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ออมมากพอ

เงินออมรายเดือนจากสมาชิกและรัฐบาลที่น าส่งเข้าบัญชีที่ กบข.  
ออมตามกฎหมาย สมาชิกส่งสะสม 3% + รัฐบาลสมทบ 3% + รัฐบาลชดเชย 2% = 8% ของเงินเดือน
ออมเพิ่ม กรณีออมเพิ่ม 12% สมาชิกจะมีเงินออมรายเดือนเข้า กบข. สูงสุด = 20% ของเงินเดือน

เข้าใจเงินออมที่มีกับ กบข.



ข้อมูลตัวอย่าง  จากใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. จริงที่เป็นสมาชิก กบข. ตั้งแต่เริ่มตั้ง กบข.

รัฐ รัฐ รัฐสมาชิก สมาชิก

เข้าใจเงินออมที่มีกับ กบข.
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เข้าใจ NAV

1. NAV คือ ราคาหน่วยลงทุน สมาชิกส่งเงินสะสม คือ การซื้อ
หน่วยลงทุน สมาชิกน าเงินออก คือ การขายคืนหน่วยลงทุน

5. สมาชิกที่เกษียณในปีที่ กบข. ผลตอบแทนติดลบ ราคา NAV
ถูกลง สามารถเลือกใช้บริการออมต่อเพื่อรอจังหวะราคา NAV ที่
พอใจ หากจ าเป็นต้องน าเงินออก เมื่อค านวณรวมแล้วก็ยังก าไร

2. NAV กบข. มีพัฒนาการปรับราคาเพิ่มขึ้นตามเวลาที่เพิ่มขึ้น

3. ผลตอบแทนการลงทุน กบข. ผันผวนขึ้นลงตามภาวะตลาด
และการลงทุน NAV กบข. มีพัฒนาการราคาเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง

4. ปีที่ผลตอบแทนการลงทุนไม่ดี เป็นโอกาสเริ่มต้นส าหรับผู้ที่ยัง
ไม่ได้ออมเพิ่ม เพราะราคา NAV ต่ ากว่าปีก่อนหน้า



1. มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ไม่แปรผันตามผลตอบแทนการลงทุนเสมอไป

2. มูลค่าหน่วยลงทุนลดลง ควรออมเพิ่ม เพราะซื้อหน่วยได้ถูกลง

3. มูลค่าหน่วยลงทุนลดลง ควรออมต่อ เพื่อรอจังหวะมูลค่าหน่วยเพิ่มขึ้น

4. สิ่งที่มีผลต่อเงินสมาชิก คือ จ านวนหน่วยลงทุน คูณ มูลค่าหน่วยลงทุน

เข้าใจมูลค่าต่อหน่วยลงทุน (NAV)

24/01/62 5

ข้อควรรู้
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1.ใบแจ้งยอดเงิน

เข้าใจ NAV

2.My GPF Website

3. My GPF Application
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เข้าใจ NAV (ใช้วิดีทัศน์ เพ่ือประกอบการบรรยาย)

สามารถรับชมได้ที่>> https://bit.ly/2sWqKWM
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.....เกษียณแล้วมีเงินพอใช้ ?........
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นาย ก. เงินเดือน 25,000    นาย ข เงินเดือน 25,000   

รายการ บาท/คร้ัง คร้ัง/เดือน บาท/เดือน รายการ บาท/คร้ัง คร้ัง/เดือน บาท/เดือน

อาหารประจ าวัน 100 40 4,000     อาหารประจ าวัน 100 40 4,000     

กาแฟ 30 20 600        กาแฟ 30 20 600       

เส้ือผ้า 500 4 2,000     เส้ือผ้า 500 2 1,000     

ท าผม 120 10 1,200     ท ำผม -       

นวด 200 4 800        นวด -       

สลากกินแบ่ง 160 2 320        สลำกกินแบ่ง -       

อาหารวันหยุด 300 8 2,400     อาหารวันหยุด 150 8 1,200     

ค่าน้ ามัน 500 1 500        ค่ำน  ำมัน -       

11,820   6,800    

รถ 5,000       5,000     ค่าเดินทาง 200       20 200       

บ้าน 10,000      10,000    บ้าน 10,000   10,000   

15,000   10,200   

สะสมตำม กม 3% 750       สะสมตำม กม 3% 750       

ออมเพ่ิม ออมเพ่ิม 12% 3,000     

750       3,750    

รวมรายจ่ายทัง้หมด (1) + (2) + (3) 27,570    รวมรายจ่ายทัง้หมด (1) + (2) + (3) 20,750   

เงินเหลือ/เดือน -2,570 เงินเหลือ/เดือน 4,250

(3) รวมออม กบข.

กบ
ข

ค่ำ
ใช้

จ่ำ
ยทั่

วไ
ป

(1) รวมค่ำใช้จ่ำยท่ัวไป

ผ่อ
น

(2) รวมค่ำใช้จ่ำยรถและบ้ำน

กบ
ข

(3) รวมออม กบข.

(1) รวมค่ำใช้จ่ำยท่ัวไป

(2) รวมค่ำใช้จ่ำยรถและบ้ำน

ค่ำ
ใช้

จ่ำ
ยทั่

วไ
ป

ผ่อ
น

หาสาเหตุของ
รายจ่ายมากให้เจอ

.....เกษียณแล้วมีเงินพอใช้ ?........

รายจ่าย

รายได้ - รายจ่าย
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ลดกาแฟเย็น 4 แก้วต่อเดือน
เหลือเงินออม เดือนละ 200 บาท

เท่ากับ 2,400 บาท/ปี

VS

ท างาน 22 วัน

ลดทานอาหารนอกบ้าน เดือนละ 1 ครั้ง 
เหลือเงินออม เดือนละ 1,000 บาท

เท่ากับ 12,000 บาท/ปี

เปลี่ยนวิธีเดินทางประหยัดเงินในกระเป๋า
ได้เยอะเหลือเงินออม เฉลี่ยเดือนละ 3,000 บาท

เท่ากับ 36,000 บาท/ปี

เปลี่ยนจากนวดที่ร้านมานวดที่บ้าน
เหลือเงินออม เดือนละ 300-600 บาท

เท่ากับ 3,600 – 7,200 บาท/ปี

ค่า
ประกันภัย? ค่าซ่อมบ ารุง?

เดินทางโดยรถยนต์
ค่าทางด่วน 100 บาท/วัน เท่ากับ 2,200 บาท/เดือน
ค่าน ้ามัน ประมาณ 4000 บาท/เดือน
ค่าเดินทางเฉลี่ย 300 บาท/วัน เท่ากับ 6,600 บาท/เดือน

เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง
รถไฟฟ้า BTS 44 บาท/เที่ยว ไป-กลับ 88 บาท
รถเมล์ 9 – 24 บาท/เที่ยว ไป-กลับ 48 บาท
ค่าวินมอเตอร์ไซค์ 10 -15 บาท/เที่ยว ไป-กลับ 30 บาท
ค่าเดินทางเฉลี่ย 166 บาท/วัน เท่ากับ 3,652 บาท/เดือน

ค่าที่จอดรถ?
แค่ยอมปรับ.....
ค่าใช้จ่ายก็จะลดลง

รู้จักบริการออมเพิ่ม
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บริการออมเพิ่ม คือ บริการให้สมาชิกออมเงินเพิ่มได้ตามความสมัครใจ 1-12%
รัฐยังส่งเงินสมทบและเงินชดเชยเท่าเดิม

วิธีการ
ติดต่อเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานต้นสังกัด กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแล้วส่งให้เจ้าหน้าท่ีการเงิน
ต้นสังกัด

หลักเกณฑ์ออมเพิ่ม

• สมาชิกส่งเงินออมเพิ่มได้ในอัตรา 1% - 12% (ไม่รวมกับสะสมปกติ) รัฐไม่ได้สมทบเพ่ิม

• สมาชิกแจ้งเปลี่ยนอัตราการส่งเงินออมส่วนเพ่ิมได้มากกว่า ปีละ 1 ครั ง ขึ นอยู่กับดุลพินิจของ
หน่วยงาน

• เงินสะสมและเงินออมเพิ่มในส่วนเงินต้นเงินกบข.น้าไปยกเว้นภาษีได้ เมื่อรวมกับ เงินออมท่ี
กองทุนรวมเพ่ือ การเลี ยงชีพ (RMF) สามารถน้าไป ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ไม่เกิน 
500,000 บาท 

• สมาชิกจะได้รับเงินออมเพิ่ม พร้อมผลประโยชน์คืนเมื่อออกจากราชการ

รู้จักบริการออมเพิ่ม
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รู้จักบริการออมเพิ่ม (ใช้วิดีทัศน์ เพ่ือประกอบการบรรยาย)

สามารถรับชมได้ที่>> https://bit.ly/2sPjzjR
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รู้จักบริการเลือกแผนการลงทุน

บริการเลือกแผนการลงทุน คือ บริการให้สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ให้ 
กบข. น าเงิน “เงินสะสม” “เงินสะสมส่วนเพิ่ม(ออมเพิ่ม)” และ”เงินสมทบ” 
พร้อมผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวไปบริหารตามแผนการทุนที่สมาชิกเลือกได้

วิธีการ
1. My GPF Application 
2. My GPF Website 
3. ไปรษณีย์

หลักเกณฑ์เลือกแผนการลงทนุ 

• ท าแบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน
• เลือกแผนที่เหมาะสมกับระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• เลือกเปลี่ยนได้คร้ังละ 1 แผน
• เลือกเปลี่ยนแผนได้ปีละ 4 คร้ังในรอบปีปฏิทิน
• หากแจ้งเปลี่ยนแผนภายในวันที่ 15 ของเดือน จะมีผลในวันท าการที่ห้านับจากวันที ่15 

ของเดือนนั้น   ถ้าหากแจ้งหลังวันที่ 15 จะมีผลในวันท าการที่ห้า นับจากวันสุดท้ายของ
เดือนนั้น 

เงินที่เลือกแผนการลงทุนได้
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แผนตลาดเงิน
วัตถุประสงค์การลงทุน
มุ่งเน้นความปลอดภัยของเงินต้นและสร้างผลตอบแทนสม่้าเสมอ 
ท้าให้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากแผนตลาดเงินอาจไมสู่งนัก
เพื่อแลกกบัความปลอดภัยของเงินต้น

นโยบายลงทุน
ลงทุนเฉพาะในหลักทรพัย์อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกบัเงนิฝาก ตรา
สารแสดงสิทธิในหนี   อาทิ ตราสารหนี ในประเทศระยะสั น 
พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้รวมทั งธุรกรรมการเงินอืน่ทีเ่กีย่วข้องกับ
หลักทรัพย์ดังกลา่วที่จะครบกา้หนดช้าระคืนภายในไม่เกนิหนึ่งปี
นับจากวันที่ลงทุน 

รู้จักบริการเลือกแผนการลงทุน
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แผนตราสารหนี้
วัตถุประสงค์การลงทุน
มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่สงูกว่าเงินฝาก สร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทนุที่ค่อนข้างสม่า้เสมอ โดยมีโอกาสที่
ผลตอบแทนจะผนัผวนในระยะสั นตามภาวะตลาดตราสารหนี  
แต่โดยทั่วไปจะน้อยกวา่แผนที่มีสดัส่วนการลงทนุในหุ้น

นโยบายลงทุน
ลงทุนเฉพาะในหลักทรพัย์อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกบัเงนิฝาก ตรา
สารแสดงสิทธิในหนี ระยะสั นและระยะยาว ได้แก่ พันธบัตร
รัฐบาล หุ้นกู้ รวมทั งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกีย่วข้องกับ
หลักทรัพย์ดังกลา่ว 

รู้จักบริการเลือกแผนการลงทุน
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รู้จักบริการเลือกแผนการลงทุน

แผนหลัก
วัตถุประสงค์การลงทุน
เป็นแผนการลงทุนที่ใช้ในการบรหิารเงินของสมาชิกตั งแตเ่ริ่ม
จัดตั งกองทนุ มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนระยะยาวไม่ต่้ากว่า
อัตราเงินเฟ้อภายใตร้ะดับความเสีย่งจากการลงทนุที่พอเหมาะ 

นโยบายลงทุน
ลงทุนในสนิทรัพย์หลากหลายประเภท ได้แก่ 1. กลุ่มตราสารหนี  
66% อาทิ เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้เอกชน 2. กลุ่มตรา
สารทุน 25% อาทิ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ 3. กลุ่มหลักทรัพย์
อื่นๆ 9% อาทิ อสังหาริมทรพัย์ ทองค้า น ้ามัน โดยทั ง 3 กลุ่มมี
สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศรวมกนัไมเ่กนิ 30%    



17

แผนผสมหุ้นทวี
วัตถุประสงค์การลงทุน
มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่สงูขึ นจากการลงทุนใน
ตราสารทุน เพื่อสร้างโอกาสที่จะมเีงินใช้มากขึ นในยามเกษียณ

นโยบายลงทุน
ลงทุนในสนิทรัพย์หลากหลายประเภทเช่นเดยีวกับแผนหลกั 
โดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารทนุมากขึ น ดังนี  1. กลุ่ม
ตราสารหนี  59% อาทิ เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้เอกชน 
2. กลุ่มตราสารทุน 35% อาทิ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ 3. กลุ่ม
หลักทรัพยอ์ื่นๆ 6% อาทิ อสังหาริมทรพัย์ ทองค้า น ้ามัน

รู้จักบริการเลือกแผนการลงทุน
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รู้จักบริการเลือกแผนลงทุน

แผนสมดุลตามอายุ
วัตถุประสงค์การลงทุน
สร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับช่วงอายุของสมาชิก โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ผลตอบแทนที่สูงขึ นจากการลงทุนในตราสารทุนส้าหรับสมาชิกที่มีระยะเวลา
การออมยาว และมุ่งเน้นการรักษาเงินต้นส้าหรับสมาชิกที่ก้าลังจะเกษียณอายุ
ราชการ

นโยบายลงทุน
ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทเช่นเดียวกับแผนหลัก โดยก้าหนด
สัดส่วนของหลักทรัพย์ท่ีลงทุนให้สอดคล้องกับระดับอายุของสมาชิก กล่าวคือ
แผนสมดุลตามอายุของสมาชิกท่ีอายุน้อยจะมีสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงสูงในระดับ
ที่มากกว่าแผนหลัก และจะปรับลดสัดส่วนลงตามล้าดับเมื่ออายุของสมาชิก
เพิ่มขึ น ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี ที่มีความเส่ียงต่้าจะเพิ่มขึ นเมื่อ
สมาชิกเริ่มเข้าใกล้อายุเกษียณ
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รู้จักบริการเลือกแผนการลงทุน

แผนตราสารทุนไทย
วัตถุประสงค์การลงทุน
สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นไทยเป็นหลัก เป็นแผนการลงทุนที่มีความ
เสี่ยงสูงสุด แต่หากตัดสินใจลงทุนถูกเวลาก็มีโอกาสให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทน
สูงสุดเช่นกัน

นโยบายลงทุน
ลงทุนในหุ้นไทยเป็นหลัก โดยลงทุนหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 80% ตราสารหนี ไม่เกิน 
20%



ปัจจุบันมี 6 แผน แบ่งเป็นบริการแผนทางเลือกการลงทุน
แผนการลงทุนที่ความเสี่ยงคงที่ แผนการลงทุนที่ความเสี่ยงไม่คงที่

แผนตราสารทุนไทย
เป็นแผนท่ีลงทุนในหุ้น ผลตอบแทนที่คาดหวังอยู่
ในระดับสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับแผนการลงทุนอ่ืน ๆ 
แต่มีความผันผวนในระดับสูงเช่นเดียวกัน
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ตัวอย่าง  กลุ่มที่ชอบความเสี่ยงมาก

สัดส่วนการลงทนุในหุ้นโดยประมาณของแต่ละแผนการลงทุน

อายุ
45 49 60

ช่วงที่ 1 เริ่มบรรจุ – อายุ 49 ปี  
เลือก แผนสมดุลตามอายุ เพราะสัดส่วนหุ้นมากกว่า 35%

แผนผสมหุ้นทวี 

แผนสมดุลตามอายุ 
65%

35%

รู้จักบริการเลือกแผนการลงทุน

ช่วงที่ 2 อายุ 49 ปี – เกษียณ 
เลือก แผนผสมหุ้นทวี เพราะ fix การลงทุนในหุ้นที่ 35% จน
เกษียณ
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ตัวอย่าง กลุ่มที่ชอบความเสี่ยง  

สัดส่วนการลงทนุในหุ้นโดยประมาณของแต่ละแผนการลงทุน

อายุ
45 53 60

ช่วงที่ 2 อายุ 52 ปี – เกษียณ 
เลือก แผนหลัก เพราะ fix การลงทุนในหุ้นที่ 22% จนเกษียณ

แผนหลัก

แผนสมดุลตามอายุ 
65%

23%

รู้จักบริการเลือกแผนการลงทุน

ช่วงที่ 1 เริ่มบรรจุ – อายุ 52 ปี  
เลือก แผนสมดุลตามอายุ เพราะสัดส่วนหุ้นมากกว่าแผนหลัก 
(22%)
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รู้จักบริการเลือกแผนการลงทุน
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รู้จักบริการเลือกแผนการลงทุน (ใช้วิดีทัศน์ เพื่อประกอบการบรรยาย)

สามารถรับชมได้ที่>> https://bit.ly/2y3uTOm
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สมัครใจ

ตามกฎหมาย

เข้าใจสิทธิการรับเงินคืนจาก กบข.
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เคลียร์หน้ีสิน ลงทุนท าธุรกิจ จัดสรรการลงทุนเอง
ให้ กบข. ลงทุนให้ต่อเนื่อง

เลือกบริหารจาก 4 ทางเลือกให้สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้เงินของสมาชิก ดังนี 
1. บริหารต่อเต็มจ านวน
2. ขอทยอยรับเงินเป็นงวดๆ
3. ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วน 
ส่วนที่เหลือให้ กบข. บริหารต่อ
4. ขอรับเงินท่ีมีสิทธิได้รับบางส่วน 
ส่วนที่เหลือขอทยอยรับเป็นงวดๆ

ปิดบัญชี รับไปทั้งก้อน 

ไม่มีแผนการใช้เงินก้อน (ออมต่อ)

น้าไปบริหารจัดการเอง แต่เมื่อน้าเงินก้อนออกไปแล้ว 
ไม่สามารถน้ากลับเข้ามาให้ กบข. บริหารต่อให้ได้ 

เกษียณแล้วจะท ายังไงต่อกับเงินก้อน กบข. ?

หรือ

มีแผนใช้เงินก้อน

รู้จักบริการออมต่อ
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บริการออมต่อ คือ บริการให้สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ให้ กบข. บริหาร
เงินต่อให้ เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อเนื่อง

วิธีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบออมต่อ
1. My GPF Application
2. My GPF Website
3. ไปรษณีย์

หลักเกณฑ์ออมต่อ

• ต้องมีเงินในบัญชีไม่ต่้ากว่า 35,000 บาท ณ วันท่ียื่นค้าขอ
• การขอทยอยรับ ต้องรับเป็นรายงวดๆ ละเท่าๆ กัน โดยอาจเลือกรับเป็นราย 1 เดือน             

3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีก็ได้  แต่ต้องมีจ้านวนเงินขั นต่า้รายงวดไม่ต่้ากว่างวดละ      
3,000 บาท

• กบข. จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเท่านั น และจะหักค่าธรรมเนียมการโอนจากสมาชิก
• สามารถเปล่ียนแปลงรูปแบบออมต่อได้ปีละ 2 ครั ง
• กรณีสมาชิกเสียชีวิต กบข. จะจ่ายเงินให้ผู้จัดการมรดก
• ไม่สามารถส่งเงินสะสมเพ่ิมได้  และ ไม่สามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้

รู้จักบริการออมต่อ
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รู้จักบริการออมต่อ (ใช้วิดีทัศน์ เพื่อประกอบการบรรยาย)

สามารถรับชมได้ที่>> https://bit.ly/2sYVSVs

https://bit.ly/2sYVSVs


หรือ

คุยกับเจ้าหน้าที่ กบข. 
8.00 – 20.00 น. ทุกวัน

ข่าวสารจาก line@

ช่องทางติดต่อ กบข. รวดเร็วทุกวันไม่มีวันหยุด
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My GPF Application
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My GPF Application
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1

1. ข้อมูลส่วนตัว
(หน้าส าหรับแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว)

2

2. ห้องแชท
(หน้าแชทส าหรับติดตอ่หรือฝากข้อความกับเจ้าหน้าที่ กบข.)

3

3. ติดตาม กบข.
(หน้าส าหรับแสดงข้อมูลช่องทาง GPF Community )

4 4. บัญชีของฉัน
(หน้าส าหรับแสดงรายละเอียดบัญชีเงินออมที่มกีบั กบข.)

5

5. สิทธิพิเศษ และบัตรสมาชิก
(หน้าส าหรับแสดงรายการสวัสดกิาร ส่วนลดร้าค้า ตลอดจนบัตรสมาชิก กบข.)

6

6. บริการเลือกแผนลงทุน
(หน้าส าหรับการแจ้งเลือกแผนการลงทนุของสมาชิก)

7

7. ความรู้คู่การออม
(หน้าส าหรับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการออม และการวางแผนทางการเงิน)
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8

8. แผนเกษียณของฉัน
(หน้าส าหรับโปรแกรมค านวณความเพียงพอของเงินใช้หลังเกษียณ)

9

9. ส่วนลดร้านค้า
(หน้าแสดงรายการส่วนลดร้านค้าต่าง ๆ จาก กบข.)

10

10. นัดหมายบริการข้อมูลทางการเงิน
(หน้าส าหรับนัดหมายเจ้าหน้าที่ กบข. เพ่ือขอรับค าแนะน าข้อมูลทางการเงิน)

11

11. ติดต่อสอบถามข้อมูล
(หน้าส าหรับแสดงข้อมูลช่องทางการตดิตอ่ต่าง ๆ ของ กบข.)

12

12. การแจ้งเตือน
(หน้าส าหรับแสดงรายการแจ้งเตือนที่ผู้ใช้ได้รับ)

13

13. เมนูอื่นๆ
(หน้าแสดงเมนูที่เหลอืทั้งหมด ผู้ใช้สามารถกดปุ่มเมนูนีเ้พ่ือไปหนา้เมนูอื่นๆ)



ขอขอบคุณ
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