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สารจากเลขาธิการ

สวัสดีคะทานสมาชิก กบข. ทุกทาน

ป 2553 ผานไปแลวนะคะ ภาพรวมเศรษฐกิจของปท่ี
แลวถือวาเติบโตสูงมากเม่ือเทียบกับป 2552 ซ่ึงไทยและ
อีกหลายประเทศกำลังฟนตัวจากเศรษฐกิจตกต่ำ 
สำหรับป 2554 สถานการณอาจไมดีเทาปที่เพ่ิงผานมา 
แตก็คาดวาจะเติบโตตอเน่ืองเหตุก็เพราะยุโรปและ
สหรัฐฯ ยังไมฟนตัวชัดเจนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ ยังไมสงผลท่ีเห็นเปนรูปธรรม อัตราวางงาน
ยังสูงอยูถึง 10% ประเทศไทยท่ีพ่ึงพาการสงออกไป
ประเทศเหลาน้ีคงตองรอไปอีกสักระยะ

สำหรับ กบข. เอง ป 2553 ท่ีผานมาถือไดวาเปนปแหง
การเปล่ียนแปลงหลายอยาง ไมวาจะเปนการริเร่ิม
จัดสวัสดิการ ท่ี มีกรอบนโยบายชัดเจนวา มุ ง เนน
“ลดรายจาย เพ่ิมรายได และสรางความสุข” โครงการ
แผนทางเลือกในการลงทุน (My Choice... My Chance 
เราเลือกได) ท่ีเปดโอกาสใหสมาชิกเลือกเปล่ียนแผน
ลงทุนไดตามความเส่ียงท่ีตองการสมาชิกท่ีไมอยาก
เปล่ียน กบข. ก็จะยังคงบริหารอยูภายใตกรอบ พ.ร.บ.
กบข. หรือเรียกวาบริหารตามแผนหลักตอไป โครงการ
เลขาธิการเดินสายพบปะสมาชิกในตางจังหวัด โครงการ
สัมมนาผูแทนสมาชิก โครงการสัมมนาคลังเขตและคลัง
จังหวัด ฯลฯ เหลาน้ีตางก็ทำข้ึนมาเพ่ือเช่ือมตอความ
ผูกพันระหวาง กบข. กับสมาชิกใหเขาใจซ่ึงกันและกัน
มากข้ึน

สำหรับประเด็นเรียกรองแกไขสูตรบำนาญท่ีสมาชิก
หลายทานใหความสนใจเปนพิเศษ สารฉบับน้ีก็ไดมี
การเรียบเรียงเร่ืองราวประวัติความเปนมา พรอมนำ
เสนอสถานะลาสุดอยางละเอียดใหผูสนใจทุกทานได
อาน ขอย้ำเพียงแตวาผู ท่ีสามารถเสนอแกไขไดคือ     



นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย
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กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเทาน้ัน เพราะเงิน
บ ำ น า ญ เ ป น เ งิ น ท่ี ส ม า ชิ ก รั บ โ ด ย ต ร ง จ า ก
กรมบัญชีกลาง กบข. ไมมีสวนเก่ียวของกับเงินสวนน้ี 
แตก็ใชวา     กบข.  จะปฏิเสธไมยอมรับรูส่ิงท่ีสมาชิกเรียกรอง
นะคะ นับแตเขารับตำแหนง ดิฉันไดรับทราบขอกังวลใจ
จากสมาชิกหลายทาน ท้ังท่ีเปนเอกสารสงเขามาและ
เม่ือคร้ังเขารวมสัมมนา หรือเม่ือเดินสายไปพบสมาชิก
ในตางจังหวัด ขอเรียนวา กบข. ก็ไมไดน่ิงนอนใจ ไดมี
การรวบรวมเอกสารขอรองเรียนตางๆ นำเสนอรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง พรอม
กับติดตามความคืบหนาในประเด็นน้ีอยางตอเน่ือง
แนนอนวาทันทีที่มีขอสรุป กบข. จะแจงใหสมาชิกทราบ
ทันที

ในฐานะเลขาธิการ ตัดสินใจเขามารับภาระบริหารเงิน
ออมของสมาชิกทุกทาน ดิฉันขอใหคำม่ันใหทุกทาน
สบายใจวา กบข. จะดูแลเงินออมของทานเปนอยางดี 
ดิฉันม่ันใจวาดวยทีมงานท่ีมีความมุงม่ัน มีประสิทธิภาพ 
ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล กบข. จะสามารถสราง
ผลตอบแทนระยะยาวเฉล่ียท่ีชนะเงินเฟอ และเหนือกวา
อัตราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารแนนอน ขอใหสมาชิก
อยากังวลใจกับผลตอบแทนการลงทุนท่ีผันผวนในแตละ
ป เพราะน่ันเปนภาวะปกติของการลงทุนท่ัวไปท่ีมีวงจร
ข้ึนลงเปนธรรมชาติ ซ่ึงบัดน้ีก็ไดพิสูจน
แลววานับแตต้ัง กบข. มา 14 ป 
กบข.สามารถสรางผลตอบแทน
การลงทุนเฉล่ียประมาณ 7.31%

ขอสวัสดีปกระตาย และอัญเชิญ
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในสากลโลกจงดล
บันดาลใหทุกทานมีความสุข
ตลอดไปคะ
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ผลตอบแทน
การลงทุน

หมายเหตุ 
1. อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 12 เดือน คำนวณจากฐานเงินฝากลูกคา
  รายยอย วงเงิน 3 แสนบาท
2. อัตราเงินเฟอ ขอมูลจาก สำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย
3. ขอมูลป 2553 เปนขอมูลกอนการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 

แผนภูมิแสดงอัตราผลประโยชนสุทธิของเงินกองทุน
สวนสมาชิก เทียบกับอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจำ 12 เดือน อัตราเงินเฟอ 
และอัตราผลตอบแทนตัววัดเทียบ

อัตราผลประโยชนสุทธิสะสมยอนหลัง 12 เดือน 
ดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 12 เดือน
อัตราผลตอบแทนตัววัดเทียบ  
อัตราเงินเฟอ

สัดสวนการลงทุนของ กบข. (ณ 31 ธันวาคม 2553)

ตราสารหน้ีไทย
66%

อสังหาริมทรัพย 4%

ตราสารหน้ีโลก 5%

ตราสารทุนไทย
11%

ตราสารทุนโลก 11%
ลงทุนทางเลือก 3%
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กราฟมูลคาตอหนวยของบัญชีสมาชิกแสดงใหเห็นวา     
ระหวางการลงทุนมูลคาเงินลงทุนอาจผันผวนข้ึนลงตาม 
ภาวะทางเศรษฐกิจ แตในภาพรวมจะเห็นไดวาเงินลงทุน
ของสมาชิกมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนในระยะยาว ซ่ึงแสดงวา
การบริหารจัดการดานการลงทุนของ กบข. ไดบรรลุวัตถุ
ประสงคของการเปนกองทุนเงินออมระยะยาวเพ่ือการ
เกษียณอายุของสมาชิกอยางเหมาะสมตามเปาหมายท่ี
ตองการเอาชนะเงินเฟอ

อัตราผลประโยชนสุทธิสำหรับเงินกองทุน
สวนของสมาชิก (ตอป)

อัตราผลประโยชนสุทธิสำหรับป 2553 8.93%

อัตราผลตอบแทนสะสม (ตอป)

ยอนหลัง 3 ป (ป 2551-2553)  4.01%
ยอนหลัง 5 ป (ป 2549-2553)  4.92%
ต้ังแตต้ังกองทุน (ป 2540-2553) 7.31%

มูลคาตอหนวยของบัญชีสมาชิก (ป 2540 - 2553)
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ระบบบำเหน็จบำนาญในอดีต

ระบบบำเหน็จบำนาญของไทยเร่ิมข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 
โดยการตราพระราชบัญญัติเพ่ือจายเบ้ียบำนาญเม่ือป 
พ.ศ. 2444 เรียกวา “พระราชบัญญัติเบ้ียบำนาญรัตน
โกสินทร ศก 120” ระบบดังกลาวมีการพัฒนาตอเน่ือง
จนถึงสมัยรัชกาลท่ี 9 ไดทรงมีพระกรุณาโปรดเกลาให
ตรา “พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการ
พุทธศักราช 2549” ข้ึนมา 

ท่ีมาของการเปล่ียนแปลงและการจัดต้ัง
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ

ป พ.ศ. 2534 คณะรัฐมนตรีมีมติใหกระทรวงการคลัง 
พิจารณาปรับปรุงระบบบำเหน็จบำนาญขาราชการให
เปนระบบกองทุนสำรองเ ล้ียงชีพกลาง (Centra l 
provident fund) โดยใหใชหลักการคำนวณมิให
ขาราชการเสียสิทธิ และผลของการศึกษาในท่ีสุดออกมา
เปนการจัดต้ังกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ 
(กบข.) 
 
เหตุผลและความจำเปนในการปรับปรุง
ระบบบำเหน็จบำนาญ 

ระบบบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ พ.ศ. 2494 น้ันจะใชเงินเดือนเดือน
สุดทายเปนหลักในการคำนวณ ทำใหรัฐไมสามารถ
ปรับปรุงอัตราเงินเดือนของขาราชการท่ียังรับราชการอยู
ใหสอดคลองกับภาวะคาครองชีพท่ีแทจริงได เพราะหาก
มีการปรับปรุงอัตราเงินเดือนของขาราชการ ก็จะสงผลให
รายจายบำเหน็จบำนาญของขาราชการท่ีออกจากงาน
ไปแลวเพ่ิมสูงข้ึนตามไป

เปดปม
ระบบบำนาญไทย
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ท่ีผานมา รัฐมีภาระผูกพันในการจายบำเหน็จบำนาญ 
โดยเพียงแตต้ังงบประมาณรายจายเปนรายปตามแตจะ
คำนวณภาระเงินไดในแตละปเทาน้ัน ไมมีการกันเงิน
สำรองไวลวงหนา ซ่ึงไมเปนไปตามหลักการบริหารการ
คลังท่ีดี และเม่ือพิจารณาแลวจะพบวา ภาระการจาย
บำเหน็จบำนาญในอนาคตน้ัน เม่ือเทียบเปนอัตราสวน
กับรายจายประจำแลว จะเพ่ิมสูงมาก ทำใหขาดหลัก
ประกันแกผูรับบำนาญและขาราชการปจจุบัน 

พัฒนาการของการจัดต้ังกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ (กบข.)

ในระยะแรกของการศึกษาเพ่ือจัดต้ัง กบข. กระทรวงการ
คลังไดมีแนวคิดท่ีจะจัดต้ังเปนกองทุนบำเหน็จกลาง 
โดยในหลักการจะออกเปนพระราชบัญญัติเปนการ
เฉพาะข้ึนใหม ใหกองทุนมีสถานะเปนนิติบุคคล โดย
ขาราชการและลูกจางประจำทุกคนตองเปนสมาชิก ซ่ึง
ตองสะสมเงินเขากองทุนโดยรัฐบาลจะจายสมทบใหเปน
ประจำทุกเดือนเม่ือขาราชการออกจากราชการจะไดรับ
เงินบำเหน็จเทาน้ัน ยกเวนขาราชการท่ีรับราชการอยู
กอนการจัดต้ังกองทุน ซ่ึงอาจจะไดรับบำเหน็จหรือ
บำนาญจากงบประมาณอีกสวนหน่ึงดวย 

อยางไรก็ดี เม่ือนำรางกฎหมายดังกลาวเสนอคณะ
รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีไดมีขอสังเกตและใหกลับไป
ทบทวนอีกคร้ัง โดยเกรงวาอาจจะมีการไดเปรียบเสีย
เปรียบเกิดข้ึนระหวางขาราชการ ท่ีบรรจุกอน และหลัง
วันท่ีพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช 

ตอมากระทรวงการคลังไดแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมา
ชุดหน่ึงเพ่ือศึกษาการจัดต้ังกองทุนบำเหน็จกลางอีก
คร้ัง โดยในการศึกษาของคณะกรรมการชุดดังกลาวได
นำขอสังเกตของคณะรัฐมนตรี และขอสังเกตจากผูเช่ียว
ชาญดานการเงิน ระหวางประเทศ (International 
Monetary Fund หรือ IMF) มาพิจารณา และในท่ีสุดได
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เสนอรางพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซ่ึงไดผานข้ันตอน
การออกกฎหมายเปนลำดับ จนในท่ีสุดไดตราเปน
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ 
พ.ศ. 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 
28 กันยายน 2539  และมีผลบังคับใชเต็มฉบับเม่ือวันท่ี 
27 มีนาคม 2540 ซ่ึงถือวาเปน “วัน กบข.” และ “วัน
สมาชิก” เน่ืองจากเปนวันท่ี กบข. มีสมาชิกกลุมแรก
จำนวน 1,069,013 คน

ขาราชการท่ีรับราชการกอนต้ัง กบข. 
(กอนป 2540) สามารถเลือกเขา กบข. หรือไมก็ได 

ผูท่ีสมัครใจเขาจะไดรับชดเชยสูตรบำนาญท่ี
เปล่ียนไปดวย  1) เงินประเดิม และ 2) เงินชดเชย

1. เงินประเดิม เพ่ือเปนการ“ชดเชยเงินท่ีหายไปใน
ชวงเวลากอนสมัครเปนสมาชิก กบข.” เงินสวนน้ี
รัฐมีสูตรคำนวณชัดเจนและจายเปนเงินกอน
2. เงินชดเชย เพ่ือเปนการ“ชดเชยเงินท่ีหายไปใน
ชวงเวลาหลังสมัครเปนสมาชิกกบข.” กรณีน้ีรัฐชดเชย
ให 2% ทุกเดือนจนกวาจะเกษียณ

“เงินประเดิม และเงินชดเชยถูกสงเขากบข. เพ่ือใหนำไป
ลงทุนบริหารใหเกิดดอกผล มีสถานะเปนเงินของรัฐ จน
กวาสมาชิกจะเกษียณและเลือกรับบำนาญเทาน้ัน กรณี
สมาชิกเลือกรับบำเหน็จจะไมไดรับเงินกอนน้ี เน่ือง
จากสูตรคำนวณบำเหน็จของระบบเกาและระบบใหม
เหมือนกันจึงไมมีความจำเปนตองชดเชย”

ส่ิงท่ีเปล่ียนไปเม่ือเปนสมาชิก กบข.

ความแตกตางของขาราชการท่ีสมัครใจเขาเปนสมาชิก
กบข. และขาราชการท่ียังคงอยูในระบบราชการเดิม
สิทธิทุกอยางเหมือนเดิม ยกเวน



สูตรคำนวณ
บำนาญ

เงินประเดิม

เงินชดเชย

เงินสะสม

เงินสมทบ

สวัสดิการท่ี 
กบข. จัดหา

ขาราชการ
ระบบเดิม
เงินเดือน
สุดทาย x 
เวลาราชการ 
÷ 50

ไมไดรับจากรัฐ

ไมไดรับจากรัฐ

ไมตองสะสม 
3% ตอเดือน

ไมไดรับสมทบ
จากรัฐ 3% 
ตอเดือน
ไมมีสิทธิ

ขาราชการสมาชิก
กบข.
เงินเดือนเฉล่ีย 
60 เดือนสุดทาย 
x เวลาราชการ ÷ 50 
แตไมเกินรอยละ 70 
ของเงินเดือนเฉล่ีย 
60 เดือนสุดทาย 
รัฐบาลจายชดเชย
สำหรับระยะเวลา
กอนเขา กบข. 
จายใหเฉพาะ
ผูสมัครใจเปน
สมาชิกกบข. ป 2540 
และเลือกรับบำนาญ
รัฐบาลจายชดเชย
สำหรับระยะเวลา
หลังเขากบข. 
ในอัตรา 2% 
ตอเดือน จายให
เฉพาะผูสมัครใจ
เปนสมาชิกกบข. 
ป 2540 และเลือก
รับบำนาญ
รัฐบังคับสะสม 3% 
ตอเดือน สมาชิก
สามารถเลือก
สะสมเพ่ิมไดอีก 12% 
เงินสะสมนำไป
หักภาษีได
รัฐสมทบให 3% 
ตอเดือน

มีสิทธิ

กบข. รายงานสมาชิก09
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ประเด็นท่ีสมาชิกเรียกรอง

ขาราชการท่ีเปนสมาชิก กบข. โดยความสมัครใจในป 
2540 สวนหน่ึงเร่ิมรองเรียนมายังกบข. ในประเด็นเร่ือง
สูตรคำนวณบำนาญท่ีเปล่ียนไป ท้ังท่ี ในความเปน
จริงแลว เงินบำนาญคือเงินท่ีสมาชิกขาราชการรับโดย
ตรงจากกรมบัญชีกลาง “ไมไดรับจากกบข.” นโยบาย
ในการปรับเปล่ียนสูตรคำนวณบำนาญเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงตามมติคณะรัฐมนตรีในป พ.ศ. 2534

อยางไรก็ดี กบข. มิไดน่ิงนอนใจตอปญหาดังกลาวของ
สมาชิก ในป 2550 กบข. ไดรวบรวมขอรองเรียนของ
สมาชิกเร่ืองสูตรบำนาญท่ีมีมาอยางตอเน่ืองสงใหกรม
บัญชีกลางซ่ึงรับผิดชอบโดยตรง เพ่ือพิจารณาหาทาง
แกไข และในป 2552 กรมบัญชีกลางไดวางจางสถาบัน
วิจัยและใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศึกษาสูตรคำนวณบำนาญและการจายบำเหน็จดำรงชีพ
ท่ีเหมาะสม

การดำเนินการของ กบข.
ในประเด็นท่ีเก่ียวของ
กับสูตรบำนาญ ในป 2553

กบข. จัดสัมมนาผูแทนสมาชิกท่ัวประเทศเพ่ือรับฟง
ปญหา ขอรองเรียน และความคิดเห็นในประเด็น
การแกไขสูตรบำนาญ

กบข. ต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาปมประเด็น
สูตรบำนาญท่ีสมาชิกรองเรียน และนำเสนอ
คณะกรรมการ กบข.

กบข. ทำรายงานสรุปผลการศึกษาและสรุป
ขอรองเรียนของสมาชิกประเด็นสูตรบำนาญ
สงใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
และปลัดกระทรวงการคลัง
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สถานะปจจุบัน

อยูระหวางดำเนินการโดยกรมบัญชีกลางในฐานะ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง





จำนวนสมาชิกเปล่ียนแผนลงทุน 
(ขอมูล ณ ส้ินป 2553)          

  แผนตลาดเงิน                              
  แผนตราสารหน้ี                          
  แผนผสมหุนทวี                         
  รวม                                   

4 แผนลงทุน..
เราเลือกได

เพราะสมาชิก กบข. มีความหลากหลาย 
รับความเ ส่ียงจากการลงทุนได ไม
เทากัน กบข. จึงเปดโอกาสใหสมาชิก
ได เ ลือกแผนลงทุนได เองตามความ
สมัครใจ ปจจุบัน กบข. มีแผนลงทุนให
สมาชิกเลือกได 4 แผนตามความเส่ียง
และโอกาสผลตอบแทน ดังน้ี

ความเส่ียง / โอกาสสรางผลตอบแทนการลงทุน

ความสามารถ
ในการยอมรับ
ความเส่ียง

- ภาพตัวอยางเพ่ือสะทอนแนวคิดแผนการลงทุน
- การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลแผนการลงทุน
  กอนตัดสินใจลงทุน

ต่ำ                     กลาง                        สูง   

สูง                

กลาง                     

ต่ำ

แผนตลาดเงิน
แผนตราสารหน้ี

แผนหลัก

แผนผสมหุนทวี

18 ราย
30 ราย

624 ราย
672 ราย

กบข. รายงานสมาชิก13
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กบข. ดำเนินการเปล่ียนแผนการลงทุนใหสมาชิก
ในวันท่ี 25 ของเดือนถัดไป 

กบข. สงหนังสือยืนยันการเปล่ียนแปลงแผน
การลงทุนไปยังสมาชิกภายใน 7 วันทำการ

3 ข้ันตอนเปล่ียนแผนลงทุน

1. สมาชิกกรอกแบบฟอรม

2. สมาชิกสงเอกสาร

สมาชิกสงเอกสารมาท่ี กบข. ตู ปณ.12 
ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341 
(ไมตองผานสวนราชการ)

3. กบข. ดำเนินการเปล่ียนแผน
และสงหนังสือยืนยัน

ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.gpf.or.th 
เมนู สมาชิก เลือก แผนการลงทุนสำหรับสมาชิก

สมาชิกกรอกแบบแสดงความประสงคเลือก
หรือเปล่ียนแปลงแผนการลงทุน 
(แบบ กบข. ผล.001/2553) + 

แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนา
บัตรขาราชการ (รับรองสำเนาถูกตอง)
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1. หากสมาชิกไมประสงคเปล่ียนแผนการลงทุน
   กบข. จะดูแลเงินของสมาชิกในแผนหลักตอไป
2. เปล่ียนไดคร้ังละ 1 แผน
3. แผนหลัก คือ แผนลงทุนปจจุบันของ กบข.  
   หากสมาชิกทานใดไมประสงคเลือกแผนการ
   ลงทุนดวยตัวทานเอง  เงินออมของทาน
   จะคงอยูในแผนหลักเชนเดิม
4. เงินท่ี กบข. เปล่ียนแผนลงทุน จำกัดเฉพาะ
   เงินสะสม เงินสมทบ เงินออมเพ่ิม (ถามี)  
   และผลประโยชนของเงินดังกลาว 

4 ขอ ตองรู
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สรุปภาพเศรษฐกิจ
ป 2553

เศรษฐกิจโลกและไทยในป 2553 เปนชวงของการฟนตัว
หลังจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยคร้ังใหญในรอบ 80 ป 
อยางไรก็ตาม การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกแบงเปนสอง
กลุมอยางชัดเจน คือกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวซ่ึงฟนตัว
ไดต่ำ ขณะท่ีกลุมประเทศกำลังพัฒนาฟนตัวไดอยางแข็ง
แกรง โดยเฉพาะประเทศในเอเชียรวมท้ังไทย

กลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว ท้ังสหรัฐอเมริกา และสหภาพ
ยุโรป มีการฟนตัวท่ีเปราะบาง ทำใหธนาคารกลางสหรัฐ
อเมริกาจำเปนตองออกมาตรการทางการเงินพิเศษ 
(Quantitative Easing) ซ่ึงก็คือการอัดฉีดเงินเขาสูระบบ
เศรษฐกิจเพ่ือปองกันไมใหเศรษฐกิจสหรัฐฯ เขาสูภาวะ
ถดถอยอีกรอบหน่ึง สวนสหภาพยุโรปน้ันก็เผชิญกับวิกฤต
หน้ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึนในหลายประเทศ ไดแก กรีซ 
ไอรแลนด ท่ีตองเขาโครงการความชวยเหลือทางการเงิน
ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ และยังมีแนวโนมอีก
หลายประเทศท่ีกำลังประสบปญหา (โปรตุเกส สเปน และ
อิตาลี)  สำหรับกลุมประเทศกำลังพัฒนาน้ัน มีการฟนตัว
ไดในอัตราท่ีสูงเพราะไดรับประโยชนของการฟนตัวของ
การคาโลก และขณะเดียวกัน เปนผลจากมาตรการ
กระตุนความตองการภายในประเทศเพ่ือชดเชยการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจไทยฟนตัวไดอยางแข็งแกรง โดยเกาเดือนแรก
ของป 2553 GDP ของไทยขยายตัวถึง 9.3% เปนผลจาก
การขยายตัวของทุกภาคสวน ท้ังภาคการสงออกท่ีขยาย
ตัวสูงต้ังแตตนป  ในขณะท่ีการบริโภคและการลงทุนภาค
เอกชนฟนตัวไดแข็งแกรงข้ึนเร่ือยๆ ในชวงปลายป 
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อยางไรก็ตาม การฟนตัวท่ีแข็งแกรงในเอเชียทำใหหลาย
ประเทศเร่ิมมีปญหาเงินเฟอประกอบกับดอกเบ้ียนโยบาย
ในชวงท่ีผานมาอยูในระดับต่ำมาก ธนาคารกลางหลาย
แหงจึงเร่ิมลดความผอนคลายนโยบายการเงินลง ดังจะ
เห็นไดวาหลายประเทศไดมีการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย
อ า ง อิ ง ข้ึนไปแล ว ได แก จีน อิน เ ดีย เกาหลีใต  
ออสเตรเลีย และประเทศไทย เปนตน

ตลาดหุนป 2553
การดำเนินมาตรการทางการเงินแบบพิเศษ (QE) ของ
สหรัฐและประเทศพัฒนาแลวอ่ืนๆ ทำใหสภาพคลองใน
ระบบตลาดการเงินท่ัวโลกอยูในระดับสูงขณะท่ีอัตรา
ดอกเบ้ียในตลาดก็อยูต่ำเปนประวัติการณ ทำใหนักลงทุน
เคล่ือนยายเงินลงทุนเขามาลงทุนในสินทรัพยเส่ียงโดย
เฉพาะในเอเชียเพ่ือหาผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน สงผลใหตลาด
หุนท่ัวโลกปรับตัวสูงข้ึนเปนปท่ีสองติดตอกันโดยเฉพาะ
ตลาดหุนในประเทศเอเชียรวมท้ังไทย

อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแลว (QoQ Growth)

อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทย (YoY/QoQ Growth)
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สำหรับตลาดตราสารหน้ีน้ัน อัตราผลตอบแทนปรับตัว
ข้ึนตามการปรับข้ึนดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลาง
และเศรษฐกิจท่ีขยายตัวไดดี แตโดยรวมแลวก็ยังเปนระดับ
ท่ีต่ำกวาระดับปกติคอนขางมาก จึงคาดวาจะเห็นการ
ทยอยปรับข้ึนดอกเบ้ียนโยบายตออีกในป 2554

  ผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหุนประเทศตางๆ
           2553       2552           2551
  สหรัฐอเมริกา                    
  อังกฤษ                      
  ฝร่ังเศส                    
  เยอรมัน                    
  ญ่ีปุน                      
  ฮองกง                      
  เกาหลีใต                    
  จีน                   
  ไทย                   
  MSCI World DM                   
  MSCI EM                   
  MSCI Asia ex Japan                    

อัตราเงินเฟอไทยและสหรัฐ (YOY)

อัตราดอกเบ้ียนโยบาย

-33.8%
-31.3%
-42.7%
-40.4%
-42.1%
-48.3%
-40.7%
-65.4%
-47.6%
-40.7%
-53.3%
-52.4%

18.8%
22.1%
22.3%
23.8%
19.0%
52.0%
49.7%
80.0%
62.3%
30.0%
78.5%
72.1%

11.0%
9.0%
3.3%
16.1%
-3.0%
5.3%
21.9%

-14.3%
40.6%
11.8%
18.9%
19.6%
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แนวโนมเศรษฐกิจป 2554

ในป 2554 เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมแบงออกเปนสองกลุม
เหมือนป 2553 ท่ีผานมา กลุมแรกคือประเทศพัฒนาแลว
ท่ีการขยายตัวยังอยูในระดับต่ำและยังมีปจจัยเส่ียงหลาย
ดาน เชน สหรัฐอเมริกาท่ียังคงมีปญหาสินเช่ือภาคท่ีอยู
อาศัย และอัตราการวางงานท่ีอยูในระดับสูง สวนยุโรปก็
ยังมีปญหาหน้ีสาธารณะทำใหอัตราการเจริญเติบโตอาจ
จะชะลอตัวลงจากปน้ี สำหรับประเทศกำลังพัฒนาน้ัน 
คาดวาจะขยายตัวไดใกลเคียงกับแนวโนมระยะยาว ใน
ขณะเดียวกันก็ยังมีความแตกตางกันในนโยบายเศรษฐกิจ
ดวย โดยประเทศกำลังพัฒนาแลวจะยังคงดำเนิน
นโยบายการเงินแบบผอนคลาย ดวยการคงอัตราดอกเบ้ีย
ในระดับต่ำตอไปและการเ พ่ิมปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจ ในขณะท่ีประเทศกำลังพัฒนาเชนภูมิภาค
เอเชียและประเทศไทยจะเปนการเริมใชนโยบายการเงิน
แบบเขมงวด

เศรษฐกิจไทยในป 2554 มีแนวโนมฟนตัวตอเน่ืองจากป 
2553 ท่ีผานมา โดยคาดวาจะขยายตัวประมาณ 4.0 -
4.5% มีปจจัยหนุน คือ การบริโภคและการลงทุนท่ีเรงตัว
ข้ึน ขณะท่ีการสงออกทรงตัวในเกณฑดี สวนเงินเฟอ
ทรงตัวอยูที่ระดับ 3.0% - 4.0% 
  
อยางไรก็ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตอเน่ือง และการ
ปรับตัวของราคาสินคาเกษตรจะเพ่ิมแรงกดดันตออัตรา
เงินเฟอในประเทศและคาดวาจะมีการปรับข้ึนอัตรา
อางอิงของธนาคารแหงประเทศไทยข้ึนอีก 0.75 - 1.0% ใน
ปน้ีทำใหอัตราดอกเบ้ียอางอิงของไทยจะปรับตัวข้ึนเปน 
2.75 - 3.0%  และคาดวาจะยังคงมีเงินทุนจากตางประเทศ
ไหลเขามาลงทุนในภูมิภาคเอเชีย จึงทำใหคาเ งิน
ในปน้ีมีแนวโนมท่ีจะแข็งคาข้ึนอีกเล็กนอยในอัตราเฉล่ีย
29.1 บาท/ดอลลาร เทียบกับอัตรา 31.7 บาท/ดอลลาร 
ในป 2553
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ณ 31  ธ.ค. 2553 กบข.มีสมาชิกท่ัวประเทศจำนวน 1,156,264 
คน มีสินทรัพยภายใตการดูแลมูลคา 4.82 แสนลานบาท 
โดย กบข. บริหารเงินออมของสมาชิก ดวยการลงทุนภายใต
กรอบ พ.ร.บ. กบข. พ.ศ. 2539 และกฎกระทรวงท่ีใชบังคับ

ป 2553 กบข. มีสมาชิกพนสมาชิกภาพ จำนวน 37,936 ราย 

ออมตอ 
สวนสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ สามารถเลือกออมตอกับ 
กบข. ได ในป 2553 สมาชิกท่ีเลือกให   กบข. บริหารเงินออม
ตอมีจำนวน 319 ราย คิดเปนเงิน 262.04 ลานบาท 

ออมเพ่ิม   
สำหรับสมาชิกปจจุบันมีทางเลือกออมเพ่ิมกับ กบข. ได โดย
สามารถออมเพ่ิมไดอีก 12% ของเงินเดือน ส้ิน 31       ธันวาคม   
2553     มีสมาชิกออมเพ่ิมกับ กบข. จำนวน 11,309 ราย คิดเปน
จำนวนเงินสะสมสวนเพ่ิม 292.69 ลานบาท 

ตารางสถิติป 2553 
จำนวนเงินนำสงรวม   
จำนวนเงินจายคืนสมาชิก  
จำนวนสมาชิกบรรจุใหม  
จำนวนสมาชิกพนสมาชิกภาพ  
จำนวนสมาชิกสงเงินสะสมสวนเพ่ิม 
  คิดเปนมูลคา   

ขอมูลสมาชิก

ตารางแสดงจำนวนสมาชิกท่ีออมตอในป 2553
ประเภท    ผูแจงความประสงคใหบริหารตอ / ทยอยรับเงิน

       จำนวน (ราย) จำนวนเงิน (บาท)

1. บริหารตอท้ังจำนวน              
2. ขอทยอยรับเงิน              
   เปนรายงวด                                                    
3. ขอรับเงินบางสวน                   
   และสวนท่ีเหลือขอ 
   ทยอยรับเปนรายงวด                                                    
รวม                            

25,840 ลานบาท
20,805 ลานบาท

35,610 ราย
37,936 ราย
11,309 ราย

292.69 ลานบาท

163,345,789.27
28,207,457.15

70,492,070.74

262,045,317.16

205
33

81

319


