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เกี่ยวกับ กบข.

รู้จัก กบข.

01

	 กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	 (กบข.)	 เป็นหน่วยง�นของรัฐ
ที่เป็นนิติบุคคลจัดตั้งข้ึนต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ
ข้�ร�ชก�ร	พ.ศ.	2539	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

	 1.		เป็นหลักประกันก�รจ่�ยบำ�เหน็จบำ�น�ญและให้ประโยชน์ตอบแทน
ก�รรับร�ชก�รแก่ข้�ร�ชก�รเมื่อออกจ�กร�ชก�ร
	 2.	ส่งเสริมก�รออมทรัพย์ของสม�ชิก
	 3.	จัดสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สม�ชิก



กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร4

หน้�ที่หลักของ	กบข.	มี	2	ด้�น	คือ
 1. ด้านลงทุน	 :	 กบข.	 มีหน้�ที่บริห�รเงินออมของข้�ร�ชก�รที่
เป็นสม�ชิก	 โดยนำ�เงินที่รับจ�กสม�ชิกและส่วนร�ชก�รต้นสังกัดของ
สม�ชิกไปลงทุนภ�ยใต้วัตถุประสงค์และนโยบ�ยก�รลงทุนต�มที่กฎหม�ย
กำ�หนด	 เพื่อสร้�งผลตอบแทนเฉลี่ยระยะย�วที่เหม�ะสมและภ�ยใต้ก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยงที่มีประสิทธิภ�พ	ซึ่งผลตอบแทนดังกล่�วจะต้องสูงกว่�
เงินเฟ้อเฉลี่ยในระยะเวล�เดียวกัน	
 2. ด้านสมาชิก	 :	กบข.	มีหน้�ที่บริห�รจัดก�รเกี่ยวกับก�รรับจ่�ย
เงินและก�รจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่สม�ชิกและส่วนร�ชก�รต้นสังกัด		
ทำ�ก�รประช�สัมพันธ์เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ก�รบริห�รเงินลงทุนและกิจก�รของ	 กบข.	 ก�รจัดสวัสดิก�รและสิทธิ
ประโยชน์ต่�งๆ	ให้แก่สม�ชิก

	 ข้�ร�ชก�รที่เข้�รับร�ชก�รตั้งแต่วันที่	27	มีน�คม	2540	ทุกคนต้อง
เป็นสม�ชิก	กบข.	ต�มที่พระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	
พ.ศ.	 2539	 กำ�หนด	ส่วนข้�ร�ชก�รที่เข้�รับร�ชก�รก่อนวันที่	 27	 มีน�คม	
2540	มีสิทธิเลือกเป็นสม�ชิกต�มคว�มสมัครใจ

หน้าที่หลักของ กบข.

สมาชิก กบข.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ข้�ร�ชก�รพลเรือน	
ข้�ร�ชก�รฝ่�ยตุล�ก�ร	
ข้�ร�ชก�รฝ่�ยอัยก�ร
ข้�ร�ชก�รพลเรือนในสถ�บันอุดมศึกษ�	
ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�
ข้�ร�ชก�รรัฐสภ�ส�มัญ	
ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ 
ข้�ร�ชก�รทห�ร
ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ
ข้�ร�ชก�รศ�ลปกครอง
ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน
ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�ม
ก�รทุจริตแห่งช�ติ

ปัจจุบัน	สม�ชิก	กบข.	ประกอบด้วยข้�ร�ชก�ร	12	ประเภท	ดังต่อไปนี้

	 เมื่อปี	2549	ได้มีก�รแก้ไขพระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ
ข้�ร�ชก�ร	 พ.ศ.	 2539	 เพื่อให้ครอบคลุมสิทธิของผู้ที่เคยเป็นข้�ร�ชก�ร
สม�ชิก	กบข.	ใน	2	กรณี	ดังต่อไปนี้	
	 กรณีที่	1		สม�ชิก	กบข.	ที่โอนย้�ยไปปฏิบัติง�นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต�มที่มีกฎหม�ยหรือมติคณะรัฐมนตรี	 ให้คงเป็นสม�ชิก	 กบข.	
ต่อไปได้
	 กรณีที่	 2	 สม�ชิก	 กบข.	 ซึ่งรับร�ชก�รอยู่ในมห�วิทย�ลัยที่แปร
สภ�พเป็นมห�วิทย�ลัยในกำ�กับของรัฐและมีคว�มประสงค์เป็นสม�ชิก	
กบข.	ต่อไป	แม้มห�วิทย�ลัยจะไม่เป็นส่วนร�ชก�รแล้วก็ต�ม
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การบริหารจัดการของ กบข.

	 กบข.	 มีคณะกรรมก�รกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	 (คณะ
กรรมก�ร	 กบข.)	 ทำ�หน้�ที่กำ�หนดนโยบ�ย	 และออกระเบียบ	 ข้อบังคับ	
ประก�ศ	และคำ�สั่งในก�รบริห�รกิจก�รของกองทุน	รวมทั้งมีอำ�น�จหน้�ที่
กำ�กับดูแลก�รจัดก�รกองทุน	 ตลอดจนกำ�หนดนโยบ�ยก�รลงทุนต�มหลัก
เกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎกระทรวงต่�งๆ	 โดยคณะกรรมก�ร	 กบข.	 มีจำ�นวน
ทั้งสิ้น	25	คน	ประกอบด้วย	
 1. กรรมการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ จำ�นวน	 9	 คน	 ประกอบ
ด้วยปลัดกระทรวงก�รคลัง	 เป็นประธ�นกรรมก�ร	 และมีกรรมก�รโดย
ตำ�แหน่งอีก	 8	 คน	 ได้แก่	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ	 เลข�ธิก�รคณะ
กรรมก�รกฤษฎีก�	เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	เลข�ธิก�ร
คณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 ผู ้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง	 อธิบดีกรมบัญชีกล�ง	 ผู้ว่�ก�รธน�ค�รแห่ง
ประเทศไทย	 และเลข�ธิก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์
 2. กรรมการผู้แทนสมาชิก	 จำ�นวน	 12	 คน	 ซึ่งเป็นตัวแทนจ�ก
ข้�ร�ชก�รสม�ชิกแต่ละประเภท
 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	จำ�นวน	3	คน	ซึ่งได้รับก�รแต่งตั้งโดย
กรรมก�รผู้แทนหน่วยง�นภ�ครัฐและกรรมก�รผู้แทนสม�ชิก
 4. เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.	 เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร
ของคณะกรรมก�ร	กบข.	ซ่ึงได้รับก�รสรรห�และแต่งต้ังโดยคณะกรรมก�ร	กบข.
	 นอกจ�กนี้	กบข.	ยังมีคณะอนุกรรมก�รต่�งๆ	ประกอบด้วย
	 1.	 คณะอนุกรรมก�รที่กำ�หนดโดยพระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จ
บำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	 พ.ศ.	 2539	 จำ�นวน	 2	 คณะ	 คือ	 คณะอนุกรรมก�ร
จัดก�รลงทุน	และคณะอนุกรรมก�รสม�ชิกสัมพันธ์
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	 2.	 คณะอนุกรรมก�รที่คณะกรรมก�ร	 กบข.	 แต่งตั้ง	 เพื่อปฏิบัติ
หน้�ที่เฉพ�ะด้�นต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร	 กบข.	 จำ�นวน	
5	 คณะ	 ประกอบด้วย	 คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบ	 คณะอนุกรรมก�ร
กฎหม�ย	คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง	คณะอนุกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล	
และคณะอนุกรรมก�รประเมินผลง�นและพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน								

	 ทั้งนี้	สม�ชิกส�ม�รถติดต�มร�ยชื่อคณะกรรมก�ร	กบข.	และคณะ
อนุกรรมก�รชุดปัจจุบันท�งเว็บไซต์	กบข.	www.gpf.or.th

	 กบข.	 มีกระบวนก�รตัดสินใจและก�รกำ�กับควบคุมดูแลกิจก�รต�ม
กฎหม�ย	และมีกรอบและกลไกก�รควบคุมภ�ยในอื่นๆ	อ�ทิ		
 การจัดสำารับการลงทุน	 โดยมุ่งหวังผลระยะย�ว	 เพื่อให้สอดคล้อง
กับลักษณะของกิจก�ร	ซึ่งเป็นกองทุนระยะย�วเพื่อก�รเกษียณอ�ยุ		
 การกระจายความเสี่ยง	 ซึ่งดำ�เนินก�รในหล�ยมิติ	 ทั้งคว�มเสี่ยง
ด้�นตล�ด	คว�มเสี่ยงด้�นเครดิต	และคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง	
 การตรวจสอบและถ่วงดุล	 ซึ่งกำ�หนดให้สมดุลในระหว่�งคณะ
กรรมก�ร	กบข.	ที่ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยง�นภ�ครัฐที่เป็นผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของรัฐ	 ผู้แทนของสม�ชิกที่จะต้องนำ�ส่งเงินให้	 กบข.	 บริห�ร
จัดก�รให้เกิดประโยชน์	 ผู้แทนบุคคลภ�ยนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	 และผู้
แทนจ�ก	กบข.	
 การตรวจสอบ	ซึ่งกำ�หนดให้สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน	(สตง.)	
เป็นผู ้สอบบัญชีของ	 กบข.	 โดยคณะกรรมก�ร	 กบข.	 ได้แต่งตั ้งคณะ
อนุกรรมก�รชุดต่�งๆ	 ขึ้นเป็นก�รเฉพ�ะ	 เพื่อช่วยในก�รตรวจสอบและ
กำ�กับดูแลกิจก�รของ	กบข.	ด้�นต่�งๆ	ด้วย	เช่น	คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบ	
คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	และคณะอนุกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล
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การลงทุนของ กบข.

02

	 กบข.	 มีเป้�หม�ยก�รลงทุน	 ให้ได้ผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟ้อ	 เพื่อ
รักษ�ค่�เงินออมและสร้�งคว�มเพียงพอของเงินให้กับสม�ชิกไว้ใช้ในวัย
เกษียณ		โดยนโยบ�ยก�รลงทุนของ	กบข.	เน้นคว�มสมดุลระหว่�ง	“คว�ม
ปลอดภัยของเงินต้น”	 กับ	 “ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน”	 ภ�ยใต้	 “คว�ม
เสี่ยงที่ยอมรับได้”
	 กบข.	 ให้คว�มสำ�คัญกับก�รควบคุมคว�มเสี่ยงในก�รลงทุน	 ผ่�น
วิธีก�รต่อไปนี้

	 กบข.	 เน้นกระจ�ยก�รลงทุนไปในสินทรัพย์ต่�งๆ	ทั้งสินทรัพย์
ที ่มีคว�มมั่นคงเพื่อรักษ�คว�มปลอดภัยของเงินต้น	 และสินทรัพย์ที ่มี
คว�มเสี่ยงเพื่อสร้�งผลตอบแทนระยะย�วให้ชนะเงินเฟ้อ	 ทั้งนี้สัดส่วน

1. การวางเป้าหมายและนโยบายในการจัดสรรเงินลงทุนอย่างรอบคอบ 
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ก�รลงทุนปัจจุบันของ	กบข.	ต�มกรอบพระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จ
บำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	พ.ศ.	2539	และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย

ประเภทสินทรัพย์ สัดส่วน

แผนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว 
(Strategic Asset Allocation: SAA) ประจำาปี 2560

ตร�ส�รทุนไทย	(Thai	Public	Equity)

ตร�ส�รทุนโลก	(Global	Public	Equity)

ตร�ส�รหนี้ภ�ครัฐไทย	(Thai	Government	Bonds)

ตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชนไทย	(Thai	Corporate	Bonds)

ตร�ส�รหนี้โลก	(Global	Corporate	Bonds)

อสังห�ริมทรัพย์ไทย	(Thai	Real	Estate)

อสังห�ริมทรัพย์โลก	(Global	Real	Estate)

โครงสร้�งพื้นฐ�น	(Infrastructure)

สินค้�โภคภัณฑ์	(Commodities)

นิติบุคคลเอกชนไทย	(Thai	Private	Equity)

นิติบุคคลเอกชนโลก	(Global	Private	Equity)

8.50

11.10

43.25

16.50

2.65

4.50

3.00

2.50

1.00

1.00

2.00

4.00

100.00

(หน่วย	:	ร้อยละ)

สินทรัพย์ที่เน้นผลตอบแทนที่ดีในทุกภ�วะเศรษฐกิจ	
(Absolute	Return	Funds)

รวม
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	 แผนภูมิแสดงอัตร�ผลประโยชน์สุทธิของเงินกองทุนส่วนสม�ชิก
เทียบกับอัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ�	12	เดือน	และอัตร�เงินเฟ้อ	

	 กบข.	 ให้คว�มสำ�คัญกับระบบบริห�รจัดก�รบูรณ�ก�รเชิงรุก
(Proactive	 Integrated	 Management)	 ที่มีประสิทธิภ�พทั่วทั้งองค์กร	
โดยมีเป้�หม�ยเพื่อให้เกิดระบบ	 Governance	 Risk	 Compliance	
หรือ	 GRC	 ที่ดี	 ซึ่งหม�ยถึงก�รเป็นองค์กรที่มีก�รกำ�กับดูแลที่ดี	 (Good	
Governance)	 มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่มีประสิทธิภ�พ	 (Effective	 Risk	
Management)	 และมีก�รปฏิบัติง�นต�มระเบียบกฎเกณฑ์อย่�งถูกต้อง
และเหม�ะสม	(Regulatory	&	Policy	Compliance)	

2. การกำาหนดตัวเทียบวัดผลการลงทุน

3. การวางกรอบการกำากับควบคุมความเสี่ยงด้านการลงทุน 
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การบริหารความเสี่ยง

03

	 กบข.	 ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รมีระบบบริห�รจัดก�รบูรณ�ก�ร
เชิงรุก	 (Proactive	 Integrated	 Management)	 ที่มีประสิทธิภ�พทั่ว
ทั้งองค์กร	 เพื่อนำ�พ�องค์กรให้ส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยท่�มกล�งปัจจัย
แวดล้อมท�งธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงผันผวนเช่นทุกวันนี้	รวมถึงก�รสร้�งมูลค่�
เพิ่มให้กับองค์กรยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป		โดยบูรณ�ก�รด้�นก�รกำ�กับดูแลที่ดี	(Good	
Governance)	 เข้�กับก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่มีประสิทธิภ�พ	 (Effective	
Risk	 Management)	 และก�รกำ�กับก�รปฏิบัติง�นต�มระเบียบกฎเกณฑ์
อย่�งถูกต้องและเหม�ะสม	 (Regulatory	&	Policy	Compliance)	มีก�ร
ประส�นนโยบ�ย	ก�รทำ�ง�น	ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลอย่�งเป็นระบบสอดคล้อง
กันทั้งส�มด้�น	 ด้วยก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศเข้�เสริมประสิทธิภ�พก�ร
ทำ�ง�น
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โครงสร้างการกำากับดูแลกับระบบการบริหารความเสี่ยงของ กบข.

คณะกรรมการ กบข.

เลขาธิการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

อนุกรรมการ
ตรวจสอบ

อนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะผู้บริหาร
ระดับสูง

ฝ่ายธรรมาภิบาล กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน
เจ้าของความเสี่ยง

อนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล

	 กบข.	 มีโครงสร้�งและวัฒนธรรมองค์กรที่ให้คว�มสำ�คัญและส่ง
เสริมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเชิงบูรณ�ก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ	 ก�รบริห�ร
ง�นของ	กบข.	 เป็นไปในรูปแบบของคณะกรรมก�รที่รับผิดชอบกำ�หนด
นโยบ�ยและกรอบก�รบริห�รองค์กร	 โดยมีคณะอนุกรรมก�รธรรมม�ภิบ�ล
คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	 และคณะอนุกรรมก�รตรวจสอบ	 ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนจ�กคณะกรรมก�รและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคว�มรู้คว�ม
เช่ียวช�ญและประสบก�รณ์ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รตรวจสอบ	
ช่วยให้คว�มเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมก�รและสำ�นักง�น	 ซึ่งถือ
เป็นกลไกสนับสนุนก�รทำ�ง�นของ	 กบข.	 ให้มีประสิทธิภ�พ	 มั่นใจได้ว่�
ครอบคลุมคว�มเสี่ยงและประเด็นสำ�คัญที่เกี่ยวข้องไว้อย่�งครบถ้วน		

กลุ่มงาน
บริหารความเสี่ยง
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	 นอกจ�กนี้	 กบข.	 มุ่งสร้�งวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝังให้	 ผู้บริห�ร
และฝ่�ยง�นในฐ�นะเจ้�ของคว�มเสี่ยงเข้�ใจและตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ
ของก�รบริห�รคว�มเสี ่ยง	 และมีบทบ�ทในก�รบริห�รคว�มเสี ่ยงใน
กระบวนก�รทำ�ง�นของตนเอง	(Risk	Owner	as	Risk	Manager)		วัฒนธรรม
องค์กรเช่นนี้	ส่งผลให้เกิดประสิทธิภ�พของก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	เนื่องจ�ก
เจ้�ของคว�มเสี่ยงคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดง�นในฐ�นะผู้ปฏิบัติ	 ย่อมส�ม�รถเข้�ใจ
ปัจจัยเสี่ยง	 ส�เหตุต่�งๆ	 ที่จะทำ�ให้ง�นไม่บรรลุวัตถุประสงค์	 จึงย่อมเป็นผู้
ที่ส�ม�รถป้องกันและบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงได้ดีที่สุด		
		 คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงได้กำ�หนดกรอบกระบวนก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยงเป็นแนวปฏิบัติสำ�หรับ	 กบข.	 มีก�รกำ�หนดให้หน่วยง�น
เจ้�ของคว�มเส่ียงต้องประเมินคว�มเส่ียงและก�รควบคุมภ�ยใน	 	 (Risk	 and	
Control	 Self-Assessment)	 ต�มแนวท�งวิเคร�ะห์เหตุนำ�สู่คว�มเสี่ยง	
(Root	 Causes)	 อย่�งต่อเนื่องสมำ่�เสมอ	 เพื่อให้มีก�รกำ�หนดม�ตรก�ร
บริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงอย่�งรอบคอบและทั่วถึง	 เพื่อให้มั่นใจว่�	 กบข.	 มี
ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียงในระดับท่ียอมรับได้	 และมีก�รกำ�หนดแนวท�ง
ก�รป้องกันคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดจ�กส�เหตุต่�งๆ	ที่หล�กหล�ย
	 นอกจ�กนี้	 เพื่อเป็นก�รกำ�กับดูแลและควบคุมก�รบริห�รจัดก�ร
คว�มเสี่ยงขององค์กร	กบข.	ยังมีก�รกำ�หนดม�ตรก�รที่เอื้อให้เกิดคว�มถูก
ต้องของก�รตรวจวัด	ก�รควบคุม	และก�รร�ยง�นคว�มเสี่ยงอย่�งต่อเนื่อง
ภ�ยใต้กำ�หนดเวล�ที่เหม�ะสม	 โดยมีกลุ่มง�นบริห�รคว�มเสี่ยงทำ�หน้�ที่
เสนอ	 ติดต�มคว�มก้�วหน้�และพัฒน�ก�รด้�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงม�
ประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่�งทั่วถึงให้ได้ม�ตรฐ�นที่ดี	และมีฝ่�ยตรวจสอบ
ภ�ยในช่วยประเมินและสอบยันระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงอย่�งสมำ่�เสมออีกชั้นหนึ่งด้วย
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	 กบข.	ได้จัดทำ�แม่บทก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของ	กบข.	ขึ้น	เพื่อเป็น
หลักในก�รพัฒน�ระบบบริห�รคว�มเสี่ยง	 โดยพิจ�รณ�คว�มเสี่ยงหลัก	 5	
ประเภทได้แก่
	 1.	คว�มเสี่ยงด้�นยุทธศ�สตร์
	 2.	คว�มเสี่ยงด้�นก�รลงทุน	
	 3.	คว�มเสี่ยงด้�นชื่อเสียงและภ�พลักษณ์องค์กร
	 4.	คว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร
	 5.	คว�มเสี่ยงด้�นก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบ

	 ในก�รกำ�หนดกลยุทธ์ก�รทำ�ง�นแต่ละปีของ	 กบข.	 นั้น	 มีก�ร
ประเมินสภ�พแวดล้อมทั้งภ�ยในและภ�ยนอก	 ประกอบกับก�รวิเคร�ะห์
จุดแข็ง	 (Strength)	 จุดอ่อน	 (Weakness)	 โอก�ส	 (Opportunity)	 และ
อุปสรรค	 (Threat)	หรือ	SWOT	Analysis	 เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจสถ�นก�รณ์
ที่เป็นอยู่	 โดยนำ�จุดแข็งร่วมกับโอก�สม�ใช้ประโยชน์	 พร้อมกับลดจุดอ่อน
และป้องกันไม่ให้อุปสรรคต่�งๆ	 เข้�ม�มีผลต่อก�รทำ�ง�นของ	 กบข.	 โดยมี
กระบวนก�รประเมินคว�มเสี่ยงด้�นยุทธศ�สตร์องค์กรอย่�งเป็นระบบ
ช่วยให้ส�ม�รถนำ�ผลวิเคร�ะห์เหล่�นั้นม�พัฒน�เป็นแผนยุทธศ�สตร์
องค์กรและกลยุทธ์ในก�รทำ�ง�นในแต่ละปี	 เพื่อว�งแนวท�งในก�รบริห�ร
จัดก�รกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�รให้เป็นไปต�มกรอบวิสัยทัศน์
ที่คณะกรรมก�รได้ให้นโบ�ยและทิศท�งก�รดำ�เนินง�น	 เพื่อก�รบรรลุ
พันธกิจที่กำ�หนดในพระร�ชบัญญัติกองทุน	 บำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร
พ.ศ.	 2539	 โดยกำ�หนดวิสัยทัศน์	 (Vision)	 ที่จะเป็น	 “สถ�บันหลักที่

ความเสี่ยงของ กบข. 

1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)
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 ความเสี่ยงจากสภาพตลาด (Market Risk)
	 โดย	กบข.	ได้	กำ�หนดกรอบนโยบ�ย	ปรัชญ�ก�รลงทุน	เป้�หม�ย
ผลตอบแทน	 กรอบคว�มเสี่ยง	 และแนวท�งก�รดำ�เนินง�นในก�รบริห�ร
จัดก�รกองทุนต่�งๆ	 เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องดำ�เนินก�รต�มหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบ
อย่�งรอบคอบและระมัดระวัง		ควบคู่ไปกับก�รใช้คว�มรู้คว�มส�ม�รถเยี่ยง
ผู้มีวิช�ชีพในก�รบริห�รและจัดก�รกองทุน	(Fiduciary	Duty)	และ	จัดทำ�
แผนก�รจัดสรรเงินลงทุนระยะย�ว	(Strategic	Asset	Allocation	-	SAA)	
กระจ�ยคว�มเส่ียงไปยังสินทรัพย์ต่�งๆ	เพ่ือให้เกิดคว�มสมดุลของผลตอบแทน
และคว�มเสี่ยง	 ซึ่งเป็นไปต�มแนวท�งจัดสรรก�รลงทุนระยะย�วที่คำ�นึง
คว�มสำ�คัญของบทบ�ทสินทรัพย์ท่ีลงทุนแต่ละประเภทต่อวัฏจักรเศรษฐกิจ		
(Role-based	Strategic	Asset	Allocation)	เพื่อให้ส�ม�รถบริห�รจัดก�ร
กองทุนได้ยืดหยุ่นต�มภ�วะก�รลงทุนหล�กหล�ยลักษณะ	 และส�ม�รถ
ตอบสนองต่อภ�วะท�งเศรษฐกิจในช่วงต่�งๆ	 ได้อย่�งเหม�ะสม	 นอกจ�กน้ี
ยังได้นำ�เครื่องมือก�รบริห�รคว�มเสี่ยงต่�งๆ	ม�ร่วมใช้ในก�รกำ�หนดกรอบ
ประเมินและติดต�มคว�มเสี่ยงอีกด้วย

สม�ชิกไว้ว�งใจในก�รบริห�รเงินออม	 เพื่อก�รเกษียณอ�ยุร�ชก�รอย่�ง
มีคว�มสุข”	 อีกทั้งกำ�หนดยุทธศ�สตร์	 4	 เรื่อง	 ซึ่งต้องดำ�เนินก�รเพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์	ดังกล่�ว	คือ

ยุทธศ�สตร์ที่	1	:	สร้�งคว�มมั่นคงในก�รเกษียณของสม�ชิก
ยุทธศ�สตร์ที่	2	:	เสริมสร้�งคว�มเชื่อมั่นและไว้ว�งใจ
ยุทธศ�สตร์ที่	3	:	พัฒน�กระบวนก�รและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดคว�ม
	 											ส�ม�รถองค์กร
ยุทธศ�สตร์ที่	4	:	พัฒน�บุคล�กรสู่คว�มเป็นเลิศ	และผูกพันกับองค์กรสูง

2. ความเสี่ยงด้านการลงทุน
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 ความเสี่ยงจากเครดิต (Credit Risk)
	 กบข.	 ได้กำ�หนดแนวท�งบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นเครดิตในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับคว�มเสี่ยงของผู้ออกตร�ส�ร	 และคว�มเสี่ยงของตร�ส�ร
เฉพ�ะร�ยก�ร	 อีกทั้งมีก�รกำ�หนดกรอบคว�มเสี่ยงด้�นเครดิตในระดับ
กองทุน	 และมีก�รประเมินคว�มน่�เชื่อถือของคู่ค้�หรือผู้ออกตร�ส�รที	่
กบข.	ลงทุน	และคู่ค้�ที่	กบข.	ทำ�ธุรกรรมก�รลงทุน	
	 นอกจ�กนั้น	 กบข.	 ยังได้ทบทวนคู่มือเครดิตเพื่อให้เหม�ะสมเป็น
ปัจจุบันม�กขึ้น	 มีก�รปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ในก�รกำ�หนดวงเงินสำ�หรับ
ก�รทำ�ธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ตร�ส�รทุนในประเทศ	 โดยนำ�อันดับเครดิต

 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
	 กบข.	 ได้จัดให้มีระบบซึ่งส�ม�รถวัดคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง
และส�ม�รถประเมินผลกระทบจ�กคว�มเสี่ยงที่สอดคล้องกับปริม�ณและ
คว�มซับซ้อนของธุรกรรม	 รวมถึงมีก�รประเมินคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง
ในก�รจ่�ยคืนเงินแก่สม�ชิกที่พ้นสม�ชิกภ�พ	 โดยเฉพ�ะช่วงที่สม�ชิกถึง
กำ�หนดเกษียณในเดือนกันย�ยนของทุกปี	 กบข.	 มีก�รจัดทำ�ประม�ณก�ร
กระแสเงินรับ	 และกระแสเงินจ่�ยคืนสม�ชิก	 เพื่อให้มั่นใจว่�สม�ชิกจะได้
รับเงินคืนต�มกำ�หนดเวล�และไม่กระทบต่อก�รลงทุนของสม�ชิกท่ียังคง
อยู่ในกองทุน

และขน�ดของคู่ค้�ม�เป็นเกณฑ์ในก�รกำ�หนดวงเงิน	 โดยมีเป้�หม�ยเพื่อ
ลดคว�มเสี่ยงด้�นเครดิตที่เกิดจ�กก�รที่คู่ค้�หรือผู้ออกตร�ส�รไม่ส�ม�รถ
ปฏิบัติต�มภ�ระผูกพัน	
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	 ปัจจุบันมีก�รพูดถึงคว�มเสี่ยงเรื่องชื่อเสียงและภ�พลักษณ์
องค์กรม�กขึ้น	 แม้ว่�จะมีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงต่�งๆ	 อย่�งครบถ้วนแล้ว	
องค์กรก็ยังต้องระมัดระวังในส่วนของก�รติดต�มและรักษ�ชื่อเสียงและ
ภ�พลักษณ์ขององค์กรด้วย	 ซึ ่งคณะอนุกรรมก�รหล�ยชุด	 ทั้งคณะ
อนุกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล	 คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบ	 และคณะ
อนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	ได้ให้	กบข.	เน้นเรื่องของจรรย�บรรณ	และ
หลักปฏิบัติของพนักง�น	 ก�รแจ้งเบ�ะแส	 และก�รรับเรื่องร้องเรียนต่�งๆ	
อีกทั้งได้จัดให้มีระเบียบ	 ช่องท�ง	 และกระบวนก�รจัดก�รในเรื่องดังกล่�ว
แล้ว	 รวมถึงก�รติดต�มข่�วส�รของ	 กบข.	 และก�รตอบสนองต่อข่�วส�ร
และชี้แจงแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยสมำ่�เสมอ

3. ความเส่ียงด้านช่ือเสียงและภาพลักษณ์องค์กร (Reputation Risk)

	 ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รนั้น	 กบข.	 ได้กำ�หนดให้มี
ก�รประเมินคว�มเส่ียงและก�รควบคุมภ�ยในอย่�งครบถ้วนทุกฝ่�ยง�น
เป็นประจำ�ทุกปี	ทั้งนี้เป็นไปต�มระเบียบคณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดิน
ว่�ด้วยก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รควบคุมภ�ยใน	 	 โดยมีก�รร�ยง�นให้คณะ
อนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	และคณะอนุกรรมก�รตรวจสอบ	ทร�บและ
พิจ�รณ�ผลก�รประเมินดังกล่�วด้วย

4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk)

	 กบข.	ได้กำ�หนดตัวชี้วัดคว�มเสี่ยง	(Key	Risk	Indicators)	สำ�คัญ
ระดับองค์กรต�มคว�มเสี่ยงหลักทั้ง	5	ประเภท	เพื่อใช้ในก�รประเมินระดับ
คว�มเส่ียง	 และใช้ข้อมูลดังกล่�วประกอบก�รประเมินโอก�สและผลกระทบ
อันเกิดจ�กคว�มเส่ียงได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ		เพ่ือให้ผู้บริห�รส�ม�รถติดต�ม
สถ�นะคว�มเสี่ยงในภ�พรวมของ	 กบข.	 ได้ตลอดเวล�	 ทั้งคว�มเสี่ยงด้�น
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	 กบข.	มีก�รพัฒน�ระบบง�นกำ�กับก�รลงทุนเพ่ือใช้ในก�รกำ�กับก�ร
ปฏิบัติต�มกฎระเบียบด้�นก�รลงทุน	(Investment	Compliance)	เพื่อให้
มั่นใจว่�ก�รลงทุนของ	กบข.	เป็นไปต�มหลักเกณฑ์	ระเบียบ	และนโยบ�ย
ก�รลงทุนที่กำ�หนดไว้			นอกจ�กนี้	กบข.	มีก�รจัดทำ�แนวปฏิบัติด้�นก�ร
ปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์	 (Compliance	 Program)	 เพื่อให้ทุกส่วนง�นมี
แนวท�งก�รกำ�กับก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบที่เป็นม�ตรฐ�นเดียวกันทั้ง
องค์กร	 และมีก�รติดต�มทบทวนกฎเกณฑ์และกระบวนก�รปฏิบัติง�นให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	รวมถึงก�รติดต�มกำ�กับดูแล	และจัดทำ�ร�ยง�นเสนอ
คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบทุกไตรม�ส			

5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Compliance Risk)

ยุทธศ�สตร์	 คว�มเสี่ยงจ�กก�รลงทุน	 คว�มเสี่ยงจ�กก�รปฏิบัติง�น	 และ
คว�มเส่ียงจ�กก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบ	 ท้ังน้ียังได้กำ�หนดระดับคว�มเส่ียง
ที่ยอมรับได้	 (Risk	 Appetite)	 และระดับคว�มเสี่ยงสูง	 (Risk	 Tolerance)	
สำ�หรับแต่ละตัวช้ีวัดคว�มเส่ียงข้ึน	 เพ่ือเป็นข้ันในก�รตอบสนองต่อคว�มเส่ียง
นั้นๆ	อย่�งทันท่วงที	และเหม�ะสม
	 ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รอีกส่วนหนึ่งที่	กบข.	 ให้คว�ม
สำ�คัญคือแผนก�รบริห�รคว�มต่อเน่ืองท�งธุรกิจ	โดย	กบข.	ได้ว�งโครงสร้�ง
ร�กฐ�นท�งด้�นเทคโนโลยีที่ทันสมัยม�อย่�งต่อเนื่อง	 เพื่อเตรียมคว�ม
พร้อมรองรับก�รทำ�ง�นภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ต่�งๆ		มีก�รเตรียมศูนย์ปฏิบัติง�น
สำ�รอง	กรณีเกิดเหตุวิกฤตไม่ส�ม�รถเข้�ปฏิบัติง�นในสำ�นักง�นต�มปกติ	
โดยในปัจจุบันมีระบบรองรับก�รปฏิบัติง�นนอกสถ�นที่ของพนักง�นได้อีก
ทั้งมีก�รเตรียมก�รสื่อส�รไปยังทุกภ�คส่วน	ทั้งก�รสื่อส�รภ�ยในสำ�นักง�น	
ก�รสื่อส�รกับคู่ค้�	และก�รสื่อส�รกับสม�ชิกไว้ด้วย	
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โครงสร้างการตัดสินใจลงทุน

วางวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ และกรอบการลงทุน

อนุมัตินโยบาย อนุมัติการดำาเนินงานลงทุนระดับนโยบาย
ติดตามผลการดำาเนินงาน

กลั่นกรอง/ให้คำาแนะนำาต่อคณะกรรมการอนุมัติการลงทุน
ตามที่ได้รับมอบหมาย

เสนอนโยบายกลยุทธ์/ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์

คัดเลือก/ดำาเนินการลงทุนให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุด

	 โครงสร้�งก�รตัดสินใจลงทุนของ	 กบข.	 มีองค์ประกอบ	 5	 ระดับ
ที่สะท้อนถึงแนวท�งก�รกำ�หนดนโยบ�ยและกลยุทธ์ก�รลงทุนของ	
กบข.	 ที่จะต้องผ่�นกระบวนก�รกลั่นกรองและก�รคัดสรรม�เป็นอย่�งด	ี
เพ่ือให้กองทุนส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยก�รลงทุน		องค์ประกอบของโครงสร้�ง
ดังกล่�ว	ได้แก่
 1. พระราชบัญญัติ กบข. และกฎกระทรวง	:	เป็นข้อกำ�หนดของ
กฎหม�ยเพื่อใช้กำ�หนดวัตถุประสงค์และกรอบก�รลงทุน
 2. คณะกรรมการ กบข.	 :	 เป็นผู้กำ�หนดนโยบ�ย	และกำ�กับดูแล
ด้�นก�รจัดก�รกองทุนและก�รลงทุนต่�ง	ๆ	ของกองทุน
 3. คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน	 :	 เป็นผู้มีบทบ�ทสำ�คัญในก�ร
ให้คำ�แนะนำ�ปรึกษ�	 ติดต�มดูแลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รลงทุนของกองทุน	
เพื่อเสนอคว�มเห็นต่อคณะกรรมก�รและปฏิบัติง�นต�มที่คณะกรรมก�ร
มอบหม�ย

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน
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การตรวจสอบ

 4. คณะจัดการกลยุทธ์การลงทุน	:	เป็นผู้พิจ�รณ�ว�งแผนแนวท�ง
และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ก�รลงทุนเพื่อให้เหม�ะสมกับสภ�วะเศรษฐกิจและ
สถ�นก�รณ์ก�รลงทุน
 5. ทีมงานและเจ้าหน้าที่	 :	 เป็นผู้จัดก�รด้�นลงทุนอย่�งมืออ�ชีพ	
โดยดำ�เนินก�รภ�ยใต้กรอบ	 อำ�น�จหน้�ที่	 และนโยบ�ยที่ได้รับมอบหม�ย
จ�กระดับ	1	–	4	ข้�งต้น

1. การตรวจสอบโดยหน่วยงานภายใน ของ กบข. ประกอบด้วย
	 1.1	ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในเป็นหน่วยง�นที่มีหน้�ที่ในก�รตรวจสอบ
กิจก�รภ�ยในของ	กบข.	ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	ประก�ศ	
คำ�สั่ง	และมติเกี่ยวกับก�รดำ�เนินกิจก�รของ	กบข.
	 1.2	 คณะอนุกรรมก�รชุดต่�งๆ	 ให้ทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลก�รดำ�เนิน
ง�นของ	 กบข.	 ในลักษณะเฉพ�ะเจ�ะจง	 ได้แก่	 คณะอนุกรรมก�ร
ธรรม�ภิบ�ล	คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	คณะอนุกรรมก�รจัดก�ร
ลงทุน	และคณะอนุกรรมก�รตรวจสอบ
2. การตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก ของ กบข.	ต�มพระร�ชบัญญัติ
กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	พ.ศ.	2539	ประกอบด้วย
	 2.1	 คณะกรรมก�ร	 กบข.	 :	 ม�ตร�	 26	 กำ�หนดให้คณะกรรมก�ร	
กบข.	 เป็นผู้ออกข้อบังคับ	 ระเบียบ	 ประก�ศ	 คำ�สั่ง	 และมติเกี่ยวกับก�ร
ดำ�เนินกิจก�รของ	กบข.	และ	กบข.	จะต้องดำ�เนินกิจก�รให้เป็นไปต�มนั้น
	 2.2	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง	 :	 ม�ตร�	 75	 กำ�หนดให้	
กบข.	 ต้องร�ยง�นก�รดำ�เนินกิจก�รให้ทร�บอย่�งน้อยเดือนละ	 1	 ครั้ง	
และม�ตร�	 84	 ให้อำ�น�จรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลังมีอำ�น�จแต่งตั้ง
พนักง�นเจ้�หน้�ที่ม�สอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับก�รดำ�เนินกิจก�รของ	
กบข.	ได้
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	 2.3	สำ�นักง�นตรวจเงินแผ่นดิน	:	ม�ตร�	78	กำ�หนดให้สำ�นักง�น
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและรับรองบัญชีทุกประเภทของ	 กบข.	
เช่นเดียวกับส่วนร�ชก�รต่�งๆ
	 2.4	สม�ชิก	:	ม�ตร�	74	กำ�หนดให้	กบข.	ต้องแจ้งยอดเงินในบัญชี
เงินร�ยบุคคลของสม�ชิกแต่ละร�ยให้สม�ชิกทร�บอย่�งน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 2.5	ที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสม�ชิก	:	ม�ตร�	81	กำ�หนดให้	กบข.	ต้อง
ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	 ฐ�นะก�รเงินและก�รรับจ่�ยเงินของ	 กบข.	 ให้
ที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสม�ชิกทร�บอย่�งน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 ซึ่งที่ประชุมใหญ่ผู้
แทนสม�ชิกมีอำ�น�จแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับก�รดำ�เนิน
ง�นของ	กบข.	ต่อคณะกรรมก�ร	กบข.	ได้
	 2.6	คณะรัฐมนตรี	:	ม�ตร�	82	กำ�หนดให้	กบข.	ต้องร�ยง�นก�ร
สอบบัญชี	พร้อมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของ	
กบข.	 ต่อคณะรัฐมนตรี	 และประก�ศให้ประช�ชนทร�บในร�ชกิจจ�นุเบกษ�
ด้วย

	 นอกจ�กที่กล่�วแล้ว	 กบข.	 ถือเป็นหน่วยง�นของรัฐที่เป็นองค์ก�ร
มห�ชนประเภทกองทุนซึ่งมีกฎหม�ยจัดตั้งขึ้นโดยเฉพ�ะ	 ดังนั้นก�รปฏิบัติ
หน้�ที่ของเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร	กบข.	และพนักง�น	กบข.	จึงอยู่ภ�ยใต้
บังคับกฎหม�ยว่�ด้วยคว�มรับผิดท�งละเมิดเจ้�หน้�ท่ีและกฎหม�ยว่�ด้วย
คว�มรับผิดของเจ้�หน้�ที่องค์ก�รของรัฐ	ซึ่งอ�จมีคว�มรับผิดท�งวินัย	ท�ง
แพ่ง	 และท�งอ�ญ�	 ได้เช่นเดียวกับข้�ร�ชก�รของส่วนร�ชก�ร	 เจ้�หน้�ที่
ขององค์ก�รมห�ชน	 และพนักง�นของรัฐวิส�หกิจ	 นอกจ�กนี้	 กบข.	 อ�จ
ถูกตรวจสอบจ�กส่วนร�ชก�รอื่นท่ีมีหน้�ท่ีในก�รตรวจสอบกิจก�รของรัฐ
ด้วย	 เช่น	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่ง
ช�ติ	 (ปปช.)	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตใน
ภ�ครัฐ	(ปปท.)	สำ�นักง�นผู้ตรวจก�รแผ่นดิน	เป็นต้น	
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การกำากับดูแลกิจการ

04

	 ก�รบริห�รจัดก�รเงินลงทุนของกองทุนเงินออมเพ่ือวัยเกษียณ
ต้องมีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รต�มหลักธรรม�ภิบ�ล	 (Corporate	Governance)
ด้วยม�ตรฐ�นระดับสูงเพื่อให้ก�รทำ�หน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยให้ดูแลรักษ�
เงิน	 (Fiduciary	Duty)	 เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและส�ม�รถธำ�รงรักษ�
คว�มเชื่อมั่นและคว�มไว้ว�งใจของสม�ชิกและสังคมโดยรวม		

	 กบข.	ตระหนักในภ�ระหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบอันสำ�คัญยิ่งนี	้
จึงกำ�หนดนโยบ�ย	 โครงสร้�ง	 กระบวนก�รทำ�ง�น	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ
ตลอดจนผู้ปฏิบัติง�นท่ีส�ม�รถปฏิบัติง�นและบริห�รกองทุนได้อย่�งมือ
อ�ชีพ	รอบคอบ	ระมัดระวัง	ซื่อสัตย์	 สุจริต	ปร�ศจ�กคว�มขัดแย้งท�งผล
ประโยชน์และมีก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�นให้เป็นไปต�มกรอบของกฎหม�ย
และระเบียบ	ข้อบังคับอย่�งเคร่งครัด		
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	 กบข.	 ประก�ศนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร	 ซึ่งกำ�หนดกรอบ
อำ�น�จหน้�ที่	 คว�มรับผิดชอบ	 หลักจริยธรรมและจรรย�บรรณให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รง�น	 กบข.	 ตั้งแต่คณะกรรมก�ร	 คณะอนุกรรมก�ร	
ผู้บริห�ร	และพนักง�นรับทร�บและยึดถือปฏิบัติ		ก�รบริห�รง�นต้องมี
คว�มโปร่งใส	 	ส�ม�รถตรวจสอบได้	 	มีก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งถูกต้องและ
ทันเหตุก�รณ์ต่อสม�ชิกและส�ธ�รณชน	 	 รวมทั้งให้คว�มสำ�คัญแก่สม�ชิก
อย่�งเท่�เทียมกัน	 	 และดูแลผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับก�รปฏิบัติต�มสิทธิและ
ข้อตกลงอย่�งเคร่งครัด		

	 ในก�รบริห�รเงินลงทุน	 กบข.	 จัดให้มีโครงสร้�งก�รดำ�เนินง�น
ที่มีก�รตรวจสอบและถ่วงดุล	 (Check	&	Balance)	 	 ในระดับสำ�นักง�นได้
แบ่งแยกหน้�ที่ก�รทำ�ง�นอย่�งชัดเจน		มีกลุ่มง�นบริห�รเงินลงทุนรับผิด
ชอบบริห�รเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่�งๆ		ไม่ว่�จะเป็นหุ้น	ตร�ส�ร
หน้ี	 พันธบัตร	อสังห�ริมทรัพย์	 โครงสร้�งพ้ืนฐ�น	ฯลฯ	 ท้ังในและต่�งประเทศ	
และมีกลุ่มง�นปฏิบัติก�รและกลุ่มง�นบริห�รคว�มเสี่ยงรับผิดชอบง�น
ประเมินมูลค่�เงินลงทุนและบริห�รคว�มเสี่ยงของก�รลงทุน	 ตลอดจน
กำ�กับก�รปฏิบัติง�นให้ถูกต้องต�มกฎระเบียบ	(Compliance)	และมีกลุ่ม
ง�นบริห�ร	รับผิดชอบจัดทำ�บัญชีก�รลงทุน	โดยมีฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในซึ่ง
มีคว�มเป็นอิสระทำ�ก�รตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง	 	 ในระดับคณะกรรมก�ร	 ได้
มอบหม�ยให้คณะอนุกรรมก�ร	3	คณะ	ได้แก่	คณะอนุกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล
คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	 และคณะอนุกรรมก�รตรวจสอบ	 ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนจ�กคณะกรรมก�รและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคว�มรู้คว�ม
เชี่ยวช�ญและประสบก�รณ์ในก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร		ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
และก�รตรวจสอบ	 ทำ�หน้�ท่ีกล่ันกรองและเสนอคว�มเห็นต่อคณะกรรมก�ร
ต�มแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือเสริมคว�มแข็งแกร่งของก�รบริห�รง�นต�มหลักก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�ร   
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	 ก�รปฏิบัติง�นทุกด้�นจะมีก�รควบคุมและป้องกันก�รทุจริตต�ม
นโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะกรรมก�ร	 กบข.	 ซ่ึง
ประก�ศอย่�งชัดเจนท่ีจะไม่ยินยอมให้มีก�รทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้น
โดยเด็ดข�ด	(Zero	Tolerance)	ไม่ว่�จะเป็นก�รกระทำ�ของพนักง�น	คู่ค้�
หรือบุคคลใดๆ	 ก็ต�ม	 รวมทั้งจะไม่ทำ�ธุรกรรมกับบุคคล	 บริษัทหรือหน่วย
ง�นใดที่สอบสวนพบว่�มีก�รกระทำ�ทุจริตและประพฤติมิชอบ		

	 กบข.	 ได้จัดให้มีก�รอบรมส่งเสริมวัฒนธรรมก�รทำ�ง�นอย่�งมี
คุณธรรม	และปลูกจิตสำ�นึกให้พนักง�นทุกคนหลีกเลี ่ยงก�รเข้�มีส่วน
ร่วมส่งเสริมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ทุจริต	 และประพฤติมิชอบไม่ว่�โดย
ท�งตรงหรือท�งอ้อม	 รวมทั้งได้กำ�หนดให้พนักง�นทุกคนลงน�มยอมรับ
และตกลงยึดถือหลักจรรย�บรรณด้วยม�ตรฐ�นขั้นสูงสุดเป็นประจำ�ทุกปี	
เพื่อเป็นก�รกระตุ้นเตือนให้พนักง�นระลึกอยู่เสมอถึงภ�ระหน้�ที่และก�ร
ประพฤติปฏิบัติตนอย่�งเหม�ะสมในฐ�นะพนักง�นกองทุน	

หลักจรรยาบรรณของพนักงาน กบข.  
	 พนักง�น	กบข.	 จะต้องปฏิบัติตนอย่�งซื่อตรง	มีคุณธรรม	 (Integ-
rity)	และยึดมั่นในศักดิ์ศรี	(Dignity)		ขององค์กรและของตนเอง	โดยยึดถือ
จรรย�บรรณและจริยธรรมต�มม�ตรฐ�นส�กล	ดังต่อไปนี้
	 (1)	 ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต	 ยุติธรรม	 ซื่อตรง	 และมี
คุณธรรม	(Honesty,	Fairness	and	Integrity)
	 (2)			คำ�นึงถึงประโยชน์ของสม�ชิกเป็นสำ�คัญ	(Members’	Interest)
	 (3)	 ยึดมั่นในคว�มเสมอภ�คและไม่เลือกปฏิบัติ	 (Fairness	 and	
Impartiality)
	 (4)			ปฏิบัติหน้�ท่ีด้วยทักษะคว�มรอบรู้	เอ�ใจใส่	รอบคอบระมัดระวัง	
และขยันหมั่นเพียร	(Skill,	Care	and	Diligence)
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		 นอกจ�กนี้	 พนักง�นจะต้องปฏิบัติต�มระเบียบเกี่ยวกับก�รทำ�
ธุรกรรมซื้อข�ยหลักทรัพย์ของพนักง�นและม�ตรก�รป้องกันก�รใช้ข้อมูล
ภ�ยในเพื่อประโยชน์ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์	 เพื่อป้องกันก�รนำ�ข้อมูล
ภ�ยในที่ยังไม่เปิดเผยเป็นก�รทั่วไป	 และพนักง�นรับทร�บม�จ�กก�ร
ปฏิบัติหน้�ที่ของตนไปใช้ห�ประโยชน์ส่วนตนอันมิควรได้	 และไม่เป็นธรรม
แก่บุคคลภ�ยนอก	 (Insider	 Trading)	 หรือทำ�ก�รซื้อข�ยในลักษณะที่ขัด
แย้งท�งผลประโยชน์กับกองทุนจนทำ�ให้กองทุนเสียห�ย	 เช่น	 ก�รซื้อข�ย
ตัดหน้�กองทุน	(Front	Running)	หรือซื้อข�ยสวนท�งกับกองทุน	(Against	
Portfolio)		

	 (5)	 มุ่งเน้นก�รบริห�รจัดก�รและก�รควบคุมก�รดำ�เนินง�นที่มี
ประสิทธิภ�พและประสิทธิผล	(Management	and	Control)
	 (6)	 ปกป้องข้อมูลที่เป็นคว�มลับที่ไม่พึงเปิดเผยอย่�งเคร่งครัด	
(Confidentiality)
	 (7)		ยึดมั่นในวินัยต�มกฎหม�ย	ระเบียบ	และข้อบังคับของกองทุน	
รวมทั้งม�ตรฐ�นของผู้ประกอบวิช�ชีพที่ดี	(Market	Conduct)
	 (8)	 สร้�งคว�มมั่นใจในคว�มพร้อมของบุคล�กรที่มีคว�มส�ม�รถ	
และมีคว�มรับผิดชอบต่อผลของก�รตัดสินใจในหน้�ที่	(Competent	Staff	
Readiness	and	Accountability)
	 (9)	 	ป้องกันไม่ให้มีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์	 (Conflict	of	
Interest)
	 (10)	 ให้คว�มสำ�คัญกับก�รติดต่อส่ือส�ร	 และก�รให้ข้อมูลข่�วส�ร
ท่ีชัดเจนโปร่งใสแก่สม�ชิก	(Communication	with	Members)
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	 สรุปส�ระสำ�คัญของระเบียบเกี่ยวกับก�รทำ�ธุรกรรมซ้ือข�ย
หลักทรัพย์ของพนักง�น

ห้�มพนักง�นที่บริห�รเงินลงทุนของกองทุนในหุ้นซื้อข�ยหุ้นเพื่อตนเอง			
ห้�มพนักง�นอื่นซื้อข�ยหุ้นก่อนได้รับอนุญ�ตจ�กผู้บังคับบัญช�และ
ฝ่�ยกำ�กับกิจกรรมองค์กร	 และในกรณีที่ได้รับอนุญ�ตจะต้องทำ�ก�รซื้อ
ข�ยผ่�นบริษัทหลักทรัพย์ที่	กบข.	กำ�หนดเท่�นั้น		
พนักง�นต้องจัดทำ�ร�ยง�นธุรกรรมซ้ือข�ยหลักทรัพย์จัดส่งให้	กบข.	ทุกคร้ัง	
พนักง�นต้องจัดทำ�ร�ยง�นสถ�นะก�รถือครองหลักทรัพย์	ณ	สิ้นปี

	 พร้อมกันนั้น	 ในฐ�นะที่เป็นนักลงทุนสถ�บันร�ยใหญ่ของประเทศ	
กบข.	 ได้ทำ�หน้�ที่นักลงทุนที่มีคว�มรับผิดชอบในก�รผลักดันยกระดับก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทต่�งๆ	ที่	กบข.	ลงทุนด้วย		กล่�วคือ	

	 กบข.	 วิเคร�ะห์ก�รดำ�เนินง�นด้�นต่�งๆ	 ของบริษัทควบคู่ไปกับ
ก�รวิเคร�ะห์ด้�นก�รเงินเพื่อให้ทร�บว่�บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับปัจจัย
สิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และธรรม�ภิบ�ล	 (Environmental,	 Social	 and	
Governance	 :	 ESG)	 ด้วยหรือไม่	 เนื่องจ�ก	 กบข.	 เชื่อมั่นว่�บริษัทที่ไม่
ได้มุ่งหวังที่จะสร้�งผลกำ�ไรเพียงอย่�งเดียว	 แต่ได้ให้คว�มสำ�คัญกับปัจจัย	
ESG		หรือดำ�เนินธุรกิจอย่�งรับผิดชอบต่อสังคม	ผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนไป
พร้อมๆ	กัน	โดยจะดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มซื่อสัตย์	สุจริต	และส�ม�รถสร้�ง
คว�มเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ตัวบริษัทเอง	ผู้ถือหุ้น	และสร้�งประโยชน์ให้
เกิดแก่สังคมโดยรวม		
	 กบข.	 เข้�ร่วมประชุมกับผู้บริห�รของบริษัทที่	 กบข.	 ลงทุน	 เพื่อ
กระตุ้นให้บริษัทดำ�เนินง�นโดยให้คว�มสำ�คัญกับปัจจัย	 ESG	 และดำ�เนิน
ธุรกิจอย่�งมีธรรม�ภิบ�ล



กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร 27

	 ในก�รประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่	 กบข.	 ลงทุน	 กบข.	 จะเข้�ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนทุกครั้งต�มแนวท�งก�รออกเสียงในก�ร
ประชุมผู้ถือหุ้น	 (Proxy	 Voting	 Guidelines)	 ซึ่ง	 กบข.	 จัดทำ�ขึ้นต�ม
ม�ตรฐ�นส�กล	 เพื่อให้มั่นใจว่�บริษัทที่	 กบข.	 เลือกลงทุนมีคว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขัน	 มีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รต�มหลักธรรม�ภิบ�ล	 ให้คว�มเป็น
ธรรมกับผู้ถือหุ้นทุกร�ยและส�ม�รถเติบโตได้อย่�งยั่งยืน	

การกำากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล 
(Corporate Governance) ถือเป็นหัวใจสำาคัญของ

การบริหารจัดการองค์กรที่ดี โดยเฉพาะ
กองทุนเงินออมเพื่อวัยเกษียณ

กบข. ยึดมั่นหลักการนี้มาโดยตลอด 
เพื่อนำามาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกทุกราย
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เงินออมที่สมาชิกมีใน กบข.

05

	 สม�ชิก	 กบข.	 ทุกคน	 จะมีเงินออมในบัญชีของสม�ชิก	 เริ่มต้ังแต่
เป็นสม�ชิกจนถึงปัจจุบัน		โดยเงินออมท่ีสม�ชิกมีใน	กบข.	แบ่งได้	ดังน้ี	

1.1	เงินประเดิม เงินที่ภ�ครัฐนำ�ส่งให้
เฉพ�ะสม�ชิก	กบข.	ที่เป็น
ข้�ร�ชก�รอยู่ก่อนวันที่	
27	มีน�คม	2540		โดย
นำ�ส่งเป็นเงินก้อนในวัน
ที่สมัครเป็นสม�ชิก	กบข.	
ครั้งเดียวเท่�นั้น	เพื่อ
ชดเชยเงินบำ�น�ญที่ลดลง

เมื่อสิ้นสุดสม�ชิกภ�พ
และเลือกรับบำ�น�ญ
เท่�นั้น

ประเภทเงิน ความหมาย สิทธิได้รับ

1. ส่วนที่รัฐเป็นผู้นำาส่ง
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1.2	เงินชดเชย

2.1	เงินสะสม

1.3	เงินสมทบ

2.2	เงินสะสม

					ส่วนเพิ่ม

					(ออมเพิ่ม)

เงินที่ภ�ครัฐนำ�ส่งให้
สม�ชิกทุกเดือน	ในอัตร�
ร้อยละ	2	ของเงินเดือน
สม�ชิก		เพื่อชดเชยเงิน
บำ�น�ญที่ลดลง

เงินที่สม�ชิกนำ�ส่งทุกเดือน	
ในอัตร�ร้อยละ	3	ของเงิน
เดือนสม�ชิก	ซึ่งเงินเดือน
ดังกล่�วไม่รวมกับเงินเพิ่ม
พิเศษร�ยเดือนหรือเงินเพิ่ม
อย่�งอื่น

เงินที่ภ�ครัฐนำ�ส่งให้
สม�ชิก	กบข.	ที่สะสม
เงินเข้�กองทุนทุกเดือน	
ในอัตร�ร้อยละ	3	ของ
เงินเดือนสม�ชิก

เงินที่สม�ชิกสมัครใจสะสม
เพิ่มจ�กอัตร�ที่กำ�หนด
ไว้ในอัตร�ร้อยละ	1	-	12	
ของเงินเดือนสม�ชิก

เมื่อสิ้นสุดสม�ชิกภ�พ
และเลือกรับบำ�น�ญ
เท่�นั้น

เมื่อสิ้นสุดสม�ชิกภ�พ
ทุกกรณี

เมื่อสิ้นสุดสม�ชิกภ�พ
ทุกกรณี

เมื่อสิ้นสุดสม�ชิกภ�พ
ทุกกรณี

ประเภทเงิน

ประเภทเงิน

ความหมาย

ความหมาย

สิทธิได้รับ

สิทธิได้รับ

2. ส่วนที่สมาชิกเป็นผู้นำาส่ง
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แผนภาพเส้นทางเงินออมกับ กบข.

สมาชิก: ภาครัฐ:

(สมัครใจ)

+ +
เงินสะสม ร้อยละ 3

หน่วยงานต้นสังกัด
ของสมาชิก

นำาส่งเงินเข้าบัญชี กบข.

นำาเงินเข้าบัญชีสมาชิกรายบุคคล โดยแปลง
จำานวนเงินออมเป็นหน่วยลงทุน ซึ่งใช้มูลค่าต่อหน่วย 

ณ  วันที่เงินเข้าบัญชี กบข.

ลงทุนตามแผนการลงทุนรายบุคคลของสมาชิก

1. แผนหลัก
2. แผนผสมหุ้นทวี
3. แผนตราสารหนี้
4. แผนตลาดเงิน
5. แผนสมดุลตามอายุ

กบข.

เงินชดเชย ร้อยละ 2

ออมเพิ่ม ร้อยละ 1-12 เงินสมทบ ร้อยละ 3

1.

2.

3.



กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร 31

	 เส้นท�งเงินออมกับ	 กบข.	 เป็นภ�พรวมของขั้นตอนนำ�ส่งเงินเข้�
กองทุน	ก�รแปลงเป็นหน่วยลงทุน	ก�รลงทุนต�มแผนก�รลงทุนร�ยบุคคล		
ดังนี้

	 เงินที่นำ�ส่งมีทั้งหมด	2	ส่วน	ประกอบด้วย	
	 1.	 เงินส่วนสม�ชิก	 คือ	 เงินสะสมในอัตร�ร้อยละ	 3	 ของเงินเดือน
สม�ชิก		
	 2.	 เงินส่วนภ�ครัฐ	คือ	 เงินชดเชยในอัตร�ร้อยละ	2	ของเงินเดือน
สม�ชิก			และเงินสมทบในอัตร�ร้อยละ	3	ของเงินเดือนสม�ชิก

เส้นทางเงินออมกับ กบข.

หน่วยงานนำาส่งเงินเข้าบัญชีสมาชิกที่ กบข.

+ +
สมาชิก : เงินสะสม ร้อยละ 3

หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก

เช่น 800 บาท 

นำาส่งเงินเข้ากองทุน 

ณ วันที่ 31 มกราคม  

2560

กบข.

ภาครัฐ : เงินชดเชย ร้อยละ 2

ออมเพ่ิม ร้อยละ 1-12 (สมัครใจ) เงินสมทบ ร้อยละ 3

1.
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	 1.	เงินส่วนสม�ชิก	
	 	 1.1	 เงินสะสม	 ร้อยละ	3	ของเงินเดือน	ซึ่งจะหักจ�กเงิน
เดือนสม�ชิก	ในกรณีนี้	คือ	300	บ�ท	
	 2.	เงินส่วนภ�ครัฐ
	 	 2.1	 เงินสมทบ	 ร้อยละ	 3	 ของเงินเดือน	 ซึ่งจะสมทบโดย
ภ�ครัฐ	ในกรณีนี้	คือ	300	บ�ท
	 	 2.2	 เงินชดเชย	 ร้อยละ	 2	 ของเงินเดือน	 ซึ่งชดเชยสูตร
บำ�น�ญที่ลดลงโดยภ�ครัฐ	ในกรณีนี้	คือ	200	บ�ท

ตัวอย่าง	สม�ชิกเงินเดือน	10,000	บ�ท	จะมีเงินสะสมเข้�	กบข.	ดังนี้

	 กรณีตัวอย่�งของสม�ชิกท่�นนี้	 คือ	 จะมีเงินสะสมเข้�บัญชี	 กบข.	
ทั้งสิ้นเดือนละ	800	บ�ท	 โดยเป็นเงินที่หักจ�กเงินเดือนสม�ชิก	300	บ�ท	
(เงินสะสม)	และเงินที่รัฐนำ�ส่งให้	500	บ�ท	(เงินสมทบ	และเงินชดเชย)

แปลงจำานวนเงินออมเป็นหน่วยลงทุน (NAV)2.

800 บาท บัญชีสมาชิกกบข. 35.5144 
หน่วยลงทุน

NAV = 22.5261 บาท/หน่วย เข้า 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560



กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร 33

	 กบข.	 แปลงจำ�นวนเงินออมเป็นหน่วยลงทุน	 ต�มหลักเกณฑ์
ประก�ศคณะกรรมก�ร	 กบข.	 เรื่อง	 ก�รจัดสรรผลประโยชน์สุทธิเข้�บัญชี
เงินกองทุน	 และหลักเกณฑ์วิธีก�รคิดมูลค่�สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วน
สม�ชิกเป็นจำ�นวนหน่วยและมูลค่�ต่อหน่วย	(Unitization)			

	 เช่น	 ณ	 วันที่	 31	 มกร�คม	 2560	 กบข.	 ประก�ศมูลค่�ต่อหน่วย
หรือ	NAV/Unit	ที่	22.5261	บ�ท	/	หน่วย	กรณีตัวอย่�งของสม�ชิกท่�นนี้
คือ	เมื่อนำ�ส่งเงินเข้�ม�	800	บ�ท	แปลงเป็นหน่วยลงทุนได้เท่�กับ	35.5144
หน่วยลงทุน	(800	บ�ท	÷	22.5261	บ�ท	/	หน่วย)

และวิธีก�รคำ�นวณมูลค่�หน่วยลงทุน	คือ

เงินที่นำาส่ง
มูลค่าต่อหน่วย (NAV/Unit)

= จำานวนหน่วยลงทุน

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิก

จำานวนหน่วย ของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด 
ณ วันที่คำานวณมูลค่าหน่วยลงทุนนั้น
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ลงทุนตามแผนการลงทุนรายบุคคล3.

เงินประเดิม + เงินชดเชย

สมาชิกเลือกแผนลงทุนได้ 1 แผน

จากแผนต่อไปนี้

1. แผนหลัก

2. แผนผสมหุ้นทวี

3. แผนตราสารหนี้

4. แผนตลาดเงิน

5. แผนสมดุลตามอายุ

แผนหลัก

เงินสะสม + เงินสมทบ + เงินออมเพ่ิม (สมัครใจ)

	 กบข.	 จะนำ�เงินที่ส่งเข้�กองทุนไปลงทุนต�มแผนก�รลงทุนร�ย
บุคคล	ซึ่งแผนก�รลงทุนปัจจุบันมี	5	แผน	ดังนี้
	 1)	แผนหลัก	
	 2)	แผนผสมหุ้นทวี	
	 3)	แผนตร�ส�รหนี้	
	 4)	แผนตล�ดเงิน	
	 5)	แผนสมดุลต�มอ�ยุ

*	 กรณีสม�ชิกไม่ได้เลือกแผนก�รลงทุน	 กบข.	 จะนำ�เงินของสม�ชิกไปลงทุนให้

ในแผนหลัก

**	 เงินที่สม�ชิกส�ม�รถเลือกแผนก�รลงทุนได้คือ	 เงินสะสม	 เงินสะสมส่วนเพิ่ม	

และเงินสมทบเท่�นั้น
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	 จ�กต�ร�งจะเห็นว่�แม้เงินออมที่ส่งเข้�ม�มีค่�เท่�กัน	 แต่ห�กส่งม�ใน

เวล�ที่ต่�งกันก็จะทำ�ให้ได้จำ�นวนหน่วยลงทุนไม่เท่�กัน

เข้าใจหน่วยลงทุน

ประเด็นที่ 1 :	มูลค่�ต่อหน่วย	หรือ	NAV/Unit	ม�จ�กไหน	?
	 มูลค่�ต่อหน่วย	 หรือ	 NAV/Unit	 คือ	 มูลค่�ของหน่วยก�รลงทุน	
1	 หน่วย	 ที่สม�ชิกมีอยู่ในแผนก�รลงทุนนั้นๆ	 ซึ่งมูลค่�ต่อหน่วยนี้จะเป็น
เท่�ใดขึ้นอยู่กับผลก�รดำ�เนินก�รง�นของ	กบข.	 ในแต่ละวัน	 	 โดยปัจจุบัน	
กบข.	 คำ�นวณมูลค่�ต่อหน่วยทุกวัน	 ดังนั้น	 มูลค่�ต่อหน่วยที่จะนำ�ม�
คำ�นวณห�หน่วยลงทุนของสม�ชิกจึงเปลี่ยนไปทุกวัน

ประเด็นที่ 2	:	จำ�นวนหน่วยลงทุนของสม�ชิกคำ�นวณอย่�งไร	?
	 เงินออมสม�ชิกที่นำ�ส่งแต่ละเดือนจะถูกแปลงเป็นหน่วยลงทุน	 ซึ่ง
คำ�นวนต�ม	 “มูลค่�ต่อหน่วย”	 (NAV/Unit)	 ในวันนั้น	 	 ก�รแปลงเงินออม
ของสม�ชิกเป็นจำ�นวนหน่วยจะคำ�นวณโดยนำ�จำ�นวนเงินออมของสม�ชิก	
ห�รด้วยมูลค่�ต่อหน่วย	ณ	วันนั้น	ดังนั้น	จำานวนหน่วยที่จะบันทึกในบัญชี
สมาชิกจะไม่เท่ากันในแต่ละเดือน ข้ึนอยู่กับมูลค่าต่อหน่วย ณ วันท่ีคำานวณ
										ตัวอย่�ง	กรณีสม�ชิกนำ�ส่งเงินเดือนละ	800	บ�ท	คำ�นวณจำ�นวน
หน่วยต�ม	 NAV	 เปรียบเทียบระหว่�งวันที่	 30	 ธันว�คม	 2559	 และ	 31	
มกร�คม	2560	ได้ดังนี้

31	มกร�คม	2560

30	ธันว�คม	2559

800	บ�ท

800	บ�ท

22.5261	บ�ท/หน่วย

22.4064	บ�ท/หน่วย

35.5144	บ�ท/หน่วย

35.7041	บ�ท/หน่วย

วันที่นำาส่งเงิน
จำานวนเงินนำาส่ง

(เงินออม)
มูลค่าต่อหน่วย
(NAV/Unit)

จำานวนหน่วย
(จำานวนเงินนำาส่ง 

หาร มูลค่าต่อหน่วย)
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ประเด็นที่ 3 :	จำ�นวนเงินออมที่สม�ชิกส่งเข้�ม�จะมีมูลค่�เปลี่ยนแปลง
หรือไม่
 มูลค่าเงินออมของสมาชิกเปลี่ยนแปลงได้	 เพร�ะมูลค่�ต่อหน่วย
จะมีก�รเปลี่ยนแปลงไปต�มผลก�รดำ�เนินง�นของ	กบข.
										ตัวอย่�ง	กรณีสม�ชิกมีหน่วยลงทุน	ณ	31	มกร�คม	2560		จำ�นวน	
1,000	หน่วยลงทุน

31	มกร�คม	2560

14	กุมภ�พันธ์	2560

22.5261	บ�ท/หน่วย1,000	หน่วยลงทุน

22.6019	บ�ท/หน่วย1,000	หน่วยลงทุน

22,526.10	บ�ท

22,601.90	บ�ท

วันที่ จำานวนหน่วย
มูลค่าต่อหน่วย
(NAV/Unit)

จำานวนเงินออม
จำานวนหน่วย คูณ
มูลค่าต่อหน่วย

	 จ�กต�ร�งจะเห็นว่�	 จำ�นวนเงินออมของสม�ชิกจะเพิ่มขึ้นต�มมูลค่�

ต่อหน่วย	แม้ว่�สม�ชิกจะไม่ได้ส่งเงินสะสมเข้�ม�เพิ่มเติมก็ต�ม

หม�ยเหตุ:	มูลค่�	NAV/Unit	ประกอบก�รอธิบ�ย	เป็นมูลค่�	NAV/Unit	จริง
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ช่องทางการติดตามเงินออมใน กบข.
มี	4	ช่องท�ง	คือ

 1. ใบแจ้งยอดเงินสมาชกิประจำาป ี	คือ	เอกส�รที่				กบข.				ส่งให้สม�ชิกร�ย

บุคคลในเดือนกุมภ�พันธ์ของทุกปี	 เพื่อให้สม�ชิกส�ม�รถทร�บยอดเงินประเภท

ต่�งๆ		ประจำ�ปีของตนเอง	โดยสม�ชิกส�ม�รถตรวจสอบยอดเงินออมจ�กช่องรวม		

 2. บริการ  GPF Web Service 	คือ	บริก�รออนไลน์ผ่�นเว็บไซต์	กบข.	

www.gpf.or.th	 เพื่อให้สม�ชิก	 กบข.	 ส�ม�รถทำ�ร�ยก�รต่�งๆ	 ด้วยตนเอง		

สม�ชิกส�ม�รถตรวจสอบยอดเงินออมโดยเลือกเมนู	“ตรวจสอบยอดเงิน	/	ใบแจ้ง

ยอดสม�ชิก”		ซึ่งเป็นข้อมูลเงินออม	ณ	วันเวล�ใดเวล�หนึ่ง		
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 3. บริการ GPF Mobile Application	คือ	บริก�รออนไลน์ผ่�นท�ง

สม�ร์ทโฟนซึ่งสม�ชิกส�ม�รถเข้�ใช้ได้โดยด�วน์โหลดแอปพลิเคชัน	ชื่อ	“บริก�ร

ทันใจ”	ทั้งสม�ร์ทโฟนที่เป็นระบบ	iOS	และ	Android	เพื่อใช้ตรวจสอบยอดเงิน

ออมได้

 4. บริการ GPF IVR Service คือ	บริก�รผ่�นระบบโทรศัพท์ตอบรับ

อัตโนมัติ	 	 เพื่อให้สม�ชิกส�ม�รถตรวจสอบยอดเงินด้วยตนเอง		โดยโทร.	1179	

ต�มด้วยเลขบัตรประช�ชน	13	หลัก	แล้วจึงกด	4		ซึ่งเป็นข้อมูลเงินออม	ณ	วัน

เวล�ใดเวล�หนึ่ง				
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สิทธิการรับเงินจาก กบข.

06

	 สิทธิก�รรับเงินจ�ก	 กบข.	 เกิดขึ้นเมื่อสม�ชิกภ�พของสม�ชิกสิ้น
สุดลงเมื่อผู้นั้นออกจ�กร�ชก�ร	 เว้นแต่เป็นก�รสั่งให้ออกจ�กร�ชก�รไว้
ก่อนต�มกฎหม�ยว่�ด้วยระเบียบข้�ร�ชก�รนั้นๆ	หรือก�รออกจ�กร�ชก�ร
ของผู้ไปปฏิบัติง�นต�มพระร�ชกฤษฎีก�ว่�ด้วยก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�ร
สั่งให้ข้�ร�ชก�รไปทำ�ก�ร	ซึ่งให้นับเวล�ระหว่�งนั้นเหมือนเต็มเวล�ร�ชก�ร	
ต�มม�ตร�	 44	 แห่งพระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	
พ.ศ.	2539
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1.	เกษียณอ�ยุร�ชก�ร

2.	เสียชีวิต

3.	ทุพพลภ�พ

4.	ทดแทน

5.	สูงอ�ยุ

6.	ล�ออก

7.	ให้ออก

8.	ปลดออก

9.	ไล่ออก

สม�ชิกที่ออกจ�กร�ชก�รเมื่อมีอ�ยุครบ	
60	ปีบริบูรณ์

สม�ชิกที่เสียชีวิตระหว่�งรับร�ชก�ร

สม�ชิกที่ออกจ�กร�ชก�ร	เพร�ะเจ็บป่วย	
ทุพพลภ�พ	ซึ่งแพทย์ที่ท�งร�ชก�รรับรอง
ได้ตรวจและแสดงคว�มเห็นว่�	ไม่ส�ม�รถ
ที่จะรับร�ชก�รในตำ�แหน่งหน้�ที่ซึ่งปฏิบัติ
อยู่นั้นต่อไปได้

สม�ชิกที่ออกจ�กร�ชก�ร	เพร�ะท�ง
ร�ชก�รเลิกหรือยุบตำ�แหน่ง	หรือมีคำ�สั่ง
ให้ออกโดยไม่มีคว�มผิด		หรือทห�รซึ่ง
ออกจ�กกองหนุนเบี้ยหวัด

สม�ชิกที่ล�ออกจ�กร�ชก�รเมื่อมีอ�ยุครบ	
50	ปีบริบูรณ์

สม�ชิกที่ประสงค์ล�ออกจ�กร�ชก�ร	โดย
ส่วนร�ชก�รต้นสังกัดอนุมัติ

สม�ชิกที่ออกจ�กร�ชก�รโดยส่วนร�ชก�ร
ต้นสังกัดให้ออก	

สม�ชิกที่ออกจ�กร�ชก�รโดยส่วนร�ชก�ร
ต้นสังกัดให้ออกจ�กโทษท�งวินัย	

สม�ชิกที่ออกจ�กร�ชก�รโดยส่วนร�ชก�ร
ต้นสังกัดไล่ออก	เนื่องจ�กมีคว�มผิดท�งวินัย
ร้�ยแรง

เหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ ความหมาย

ตารางแสดงเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
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โอนไปหน่วยง�นของรัฐที่ไม่ใช่

ประเภทข้�ร�ชก�ร	ต�ม	

พระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จ

บำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	พ.ศ.	2539

10.

11.	ออกรับเบี้ยหวัด

สม�ชิกที่โอนไปยังหน่วยง�นของรัฐที่ไม่ใช่
ข้�ร�ชก�รต�มม�ตร�	3	แห่งพระร�ช
บัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	
พ.ศ.	2539

สม�ชิกที่เป็นข้�ร�ชก�รทห�ร	(ช�ย)	ที่ยัง
ไม่พ้นเกณฑ์กองหนุนเมื่อออกจ�กทห�รกอง
ประจำ�ก�ร	ภ�ยใต้เงื่อนไขและเงื่อนเวล�ที่
ข้อบังคับกระทรวงกล�โหมว่�ด้วยเบี้ยหวัด	
พ.ศ.	2495	กำ�หนดไว้

เหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ ความหมาย

สิทธิการรับเงินคืน

สม�ชิก	กบข.	เมื่อสิ้นสุดสม�ชิกภ�พจะได้รับเงิน	2	ส่วน	ได้แก่	

	 ส่วนที่	 1	เงินบำ�เหน็จหรือเงินบำ�น�ญร�ยเดือนจ�กกรมบัญชีกล�ง
	 ส่วนที่	 2	 เงิน	 กบข.	 ร�ยละเอียดแตกต่�งต�มเวล�ร�ชก�ร	สิทธ	ิ
และก�รเลือกใช้สิทธิรับบำ�เหน็จบำ�น�ญ	ดังนี้
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ล�ออก

ให้ออก

ปลดออก

เกษียณ

สูงอ�ยุ

ทุพพลภ�พ

ทดแทน

ไม่ถึง	10	ปี

10	ปี	ขึ้นไป
แต่ไม่ถึง	25	ปี

25	ปี	ขึ้นไป

ไม่ถึง	1	ปี

1	ปีขึ้นไป	แต่
ไม่ถึง	10	ปี

บำ�เหน็จ

บำ�เหน็จ

กรณีเลือก
บำ�เหน็จ

กรณีเลือก
บำ�น�ญ

ไม่มี

ไม่มี ไม่มี

บำ�เหน็จ

ไม่ม่ี

บำ�เหน็จ

บำ�เหน็จ

บำ�น�ญ

สะสม	+	สมทบ
+	ออมเพิ่ม	(สมัครใจ)
+	ผลประโยชน์

สะสม	+	สมทบ
+	ออมเพิ่ม	(สมัครใจ)
+	ผลประโยชน์

สะสม	+	สมทบ
+	ออมเพิ่ม	(สมัครใจ)
+	ผลประโยชน์

ประเดิม	(ถ้�มี)
+	ชดเชย	+	สะสม
+	สมทบ	+	ออมเพิ่ม
(สมัครใจ)
+	ผลประโยชน์

สะสม	+	สมทบ
+	ออมเพิ่ม	(สมัครใจ)
+	ผลประโยชน์

สะสม	+	สมทบ
+	ออมเพิ่ม	(สมัครใจ)
+	ผลประโยชน์

เหตุออกจาก
ราชการ

เวลาราชการ
(เวลารวมวัน

ทวีคูณ)

สิทธิรับ
บำาเหน็จ
บำานาญ

กระทรวง
การคลัง

เงินที่จะได้รับจาก

กบข.

ตารางแสดงรายละเอียดเงิน กบข. ที่สมาชิกจะได้รับเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ

ด้วยเหตุต่างๆ
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ไม่ถึง	1	ปี

10	ปีขึ้นไป

1	ปีขึ้นไป บำ�เหน็จ

ตกทอด

บำ�เหน็จ

ตกทอด

ไม่มี ไม่มีสะสม	+	สมทบ
+	ออมเพิ่ม	(สมัครใจ)
+	ผลประโยชน์

สะสม	+	สมทบ
+	ออมเพิ่ม	(สมัครใจ)
+	ผลประโยชน์

เหตุออกจาก
ราชการ

เวลาราชการ
(เวลารวมวัน

ทวีคูณ)

สิทธิรับ
บำาเหน็จ
บำานาญ

กระทรวง
การคลัง

เงินที่จะได้รับจาก

กบข.

กรณีเลือก
บำ�เหน็จ

กรณีเลือก
บำ�น�ญ

สะสม	+	สมทบ
+	ออมเพิ่ม	(สมัครใจ)
+	ผลประโยชน์

บำ�เหน็จ

ประเดิม	(ถ้�มี)
+	ชดเชย	+	สะสม
+	สมทบ	+	ออมเพิ่ม
(สมัครใจ)
+	ผลประโยชน์

บำ�น�ญ

เสียชีวิต	

(ปกติ)

-

-

ไม่มี

ไม่มี

ไม่ม่ี

ไม่ม่ี

สะสม	+	สมทบ
+	ออมเพิ่ม	(สมัครใจ)
+	ผลประโยชน์

สะสม	+	สมทบ
+	ออมเพิ่ม	(สมัครใจ)
+	ผลประโยชน์

เสียชีวิต
เพร�ะ
ประพฤติช่ัว
อย่�งร้�ยแรง

ไล่ออก
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หน่วยง�นของ
รัฐที่ไม่ใช่
ประเภท
ข้�ร�ชก�รต�ม
พระร�ชบัญญัติ
กองทุนบำ�เหน็จ
บำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	
พ.ศ.	2539

-

-

-

-

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่ม่ี

เบี้ยหวัด

บำ�เหน็จ

บำ�น�ญ

สะสม	+	สมทบ
+	ออมเพิ่ม	(สมัครใจ)
+	ผลประโยชน์

สะสม	+	สมทบ
+	ออมเพิ่ม	(สมัครใจ)
+	ผลประโยชน์

ประเดิม	(ถ้�มี)	
+	ชดเชย
+	ผลประโยชน์

เหตุออกจาก
ราชการ

เวลาราชการ
(เวลารวมวัน

ทวีคูณ)

สิทธิรับ
บำาเหน็จ
บำานาญ

กระทรวง
การคลัง

เงินที่จะได้รับจาก

กบข.

ออกรับ

เบี้ยหวัด

ย้�ยประเภท

โอนไป

รับเบ้ียหวัด
เป็นรับบำ�เหน็จ
บำ�น�ญ	
(ต่อเน่ืองจ�ก
ออกรับ
เบ้ียหวัด)

กรณีเลือก
บำ�เหน็จ

กรณีเลือก
บำ�น�ญ

หมายเหตุ : 	สม�ชิกที่รับร�ชก�รอยู่ก่อนวันที่	27	มีน�คม	2540	และเลือก
ไม่สะสมเงินเข้�กองทุน		เมื่อพ้นสม�ชิกภ�พและเลือกรับบำ�น�ญจะได้เงิน
ชดเชย	 เงินประเดิม	 และผลประโยชน์ของเงินดังกล่�วจ�ก	 กบข.	 ห�ก
สม�ชิกเลือกรับบำ�เหน็จจะได้เพียงเงินบำ�เหน็จจ�กกรมบัญชีกล�ง
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ผู้มีสิทธิและเอกสารการขอรับเงินคืนเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
แบ่งเป็น	2	กรณี	คือ	

1. กรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจากออกจากราชการ  
	 กบข.	จะจ่�ยเงินให้แก่สม�ชิกผู้มีสิทธิรับเงินเท่�นั้น	 เว้นแต่กรณี
สม�ชิกพ้นสภ�พเป็นบุคคลล้มละล�ยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด	 กบข.	
จะจ่�ยเงินที่สม�ชิกมีสิทธิได้รับให้กับเจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์เท่�นั้น		
สำ�หรับเอกส�รยื่นเรื่องขอรับเงินคืน	แบ่งออกเป็นกรณี	ดังนี้
 1.1 กรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจากออกจากราชการ (สมาชิก
เป็นผู้ขอรับเงิน)  เอกสารยื่นเรื่องขอรับเงินคืน ประกอบด้วย
	 	 1.1.1	แบบ	กบข.	รง	008/1/2555
	 	 1.1.2	 สำ�เน�คำ�ส่ังออก/ประก�ศเกษียณ	 พร้อมเจ้�หน้�ท่ี
รับรองสำ�เน�ถูกต้อง
	 	 1.1.3	สำ�เน�สมุดบัญชีเงินฝ�ก	พร้อมสม�ชิกรับรองสำ�เน�
ถูกต้อง	(กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)
	 	 1.1.4	 สำ�เน�ใบแนบหนังสือสั่งจ่�ยบำ�น�ญสม�ชิก	 กบข.	
พร้อมเจ้�หน้�ที่รับรองสำ�เน�ถูกต้อง	(กรณีเลือกรับบำานาญ) 
 1.2 กรณีสมาชิก กบข. โอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม 
พ.ร.บ. กำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจ ต่อมาได้ออกจาก
ราชการ
	 				ยื่นเอกส�รเหมือนข้อ	1.1.1-1.1.4	และเพิ่มเอกส�รดังต่อไปนี้

-	สำ�เน�คำ�ส่ังโอนไปส่วนท้องถ่ิน	พร้อมเจ้�หน้�ท่ีรับรองสำ�เน�ถูกต้อง
-	สำ�เน�แบบคำ�นวณก�รตรวจสอบบำ�เหน็จหรือบำ�น�ญ	(บ.ท.4)	
		พร้อมเจ้�หน้�ที่รับรองสำ�เน�ถูกต้อง
-	สมุดประวัติ	/	ก.พ.7	ฉบับจริง (กรณีเลือกรับบำานาญ)
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 1.3 กรณีสมาชิกมีสิทธิและเลือกรับบำานาญ แต่อยู่ระหว่างสอบสวน
ทางวินัย
	 				ยื่นเอกส�รเหมือนข้อ	1.1.1-1.1.4	
	 				ระบุสิทธิในแบบ	กบข.รง	008/1/2555	เป็น	“ขอรับบำ�น�ญใน
ระหว่�งสอบสวนท�งวินัย”
	 			 กบข.	จะจ่�ยเงินสะสม	เงินสมทบ	เงินสะสมส่วนเพิ่ม	(ถ้�มี)	และ
ผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่�วให้แก่สม�ชิก	ส่วนเงินประเดิม	(ถ้�มี)	
เงินชดเชย	 และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่�ว	 กบข.	 จะจ่�ยเมื่อได้
ดำ�เนินก�รข้อใดข้อหนึ่งแล้ว	ดังนี้
	 	 1)	 มีหลักฐ�นแจ้งเรื่องร�ว	 หรือรับรองก�รถึงที่สุด	 จ�ก
หัวหน้�ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัด	พร้อมคำ�สั่งถึงที่สุดนั้น	โดยมิได้ปร�กฏว่�	ได้
มีก�รสั่งลงโทษ	ไล่ออกหรือไม่มีสิทธิรับบำ�น�ญ	หรือ
	 	 2)	สม�ชิกผู้นั้นจะต้องดำ�เนินก�รจัดห�ทรัพย์สินม�เป็น
ประกันก�รรับเงินประเดิม	 (ถ้�มี)	 เงินชดเชย	 และผลประโยชน์ตอบแทน
เงินดังกล่�ว	 โดยต้องจัดทำ�หนังสือสัญญ�ก�รใช้เงินคืนต�มแบบที่	 กบข.	
กำ�หนดด้วย

2. กรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจากเสียชีวิต 
	 เงิน	 กบข.	 ถือเป็นเงินมรดกของบุคคลจึงไม่มีเอกส�รก�รให้แสดง
เจตน�ระบุผู้รับประโยชน์ไว้เป็นก�รล่วงหน้�	และ	กบข.	จะจ่�ยเงินคืนแก่ผู้มี
สิทธิรับเงิน	คือ	ผู้มีสิทธิรับมรดกต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์		ได้แก่
 2.1 ผู้จัดการมรดก 	 คือ	 ผู้ที่มีสิทธิและหน้�ที่ในก�รจัดก�รมรดก
โดยทั่วไป	เพื่อแบ่งทรัพย์มรดกของผู้ต�ยให้กับท�ย�ทลำ�ดับต่�งๆ			เอกส�ร
ยื่นเรื่องขอรับเงินคืน	ประกอบด้วย
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	 	 2.1.1	แบบ	กบข.	รง	008/2/2551
	 	 2.1.2	สำ�เน�คำ�สั่งศ�ลตั้งผู้จัดก�รมรดกที่มีเจ้�พนักง�น
ศ�ลรับรองสำ�เน�ถูกต้อง
	 	 2.1.3	สำ�เน�สมุดบัญชีเงินฝ�กธน�ค�รของผู้จัดก�รมรดก	
(กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)	ที่ผู้จัดก�รมรดกหรือเจ้�หน้�ที่
ของส่วนร�ชก�รต้นสังกัดรับรองสำ�เน�ถูกต้อง	
	 	 2.1.4	หลักฐ�นเอกส�รอื่นที่เกี่ยวข้อง	(ถ้�มี)
 2.2 ทายาทโดยธรรม คือท�ย�ทผู้มีสิทธิรับมรดกต�มม�ตร�	1629	
แห่งประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์	เอกส�รยื่นเรื่องขอรับเงินคืน	ได้แก่
	 	 2.2.1	แบบ	กบข.	รง	008/2/2551
	 	 2.2.2	สำ�เน�ใบมรณบัตรที่มีท�ย�ทโดยธรรมคนใดคน
หน่ึงรับรองสำ�เน�ถูกต้อง
	 	 2.2.3	สำ�เน�ใบทะเบียนสมรส	(กรณีผู้ต�ยมีคู่สมรส)	ที่มีคู่
สมรสรับรองสำ�เน�ถูกต้อง	
	 	 2.2.4	 แบบบันทึกสอบป�กคำ�	 (ป.ค.14)	 ของกรมก�ร
ปกครอง	ที่ออกโดยอำ�เภอหรือสำ�นักง�นเขตของกรุงเทพมห�นคร	โดยใช้	1	
คน	ต่อ	1	ฉบับ
	 	 2.2.5	สำ�เน�สมุดบัญชีเงินฝ�กธน�ค�ร	(กรณีเลือกวิธีโอน
เงินเข้�บัญชีธน�ค�ร)	ที่ผู้มีสิทธิรับมรดกที่เป็นเจ้�ของบัญชีเงินฝ�กธน�ค�ร
หรือเจ้�หน้�ที่ของส่วนร�ชก�รต้นสังกัดรับรองสำ�เน�ถูกต้อง
	 	 2.2.6	หลักฐ�นเอกส�รอื่นที่เกี่ยวข้อง	(ถ้�มี)
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หมายเหตุ	 กรณีสม�ชิก	 กบข.	 โอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ต�ม	
พ.ร.บ.	 กำ�หนดแผนและข้ันตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จได้เสียชีวิต	 จะต้องแนบ
สำ�เน�คำ�ส่ังโอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	พร้อมเจ้�หน้�ท่ีรับรองสำ�เน�
ถูกต้องม�ด้วย	 	 และแบบ	 กบข.รง	 008/2/2551	 ลงน�มโดยหัวหน้�ส่วน
ร�ชก�รส่วนท้องถิ่นที่สม�ชิกสังกัด

ตารางแสดงทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกตามมาตรา 1629 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คู่สมรส ท�ย�ท	6	ลำ�ดับ	ได้แก่

 1. ผู้สืบสันดาน 	คือ	บุตรที่ชอบด้วยกฎหม�ยซึ่งเกิดจ�ก

บิด�	ม�รด�	 ได้สมรสกันต�มกฎหม�ย	หรือบุตรที่บิด�รับรองบุตร

หรือบุตรบุญธรรม	

 2. บิดา มารดา 	คือ	บิด�	ม�รด�ที่สมรสกันต�มกฎหม�ย

 3. พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน	ห�กไม่มีท�ย�ท	ข้อ	1	

และ	2		จึงจะมีสิทธิได้รับเงิน

 4. พี่น้องร่วมบิดา หรือ มารดาเดียวกัน ห�กไม่มีท�ย�ท

ข้อ	1	ถึง	3		จึงจะมีสิทธิได้รับเงิน

 5. ปู่ ย่า ตา ยาย	ห�กไม่มีท�ย�ทลำ�ดับ	1	ถึง	4	จึงจะ

มีสิทธิได้รับเงิน

 6. ลุง ป้า น้า อา	ห�กไม่มีท�ย�ทลำ�ดับ	1	ถึง	5	จึงจะ

มีสิทธิได้รับเงิน						

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
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วิธีการรับเงิน

ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับทั้งจำ�นวน					

ขอโอนเงินที่มีสิทธิได้รับไปยังกองทุน

สำ�รองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มี

วัตถุประสงค์เพื่อก�รออกจ�กง�นหรือ

ก�รชร�ภ�พ				

ขอฝ�กเงินที่มีสิทธิได้รับให้กองทุน

บริห�รต่อทั้งจำ�นวน

ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิได้รับโดยให้

กองทุนแบ่งจ่�ยให้เป็นงวดต�มที่กำ�หนด

ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบ�งส่วน	ส่วนที่

เหลือขอทยอยรับโดยให้กองทุนแบ่งจ่�ย

ให้เป็นงวดต�มที่กำ�หนด

ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบ�งส่วน	ส่วนที่

เหลือขอฝ�กให้กองทุนบริห�รต่อทั้งจำ�นวน

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/ /1.

2.

3.

4.

5.

6.

ลำาดับ วิธีการขอรับเงิน เช็ค ธนาณัติ โอนเงิน
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	 	 โอนได้เฉพ�ะบัญชีเงินฝ�ก	 2	 ประเภทเท่�นั้น	 คือ	 บัญชี			
“ออมทรัพย์”		หรือ	“กระแสร�ยวัน”
	 	 โอนเข้�ธน�ค�รพ�ณิชย์ของไทยทุกแห่ง	รวมถึงธน�ค�ร
ออมสิน	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 และธน�ค�รเพ่ือก�รเกษตรและสหกรณ์
ก�รเกษตร	
	 	 แนบสำ�เน�สมุดเงินฝ�กหน้�ที่มีชื่อและเลขที่บัญชี	 พร้อม
รับรองสำ�เน�ถูกต้องม�พร้อมกับแบบขอรับเงินคืนจ�กกองทุน

 2. เช็ค	 กบข.	 จะจ่�ยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่�ยเข้�ชื่อบัญชีของผู้มีสิทธิ
รับเงิน	 (สม�ชิก/ท�ย�ท/กองทุนสำ�รองเล้ียงชีพหรือกองทุนอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อก�รออกจ�กง�นหรือก�รชร�ภ�พ)	 เท่�นั้น	 โดยผู้รับจะต้องนำ�เช็คฝ�ก
เข้�บัญชีธน�ค�รพ�ณิชย์ใดก็ได้ภ�ยในระยะเวล�	 6	 เดือนนับจ�กวันท่ีท่ีระบุ
ในเช็ค	 ทั้งนี้	 เช็คดังกล่�วจะถูกจัดส่งไปต�มที่อยู่ซึ่งผู้มีสิทธิรับเงินได้ระบุไว้
ในแบบขอรับเงิน		

 3. ธนาณัติ กบข.	 จะจ่�ยธน�ณัติให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน	 (สม�ชิก/
ท�ย�ท)		โดยผู้มีสิทธิรับเงินจะต้องนำ�ธน�ณัติไปขึ้นเงิน		ณ		ที่ทำ�ก�ร
ไปรษณีย์ต�มที่ระบุไว้ในธน�ณัติ	ภ�ยในระยะเวล�	4	เดือน	ทั้งนี้	ธน�ณัติดัง
กล่�วจะถูกจัดส่งไปต�มที่อยู่ซึ่งผู้มีสิทธิรับเงินได้ระบุไว้ในแบบขอรับเงิน

 1. โอนเงินเข้าบัญชี กบข.	ขอแนะนำ�ว่�เป็นวิธีท่ีสะดวกและรวดเร็ว
ที่สุด	โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
	 	 กรณีสม�ชิกเป็นผู้ขอรับเงิน	 ชื่อบัญชีเงินฝ�กจะต้องเป็น
ชื่อสม�ชิกเท่�นั้น	ไม่อนุญ�ตให้ใช้บัญชีร่วม
	 	 กรณีสม�ชิกถึงแก่คว�มต�ย	 ชื่อบัญชีเงินฝ�กจะต้องเป็น
ชื่อผู้จัดก�รมรดกหรือท�ย�ทเจ้�ของบัญชีเท่�นั้น	 ไม่อนุญ�ตให้ใช้บัญชีร่วม
ยกเว้นกรณีมีผู้จัดก�รมรดกร่วม	ส�ม�รถใช้บัญชีร่วมได้
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หมายเหตุ :	ห�กสม�ชิกหรือท�ย�ทผู้มีสิทธิรับเงินไม่ได้ย่ืนขอรับเงินคืน	หรือ
ยื่นขอรับเงินคืนแล้ว	 แต่ไม่รับเงินภ�ยในกำ�หนด	 10	 ปี	 จะทำ�ให้สิทธิเรียก
ร้องของผู้มีสิทธิรับเงินต้องสิ้นสุดลงต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์	
และถือเป็นเงินต�มบัญชีร�ยบุคคลที่ไม่มีผู้รับ	 ซึ่ง	 กบข.	 จะนำ�เข้�บัญชีเงิน
กองกล�งต่อไป

	 ทั้งนี้	 ห�ก	 กบข.	 จ่�ยเงินคืนแล้วจะส่งข้อคว�ม	 SMS	 ให้สม�ชิก
ทร�บผ่�นท�งโทรศัพท์มือถือ	 (เฉพ�ะผู้ที่แจ้งหม�ยเลขโทรศัพท์มือถือไว้กับ	
กบข.)	และส่งจดหม�ยแจ้งก�รจ่�ยเงินคืนให้แก่สม�ชิก/ท�ย�ท	ต�มที่อยู่ที่
ระบุในแบบขอรับเงินคืน

	 สม�ชิกที่สิ ้นสุดสม�ชิกภ�พด้วยเหตุเกษียณ	 สูงอ�ยุ	 ทดแทน	
ทุพพลภ�พ	หรือเสียชีวิต	สม�ชิก/ท�ย�ทผู้มีสิทธิรับเงินจะได้รับก�รยกเว้น
ภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�ในส่วนของเงินที่ได้รับจ�ก	กบข.	ในปีภ�ษีนั้น		

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำาหรับสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ
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ตรวจสอบและอนุมัติบำาเหน็จ
บำานาญในระบบ e-pension

ข้อมูลการขอรับเงิน กบข. ส่งผ่าน
ระบบ e-pension

บันทึกข้อมูล
การขอรับเงิน กบข.

พร้อมการยื่นขอ
บำาเหน็จบำานาญ

ในระบบ e-pension

ส่วนราชการ

7 วันทำาการ นับแต่วันที่ได้รับข้อมูล/เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

กบข.

สมาชิก

ส่วนราชการ

ขั้นตอนจ่ายเงินคืนเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ

หมายเหตุ :	*เฉพ�ะสม�ชิกพ้นสภ�พที่มีสิทธิรับเบี้ยหวัด	บำ�เหน็จบำ�น�ญ
จึงจะส�ม�รถยื่นขอรับเงินผ่�นระบบ	e-filing	ได้

กรอกแบบ กบข.
รง 008/1/2555

บันทึกข้อมูล
ผ่านระบบ e-filing*

ตรวจสอบข้อมูล
อนุมัติผ่านระบบ

e-pension

ตรวจสอบ
เอกสาร

และลงนาม

2-10 วันทำาการ

1 วันทำาการ
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ช่องทางการขอรับแบบขอรับเงินคืนจาก กบข.
	 1.	ด�วน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์	กบข.	www.gpf.or.th	
	 2.	ฝ่�ยสื่อส�รและกิจกรรม	โทร.	1179	กด	0	ผ่�นเครื่องโทรส�ร
	 3.	ฝ่�ยทะเบียนสม�ชิกด้�นจ่�ย		0	2636	1000	ต่อ	241-246		เพื่อ
แจ้งคว�มประสงค์ให้เจ้�หน้�ที่	 กบข.	 ดำ�เนินก�รจัดส่งแบบฟอร์มให้ท�ง
ไปรษณีย์

การติดตามความคืบหน้าการจ่ายเงิน
	 1.	ฝ่�ยสื่อส�รและกิจกรรม	โทร.	1179	
	 2.	E–mail	:	member@gpf.or.th
	 3.	เว็บไซต์	กบข.	www.gpf.or.th	เมนู	“GPF	Web	Service”	
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บริการออมเพิ่ม

07

	 ออมเพิ่ม	คือ	บริก�รที่เปิดโอก�สให้สม�ชิกส�ม�รถแจ้งคว�ม
ประสงค์ออมเงินกับ	 กบข.	 ได้ม�กกว่�อัตร�ก�รออมปกติ	 ร้อยละ	 3	 ของ
เงินเดือนสม�ชิก		โดยมีอัตร�ก�รออมเพิ่มให้เลือกได้ตั้งแต่	ร้อยละ	1	-	12	
ของเงินเดือนสม�ชิก	และเมื่อรวมกับอัตร�ออมปกติแล้วไม่เกิน	ร้อยละ	15	
ของเงินเดือนสม�ชิก		โดยรัฐยังคงส่งเงินสมทบในอัตร�	ร้อยละ	3	และ	เงิน
ชดเชย	ร้อยละ	2	ของเงินเดือนสม�ชิกเช่นเดิม

ประโยชน์ของการออมเพิ่ม
 1. ผลประโยชน์จากการลงทุน	 เช่นเดียวกับเงินออมอื่นๆ	 ของ
สม�ชิก	 กบข.	 สม�ชิกจะได้ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนต�มผลตอบแทนใน
ปีนั้นๆ	 ทั้งนี้	 ก�รคำ�นวณผลประโยชน์จะเริ่มตั้งแต่วันแรกที่หน่วยง�นนำ�ส่ง
เงินออมเพิ่มเข้�ม�ยัง	กบข.
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 2. สิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้รับยกเว้นภ�ษีในส่วนของเงินสะสม
ที่นำ�ส่งเข้�ม�ยังกองทุน	 ได้ไม่เกิน	 500,000	 บ�ท	 เมื่อรวมกับกองทุนรวม
เพื่อก�รเลี้ยงชีพ	(RMF)	ในปีภ�ษีนั้น
 3. สร้างวินัยในการออม	 ช่วยสร้�งวินัยก�รออมให้สม�ชิก	 กบข.	
โดยหน่วยง�นต้นสังกัดของสม�ชิกนำ�ส่งเงินออมเพิ่มให้	 กบข.	 เป็นประจำ�
ทุกเดือน	ทำ�ให้สม�ชิกมีก�รออมเงินอย่�งสมำ่�เสมอ

ช่องทางแจ้งใช้บริการออมเพิ่ม
1. แบบแสดงความประสงค์กำาหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม
    ส่วนเพิ่ม (แบบ กบข. อพ 001/2559)

1. สมาชิก

3. กบข.

2. หน่วยงานต้นสังกัด (กองการเงิน)

ดาวน์โหลด “แบบแสดงความประสงค์กำาหนดหรือเปล่ียนแปลง
อัตราเงินสะสมส่วนเพ่ิม (แบบ กบข. อพ 001/2559)” ได้ท่ี
เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู “สมาชิก” 
กรอกข้อมูลต่างๆ รวมถึงอัตราสะสมส่วนเพ่ิมท่ีต้องการในแบบฯ
นำาส่งแบบฟอร์มให้กับเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานต้นสังกัด

รับเงินสะสมส่วนเพ่ิมของสมาชิกตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดของ       
สมาชิกส่งเข้ามาเพ่ือบันทึกเข้าบัญชีรายบุคคล
ลงทุนตามแผนการลงทุนของสมาชิก

รับ“แบบแสดงความประสงค์กำาหนดหรือเปล่ียนแปลงอัตราเงิน
สะสมส่วนเพ่ิม (แบบ กบข. อพ 001/2559)” จากสมาชิก
เปล่ียนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพ่ิมตามท่ีสมาชิกระบุในแบบฯ 
ในระบบการนำาส่งเงินให้ กบข.
หักเงินสะสมส่วนเพ่ิมจากเงินเดือนสมาชิกตามท่ีสมาชิกระบุในแบบฯ 
ในเดือนถัดไป
ไม่ต้องนำาส่งแบบแสดงความประสงค์ฯ ดังกล่าว ให้กับ กบข.
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2. ระบบบริการทันใจ 
    (GPF Web Service หรือ GPF Mobile Application)

1. สมาชิก

4. กบข.

2. กบข.

3. หน่วยงานต้นสังกัด (กองการเงิน)

เข้าเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู “GPF Web Service”        
หรือผ่าน “GPF Mobile Application”
ระบุอัตราสะสมส่วนเพ่ิมท่ีต้องการในระบบ

รับเงินสะสมส่วนเพ่ิมของสมาชิกตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดของ
สมาชิกส่งเข้ามาเพ่ือบันทึกเข้าบัญชีรายบุคคล
นำาเงินไปลงทุนตามแผนการลงทุนของสมาชิก

รับคำาส่ังการสะสมส่วนเพ่ิมจากระบบ “GPF Web Service” 
หรือผ่าน “GPF Mobile Application”
ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกให้ดำาเนินการ
เปล่ียนแปลงอัตราสะสมส่วนเพ่ิมในเดือนถัดไป

รับข้อมูลการสะสมส่วนเพ่ิมตามท่ี กบข. แจ้ง
เปล่ียนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพ่ิมตามท่ี กบข. แจ้งในระบบ    
การนำาส่งเงินให้ กบข.
หักเงินสะสมส่วนเพ่ิมจากเงินเดือนสมาชิกตามท่ี กบข. แจ้ง
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เงื่อนไขที่ควรทราบ
	 1.	สม�ชิกท่ีมีสิทธินำ�ส่งเงินสะสมส่วนเพ่ิม	คือ	สม�ชิกประเภทสะสม
ที่ได้มีก�รนำ�ส่งเงินสะสมในอัตร�ร้อยละ	3	ของเงินเดือนอยู่แล้วเท่�นั้น
	 2.	 สม�ชิกส�ม�รถเลือกอัตร�ก�รออมเงินสะสมส่วนเพิ่มได้ตั้งแต่
ร้อยละ	 1-12	 โดยต้องเป็นตัวเลขจำ�นวนเต็ม	 ไม่มีจุดทศนิยม	 (เมื่อรวมกับ
เงินสะสมปกติแล้วจะไม่เกินร้อยละ	15)
	 3.	 เงินสมทบและเงินชดเชยในส่วนของรัฐบ�ลยังคงไว้ท่ีอัตร�ร้อยละ	
3	และร้อยละ	2	เช่นเดิม	(ไม่เพิ่มขึ้นต�มอัตร�ก�รออมเพิ่ม)
	 4.	ให้สม�ชิกแจ้งคว�มประสงค์ขอออมเพิ่มได้	2	ช่องท�ง	ดังนี้
	 	 4.1	 แบบแจ้งคว�มประสงค์ในก�รส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม	
โดยยื่นตรงต่อส่วนร�ชก�รต้นสังกัด	 และส่วนร�ชก�รเป็นผู้เก็บแบบแจ้ง
คว�มประสงค์ไว้เป็นหลักฐ�นโดยไม่ต้องนำ�ส่งให้	กบข.
	 	 4.2	ท�งระบบส�รสนเทศของ	กบข.
															 	 -	ระบบ	GPF	Web	Service	
															 	 -	ระบบ	GPF	Mobile	Application
	 	 ก�รแจ้งคว�มประสงค์ผ่�นช่องท�ง	4.2			เมื่อ	กบข.	ได้รับ
คำ�ร้องแล้วจะมีหนังสือไปยังส่วนร�ชก�รต้นสังกัดของสม�ชิก	 เพ่ือให้ดำ�เนิน
ก�รปรับอัตร�ออมเพิ่มต�มคว�มประสงค์ของสม�ชิกต่อไป						
	 5.	ก�รแจ้งคว�มประสงค์ทำ�ได้ปีละ	1	ครั้ง	ภ�ยในเดือนธันว�คม
ของทุกปี	 และส่วนร�ชก�รต้นสังกัดจะดำ�เนินก�รต�มคว�มประสงค์ของ
สม�ชิกตั้งแต่เดือนมกร�คมปีถัดไป
	 (กรณีที่สม�ชิกประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงอัตร�เงินสะสมส่วนเพิ่ม
ก่อนกำ�หนด	 ให้เป็นดุลพินิจของส่วนร�ชก�รต้นสังกัดที่จะดำ�เนินต�มคว�ม
ประสงค์ของสม�ชิก)
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	 6.	 ส่วนร�ชก�รต้นสังกัดเป็นผู้มีหน้�ที่หักเงินสะสมส่วนเพิ่มของ
สม�ชิกจ�กเงินเดือนและนำ�ส่งให้	 กบข.	 ด้วยช่องท�งเดียวกับระบบก�รนำ�
ส่งเงินที่ใช้ในปัจจุบัน	 (สม�ชิกไม่ส�ม�รถนำ�ส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มให้แก่
กองทุนได้โดยตรง)
	 7.	 เงินสะสมส่วนเพิ่มนี้สม�ชิกจะได้รับเมื่อสิ้นสุดสม�ชิกภ�พ
เท่�นั้น	ไม่ส�ม�รถขอถอนคืนระหว่�งที่เป็นสม�ชิกได้
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แผนทางเลือกการลงทุน

08

	 แผนท�งเลือกก�รลงทุนกับ	 กบข.	 คือ	 แผนบริห�รเงินออมของ
สม�ชิก	โดยสม�ชิกทุกคนส�ม�รถแจ้งคว�มประสงค์ให้	กบข.	นำ�	“เงินสะสม”	
“เงินสะสมส่วนเพ่ิม	(ออมเพ่ิม)”	และ	“เงินสมทบ”	พร้อมผลประโยชน์ของเงิน
ดังกล่�ว	ไปบริห�รต�มแผนก�รลงทุนที่สม�ชิกเลือกได้
	 ปัจจุบัน	กบข.	มีแผนท�งเลือกก�รลงทุนให้สม�ชิกเลือกได้	5	แผน
ดังนี้
 1. แผนหลัก  “ดอกผลพอเพียง บนความเสี่ยงพอเหมาะ” 
	 เป็นแผนที่ใช้ในก�รบริห�รเงินของสม�ชิกต้ังแต่เร่ิมจัดต้ังกองทุน	
สม�ชิกที่ไม่ได้แจ้งคว�มประสงค์เปลี่ยนแผน	กบข.	จะนำ�เงินออมม�บริห�ร
อยู่ในแผนหลัก	 หลักก�รสำ�คัญของก�รลงทุนต�มแผนหลัก	 คือ	 ก�รลงทุน
ในสินทรัพย์มั่นคงสูงไม่ตำ่�กว่�	ร้อยละ	60	และมีเป้�หม�ยผลตอบแทนก�ร
ลงทุนที่ชนะเงินเฟ้อ	ภ�ยใต้คว�มเสี่ยงที่พอเหม�ะ
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 2. แผนผสมหุ้นทวี “เส่ียงสูงข้ึน เพ่ือลุ้นผลตอบแทนด้วยตราสารทุน”  
	 เป็นแผนก�รลงทุนที่มีสัดส่วนของตร�ส�รทุน	 (หุ้น)	 ม�กกว่�แผน
ก�รลงทุนหลัก	 แต่ก็มีก�รกระจ�ยลงทุนในหลักทรัพย์หล�ยประเภท	 	 และ
ด้วยสัดส่วนก�รลงทุนที่มีตร�ส�รทุนม�ก	จึงอ�จมีคว�มผันผวนของร�ค�
สูงในแต่ละช่วง	 (ในระยะสั้นมีโอก�สข�ดทุนได้)	 เพื่อแลกกับโอก�สในก�ร
ทำ�กำ�ไรที่สูงในระยะย�ว	 	 เหม�ะสำ�หรับสม�ชิกที่อ�ยุน้อยหรือมีระยะเวล�
ในก�รลงทุนย�ว	สม�ชิกที่เลือกแผนนี้ควรเป็นผู้ที่มีคว�มรู้	คว�มเข้�ใจเรื่อง
ก�รลงทุนพอสมควร	 ส�ม�รถยอมรับคว�มเสี่ยงได้สูงกว่�ผู้ที่เลือกลงทุนใน
แผนอื่น	

 3. แผนตราสารหนี้ “เสี่ยงน้อยๆ ค่อยๆ ออม”  
	 เป็นแผนก�รลงทุนท่ีต้องก�รผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนท่ีสมำ�่เสมอ
แผนนี้ลงทุนเฉพ�ะหลักทรัพย์ประเภทตร�ส�รแสดงสิทธิในหนี้	 (ระยะสั้น
และระยะย�ว)	 เท่�นั้น	 ไม่มีก�รลงทุนในตร�ส�รทุน	ทำ�ให้มีคว�มเสี่ยงจ�ก
ก�รลงทุนค่อนข้�งตำ�่	 ซ่ึงก็หม�ยถึงโอก�สสร้�งผลตอบแทนท่ีน้อยด้วยเช่นกัน
แผนนี้เหม�ะกับสม�ชิกที่ต้องก�รคว�มเสี่ยงตำ่�	 รับได้กับก�รค่อยๆ	 สะสม
ผลตอบแทนทีละเล็กทีละน้อย	

 4. แผนตลาดเงิน  “ดอกผลเรื่องรอง  คุ้มครองเงินต้น”  
	 เป็นแผนก�รลงทุนที่มุ่งเน้นคว�มปลอดภัยของเงินต้นเป็นสำ�คัญ	มี
คว�มเสี่ยงตำ่�ที่สุดจ�กแผนก�รลงทุนที่กล่�วม�แล้วทั้งหมด	แผนนี้จะลงทุน
ในตร�ส�รแสดงสิทธิในหนี้ระยะสั้นเท่�นั้น	 ผลตอบแทนที่ค�ดหวังจ�กก�ร
ลงทุนในรูปแบบนี้	 จึงน้อยกว่�แผนก�รลงทุนอื่นทุกแบบ	 และมีโอก�สที่
ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนอ�จตำ่�กว่�อัตร�เงินเฟ้อ	 	 จึงเหม�ะกับสม�ชิกที่
เหลือระยะเวล�ในก�รลงทุนน้อยหรือใกล้เกษียณอ�ยุร�ชก�ร	ซึ่งเป็นกลุ่มที่
รับคว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนก�รลงทุนได้น้อย	
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 5. แผนสมดุลตามอายุ  “อายุน้อยเสี่ยงมาก อายุมากเสี่ยงน้อย”
	 เป็นแผนก�รลงทุนใหม่ที่เปิดตัวไปเมื่อมีน�คม	 2556	 แผนนี้เป็น
แผนท�งเลือกก�รลงทุนที่แตกต่�งจ�ก	 4	 แผนที่กล่�วข้�งต้น	 หลักก�ร
สำ�คัญคือ	มีก�รปรับลดคว�มเส่ียงของสินทรัพย์ลงทุนเม่ือสม�ชิกอ�ยุเพ่ิมข้ึน	
แผนนี้ถือเป็นแผนที่เหม�ะสมสำ�หรับสม�ชิกทุกคน	 เพร�ะมีก�รปรับคว�ม
เสี่ยงของแผนให้สม�ชิกอัตโนมัติ	 สม�ชิกเลือกเปลี่ยนแผนนี้เพียงครั้งเดียว
ก็ไม่ต้องกังวลต่อไปว่�ถึงเวล�เปลี่ยนแผนเพื่อให้สอดคล้องกับอ�ยุที่เพิ่มขึ้น
หรือไม่อย่�งไร	 โดยแผนนี้มีก�รจัดก�รรองรับสม�ชิกที่เกษียณอ�ยุแตกต่�ง
กันทั้ง	60	ปี	65	ปี	และ	70	ปี	

หลักการของแผนสมดุลตามอายุ

คว�มเสี่ยง	(คว�มผันผวนของผลตอบแทน)
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ช่องทางแจ้งใช้บริการแผนทางเลือกการลงทุน
1. แบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุน
    (แบบ กบข. ปผ 001/2559)

1. สมาชิก

2. กบข.

• ดาวน์โหลด “แบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปล่ียนแผน
   การลงทุน (แบบ กบข. ปผ 001/2559)” จากเว็บไซต์ กบข.  
   www.gpf.or.th
• กรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบแสดงความประสงค์ เลือกหรือเปล่ียน
   แผนการลงทุน ให้ถูกต้องครบถ้วน 
• ส่งแบบฯ พร้อมแนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน หรือสำาเนา       
   บัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง มาท่ี กบข. ตู้ปณ. 12  
   ปณ.สาทร กรุงเทพ ฯ 10341 (ไม่ต้องผ่านส่วนราชการ)

• รับแบบฯ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
• ดำาเนินการเปล่ียนแผนการลงทุนตามท่ีสมาชิกระบุให้ในวันท่ี 25 
   ของเดือนถัดไป 
• ส่งหนังสือยืนยันการเปล่ียนแผนการลงทุนไปยังสมาชิก 
   (หากสมาชิกไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวภายในส้ินเดือนถัดจากเดือน
   ท่ีส่งแบบฯ  สมาชิกสามารถตรวจสอบผลการเปล่ียนแผนได้ท่ี 
   เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู “GPF Web Service” หรือ 
   “GPF Mobile Application” ติดต่อ “ฝ่ายส่ือสารและกิจกรรม 
   โทร. 1179”)
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2. ระบบบริการทันใจ 
    (GPF Web Service หรือ GPF Mobile Application)

1. สมาชิก

2. กบข.

• เข้าเว็บไซต์ กบข.   www.gpf.or.th เมนู “GPF Web Service”   
    หรือผ่าน “GPF Mobile Application”
• เลือกหรือเปล่ียนแผนการลงทุนท่ีต้องการในระบบ

• รับคำาส่ังการเปล่ียนแผนการลงทุนจากระบบ “GPF Web Service” 
   หรือผ่าน “GPF Mobile Application”
• ดำาเนินการเปล่ียนแผนการลงทุนตามท่ีสมาชิกระบุให้ในวันท่ี 25 
   ของเดือนถัดไป 
• ส่งหนังสือยืนยันการเปล่ียนแผนการลงทุนไปยังสมาชิก 
   (หากสมาชิกไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวภายในส้ินเดือนถัดจากเดือน
   ท่ีส่งแบบฯ  สมาชิกสามารถตรวจสอบผลการเปล่ียนแผนได้ท่ี 
   เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู “GPF Web Service” หรือ 
   “GPF Mobile Application” ติดต่อ “ฝ่ายส่ือสารและกิจกรรม 
   โทร. 1179”)
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เงื่อนไขการเปลี่ยนแผนการลงทุน
	 1.	ห�กไม่ประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแผนก�รลงทุน	 กบข.	 จะ
ดูแลเงินของสม�ชิกในแผนหลัก		
	 2.	ประเภทเงินออมที่ส�ม�รถนำ�ไปลงทุนต�มแผนที่เลือกได้	คือ
เงินสะสม	เงินสมทบ	เงินออมเพิ่ม	(สมัครใจ)
	 3.	เลือกได้ครั้งละ	1	แผน	เท่�นั้น	
	 4.	ส�ม�รถเปล่ียนแผนได้ปีละ	2	คร้ัง	ในรอบปีปฏิทิน	(เดือนใดก็ได้)
	 5.	เมื่อ	 กบข.	 ได้รับเอกส�รและตรวจสอบแล้ว	 จะดำ�เนินก�ร
เปลี่ยนแผนให้ในวันที่	 25	 ของเดือนถัดไป	 จ�กนั้นจะส่งหนังสือยืนยันก�ร
เปลี่ยนแผนก�รลงทุนไปยังสม�ชิก	
	 ทั้งนี้		ถ้�วันดังกล่�วเป็นวันหยุดทำ�ก�รของ	กบข.	(วันหยุดธน�ค�ร
ต�มประก�ศธน�ค�รแห่งประเทศไทย)	 กบข.	 จะดำ�เนินก�รให้ต�มคว�ม
ประสงค์ของสม�ชิกในวันทำ�ก�รถัดไปของ	กบข.	หรือกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่
ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ต�มคว�มประสงค์ของสม�ชิกในวันดังกล่�ว	
กบข.	 จะดำ�เนินก�รให้ในวันทำ�ก�รแรกของ	 กบข.	 หลังจ�กเหตุสุดวิสัยนั้น
สิ้นสุดลง
	 ห�กสม�ชิกไม่ได้รับหนังสือดังกล่�วภ�ยในสิ้นเดือนถัดจ�กเดือน
ท่ีส่งแบบฯ		สม�ชิกส�ม�รถตรวจสอบผลก�รเปล่ียนแผนได้ท่ี	www.gpf.or.th	
เมนู	“GPF	Web	Service”	หรือ	ติดต่อ	“ฝ่�ยสื่อส�รและกิจกรรม	 	 โทร.	
1179”
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บริการออมต่อ

09

	 บริก�รออมต่อ	 คือ	 บริก�รบริห�รเงินออมสำ�หรับสม�ชิกที่สิ้นสุด
สม�ชิกภ�พ	 แต่ยังประสงค์จะให้	 กบข.	 บริห�รเงินต่อให้เพื่อสร้�งผล
ตอบแทนต่อเนื่อง

รูปแบบของการออมต่อ
	 สม�ชิกที่ประสงค์จะออมต่อกับ	กบข.	ส�ม�รถเลือกใช้บริก�รออม
ต่อได้	4	รูปแบบ	ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รใช้เงินที่ต่�งกัน	ดังนี้	

1. บริหารต่อทั้งจำานวน
	 เป็นก�รแจ้งคว�มประสงค์ให้	 กบข.	 บริห�รเงินออมทั้งหมดที่มีอยู่
ในบัญชีของท่�นต่อเน่ืองต่อไป		กรณีน้ีเหม�ะกับสม�ชิกท่ียังไม่มีคว�มประสงค์
จะนำ�เงินออกไปใช้	โดยสม�ชิกส�ม�รถม�แจ้งคว�มประสงค์	นำ�เงินออกจ�ก	
กบข.	เมื่อใดก็ได้ที่ต้องก�ร	(เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ที่	กบข.	กำ�หนด)
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3. ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วน ส่วนที่เหลือให้ กบข. บริหารต่อ
	 เป็นก�รแจ้งคว�มประสงค์เลือกรับเงินก้อนออกไปก่อนส่วนหน่ึง	
ที่เหลือออมต่อ	กรณีนี้เหม�ะกับสม�ชิกที่มีแผนก�รใช้เงินเพียงจำ�นวนเดียว	
และต้องก�รให้	กบข.	บริห�รเงินส่วนที่เหลือให้	

2. ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิรับเป็นงวดๆ
	 เป็นก�รแจ้งคว�มประสงค์ขอรับเงินเป็นงวดๆ	โดยสม�ชิกส�ม�รถ
แจ้งคว�มประสงค์ให้	กบข.	 โอนเงินเข้�บัญชีธน�ค�รเป็นร�ยงวดต�มคว�ม
ประสงค์	 ได้แก่	 ร�ยเดือน,	 ร�ย	 3	 เดือน,	 ร�ย	 6	 เดือน	หรือ	 ร�ยปี	 กรณี
นี้เหม�ะกับสม�ชิกที่ว�งแผนก�รใช้จ่�ยเงินอย่�งต่อเนื่อง	ขณะเดียวกันก็ยัง
ได้ผลประโยชน์ที่งอกเงยจ�กเงินก้อนที่ยังออมต่ออีกด้วย

4. ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วน และส่วนที่เหลือขอรับเป็นงวดๆ 
	 เป็นก�รแจ้งคว�มประสงค์ขอรับเงินก้อนออกไปก่อนส่วนหนึ่ง	
ส่วนท่ีเหลือขอทยอยรับเป็นงวดๆ				กรณีน้ีเหม�ะกับสม�ชิกท่ีมีแผนก�รใช้เงิน
ก้อนเพียงจำ�นวนเดียวก่อน	จ�กนั้นต้องก�รมีเงินใช้ต่อเนื่อง	ขณะเดียวกันก็
ยังได้ผลประโยชน์ที่งอกเงยจ�กเงินที่ยังออมต่ออีกด้วย

ประโยชน์ของการออมต่อ
	 1.		สร้�งคว�มต่อเนื่องในก�รบริห�รเงินออมให้งอกเงย
	 2.	 เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจ�ก	 กบข.	 และผลประโยชน์ที่เกิด
ขึ้นจ�กก�รออมต่อจะได้รับยกเว้นภ�ษีในกรณีสม�ชิกส้ินสุดสม�ชิกภ�พ
ด้วยเหตุเกษียณ	สูงอ�ยุ	ทดแทน	ทุพพลภ�พ	หรือเสียชีวิต	กรณีพ้นสภ�พ
ด้วยเหตุอื่นๆ	 เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจ�ก	 กบข.	 และผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจ�กก�รออมต่อจะได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�ในกรณีฝ�ก
เงินที่มีสิทธิได้รับให้กองทุนบริห�รต่อทั้งจำ�นวน	 แล้วต่อม�ได้รับเงินหรือ
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ผลประโยชน์หลังจ�กสม�ชิกผู้นั้นเสียชีวิต	ทุพพลภ�พ	หรืออ�ยุครบ	60	ปี
บริบูรณ์

เงื่อนไขที่ควรทราบ
	 1.	 จำ�นวนเงินข้ันตำ�่ท่ีจะบริห�รต่อกับ	 กบข.	 ต้องไม่ตำ�่กว่�	 35,000
บ�ท	 (ทั้งกรณีบริห�รเงินต่อทั้งจำ�นวน	 และกรณีขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับ
บ�งส่วน	ส่วนที่เหลือบริห�รต่อ/ขอรับเป็นงวดๆ)
	 2.	ก�รขอทยอยรับ	ต้องรับเป็นร�ยงวดๆ	ละเท่�ๆ	กัน	 โดยอ�จ
เลือกรับเป็นร�ย	1	เดือน	3	เดือน	6	เดือน	หรือ	1	ปีก็ได้	แต่ต้องมีจำ�นวน
เงินขั้นตำ่�ร�ยงวดไม่ตำ่�กว่�งวดละ	3,000	บ�ท
	 3.	 กบข.	 จะโอนเงินเข้�บัญชีธน�ค�รเท่�นั้น	 (ออมทรัพย์/กระแส
ร�ยวัน)	และจะหักค่�ธรรมเนียมก�รโอนจ�กสม�ชิก
	 4.	สม�ชิกส�ม�รถแจ้งเปลี่ยนแปลงก�รขอรับเงินคืนได้ปีละ	2	ครั้ง	
ต�มปีปฏิทิน	โดยใช้แบบแจ้งเปล่ียนแปลงข้อมูลผู้แจ้งคว�มประสงค์ให้กองทุน
บริห�รต่อหรือขอทยอยรับเงิน	(แบบ	กบข.บต.002/1/2555)
	 5.	กรณีสม�ชิกเสียชีวิต	กบข.	จะจ่�ยเงินคืนแก่ผู้จัดก�รมรดกเท่�น้ัน
	 6.	เงินที่ให้	กบข.	บริห�รต่อจะนำ�ไปลงทุนในแผนก�รลงทุนที่เลือก
ไว้ก่อนออกจ�กร�ชก�ร
	 7.	ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจ�กก�รบริห�รต่อส�ม�รถผันแปรไปต�ม
ผลก�รดำ�เนินง�นของ	กบข.	และสภ�วะเศรษฐกิจ

	 ศึกษ�ร�ยละเอียดบริก�รออมต่อได้ที่	www.ออมต่อ.com
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ช่องทางแจ้งใช้บริการออมต่อ

1. สมาชิก

3. กบข.

2. ส่วนราชการต้นสังกัด

กรอกแบบขอรับเงินคืนจากกองทุน (แบบ กบข.รง 008/1/2555) 
โดยเลือกขอฝากเงินให้กองทุนบริหารต่อ และระบุรูปแบบบริหารต่อ

ท่ีต้องการ จากน้ันนำาส่งเอกสารท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัด

ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลท่ีได้รับจากส่วนราชการต้นสังกัด 
หากครบถ้วนและถูกต้อง กบข.จะดำาเนินการตามความประสงค์
ของสมาชิก โดยหากสมาชิกขอรับเงินบางส่วน กบข. จะโอนเงิน
เข้าบัญชีของสมาชิกภายใน 7 วันทำาการ หากสมาชิกขอทยอย

รับเงินเป็นงวดๆ กบข. จะโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิก
ในวันทำาการสุดท้ายของเดือนท่ีเร่ิมรับงวดแรก

ตรวจสอบสิทธิและเอกสารหลักฐาน และย่ืนเร่ืองขอรับเงินมายัง กบข. 
หรือย่ืนผ่านระบบ e-pension  ของกรมบัญชีกลาง
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สวัสดิการสมาชิก กบข.

10

	 สวัสดิก�รสม�ชิก	 กบข.	 คือ	 บริก�รสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อส่ง
เสริมคุณภ�พชีวิตของสม�ชิกให้ดียิ่งขึ้น	 โดยมีนโยบ�ยจัดสวัสดิก�รสำ�คัญ	
3	ด้�น	คือ	

 สวัสดิการลดรายจ่าย	 คือ	 สวัสดิก�รที่ช่วยลดภ�ระค่�ใช้จ่�ยของ
สม�ชิก	 อ�ทิ	 ค่�ใช้จ่�ยประจำ�วัน	 และสินเชื่อต่�งๆ	 ปัจจุบันสวัสดิก�รลด
ร�ยจ่�ย	ประกอบด้วย

	 1.		สินเชื่อบ้�น
	 						-	โครงก�รสินเชื่อบ้�น	ธนช�ต
	 						-	โครงก�รบ้�น	ธอส.	-	กบข.	เพ่ือท่ีอยู่อ�ศัยข้�ร�ชก�ร
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	 2.	สินเชื่ออื่นๆ

3.	ประกันชีวิต/ประกันภัย

-	โครงก�รประกันชีวิตเป่ียมสุข	บริษัทท่ีร่วมโครงก�ร	คือ	บริษัท			
		เอ	ไอ	เอ	จำ�กัด	บริษัท	ไทยประกันชีวิต	จำ�กัด	(มห�ชน)
		และบริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)
-	โครงก�รประกันภัย	เพ่ือสม�ชิก	กบข.	บริษัทท่ีร่วมโครงก�ร	คือ
		บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)	และบริษัท	เมืองไทย	 
		ประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)

-	ส่วนลดพิเศษ	ร้�น	SE-ED	Book	Center	
		ร้�นหนังสือน�ยอินทร์
-	สิทธิพิเศษศึกษ�ภัณฑ์พ�ณิชย์	เพื่อสม�ชิก	กบข.
-	สิทธิประโยชน์บัตรบ�งจ�ก	–	กบข.

4.	ลดภ�ระค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ

-	โครงก�รสินเชื่อเช่�ซื้อรถยนต์	และรถจักรย�นยนต์	ธนช�ต	
		เพื่อสม�ชิก	กบข.
-	โครงก�รสินเชื่อเช่�ซื้อรถยนต์	และรถจักรย�นยนต์	กรุงศรี	
		ออโต้	เพื่อสม�ชิก	

 สวัสดิการเพิ่มรายได้ คือ	 สวัสดิก�รที่ส่งเสริมให้สม�ชิกมีร�ยได้
เพิ่มม�กขึ้น		ปัจจุบันสวัสดิก�รเพิ่มร�ยได้	ประกอบด้วย
	 				-	โครงก�ร	กบข.	ฝึกอบรมอ�ชีพ
	 				-	โครงก�รตล�ดนัด	กบข.	
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 สวัสดิการสร้างความสุข คือ	 สวัสดิก�รที่ส่งเสริมให้สม�ชิกได้รับ
สิทธิพิเศษด้�นสันทน�ก�รเพ่ิมข้ึน					ปัจจุบันสวัสดิก�รสร้�งคว�มสุขประกอบด้วย
	 -	โครงก�รเที่ยวสบ�ย	ๆ	กับ	กบข.	
	 -	โครงก�รบัตรชมภ�พยนต์เมเจอร์	–	กบข.

	 สม�ชิกส�ม�รถศึกษ�ร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่เว็บไซต์	 กบข.
www.gpf.or.th	 เมนู	 “สม�ชิก”	 หัวข้อ“สวัสดิก�ร”	 หรือที่ฝ่�ยสื่อส�ร
และกิจกรรม	โทร.	1179	

บัตรสมาชิก กบข.

	 บัตรสม�ชิก	 กบข.	 คือ	 หลักฐ�นแสดงก�รเป็นสม�ชิก	 และรับ
สิทธิพิเศษในก�รเข้�ร่วมโครงก�รสวัสดิก�รต่�งๆ	ที่	 กบข.	 จัดขึ้น	 จะได้รับ
เมื่อบรรจุเข้�รับร�ชก�รและสมัครเป็นสม�ชิก	 กบข.	 โดยจะจัดส่งให้กับ
สม�ชิกต�มท่ีอยู่ท่ีกรอกในแบบฟอร์มใบแจ้งข้อมูลสม�ชิก	กบข.	 (แบบ	กบข.	
001/2/2559)

       เพ่ือให้บัตรสมาชิกถึงมือท่านโดยเร็ว กรุณากรอกข้อมูลท่ีอยู่ให้ถูกต้องครบถ้วน
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การขอบัตรสมาชิกใหม่ กรณี สูญหาย/ชำารุด 
	 สม�ชิกส�ม�รถขอบัตรใหม่ได้ในกรณีท่ีบัตรสูญห�ย	หรือชำ�รุด	หรือ
ต้องก�รแก้ไขข้อมูลบนบัตร	 โดยสม�ชิกส�ม�รถขอมีบัตรสม�ชิกใหม่ได้	
2	ช่องท�ง	ดังนี้

1. ใบคำาร้องขอมีบัตรประจำาตัวสมาชิก กบข. (แบบ กบข. 020)

1. สมาชิก

2. กบข.

• ดาวน์โหลด “ใบคำาร้องขอมีบัตรประจำาตัวสมาชิก กบข.  
    (แบบ กบข. 020)” จากเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th
• กรอกข้อมูลในใบคำาร้องฯ ให้ครบถ้วน 
• ส่งมาท่ี กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ 
   ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ 
   อาคารอับดุลราฮิม      
   เลขท่ี 990 ช้ัน 5 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 
   กรุงเทพ 10500 หรือ Fax มาท่ี 0 2636 0700

• รับ “ใบคำาร้องขอมีบัตรประจำาตัวสมาชิก กบข. (แบบ กบข. 020)”      
   พร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
• ออกบัตรใหม่ให้สมาชิกภายใน 20 วันทำาการ และจัดส่งให้กับสมาชิก     
   โดยตรงตามท่ีอยู่ท่ีระบุในใบคำาร้องขอมีบัตรประจำาตัวสมาชิก กบข.
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2. ระบบ GPF Web Service

1. สมาชิก

2. กบข.

• เข้าเว็บไซต์ กบข.   www.gpf.or.th เมนู “GPF Web Service” 
• กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน

• รับข้อมูลจากระบบ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
• ออกบัตรใหม่ให้สมาชิกภายใน 20 วันทำาการ  และจัดส่งให้กับสมาชิก       
   โดยตรงตามท่ีอยู่ท่ีระบุในระบบ GPF Web Service
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ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก

11

	 ใบแจ้งยอดเงินสม�ชิก	คือ	เอกส�รที่	กบข.	ส่งให้สม�ชิกร�ยบุคคล
ในเดือนกุมภ�พันธ์ของทุกปี	 เพื่อให้สม�ชิกส�ม�รถทร�บยอดเงินประเภท
ต่�งๆ	 ประจำ�ปีของตนเอง	 โดยสม�ชิกขอรับใบแจ้งยอดเงินที่หน่วยง�นต้น
สังกัด	หรือแจ้งคว�มประสงค์ขอรับใบแจ้งยอดเงินสม�ชิกในรูปแบบไฟล์	PDF	
ผ่�นท�งอีเมล	 (e-Statement)	 เพ่ือเป็นหลักฐ�นประกอบก�รย่ืนเสียภ�ษีเงิน
ได้บุคคลธรรมด�ต่อกรมสรรพ�กร	
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1. ใบแจ้งยอดหน้าสรุป ประกอบด้วย
	 1.1	ส่วนที่	1	สำ�หรับสม�ชิก	ประกอบด้วย

ใบแจ้งยอดเงินสม�ชิกมีข้อมูลสำ�คัญ	2	ส่วน	ได้แก่

2. ใบแสดงรายละเอียดรายการเคลื่อนไหวบัญชีต่างๆ	ประกอบด้วย
	 2.1	ข้อมูลส่วนบุคคล	เช่น	ชื่อ-สกุล,	เลขที่บัญชี,	เลขประจำ�ตัว 
																สม�ชิก
	 2.2	ข้อมูลแสดงร�ยละเอียดก�รนำ�ส่งเงิน	

1.1.1

1.1.2

1.1.3	

1.2.1

1.2.2	

1.2	ส่วนที่	2	สำ�หรับสรรพ�กร	ประกอบด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคล	 เช่น	 ชื่อ-สกุล,	 เลขประจำ�ตัวสม�ชิก,	
รหัสส่วนร�ชก�รต้นสังกัด
ส่วนสรุปจำ�นวนเงินสะสมและเงินสะสมส่วนเพ่ิม
(สมัครใจ)	ที่ส�ม�รถนำ�ไปยกเว้นภ�ษีได้

ข้อมูลส่วนบุคคล	 เช่น	 ชื่อ-สกุล,	 เลขประจำ�ตัวสม�ชิก,	
ที่อยู่ต�มฐ�นข้อมูลของ	กบข.	เป็นต้น
ข้อมูลแสดงยอดเงิน	 ได้แก่	 เงินประเดิม	 (ถ้�มี)	 ชดเชย	
สะสม	 สมทบ	 และเงินสะสมส่วนเพิ่ม	 (สมัครใจ)	 โดย
แยกเป็นเงินต้นและผลประโยชน์
ข้อมูลแสดงจำ�นวนเงินแยกต�มแผนก�รลงทุน
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สิ่งที่ควรทำาเมื่อได้รับใบแจ้งยอด
	 1.	ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล	ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	
	 2.	ตรวจสอบคว�มถูกต้องของยอดเงินต้นของเงินท่ีนำ�ส่งเข้�กองทุน
ระหว่�งปี	กับข้อมูลที่ได้รับแจ้งจ�กหน่วยง�นต้นสังกัด

ขอรับใบแจ้งยอดฉบับทดแทน
	 กรณีขอรับใบแจ้งยอดฉบับทดแทน	 เนื่องจ�กใบแจ้งยอดฉบับเดิม
สูญห�ย	 ชำ�รุด	 หรือไม่ได้รับใบแจ้งยอด	 สม�ชิกส�ม�รถขอรับใบแจ้งยอด
ฉบับทดแทนได้	2	ช่องท�ง	คือ	

1. ใบคำาร้องขอให้ดำาเนินการเกี่ยวกับใบแจ้งยอดเงินสมาชิก (แบบ กบข.
    021)

1. สมาชิก

2. กบข.

• ดาวน์โหลด “ใบคำาร้องขอให้ดำาเนินการเก่ียวกับใบแจ้งยอดเงิน
   สมาชิก กบข. (แบบ กบข. 021)” 
• กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน 
• ส่งเอกสารมาท่ี กบข.  เลขท่ี 990 ช้ัน 4 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม 
   เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือ Fax มาท่ี 0 2636 0700

• รับใบคำาร้องฯ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
• ดำาเนินการออกใบแจ้งยอดฉบับทดแทน
• จัดส่งตามท่ีอยู่ท่ีระบุในใบคำาร้องฯ ภายใน 7 วันทำาการ นับแต่วันท่ี
   ได้รับใบคำาร้องฯ
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2. ระบบบริการทันใจ 
   (GPF Web Service หรือ GPF Mobile Application)

สมาชิก
• เข้าเว็บไซต์ กบข.  www.gpf.or.th เมนู “GPF Web Service”
   เลือกเมนู “ยอดเงิน/ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก” และเลือกพิมพ์
   ใบแจ้งยอดเงิน 
• เข้าระบบ “ GPF Mobile Application” เมนู “ยอดเงินปัจจุบัน”
   เลือกเมนู “แจ้งขอใบแจ้งยอดเงินปัจจุบัน” ระบบจะจัดส่งใบแจ้ง
   ยอดเงินไปท่ีอีเมล

ข้อดีของการขอรับใบแจ้งยอดทางอีเมล (e-Statement) 

	 ตั้งแต่ปี	2560	สม�ชิก	กบข.	ส�ม�รถลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจ้ง
ยอดเงินสม�ชิกประจำ�ปีท�งอีเมลได้	โดยลงทะเบียนได้ที่	
						 1.	เว็บไซต์	กบข.		www.gpf.or.th			
	 2.	ระบบ	GPF	Web	Service
							 3.	ระบบ	GPF	Mobile	Application	

สม�ชิกจะได้รับใบแจ้งยอดส่งตรงถึงอีเมลโดยไม่ต้องไปรับท่ีส่วน
ร�ชก�ร
ใบแจ้งยอดเป็นไฟล์	 PDF	 สม�ชิกส�ม�รถนำ�ไปใช้ประกอบก�ร
ยื่นลดหย่อนภ�ษีผ่�นเว็บไซต์ของกรมสรรพ�กรได้เลย
สม�ชิกได้เป็นส่วนหนึ่งของก�รลดปัญห�ภ�วะโลกร้อน	
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บริการทันใจ (GPF Service)

12

	 กบข.	 ได้พัฒน�บริก�รทันใจ	 (GPF	 Service)	 ผ่�น	 2	 ช่องท�งคือ	
GPF	Web	Service	และ	GPF	Mobile	Application	เพื่อให้สม�ชิกได้รับ
ข้อมูลข่�วส�ร	และบริก�รที่รวดเร็ว	และส�ม�รถใช้บริก�รต่�งๆ	ของ	กบข.	
ได้สะดวกทุกที่ทุกเวล�
	 สม�ชิกเข้�ใช้บริก�รโดยใส่รหัสประจำ�ตัว	 (รหัสประจำ�ตัวประช�ชน	
13	หลัก)	และรหัสผ่�น	กรณีลืมรหัสผ่�น	สม�ชิกส�ม�รถขอรหัสผ่�นได้ใหม่	
โดยกด	“ขอรหัสผ่�นใหม่”	หรือ	“ลืมรหัสผ่�น”
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GPF Web Service

	 สม�ชิกส�ม�รถเข้�ใช้บริก�รผ่�นท�ง	GPF	Web	Service	โดยคลิก
ไปที่เว็บไซต์	กบข.	เลือกเมนู	GPF	Web	Service

บริก�ร	GPF	Web	Service	ประกอบด้วย	10	เมนู
 1. เมนู “เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่”	 สม�ชิกส�ม�รถเปลี่ยนรหัสผ่�น
ใหม่ได้ต�มต้องก�ร	โดยกำ�หนดรหัสผ่�นเป็นตัวเลข	8	หลัก
 2. เมนู “ข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกปัจจุบัน”	สม�ชิกส�ม�รถตรวจ
สอบ	หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน	ได้แก่	ชื่อ-น�มสกุล	,	ที่อยู่	,	
หม�ยเลขโทรศัพท์	,	และ	E-mail	โดยระบบจะดำ�เนินก�รแก้ไขข้อมูลให้ถูก
ต้องภ�ยใน	5	วันทำ�ก�ร
 3. เมนู “การออมเพิ่ม”	 สม�ชิกส�ม�รถแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตร�
ก�รออมเพิ่มผ่�นเมนูนี้	โดยเลือกหัวข้อ	“เปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์สะสมส่วน
เพิ่ม”	 เลือกอัตร�ก�รออมเพิ่มที่ต้องก�ร	 ซึ่ง	 กบข.	 จะแจ้งคว�มประสงค์
ของสม�ชิกไปยังส่วนร�ชก�รภ�ยในวันที่	6	ของเดือนถัดไป	(ดูร�ยละเอียด	
หน้�	54-58)
 4. เมนู “การเลือกแผนการลงทุน”	 สม�ชิกส�ม�รถเปลี่ยนแผน
ก�รลงทุนได้ด้วยตนเองผ่�นเมนูนี้	โดยไม่ต้องแนบเอกส�ร	ระบบจะกำ�หนด
ให้สม�ชิกทำ�แบบทดสอบคว�มเสี่ยง	 หลังจ�กนั้น	 จึงเลือกแผนก�รลงทุนที่
ต้องก�ร	และ	กบข.	จะดำ�เนินก�รเปลี่ยนแปลงแผนก�รลงทุน	 ในวันที่	 25	
ของเดือนถัดไป	(ดูร�ยละเอียด	หน้�	59-64)
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 6. เมนู “ข้อมูลสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ” สม�ชิกที่ขอรับเงินคืน
ส�ม�รถตรวจสอบสถ�นะก�รจ่�ยเงิน	 และด�วน์โหลดใบแจ้งยอดเงิน	
สม�ชิกพ้นสม�ชิกภ�พ
 7. เมนู “กิจกรรมสมาชิก” สม�ชิกส�ม�รถแจ้งขอรับบัตรสม�ชิก
ใหม่	 กรณีบัตรเก่�ชำ�รุด	 สูญห�ย	 หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุล	 โดยเลือกหัวข้อ	
“ก�รขอออกบัตรสม�ชิกทดแทน”	ซึ่ง	กบข.	จะดำ�เนินก�รออกบัตรใหม่ให้
สม�ชิก	และจัดส่งให้ภ�ยใน	20	วันทำ�ก�ร	
 8. เมนู “บัตรส่วนลด Major-EGV” สม�ชิกส�ม�รถพิมพ์บ�ร์โค้ด	
เพื่อยื่นรับสิทธิซื้อบัตรชมภ�พยนตร์	Major-EGV	ในร�ค�พิเศษ	
 9. เมนู “ลงทะเบียน e-Statement”	สม�ชิกส�ม�รถแจ้งขอรับ
ใบแจ้งยอดเงินประจำ�ปีได้ท�งอีเมล	 โดยไม่ต้องไปรับที่หน่วยง�นต้นสังกัด	
ซึ่ง	 กบข.	 จะจัดส่งใบแจ้งยอดเงินเป็นไฟล์	 PDF	 ไปยังอีเมลที่สม�ชิกได้ลง
ทะเบียนไว้
 10. เมนู “ติดต่อ กบข.”	แจ้งช่องท�งก�รติดต่อ	กบข.	สำ�หรับสม�ชิก	

 5. เมนู “ยอดเงิน/ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก” สม�ชิกส�ม�รถตรวจ
สอบยอดเงินปัจจุบัน	 ยอดเงินสะสม	 และคว�มเคลื่อนไหวของบัญชีที่มีอยู่
ในกองทุนฯ	 ตั้งแต่เริ่มเป็นสม�ชิกจนถึงปัจจุบัน	 โดยเลือกหัวข้อ	 “ยอดเงิน
ปัจจุบัน”	หรือเลือกหัวข้อ	“ใบแจ้งยอดเงิน”	เพื่อด�วน์โหลดใบแจ้งยอดเงิน
สม�ชิกประจำ�ปี	หรือย้อนหลังต�มต้องก�ร
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 2. เมนู “ยอดเงินปัจจุบัน”	 สม�ชิกส�ม�รถตรวจสอบยอดเงิน
ปัจจุบัน	ข้อมูลจะแสดงเงินประเภทต่�งๆ	ในบัญชีของสม�ชิก	จำ�นวนหน่วย
ลงทุน	 มูลค่�ต่อหน่วย	 และแสดงร�ยก�รยอดเงินนำ�ส่ง	 หรือแจ้งคว�ม
ประสงค์ขอใบแจ้งยอดเงิน	โดยระบบจะจัดส่งไปยังอีเมลของสม�ชิก
 3. เมนู “การออมเพิ่ม”	 สม�ชิกส�ม�รถแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตร�
ก�รออมเพิ่มผ่�นเมนูนี้	โดยเลือกหัวข้อ	“เปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์สะสมส่วน
เพิ่ม”	 เลือกอัตร�ก�รออมเพิ่มที่ต้องก�ร	 ซึ่ง	 กบข.	 จะแจ้งคว�มประสงค์
ของสม�ชิกไปยังส่วนร�ชก�รภ�ยในวันที่	6	ของเดือนถัดไป	(ดูร�ยละเอียด	
หน้�	54-58)
 4. เมนู “การเลือกแผนการลงทุน” สม�ชิกส�ม�รถเปลี่ยนแผน
ก�รลงทุนได้ด้วยตนเองผ่�นเมนูนี้	โดยไม่ต้องแนบเอกส�ร	ระบบจะกำ�หนด
ให้สม�ชิกทำ�แบบทดสอบคว�มเสี่ยง	 หลังจ�กนั้น	 จึงเลือกแผนก�รลงทุนที่
ต้องก�ร	และ	กบข.	จะดำ�เนินก�รเปลี่ยนแปลงแผนก�รลงทุน	 ในวันที่	 25	
ของเดือนถัดไป	(ดูร�ยละเอียด	หน้�	59-64)

บริก�ร	GPF	Mobile	Application	ประกอบด้วย	11	เมนู
 1. เมนู “ข้อมูลส่วนตัวสมาชิก”	 สม�ชิกส�ม�รถตรวจสอบ	 หรือ
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน	 ได้แก่	 ช่ือ-น�มสกุล	 ,	 ท่ีอยู่	 ,	หม�ยเลข
โทรศัพท์	 ,	และ	E-mail	 โดยระบบจะดำ�เนินก�รแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภ�ยใน	
5	วันทำ�ก�ร

	 กบข.	เปิดให้บริก�รระบบบริก�รทันใจบนสม�ร์ทโฟน	และอุปกรณ์
สื่อส�รแบบพกพ�ในระบบ	 iOS	 และ	 Android	 ตั้งแต่เดือนพฤษภ�คม	
2557

GPF Mobile Application



กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร 83

 5. เมนู “ลงทะเบียน e-Statement” สม�ชิกส�ม�รถแจ้งขอรับ
ใบแจ้งยอดเงินประจำ�ปีได้ท�งอีเมล	 โดยไม่ต้องไปรับที่หน่วยง�นต้นสังกัด	
ซึ่ง	 กบข.	 จะจัดส่งใบแจ้งยอดเงินเป็นไฟล์	 PDF	 ไปยังอีเมลที่สม�ชิกได้ลง
ทะเบียนไว้
 6. เมนู “สวัสดิการสมาชิก”	นำ�เสนอข่�วส�รสวัสดิก�รต่�งๆ	ของ	
กบข.
 7. เมนู “ข่าวสาร กบข.”	นำ�เสนอข่�วส�รและกิจกรรมที่น่�สนใจ
เป็นประจำ�
 8. เมนู “คำาถามยอดฮิต”	แสดงคำ�ถ�ม-คำ�ตอบเกี่ยวกับ	กบข.	ที่
สม�ชิกสนใจ	
 9. เมนู “ติดต่อ กบข.”	แจ้งช่องท�งก�รติดต่อ	กบข.	สำ�หรับสม�ชิก

 10. เมนู “โปรแกรมประมาณการความเพียงพอของเงินใช้
หลังเกษียณ”	 สม�ชิกส�ม�รถทดลองประม�ณก�รคว�มเพียงพอของ
เงินออมหลังเกษียณ	 โดยกรอกข้อมูลเงินเดือน	 ค่�ใช้จ่�ยต่อเดือนหนี้สิน	
และอัตร�ก�รออมเพิ่ม	
 11. เมนู “เกร็ดความรู้เรื่องการบริหารเงินและลงทุน” นำ�เสนอ
เทคนิคก�รบริห�รเงิน	และก�รลงทุนสำ�หรับสม�ชิก	

	 สำ�หรับสม�ชิกที่ยังไม่เคยใช้บริก�ร	 GPF	 Mobile	 Application
ส�ม�รถด�วน์โหลดโปรแกรมได้ท�ง	App	Store	และ	Play	Store	โดยพิมพ์
คำ�ว่�	“GPF”	
	 ด�วน์โหลดคู่มือก�รใช้บริก�ร	 GPF	 Web	 Service	 และ	 GPF	
Mobile	Application	ได้ที่	www.gpf.or.th	
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 1. สำานักงาน กบข.	 สม�ชิกส�ม�รถส่งจดหม�ยหรือเดินท�งม�
ติดต่อได้ที่	เลขที่	990	ชั้น	4	อ�ค�รอับดุลร�ฮิม	เพลส	ถนนพระร�ม	4	แขวง
สีลม	เขตบ�งรัก	กรุงเทพฯ	10500

 2. ฝ่ายสื่อสารและกิจกรรม 1179 สม�ชิกส�ม�รถสอบถ�มข้อมูล	
โทร.1179	ได้ทุกวันจันทร์	-	ศุกร์	เวล�	8.00	-	17.30	น.	โดยมีช่องท�งให้
บริก�ร	ดังนี้

ช่องทางการสอบถาม และติดตามข้อมูล
ข่าวสาร กบข.

13

	 สม�ชิกส�ม�รถสอบถ�มและติดต�มข้อมูลข่�วส�ร	 กบข.	 ผ่�นช่อง
ท�งต่�งๆ	ดังนี้
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	 					2.1	ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ	1179		โดยมีบริก�ร	ดังนี้
	 	 กด	0	ขอเอกส�รผ่�นเครื่องโทรส�ร
	 	 กด	1	ก�รขอรับเงินคืน
	 	 กด	2	ใบแจ้งยอดเงิน/แก้ไขข้อมูลสม�ชิก
	 	 กด	3	บัตรสม�ชิก
	 	 กด	4	ตรวจสอบยอดเงิน
	 	 กด	5	มูลค่�ต่อหน่วย	(NAV)
	 	 กด	6	เรื่องอื่นๆ
	 					 2.2		E-mail		โดยสอบถ�มข้อมูลม�ได้ท่ี	member@gpf.or.th	
	 	 	 	 2.3	 โทรส�ร	 โดยส่งข้อสอบถ�ม	 แบบฟอร์มและคำ�ร้องต่�งๆ	
ม�ยัง	โทรส�ร	หม�ยเลข	0	2636	0700	หรือ	0	2636	1649	โดยเจ้�หน้�ที่
ฝ่�ยสื่อส�รและกิจกรรมจะดำ�เนินก�รตอบข้อสอบถ�มกลับต่อไป	

 3. เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th 	สม�ชิกส�ม�รถศึกษ�ข้อมูล	
ข่�วส�ร	กบข.	อย่�งครบถ้วนทุกสื่อประช�สัมพันธ์		ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์	สื่อวิทยุ	
สื่อโทรทัศน์	 และต�ร�งก�รบรรย�ยพร้อมเอกส�รประกอบก�รบรรย�ยได้
ตลอดเวล�

 4. โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร กทม. - ปริมณฑลและ
ภูมิภาค	 สม�ชิกส�ม�รถเข้�ร่วมฟังบรรย�ยเก่ียวกับก�รบริห�รจัดก�รกองทุน	
สิทธิประโยชน์	บริก�รต่�งๆ	และสวัสดิก�รเพื่อสม�ชิกจ�กเจ้�หน้�ที่	กบข.	
โดยตรง	 ติดต�มกำ�หนดก�รสัญจรพร้อมด�วน์โหลดเอกส�รประกอบ	 ได้ที่	
www.gpf.or.th	
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 5. ส่ือส่ิงพิมพ์ สมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลข่าวสาร กบข. ได้ท่ี
  5.1 รายงานประจำาปี
  5.2 เอกสารแนบใบแจ้งยอด
  5.3 วารสารส่วนราชการต่างๆ  

 6. ส่ือวิทยุ สมาชิกสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสาร กบข. ได้ท่ี
 ข่าวภาคเท่ียง  เวลา 12.00 - 12.30 น. และข่าวภาคคำา่  เวลา 
19.00 - 19.30 น. และ  20.00 - 20.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย (สวท.) FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

 7. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
  7.1 SMS โดยสมาชิกแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือกับ กบข. เพ่ือ
รับข้อมูลข่าวสาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  
  7.2 Facebook :  http://www.facebook.com/gpf1179
  7.3 Twitter : @gpf_1179
  7.4 Mobile Application ในระบบ iOS และ Android 
พิมพ์ “GPF” หรือสแกน QR Code






