
วาระเพื่อทราบ
รายงานสรุปกิจกรรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก

และประชาพิจารณ์ความเห็นแก้กฎหมาย กบข.
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กิจกรรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก: 
วันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 2560

30/05/60

• ให้ความรู้เรื่องและอธิบายความสัมพันธ์ของ ความ
เสี่ยง ผลตอบแทน และความผันผวนของ
ผลตอบแทน

• อธิบายหลักการธรรมชาติของสินทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน วิธีการท า Asset Allocation การจัด port 
การลงทุนระยะยาว-กลาง-สั้น ให้สอดคล้องตาม
วงจรเศรษฐกิจ

• เกมลงทุนทดลองลงทุน 10 ปี จ าลองสถานการณ์
เล่นจากตัวเลขเศรษฐกิจจริง 

• แนะน าโครงการและกิจกรรมสื่อสาร กบข.
• มีผู้เข้าร่วมงาน 175 คน

กิจกรรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก: 
วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 2560

• สรุปภาพรวมการบริหารกองทุนปี 2559
• แนะน าการอ่านงบการเงิน และงบฯ กบข.
• สรุปผลวิจัยอัตราออมเพิ่มและแนวทางเพิ่ม

เงินออม
• สรุปสัมมนา 20 ปี กบข.
• ประชาพิจารณ์แก้กฎหมาย
• ตอบข้อซักถามที่รวบรวมจากวันเสาร์ที่ 27

และอาทิตย์ที่ 28 พ.ค.
• มีผู้เข้าร่วมงาน 208 คน
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ประเด็นซักถามซึ่งได้มีการอธิบายชี้แจงแล้วในวันอาทิตย์ที่ 28 พค

30/05/60

• Undo/Redo
• การขอแก้ไขสูตรค านวณบ านาญ
• ออมเพิ่มมากกว่า 12%
• มาตรการประหยัด
• การบริหารตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจแบบพอเพียง
• การเตรียมตัวออมของสมาชิกใหม่

• ความมั่นคงของกองทุน
• นโยบายหรือโครงการใหม่
• การให้สมาชิกกู้
• การสื่อสารและแนะน าการลงทุนกับ

สมาชิกรายบุคคล
• แผนลงทุนอื่นที่ต่างจากปัจจุบัน
• ความรับผิดชอบหากกองทุนขาดทุน
• การรับประกันผลตอบแทน
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ร.ท. รณชิต มีกลิ่นหอม หมายเลข 103
ที่มา
ปัจจุบันก าลังพลประจ าในของกองทัพบก ซึ่งผลิตมาจากโรงเรียนของทางทหาร เข้ารับราชการปีละ 3,000 กว่านาย เป็นกลุ่มนายทหารสัญญา
บัตร ประมาณ 500 นาย นายทหารประทวน ประมาณ 2,000 – 2,500 นาย ซึ่งก าลังพลดังกลา่วมีเวลารับราชการที่เหลืออยู่ประมาณ 37-40 ปี
และเป็นสมาชิก กบข. โดยกฎหมาย เมื่อรับราชการแล้วขึ้นปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน หรือพื้นที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก มีสิทธิได้รับราชการ
เป็นทวีคณูตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อเอาเวลาราชการทวีคูณมาร่วมกับเวลาราชการตามปกติ ส่วนใหญ่จะเกิน 40 ปี ทั้งสิ้น แต่ กบข. ก าหนดให้
เวลาราชการที่น ามาค านวณบ าเหน็จบ านาญ ไม่เกิน 35 ปี และใช้สูตรค านวณของ กบข. ก าลังพลเหล่านี้จะเสียสิทธิในเวลาราชการที่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเสียสละตามแนวชายแดน ซึ่งเสี่ยงต่อชีวิต โดยเมื่อครบเกษียณอายุราชการแล้ว ไม่สามารถน าเวลาทวีคูณนั้นมาใช้ได้เลย ซึ่งต่อไป
จะไม่มีก าลังพลขึ้นปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และเกิดปัญหาได้ แต่ทหารคือผู้มีวินัย และท าเพื่อเอกราชและรักษาอธิปไตยไว้เป็นส าคัญ
ค าถาม
1. มีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะมีการแก้ไขเวลาราชการจากเดิม 35 ปี เป็นเวลาราชการที่เหมาะสมกว่าเดิม
2. สูตรการค านวณบ าเหน็จบ านาญในอนาคต สามารถเปลี่ยนวิธีค านวณได้หรือไม่
3. ข้าราชการทหาร ถึงแม้มีเปอร์เซ็นต์เป็นส่วนน้อย เพียง 16กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ต่อไปก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ข้าราชการทหารเดิมจะเกษียณไปหมด ท าให้ทหารมีสัดส่วนเป็นสมาชิก กบข. ที่เพิ่มมากขึ้น

ประเด็นซักถามซึ่ง “ยังไม่ได้” มีการให้ความเห็น/ชี้แจง
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ประเด็นซักถามซึ่ง “ยังไม่ได้” มีการให้ความเห็น/ชี้แจง

เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการมีข้าราชการบางส่วนเลือกท่ีจะเป็นสมาชิก กบข. 
ต่อ โดยที่กระทรวงการคลังมีบัญชีเงินเดือนอ้างอิง เพื่อหักเงินสมทบ กบข. แต่บัญชี
เงินเดือนอ้างอิงเป็นบัญชีเงินเดือนแบบ C ก่อนที่จะปรับเข้าสู่ระบบแท่ง ซึ่งต่ ากว่าเพดาน
เงินเดือนระบบแท่ง ท าให้สมาชิกบางรายมีเงินเดือนสูงกว่าเงินในบัญชีอ้างอิง จึงไม่
สามารถหักเงินสมทบได้ กบข. จะแก้ปัญหานี้อย่างไร

คุณเสถียร อักษรชู หมายเลข 184
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สรุปความเห็นผู้แทนฯ ในประเด็นแก้กฎหมาย: N = 178
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ข้อ 1: การรับโอนเงินจากกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน
ข้อ 2: ส่งเงินสะสมไม่เกินร้อยละ 30
ข้อ 3: เกษียณเกินอายุ 60 สามารถน าเงิน
สะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ ออกไปได้ก่อน
ข้อ 4: สมาชิกออมต่อมีสิทธิเลือกแผนลงทุน
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สรุปความเห็นผู้แทนฯ ในประเด็นแก้กฎหมาย

30/05/60

ข้อ 5: กองทุนสามารถขยายขอบเขตลงทุนเงินส ารองได้มากขึ้น
ข้อ 6: สามารถน าเงินประเดิม เงินชดเชย มาเปลี่ยนแผนลงทุนได้
ข้อ 7: สมาชิก* ที่ไม่ใช้สิทธิเลือกแผนลงทุน ถ้าไม่เลือกแผนถือว่า
ให้ กบข. บริหารเงินให้ในแผนสมดุลตามอายุ
*ใช้บังคับส าหรับสมาชิกใหม่เมื่อกฎหมายมีผลบังคับเท่านั้น
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ขอขอบคุณ


