�ญ	กบข.

-	

บำ�เหน็จ

บำ�เหน็จ

บำ�น�ญ	กบข.

ล�ออก

ให้ออก

ปลดออก

เกษียณ

สูงอ�ยุ

ทุพพลภ�พ

ทดแทน

ไม่ถึง	10	ปี

10	ปีขึ้นไป

แต่ไม่ถึง	25	ปี

25	ปีขึ้นไป

ไม่ถึง	1	ปี

1	ปีขึ้นไป

แต่ไม่ถึง	10	ปี

10	ปีขึ้นไป

เหตุออกจ�ก			เวล�ร�ชก�ร	 		สิทธิรับบำ�เหน็จ	 	 	เงินที่จะได้รับจ�ก
ร�ชก�ร	 					(เวล�รวม											บำ�น�ญ	 	 							กบข.														กระทรวงก�รคลัง
      วันทวีคูณ)                 

 

สะสม+สมทบ+

ผลประโยชน์

สะสม+สมทบ+

ผลประโยชน์

สะสม+สมทบ+

ผลประโยชน์

-

สะสม+สมทบ+

ผลประโยชน์

สะสม+สมทบ+

ผลประโยชน์

สะสม+สมทบ+

ผลประโยชน์

ประเดิม(ถ้�มี)+

ชดเชย+ผลประโยชน์

-

-

บำ�เหน็จตกทอด

-

บำ�เหน็จตกทอด

-

-

-

	เลือกบำ�น�ญ

	หรือบำ�เหน็จ

-

บำ�เหน็จตกทอด

(เงินเดือนเดือนสุดท้�ย	

x	เวล�ร�ชก�ร)

-

1.บำ�เหน็จตกทอด

(30เท่�ของบำ�น�ญ)	+		

2.เงินช่วยพิเศษ

(3เท่�ของบำ�น�ญ)

-

-

      

			บำ�น�ญ	กบข.

					บำ�เหน็จ

เสียชีวิต

(ปกติ)

เสียชีวิตเพร�ะคว�มผิดร้�ยแรง

เสียชีวิตระหว่�งรับบำ�น�ญ

โอนไปหน่วยง�นของรัฐที่ไม่ใช่

ประเภทข้�ร�ชก�รต�ม	พรบ.

ไล่ออก

ออกรับเบี้ยหวัด

ย้�ยประเภทจ�กรับเบี้ยหวัด

เป็นรับบำ�เหน็จบำ�น�ญ	

(ต่อเนื่องจ�กออกรับเบี้ยหวัด)

ไม่ถึง	1	ปี

1	ปีขึ้นไป

เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข. เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข.

เบี้ยหวัด



	 ก�รนำ�ระบบหน่วยลงทุน	 ม�ใช้ในง�นทะเบียนสม�ชิกร�ยบุคคล	 ส�ม�รถเพิ่ม

ประสิทธิภ�พก�รบันทึกบัญชีของสม�ชิก	 และใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลก�รดำ�เนินง�น

ของกองทุนได้เป็นอย่�งดี	ดังตัวอย่�งต่อไปนี้

						 ตัวอย่�งก�รจัดสรรผลประโยชน์ให้สม�ชิกเป็นร�ยวัน

						 สมมติว่�	ยอดเงินของสม�ชิกสิ้นปี	2544	เท่�กับ		 			170,000	บ�ท

						 มูลค่�ต่อหน่วย	ณ	วันที่เริ่มใช้	(1	ม.ค.2545)	เท่�กับ	 									10		บ�ท

						 ดังนั้น	จำ�นวนหน่วย	ณ	วันที่เริ่มใช้	จะเท่�กับ	170,000	 =			17,000	หน่วย

							 	 	 	 	 											10

					 	และเมื่อสิ้นวันทำ�ก�ร	ร�ยก�รของสม�ชิกจะเป็น	ดังนี้

กบข. จัดสรรผลประโยชน์ให้แก่สม�ชิกอย่�งไร
	 นับตั้งแต่ปี					2545				เป็นต้นม�					กบข.					มีก�รจัดสรรผลประโยชน์เข้�บัญชีสม�ชิก

เป็นร�ยวันทุกวัน	 โดยใช้ก�รคิดมูลค่�สินทรัพย์สุทธิเป็นหน่วยลงทุน	 (Daily	 Unitization)	

โดย										กบข.													ไดน้ำ�เร่ือง	ระบบหนว่ยลงทนุ	ม�ใช้ในง�นทะเบยีนสม�ชกิร�ยบคุคล		เพือ่ประโยชน์

ในก�รบันทึกบัญชีของสม�ชิกท่ีมีประสิทธิภ�พและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลก�รดำ�เนินง�น	

ของกองทุน	 โดย	ณ	 วันที่	 1	 มกร�คม	 2545	 จำ�นวนเงินในบัญชีของสม�ชิกทั้งสิ้น	 จะถูก

คำ�นวณเป็นจำ�นวนหน่วยด้วยมูลค่�หน่วยเริ่มต้นที่	 10 บ�ท	 ต�มที่คณะกรรมก�ร

กำ�หนด	 จ�กนั้นจำ�นวนหน่วยในบัญชีของสม�ชิกจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีก�รส่งเงินเพิ่มเข้�ม�ใหม่

และจะลดลงเมื่อมีก�รถอนเงินออกจ�กกองทุน	 ส่วนมูลค่�ต่อหน่วยจะเปลี่ยนแปลง

ต�มผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน	 โดยที่มูลค่�ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น	 หม�ยถึง	 กองทุนม	ี

ผลก�รลงทุนที่มีกำ�ไร	 มูลค่�ต่อหน่วยลดลง	 หม�ยถึง	 กองทุนมีผลก�รลงทุนที่ข�ดทุน	

วิธีก�รห�จำ�นวนหน่วย	จะคำ�นวณได้จ�ก

					จำ�นวนหน่วย	=		 												จำ�นวนเงิน

						 	 	 มูลค่�ต่อหน่วย	ณ	วันทำ�ร�ยก�ร

จำ�นวนหน่วยในบัญชีของสม�ชิกจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีก�รส่งเงินเพิ่ม

หรือถอนเงินจ�กกองทุน

										 จำ�นวนหน่วยจะเพิ่มขึ้น	เมื่อสม�ชิกมีก�รส่งเงินเพิ่มเข้�ม�ใหม่

											 จำ�นวนหน่วยจะลดลง	เมื่อมีก�รถอนเงินออกจ�กกองทุน

     

วิธีห�มูลค่�ต่อหน่วย	คำ�นวณได้จ�กก�รนำ�มูลค่�สินทรัพย์สุทธิรวมของกองทุน	

	 ณ	สิ้นวัน	ห�รด้วยจำ�นวนหน่วยลงทุนรวมทั้งกองทุน

						 	 มูลค่�ต่อหน่วย	=			มูลค่�สินทรัพย์สุทธิรวมของกองทุน

						 	 	 	 		 จำ�นวนหน่วย

						 มูลค่�ต่อหน่วยจะเปลี่ยนแปลงต�มผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน

											 	 มูลค่�ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น	หม�ยถึง	ก�รลงทุนของกองทุนมีผลกำ�ไร

											 	 มูลค่�ต่อหน่วยลดลง	หม�ยถึง	ก�รลงทุนของกองทุนมีผลข�ดทุน

     

						 จำ�นวนเงินในบัญชีของสม�ชิกจะคำ�นวณได้จ�ก

						 	 จำ�นวนเงินในบัญชีสม�ชิก	=	จำ�นวนหน่วย	x	มูลค่�ต่อหน่วย

คู่มือสม�ชิก กบข.36 คู่มือสม�ชิก กบข. 37

เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข. เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข.



								วันที่														เงินนำ�ส่ง	 	จำ�นวนหน่วย	(หน่วย)				มูลค่�ต่อหน่วย	(บ�ท)				ยอดเงิน	(บ�ท)

1	มกร�คม	2545	 			-	 							17,000	 									10.00	 				170,000.00

	 ต่อม�	 เมื่อได้รับผลประโยชน์จ�กก�รลงทุน	 เช่น	 มีกำ�ไร	 ทำ�ให้มูลค่�ต่อหน่วย

เพิ่มเป็นหน่วยละ	 11.00	 บ�ท	 ยอดเงินรวมของสม�ชิกจะเพิ่มสูงไปด้วย	 ถึงแม้ไม่มีก�ร

นำ�ส่งเงินเพิ่มและจำ�นวนหน่วยยังคงเดิมก็ต�ม	ดังนี้

								วันที่														เงินนำ�ส่ง	 	จำ�นวนหน่วย	(หน่วย)				มูลค่�ต่อหน่วย	(บ�ท)				ยอดเงิน	(บ�ท)

15	มกร�คม	2545	 			-	 							17,000	 										11.00	 				187,000.00

	 ในท�งกลับกันห�กผลก�รลงทุนติดลบ	 อ�จทำ�ให้มูลค่�ต่อหน่วยลดลง	 เช่น	

จ�ก	 11.0000	 เป็น	 10.9500	 ยอดเงินในบัญชีของสม�ชิกรวมแล้วก็จะลดลงด้วย	 ดังนี้	

								วันที่														เงินนำ�ส่ง	 	จำ�นวนหน่วย	(หน่วย)					มูลค่�ต่อหน่วย	(บ�ท)			ยอดเงิน	(บ�ท)

21	มกร�คม	2545	 				-	 									17,000	 									10.95	 				186,150.00

	 และเมื่อถึงวันจ่�ยเงินเดือน จะมีก�รส่งเงินเข้�กองทุนอีกสมมติว่� 2,100	

บ�ท	 ซึ่งในวันนั้นมูลค่�ต่อหน่วยลงทุนอยู่ที่	 12.00	 บ�ท	 จะทำ�ให้จำ�นวนหน่วยเพิ่มขึ้น	

175	หน่วย	(จำ�นวนเงิน	2,100	ห�รด้วย	12	=	175	หน่วย)	และยอดเงินรวมเพิ่มเป็น	ดังนี้	

								วันที่														เงินนำ�ส่ง	 		จำ�นวนหน่วย	(หน่วย)			มูลค่�ต่อหน่วย	(บ�ท)				ยอดเงิน	(บ�ท)

31	มกร�คม	2545	 2,100.00												17,175	 										12.00	 				206,100.00

คู่มือสม�ชิก กบข.38 คู่มือสม�ชิก กบข. 39

เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข. เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข.

ก�รคำ�นวณอัตร�ผลประโยชน์สุทธิท่ีจัดสรรเข้�บัญชี

สม�ชิก
	 สม�ชิกส�ม�รถคำ�นวณอัตร�ผลประโยชน์สุทธิประจำ�ปีที่จัดสรรเข้�บัญชีสม�ชิกได้

ด้วยตนเอง	 เพื่อจะได้ทร�บผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนในแต่ละงวดโดยมีสูตรก�รคำ�นวณ

ดังนี้

ผลประโยชน์ระหว่�งปี

				(ยอดรวมเงินต้น	+	ยอดยกม�ของผลประโยชน์)
อัตร�ผลประโยชน์สุทธิ				= x	10

ตัวอย่�งก�รคำ�นวณห�อัตร�ผลประโยชน์สุทธิของแผนก�รลงทุน

(2)

(3)

(1)

(2) (3)

(1)



ผู้มีสิทธิรับเงินจ�กกองทุน

กรณีสม�ชิกพ้นสม�ชิกภ�พ
	 ต�มม�ตร� 44 แห่งพระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	 พ.ศ.	

2539	 กำ�หนดไว้ว่�สม�ชิกภ�พของสม�ชิกสิ้นสุดลงเมื่อผู้นั้นออกจ�กร�ชก�ร	 เว้นแต่	 เป็น

ก�รสั่งให้ออกจ�กร�ชก�รไว้ก่อนต�มกฎหม�ยว่�ด้วยระเบียบข้�ร�ชก�รนั้นๆ หรือ

ก�รออกจ�กร�ชก�รของผู้ไปปฏิบัติง�นต�มพระร�ชกฤษฎีก�ว่�ด้วยก�รกำ�หนดหลัก

เกณฑ์ก�รสั่งให้ข้�ร�ชก�รไปทำ�ก�รซึ่งให้นับเวล�ระหว่�งนั้นเหมือนเต็มเวล�ร�ชก�ร

	 ดังนั้น	 เมื่อสม�ชิกสิ้นสุดสม�ชิกภ�พแล้ว	 สม�ชิก	 หรือท�ย�ทผู้มีสิทธิรับเงินของ

สม�ชิก	 (กรณีสม�ชิกเสียชีวิต)	 จะต้องดำ�เนินก�รยื่นเรื่องขอรับเงินจ�กกองทุนผ่�นส่วน

ร�ชก�รเจ้�สังกัดเพื่อตรวจสอบสิทธิในก�รได้รับเงินจ�กกองทุน รวมถึงคว�มถูกต้อง

ครบถ้วนของเอกส�รและดำ�เนินก�รให้หัวหน้�ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดลงน�มในแบบ

ขอรับเงิน	 จ�กนั้นจึงจัดส่งเอกส�รทั้งหมดม�ยัง	 กบข.	 เพื่อดำ�เนินก�รตรวจสอบและ

จ่�ยเงินคืนสม�ชิก	/	ท�ย�ทผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป	(ศึกษ�ร�ยละเอียดได้จ�กต�ร�งแสดง

สิทธิประโยชน์และเงินต่�งๆ	ที่สม�ชิกจะได้รับเมื่อพ้นสม�ชิกภ�พ	ในหน้�	34)

เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข. เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข.

คู่มือสม�ชิก กบข.40 คู่มือสม�ชิก กบข. 41

	 	 	 	 	 	 	จ�กตัวอย่�งใบแจ้งยอดเงินสม�ชิกจะพบว่�	ผลประโยชน์ระหว่�งปี	คือ	26,312.01	บ�ท	(1)	

ยอดรวมเงินต้น	คือ	250,464.80	บ�ท	(2)	และยอดยกม�ของผลประโยชน์	คือ	112,888.35	บ�ท	(3)

26,312.01

			250,464.80	+	112,888.35
วิธีก�รคำ�นวณ คือ  x	10								=	7.24%

               อนึ่ง แผนสมดุลต�มอ�ย ุ	เป็นแผนก�รลงทุนที่ปรับสัดส่วนก�รลงทุนให้สอดคล้องกับ

ช่วงอ�ยุของสม�ชิก	 ดังนั้น	 อัตร�ผลประโยชน์สุทธิหรือผลตอบแทนของสม�ชิกแต่ละคนอ�จ

แตกต่�งกัน	 สม�ชิกส�ม�รถติดต�มอัตร�ผลประโยชน์สุทธิร�ยปีของตนเองได้ท�งใบแจ้งยอด

เงินสม�ชิกที่	กบข.	จัดส่งให้สม�ชิกเป็นประจำ�ในเดือนกุมภ�พันธ์ของทุกปี



ท�งเลือกของสม�ชิก กบข. ที่พ้นสม�ชิกภ�พ
 ต�มประก�ศคณะกรรมก�ร	 กบข.	 เรื่อง	 “หลักเกณฑ์ก�รขอรับและก�รตรวจสอบ
สิทธิในก�รได้รับเงินจ�กกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร”	 	 ซึ่งมีผลใช้บังคับ	 ตั้งแต่วันที่
1			มีน�คม			2555			เป็นต้นไป								ได้ให้สิทธิกับสม�ชิกที่สิ้นสุด	สม�ชิกภ�พเนื่องจ�กออกจ�ก
ร�ชก�ร	มีสิทธิเลือก	ดังนี้
	 1)	ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับทั้งจำ�นวน 
	 2)	ขอโอนเงินที่มีสิทธิ ได้รับไปยังกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่น
	 	 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก�รออกจ�กง�นหรือก�รชร�ภ�พ
	 3)	ขอฝ�กเงินที่มีสิทธิได้รับให้กองทุนบริห�รต่อทั้งจำ�นวน
	 4)	ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิได้รับโดยให้กองทุนแบ่งจ่�ยให้เป็นงวดต�มที่กำ�หนด
	 5) ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบ�งส่วน	 ส่วนที่เหลือขอทยอยรับโดยให้กองทุนแบ่ง
	 	 จ่�ยให้เป็นงวดต�มที่กำ�หนด
	 6)	ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบ�งส่วน	 ส่วนที่เหลือขอฝ�กให้กองทุนบริห�รต่อ
	 	 ทั้งจำ�นวน

เงื่อนไขก�รให้กองทุนบริห�รต่อหรือขอทยอยรับเงิน 
(เลือกข้อ 3 – ข้อ 6) 
 		ต้องมียอดเงินที่ฝ�กให้กองทุนบริห�รต่อหรือขอทยอยรับไม่ต่ำ�กว่�	35,000	บ�ท

	 		ก�รขอทยอยรับเงิน	ต้องรับเป็นร�ยงวดๆ	ละเท่�ๆ	กัน	โดยอ�จเลือกรับเป็น

	 		ร�ยงวด	1	เดือน	3	เดือน	6	เดือน	หรือ	1	ปี	ก็ได้

	 		กบข.	จะโอนเงินเข้�บัญชีธน�ค�รเพียงวิธีเดียวเท่�นั้น	โดยจะโอนเงินเข้�

	 		บัญชีในวันทำ�ก�รสุดท้�ยของเดือน	และจะหักภ�ษี	ณ	ที่จ่�ย	(ถ้�มี)	

	 		ค่�ธรรมเนียมธน�ค�ร	ตลอดจนค่�ธรรมเนียมอื่นๆ	จ�กเงินที่ได้รับ

	 		ทั้งจำ�นวนหรือในแต่ละงวดต�มที่แจ้งในประก�ศ

	 1.	โปรดศึกษ�ร�ยละเอียดและเง่ือนไขท่ีระบุใน	แบบ	กบข.	รง	008/1/2555
	 2.	กรอกแบบขอรับเงินจ�กกองทุน	กรณีสม�ชิกเป็นผู้ขอรับเงิน	 (แบบ	กบข.	รง	
008/1/2555) ผ่�นส่วนร�ชก�รต้นสังกัด	 โดยระบุคว�มประสงค์ขอฝ�กเงินให้กองทุน
บริห�รต่อหรือขอทยอยรับเงิน	หรือขอรับเงินบ�งส่วน	ส่วนที่เหลือขอทยอยรับ
	 3.	 กรอกแบบแจ้งคว�มประสงค์ให้กองทุนบริห�รต่อหรือขอทยอยรับเงิน	 แล้ว
จัดส่งม�พร้อมกับแบบขอรับเงินจ�กกองทุนและหลักฐ�นต�มที่กำ�หนด
	 4.	 กบข.	 จะดำ�เนินก�รต�มคว�มประสงค์ของสม�ชิก	 ก็ต่อเมื่อได้รับแบบขอรับ
เงินจ�กกองทุน	 และแบบแจ้งคว�มประสงค์ให้กองทุนบริห�รต่อ	 หรือขอทยอยรับเงิน
พร้อมเอกส�รหลักฐ�นถูกต้องครบถ้วนแล้ว	 ห�กต้องก�รเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล	
บัญชีเงินฝ�กธน�ค�ร	 จำ�นวนเงิน	 หรือคว�มถี่ในก�รขอรับเงินคืน	 ให้ใช้	 “แบบแจ้ง
เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้งคว�มประสงค์ให้กองทุนบริห�รต่อหรือขอทยอยรับเงิน”	 (แบบ	
กบข.	บต	002/1/2555)	โดยก�รเปลี่ยนแปลงจำ�นวนเงินหรือคว�มถี่ในก�รขอรับเงินคืน
เปลี่ยนแปลงได้ปีละ	1	ครั้ง	เท่�นั้น	
	 5.	ก�รบริห�รเงินที่คงไว้กับ		กบข.		จะบริห�รต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ใน			พรบ.	
กบข.	และกฎกระทรวง
	 6.	 ก�รคำ�นวณภ�ษี	 หรือก�รยกเว้นภ�ษีของผลประโยชน์ที่เกิดจ�กก�รลงทุน	
เป็นไปต�มหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 และวิธีก�รที่กรมสรรพ�กรกำ�หนด	 โดยศึกษ�ร�ยละเอียด
ได้ที่	www.gpf.or.th	เมนู	ข้อมูลสม�ชิก

	 		สม�ชิกส�ม�รถแจ้งเปลี่ยนแปลงจำ�นวนเงิน	หรือคว�มถี่ในก�รขอรับเงินคืน

	 		ได้ปีละ	1	ครั้ง	ต�มปีปฏิทิน	โดยใช้	“แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้ง

	 		คว�มประสงค์ให้กองทุนบริห�รต่อหรือขอทยอยรับเงิน”	

	 		(แบบ	กบข.	บต	002/1/2555)

ขั้นตอนก�รแจ้งคว�มประสงค์ให้กองทุนบริห�รต่อหรือขอทยอยรับเงิน

เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข. เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข.

คู่มือสม�ชิก กบข.42 คู่มือสม�ชิก กบข. 43



เอกส�รหลักฐ�นก�รยื่นเรื่องขอรับเงินจ�กกองทุน
กรณีสม�ชิกเป็นผู้ยื่นคำ�ขอรับเงิน 

	 		แบบขอรับเงินจ�กกองทุน	(กรณีสม�ชิกเป็นผู้ขอรับเงิน	–	แบบ	กบข.	

	 		รง	008/1/2555)

	 		สำ�เน�คำ�สั่งหรือประก�ศออกจ�กร�ชก�ร	ที่มีเจ้�หน้�ที่ของส่วนร�ชก�ร

	 		เจ้�สังกัดรับรองสำ�เน�ถูกต้อง

	 		สำ�เน�สมุดบัญชีเงินฝ�ก	(กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้�บัญชี)	ที่สม�ชิกหรือ

	 		เจ้�หน้�ที่ของส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดรับรองสำ�เน�ถูกต้อง

	 		สำ�เน�ใบแนบหนังสือสั่งจ่�ยบำ�น�ญ	(กรณีเลือกรับบำ�น�ญ)	ที่มีเจ้�หน้�ที่

	 		ของส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดรับรองสำ�เน�ถูกต้อง

	 		สำ�เน�หนังสือที่แจ้งเรื่องร�วหรือรับรองก�รสอบวินัยถึงที่สุดของ

	 		ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัด	หรือองค์กรกล�งบริห�รง�นบุคคล	พร้อมกับ

	 		คำ�สั่งถึงที่สุดนั้น	(กรณีเลือกรับบำ�น�ญและก�รสอบสวนท�งวินัย										

	 		ถึงที่สุด)	ที่มีเจ้�หน้�ที่ของส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดรับรองสำ�เน�ถูกต้อง

 

หม�ยเหตุ 

	 		สม�ชิกที่ถ่�ยโอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		ต�ม	พรบ.	กำ�หนด

	 		แผนและขั้นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จ	ออกจ�กร�ชก�รจะต้องส่งเอกส�ร

	 		เพิ่มเติม	ดังนี้

	 	 -	สำ�เน�คำ�สั่งให้โอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	  

	 	 		พร้อมเจ้�หน้�ที่ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดรับรองสำ�เน�ถูกต้อง

	 	 -	สำ�เน�คำ�สั่งก�รสั่งจ่�ยบำ�น�ญสม�ชิก	กบข.	และแบบคำ�นวณ	 

	 	 		บ.ท.4	พร้อมเจ้�หน้�ที่ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดรับรองสำ�เน�ถูกต้อง	 

	 	 		(กรณีเลือกรับบำ�น�ญ)

	 	 -	สมุดประวัติ	/	ก.พ.7	ฉบับจริง	(กรณีเลือกรับบำ�น�ญ)

เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข. เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข.

คู่มือสม�ชิก กบข.44 คู่มือสม�ชิก กบข. 45

ผู้ที่แจ้งคว�มประสงค์ให้กองทุนบริห�รต่อหรือขอทยอยรับเงิน	ห�กต้องก�ร

เปลี่ยนแปลงจำ�นวนเงินหรือคว�มถี่ในก�รขอรับเงินคืน	ให้แจ้งเปลี่ยนแปลง

ได้ปีละหนึ่งครั้งต�มปีปฏิทิน	 โดยใช้แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้ง

คว�มประสงค์ให้กองทุนบริห�รต่อหรือขอทยอยรับเงิน	 (แบบ	 กบข.	 บต	

002/1/2555)		



กรณีสม�ชิกถึงแก่คว�มต�ย
1.	กรณีเป็นผู้จัดก�รมรดก	ต้องยื่นหลักฐ�น	ดังนี้

	 		แบบขอรับเงินจ�กกองทุน	(กรณีสม�ชิกถึงแก่คว�มต�ย	–	แบบ	กบข.	

	 		รง	008/2/2551)

	 		สำ�เน�คำ�สั่งศ�ลตั้งผู้จัดก�รมรดกที่มีเจ้�พนักง�นศ�ลรับรองสำ�เน�ถูกต้อง

	 		สำ�เน�สมุดบัญชีเงินฝ�ก	(กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้�บัญชี)	ที่ผู้จัดก�รมรดก

	 		หรือเจ้�หน้�ที่ของส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดรับรองสำ�เน�ถูกต้อง

	 		หลักฐ�นเอกส�รอื่นที่เกี่ยวข้อง	(ถ้�มี)

2.	กรณีไม่มีก�รแต่งตั้งผู้จัดก�รมรดก	ต้องยื่นหลักฐ�น	ดังนี้

	 		แบบขอรับเงินจ�กกองทุน	(กรณีสม�ชิกถึงแก่คว�มต�ย	–	แบบ	กบข.	

	 		รง	008/2/2551)

	 		สำ�เน�ใบมรณบัตรที่มีท�ย�ทโดยธรรมคนหนึ่งคนใดรับรองสำ�เน�ถูกต้อง

	 		สำ�เน�ใบทะเบียนสมรส	(กรณีผู้ต�ยมีคู่สมรส)	ที่มีคู่สมรสรับรอง

	 		สำ�เน�ถูกต้อง

	 		แบบบันทึกก�รสอบป�กคำ�	(ป.ค.14)	ของกรมก�รปกครอง	ที่ออกโดยอำ�เภอ

	 		หรือสำ�นักง�นเขตของกรุงเทพมห�นคร

	 		สำ�เน�สมุดบัญชีเงินฝ�ก	(กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้�บัญชี)	ที่ผู้มีสิทธิรับมรดก

	 		ที่เป็นเจ้�ของบัญชีหรือเจ้�หน้�ที่ของส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดรับรองสำ�เน�

	 		ถูกต้อง

	 		หลักฐ�นเอกส�รอื่นที่เกี่ยวข้อง	(ถ้�มี)

ช่องท�งก�รขอรับแบบฟอร์มต่�งๆ
	 		สั่งพิมพ์หรือด�วน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูล	หรือทำ�ก�รกรอกข้อมูล

	 		ผ่�นแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์แล้วสั่งพิมพ์ได้ที่เว็บไซต์	กบข.	www.gpf.or.th

	 		ขอรับแบบฟอร์มผ่�นเครื่องโทรส�ร	โดยโทร.	1179	กด	0	บริก�รเอกส�ร

	 		และแบบฟอร์ม

สถ�นที่จัดส่งเอกส�รหลักฐ�นขอรับเงินจ�กกองทุน
	 ส่วนง�นก�รจ่�ยเงินคืนสม�ชิกพ้นสภ�พ

	 ตู้	ปณ.	12	ปณ.	ส�ทร		กรุงเทพฯ	10341

เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข. เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข.

คู่มือสม�ชิก กบข.46 คู่มือสม�ชิก กบข. 47



คำ�แนะนำ�ในก�รยื่นเรื่องขอรับเงินจ�กกองทุน
 ก�รยื่นเอกส�รล่วงหน้�
	 สม�ชิกที่จะสิ้นสุดสม�ชิกภ�พอ�จยื่นแบบขอรับเงินจ�กกองทุนและเอกส�ร
	 หลักฐ�นต่อส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดล่วงหน้�ได้ไม่เกินเก้�สิบวันก่อนวันสิ้นสุด	 	
	 สม�ชิกภ�พ	(เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	1	มีน�คม	2555)	โดยแบบขอรับเงิน
	 ที่นำ�ส่ง	กบข.	จะต้องเป็นเอกส�รฉบับจริง	ซึ่งลงน�มจริงโดยผู้เกี่ยวข้อง	  
	 (กรณียื่นผ่�นระบบระบบ	e-pension	ของกรมบัญชีกล�งให้ส่วนร�ชก�ร
	 เจ้�สังกัด	จัดเก็บแบบขอรับเงินและเอกส�รหลักฐ�นไว้เพื่อก�รตรวจสอบ)
 ก�รตรวจสอบและก�รระบุสิทธิ
	 ระบุสิทธิในแบบขอรับเงินให้ถูกต้อง	โดยทั่วไป	ได้แก่	ไม่มีสิทธิรับบำ�เหน็จ
	 บำ�น�ญ	ขอรับบำ�เหน็จ	หรือขอรับบำ�น�ญ		แต่อ�จมีกรณีพิเศษซึ่งต้องระบุให้  
	 ถูกต้อง	เช่น	กรณีมีสิทธิรับบำ�น�ญ	แต่อยู่ระหว่�งถูกสอบสวนท�งวินัย	จะต้อง
	 ระบุสิทธิ	“ขอรับบำ�น�ญในระหว่�งสอบสวนท�งวินัย”	ห�กเป็นข้�ร�ชก�รทห�ร 
	 ซึ่งออกรับเบี้ยหวัด	จะต้องระบุสิทธิ	“ไม่มีสิทธิรับบำ�เหน็จบำ�น�ญ”	เป็นต้น
 ก�รรับรองสำ�เน�เอกส�ร
	 ก�รรับรองสำ�เน�ถูกต้องนั้น	ขอให้เจ้�หน้�ที่ลงล�ยมือชื่อและเขียนชื่อ-น�มสกุล
	 เต็มด้วยตัวบรรจง	พร้อมระบุตำ�แหน่งเจ้�หน้�ที่ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัด	เพื่อให้
	 ทร�บได้ว่�บุคคลใดเป็นผู้รับรองสำ�เน�ถูกต้องโดยสมบูรณ์
 ก�รแก้ไขเอกส�ร
	 ห�กมีก�รแก้ไขข้อคว�มในแบบขอรับเงินและเอกส�รหลักฐ�นต่�งๆ	กรุณ�
	 อย่�ใช้น้ำ�ย�ลบคำ�ผิด	แต่ขอให้ขีดฆ่�และลงน�มกำ�กับทุกครั้งในจุดที่มีก�ร
	 แก้ไข	โดยห�กเจ้�หน้�ที่ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดเป็นผู้แก้ไขเอกส�ร	ขอให้เขียน
	 ชื่อ-น�มสกุลเต็มด้วยตัวบรรจง	พร้อมระบุตำ�แหน่งไว้ใต้ล�ยมือชื่อด้วย	ห�ก
	 สม�ชิกเป็นผู้แก้ไขเอกส�ร	ขอให้ลงน�มให้เหมือนกับที่ลงน�มในแบบขอรับเงิน		

     ก�รลงน�ม
	 หัวหน้�ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัด	หัวหน้�หน่วยง�น	หรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ยเป็นผู้ลงน�ม
	 ในแบบขอรับเงินเป็นบุคคลเดียวกับผู้ลงน�มในแบบขอรับบำ�เหน็จบำ�น�ญ	หรือ
	 ขอรับบำ�เหน็จตกทอด
 พย�นลงน�มให้ครบถ้วนทั้ง	2	ร�ย	และระบุชื่อ-น�มสกุลด้วยตัวบรรจงใต้ล�ยมือชื่อด้วย
	 ก�รลงน�มไม่ควรใช้หมึกสีดำ�	เพร�ะอ�จทำ�ให้เข้�ใจคล�ดเคลื่อนว่�เป็นสำ�เน�
	 เอกส�ร		ควรใช้หมึกสีน้ำ�เงินจะดีที่สุด
	 สม�ชิก/ท�ย�ทผู้มีสิทธิรับเงิน	ลงน�มในแบบขอรับเงิน	และเอกส�รหลักฐ�นอื่นๆ		 	
	 ด้วยล�ยเซ็นเดียวกัน
	 ท�ย�ทผู้มีสิทธิรับเงิน	จะต้องลงน�มในแบบขอรับเงินให้ครบทุกร�ย	กรณีเป็นผู้เย�ว์		
	 ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้มีอำ�น�จปกครองต�มกฎหม�ยเป็นผู้ลงน�มแทน
	 ห�กมีก�รพิมพ์ล�ยนิ้วมือแทนก�รลงน�มในแบบขอรับเงิน	เจ้�หน้�ที่ส่วนร�ชก�ร
	 เจ้�สังกัดจะต้องระบุด้วยว่�เป็นล�ยนิ้วมือนิ้วใดและข้�งใด	พร้อมทั้งลงน�มกำ�กับ			
 ห�กพิมพ์ล�ยนิ้วมือแทนก�รลงน�มในแบบ	ป.ค.14	ปลัดอำ�เภอ/เจ้�พนักง�นปกครอง
 ผู้มีอำ�น�จสอบ	จะต้องระบุด้วยว่�เป็นล�ยนิ้วมือนิ้วใดและข้�งใด	พร้อมทั้งลงน�มกำ�กับ        

       กรณีอื่นๆ 
	 สำ�เน�คำ�สั่งออกที่จัดส่งให้	กบข.	นั้น	ต้องประกอบด้วย	หน้�คำ�สั่งออกและร�ยละเอียด  
 แนบท้�ยที่มีร�ยชื่อสม�ชิกซึ่งพ้นสม�ชิกภ�พ		
	 กรณีรับบำ�น�ญ	ให้แนบสำ�เน�ใบแนบหนังสือสั่งจ่�ยบำ�น�ญสม�ชิก	กบข.	ม�เป็น
	 หลักฐ�นเท่�นั้น		ไม่ส�ม�รถใช้สำ�เน�ใบแนบหนังสือสั่งจ่�ยบำ�เหน็จดำ�รงชีพแทนได้
	 สม�ชิก	กบข.	ผู้มีสิทธิและเลือกรับบำ�น�ญ	ห�กได้รับเงินประเดิม	เงินชดเชยจ�ก	  
	 กบข.	แล้ว	จะขอเปลี่ยนแปลงคว�มประสงค์เป็นขอรับบำ�เหน็จแทนไม่ได้
	 กรณีสม�ชิกเสียชีวิต	ส่วนร�ชก�รต้องตรวจสอบท�ย�ทผู้มีสิทธิรับมรดกของสม�ชิก
	 ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงกับแบบบันทึกสอบป�กคำ�	(ป.ค.14)	ของกรมก�รปกครองหรือ 
	 สำ�นักง�นเขตของกรุงเทพมห�นคร
	 กรุณ�ระบุหม�ยเลขโทรศัพท์ของสม�ชิก	/	ท�ย�ท		และส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัด	เพื่อ	 	
	 คว�มสะดวกรวดเร็วในก�รติดต่อกลับ	กรณีที่	กบข.	ต้องก�รสอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติม

เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข. เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข.

คู่มือสม�ชิก กบข.48 คู่มือสม�ชิก กบข. 49



ผู้มีสิทธิรับเงินจ�กกองทุน กรณีสม�ชิกเสียชีวิต
	 เมื่อสม�ชิกเสียชีวิต	คู่สมรสจะได้รับส่วนของสินสมรสกึ่งหนึ่งก่อน	ส่วนที่เหลือ

จึงตกเป็นมรดก	 ทั้งนี้	 เป็นไปต�มม�ตร�	 59	 แห่ง	 พรบ.	 กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ

ข้�ร�ชก�ร	 พ.ศ.	 2539	 ซึ่งกำ�หนดให้จ่�ยเงินต�มสิทธิของสม�ชิกดังกล่�วให้แก่ผู้มีสิทธิรับ

มรดกของสม�ชิกต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์	(ป.พ.พ.)	ซึ่งได้แก่	

 1. ผู้จัดก�รมรดก คือ	 ผู้ที่มีสิทธิและหน้�ที่ในก�รจัดก�รมรดกโดยทั่วไป	 เพื่อ

แบ่งทรัพย์มรดกของผู้ต�ยให้กับท�ย�ทลำ�ดับต่�งๆ	โดยผู้จัดก�รมรดก	มี	2	ประเภท	คือ

	 -	ผู้จัดก�รมรดกที่ศ�ลได้แต่งตั้งขึ้น	โดยก�รร้องขอของท�ย�ทผู้เสียชีวิต

	 -	ผู้จัดก�รมรดกโดยพินัยกรรม	คือ	ผู้ที่สม�ชิกได้ทำ�พินัยกรรม	และแต่งตั้งให้

	 			เป็นผู้จัดก�รมรดกไว้ก่อนเสียชีวิต

   2. ท�ย�ทโดยธรรม	 คือ	 ท�ย�ทผู้มีสิทธิรับมรดกต�มม�ตร�	 1629	 แห่ง

ประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์	ได้แก่

			 -	คู่สมรส

			 -	ท�ย�ท	6	ลำ�ดับ	ได้แก่	

			 	 1)	ผู้สืบสันด�น	คือ	บุตรที่ชอบด้วยกฎหม�ยซึ่งเกิดจ�กบิด�	ม�รด�	

	 	 			ได้สมรสกันต�มกฎหม�ย	หรือบุตรที่บิด�รับรองบุตร	หรือบุตร

	 	 			บุญธรรม	โดยบุตรทุกคนจะได้ส่วนแบ่งเท่�กันคนละ	1	ส่วน	

	 	 			ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตมีคู่สมรส	คู่สมรสได้ส่วนแบ่งเท่�บุตร	1	คน

			 	 2)	บิด�	ม�รด�	คือ	บิด�	ม�รด�	ที่สมรสกันต�มกฎหม�ย	ซึ่งบิด�

	 			 			และม�รด�แต่ละคนจะได้รับส่วนแบ่งเท่�กับบุตรของสม�ชิก

	 	 			ผู้เสียชีวิต

ช่องท�งก�รขอรับเงินคืนจ�กกองทุน

			 	 3)	พี่น้องร่วมบิด�	ม�รด�เดียวกัน	ห�กไม่มีท�ย�ท	ข้อ	1)	และ	2)	

	 	 			จึงจะมีสิทธิได้รับเงินของสม�ชิก

			 	 4)	พี่น้องร่วมบิด�	หรือม�รด�เดียวกัน	ห�กไม่มีท�ย�ท	ข้อ	1)	ถึง	3)	

	 	 			จึงจะมีสิทธิได้รับเงินของสม�ชิก

			 	 5)	ปู่	ย่�	ต�	ย�ย	ห�กไม่มีท�ย�ทลำ�ดับ	1)	ถึง	4)	จึงจะมีสิทธิได้

	 	 			รับเงินของสม�ชิก

			 	 6)	ลุง	ป้�	น้�	อ�	ห�กไม่มีท�ย�ทลำ�ดับ	1)	ถึง	5)	จึงจะมีสิทธิได้

	 	 			รับเงินของสม�ชิก

1.			ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับทั้งจำ�นวน

2.			ขอโอนเงินที่มีสิทธิได้รับไปยังกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพหรือกองทุน

					อื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก�รออกจ�กง�นหรือก�รชร�ภ�พ

3.			ขอฝ�กเงินที่มีสิทธิได้รับให้กองทุนบริห�รต่อทั้งจำ�นวน

4.			ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิได้รับโดยให้กองทุนแบ่งจ่�ยให้เป็นงวด

					ต�มที่กำ�หนด

5.			ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบ�งส่วน	ส่วนที่เหลือขอทยอยรับโดยให้

					กองทุนแบ่งจ่�ยให้เป็นงวดต�มที่กำ�หนด

6.			ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบ�งส่วน	ที่เหลือขอฝ�กให้กองทุน

					บริห�รต่อทั้งจำ�นวน

ช่องท�ง

โอนเงินเช็ค ธน�ณัติ
วิธีก�รขอรับเงินคืนที่

- -

- - -

- -

- -

- -

เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข. เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข.

คู่มือสม�ชิก กบข.50 คู่มือสม�ชิก กบข. 51



เช็ค
กบข.	จะจ่�ยเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่�ยเข้�ชื่อบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน	(สม�ชิก/ท�ย�ท/
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก�รออกจ�กง�นหรือก�ร
ชร�ภ�พ)	เท่�นั้น		โดยผู้รับจะต้องนำ�เช็คฝ�กเข้�บัญชีธน�ค�รพ�ณิชย์ใดก็ได้	ภ�ยใน
ระยะเวล�	6		เดือน	นับจ�กวันที่ที่ระบุในเช็ค		ทั้งนี้	เช็คดังกล่�วจะถูกจัดส่งไปต�มที่อยู่
ซึ่งผู้มีสิทธิรับเงินได้ระบุไว้ในแบบขอรับเงิน		
ธน�ณัติ
กบข.	จะจ่�ยเป็นธน�ณัติให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน	(สม�ชิก/ท�ย�ท)	โดยผู้มีสิทธิรับเงินจะต้องนำ�ธ
น�ณัติไปขึ้นเงิน		ณ		ที่ทำ�ก�รไปรษณีย์ต�มที่ระบุไว้ในธน�ณัติ	ภ�ยในระยะเวล�	4	เดือน		ทั้งนี้	ธ
น�ณัติดังกล่�วจะถูกจัดส่งไปต�มที่อยู่ซึ่งผู้มีสิทธิรับเงินได้ระบุไว้ในแบบขอรับเงิน
โอนเงินเข้�บัญชี  
เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด	โดยมีหลักเกณฑ์	ดังนี้
	 กรณีสม�ชิกเป็นผู้ขอรับเงิน	ชื่อบัญชีเงินฝ�กจะต้องเป็นชื่อสม�ชิกเท่�นั้น
	 กรณีสม�ชิกถึงแก่คว�มต�ย	ชื่อบัญชีเงินฝ�กจะต้องเป็นชื่อผู้จัดก�รมรดกหรือ
	 ท�ย�ทเจ้�ของบัญชีเท่�นั้น	ไม่อนุญ�ตให้ใช้บัญชีร่วม
	 โอนได้เฉพ�ะบัญชีเงินฝ�ก	2	ประเภทเท่�นั้น	คือ	บัญชี	“ออมทรัพย์”	หรือ			 	
	 “กระแสร�ยวัน”
	 โอนเข้�ธน�ค�รพ�ณิชย์ของไทยทุกแห่ง	ธน�ค�รออมสิน	ธน�ค�รอ�ค�ร
	 สงเคร�ะห์	และธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร	
	 แนบสำ�เน�สมุดเงินฝ�กพร้อมรับรองสำ�เน�ถูกต้องม�พร้อมกับแบบ	ขอรับเงินคืน
	 จ�กกองทุน
หม�ยเหตุ : 	ห�กสม�ชิกหรือท�ย�ทผู้มีสิทธิรับเงินไม่ได้ยื่นขอรับเงินคืนจ�กกองทุน	หรือยื่น
ขอรับเงินคืนจ�กกองทุนแล้ว	แต่ไม่รับเงินจ�กกองทุนภ�ยในกำ�หนดสิบปี	จะทำ�ให้
สิทธิเรียกร้องของผู้มีสิทธิรับเงินจ�กกองทุนต้องสิ้นสุดลงต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและ
พ�ณิชย์		และถือเป็นเงินต�มบัญชีเงินร�ยบุคคลที่ไม่มีผู้รับ	ซึ่งกองทุนจะนำ�เข้�บัญชีเงิน
กองกล�งต่อไป		

ส�เหตุที่สม�ชิกบ�งร�ยได้รับเงินคืนล่�ช้�
	 ต�มกฎหม�ย	 กบข.	 ต้องจ่�ยเงินสม�ชิกคืน	 เมื่อพ้นสม�ชิกภ�พ	 ภ�ยใน	 7	 วัน

ทำ�ก�ร					นับจ�กได้รับแบบขอรับเงินและข้อมูลหลักฐ�นถูกต้องครบถ้วนแล้ว						แต่สถิติที่ผ่�น

ม�	มีส�เหตุหลักที่ทำ�ให้สม�ชิกได้รับเงินช้�	ดังนี้

	 1.	ก�รใช้แบบฟอร์มผิด	หรือก�รส่งเอกส�รหลักฐ�นไม่ครบถ้วน

	 2.	ก�รกรอกข้อมูลและก�รลงน�มในแบบฟอร์มไม่ถูกต้องครบถ้วน

	 3.	ส�เหตุอื่นๆ	มีดังนี้

	 	 -	ที่อยู่ที่แจ้ง	กบข.	ไม่ถูกต้อง/มีก�รเปลี่ยนแปลงที่อยู่	ทำ�ให้เช็ค/

	 		 		ธน�ณัติถูกตีกลับ

	 	 -	เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง/บัญชีปิดแล้ว	ทำ�ให้	กบข.	ไม่ส�ม�รถ

	 	 		โอนเงินได้

 

 ตรวจสอบร�ยชื่อสม�ชิก/ท�ย�ท	

	 ที่มียอดเงินคงค้�งในบัญชี	กบข.	

	 ได้ที่	www.gpf.or.th	เลือกเมนู	

												สม�ชิก	และบริก�รสม�ชิกต�มลำ�ดับ

เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข. เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข.

คู่มือสม�ชิก กบข.52 คู่มือสม�ชิก กบข. 53



ขั้นตอนก�รจ่�ยเงินคืนสม�ชิก

หม�ยเหตุ	:			*	ข้อมูลสำ�หรับคำ�นวณเงินประเดิมที่ได้รับจ�กกรมบัญชีกล�ง	ถือเป็นส่วนหนึ่ง
	 							ของเอกส�รหลักฐ�นที่ต้องถูกต้องครบถ้วน	ก่อนจ่�ยเงินให้สม�ชิกที่เลือกรับ
	 							บำ�น�ญ
														**		ดูร�ยละเอียดเรื่อง	“ช่องท�งก�รขอรับเงินคืนจ�กกองทุน”	เพิ่มเติมในหน้�	51

30	วัน

15	วัน

7	วัน

ไม่ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน

กรณีรับ
บำ�น�ญ

กรมบัญชีกล�ง
ตรวจสอบข้อมูล
สำ�หรับคำ�นวณ
เงินประเดิม

ส่งสำ�เน�
หนังสือไปยัง
สม�ชิก/ท�ย�ท	
เพื่อทร�บ

ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัด
แจ้งสม�ชิก/ท�ย�ท

ผู้มีสิทธิรับเงินยื่นแบบขอรับเงิน

สม�ชิก/ท�ย�ทผู้มีสิทธิรับเงิน
ยื่นแบบขอรับเงินและหลักฐ�นต่�งๆ

ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัด
ตรวจสอบสิทธิและเอกส�รหลักฐ�นต่�งๆ

กบข.
ได้รับเอกส�รหลักฐ�นต่�งๆ	/	ข้อมูล	*

ธน�ค�ร
จ่�ยเงินโดยเช็ค	/	ธน�ณัติ	/	โอนเงิน	**

สม�ชิก/ท�ย�ทผู้มีสิทธิรับเงิน
ได้รับเงินต�มวิธีที่ระบุในแบบขอรับเงิน

ถูกต้อง

สิทธิของสม�ชิกที่ออกจ�กร�ชก�รและกลับเข้�
รับร�ชก�รใหม่ตั้งแต่ พ.ร.บ. กบข. พ.ศ. 2539 
มีผลบังคับใช้

1. สิทธิก�รนับเวล�ร�ชก�รต่อเนื่อง (ม�ตร� 38)
	 ม�ตร�	38	วรรคหนึ่ง	แห่ง	พ.ร.บ.	กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	พ.ศ.	2539		
กำ�หนดไว้ว่�	 “ข้�ร�ชก�รซึ่งออกจ�กร�ชก�ร	 ถ้�กลับเข้�รับร�ชก�รใหม่ตั้งแต่วันที่บท
บัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้บังคับ	 ให้นับเวล�ร�ชก�รสำ�หรับคำ�นวณบำ�เหน็จบำ�น�ญตอน
ก่อนออกจ�กร�ชก�รต่อเนื่องกับก�รรับร�ชก�รในตอนหลังได้	 เว้นแต่ข้�ร�ชก�รผู้นั้นถูก
ปลดออก หรือไล่ออกจ�กร�ชก�รเนื่องจ�กกระทำ�คว�มผิดวินัยอย่�งร้�ยแรงและไม่มี
สิทธิได้รับเบี้ยหวัด	บำ�เหน็จบำ�น�ญจ�กก�รรับร�ชก�รตอนก่อนออกจ�กร�ชก�ร”	
	 ต่อม�ได้มีก�รแก้ไขเพิ่มเติม	โดย	พ.ร.บ.	กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	
(ฉบับที่	 6)	พ.ศ.	2551	ในส่วนของม�ตร�	38	วรรคส�มและวรรคสี่	และได้เพิ่มเติมม�ตร�
38/1	 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	 14	 กุมภ�พันธ์	 2551	 ดังนั้น	 จึงขอสรุปหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขก�รนับเวล�ร�ชก�รต่อเนื่องต�มสิทธิที่ได้รับตอนออกจ�กร�ชก�รครั้งก่อน	ดังนี้
 
 กรณีไม่มีสิทธิรับบำ�เหน็จบำ�น�ญ 
	 นับเวล�ร�ชก�รต่อเนื่องได้โดยปริย�ยต�มคว�มในม�ตร�	38	วรรคหนึ่ง	แห่ง	
พ.ร.บ.	 กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	 พ.ศ.	 2539	 ทั้งนี้	 สมุดประวัติ/ก.พ.7	 ของ
สม�ชิกร�ยดังกล่�ว	 ต้องมีก�รระบุประวัติในช่วงก่อนออกจ�กร�ชก�รไว้เป็นประวัติ
ด้วย	 และกรณีที่สม�ชิกมีสมุดประวัติ/ก.พ.7	 หล�ยเล่ม	 ควรเก็บรวบรวมไว้ที่ส่วนร�ชก�ร
ต้นสังกัดล่�สุด	เพื่อสิทธิประโยชน์ในก�รใช้เป็นหลักฐ�นก�รนับเวล�ร�ชก�ร			

เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข. เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข.

คู่มือสม�ชิก กบข.54 คู่มือสม�ชิก กบข. 55



 กรณีรับบำ�เหน็จ 
	 ม�ตร�	38	วรรคสอง	แห่ง	พ.ร.บ.	กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	พ.ศ.	2539	
กำ�หนดไว้ว่�	 “ข้�ร�ชก�รซึ่งได้รับบำ�เหน็จไปแล้ว	 จะนับเวล�ร�ชก�รต่อเนื่องต�มวรรค
หนึ่งได้	 จะต้องคืนบำ�เหน็จที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ยต�มอัตร�เงินฝ�กประจำ�ของธน�ค�ร
ออมสิน ส่วนระยะเวล�ในก�รคืนบำ�เหน็จให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รที่
กระทรวงก�รคลังกำ�หนด”

 กรณีรับบำ�น�ญ 
	 ม�ตร�					38				วรรคส�ม									แกไ้ขเพิม่เตมิโดย					พ.ร.บ.						กองทนุบำ�เหนจ็บำ�น�ญข�้ร�ชก�ร	
(ฉบับที่	6)	พ.ศ.	2551	กำ�หนดไว้ว่�	“ข้�ร�ชก�รซึ่งได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำ�น�ญปกติ
แล้ว	 จะนับเวล�ร�ชก�รต่อเนื่องต�มวรรคหนึ่งได้จะต้องคืนเงินประเดิม	 เงินชดเชย	 และ
ผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่�วท่ีได้รับแก่กองทุนต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รที่
คณะกรรมก�รกำ�หนด และให้งดก�รจ่�ยบำ�น�ญตลอดเวล�ที่กลับเข้�รับร�ชก�ร
ต้นสังกัดที่ผู้นั้นกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่ภ�ยในส�มสิบวันนับแต่วันที่กลับเข้�รับร�ชก�ร
และจะนับเวล�ร�ชก�รต่อเนื่องมิได้	 ทั้งนี้	 ห�กไม่คืนเงินประเดิม	 เงินชดเชย	 และ
ผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่�ว	 ให้ถือว่�ผู้นั้นประสงค์จะรับบำ�น�ญต่อไปด้วย	 ใน
กรณีที ่รับบำ�น�ญต่อไป	 ถ้�เงินเดือนที่ได้รับในขณะกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่เท่�หรือ
สูงกว่�เงินเดือนเดิม	 เมื่อออกจ�กร�ชก�รให้งดก�รจ่�ยบำ�น�ญ	 แต่ถ้�เงินเดือนใหม่
น้อยกว่�เงินเดือนเดิม	ให้รับบำ�น�ญเท่�กับผลต่�งของเงินเดือนใหม่และเงินเดือนเดิม	
โดยให้หน่วยง�นที่ผู้นั้นกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่แจ้งไปยังส่วนร�ชก�รต้นสังกัดที่ผู้นั้น
รับบำ�น�ญอยู่และกองทุน	 เพื่องดหรือลดก�รจ่�ยบำ�น�ญ	 เมื่อออกจ�กร�ชก�รให้มีสิทธิ
ได้รับบำ�น�ญ	 โดยคำ�นวณจ�กเงินเดือนและเวล�ร�ชก�รในตอนใหม่บวกเข้�กับบำ�น�ญ
เดิม	บำ�น�ญในตอนหลังจะเปลี่ยนเป็นขอรับบำ�เหน็จแทนก็ได้”

	 ทั้งนี้	 ม�ตร�	 38	 วรรคสี่	 แก้ไขเพิ่มเติมโดย	 พ.ร.บ.	 กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ
ข้�ร�ชก�ร		(ฉบับที่	6)	พ.ศ.	2551	กำ�หนดไว้ว่�	“เพื่อประโยชน์แห่งม�ตร�นี้	ข้�ร�ชก�ร
ซึ่งกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่	 อ�จมีสิทธิได้รับเงินประเดิมและเงินชดเชยต�มหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กำ�หนดในกฎกระทรวง”	

2. สิทธิก�รคืนเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่�ว
   ที่ได้รับไปแล้ว (ม�ตร� 38/1)
	 สำ�หรับสม�ชิกที่กลับเข้�รับร�ชก�รใหม่ มีคว�มประสงค์จะคืนเงินสะสม	
เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่�ว เพื่อให้กองทุนนำ�ไปลงทุนห�
ผลประโยชน์	ก็ส�ม�รถทำ�ได้ต�มประก�ศคณะกรรมก�ร	กบข.
	 ข้�ร�ชก�รที่เป็นสม�ชิก		กบข.		เมื่อออกจ�กร�ชก�ร	ถือว่�คว�มเป็นสม�ชิก			กบข.	
ได้สิ้นสุดลง	ต�มม�ตร�	44	แห่ง	พ.ร.บ.	กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	 	พ.ศ.	2539		
สม�ชิกจะต้องยื่นเรื่องขอรับเงินคืนจ�ก	กบข.	ต�มเหตุและสิทธิที่ได้รับ	และเมื่อได้กลับ
เข้�รับร�ชก�รใหม่	 คว�มเป็นสม�ชิก	 กบข.	 จะกลับคืนม�อีกครั้ง	 ต�มม�ตร�	 35	
แห่ง	 พ.ร.บ.	 กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	 พ.ศ.	 2539	 ดังนั ้น	 ส่วนร�ชก�ร
ตน้สงักดัทีส่ม�ชกิกลบัเข�้รบัร�ชก�รใหม	่จะตอ้งนำ�สง่เงนิสะสม									เงนิสมทบ							และเงนิชดเชย	
ของสม�ชิกร�ยดังกล่�วเข้�กองทุนตั้งแต่วันที่ได้กลับเข้�รับร�ชก�รใหม่	 พร้อมทั้งให้
สม�ชิกแจ้งคว�มประสงค์เกี่ยวกับก�รนับหรือไม่นับเวล�ร�ชก�รต่อเนื่อง	 ก�รคืนหรือ
ไม่คืนเงินสะสม	 เงินสมทบ	 และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่�วให้กองทุนทร�บ	 โดย
ต้องยื่นแบบแจ้งข้อมูลก�รกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่	 (แบบ	กบข.	จก	001/2551)	ผ่�น
ส่วนร�ชก�รต้นสังกัดเพื่อลงน�มและนำ�ส่งกองทุนต่อไป	 ภ�ยใน	 30	 วัน	 นับแต่วันที่กลับ
เข้�รับร�ชก�รใหม่	

เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข. เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข.
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ข้อปฏิบัติของสม�ชิกในกรณีต่�งๆ

กรณีสม�ชิกใหม่ 
	 		สม�ชิกกรอกข้อมูลในใบแจ้งข้อมูลสม�ชิก	กบข.	(บรรจุใหม่)	(แบบ	กบข.	

	 		001/2/2550)	นำ�ส่งเจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�น	กบข.	ของส่วนร�ชก�ร

	 		ต้นสังกัด	และส่วนร�ชก�รต้นสังกัดนำ�ส่ง	กบข.	ต่อไป

	 		เจ้�หน้�ที่ที่ปฏิบัติง�น	กบข.	ทำ�ก�รหักเงินสะสม	และเบิกเงินสมทบ	

	 		เงินชดเชยให้แก่สม�ชิกทันทีที่มีก�รจ่�ยเงินเดือน	แล้วส่งให้	กบข.	

	 		เพื่อเข้�บัญชีสม�ชิก

กรณีสม�ชิกโอนย้�ยหน่วยง�น
	 		สม�ชิกควรตรวจสอบว่�ส่วนร�ชก�รต้นสังกัดเดิมได้ออกหน้งสือรับรอง

	 		ก�รจ่�ยเงินเดือนครั้งสุดท้�ยโดยระบุว่�ท่�นเป็นสม�ชิก	กบข.	และระบุ

	 		ก�รเป็นสม�ชิกประเภทสะสมหรือไม่สะสม	ให้ถูกต้องครบถ้วน

	 		ส่วนร�ชก�รต้นสังกัดใหม่	จะต้องแจ้งก�รเปลี่ยนแปลงโอนย้�ยหน่วยง�น

	 		ให้	กบข.	ทร�บ

	 		ส่วนร�ชก�รต้นสังกัดใหม่	หักเงินสะสม	เบิกเงินสมทบและเงินชดเชย	

	 		ส่งเข้�	กบข.	ต่อจ�กหน่วยง�นเดิม

	 		สม�ชิกควรตรวจสอบก�รหักเงินสะสมจ�กเงินเดือน	ว่�มีคว�มต่อเนื่อง

	 		อย่�งถูกต้องเพื่อรักษ�สิทธิของตนเอง

กรณีสม�ชิกมีก�รเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
	 		สม�ชิกกรอกใบขอแก้ไขข้อมูลสม�ชิก	(แบบ	กบข.	005/2/2555)	พร้อม

	 		แนบสำ�เน�หลักฐ�นต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้อง	โดยรับรองสำ�เน�ถูกต้องบนเอกส�ร

	 		แนบทุกฉบับ

	 		สม�ชิกควรส่งใบขอแก้ไขข้อมูลสม�ชิก	พร้อมหลักฐ�นต่�งๆ	ที่ต้นสังกัด	

	 		เพื่อแก้ไขทะเบียนประวัติที่ส่วนร�ชก�รให้ถูกต้อง	(กรณีที่ส่งตรงม�ยัง	กบข.	

	 		จะทำ�ให้ได้รับก�รแก้ไขที่	กบข.	เพียงฝ่�ยเดียว)

	 		เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�น	กบข.	ของส่วนร�ชก�รต้นสังกัด	ตรวจสอบและแก้ไข

	 		ต�มระบบง�นแล้ว	ข้อมูลจะถูกนำ�ส่งต�มระบบไปสู่	กบข.	เพื่อดำ�เนินก�ร

	 		ต่อไป

	 		สม�ชิกส�ม�รถขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตนเองอีกช่องท�ง

	 		หนึ่งโดยผ่�นบริก�ร	GPF	Web	Service	ที่	www.gpf.or.th	เข้�เมนู		

	 		“ข้อมูลส่วนบุคคลสม�ชิกปัจจุบัน”	

กรณีสม�ชิกพ้นสม�ชิกภ�พ
	 		โปรดอ่�นร�ยละเอียดหน้�	42	“ท�งเลือกของสม�ชิก	กบข.	

	 		ที่พ้นสม�ชิกภ�พ”
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กรณีมีข้อสงสัย หรือต้องก�รอุทธรณ์ร้องเรียนต่�งๆ
	 		ศึกษ�จ�กคู่มือสม�ชิกหรือเอกส�รอื่นๆ	ของกองทุน	เพื่อห�คำ�ตอบ	

	 		ที่ชัดเจนก่อน

	 		ห�กยังไม่ได้คำ�ตอบที่พอใจหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม	สม�ชิกส�ม�รถ

	 		โทรสอบถ�มได้ที่ฝ่�ยบริก�รข้อมูลสม�ชิก	โทร.	1179	กด	6	หรือติดต่อที่

	 		สำ�นักง�นของกองทุน

	 		สม�ชิกส�ม�รถเขียนจดหม�ยถึงเลข�ธิก�ร	กบข.	โดยระบุชื่อ	ที่อยู่	

	 		หม�ยเลขโทรศัพท์หรือช่องท�งที่ให้ติดต่อกลับ

	 		สม�ชิกส�ม�รถร้องเรียนถึงคณะกรรมก�ร	กบข.	พร้อมแนบสำ�เน�เอกส�ร

	 		ต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้อง	โดยระบุเรื่องร�ว	ชื่อ	ที่อยู่	และช่องท�งก�รติดต่อกลับ

	 		ให้ชัดเจน	ซึ่งคำ�ตอบของคณะกรรมก�ร	กบข.	จะถือเป็นมติสุดท้�ย

	 		ของกองทุน

	 		ห�กคำ�ตอบ/คำ�ตัดสินของคณะกรรมก�รกองทุนยังไม่เป็นที่พอใจ	สม�ชิก

	 		ส�ม�รถนำ�เรื่องร้องเรียนเข้�สู่ก�รพิจ�รณ�ในท�งกฎหม�ยต่อไปได้
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ใบแจ้งยอดเงินสม�ชิก

1.1

1.2

2.1

2.2

ตัวอย่�งใบแจ้งยอดหน้�สรุป

ตัวอย่�งใบแจ้งยอดหน้�ร�ยละเอียด

ร�ยก�รเคลื่อนไหวบัญชีต่�งๆ



	 สม�ชิกส�ม�รถทร�บยอดเงินประเภทต่�งๆ	 ของตนเองได้จ�กใบแจ้งยอดเงิน	
ซึ่งเป็นเอกส�รที่	 กบข.	 ออกให้เพื่อแจ้งยอดเงินของสม�ชิกร�ยบุคคลที่มีอยู่ในกองทุน	
อย่�งน้อยปีละ	1	ครั้ง		
 1. ใบแจ้งยอดหน้�สรุป 
					 				1.1	ใบแจ้งยอดส่วนที่	1	สำ�หรับสม�ชิก	ประกอบด้วย
	 	 -	ข้อมูลส่วนบุคคล	เช่น	ชื่อ-สกุล,	เลขประจำ�ตัวสม�ชิก,	
	 	 		ที่อยู่ปัจจุบัน,	ชื่อส่วนร�ชก�รต้นสังกัด	ฯลฯ
	 	 -	ข้อมูลแสดงยอดเงินต้น	ได้แก่	เงินประเดิม	เงินสะสม	เงินสมทบ
	 	 		เงินชดเชย	และเงินสะสมส่วนเพิ่ม
	 	 -	ข้อมูลแสดงยอดเงินผลประโยชน์
	 	 -	ข้อมูลแสดงจำ�นวนเงิน	แยกต�มแผนก�รลงทุน
					 				1.2	ใบแจ้งยอดส่วนที่	2	สำ�หรับสรรพ�กร	ประกอบด้วย
	 	 -	ข้อมูลส่วนบุคคล	เช่น	ชื่อ-สกุล,	เลขประจำ�ตัวสม�ชิก,
	 	 		รหัสส่วนร�ชก�รต้นสังกัด
	 	 -	ส่วนสรุปจำ�นวนเงินสะสมและเงินสะสมส่วนเพิ่มที่ส�ม�รถ
	 			 		นำ�ไปยกเว้นภ�ษีได้
 2. ใบแจ้งยอดหน้�ร�ยละเอียดร�ยก�รเคลื่อนไหวบัญชีต่�งๆ
					 				2.1	ข้อมูลส่วนบุคคล	เช่น	ชื่อ-สกุล,	เลขที่บัญชี,	เลขประจำ�ตัวสม�ชิก
					 				2.2	ข้อมูลแสดงร�ยละเอียดก�รเคลื่อนไหวของเงินประเดิม,	เงินสะสม,		 	
	 									เงินสมทบ,	เงินชดเชย	และเงินสะสมส่วนเพิ่มในบัญชีของสม�ชิกที่เกิด
	 									ในแต่ละแผนก�รลงทุน

 หม�ยเหตุ:	กรณีสม�ชิกไม่ได้รับใบแจ้งยอด	หรือใบแจ้งยอดชำ�รุดสูญห�ยและต้องก�ร
	 ใบแจ้งยอดฉบับทดแทน	ส�ม�รถทำ�ได้	2	วิธี	คือ	
	 	 1.		กรอกใบคำ�ร้องขอให้ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับใบแจ้งยอดเงินสม�ชิก	กบข.	
	 	 			(แบบ	กบข.	021)	นำ�ส่ง	กบข.
	 	 2.	พิมพ์ใบแจ้งยอดฉบับทดแทนได้ด้วยตนเองโดยผ่�นบริก�ร	GPF	Web	
	 	 			Service	ที่	www.gpf.or.th		เข้�เมนู	“ยอดเงิน/ใบแจ้งยอดเงินสม�ชิก”	

	 สม�ชิกควรพิจ�รณ�ข้อมูลในใบแจ้งยอดโดยละเอียด	 โดยตรวจสอบยอดเงิน
สะสมที่กองทุนได้รับ เทียบกับยอดเงินสะสมที่สม�ชิกถูกหักเงินเดือน นอกจ�กนี้	
สม�ชิกยังส�ม�รถติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนได้จ�กมูลค่�หน่วยลงทุนท่ีแจ้ง
ในใบแจ้งยอดด้วย
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บัตรสม�ชิก กบข.
	 		บัตรที่ใช้เพื่อแสดงตนในก�รเป็นสม�ชิก

	 		บัตรที่ใช้เพื่อสิทธิพิเศษในก�รเข้�ร่วมโครงก�รสวัสดิก�รต่�งๆ	ที่	กบข.	จัดขึ้น

	 		สำ�หรับสม�ชิกใหม่	กบข.	จัดส่งบัตรสม�ชิกพร้อมรหัสผ่�นเฉพ�ะตัว

	 		ในก�รเข้�ใช้ระบบ	GPF	Web	Service	ให้ภ�ยในหนึ่งเดือนนับแต่มีก�ร

	 		เปิดบัญชีกับ	กบข.

วิธีปฏิบัติเมื่อบัตรสม�ชิก ชำ�รุด สูญห�ย ไม่ได้รับบัตร หรือต้องก�รแก้ไขข้อมูลบนบัตร 

มีวิธีก�รดังนี้

	 		สม�ชิกกรอกข้อมูลใน	“ใบคำ�ร้องขอมีบัตรสม�ชิก	กบข.	(แบบ	กบข.020)”

	 		ให้ครบถ้วน	ส่งผ่�นเจ้�หน้�ที่ส่วนร�ชก�รต้นสังกัด	เพื่อส่งต่อม�ยัง	กบข.

	 		สม�ชิกกรอกข้อมูลผ่�นบริก�ร	GPF	Web	Service	ที่	www.gpf.or.th	

	 		ในหัวข้อเมนู	“กิจกรรมสม�ชิก”

	 กบข.	ทำ�ก�รออกบัตรให้แก่สม�ชิก	โดยจัดส่งให้สม�ชิกต�มที่อยู่ที่สม�ชิกระบุไว้	

ภ�ยใน	20	วัน	นับจ�กวันที่	กบข.	ได้รับแจ้ง

                                               

                    ด้�นหน้�                                             ด้�นหลัง

ก�รจัดสวัสดิก�รสำ�หรับสม�ชิก กบข.
	 ก�รจัดสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์ให้แก่สม�ชิก ถือเป็นวัตถุประสงค์หลัก

ประก�รหนึ่งในก�รจัดตั้งกองทุน	 โดยมีนโยบ�ยลดร�ยจ่�ย	 เพิ่มร�ยได้	 สร้�งคว�มสุข	

เพ่ือส่งเสริมคุณภ�พชีวิตของสม�ชิกให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้สม�ชิกในแต่ละ

กลุ่มเป้�หม�ยได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิก�รและได้ใช้บริก�รที่จัดไว้ เพื่อให้ได้รับ

ประโยชน์และคว�มพึงพอใจสูงสุด	 โดยได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และแนวท�งปฏิบัติในก�ร

จัดสวัสดิก�ร	 คือ	 กบข.	 จะพิจ�รณ�คัดเลือกผู้ประกอบก�รให้เป็นผู้มอบสิทธิประโยชน์

แก่สม�ชิกที่ใช้สวัสดิก�รประเภทต่�งๆ	 ต�มที่ได้กำ�หนดไว้	 (ซึ่งส�ม�รถศึกษ�ร�ยละเอียด

ได้	จ�กเว็บไซต์	กบข.	www.gpf.or.th)	 	 โดยปัจจุบันประเภทสวัสดิก�รที่	กบข.	จัดให้กับ

สม�ชิก	มีดังต่อไปนี้	

	 1.	สวัสดิก�รสินเชื่อเพื่อที่อยู่อ�ศัย	เช่น	โครงก�รบ้�น	ธอส.	-	กบข.	โครงก�รบ้�น

กรุงไทย	-	กบข.	โครงก�รบ้�นออมสิน-กบข.		โครงก�รสินเชื่อบ้�นธนช�ต	

	 2.	 สวัสดิก�รสินเช่ือเพ่ือก�รศึกษ�	 เช่น	 ธน�ค�รธนช�ต	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 ธน�ค�ร

ออมสิน

	 3.	 สวัสดิก�รสินเชื่ออื่นๆ	 ได้แก่	 โครงก�รสินเชื่อเช่�ซื้อรถยนต์จ�กธน�ค�ร

ธนช�ต	และ	กรุงศรีออโต้ลิส	สินเช่ือโครงก�รธน�ค�รประช�ชน	และสินเช่ือเพ่ือก�รท่องเท่ียว

จ�กธน�ค�รออมสิน

เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข. เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข.
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 4. สวัสดิก�รเพื่อก�รคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน

	 	 1)	 ประกันชีวิต	 ได้แก่	 โครงก�รประกันชีวิตเปี่ยมสุขที่ให้สม�ชิกเลือก
ทำ�ประกันชีวิตเงื่อนไขพิเศษจ�กบริษัทประกันชีวิต	 3	 ร�ย	 คือ	 เอไอเอ	 เมืองไทยประกัน

ชีวิต	และไทยประกันชีวิต		 	

	 	 2)	 ประกันภัย	 ได้แก่	 โครงก�รประกันภัยเพื่อสม�ชิก	 กบข.	 จ�กเมืองไทย

ประกันชีวิตและไทยไพบูลย์ประกันภัย	และโครงก�ร	กบข.	อุ่นใจประกันภัยทิพย

 5.       สวัสดิก�รเพื่อวัยเกษียณ ได้แก่	โครงก�รที่พักอ�ศัยสำ�หรับผู้สูงอ�ยุสว�งคนิเวศ	

 6. สวัสดิก�รสิทธิประโยชน์บัตรสม�ชิก	 ได้แก่	 โครงก�ร	 1	 บัตรประหยัดทั่วไทย	

ทีม่อบสว่นลดแกส่ม�ชกิทีแ่สดงบตัร								กบข.							เมือ่ซือ้สนิค�้หรอืบรกิ�รจ�กผูป้ระกอบก�รร�้นค�้

ที่เข้�ร่วมโครงก�รกว่�	2,000	แห่งทั่วประเทศ	และโครงก�ร				กบข.			หอแว่น	เพื่อสม�ชิก	ชัด	ชัด

 7. สวัสดิก�รเพื่อลดภ�ระค่�ใช้จ่�ยในครัวเรือน	 เช่น	 โครงก�รสวัสดิก�รร้�น

ศึกษ�ภัณฑ์พ�ณิชย์	โครงก�รสิทธิพิเศษซิมก�ร์ด	กบข.	จ�ก	AIS	

 8. โครงก�รเพื่อที่อยู่อ�ศัย เช่น	 โครงก�รสวัสดิก�รบ้�น	 บสก.	 และโครงก�ร

เสน�ดิเวลลอปเม้นท์

 9.  สวัสดิก�รเพื่อก�รพักผ่อนและท่องเที่ยว  	เช่น		โครงก�ร	‘บัตรเดียวเที่ยวทั่วไทย’	

โครงก�ร	กบข.	พ�เที่ยวต่�งแดน	และโครงก�ร	กบข.	มอบคว�มสุข	สนุกทั้งครอบครัว

เงื่อนไขสำาคัญของการใช้สิทธิในโครงการสวัสดิการ คือ สมาชิกจะต้องแสดงบัตร
สมาชิก กบข. เพื่อยืนยันสถานะการเป็นสมาชิกของกองทุนด้วยทุกครั้ง เพื่อที่
สมาชิกจะได้รับบริการและการอำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิได้ตามเงื่อนไข
ของโครงการ ท้ังน้ี ระยะเวลาและเงื่อนไขการให้บริการของสวัสดิการแต่ละ
โครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น สมาชิกควรศึกษารายละเอียดของโครงการ
สวัสดิการล่าสุด ที่ยังเปิดให้บริการได้ที ่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู
สวัสดิการ  หรือโทรสอบถามได้ที ่ฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 
ในวันและเวลาทำาการ
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ก�รตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล 
หรือยอดเงินในบัญชีสม�ชิก
	 ปัจจุบัน	 กบข.	 ได้เปิดระบบให้บริก�รในก�รตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล	 หรือ

ยอดเงินในบัญชีของสม�ชิก	 แบบบริก�รตัวเองตลอด	 24	 ชั่วโมง	 ผ่�น	 3	 ช่องท�ง	 ได้แก่

 1. บริก�ร GPF Web Service
	 เพื่อให้สม�ชิกส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล	 หรือยอดเงินในบัญชี	 รวมทั้ง

เข้�ใช้บริก�รต่�งๆ	เช่น	ก�รแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง	ผ่�นท�ง	Website	ของ	กบข.	

www.gpf.or.th	โดย	กบข.	ได้นำ�ส่งรหัสผู้ใช้	(User	ID)	และรหัสผ่�น	(Password)	ให้กับ

สม�ชิกบรรจุใหม่	พร้อมกับบัตรสม�ชิก	กบข.	 โดยสม�ชิกส�ม�รถใช้บริก�รต่�งๆ	 ได้

ดังต่อไปนี้

	 -	ตรวจสอบและแก้ไขประวัติส่วนบุคคล

	 -	ตรวจสอบข้อมูลก�รเลือกแผนก�รลงทุน

	 		ตรวจสอบยอดเงินและพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินสม�ชิก

	 -	ตรวจสอบสถ�นะก�รจ่�ยเงินคืนและพิมพ์ใบรับรอง/ใบแจ้งยอดเงิน

	 		สม�ชิกพ้นสภ�พ	(สำ�หรับสม�ชิกที่พ้นสม�ชิกภ�พแล้ว)

	 		ทำ�ร�ยก�รขอมีบัตรประจำ�ตัวสม�ชิก	และติดต�มสถ�นะก�รออกบัตร

	 -	รับสิทธิประโยชน์ต่�งๆ	ที่	กบข.	ได้ร่วมกับผู้ประกอบก�รต่�งๆ	จัดขึ้น	

สำ�หรับสม�ชิกที่ลืมชื่อ	 (User	 ID)	 และรหัสผ่�น	 (Password)	 ส�ม�รถขอใหม่ผ่�นท�ง	

GPF	Web	Service	ได้ทันที

เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข.
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 2. บริก�รระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ 

    (GPF IVR Service)
	 บริก�ร	 GPF	 IVR	 Service	 เป็นบริก�รที่ให้สม�ชิกส�ม�รถตรวจสอบยอดเงินใน

บัญชีที่มีอยู่กับ	กบข.	ผ่�นระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ	(Interactive	Voice	Response)	

โทร.	1179	กด	8	ได้ด้วยตนเอง	โดยก่อนเข้�ใช้บริก�รสม�ชิกต้องกดรหัสผู้ใช้	(User	ID)	และ

รหัสผ่�น	 (Password)	 ซึ่งเป็นชุดเดียวกับก�รบริก�ร	GPF	Web	 Service	 ให้ถูกต้องก่อน

จึงจะส�ม�รถเข้�ใช้บริก�รได้

 3. บริก�รตรวจสอบยอดเงินในบัญชีผ่�นตู้ ATM 

    ของธน�ค�รกรุงไทย
	 เป็นบริก�รที่ให้สม�ชิกส�ม�รถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีที่มีอยู่กับตู้	 ATM	 ของ

ธน�ค�รกรุงไทย	 ซึ่งสม�ชิกต้องมีบัญชี	 และบัตร	 ATM	 ของธน�ค�รกรุงไทยจึงจะ
สามารถใช้บริการได้ โดยการเข้าใช้บริการ 

สมาชิกต้องระบุหมายเลขสมาชิก 13 หลัก

ที่ตู้ ATM จากนั้นทำาตามขั้นตอนที่ตู้ ATM

กำาหนด ระบบจะแสดงยอดเงินที่มีอยู่ใน

บัญชีพร้อมผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว 

ก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้ของ กบข.
	 ก�รสร้�งช่องท�งสื่อส�รประช�สัมพันธ์ข้อมูลข่�วส�รของกองทุนสู่สม�ชิก

ทั่วประเทศ	 เป็นหนึ่งในหน้�ที่ที่	 กบข.	 ปฏิบัติม�อย่�งต่อเนื่อง	 ทั้งก�รสื่อส�รในรูปแบบ

ก�รประช�สัมพันธ์ผ่�นสื่อสิ่งพิมพ์	 สื่อวิทยุ	 สื่อโทรทัศน์	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 โดยเฉพ�ะ

ก�รสื่อส�รโดยตรงกับสม�ชิก	ซึ่งเป็นช่องท�งที่ทำ�ให้	กบข.	ได้มีโอก�สพบปะ	และแลก

เปลี่ยนข้อคิดเห็นกับสม�ชิก	 ดังนั้น	 กบข.	 จึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รสื่อส�รโดยตรงกับ

สม�ชิก	 เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�น	กบข.	 ของส่วนร�ชก�รต้นสังกัด	 ตลอดจนผู้สนใจ	 เพื่อ

เสริมสร้�งคว�มรู้	 คว�มเข้�ใจในเรื่องก�รบริห�รจัดก�รกองทุน	 สิทธิประโยชน์ก�รเป็น

สม�ชิก	 กบข.	 รวมทั้งสวัสดิก�รต่�งๆ	 ที่เปิดให้บริก�ร	 ได้อย่�งถูกต้อง	 ทันต่อเหตุก�รณ์

และทั่วถึง

	 นับตั้งแต่ปี	 2542	 กบข.	 ได้จัดโครงก�ร	 กบข.	 สม�ชิกสัมพันธ์สัญจร	 ขึ้นเพื่อ

ออกพบสม�ชิกที่สังกัดอยู่ในส่วนร�ชก�รภูมิภ�คทั่วประเทศ						จ�กนั้น		กบข.		ได้จัดโครงก�ร

อบรมเจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�น	 กบข.	 ให้แก่เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�น	 กบข.	 ของส่วนร�ชก�ร

ต้นสังกัดต่�งๆ	 เพื่อให้เจ้�หน้�ที่มีคว�มเข้�ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นที่

เกี ่ยวข้องกับ	 กบข.	 อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เจ้�หน้�ที่ผู ้ปฏิบัติง�น	 กบข.	 และ

สม�ชิก										รวมถึงเพื่อขย�ยกลุ่มเป้�หม�ยในก�รดำ�เนินง�นให้ครอบคลุมม�กยิ่งขึ้น		กบข.		จึง

ได้จัดโครงก�ร	 กบข.	 สม�ชิกสัมพันธ์สัญจร	 (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล)	 สำ�หรับสม�ชิก

ส่วนร�ชก�รในเขตกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 ซึ่งทุกโครงก�รเป็นก�รจัดก�รบรรย�ย	 โดย

วิทย�กรจ�ก	 กบข.	 ทำ�หน้�ที่ถ่�ยทอดข้อมูลสู่กลุ่มเป้�หม�ย	 และด้วยก�รดำ�เนินง�น

อย่�งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	 ทำ�ให้	 กบข.	 ส�ม�รถพบสม�ชิกครอบคลุม	 77	 จังหวัด

ทั่วประเทศ สำ�หรับเนื้อห�ในก�รบรรย�ยนั้น ม�จ�กก�รเก็บรวบรวมข้อสอบถ�ม

ที่สม�ชิกสนใจจ�กหล�กหล�ยช่องท�ง แล้วนำ�ม�สร้�งเป็นเนื้อห�ที่สอดคล้องกับ

เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข. เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข.
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คว�มต้องก�รของแต่ละกลุ่มเป้�หม�ย	 อ�ทิ	 ภ�พรวมก�รบริห�รจัดก�รเงินของ

สม�ชิก	 วิธีก�รยื่นเรื่องขอรับเงินคืนจ�กกองทุน	 สวัสดิก�ร	 และสิทธิประโยชน์	 อีกทั้ง

ในก�รบรรย�ยดังกล่�วสม�ชิกยังส�ม�รถสอบถ�ม	 หรือเสนอแนะคว�มคิดเห็นแก่	 กบข.

ได้โดยตรงอีกด้วย

 สำ�หรับส่วนร�ชก�รใดที่สนใจจัดก�รบรรย�ยให้กับสม�ชิกในสังกัด	 ส�ม�รถ

ติดต่อประส�นง�นได้ที่	 ฝ่�ยฝึกอบรมสม�ชิก	 โทร.	0-2636-1000	ต่อ	202,	204	 ได้ทุกวัน

ในเวล�ทำ�ก�ร	หรือติดต�มต�ร�งก�รบรรย�ยได้ที่เว็บไซต์	กบข.	www.gpf.or.th

 

	 เหล่�นี้คือก�รดำ�เนินง�นที่ชัดเจนของ	 กบข.	 ในด้�นก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้

ให้แก่สม�ชิก	 เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�น	 กบข.	 ของส่วนร�ชก�รต้นสังกัด	 ตลอดจน

ผู้สนใจ	เพื่อให้ทุกท่�นมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจที่ถูกต้องในเรื่องต่�งๆ	ของ		กบข.		อันนำ�ไป

สู่ทัศนคติที่ดีต่อไป

ช่องท�งติดต่อ กบข. และสื่อประช�สัมพันธ์

ก�รติดต่อ กบข.
	 -	สำ�นักง�น	กบข.	ตั้งอยู่ชั้น	4	เลขที่	990	ถ.พระร�ม	4	แขวงสีลม	เขตบ�งรัก	

	 		กรุงเทพฯ	10500	โทร.	0-2636-1000	โทรส�ร	0-2363-0604	

	 		เวล�ทำ�ก�ร	วันจันทร์-ศุกร์	เวล�	8.30	-	17.30	น.

	 -	ฝ่�ยบริก�รข้อมูลสม�ชิก	กบข.	โทร.	1179	(เครือข่�ยมห�ดไทย	โทร.	806179)	

	 		เจ้�หน้�ที่ให้บริก�รเฉพ�ะวันจันทร์	-	ศุกร์	เวล�	8.30	-	17.30	น.

	 		พร้อมด้วยระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริก�รทุกวัน	ตลอด	24	ชั่วโมง

สื่อประช�สัมพันธ์และช่องท�งติดต�มข้อมูลข่�วส�ร 
(ข้อมูล ณ เมษ�ยน 2556)

	 -	เว็บไซต์	กบข.	www.gpf.or.th

	 -	จดหม�ยข่�วอิเล็กทรอนิกส์	(GPF	e-News)	และว�รส�รอิเล็กทรอนิกส์

	 		(GPF	e-Magazine)	ส่งตรงถึงอีเมล์ของผู้รับข่�วส�รอิเล็กทรอนิกส์		

	 -	ข่�วประช�สัมพันธ์ท�งสถ�นีวิทยุกระจ�ยเสียงแห่งประเทศไทย	(สวท.)

		 		วันจันทร์	-	ศุกร์	ภ�คเช้�	เวล�	7.00-7.30	น.	ภ�คค่ำ�	เวล�	19.00-19.30	น.	 

	 		และ	20.00-20.30	น.

	 		ข่�วประช�สัมพันธ์	ผ่�นร�ยก�รโทรทัศน์,	ร�ยก�รวิทยุยอดนิยม

 

เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข. เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข.
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	 		ร�ยก�ร	กบข.	พบสม�ชิก	ท�ง	FM	92.5	MHz		และ	AM	891	KHz

	 		ทุกวันอ�ทิตย์	เวล�	10.10	-	11.00	น.

	 		จุลส�ร	กบข.	ร�ย	2	เดือน	ส่งตรงถึงสม�ชิกที่ประสงค์รับข่�วส�ร	กบข.

	 		สื่อประช�สัมพันธ์ภ�ยในหน่วยง�นร�ชก�ร

	 		ร�ยง�นประจำ�ปี		จัดทำ�เป็นประจำ�ทุกปี	ปีละ	1	ครั้ง	   

	 		มอบให้กับผู้แทนสม�ชิก	และจัดส่งไปยังส่วนร�ชก�รต้นสังกัดทั่วประเทศ

	 		จดหม�ยเวียนส่วนร�ชก�รทั่วประเทศ		เดือนละ	1	ครั้ง

	 		SMS	ส่งถึงโทรศัพท์มือถือของสม�ชิกที่สมัครรับข่�วส�ร	กบข.

	 		คอลัมน์	“สนทน�กับเลข�ธิก�ร	กบข.”	หนังสือพิมพ์มติชน	ทุกวันพฤหัสบดี

	 		สุดท้�ยของเดือน

	 		คอลัมน์	“เข้�ใจ	กบข.”	หนังสือพิมพ์สย�มรัฐ	ทุกวันที่	5	ของเดือน

	 		คอลัมน์	“GPF	View”	หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	ทุกสัปด�ห์ที่	4	ของเดือน

	 		คอลัมน์	“จับช่องลงทุน”	หนังสือพิมพ์ประช�ช�ติธุรกิจ

														ทุกสัปด�ห์ที่	5	ของเดือน

	 		คอลัมน์	“เข็มทิศลงทุน”	หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	ทุกวันเส�ร์

	 		ก�รบรรย�ยเสริมสร้�งคว�มรู้แก่สม�ชิกที่ประสงค์	ในโครงก�ร	กบข.		

	 		สม�ชิกสัมพันธ์สัญจร	(เขตกรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	และส่วนภูมิภ�ค)

เข้�ใจ
ก�รว�งแผน 
ก�รเงิน
จ�ก กบข.

เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข.
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	 ชีวิตคว�มเป็นอยู่ที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนปร�รถน�	 ผู้ที่มีอิสรภ�พท�งก�รเงิน
หล�ยท่�นได้ให้คำ�แนะนำ�ว่�	 ต้องผ่�นขั้นตอนก�รว�งแผนท�งก�รเงินที่ดีและแน่นอนต้อง
ปฏิบัติต�มแผนท่ีว�งไว้อย่�งมีวินัยด้วย
	 ก�รว�งแผนท�งก�รเงินที่ดี	 คือก�รว�งแผนสำ�หรับก�รห�ร�ยได้	 และจัดก�ร
ร�ยได้ให้เพียงพอต่อค่�ใช้จ่�ยที่ตนต้องรับผิดชอบทั้งในวันนี้และในอน�คต	 ก�รว�งแผน
ท�งก�รเงินจะทำ�ให้เกิดคว�มม่ันคงท�งก�รเงิน	และให้คว�มม่ันใจในก�รดำ�รงชีวิตในอน�คต
ว่�จะไม่ลำ�บ�กหรือขัดสน

	 ตัวแปรสำ�คัญที่ต้องคำ�นึงถึงในก�รว�งแผนท�งก�รเงินที่ดี	มีดังนี้ 
 1. ร�ยได้
	 ร�ยได้มีแหล่งที่ม�ม�กม�ย	แต่สำ�หรับคนส่วนใหญ่	คือร�ยได้จ�กก�รทำ�ง�น	
ดังนั้น	จึงมีร�ยได้แค่ช่วงทำ�ง�นเท่�นั้น	นั่นคือหลังจบก�รศึกษ�จนถึงวัยเกษียณ
 2. ค่�ใช้จ่�ย
	 ค่�ใช้จ่�ยมีได้ม�กม�ยต�มคว�มจำ�เป็นและคว�มต้องก�รของแต่ละบุคคล
แม้เกษียณแล้วก็อ�จมีค่�ใช้จ่�ยม�กขึ้นด้วย
 3. ก�รจัดก�รให้ร�ยได้เพียงพอต่อค่�ใช้จ่�ยทั้งในวันนี้และในอน�คต
	 หม�ยถึง	 ก�รมีเงินเหลือออมในวันนี้	 และก�รสะสมเงินออมไว้ให้เพียงพอสำ�หรับ
ค่�ใช้จ่�ยในอน�คต	เมื่อไม่มีร�ยได้แล้ว
	 เมื่อเห็นด้วยกับคว�มหม�ยของก�รว�งแผนท�งก�รเงินที่กล่�วแล้วข้�งต้น	
จึงขอเสนอให้ท่�นใช้กลยุทธ์เพื่ออิสรภ�พท�งก�รเงิน	ดังต่อไปนี้
	 	 1.	ก�รว�งแผนก�รออมและก�รลงทุน
	 	 2.	ก�รเพิ่มร�ยได้หรือก�รลดค่�ใช้จ่�ย
	 	 3.	ก�รทำ�ประกันภัยและประกันชีวิต 
	 	 4.	ก�รว�งแผนภ�ษี
	 	 5.		ก�รว�งแผนเพื่อก�รเกษียณ

ก�รว�งแผนก�รออมและก�รลงทุน
	 คนส่วนใหญ่จะเริ่มต้นก�รออมเพื่อที่จะสำ�รองเงินไว้ใช้เผื่อฉุกเฉิน	 จ�กนั้นจึง
จะออมเพื่ออิสรภ�พท�งก�รเงิน แต่เหนือไปกว่�น้ัน ยังมีระดับของก�รออมเพ่ือ
คว�มมั่นคงมั่งคั่งอีกด้วย
	 เงินที่สำ�รองไว้เผื่อฉุกเฉิน	 มีคนกล่�วว่�	 ควรออมไว้ประม�ณ	 6	 เท่�ของร�ยจ่�ย
ประจำ�เดือน	โดยออมไว้ในลักษณะที่มีสภ�พคล่องสูง		ห�กส�ม�รถออมแล้วมีผลตอบแทน
ด้วยก็ยิ่งดี					เช่น				ฝ�กเงินไว้กับธน�ค�รในบัญชีออมทรัพย์					ลงทุนในพันธบัตรรัฐบ�ล				หรือ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเป็นต้น
	 สำ�หรับเงินออมส่วนที่เกินจ�กก�รสำ�รองเผื่อฉุกเฉินนั้น	 ควรใช้เงินทำ�ง�นเพิ่ม
ร�ยได้โดยก�รลงทุน	ไม่ว่�จะเป็นก�รลงทุนเองในตล�ดหลักทรัพย์ หรือก�รลงทุนโดยอ�ศัย
มืออ�ชีพผ่�นกองทุนรวม ซึ่งก�รลงทุนในกองทุนรวมบ�งประเภทยังได้รับสิทธิประโยชน์
ท�งภ�ษีอีกด้วย
	 สำ�หรับสม�ชิก	กบข.	นั้น	กบข.	ได้จัดโครงก�รต่�งๆ	เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้คว�ม
เข้�ใจด้�นก�รเงินก�รลงทุนแก่สม�ชิกอย่�งต่อเนื่อง	 เปิดโอก�สให้สม�ชิกส�ม�รถออมเพิ่ม
เพิ่มแผนท�งเลือกในก�รลงทุน	 และบริก�รออมต่อหลังพ้นสม�ชิกภ�พ	 ซึ่งท่�นส�ม�รถ
ติดต�มร�ยละเอียดในคู่มือนี้
	 ห�กท่�นมีวินัยในก�รออม	 และรู้จักนำ�เงินออมไปลงทุนให้ผลตอบแทนอย่�ง
เหม�ะสม	ก็ถือว่�ท่�นได้เดินต�มแผนที่ที่จะนำ�ท่�นสู่คว�มมั่นคงมั่งคั่งได้ในที่สุด

เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข. เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข.
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ก�รเพิ่มร�ยได้หรือก�รลดค่�ใช้จ่�ย
	 ผู้มีวินัยท�งก�รเงินที่ดี	 หม�ยถึง	 ผู้ที ่ไม่ใช้จ่�ยเกินตัว	 ก�รเพิ่มร�ยได้เป็น
ท�งออกหนึ่งแต่ก�รลดค่�ใช้จ่�ยน่�จะทำ�ได้ง่�ยกว่�	 ก�รใช้จ่�ยควรใช้เพื่อมุ่งหวัง	 “เพิ่ม
คุณภ�พชีวิต”	โดยพิจ�รณ�ประโยชน์	หรือคุณค่�ที่แท้จริงม�กกว่�กระแสนิยม	คือ
	 -	ซื้อเมื่อจำ�เป็น	ห�กไม่จำ�เป็นต้องใช้	ก็ไม่ต้องซื้อ
	 -	ซื้อเมื่อพร้อมทั้งเงินทุน	ก�รใช้ประโยชน์	และก�รดูแลรักษ�
	 -	ไม่ซื้อเพร�ะของแถมหรือได้รับสิทธิพิเศษที่ไม่จำ�เป็น
	 -	เปรียบเทียบร�ค�และคุณประโยชน์ก่อนตัดสินใจซื้อ		 	 	 	
	 -	ไม่หลงโฆษณ�ชวนเชื่อต่�งๆ

ก�รทำ�ประกันภัยและประกันชีวิต
	 ก�รทำ�ประกันเป็นวิธีก�รลดคว�มเสี่ยงและช่วยปกป้องร�ยได้และทรัพย์สิน
ของท่�นก�รประกันมีทั้งก�รประกันภัยทรัพย์สิน	ประกันคว�มเสี่ยงต่�งๆ	ประกันอุบัติเหตุ	
และประกันชีวิตซึ่งอ�จมีบริก�รด้�นก�รออมทรัพย์ไว้ด้วย	ก�รทำ�ประกันบ�งอย่�งให้สิทธิ
ประโยชน์ท�งภ�ษี	โดยส�ม�รถนำ�ค่�เบี้ยประกันไปลดหย่อนท�งภ�ษีได้	อย่�งไรก็ต�ม	
ในก�รทำ�ประกันห�กท่�นซื้อคว�มคุ้มครองในประเภทและจำ�นวนที่ไม่เหม�ะสม	ก็อ�จ
ทำ�ให้เกิดค่�ใช้จ่�ยที่ไม่จำ�เป็นได้	 ดังนั้น	 ท่�นควรศึกษ�เกี่ยวกับแผนก�รประกันและ
คว�มคุ้มครองที่เหม�ะสมสำ�หรับตัวท่�นเองด้วย

ก�รว�งแผนภ�ษี
	 ก�รว�งแผนภ�ษีที่จะกล่�วในที่นี้	 หม�ยถึง	 ก�รใช้สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีที่รัฐ
มอบให้เพื่อส่งเสริมให้ประช�ชนรู้จักออมและเลือกลงทุน	 ห�กศึกษ�สิทธิประโยชน์และ
เงื่อนไขที่รัฐมอบให้จะพบว่�ท่�นส�ม�รถประหยัดภ�ษีได้เป็นจำ�นวนไม่น้อยทีเดียว	เช่น	
ก�รลงทุนซื้อประกันชีวิต	 ก�รฝ�กเงินไว้กับธน�ค�รในบัญชีที่ได้รับก�รยกเว้นภ�ษี	 ก�ร
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะย�ว	(LTF	หรือ	Long	term	Equity	Fund)	และกองทุนรวม
เพื่อก�รเลี้ยงชีพ	(RMF	หรือ	Retirement	Mutual	Fund)	

ก�รว�งแผนเพื่อก�รเกษียณ
	 ก�รว�งแผนเพื่อก�รเกษียณนั้นนับเป็นสิ่งสำ�คัญของก�รว�งแผนท�งก�รเงิน	

แต่คนส่วนใหญ่กลับยังไม่เห็นคว�มสำ�คัญ	 เนื่องจ�กในช่วงชีวิตของคนเร�นั้น	 มักจะมี

เป้�หม�ยก�รใช้เงินในเรื่องอื่นๆ	 ก่อนเสมอ	 เช่น	 คนที่เพิ่งเริ่มทำ�ง�น	 มักจะว�งแผน

ท�งก�รเงินสำ�หรับซื้อรถหรือสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกอื่นก่อน	 น้อยคนนักที่จะว�งแผน

ท�งก�รเงินเพื่ออน�คตในอีก	 30-40 ปีข้�งหน้�	 ซึ่งอ�จช้�เกินไป	 เพร�ะอ�จทำ�ให้

มีเงินไว้ใช้จ่�ยไม่เพียงพอย�มเกษียณหรือหมดร�ยได้	 ห�กยอมอดออมเพิ่มอีกสักนิด

ในทุกๆ	 ครั้งที่มีร�ยได้	 และทำ�ให้เงินที่ออมไว้ช่วยทำ�ง�น	 โดยนำ�ไปลงทุนถ้�ทำ�ได้

ยิ่งเร็วยิ่งดี เพร�ะผู้ที่ออมก่อนมักจะรวยกว่�ผู้ที่ออมทีหลังห�กออมในอัตร�ที่เท่�กัน

และไม่หยุดออม หรือผู้ที่ออมก่อนก็ส�ม�รถหยุดออมได้เร็วกว่�ห�กเงินออมได้งอกเงย

จนเพียงพอแก่คว�มต้องก�รแล้ว

									เงินที่จะมีใช้ในย�มเกษียณ	ขึ้นอยู่กับ	3	ปัจจัยสำ�คัญ	ดังนี้

	 1.	อัตร�เงินสะสม

	 2.	อัตร�ผลตอบแทน

	 3.	ระยะเวล�ก�รออม

เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข. เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข.
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“72” เลขมหัศจรรย์เพื่อว�งแผนก�รเงิน
ในแวดวงก�รเงินก�รลงทุนน้ันมี	“เลขมหัศจรรย์”	ท่ีช่วยเร�คำ�นวณห�เวล�ท่ีใช้ในก�รลงทุน
และห�อัตร�ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน	ที่เพิ่มเงินออมเป็นสองเท่�ของเงินตั้งต้นได้	เลขนั้น
คือเลข	“72”

ออมเท่�ไหร่ถึงจะเพียงพอ?
	 สมมติท่�นเกิดในครอบครัวที่มีอ�ยุยืนย�วประม�ณ	 80	 ปี	 และเป็นคนที่ดูแล

สุขภ�พได้ดี	 ไม่เป็นโรคร้�ยแรงที่ต้องใช้เงินรักษ�พย�บ�ลม�ก	 หรือท่�นได้ทำ�ประกันชีวิต

และประกันสุขภ�พไว้แล้ว ลองประม�ณและตั้งเป้�ดูว่�ท่�นยังต้องก�รเงินไว้ใช้จ่�ย

อีกเท่�ไหร่

	 ตัวอย่�งเช่น	 ค่�อ�ห�ร	 และค่�ใช้จ่�ยอื่นรวมประม�ณ	 20,000	 บ�ท	 ต่อเดือน	

(240,000	 บ�ทต่อปี)	 และในแต่ละปีท่�นชอบท่องเที่ยวด้วย	 ต้องไปเที่ยวกับญ�ติมิตร

ประม�ณปีละครั้งในงบประม�ณสัก 60,000 บ�ท เพียงเท่�นี้ท่�นก็จะมีค่�ใช้จ่�ย

ต่อปี	ที่	300,000	บ�ท

	 ห�กท่�นมีทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทน	5%	อยู่จำ�นวน	6	ล้�นบ�ท	 (ดอกเบ้ีย	

300,000	 บ�ทต่อปี)	 ก็ถือว่�ท่�นมีเงินเพียงพอแก่ก�รเกษียณ	 โดยใช้แต่ดอกผลแล้ว

ยังมีเงินต้นเผื่อเหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยร้�ยแรงที่ไม่ค�ดคิด	 	 หรืออ�จเหลือไว้เป็นมรดกแก่

ลูกหล�นได้

เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข. เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข.

คู่มือสม�ชิก กบข.82 คู่มือสม�ชิก กบข. 83

เลข “72” ยังบอกเร�ได้อีกว่� หนี้สิน 10,000 บ�ทในวันนี้ กับ อัตร�ดอกเบี้ยที่ต้องจ่�ย 
จะต้องใช้เวล�กี่ปี หนี้สินถึงจะท่วมเงินต้น คำ�นวณได้ง่�ยๆ จ�กสูตรนี้
													 	 								72																	=		จำ�นวนปี
																																				อัตร�ดอกเบี้ย/ปี
สมมติว่�	คุณใช้บัตรกดเงินสด	10,000	บ�ท	อัตร�ดอกเบ้ีย	20%	ต่อปี	และคุณไม่จ่�ยคืนเลย	
เพียง	3	ปีครึ่ง	หนี้บัตรเครดิต	10,000	บ�ทก็จะเพิ่มเป็น	20,000	บ�ท	โดยอัตโนมัติ
เลข	72	แม้จะเป็นเลขมหัศจรรย์ท่ีสร้�งคว�มประหล�ดใจให้กับคนท้ังโลกท่ีคิดว�งแผนก�รเงิน
แต่สุดท้�ยก็อยู่ที่คุณเลือกว่�	จะใช้เลข	72	สร้�งเงินออม	หรือ	สร้�งหนี้ให้เพิ่มอีกเท่�ตัว

1. สูตรห�เวล�ที่ใช้ในก�รลงทุน
	 	 																					72																	=		จำ�นวนปีที่ใช้ในก�รลงทุน
																																					อัตร�ผลตอบแทน 
สมมติว่�คุณมีเงิน	100,000	บ�ท	และนำ�ไปฝ�กธน�ค�รเพ่ือกินดอกเบ้ีย	2%	ต่อปี	เม่ือเข้�สูตร
คำ�นวณก็จะทร�บว่�ต้องใช้เวล�	26	ปี	เงิน	100,000	บ�ทจะงอกเงยเป็น	200,000	บ�ท

2. สูตรห�อัตร�ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน         
	 	 	 										72																=		อัตร�ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน	
																																จำ�นวนปีที่ใช้ในก�รลงทุน
สมมติว่�คุณมีเงิน	100,000	บ�ท	ต้องก�รได้เงินเพิ่มอีก	1	เท่�ภ�ยใน	5	ปี	ต้องลงทุนให้ได้
อัตร�ผลตอบแทนท่ีเท่�ไหร่	 ใช้	 5	 ห�ร	 72	 จะได้ผลลัพธ์	 14.4%	 น่ันคือคุณต้องห�ก�รลงทุน
ที่ให้ผลตอบแทนไม่น้อยกว่�	 14.4%	 ต่อปีเงิน	 100,000	 บ�ทจะเพิ่มเป็น	 200,000	 บ�ท



 ในกรณีนี้ ตัวเลขเป้�หม�ยเงินออม ณ วันเกษียณของท่�นจึงอยู่ที่ประม�ณ

 6 ล้�นบ�ท

	 ตัวเลขที่เห็นอ�จม�กจนน่�ตกใจ	 แต่นั่นหม�ยถึงอิสรภ�พท�งก�รเงินที่ทุกคน

ใฝ่ฝัน	 เป็นเพียงแค่ตัวอย่�งวิธีก�รที่นำ�เสนอให้กับคนทั่วไปที่ยังไม่มีทรัพย์สินหรือเงินออม

เพื่อก�รเกษียณเท่�นั้น

	 สำ�หรับข้�ร�ชก�รนั้น	 นับว่�รัฐได้สร้�งระบบก�รให้คว�มมั่นคงในย�มเกษียณ

รองรับไว้พอสมควร	 ข้�ร�ชก�รยังมีเงินบำ�น�ญ	 และสวัสดิก�รค่�รักษ�พย�บ�ลต่�งๆ	

และในส่วนของสม�ชิก	 กบข.	 ยังจะได้รับเงิน	 กบข.	 ด้วย	 ดังนั้นตัวเลขเป้�หม�ยเงินออม	

ณ	วันเกษียณ	จึงอ�จไม่ต้องสูงเท่�ในตัวอย่�ง

	 อย่�งไรก็ต�ม	 ตัวเลขเป้�หม�ยที่พึงทำ�ให้ได้	 ก็ยังสูงได้	 	 ห�กท่�นมีค่�ใช้จ่�ย

ม�กกว่�	 ตัวอย่�งเช่น	 ท่�นอ�จมีภ�ระต้องเลี้ยงดูคนในครอบครัวด้วย	 หรือในอน�คต

ค่�ใช้จ่�ยอ�จสูงขึ้น	 ข้�วของแพงขึ้นเป็นต้น	 รีบเก็บเงินสะสมให้ม�กที่สุดเท่�ที่ทำ�ได้	 และ

ยิ่งเร็วเท่�ไหร่ก็จะยิ่งสุขสบ�ยม�กขึ้นในอน�คต

ข้อคิดเรื่องก�รออมและก�รเก็บเงิน
	 เพื่อให้ผู้ออมส�ม�รถออมอย่�งได้ผล	 ออมได้อย่�งเต็มเม็ดเต็มหน่วย	 จึงขอ

แนะนำ�ผู้ออม	เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจในบ�งประเด็นดังต่อไปนี้

 1. ต้องออมอย่�งมีเป้�หม�ย

							 ผู้ออม	ควรตั้งปล�ยท�งแห่งคว�มฝันว่�									เมื่อ		ณ	วันนั้นหรือภ�ยในเวล�กี่ปี							เร�จะมี

เงินเก็บเป็นเท่�ไหร่ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ออมได้ทร�บว่�หนท�งน้ันยังอยู่อีกย�วไกลหรือ

ใกล้เพียงไร และที่สำ�คัญไม่ควรว�งเป้�หม�ยเอ�ไว้สูงเกินไปนัก เพร�ะเร�อ�จไป

ไม่ถึงฝันแล้วยังทำ�ให้เร�เกิดคว�มทุกข์จ�กก�รผิดหวังได้อีกด้วย	 ดังนั้น	 ขอให้เป็นเพียง

คว�มฝันที่ตั้งอยู่บนคว�มพอดี					ไม่ม�กหรือน้อยเกินไป		และจะต้องไม่เกินกำ�ลังของตนและ

คว�มฝันคงเป็นจริงได้ในเร็ววัน

 2. จงมีวินัยในก�รออม

						 คว�มสำ�เร็จของก�รเดินท�งเพื่อไปให้ถึงฝันต�มที่ตั้งใจเอ�ไว้นั้น	 ส่วนหนึ่งม�จ�ก

“คว�มมีวินัยในก�รออม”				นั่นเอง	ก�รออมเป็นประจำ�อย่�งสม่ำ�เสมอ					จะทำ�ให้เร�ทร�บถึง

ระยะท�งและเวล�ท่ีเร�จะต้องใช้ไปเพ่ือให้ได้เป้�หม�ยน้ันม�	เช่น	ห�กมีเป้�หม�ยในก�รออม

เท่�กับ	20,000	บ�ท	เร�จะออมไปน�นเท่�ไหร่จึงจะได้เงินดังกล่�ว

    อัตร�ก�รออมต่อเดือน	 						200	บ�ท							500	บ�ท								1,000	บ�ท																						

    

   ระยะเวล�ที่ใช้ในก�รออม 						100	เดือน							40	เดือน									20	เดือน																	

เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข. เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข.
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 3. ออมก่อน รวยกว่�
						 แทบไม่น�่เชือ่เลยว�่						“เวล�”				จะมผีลตอ่ก�รออมม�กถงึเพยีงนี	้						ดงันัน้ขอให	้ผู้ออม	
ศึกษ�ถึงอิทธิพลของเวล�กับก�รออม	ได้จ�กตัวอย่�งดังต่อไปนี้
						 “น�ยสมปอง”	และ	“น�ยสมศักดิ์”	ต่�งก็เป็นเพื่อนรักกันม�น�น	ทั้งสองตั้งใจ
จะเก็บเงินกันคนละ	 1,000	 บ�ท	 เป็นเวล�	 10	 ปี	 แต่เนื่องจ�กน�ยสมศักดิ์ยังมีภ�ระ
ค่�ใช้จ่�ยอยู่ม�กจึงทำ�ให้เข�ไม่ส�ม�รถออมได้ใน	 10	 ปีแรก	 และตั้งใจจะออมหลังจ�ก
หมดภ�ระแล้วในปีที่	11	ส่วน	“น�ยสมปอง”	เริ่มออมก่อนต�มคว�มตั้งใจเป็นเวล�	10	ปี	
และสมมติให้คนทั้ง	 2	 ได้รับผลตอบแทนจ�กก�รเก็บเงินเท่�กับ	 5%	 ต่อปี	 ผลที่ได้เป็น

ดังนี้ 

						ชื่อ	       จำ�นวน										ระยะเวล�												อัตร�								ยอดรวม				ยอดเงินออม		ผลตอบแทน					อัตร�
																		เงินออม					ในก�รใส่เงินออม				ผลตอบแทน					เงินต้น						ณ	ปีที่	20							(บ�ท)						ผลตอบแทน
																		ต่อเดือน										สะสม	(ปี)									ต่อปี		(%)						(บ�ท)									(บ�ท)																									รวม	(%)
       												(บ�ท)
น�ยสมปอง					1,000			10	ปี	(ปีที่	1-ปีที่	10									5%						120,000.00		256,817.02		136,817.02			114.01%
น�ยสมศักดิ์					1,000			10	ปี	(ปีที่	11-ปีที่	20)						5%						120,000.00		155,929.29		35,929.29					29.94%
     บ�ท
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น�ยสมปอง																													น�ยสมศักดิ์	

อัตร�ผลตอบแทนที่	5%	ต่อปี 				256,817.02	บ�ท

				155,929.29	บ�ท

 

	 จะเห็นได้ว่�ในช่วงระยะเวล�	 20	 ปี	 ของก�รออม	 ทั้ง	 2	 คนต่�งก็มีต้นทุนใน

ก�รออมเท่�กับ	 120,000	 บ�ท	 แต่	 “น�ยสมปอง”	 กลับมีเงินเก็บม�กถึง	 256,817.02	

บ�ท	 ในขณะที่	 “น�ยสมศักดิ์”	 มีเงินเก็บเพียง	 155,929.29	 บ�ทเท่�นั้น	 ทำ�ไม

จึงเป็นเช่นนั้น	คำ�ตอบก็คือ	เวล�	และอัตร�ผลตอบแทนต่อป ีนั่นเอง	ถึงแม้น�ยสมปอง	

จะหยุดออมไปแล้วตั้งแต่ปีที่	 10	 แต่เงินของเข�ยังคงได้รับผลตอบแทนที่	 5%	 ต่อไป

จึงอ�จกล่�วได้ว่�	“รู้จักใช้เงินทำ�ง�น”	นั่นเอง

	 ส่วนรูปข้�งล่�งนี้จะแสดงให้เห็นว่�	 ห�กสมมติให้	 ผู้ออม	 ตั้งใจออมเดือนละ

1,000	บ�ท		โดยเริ่มออมกันในแต่ละช่วงอ�ยุที่แตกต่�งกันไปจนเกษียณเมื่ออ�ยุครบ	60	ปี	

โดยที่ผู้ออมได้รับผลตอบแทนจ�กก�รออมเท่�กับ	 5%	 ต่อปี	 แล้วอ�ยุจะมีผลต่อก�รออม

อย่�งไรบ้�ง

	 จ�กรูปจะพบว่�ก�รเริ่มออมท่ีอ�ยุต่�งกันทำ�ให้มีระยะเวล�ในก�รออม

แตกต่�งกัน	และส่งผลให้ยอดเงินออมที่ได้รับเมื่อย�มเกษียณนั้นแตกต่�งกันไปด้วย	 เช่น	

ผู้ที่เริ่มออมเมื่อตอนอ�ยุ	 30	 ปี	 เมื่ออ�ยุครบ	 60	 ปี	 (เท่�กับว่�มีระยะเวล�ในก�รออม

บ�ท
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เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข. เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข.
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 4. ออมเพิ่ม เสริมคว�มมั่งคั่ง

						 สมมติว่�เร�มีระยะเวล�ในก�รออมเพียง	20	ปี	 (240	เดือน)	ก�รออมในอัตร�ที่

แตกต่�งกันผลจะเป็นเช่นไร	ส�ม�รถดูได้จ�กกรณีศึกษ�ดังต่อไปนี้

						 “น�ยคง	 น�ยมั่น	 และน�ยใจ”	 เป็นเพื่อนรักกัน	 ทั้งส�มตั้งใจที่จะเก็บเงินเป็น

ประจำ�ทุกเดือนเป็นเวล�	 20	 ปี	 โดยที่	 “น�ยคง”	 ตั้งใจจะออมเดือนละ	 1,000	 บ�ท	 ส่วน	

“น�ยมั่น”	ตั้งใจจะออมเดือนละ	1,500	บ�ท	สำ�หรับ	“น�ยใจ”	ตั้งใจจะออมเดือนละ	2,000

บ�ท	 โดยบุคคลทั ้งส�มจะได้รับผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนในเงินดังกล่�วปีละ	 5%

ผลที่ได้มีดังนี้

เท่�กับ	 30	 ปี)	 เข�ผู้นี้จะมีเงินเก็บม�กถึง	 881,440	 บ�ท	 เลยทีเดียว	 แต่ถ้�ห�กเข�เริ่ม

ออมเมื่ออ�ยุ	50	ปี	เข�มีระยะเวล�ในก�รออมเท่�กับ	10	ปี	และจะมีเงินเก็บเมื่อตอนเกษียณ

เพียง	176,236	บ�ท	เท่�นั้น

	 เพียงเท่�นี้คงสรุปได้ว่� “ยิ่งเร�เริ่มออมเร็วม�กขึ้นเท่�ใด	 ในท้�ยที่สุดแล้วเงิน

เก็บของเร�ก็จะยิ่งเติบโตม�กขึ้นเท่�น้ัน” ดังน้ันขอให้ทุกท่�นจงรีบออมเงินเสียตั้งแต่

เดี๋ยวนี้	จะได้ไม่ม�นั่งเสียใจภ�ยหลัง

					ชื่อ								จำ�นวน							ระยะเวล�										อัตร�									ยอดรวม				ยอดเงินออม			ผลตอบแทน							อัตร�
																เงินออม			ในก�รใส่เงินออม		ผลตอบแทน					เงินต้น							ณ	ปีที่	20								(บ�ท)							ผลตอบแทน
																ต่อเดือน						สะสม	(ปี)										ต่อปี	(%)						(บ�ท)									(บ�ท)																												รวม	(%)
																	(บ�ท)
			น�ยคง						1,000												20																	5%					240,000.00			412,746.31			172,746.31						71.98%
			น�ยมั่น					1,500												20																	5%						360,000.00		619,119.46			259,119.46						71.98%
			น�ยใจ						2,000												20																	5%						480,000.00		825,492.62			345,492.62						71.98%

	 ปร�กฏว่�เม่ือ	 20	 ปีผ่�นไป	 “น�ยคง”	 จะมีเงินเก็บเท่�กับ	 412,746.31	 บ�ท	 ส่วน	

“น�ยม่ัน”	 มีเงินม�กถึง	 619,119.46	 บ�ท	 และ	 “น�ยใจ”	 ผู้เลือกท่ีจะออมม�กท่ีสุดก็จะมีเงิน

เก็บถึง	 825,492.62	 บ�ท	 เลยทีเดียว	 ดังนั้น	 จะเห็นได้อย่�งชัดเจนเลยว่�	 “ผู้ใดออม

ม�กกว่�แล้ว	ผู้นั้นย่อมรวยกว่�”	นั่นเอง

 5. เงินเก็บจะงอกง�มห�กรู้จัก “ลงทุน”

						 ห�กเร�ตั้งหน้�ตั้งต�เก็บเงินเพียงอย่�งเดียวแล้ว	 คว�มฝันของเร�คงเป็นจริง

ได้แน่ต�มที่ได้กล่�วม�แล้วในข้�งต้น	 แต่ถ้�ห�กเร�รู้จักนำ�เงินออมนั้นไปลงทุน	 อ�จทำ�ให้

“คว�มฝันของเร�”	เป็นจริงได้ในระยะเวล�ที่สั้นลง	หรืออ�จทำ�ให้ยอดเงินออมงอกง�ม

ไปกว่�ที่เร�ตั้งใจเอ�ไว้เสียอีก
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อัตร�ผลตอบแทน	5%	ต่อปี

(1)	412,746.31	บ�ท

(2)	619,119.46	บ�ท

(3)	825,492.62	บ�ท

เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข. เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข.
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 ถ้�สมมติให้ผู้ออมตั้งใจออมเงินเดือนละ	 1,000	 บ�ท	 เป็นประจำ�ทุกเดือน

จนกระทั่งเกษียณอ�ยุ 60 ปี ก่อนหน้�น้ี เร�พบแล้วว่�ยิ่งออมก่อนตั้งแต่อ�ยุยังน้อย

เร�จะมีเงินเก็บม�กกว่�ก�รเร่ิมออมเม่ือใกล้เกษียณ	 คร�วน้ีเร�ลองม�ดูกันต่อว่�ถ้�เร�นำ�เงิน

ออมไปลงทุนและห�ผลตอบแทนที่สูงขึ้นนั้น	 ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อย�มเกษียณอ�ยุ	 60	 ปี

จะเป็นอย่�งไรกัน

     

	 ในกร�ฟรูปที่	1	ถ้�เงินออมของเร�ได้รับผลตอบแทน	5%	ต่อปี	เร�จะพบว่�ถ้�เร�

เริ่มออมตั้งแต่อ�ยุ	30	ปี	เมื่ออ�ยุครบ	60	ปี	เร�จะมีเงินเก็บเท่�กับ	881,440	บ�ท	แต่ถ้�

เร�รู้จักนำ�เงินออมของเร�ไปลงทุนห�ดอกผลให้ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็น	7%	ต่อปีนั้น	

ในกร�ฟรูปที่	 2	 เงินออมที่เริ่มต้นออมตั้งแต่อ�ยุ	 30	 ปี	 เมื่อเกษียณอ�ยุตอน	 60	 ปี	

จะมีเงินเพิ่มขึ้นเป็น	 1,310,902	บ�ท	 เลยทีเดียว	 ดังนั้นจะเห็นได้ว่�ก�รที่เร�รู้จักพิจ�รณ�
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 ดังนั้น “คว�มสำ�เร็จในก�รออม” เกิดม�จ�ก

เลือกนำ�เงินออมไปลงทุนในสินทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่�	ในระยะย�วแล้ว	ผลตอบแทน

ท่ีได้ก็จะสูงต�มไปด้วย	(แต่อย่�ลืมว่�	ค�ดหวังผลตอบแทนท่ีสูงคว�มเส่ียงย่อมสูงต�มไปด้วย

     

	 ห�กเพียงเร�รู้จักเลือกลงทุนในสินทรัพย์ต่�งๆ	 ได้อย่�งเหม�ะสม	 และให้

ผลตอบแทนที่สูงกว่�	 “ผู้ออม”	 ไม่เพียงส�ม�รถทำ�ฝันของตนให้เป็นจริงได้เท่�นั้น	 แต่ผล

ท่ีได้รับอ�จม�กไปกว่�คว�มฝันท่ีต้ังใจเอ�ไว้ก็เป็นได้					และต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่� “ก�รลงทุน

ทุกประเภทมีคว�มเสี่ยง” ผู้ลงทุนอ�จได้รับผลตอบแทนติดลบหรืออ�จไม่เป็นไปต�มที่

ค�ดก�รณ์เอ�ไว้ได้เช่นกัน	 ดังนั้น	 ผู้ลงทุนควรศึกษ�ข้อมูลในก�รลงทุนนั้นๆ	 ให้เข้�ใจ

ก่อนลงทุน	เพื่อป้องกันคว�มผิดพล�ดและจะได้ไม่เสียใจในภ�ยหลัง

มีเป้�หม�ยในก�รออมอย่�งชัดเจนและเป็นไปได้

มีวินัยในก�รออมเงินอย่�งเข้มแข็ง

เริ่มออมตั้งแต่อ�ยุยังน้อย	ช่วยทำ�ให้คว�มฝัน	และ	เป้�หม�ยของก�รออม

เป็นจริงได้ง่�ยกว่�ก�รออมเมื่อตอนอ�ยุม�กอย่�งน่�อัศจรรย์ใจ

ย่ิงออมเพ่ิมม�กข้ึนเท่�ไร	ย่ิงรวยม�กขึ้นเท่�นั้น

1.	

2.	

3.	

4.	

เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข. เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข.
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รูจ้กันำ�เงนิออมไปลงทนุอย�่งช�ญฉล�ดและเหม�ะสม								เงินออมจะเติบโต

ม�กไปด้วย

ก�รลงทนุทกุประเภทมคีว�มเสีย่ง	กอ่นลงทนุในรปูแบบใดๆ							กต็�ม					จะตอ้ง

ศึกษ�รูปแบบก�รลงทุนให้เข้�ใจถึงร�ยละเอียด	ข้อดีข้อเสีย	และข้อจำ�กัด

ต่�งๆ

ขอจงอย่�ท้อกับข้อผิดพล�ดใดๆท่ีอ�จเกิดข้ึน ขอให้ใช้เหตุก�รณ์ดังกล่�ว

เป็นบทเรียนเพื่อทำ�วันต่อไปให้ดีกว่�และไม่ผิดพล�ดซ้ำ�

อย่�โลภจนลืมเหตุผลและคว�มเหม�ะสม	จงเลือกทำ�อย่�งพอดี	ย่อม

ดีกว่�ในระยะย�ว
 

	 เมื่อรู้ดังนี้แล้วก็ม�เริ่มออมเงินและเริ่มลงทุนกัน	 เพื่ออน�คตที่สดใสกว่�ในวัน

ข้�งหน้�ของเร�เอง

5.	

6.

7.

8.

เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข. เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข.

1. ออมเพิ่ม กับ กบข. .... เพิ่มค่�เงินออม ลดหย่อนภ�ษี

ทำ�ไมต้องออมเพิ่ม

เป้�หม�ยชีวิตของแต่ละคนแตกต่�งกัน	 แต่ละคว�มต้องก�รล้วนมี	 “เงิน”	 เป็น

ปัจจัยสนับสนุนให้เป้�หม�ยที่ว�งไว้เป็นจริงขึ้นม�ได้

แนวโน้มอ�ยุขัยโดยเฉลี่ยของประช�กรที่ยืนย�วขึ้น	จึงต้องเตรียมคว�มพร้อม

ให้มีเงินใช้อย่�งเพียงพอหลังวัยเกษียณ	

เพร�ะอัตร�เงินเฟ้อ	 เป็นศัตรูตัวร้�ยที่คอยกัดกร่อนค่�ของเงินให้ลดลง	 จึงต้อง

ทำ�ให้เงินงอกเงยเพิ่มค่�อยู่เสมอ

ออมเพิ่มกับ กบข. เพิ่มค่�เงินออม ลดหย่อนภ�ษี

สม�ชิกออมเพิ่มกับ	กบข.	1-12%	เพื่อ	2	ประโยชน์	ดังนี้

1. เพิ่มค่�เงินออม	ด้วย	“พลังดอกเบี้ยทบต้น”	ช่วยเพิ่มมูลค่�เงินออมของสม�ชิกให้งอกเงย

			อย่�งน่�มหัศจรรย์						

ตัวอย่�ง	สม�ชิก	กบข.	อ�ยุ	25	ปี	ฐ�นเงินเดือนคงที่	15,000	บ�ท	มีอ�ยุร�ชก�ร	35	ปี	

เกษียณเมื่ออ�ยุ	60	ปี	โดยส่งเงินสะสม	3%	และออมเพิ่ม	12%	จะมีเงินออมตอนเกษียณ	

เกือบ	 4	 ล้�นบ�ท	 แตกต่�งจ�กสม�ชิกที่ออมปกติ	 3%	 จะมีเงินออมตอนเกษียณเพียง	

800,000	บ�ท	(ไม่รวมเงินสมทบ	เงินชดเชยและเงินประเดิมจ�กรัฐ)

บริก�รท�งเลือกในก�รบริห�รเงินออมกับ กบข.
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2. แผนก�รลงทุนสำ�หรับสม�ชิก (Member Investment Choice)

	 กบข. จัดให้มีแผนก�รลงทุนสำ�หรับสม�ชิก เพ่ือเพิ่มท�งเลือกและตอบสนอง

คว�มต้องก�รของสม�ชิกที่ประสงค์จะลงทุนต�มคว�มต้องก�รของตน โดยสม�ชิก

ต้องพิจ�รณ�ผลตอบแทนที่ค�ดหวังและคว�มเสี่ยงของแต่ละแผนก�รลงทุนควบคู่

กันด้วย

	 ที่ผ่�นม� เงินของสม�ชิกทุกคนได้รับก�รลงทุนในลักษณะกองทุนเดี่ยว

ที่มีนโยบ�ยก�รลงทุนเดียวกันต�มที่กำ�หนดในพระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จ

บำ�น�ญข้�ร�ชก�ร พ.ศ. 2539 แต่เมื่อพิจ�รณ�คว�มเป็นจริงที่ กบข. มีสม�ชิก

ม�กกว่�ล้�นคน ซึ่งแต่ละคนมีสถ�นะและคว�มต้องก�รที่แตกต่�งกัน	 ทั้งเรื่องของวัย	

คว�มรู้ด้�นก�รเงินและก�รลงทุน รวมทั้งก�รยอมรับคว�มเสี่ยงจ�กก�รลงทุนได้

แตกต่�งกัน	 ต่อม�จึงมีก�รออกพระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	 พ.ศ.	

2539		แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	(ฉบับที่	5)

พ.ศ.	2550	เปิดโอก�สให้คณะกรรมก�ร	กบข.	 	ส�ม�รถออกแผนก�รลงทุนหล�ยๆ	แผน

ให้สม�ชิกมีท�งเลือกลงทุนต�มคว�มต้องก�รของแต่ละบุคคล

ก�รเลือกแผนก�รลงทุนเป็นสิทธิของสม�ชิก		

สม�ชิกจะเลือกแผนก�รลงทุนหรือไม่ก็ได้	ขึ้นอยู่กับคว�มสมัครใจ	

โดยสม�ชิกจะได้รับผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนต�มแผนก�รลงทุนที่สม�ชิกเลือก	

ซึ่งไม่เท่�กับสม�ชิกที่เลือกแผนก�รลงทุนที่ต่�งไป

เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข.เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข. เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข.

2. ลดหย่อนภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�	สูงสุดไม่เกิน	500,000	บ�ท	

ขั้นตอนก�รออมเพิ่ม

	 1.	สม�ชิกด�วน์โหลด		“แบบแจ้งคว�มประสงค์ในก�รส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม”		

															ได้ที่	www.gpf.or.th

	 2.	ส่งเอกส�รได้ที่ส่วนร�ชก�รต้นสังกัด

	 3.	หน่วยง�นต้นสังกัดส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มของสม�ชิกให้	กบข.	และดำ�เนินก�ร

	 			หักเงินสะสมส่วนเพิ่มในเดือนถัดไป

หม�ยเหตุ	:	จำ�นวนเงินดังกล่�วเป็นก�รประม�ณก�รจ�กโมเดลคำ�นวณคว�มเพียงพอของเงินออม

															พัฒน�โดย	กบข.	ทดลองคำ�นวณได้ที่	www.gpf.or.th
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แผนก�รลงทุน นโยบ�ย 
และคว�มเสี่ยงของแผนก�รลงทุนสำ�หรับสม�ชิก
	 แผนก�รลงทุนท่ี กบข. จัดให้แก่สม�ชิกเลือกแต่ละแผนจะมีผลตอบแทนที่

ค�ดหวังและระดับคว�มเสี่ยงท่ีแตกต่�งกัน สม�ชิกจึงควรพิจ�รณ�นโยบ�ยของแผน

ก�รลงทุนแต่ละแผนอย่�งถี่ถ้วนก่อนเลือกหรือเปลี่ยนแผนก�รลงทุน

	 “นโยบ�ยก�รลงทุน”	หม�ยถึง		ข้อกำ�หนดของประเภทและสัดส่วน	(หรือน้ำ�หนัก)	

ของก�รลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่�งๆ ซึ่งในท�งหลักวิช�ก�รด้�นก�รลงทุน

พบว่�ก�รจัดสัดส่วนของก�รลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่�งๆ อย่�ง

เหม�ะสม					จะเป็นตัวแปรสำ�คัญในก�รบรรลุเป้�หม�ยของ	ก�รลงทุน	ซึ่งได้แก่ผลตอบแทน

ที่ค�ดหวังและระดับคว�มเสี่ยงที่แตกต่�งกัน

	 กรณีที่สม�ชิกไม่ใช้สิทธิเลือกแผนก�รลงทุน	 กฎหม�ยกำ�หนดให้	 กบข.	 บริห�ร

เงินของสม�ชิกโดยต้องลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีคว�มม่ันคงสูงไม่น้อยกว่�ร้อยละ 60

อันเป็นนโยบ�ยก�รลงทุนที่มีอ ยู่ก่อนจัดให้มีแผนท�งเ ลือกในก�รลงทุน ทั้ ง น้ี

คณะกรรมก�ร กบข. กำ�หนดให้ใช้นโยบ�ยก�รลงทุนดังกล่�วเป็นแผนก�รลงทุนหลัก

สำ�หรับเงินร�ยบุคคลของสม�ชิกทั้งในส่วนของเงินประเดิม	 เงินชดเชย	 และเงินสะสม		

เงินสมทบของสม�ชิกที่ไม่เลือกแผนก�รลงทุนด้วย	 ซึ่งต่อไปแผนก�รลงทุนดังกล่�ว

จะเรียกชื่อว่�	“แผนหลัก”

คว�มเสี่ยงน้อย																																																										คว�มเสี่ยงม�ก

คว�มเสี่ยงของแผนก�รลงทุนสำ�หรับสม�ชิก
	 โดยทั่วไปก�รลงทุนทุกประเภทมีคว�มเสี ่ยงหล�ยๆ	อย่�งประกอบกัน เช่น

คว�มเสี่ยงจ�กก�รดำ�เนินง�นของผู้ออกตร�ส�ร (Business Risk) คว�มเสี่ยงจ�ก

คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ของผู้ออกตร�ส�ร	 (Credit	 Risk)	 คว�มเสี่ยงของอัตร�

ดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คว�มเสี่ยงจ�กก�รข�ดสภ�พคล่องของตร�ส�ร	

(Liquidity	Risk)	คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน	(Exchange	Rate	Risk)	และคว�มเสี่ยง

จ�กคว�มผันผวนของร�ค�ตร�ส�ร	(Market	Risk)	เป็นต้น	

	 ในก�รบริห�รจัดก�รเงินลงทุนอย่�งมืออ�ชีพ คว�มเสี่ยงทุกประเภทเป็น

หน้�ที่ของผู้จัดก�รกองทุนในก�รบริห�รจัดก�รเพื่อหลีกเลี่ยงคว�มเสียห�ยท่ีจะเกิดขึ้น

อย่�งไรก็ต�ม	 ในกรณีของคว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของร�ค�ตล�ด โดยเฉพ�ะใน

ระยะสั้นนั้น	 เป็นสิ่งที่ไม่อ�จค�ดเด�หรือหลีกเลี่ยงได้อย่�งแม่นยำ � ในก�รลงทุนจึง

ต้องบริห�รจัดก�รด้วยก�รกระจ�ยก�รลงทุนและก�รจัดสัดส่วนก�รลงทุนของตร�ส�ร

หรือสินทรัพย์ประเภทต่�งๆ ให้สอดคล้องกับเป้�หม�ยก�รลงทุน ซึ่งก็คือที่ม�ของ

ก�รจัดแผนก�รลงทุนให้สม�ชิกมีสิทธิเลือกได้ต�มคว�มเหม�ะสมหรือคว�มต้องก�ร

ของสม�ชิกนั่นเอง

กองทุนตร�ส�รหนี้																			กองทุนผสม														      กองทุนตร�ส�รทุน

เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข. เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข.
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แผนหลัก ให้ดอกผลพอเพียงบนคว�มเสี่ยงพอเหม�ะ

ลักษณะ

ผลตอบแทน
และคว�มเสี่ยง
กลุ่มผู้ลงทุน

เป็นแผนก�รลงทุนปัจจุบันของ กบข.	ซึ่งลงทุนในหลักทรัพย์
หล�ยประเภทเพื่อก�รกระจ�ยคว�มเสี่ยง
ค�ดหวังผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อในระยะย�วภ�ยใต้กรอบ
คว�มเสี่ยงที่พอเหม�ะ
เหม�ะสำ�หรับสม�ชิกที่มีระยะเวล�ในก�รลงทุนที่น�นพอสมควร
ส�ม�รถยอมรับคว�มเสี่ยงระดับป�นกล�งและค�ดหวังผลตอบแทน
ในระยะย�วที่สูงกว่�อัตร�เงินเฟ้อ

แผนผสมหุ้นทว ีเสี่ยงสูงขึ้น เพื่อลุ้นผลตอบแทนด้วยตร�ส�รทุน

เป็นแผนที่มีก�รลงทุนในหลักทรัพย์หล�ยประเภท	แต่มีสัดส่วน
ก�รลงทุนในหุ้นม�กกว่�แผนหลัก
มีโอก�สได้รับผลตอบแทนในระยะย�วสูงกว่�แผนก�รลงทุนอื่น	
แต่ก็มีคว�มเสี่ยงสูงกว่�แผนก�รลงทุนอื่นด้วยเช่นกัน
เหม�ะสำ�หรับสม�ชิกที่มีคว�มรู้เรื่องก�รลงทุนและส�ม�รถ
ยอมรับคว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของร�ค�ในระยะสั้นได้	
เช่น	สม�ชิกที่มีระยะเวล�ก�รออมน�นหรือสม�ชิกที่มีอ�ยุน้อย

ลักษณะ

ผลตอบแทน
และคว�มเสี่ยง
กลุ่มผู้ลงทุน

เป็นแผนที่ลงทุนเฉพ�ะหลักทรัพย์ประเภทตร�ส�รแสดงสิทธิ
ในหนี้	(ระยะสั้นและระยะย�ว) เท่�นั้น โดยไม่ลงทุนใน
ตร�ส�รทุนแต่อย่�งใด
มีโอก�สได้รับผลตอบแทนและคว�มเสี่ยงในระดับจำ�กัด	
แต่ยังอ�จมีคว�มผันผวนของผลตอบแทนในระยะสั้นอยู่บ้�ง	
เหม�ะสำ�หรับสม�ชิกที่ต้องก�รคว�มเสี่ยงต่ำ�	โดยค�ดหวัง
ผลตอบแทนในระยะย�วที่สูงกว่�ก�รฝ�กเงิน

ลักษณะ

ผลตอบแทน
และคว�มเสี่ยง
กลุ่มผู้ลงทุน

แผนตร�ส�รหนี ้เน้นเสี่ยงน้อย ค่อยๆ ออม

เข้�ใจสิทธิประโยชน์จ�ก กบข.

แผนตล�ดเงิน ดอกผลเรื่องรอง คุ้มครองเงินต้น

เป็นแผนที่ลงทุนเฉพ�ะตร�ส�รแสดงสิทธิในหนี้ระยะสั้น
(ที่เรียกว่�	“Money	Market”)	เท่�นั้น	
มีคว�มเสี่ยงต่ำ�ที่สุดเมื่อเทียบกับแผนก�รลงทุนอื่นทุกแผน
แต่มีโอก�สได้รับผลตอบแทนต่ำ�สุดเช่นกัน	ทั้งนี้	ผลตอบแทน
ก�รลงทุนอ�จต่ำ�กว่�อัตร�เงินเฟ้อ (ซึ่งเป็นศัตรูตัวสำ�คัญ
ที่บั่นทอนคว�มมั่งคั่งของเงินออมในระยะย�ว)
เหม�ะสำ�หรับสม�ชิกที่มุ่งเน้นก�รคุ้มครองเงินต้น (ยอมรับ
คว�มเสี่ยงได้ในระดับที่ต่ำ�ม�กและไม่ได้ค�ดหวังถึงผลตอบแทน
จ�กก�รลงทุนระดับสูง) หรือสม�ชิกที่ใกล้เกษียณอ�ยุร�ชก�ร
แต่ไม่เหม�ะสมกับก�รออมสำ�หรับสม�ชิกทั่วไปที่ยังมีระยะเวล�
ออมอีกย�วไกล

ลักษณะ

ผลตอบแทน
และคว�มเสี่ยง

กลุ่มผู้ลงทุน

แผนสมดุลต�มอ�ยุ บริห�รเงินลงทุนและปรับลดคว�มเสี่ยงโดยอัตโนมัติ

มีก�รลงทุนในหลักทรัพย์หล�ยประเภทเช่นเดียวกับแผนลงทุนหลัก
โดยสัดส่วนก�รลงทุนขึ้นกับอ�ยุสม�ชิก	และปรับให้โดยอัตโนมัติ
เมื่ออ�ยุเพิ่มขึ้น
มีระดับผลตอบแทนและคว�มเสี่ยงผันแปรไปต�มอ�ยุ	เพื่อให้เกิด
คว�มสมดุลของระยะเวล�ก�รลงทุน	ตลอดช่วงอ�ยุของสม�ชิก
เหม�ะกับสม�ชิกที่ต้องก�รให้มีก�รบริห�รเงินออมเพื่อคว�มเพียงพอ
เมื่อเกษียณ	และมีก�รจัดก�รกับคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสมตลอดช่วงอ�ยุ
สม�ชิก	โดยไม่ต้องคอยปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง

ลักษณะ

ผลตอบแทน
และคว�มเสี่ยง
กลุ่มผู้ลงทุน

เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข. เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข.
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เงินส่วนที่เลือกแผนก�รลงทุนได้ 
 เงินสะสม	เงินสมทบ	เงินออมเพิ่ม	และผลประโยชน์ของเงินดังกล่�ว

เงินส่วนที่เลือกแผนก�รลงทุนไม่ได้
												เงินประเดิม	เงินชดเชย	และผลประโยชน์ของเงินดังกล่�ว	ทั้งนี้ยอดเงิน

												จะอยู่ในแผนหลัก

หลักเกณฑ์ก�รเลือกแผนก�รลงทุน
	 สม�ชิกเลือกได้ครั้งละ	1	แผน

	 ส�ม�รถเปลี่ยนแผนได้ปีละ	2	ครั้งในรอบปีปฏิทิน	(เดือนใดก็ได้)

	 ฟรีค่�ธรรมเนียมในก�รดำ�เนินก�รเลือกหรือเปล่ียนแผน	(จนกว่�จะเปล่ียนแปลง)

 ทั้งนี้	ศึกษ�ร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์	กบข.	www.gpf.or.th

ขั้นตอนก�รเลือกหรือเปลี่ยนแผนก�รลงทุน
	 1.	สม�ชิกกรอกแบบแสดงคว�มประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนก�รลงทุน	

	 				(ด�วน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่	www.gpf.or.th)		แนบสำ�เน�บัตรประช�ชน

		 			(รับรองสำ�เน�ถูกต้อง)		

	 2.	สม�ชิกส่งเอกส�รม�ยัง	กบข.	ที่อยู่	ตู้	ปณ.	12	ปณ.	ส�ทร	กรุงเทพฯ	10341	

	 			(ไม่ต้องส่งเอกส�รผ่�นส่วนร�ชก�ร)

	 3.	กบข.	ดำ�เนินก�รเปลี่ยนแผนก�รลงทุนให้สม�ชิกในวันที่	25	ของเดือนถัดไป

	 4.	กบข.	ส่งหนังสือยืนยันก�รเปลี่ยนแปลงแผนก�รลงทุนไปยังสม�ชิก

เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข. เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข.

3. ออมต่อกับ กบข. ... หยุดทำ�ง�น...ไม่หยุดทำ�เงิน
เกษียณแล้ว..	 หล�ยท่�นคงรู้สึกดีใจที่ได้พัก	 ไม่ต้องตื่นเช้�แต่งตัวไปทำ�ง�นเหมือนทุกวัน

กอ่นหน�้นี	้คำ�ถ�มกค็อืแลว้เร�จะมชีวีติตอ่ไปเรือ่ยๆ						อย�่งไรในเมือ่ภ�ระค�่ใชจ้�่ยยงัคงมอียู่

จะบริห�รเงินก้อนท่ีได้จ�ก	 กบข.	 อย่�งไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดเข้�ทำ�นอง	 “หยุดทำ�ง�น..

ไม่หยดุทำ�เงนิ”						ถ�้ท�่นสม�ชิกยงัไมแ่ผนชดัเจนว�่จะนำ�เงนิกอ้นนีไ้ปทำ�อะไร										จะลงทนุธรุกจิ

ก็ไม่ชอบ	ซื้อหุ้นก็ไม่ค่อยถนัด	กบข.	ขอแนะนำ�ให้ท่�นใช้บริก�ร	“ออมต่อกับกบข.”

ออมต่อกับ กบข. คืออะไร

ออมต่อกับ	กบข.	คือก�รฝ�กเงินของท่�นให้	กบข.	บริห�รต่อ	ซึ่งปัจจุบัน	กบข.	ส�ม�รถทำ�

ผลตอบแทนก�รลงทุนเฉลี่ยได้ประม�ณ	7%	ซึ่งถือว่�อยู่ในเกณฑ์ดีเพร�ะม�กกว่�เงินฝ�ก

และชนะเงินเฟ้อ	

ท�งเลือกในก�รออมต่อ 

ในก�รออมต่อกับ	กบข.	ท่�นสม�ชิกส�ม�รถเลือกออมต่อได้	4	รูปแบบ	

รูปแบบที่ 1: ออมต่อเต็มจำ�นวน 

วิธีนี้คือออมเงินทั้งหมดของท่�นไว้กับ	 กบข.	 ท่�นต้องก�รใช้เมื่อไรก็ม�แจ้งคว�มประสงค์

ขอนำ�เงินออก	

รูปแบบที่ 2: ขอรับเงินบ�งส่วน ที่เหลือออมต่อ 

วิธีนี้เหม�ะสำ�หรับสม�ชิกที่ต้องก�รใช้เงินเพียงส่วนเดียว	 ส่วนที่เหลือยังไม่จำ�เป็นต้องใช	้

ก็ออมต่อไว้ก่อน

รูปแบบที่ 3: ขอทยอยรับเป็นงวดๆ ส่วนเหลือออมต่อ 

วิธีนี้เหม�ะสำ�หรับสม�ชิกที่ชัดเจนว่�ต้องก�รใช้เงินเดือนละเท่�ไรก็แจ้งเลขบัญชีธน�ค�ร

ให้	 กบข.	 โอนให้ได้ทุกเดือน	 หม�ยเหตุกันนิดหนึ่งว่�เงินที่จะให้โอนต้องไม่ต่ำ�กว่�เดือนละ	

3,000	บ�ท	ค่�ใช้จ่�ยในก�รโอนเป็นค่�ใช้จ่�ยที่สม�ชิกต้องรับผิดชอบ	

คู่มือสม�ชิก กบข. 101คู่มือสม�ชิก กบข.100



ก�รบริห�รเงินออมให้เพิ่มพูน
ด้วยก�รเลือกลงทุนที่เหม�ะสมกับตัวเอง
	 ขอแนะนำ�ช่องท�งก�รลงทุนเพื่อใช้บริห�รเงินออมเพื่อให้งอกเงย	 เพื่อให้สม�ชิก
พิจ�รณ�เพิ่มเติมจ�กก�รลงทุนกับ	กบข.	ดังต่อไปนี้

 ก�รฝ�กเงินกับธน�ค�ร ก�รซื้อพันธบัตร สล�กออมสิน 
 หรือสล�ก ธกส.ฯลฯ 
	 มีหล�ยรูปแบบและบ�งรูปแบบได้รับก�รยกเว้นภ�ษีด้วย

 ก�รทำ�ประกันชีวิต
	 เป็นก�รสร้�งหลักประกันให้ตนเองและครอบครัว	 เพร�ะเมื่อมีเหตุก�รณ์ที่ไม่
ค�ดคิดเกิดขึ้น	 บริษัทประกันจะจ่�ยเงินก้อนหนึ่งต�มที่ระบุในสัญญ�ให้แก่ผู้รับประโยชน์
หรือในกรณีที่ผู้เอ�ประกันมีชีวิตอยู่จนครบกำ�หนดสัญญ�	 ก็จะมีเงินสะสมจำ�นวนหนึ่ง
ไว้ใช้จ่�ยในย�มชร�	 	 ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละแบบ	 นอกจ�กนี้	 ในปัจจบัน
ยังมีกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์หรือสะสมทรัพย์	 ซึ่งให้ผลตอบแทนอัตร�
ที่น่�สนใจออกม�ให้เลือกอย่�งหล�กหล�ยด้วย
	 ก�รทำ�ประกันชีวิต จึงต้องให้คว�มสนใจในร�ยละเอียดของกรมธรรม์เป็น
อย่�งดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้	 เบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอ�ยุ
สัญญ�	 10	 ปีขึ้นไป	 ส�ม�รถนำ�ม�หักลดหย่อนภ�ษีได้ในอัตร�ปีละไม่เกิน	 100,000	 บ�ท	
อีกด้วย
       
 ก�รลงทุนในกองทุนรวม
	 กองทุนรวม	คือ	กองทุนซึ่งระดมเงินของนักลงทุนหล�ยๆ	คนม�รวมกัน	แล้วนำ�
ไปลงทุนแสวงห�ผลประโยชน์ต�มวัตถุประสงค์หรือนโยบ�ยก�รลงทุนของกองทุนนั้นๆ

เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข.เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข. เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข.

รูปแบบที่ 4: ขอรับเงินบ�งส่วน ที่เหลือขอรับเป็นงวดๆ 

วิธีนี้ก็เป็นลูกผสมระหว่�งวิธีที่	2	และวิธีที่	3	สม�ชิกขอรับเงินไปก่อนก้อนหนึ่ง	ที่เหลือ

ก็ระบุจำ�นวนเงินให้	กบข.	โอนเข้�บัญชีให้

ออมต่อกับ กบข. ดีอย่�งไร

สร้�งคว�มต่อเนื่องในก�รบริห�รเงินออมให้งอกเงย

คล่องตัวในก�รบริห�รเงินออม	 ห�กจำ�เป็นต้องใช้เงินระหว่�งที่ออมต่อกับ	 กบข.	

ส�ม�รถขอนำ�เงินบ�งส่วนออกม�ได้	 โดย	 กบข.เปิดโอก�สให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ก�รออมต่อได้ปีละ	1	ครั้ง	

ได้เงินเพิ่มขึ้นเมื่อมูลค่�หน่วยลงทุน	(NAV)	เพิ่มขึ้น	

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจ�กก�รออมต่อจะได้รับก�รยกเว้นภ�ษี	

1.

2.

3.

4.

ขั้นตอนก�รออมต่อ

สม�ชิก	กรอกแบบฟอร์ม	กบข.	รง	008/1/2555	พร้อมระบุคว�มประสงค์ฝ�กให้

กองทุนบริห�รต่อและแนบหลักฐ�นต�มที่กำ�หนด	จ�กนั้นสม�ชิกส่งเอกส�รที่ส่วน

ร�ชก�รต้นสังกัด

สว่นร�ชก�ร	ตรวจสอบสทิธพิรอ้มแนบเอกส�รทีเ่กีย่วขอ้งของสม�ชกิสง่ม�ที	่					กบข.

กบข.	 ตรวจสอบเอกส�รและดำ�เนินก�รต�มคว�มประสงค์ของสม�ชิกและแจ้งให้

สม�ชิกทร�บภ�ยใน	7	วัน	

1.

2.

3.

คู่มือสม�ชิก กบข. 103คู่มือสม�ชิก กบข.102



ซึ่งก�รจัดตั้งกองทุนรวมต้องได้รับก�รอนุญ�ตจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	(กลต.)
 ก�รลงทุนผ่�นกองทุนรวมเป็นช่องท�งที่น่�สนใจเพร�ะ
	 		-	มีมืออ�ชีพดูแลด้�นก�รลงทุน
	 		-	มีก�รกระจ�ยก�รลงทุน	ผู้ลงทุนแต่ละคนไม่ต้องใส่เงินม�ก	โดยลงทุน
	 				เพียง	2,000	บ�ท	แต่จะได้เป็นเจ้�ของร่วมในสินทรัพย์ของกองทุน
	 				ต�มสัดส่วนของเงินลงทุน
	 		-	มีสภ�พคล่อง	โดยเฉพ�ะกองทุนเปิด	และกองทุนปิดที่มีตล�ดรองรับ
	 		-	มีท�งเลือกในก�รลงทุนหล�กหล�ย
	 		-	มี	กลต.	คอยกำ�กับดูแล	และมีผู้รักษ�ผลประโยชน์ของกองทุน	(Trustee)
	 		-	มีสิทธิประโยชน์ท�งภ�ษี	ผู้ลงทุนได้รับก�รยกเว้นภ�ษี	(Capital	Gain)

 กองทุนรวมเพ่ือก�รเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
	 เป็นกองทุนรวมรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษกว่�กองทุนรวมทั่วไปตรงที่ให้

สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีด้วย	โดยมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีดังนี้	

	 ผู้ลงทุนใน	 RMF	 ส�ม�รถหักลดหย่อนภ�ษีได้สูงสุดถึงปีละ	 15%	 ของเงินได้

พึงประเมินทั้งปี	 แต่ต้องไม่เกิน	 500,000	 บ�ท	 เมื่อนับรวมกับเงินที่สะสมเข้�กองทุน

สำ�รองเลี้ยงชีพ	หรือ	กองทุน	กบข.	แล้ว	ทั้งนี้	ก�รลงทุนใน	RMF	จะต้องลงทุนเพิ่มอย่�ง

ต่อเนื่องอย่�งน้อยปีละ	 5,000	 บ�ท	 โดยกรมสรรพ�กรอนุญ�ตให้เว้นก�รลงทุนได้ไม่

เกินกว่�	 1	 ปีติดต่อกันเท่�นั้น	 นอกจ�กนี้เงินที่ลงทุนใน	 RMF	 ต้องถือไว้ไม่น้อยกว่�	

5	ปี	และถือจนกว่�อ�ยุผู้ลงทุนเกิน	55	ปี	จึงจะถอนแล้วได้รับก�รยกเว้นภ�ษี

	 ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนใน	 RMF	 และใช้สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีไปแล้ว	 ห�ก

ต่อม�ผู้ลงทุนไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มเงื่อนไขที่กำ�หนดในวรรคก่อน	 ผู้ลงทุนจะต้องชำ�ระ

คืนสิทธิประโยชน์ที่ได้รับไปเป็นระยะเวล�	 5	 ปี	 ย้อนหลัง	 โดยนับย้อนตั้งแต่ปีก่อนปีที่

ปฏิบัติผิดเงื่อนไขดังกล่�ว	ยกเว้นกรณีที่จำ�เป็นต้องไถ่ถอนด้วยเหตุผู้ลงทุนทุพพลภ�พ	หรือ

เสียชีวิต

       

 กองทุนรวมหุ้นระยะย�ว (Longterm Equity Fund : LTF)
	 เป็นกองทุนรวมรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษกว่�กองทุนรวมทั่วไป	 ตรงที่ให้

สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีด้วย	 โดยมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีของ	 LTF	 มีดังนี้	

	 ผู้ลงทุนใน	 LTF	 ส�ม�รถหักลดหย่อนภ�ษีได้สูงสุดถึงปีละ	 15%	 ของเงิน

ได้พึงประเมินทั้งปี	 แต่ต้องไม่เกิน	 500,000	 บ�ท	 สิทธิในก�รหักลดหย่อนภ�ษีของก�ร

ลงทุนใน	LTF	จะมีถึงปี	2559	เท่�นั้น

	 ผู้ลงทุนจะต้องถือครองหน่วยลงทุนท่ีซื้อในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่� 5 ปี	

ปฏิทิน	โดยนับแยกต�มวันที่ทำ�ร�ยก�รที่ซื้อในแต่ละครั้ง

	 เงินหรือประโยชน์ที่ได้รับจ�กก�รไถ่ถอน	 LTF	 ที่ลงทุนม�แล้วไม่น้อยกว่�	 5	 ปี

ปฏิทิน	จะได้รับก�รยกเว้นภ�ษี

	 ในกรณีผู้ลงทุนถอนก�รลงทุนใน	LTF	ก่อนครบ	5	ปีปฏิทิน	 ยกเว้นกรณีผู้ลงทุน

ทุพพลภ�พหรือเสียชีวิต	 ผู้ลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีพร้อมเงินเพิ่มต�ม

ม�ตร�	 27	 แห่งประมวลรัษฎ�กร	 และต้องเสียภ�ษีเงินได้สำ�หรับส่วนกำ�ไร	 (Capital	

Gain)	ที่เกิดขึ้นด้วย

เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข. เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข.
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ก�รว�งแผนบริห�รภ�ษีเพื่อลดก�รเสียภ�ษีให้น้อยลง
	 ก�รบริห�รภ�ษีให้น้อยลงไม่ใช่เร่ืองย�ก	 แถมคุณยังส�ม�รถออมเงินหรือลงทุนควบคู่

ไปด้วยกันได้อีก	 เพร�ะก�รออมเงินหรือก�รลงทุนบ�งประเภทจะให้สิทธิในก�รนำ�เงินที่

คุณออมหรือลงทุนม�ร่วมหักค่�ลดหย่อนและยกเว้นก�รเสียภ�ษีได้อีกด้วย	เช่น

 ก�รทำ�ประกันชีวิต 

	 ร�ยละเอียดหน้�	99

 ก�รลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือก�รเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 

	 ร�ยละเอียดหน้�	100

 ก�รลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะย�ว (Longterm Equity Fund : LTF)   

	 ร�ยละเอียดหน้�	101

 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อ�ศัย

 เงินบริจ�ค 

	 หักลดหย่อนได้ไม่เกิน	10%	ของเงินได้หลังจ�กหักค่�ใช้จ่�ยและค่�ลดหย่อนแล้ว

 เงินค่�เลี้ยงดูบุพก�รี

	 ผู้มีเงินได้ส�ม�รถหักลดหย่อนได้ทั้งบิด�	 ม�รด�	 หรือจะหักคนใดคนหนึ่งก็ได	้

โดยส�ม�รถหักลดหย่อนได้ทั้งพ่อแม่ของตนเองและพ่อแม่ของคู่สมรส	คนละ	30,000	บ�ท	

โดยมียอดรวมสูงสุดไม่เกิน	 120,000	 บ�ท	 หรือไม่เกิน	 4	 คน	 ทั้งนี้ถ้�บิด�	 ม�รด�	

มีบุตรหล�ยคน	จะมีบุตรใช้สิทธิได้เพียงคนเดียวเท่�นั้น

	 นอกจ�กร�ยก�รดังกล่�วข้�งต้นนี้ ยังมีร�ยได้อื่นๆ	 ที่อ�จนำ�ม�รับก�รยกเว้น

ภ�ษีได้	 ซึ ่งควรศึกษ�ให้ดีว่�ร�ยได้ใดที่ส�ม�รถนำ�ม�ลดหย่อนภ�ษีได้	 ทั ้งนี ้	 เพื ่อ

ผลประโยชน์ในก�รประหยัดค่�ใช้จ่�ยท�งภ�ษีของตัวท่�นเอง

เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข. เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข.

คู่มือสม�ชิก กบข. 107คู่มือสม�ชิก กบข.106



รอบรู้เรื่องก�รทำ�ประกัน
 ก�รทำ�ประกันชีวิต 

	 เปรียบเสมือนก�รซื้อคว�มคุ้มครองให้ตนเองและครอบครัวจ�กเหตุก�รณ์ที่

ไม่ค�ดคิด								ที่อ�จเกิดขึ้นได้ในอน�คต									และกรมธรรม์ของประกันชีวิตบ�งประเภทยังถือเป็น

เครื่องมือในก�รออมอีกท�งหนึ่งด้วย	 ทั้งนี้	 ก�รทำ�ประกันชีวิตจะส่งผลประโยชน์สูงสุด

ให้กับตนเองและครอบครัวได้นั้น	 ผู้ทำ�ประกันจะต้องว�งแผนในก�รเลือกประเภทของ

ก�รประกันภัยให้เหม�ะสมกับตนเอง

 ก�รทำ�ประกันสุขภ�พ 

 ห�กต้องก�รให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด	 คุณจะต้องทร�บคว�มต้องก�รของ

ตนเองก่อน	 โดยดูว่�คุณต้องก�รคว�มคุ้มครองเพิ่มเติม	 นอกเหนือจ�กสวัสดิก�ร

รักษ�พย�บ�ลจ�กที่ทำ�ง�นหรือจ�กประกันสังคมที่คุณมีอยู่เท่�ไร	 ก็จะทำ�ให้คุณทร�บ

ว่�คุณต้องซ้ือประกันสุขภ�พเพิ่มในส่วนที่ข�ดไปหรือต้องก�รอย่�งไร แต่สำ�หรับ

ผู้ที ่ไม่มีสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลจ�กที่ทำ�ง�นหรือจ�กประกันสังคม	 ก�รซื้อประกัน

สุขภ�พจะเปรียบเสมือนก�รเพิ่มคว�มคุ้มครองให้กับสุขภ�พของตนเอง	 ซึ่งรวมถึงก�ร

แบ่งเบ�ภ�ระค่�ใช้ จ่�ยในกรณีที่ตนเจ็บป่วยและต้องเข้�รับก�รรักษ�พย�บ�ล

ในโรงพย�บ�ล

	 ห�กคุณทำ�ประกันชีวิตไว้แล้ว	 และต้องซื้อประกันสุขภ�พเพิ่ม	 คุณส�ม�รถทำ�

ได้โดยซื้อสัญญ�ประกันสุขภ�พเพิ่มเติมแนบกับสัญญ�หลัก โดยค่�ใช้จ่�ยที่ท�งบริษัท

ประกันจ่�ยให้จะครอบคลุมตั้งแต่ค่�ห้อง	 ค่�อ�ห�ร	 ค่�บริก�รพย�บ�ล	 ค่�ย�	 ค่�น้ำ�เกลือ	

และค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ	 และเมื่อเลือกเบิกจ�กที่ทำ�ง�นหรือกับกรมธรรม์ท�งใดท�งหนึ่งแล้ว	

ห�กได้รับก�รชดเชยจนครบถ้วนต�มใบเสร็จครั้งนั้นแล้ว	 ก็จะไม่ส�ม�รถไปขอเบิกจ�ก

ที่อื่นได้อีก

 ก�รทำ�ประกันภัย 

	 เปรียบเสมือนก�รสร้�งร�กฐ�นที่มั่นคงและปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินที่

อ�จเกิดจ�กคว�มเสียห�ยอย่�งที่ไม่ค�ดคิดม�ก่อน	 พร้อมทั้งยังช่วยเสริมให้ก�รว�งแผน

ท�งก�รเงินของผู้ทำ�ประกันไม่สะดุดหรือกระทบเมื่อเกิดเหตุร้�ยขึ้น

 ก�รทำ�ประกันภัยเพื่อที่อยู่อ�ศัย 

	 แบ่งเป็น	 2	 แบบ	 คือ	 ก�รประกันอัคคีภัยธรรมด�	 และประกันอัคคีภัยสำ�หรับ

ที่อยู่อ�ศัย	 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำ�หรับที่อยู่อ�ศัยจะมี

คว�มคุ้มค่�ม�กกว่�กรมธรรม์อัคคีภัยธรรมด�	 เพร�ะนอกจ�กก�รได้รับคว�มคุ้มครองที่

ม�กกว่�แล้ว	ก�รจ่�ยค่�เบี้ยประกันภัยยังคุ้มค่�กว่�อีกด้วย

เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข. เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข.
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เตรียมตัวก่อนกู้เงินซื้อบ้�น
            ก�รซ้ือบ้�นถือเป็นก�รลงทุนอย่�งหน่ึง	เพร�ะนอกจ�กจะใช้เป็นท่ีอยู่อ�ศัยแล้ว

ยังส�ม�รถเปลี่ยนเป็นให้เช่�หรือข�ยเป็นร�ยได้ให้กับครอบครัวได้	 นอกจ�กนี้	 ยังได้สิทธิ

ในก�รนำ�ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้�นไปหักลดหย่อนภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�สูงถึง	100,000	บ�ท	

สำ�หรับปีภ�ษีนั้นอีกด้วย	 คนที่คิดจะมีบ้�นจำ�เป็นต้องมีทั้งเงินออมสำ�หรับซื้อบ้�น	 และ

เป็นค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ	รวมทั้งต้องมีข้อมูลประกอบก่อนซื้อบ้�นด้วย	

ฉล�ดซื้อบ้�น

	 -	เลือกร�ค�บ้�นที่เหม�ะสมกับตนเอง	โดยคิดจ�กร�ยได้ทั้งครอบครัว	x	30

	 -	เตรียมเงินเก็บ	30	–	50%	ของร�ค�บ้�น	เพื่อจ่�ยค่�เงินด�วน์	10%	และเผื่อ

	 		เป็นค่�ตกแต่งบ้�นและหลักประกันกรณีไม่มีร�ยได้กระทันหัน

	 -	ต้องมีกำ�ลังผ่อนต่อเดือนประม�ณ	25	–	30%	ของร�ยได้

ตัวอย่�ง

	 -	ส�มแีละภรรย�	เงนิเดอืนรวมกนั	100,000	บ�ท	x	30	=	ส�ม�รถซือ้บ�้นร�ค�		

	 		3,000,000	บ�ทได้

	 -	ต้องมีเงินเก็บ	30%	ของร�ค�บ้�น	=	400,000	บ�ท	

	 		เพื่อจ่�ยค่�เงินด�วน์	10%	ของร�ค�บ้�น	=	300,000	บ�ท

	 		เพื่อจ่�ยส่วนที่ข�ดจ�กก�รประเมินของธน�ค�ร	ประม�ณ	10-15%

	 		เพื่อเป็นเงินผ่อนร�ยเดือนในกรณีตกง�นหรือเสียชีวิต

	 		เพื่อเป็นค่�ตกแต่ง

	 -	ต้องมีกำ�ลังผ่อนต่อเดือน	25%	ของร�ยได้	=	25,000	บ�ท

วิธีลดภ�ระดอกเบี้ยเงินกู้ด้วยก�รรีไฟแนนซ์
	 ในปัจจุบันอัตร�ดอกเบี้ยมีคว�มผันผวนตลอดเวล�	 ซึ่งห�กคุณซื้อบ้�นในช่วงที่

อัตร�ดอกเบี้ยมีร�ค�แพง	และต่อม�เมื่ออัตร�ดอกเบี้ยในตล�ดลดลง							คุณก็ส�ม�รถทำ�ก�ร

รีไฟแนนซ์เพื่อขอลดดอกเบี้ยที่ต้องจ่�ยไปได้	 เพร�ะก�รรีไฟแนนซ์ก็คือก�รที่ลูกหนี้ขอ

โอนย้�ยหนี้จ�กเจ้�หนี้หรือสถ�บันก�รเงินแห่งหนึ่ง	 เพื่อไปเป็นลูกหนี้ของเจ้�หนี้หรือ

สถ�บันก�รเงินแห่งใหม่	หรือโอนหนี้ไปยังสินเชื่ออีกร�ยก�รหนึ่งในสถ�บันก�รเงินเดียว

กัน	 ทั้งนี้	 ก่อนตัดสินใจทำ�ก�รรีไฟแนนซ์	 คุณควรรู้ว่�อัตร�ดอกเบี้ยได้ลดต่ำ�ลงในเฉพ�ะ

ปีแรกๆ หรือไม่ เพร�ะถ้�เปรียบเทียบคว�มคุ้มค่�ระหว่�งดอกเบี้ยท่ีจ่�ยซึ่งประหยัด

ได้ต่องวด	 กับค่�ใช้จ่�ยในก�รรีไฟแนนซ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้ว	 ไม่แตกต่�งจ�กธน�ค�ร

เดิมที่กู้	ไม่น่�จะต้องมีก�รรีไฟแนนซ์

	 ก�รเลือกสถ�บันก�รเงินหรือธน�ค�รที่คุณต้องก�รไปกู้เงินซื้อบ้�นนั้น	ควร

พิจ�รณ�จ�กหลักเกณฑ์เง่ือนไขและอัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะย�วเป็นหลัก ซึ่งห�ก

เป็นธน�ค�รที่มีชื่อเสียงในด้�นก�รให้สินเชื่อที่อยู่อ�ศัย	 ก็ยิ่งสร้�งคว�มมั่นใจในก�รกู้ยืม

ให้กับลูกค้�ได้ม�กขึ้น

กู้อย่�งไรให้ผ่�นฉลุย

 - อย่�กู้เกินกำ�ลัง		สถ�บันก�รเงินส่วนใหญ่มักให้กู้ในวงเงินที่จะทำ�ให้ผ่อนชำ�ระ 

ไม่เกิน	 40%	 ของร�ยได้ต่อเดือน	 เช่น	 มีร�ยได้	 20,000	 บ�ทต่อเดือน	 ไม่ควรผ่อนชำ�ระ

เกิน	8,000	บ�ทต่อเดือน	

 - ชำ�ระหนี้ที่มีอยู่เดิมให้หมดเสียก่อน	ห�กยังมีหนี้ต่�งๆ	ค้�งอยู่	เช่นกู้ซื้อรถยนต์	

หรือกู้สินเชื่อบุคคลอื่นๆ	อยู่	ควรชำ�ระหนี้เหล่�นั้นให้หมดก่อน	เพร�ะห�กมีภ�ระผ่อนม�ก	

จะทำ�ให้สัดส่วนที่ให้กู้ได้	40%	ของร�ยได้ลดลง	และอ�จกู้ได้ในจำ�นวนไม่เพียงพอ

 - เตรียมเอกส�รให้พร้อม ได้แก่	บัตรประช�ชน	ทะเบียนบ้�น	ใบรับรองเงินเดือน

และ	Statement	ของธน�ค�รที่มีร�ยได้เข้�บัญชีย้อนหลังประม�ณ	6	เดือน

เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข. เข้�ใจก�รว�งแผนก�รเงินจ�ก กบข.
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แนวท�งก�รกู้เงินเพื่อก�รศึกษ�
	 ก�รศึกษ�ถือเป็นเครื่องมือเริ่มต้นของก�รออมก็ว่�ได้ เพร�ะก�รที่เร�จะ

ส�ม�รถมีเงินไว้เพื่อเก็บออมได้นั้น	คงปฏิเสธไม่ได้ว่�เร�ต้องมีก�รศึกษ�พอสมควร	เพื่อ

นำ�ม�ประกอบวิช�ชีพที่เร�ถนัด น่ันหม�ยถึงก�รสร้�งร�ยได้ให้กับตนเองและครอบครัว

ซึ่งร�ยได้ส่วนนั้นเร�ควรมีก�รจัดสรรไว้สำ�หรับก�รออม	 เพื่อเก็บเงินไว้ใช้ในอน�คต	หรือ

ย�มชร�

	 ก�รศึกษ�	 ยังเปรียบได้กับก�รลงทุนอีกลักษณะหนึ่งนั่นก็คือ	 ห�กคุณมีก�ร

ศึกษ�ที่สูงขึ ้น	 ย่อมเป็นใบเบิกท�งที่จะพ�คุณไปสู่คว�มก้�วหน้�ในหน้�ที่ก�รง�นที่

สูงขึ้น	ซึ่งรวมถึงก�รสร้�งร�ยได้ที่เพิ่มม�กขึ้นให้กับตนเองและครอบครัว

	 ปัจจุบัน	 องค์กรหล�ยแห่งไม่ว่�จะเป็นภ�ครัฐ	 หรือเอกชน	 ล้วนเล็งเห็นคว�ม

สำ�คัญของก�รศึกษ�ด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งบ�งองค์กรยังได้ให้ก�รสนับสนุนในก�รศึกษ�

ต่อของบุคล�กรภ�ยในองค์กรด้วยรูปแบบวิธีก�รต่�งๆ	 ไม่ว่�จะเป็นก�รจัดอบรมภ�ยใน	

ให้แก่พนักง�น	 ก�รให้ทุนก�รศึกษ�แก่พนักง�นดีเด่น	 หรือแม้กระทั่งก�รจัดโครงก�ร

สวัสดิก�รเกี่ยวกับก�รกู้ยืมเงินเพื่อนำ�ไปศึกษ�ต่อให้แก่พนักง�นภ�ยในองค์กรอีกด้วย

บทสรุป
	 ก�รออมเงินอย่�งต่อเน่ืองเป็นประจำ�ทุกเดือน	 อ�จเป็นส่ิงท่ีทำ�ได้ย�กสำ�หรับบ�งคน

เพร�ะในปัจจุบันมีสิ่งล่อใจม�กม�ยที่ทำ�ให้เร�ใช้จ่�ยไปอย่�งลืมตัว	 เงินที่ตั้งใจจะเก็บออม

ก็มีอันต้องเลื่อนออกไปเรื่อยๆ	 ดังนั้น	 เพื่อสร้�งวินัยในก�รออมเงิน	 คุณควรมีก�รว�งแผน

ท�งก�รเงินให้รอบคอบ	เพ่ือท่ีคุณจะได้มีเงินออมไว้ใช้ในย�มชร�อย่�งเพียงพอต�มที่ต้องก�ร

	โดยที่คุณเองก็ยังมีคว�มสุขกับก�รใช้เงินในชีวิตปัจจุบัน

	 คุณควรรู้สถ�นะท�งก�รเงินของตนเองหรือคู่สมรสก่อนที่จะเริ่มว�งแผนท�ง

ก�รเงิน		โดยนำ�สินทรัพย์ทั้งหมดรวมกันแล้วหักด้วยหนี้สินทั้งหมด							ก็จะทำ�ให้คุณรู้ว่�คุณ

มีทรัพย์สินอยู่ม�กน้อยเพียงใด	 ในก�รที่จะนำ�ทรัพย์สินส่วนนี้ไปทำ�ให้บรรลุเป้�หม�ย

ท�งก�รเงินได้ต�มท่ีต้องก�ร	 ซ่ึงจะเร่ิมต้ังแต่ก�รควบคุมค่�ใช้จ่�ยในปัจจุบันไปจนถึงก�รมีเงิน

ใช้อย่�งพอเพียงในวัยเกษียณ	 โดยคุณต้องระบุเป้�หม�ยท�งก�รเงินให้ชัดเจน	 และแสดง

ออกม�เป็นตัวเงินได้อย่�งมีเหตุผล	และทำ�ให้บรรลุได้ต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด

	 ก�รบรรลุเป้�หม�ยท�งก�รเงินให้ได้ต�มระยะเวล�ที่กำ�หนดไว้	 คุณควรจัดทำ�

แผนก�รเงินให้ชัดเจน										ซึ่งบ�งแผนอ�จครอบคลุมไปถึงก�รบริห�รเงิน						เช่น						ก�รจัดทำ�บัญชี

ร�ยรับร�ยจ่�ยเพื่อควบคุมก�รใช้เงิน	 หรือบ�งแผนอ�จเกี่ยวข้องกับก�รออมและก�ร

ลงทุน	 เพื่อจะช่วยให้มีเงินสำ�รองไว้ใช้ในย�มฉุกเฉินและเพิ่มคว�มมั่งคั่งในอน�คตได	้

จ�กนั้นให้จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของเป้�หม�ยที่ได้ว�งแผนไว้	 โดยอ�จตัดเป้�หม�ยที่มี

คว�มสำ�คัญน้อยที่สุดออกไปต�มคว�มเหม�ะสม
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	 และเมื่อได้แผนก�รท่ีชัดเจนแล้ว ให้ลงมือปฏิบัติต�มวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ัง

เป้�หม�ยไว้	 ห�กจะให้รู้ว่�แผนที่คุณตั้งไว้ส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยหรือไม่	 คุณควรมีก�ร

วัดผลหลังจ�กได้ปฏิบัติต�มแผนก�รเงินที่กำ�หนดไว้แล้ว	 และห�กยังไม่บรรลุเป้�หม�ย

ต�มท่ีต้ังไว	 ควรปรับเปล่ียนแผนให้ลงตัว เช่น อ�จจะขย�ยระยะเวล�ออกไปหรือปรับลด

เป้�หม�ยลงม�ก็ได้

	 อย่�งไรก็ต�ม	 คุณควรปรับแผนก�รเงินให้เหม�ะกับสภ�พแวดล้อมและคว�ม

ต้องก�รของตนเองอยู่เสมอ เพร�ะขั้นตอนของก�รว�งแผนท�งก�รเงินอ�จเปล่ียนไป

ต�มจังหวะชีวิตในแต่ละช่วงวัย
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