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ประเด็นท้าทาย

ของระบบบำ�เหน็จบำ�นาญ
รัฐวิสาหกิิจไทย

ข้าราชการ : สวัสดิการดี
ไม่ต้องมีประกันก็ได้?

คู่มือบันทึกไฟล์ ใบแจ้งยอด
e-Statement

EDITOR’S NOTE
สวัสดีค่ะ สมาชิก กบข. ทุกท่าน
เราได้ก้าวผ่านเดือนแรกของปี 2561 ไปอย่าง
รวดเร็วแล้วนะคะ เชื่อว่าทุกท่านได้พักผ่อน พบปะเพื่อน
ฝูงญาติมิตร หรือเดินทางไปสวัสดีปีใหม่ผู้ที่ท่านเคารพ
รักหรือพันธมิตรทางธุรกิจเป็นที่เรียบร้อย ถือเป็นการ
เริ่มต้นปีที่อบอุ่น และกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น
และเติบโตขึ้นด้วยนะคะ
สำ�หรับ GPF Journal ฉบับนี้ ยังคงเข้มข้นด้วย
ข้อมูลที่น่ารู้ Cover Story นำ�เสนอเรื่อง “ประเด็น
ท้าทายของระบบบำ�เหน็จบำ�นาญรัฐวิสาหกิจไทย” ที่
จะทำ�ให้ท่านสมาชิกเข้าใจถึงภาระผูกพันจากการเปลี่ยน
ระบบบำ � เหน็ จ บำ � นาญและแนวทางในการรั บ มื อ กับ
ความท้าทายทีเ่ กิดขึน้ กับการบริหารจัดการระบบดังกล่าว
สำ�หรับ Must Read เสนอเรื่อง “ข้าราชการ :
สวัสดิการดี ไม่ต้องมีประกันก็ได้?” ท่านสมาชิกจะ
ได้ทราบประโยชน์ของการทำ�ประกัน ทั้งในเรื่องการ
คุ้มครองชีวิต การลดหย่อนภาษี เป็นอีกหนึ่งวิธีในการ
ออมเงิน หรือเป็นแหล่งที่สองในการรับบำ�นาญ
นอกจาก 2 คอลัมน์นี้แล้ว ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจ
มากมาย ทั้งเรื่องความเห็นสมาชิกที่ใช้บริการ กบข.
และคู่มือการบันทึก e-Statement ในคอลัมน์ WOW

เสนอแนะได้ที่
โทรศัพท์: 0-2636-1000
Email: member@gpf.or.th
ต้องการรับข่าวสาร กบข. ผ่าน SMS
กรุณาแจ้งชือ่ ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ
และ Email address ได้ที่ฝ่ายบริการ
ข้อมูลสมาชิก โทร. 1179

นอกจากนี้ ทางทีมงานยังได้เพิ่มคอลัมน์ใหม่ “Page 3
ถาม-ตอบ” เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการคลายข้อ
สงสัยให้กับท่านสมาชิกนะคะ
ในเดือนกุมภาพันธ์ กบข. จะจัดส่งใบแจ้งยอด
เงินประจำ�ปีให้กับท่านสมาชิก หากท่านลงทะเบียนรับ
e-Statement จะได้รับใบแจ้งยอดทางอีเมลที่ท่านให้ไว้
ส่วนท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับ e-Statement ท่านจะ
ต้องไปรับที่หน่วยราชการเจ้าสังกัดค่ะ ขอประชาสัมพันธ์
ให้ทุกท่านใช้บริการนี้นะคะ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
และช่วยกันลดภาวะโลกร้อนด้วยค่ะ
สมาชิกหลายท่านสอบถามเข้ามาเรื่องอัตราผล
ตอบแทนการลงทุนประจำ�ปี 2560 ขอเรียนว่าอัตรา
ผลตอบแทนกองทุนส่วนสมาชิกอยู่ที่ร้อยละ 6.44 ส่วน
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่ตั้งกองทุนฯ อยู่ที่ร้อยละ
6.61 โดยเป็นตัวเลขหลังหักค่าใช้จา่ ย ก่อนการตรวจสอบ
จาก สตง. หมายความว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะ
หวังว่าสมาชิกทุกท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่
ท่านสนใจ และโปรดติดตาม GPF Journal ฉบับต่อๆ ไป
ด้วยนะคะ
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์
รองเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์

ทีมงาน
บรรณาธิการ
ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์

กองบรรณาธิการ
ปรีชฎา แพนสิงห์
รวิวรรณ ทิวาเจริญ
พีรทัศน์ ชัยอภินันทิมา
จุฬาลักษณ์ สหายฟ้า
สุเมธ จุลมีวงษ์
อโนมา ปัทมานนท์

FEBRUARY 2018

3
4

Page 3 ถาม ตอบ

ประเด็นท้าทายของระบบบำ�เหน็จ
บำ�นาญรัฐวิสาหกิจไทย

9
ข้าราชการ : สวัสดิการดี
ไม่ต้องมีประกันก็ได้?

14
คู่มือบันทึกไฟล์ ใบแจ้งยอด
e-Statement

16

Activities
โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร
กรุงเทพ

17

Hot News

19

Interview

PAGE 3 ถาม ตอบ
GPF Journal ฉบับนี้ ขอนำ�เสนอคอลัมน์ “Page 3 ถาม – ตอบ” ซึ่งจะมาไขข้อข้องใจ และตอบคำ�ถาม
ที่ท่านสมาชิกสอบถามเข้ามาทางอีเมล pr@gpf.or.th โดยทีมงานจะคัดเลือกคำ�ถามที่ทุกท่านควรทราบคำ�ตอบ
มานำ�เสนอที่คอลัมน์นี้ค่ะ และท่านสมาชิกที่เป็นผู้ตั้งคำ�ถามที่ได้รับการคัดเลือกนี้ จะได้รับของที่ระลึกจากทาง
ทีมงานค่ะ ...ตอนนี้ไปพบกับคำ�ถามประจำ�ฉบับได้เลยค่ะ

ในปีนี้ จะขอรับใบแจ้งยอดได้ที่ใดคะ

สำ�หรับสมาชิกที่ไม่ได้ลงทะเบียน (e-Statement) กบข. จะจัดส่งใบแจ้งยอดให้ท่านผ่าน
หน่วยงานต้นสังกัดที่ท่านนำ�ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนในเดือนสุดท้ายของปี ส่วนท่านที่
ลงทะเบียน (e-Statement) กบข. จะส่งใบแจ้งยอดให้ทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้ค่ะ

ถ้าต้องการดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินด้วยตนเอง ต้องไปดาวน์โหลดทีไ่ หนครับ
ท่านสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th ที่บริการ GPF Web
service เมนู “ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก”หรือ ผ่านทาง GPF Mobile App โดยเลือก
เมนู “ยอดเงินปัจจุบัน” เลือก “ขอใบแจ้งยอดเงินสมาชิก” ซึ่งระบบจะจัดส่งใบแจ้ง
ยอดเงินประจำ�ปีให้แก่ท่านทาง e-mail ที่มีอยู่ในฐาน กบข.

ยอดเงินในใบแจ้งยอดมีหลายยอด อยากทราบว่ายอดใดที่ได้รับยกเว้น
ภาษีจากสรรพากรครับ
ยอดเงินสะสม และยอดเงินสะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) ค่ะ

เงินที่ได้รับจาก กบข. กรณีเกษียณอายุต้องเสียภาษีหรือไม่คะ
ไม่ต้องเสียภาษีค่ะ

ตรวจพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลในใบแจ้งยอดไม่ถูกต้อง จะแก้ไขอย่างไรคะ

นำ�เสนอ 3 ช่องทางในการแก้ไขค่ะ
1. แก้ไขผ่านบริการ GPF Web Service เลือกเมนู “ข้อมูลส่วนบุคคล
สมาชิกปัจจุบัน” เลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข
2. แก้ไขผ่านบริการ GPF Mobile App เลือกเมนู “ข้อมูลส่วนตัวสมาชิก” จากนั้นเลือก
ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข
3. กรอกคำ�ร้องใบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก แบบ กบข. 005/2/2556 พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
แล้วจัดส่งเอกสารมายัง กบข. ตามที่อยู่ กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (ฝ่ายทะเบียนรับ)
990 ชั้น 4 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 หรือโทรสารหมายเลข
02-636-1649 02-636-0700 หรือ E-Mail: member@gpf.or.th
หวังว่าทุกท่านจะได้รบั ทราบข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์จาก 5 คำ�ถามนี้ และหากมีค�ำ ถามเพิม่ เติมสามารถสอบถาม
ได้ที่ 1179 หรือทางอีเมล pr@gpf.or.th นะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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ของระบบบำ�เหน็จบำ�นาญ
รัฐวิสาหกิิจไทย
แม้รัฐวิสาหกิจในภาพรวมจะได้ปรับเปลี่ยนระบบบําเหน็จบํานาญไปเป็นระบบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพแล้วก็ตาม แต่ภาระผูกพันจากระบบบําเหน็จบํานาญเดิมยังมีกว่าแสนล้านบาท
ประเด็นท้าทายอยู่ที่ขนาดของภาระผูกพันที่ใหญ่และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
จากการศึกษาแนวทางในต่างประเทศ การบริหารจัดการภาระเดิมนี้อาจทําได้ในสาม
รูปแบบซึ่งมีความซับซ้อนและต้นทุนแตกต่างกัน
กบข. กําลังอยู่ในระหว่างการแก้ไขกฎหมายเพื่อขยายฐานบริการ จึงมีโอกาสที่จะให้บริการ
แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจได้
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รัฐวิสาหกิจ คือองค์กร หน่วยงานธุรกิจ

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่รัฐบาล ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
จากข้ อ มู ล ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในปี 2559 พบว่า รัฐวิสาหกิจทั้ง
55 แห่งใน 9 สาขาธุรกิจ มีสินทรัพย์รวมกัน 14.38
ล้านล้านบาท มีรายได้ปีละประมาณ 4.03 ล้านล้าน
บาท และมีกําไรสุทธิกว่า 2.9 แสนล้านบาท นับได้ว่า
รัฐวิสาหกิจเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างมาก และหนึ่งในเบื้องหลังความสําเร็จ
ดังกล่าวก็คือทรัพยากรบุคคลของรัฐวิสาหกิจนั่นเอง
การเสนอสวัสดิการ เงินเดือน ค่าจ้าง รวมถึงผล
ประโยชน์เพื่อการชราภาพแก่พนักงานที่เหมาะสม
ย่ อ มส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รเหล่ า นี้ ทํา คุ ณ ประโยชน์ แ ก่
ประเทศชาติได้มาก แต่ในขณะเดียวกัน จะต้อง
บริหารจัดการสวัสดิการด้านนี้ให้ดี เพื่อไม่ให้ส่งผล
ลบ เป็นภาระแก่การเงินการคลังของประเทศมากจน
เกินไป
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สวัสดิการเพื่อการชราภาพของรัฐวิสาหกิจ
ทุกแห่งจะถูกกาํ หนดไว้ในระเบียบข้อบังคับขององค์กร
นั้นๆ ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับกรอบแห่งกฎหมาย
เช่น พ.ร.บ. แรงงาน พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
พ.ศ. 2546 และ พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.
2494 เป็นต้น สําหรับรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งนานแล้ว
สวัสดิการเพื่อการชราภาพจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
สวัสดิการบําเหน็จบํานาญของข้าราชการเดิมก่อนจัด
ตัง้ ระบบ กบข. รัฐวิสาหกิจเหล่านีจ้ ะมีระบบบาํ เหน็จ
บํ า นาญและการนั บ อายุ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด สิ ท ธิ์ เ หมื อ น
ข้าราชการทั่วไป หากผู้รับบํานาญเสียชีวิต ทายาทจะ
ได้รับบําเหน็จตกทอด 30 เท่าของเงินบํานาญ และ
ระหว่างที่ผู้รับบํานาญยังคงมีชีวิตอยู่ สามารถเบิก
บําเหน็จดํารงชีพมาใช้ก่อนได้ ไม่เกิน 15 เท่าของเงิน
บํานาญรายเดือน แต่ไม่เกินสองแสนบาท เป็นต้น
รัฐวิสาหกิจที่ก่อตั้งในยุคหลังๆ จะไม่ให้บํานาญ แต่จะ
มีสวัสดิการบําเหน็จแทน โดยองค์กรจะบันทึกภาระ
ค่าใช้จา่ ยของสวัสดิการนี  ้ ในรูปหนีส้ นิ บาํ เหน็จบํานาญ
พนักงาน หรือกองทุนสงเคราะห์พนักงาน โดยองค์กร
จะตัดจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นอัตราส่วนคงที่ของเงินเดือน
ค่าจ้างเข้าบัญชีฯ ดังกล่าวในแต่ละปี
อย่างไรก็ตาม การดําเนินการดังกล่าวเป็น
เพียงการรับรู้ภาระหนี้สินทางบัญชีเท่านั้น ไม่ได้มี
หลักประกันเรื่องความสามารถในการจ่ายเงินให้กับ
พนักงานจริงเมื่อเกษียณอายุแต่อย่างใด หากองค์กร
ประสบภาวะขาดทุน ล้มละลาย หรือขาดสภาพคล่อง
ย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ พนั ก งานที่ เ กษี ย ณแล้ ว อย่ า ง
หลีกเลี่ยงมิได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าระบบบําเหน็จ
บํานาญของรัฐวิสาหกิจแบบเดิมนี้ ไม่มีความยั่งยืน
ตามหลักระบบบํานาญที่ดี

การปรับตัวในยุคแรก (2539-2547)

การปรับตัวยุคที่สอง (2548 - ปัจจุบัน)

ในระหว่างปี 2539 - 2542 ได้มีรัฐวิสาหกิจ
บางแห่งทยอยปรับเปลี่ยนระบบสวัสดิการเพื่อการ
ชราภาพไปเป็นระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เช่น การ
สื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) องค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย (ทีโอที) การบินไทย องค์กรเหล่านี้
ได้ให้พนักงานในระบบบําเหน็จเดิมเลือกที่จะอยู่ใน
ระบบเดิมหรือเข้าสู่ระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพก็ได้
โดยมีมาตรการจูงใจให้เข้าระบบฯ กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ แม้ว่าพนักงานส่วนใหญ่จะสมัครใจเข้าสู่
ระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในช่วงเวลาดังกล่าว แต่
ก็ยังมีพนักงานอีกส่วนหนึ่งที่เลือกอยู่ในระบบเดิม
ในกรณีหลังนี้ องค์กรจะบันทึกภาระผูกพันในบัญชี
กองทุนบําเหน็จพนักงาน และบริหารจัดการเองเป็น
การภายใน อย่างไรก็ตาม ยังมีรัฐวิสาหกิจอีกหลาย
แห่งที่ยังคงใช้ระบบบํานาญแบบเดิมอยู่ ซึ่งรัฐบาลได้
เล็งเห็นถึงความไม่ยั่งยืนของระบบดังกล่าว
ดังนั้นในปี 2543 ครม. จึงมีมติให้รัฐวิสาหกิจ
ยกเลิกระบบบํานาญพนักงานแบบเดิมและให้จัดตั้ง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพแทนสําหรับพนักงานเข้าใหม่
โดยให้พนักงานใส่เงินสะสม และองค์กรใส่เงินสมทบ
ตามระเบียบของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง พร้อมกับ
ให้แต่งตั้งผู้บริหารกองทุนมืออาชีพบริหารกองทุนฯ
เพื่อสร้างผลตอบแทนให้พนักงานได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าระบบบําเหน็จบํานาญเดิม ขณะเดียวกัน
ให้องค์กรเปิดโอกาสและจูงใจให้พนักงานในระบบ
บําเหน็จบํานาญเดิมสามารถเข้าระบบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพได้แบบสมัครใจเพื่อลดภาระขององค์กร
หลังมติ ครม. ในปี 2543 รัฐวิสาหกิจส่วน
ใหญ่ได้ปรับเปลี่ยนระบบสวัสดิการเพื่อการชราภาพ
ตามนโยบายของรัฐบาล แต่ยังมีรัฐวิสาหกิจอีกสาม
แห่งที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม ได้แก่ (1) การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย (กทท.) (2) การรถไฟแห่งประเทศไทย
(รฟท.) และ (3) ธนาคารออมสิน

มติ ครม. ในปี 2547 ได้เร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจ
ทั้ง 3 แห่งคือ (1) กทท. (2) รฟท. และ (3) ธนาคาร
ออมสิน ให้รีบจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยเร็ว
เพื่ อ มิ ใ ห้ เ ป็ น ภาระกั บ กระทรวงการคลั ง ต่ อ ไปใน
อนาคต ในรายงานการประชุมของ ครม. ดังกล่าวมี
การระบุว่า ภาระบําเหน็จบํานาญของ กทท. รฟท.
และธนาคารออมสิน อยู่ในระดับสูงคือ 600 ล้าน
1,760 ล้าน และ 500 ล้านบาทต่อปีตามลําดับ ครม.
เห็นควรให้ดําเนินการตามนโยบายโดยเร็วหลังจากที่
ล่าช้ามากว่า 5 ปีแล้ว พร้อมกับให้หลักการเรื่องข้อ
สมมติฐานในการคํานวณและเงื่อนไขบางประการเพื่อ
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเข้าระบบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ
หลังจากที่ ครม. มีมติดังกล่าว กทท. และ
ธนาคารออมสิน ได้จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พนักงานขึ้น ในปี 2548 แต่เนื่องจากยังมีพนักงาน
จํานวนหนึ่งปฏิเสธการเข้าสู่ระบบใหม่ ดังนั้น กทท.
และธนาคารออมสินจึงยังคงต้องรับรู้หนี้สินบําเหน็จ
บํานาญพนักงานซึ่งต้องบริหารจัดการในงบการเงิน
จํานวนกว่า 1.2 และ 3.5 หมื่นล้านบาทตามลําดับ
จนถึงปัจจุบัน ยังคงเหลืออีกหน่วยงานหนึ่งคือ การ
รถไฟแห่งประเทศไทย ที่ยังไม่ได้ดําเนินการจัดตั้ง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ องค์กรแห่งนี้ดําเนินการเพียง
ตัดจ่ายค่าใช้จา่ ยในอัตราส่วนร้อยละ 25 ของเงินเดือน
ค่าจ้างเข้าบัญชีกองทุนสงเคราะห์พนักงาน เพื่อเป็น
การรับรู้ภาระหนี้สินค้างจ่ายขององค์กร และเมื่อมี
การจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญจริงจะตัดจ่ายจากบัญชี
กองทุนสงเคราะห์ฯ นี้ ในปัจจุบนั ภาระบาํ เหน็จบํานาญ
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (จากการประเมินของ
กระทรวงคมนาคม) ได้พุ่งสูงขึ้นเป็นเกือบ 6 หมื่นล้าน
บาท เป็นภาระที่ รฟท. ต้องแบกรับภาระบําเหน็จ
บํานาญสําหรับคนประมาณ 2.5 หมื่นคน แบ่งเป็น
พนักงาน รฟท. ที่เกษียณแล้ว 1.2 หมื่นคน และ
พนักงานปัจจุบัน 1.3 หมื่นคน
GPF JOURNAL
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แนวทางการแก้ปัญหา
หากนําเอาโมเดลการแก้ปัญหาภาระบําเหน็จ
บํานาญขององค์กรในต่างประเทศมาใช้เทียบเคียง
เราอาจสรุ ป แนวทางการแก้ ปั ญ หาระบบบํ า เหน็ จ
บํานาญรัฐวิสาหกิจได้เป็น 3 แนวทางดังนี้ คือ

1 1. การแปลงภาระบํานาญเป็นบําเหน็จ คือ

ภาพรวมของภาระบําเหน็จบํานาญ
รัฐวิสาหกิจและประเด็นปัญหา
แม้รัฐวิสาหกิจในภาพรวมจะได้ปรับเปลี่ยน
ระบบบําเหน็จบํานาญไปเป็นระบบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพแล้วก็ตาม แต่ภาระผูกพันที่เกิดจากระบบ
บําเหน็จบํานาญเดิมยังคงมีอยู่ โดยที่ยอดภาระ
บําเหน็จบํานาญแบบเก่าของรัฐวิสาหกิจทั้ง 7 แห่ง
ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน กทท. รฟท. การบิน
ไทย กสท. ทีโอที และ บริษัทขนส่ง มีรวมกันกว่าแสน
ล้านบาท การบริหารจัดการภาระดังกล่าวยังถือว่า
เป็นประเด็นปัญหาในเรื่องประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ภาระดั ง กล่ า วถู ก บั น ทึ ก ไว้ เ ป็ น ภาระหนี้ สิ น ในทาง
บัญชีเท่านั้น ไม่ได้มีการจัดตั้งกองทุนแยกออกมาเพื่อ
บริหารจัดการเป็นการเฉพาะแต่อย่างใด หากองค์กร
ไม่ ส ามารถบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ใ ห้ เ ติ บ โตทั น กั บ ภาระ
หนี้สินบําเหน็จบํานาญซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นตามจํานวน
พนักงานที่ทยอยเกษียณและมีอายุขัยหลังเกษียณที่
ยืนยาวขึ้นแล้ว องค์กรย่อมเสี่ยงที่จะไม่มีเงินเพียงพอ
ในการจ่ายบําเหน็จบํานาญให้กับพนักงานเหล่านี้ใน
อนาคต

7

GPF JOURNAL

การมีข้อตกลงระหว่างผู้มีสิทธิ์รับบํานาญและองค์กร
ในการแปลงกระแสบํานาญให้เป็นเงินก้อน (บาํ เหน็จ)
ที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย ภายใต้ข้อสมมติฐานต่างๆ
เช่น อัตราดอกเบี้ยส่วนลดและอายุขัยหลังเกษียณ
เป็นต้น ข้อดีของวิธีการนี้คือ ผู้มีสิทธิ์ในบํานาญจะ
ได้เงินก้อนไปใช้จ่ายหรือบริหารจัดการเองตามความ
ประสงค์ ส่วนองค์กรจะปิดความเสี่ยงขององค์กรจาก
ภาระเงินบํานาญที่มาก ยาวนานและไม่แน่นอนใน
อนาคต องค์กรสามารถเลือกจัดการกับภาระดังกล่าว
ได้ในขณะที่สถานะทางการเงินขององค์กรยังเอื้อ
อํานวยอยู่

2 2. การโอนความเสี่ยงให้กับผู้รับจ้าง ซึ่งโดย

มากจะเป็นบริษัทประกันชีวิต วิธีการนี้ องค์กรจะส่ง
มอบเงินก้อน (ซึง่ เทียบเท่ากับมูลค่าปัจจุบนั ของภาระ
บําเหน็จบํานาญ) ให้แก่บริษัทประกันฯ เพื่อบริหาร
จัดการแทน วิธีการนี้ ผู้มีสิทธิ์ในเงินบํานาญจะรับผล
ประโยชน์โดยตรงจากบริษัทประกันฯ แทนที่จะรับ
จากองค์กร โดยที่สิทธิประโยชน์ต่างๆ ยังคงเหมือน
เดิม วิธีการนี้ แม้จะเป็นการปลดเปลื้องภาระจาก
องค์กรได้ แต่บริษัทประกันชีวิต ซึ่งบริหารจัดการ
แบบอนุรักษ์นิยมมักจะมีอํานาจต่อรองสูง และ
สุดท้าย ภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมักจะถูกผลักกลับมายัง
องค์กร

3 3. การร่วมบริหารจัดการระหว่างองค์กร

และมืออาชีพ คือ การที่องค์กรจัดตั้งกองทุนขึ้นมา
และมอบหมายให้มืออาชีพบริหารเพื่อให้เกิดดอกผล
ที่มากพอที่จะลดภาระเงินบํานาญขององค์กรได้ ซึ่ง
เป็นวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าให้องค์กร
บริหารเอง วิธีการนี้ องค์กรยังคงมีภาระผูกพันกับผู้
มีสิทธิ์ในเงินบํานาญเหมือนเดิม เพียงแต่เลือกใช้วิธี
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากกว่า วิธีการนี้
จะมีค่าใช้จ่ายที่ตํ่ากว่าวิธีการที่ 2

นัยต่อ กบข.
เนื่องจาก กบข. กําลังอยู่ระหว่างการแก้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถขยายฐานบริการ
ของ กบข. โดยผ่านการจัดตั้ง บลจ. หากการแก้ไข
กฎหมายมีผลบังคับใช้ กบข. อาจสามารถรับบริหาร
เงิ น กองทุ น สํ า หรั บ ระบบบํ า เหน็ จ บํ า นาญเดิ ม ของ
รัฐวิสาหกิจ ลักษณะองค์กรกับองค์กร (กรณีที่รัฐบาล
สามารถหาแหล่งเงินเพื่อรองรับภาระหนี้สินที่เกิดจาก
ระบบบําเหน็จบํานาญเดิมของรัฐวิสาหกิจ) หรือ
อาจรับบริหารเงินกองทุนในระดับบัญชีรายบุคคลแก่
พนักงานรัฐวิสาหกิจสําหรับเงินในส่วนของกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งจะทําให้ทั้ง กบข. และรัฐวิสาหกิจ
ได้ประโยชน์ร่วมกัน ในด้านโอกาสที่จะบริหารค่าใช้
จ่ายของการจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มา
1. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เสนอต่อ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (2559)
ธนาคารออมสิน ปี (2559) และ การรถไฟ
แห่งประเทศไทยปี (2552)
2. How can states fix $1 trillion in
underfunded pensions? Tracy
Gordon, Christian Monitor, Oct 2014
3. บทสัมภาษณ์ผู้ว่าการและผู้บริหาร การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 12 มิถุนายน 2558
4. ข้อมูลสําคัญของรัฐวิสาหกิจไทย สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ฉ.1/2560
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MUST READ

ข้าราชการ : สวัสดิการดี
ไม่ต้องมีประกันก็ ได้?

อาชีพข้าราชการ เป็นอาชีพที่มี “ความมั่นคง” โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับมนุษย์เงินเดือนในวิชาชีพอื่นๆ ที่
กำ�ลังถูกเทคโนโลยีเข้ามาสั่นคลอนความมั่นคง นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการอีกหลายอย่างจากรัฐบาล เช่น สวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ที่ได้ทั้งตัวข้าราชการ พ่อแม่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้ถึง 3 คน ซึ่ง
สวัสดิการนี้ยังคงอยู่แม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้ว มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร และมีเงินบำ�เหน็จ
บำ�นาญไว้ใช้ในวัยเกษียณ
เพราะฉะนั้น แม้ว่าเงินเดือนจะน้อยกว่าพนักงานบริษัทเอกชนในระดับเดียวกัน แต่มีคนเคยประเมินไว้ว่า
ถ้าจะทำ�งานบริษัทเอกชนที่ไม่มีสวัสดิการอะไรเลยก็ควรจะมีเงินเดือนมากกว่าเงินเดือนข้าราชการสัก 2 เท่า ถึงจะ
เทียบเท่ากับสวัสดิการต่างๆ ที่ข้าราชการได้รับ
แต่เพราะสวัสดิการที่มีอยู่ทำ�ให้ข้าราชการหลายคนมองข้ามการทำ�ประกัน เพราะคิดว่า “มีสวัสดิการที่ดี
อยู่แล้ว ไม่จำ�เป็นต้องทำ�ประกันก็ได้” ซึ่งอาจจะเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะยังมีอีกหลายเหตุผลที่ควร
จะคิดถึงการทำ�ประกัน โดยเฉพาะการทำ�ประกันเพื่อ...
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1.

คุ้มครองชีวิต

เพราะชีวิตไม่แน่นอน ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะ
เกิดขึ้น ซึ่งวันหนึ่งหากเรา “จากไปก่อนวัยอันควร”
คงจะไม่อยากทิ้งภาระเอาไว้ให้คนที่เรารัก โดยเฉพาะ
ถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นกำ�ลังหลักของ
ครอบครัว หรือมีภาระหนี้จำ�นวนมาก ควรจะทำ�
ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ จะคุ้มครองกรณี
ทีเ่ ราเสียชีวติ ก่อนวันครบกำ�หนดสัญญา บริษทั ประกัน
จะจ่ายเงินตามจำ�นวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ที่
เราระบุไว้ เช่น พ่อแม่ คู่สมรส ลูก เพื่อให้ครอบครัว
ยังสามารถดำ � เนิ นชีวิตต่อไปได้อย่า งน้อยอีกระยะ
เวลาหนึ่งหลังจากที่เราจากไปแล้ว
ขณะที่อัตราเบี้ยประกันของประกันชีวิตแบบ
ตลอดชีพจะไม่สูงนัก แต่ ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ
นอกจากนี้ หากเรามีชีวิตยืนยาวไปจนครบสัญญา
ตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัท  เช่น อายุ 99 ปี บริษัท
จะก็ จ ะจ่ า ยเงิ น ตามจำ � นวนที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ อา
ประกันภัย
นอกจากนี้ ยังรวมถึงประกันควบการลงทุน
แบบ Unit Linked หรือ Universal Life ซึ่งคุ้มครอง
กรณีเสียชีวิต โดยให้ผลตอบแทนจากการลงทุน
Unit Linked หรือ Unit Linked Insurance
Policy (ULIP) เป็นประกันควบการลงทุน ที่ให้
ความคุ้มครองชีวิต โดยที่ผู้เอาประกันสามารถ
เลือกลงทุนในกองทุนรวม ตามเงื่อนไขที่บริษัท
ประกันกำ�หนด และไม่รับรองผลตอบแทนขั้นตํ่าให้
ทำ�ให้มีโอกาสขาดทุนจากการลงทุนได้

Universal life เป็นประกันควบการลงทุน
ที่ให้ความคุ้มครองชีวิต ซึ่งผู้เอาประกันสามารถ
ปรับเปลี่ยนวงเงินความคุ้มครองและเบี้ยประกันได้
และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มจากการลงทุน
โดยที่บริษัทประกันชีวิตเป็นผู้กำ�หนดเงื่อนไขการ
ลงทุน และกำ�หนดผลตอบแทนขั้นตํ่าไว้ หากผล
ตอบแทนจากการลงทุนตํ่ากว่าที่กำ�หนดไว้บริษัท
จะจ่ายให้เท่ากับขั้นตํ่า
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ในกรณี
ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ที่ไม่ได้ใช้บริการบริษัท
ทัวร์ควรซื้อประกันภัยการเดินทางทุกครั้ง เพราะหาก
ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยในต่างประเทศ โดย
เฉพาะในประเทศที่มีค่าครองชีพสูง ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับค่ารักษาพยาบาลจะสูงตามไปด้วย ซึ่งหากไม่มี
ประกันเราต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
ขณะที่การเดินทางโดยใช้บริการบริษัททัวร์
มักจะมีประกันภัยการเดินทางอยู่แล้ว ดังนั้นก่อน
ออกเดินทางควรขอตรวจสอบข้อมูล ซึ่งหากต้องการ
ความคุ้มครองเพิ่มสามารถซื้อเพิ่มจากบริษัทประกัน
ภัยได้ โดยไม่จำ�เป็นว่าต้องเป็นบริษัทเดียวกันที่
บริษัททัวร์ทำ�ให้
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2.

ลดหย่อนภาษี

ถึงจะเป็นข้าราชการที่มีรายได้จากภาษีของ
ประชาชน แต่คนเป็นข้าราชการก็ต้องเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเช่นเดียวกัน ถ้าอ้างอิงจากอัตราภาษี
การหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนส่วนตัวแล้ว คนโสด
ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 26,000 บาท จะเริ่มเสียภาษี ดัง
นั้นเพื่อประหยัดภาษีควรจะใช้สิทธิลดหย่อนที่มีอยู่
ให้เต็มที่ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือการทำ�ประกันชีวิตและ
ประกันสุขภาพ ทั้งสำ�หรับตัวเองและพ่อแม่
ประกันชีวติ มีระยะเวลาคุม้ ครองตัง้ แต่ 10 ปี
ขึ้นไป ซึ่งอาจจะเป็นประกันออมทรัพย์หรือประกัน
สะสมทรัพย์ ที่มีระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป (รวมทั้งเงิน
ฝากแบบมีประกันชีวิต) สามารถนำ�เบี้ยประกันมาใช้
เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000
บาท และยังลดหย่อนได้อีกไม่เกิน 10,000 บาท
สำ�หรับเบี้ยประกันชีวิตของคู่สมรสที่ไม่มีรายได้
ประกันสุขภาพตนเอง ไม่ว่าจะซื้อจากบริษัท
ประกันชีวิตหรือประกันภัย สามารถนำ�มาลดหย่อน
ภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (และ
เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปและเงินฝากแบบมี
ประกันชีวิตแล้วจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท) โดย
จะต้องเป็นประกันสุขภาพที่คุ้มครองสุขภาพอย่างใด
อย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
การประกั น ภั ย ที่ ใ ห้ ค วามคุ้ ม ครองเกี่ ย วกั บ การ
รักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการ
บาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญ
เสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครอง
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลการทุพพลภาพ การ
สูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก
การประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illnesses)
การประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term
Care)
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ทั้งนี้ การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำ�หรับเบี้ย
ประกันสุขภาพตัวเองที่ทำ�ในปี 2560 จะต้องใช้ใบ
เสร็จหรือหนังสือรับรองการชำ�ระเบี้ยประกันสุขภาพ
จากบริษัทประกัน แต่หากทำ�ตั้งแต่ปี 2561 จะต้อง
แจ้งบริษัทประกันว่า ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
ประกันสุขภาพพ่อแม่ หากพ่อแม่มีรายได้
ไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งพ่อแม่เราและพ่อแม่คู่สมรส
หากคู่สมรสไม่มีรายได้ เราสามารถนำ�เบี้ยประกัน
สุขภาพที่ซื้อให้พ่อแม่ไปหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง
แต่รวมแล้ว (ทั้งที่จ่ายให้กับพ่อแม่เราและพ่อแม่คู่
สมรส) ต้องไม่เกินปีละ 15,000 บาท ซึ่งหากมีพี่น้อง
ใช้สิทธิลดหย่อนนี้ด้วยจะต้องเฉลี่ยสิทธิลดหย่อนคน
ละเท่าๆ กัน
ประกันชีวิตแบบบำ�นาญ สามารถนำ�มาหัก
ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี
หรือ 200,000 บาทต่อปี (ขึน้ อยูก่ บั จำ�นวนใดน้อยกว่า)
แต่ในกรณีที่ยังใช้สิทธิหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต
แบบทั่วไปไม่เต็มเพดาน 100,000 บาท สามารถนำ�
เบีย้ ประกันชีวติ แบบบำ�นาญไปรวมจนครบ แล้วส่วน
ที่ เ หลื อ จึ ง ใช้ สิ ท ธิ ต ามวงเงิ น ของประกั น ชี วิ ต แบบ
บำ�นาญ
อย่างไรก็ตาม เมื่อนำ�สิทธิลดหย่อนภาษีจาก
การซื้อประกันบำ�นาญไปรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุน
บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุนรวม
เพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF) แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

3.

ค่ารักษาพยาบาล

สำ�หรับข้าราชการ แม้จะมีสวัสดิการรักษา
พยาบาลอยู่แล้ว แต่หากต้องการ “เพิ่มความสะดวก
สบาย” เช่น การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน
หรือแม้แต่การรักษาในโรงพยาบาลของรัฐที่มีค่าใช้
จ่ายบางรายการที่ต้องจ่ายเอง เช่น ค่าห้องพัก ค่า
ธรรมเนียมพิเศษ การซื้อประกันสุขภาพน่าจะเป็น
ทางเลือกที่ดี

ไม่ ว่ า จะเป็ น การซื้ อ ประกั น สุ ข ภาพที่ เ ป็ น
สัญญาเพิ่มเติมกับประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ
ที่ซื้อจากบริษัทประกันภัย รวมทั้งความคุ้มครองโรค
ร้ายแรง (เพราะโรคร้ายแรงมักจะมีค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลค่อนข้างสูง) ซึ่งนอกจากจะได้ความ
คุ้ ม ครองค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพเพิ่ ม ขึ้ น จาก
สวัสดิการที่มีอยู่แล้ว ยังได้สิทธิลดหย่อนภาษีอีกด้วย

4.

ออมเงิน+ความคุ้มครอง

หากต้องการออมเงิน โดยต้องการความมั่นใจ
ว่า จะได้รับเงินตามจำ�นวนที่ต้องการ แม้ว่าระหว่าง
ทางจะเกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น การออมเพื่อเป็นทุน
การศึกษาของลูก ประกันแบบสะสมทรัพย์จะตอบ
โจทย์ความต้องการนี้ได้ดี
ประกันแบบสะสมทรัพย์ เป็นประกันชีวิตที่
บริษัทตกลงว่าจะจ่ายเงินตามจำ�นวนที่ระบุไว้ให้แก่
ผู้รับประโยชน์หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน
ระยะเวลาทีก่ �ำ หนด หรือจ่ายเงินให้แก่ผเู้ อาประกันภัย
หากมีชีวิตอยู่จนครบกำ�หนดสัญญาตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม์ มีทั้งแบบชำ�ระเบี้ยครั้งเดียวและทยอยจ่าย
ดังนัน้ นอกจากจะได้สร้างวินยั ในการออมแล้ว ยังได้รบั
ความคุ้มครองชีวิต หรือซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง
สุขภาพร่วมด้วยก็ได้  

5.

เงินบำ�นาญ

แม้ว่า ข้าราชการเกษียณจะมีเงินบำ�นาญที่ได้
จากการออมกับ กบข. ซึ่งน่าจะพอเพียงอยู่แล้ว แต่
เพื่อความสบายใจมากขึ้นว่า เมื่อถึงวัยเกษียณจะ
มีรายได้มากพอสำ�หรับการดำ�เนินชีวิตที่ดี มีโอกาส
ไปท่องเที่ยว ทำ�กิจกรรมที่สนใจ ก็น่าจะออมเพิ่มเติม
ด้วยตัวเองอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจจะเลือกลงทุนผ่าน
กองทุน RMF ซึ่งเป็นกองทุนสำ�หรับการออมเพื่อวัย
เกษียณ และได้สิทธิลดหย่อนภาษี และประกันชีวิต
แบบบำ�นาญ เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ประกันชีวิตแบบบำ�นาญ เป็นประกันชีวิต
คุม้ ครองรายได้ของผูเ้ อาประกัน โดยเมือ่ ถึงวัยเกษียณ
หรืออายุที่กำ�หนด เช่น 55 – 60 ปี บริษัทประกันจะ
จ่ายผลประโยชน์เป็นรายเดือน หรือรายปีอย่างสมา่ํ เสมอ
จนกว่าผู้เอาประกันจะเสียชีวิต หรือตามระยะเวลาที่
กำ�หนดไว้ในกรมธรรม์
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำ�นาญ จะแบ่ง
เป็น 2 ช่วง คือ ระยะเวลาชำ�ระเบี้ย เป็นช่วงที่เริ่ม
ตัง้ แต่ท�ำ ประกันจนถึงกำ�หนดจ่ายเงินบำ�นาญ ซึง่ หาก
เสียชีวติ ในช่วงนีบ้ ริษทั ประกันจะจ่ายเท่ากับเบีย้ ประกัน
พร้อมผลตอบแทนตามที่กำ�หนด และระยะเวลารับ
บำ�นาญ คือ ช่วงทีบ่ ริษทั ประกันจ่ายเงินบำ�นาญให้ตาม
ที่ระบุไว้จนกว่าผู้เอาประกันจะเสียชีวิต หรือจนกว่า
จะครบสัญญา เช่น กำ�หนดระยะเวลารับบำ�นาญ
ตั้งแต่อายุครบ 60 ปี จนถึงอายุ 99 ปี
แต่ไม่วา่ จะซือ้ ประกันแบบไหน ด้วยวัตถุประสงค์
อะไร ควรพิจารณาความสามารถในการชำ�ระเบี้ยร่วม
ด้วย ซึ่งอัตราที่เหมาะสมไม่ควรมีภาระในการชำ�ระ
เบี้ยประกันเกิน 10-15% ของรายได้รวมทั้งปี รวมทั้ง
ควรวางแผนกระแสเงินสดอย่างชัดเจนเพื่อประเมิน
ความสามารถในการชำ�ระเบีย้ ประกันได้แม่นยำ�มากขึน้
นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกทำ�ประกันที่เป็น
สวัสดิการลดค่าใช้จา่ ยของสมาชิก กบข. เช่น โครงการ
ประกันชีวิตเปี่ยมสุข ที่มีทั้งประกันชีวิตเพื่อการออม
เงินไว้สำ�หรับวัยเกษียณ ยามเจ็บไข้หรือยามฉุกเฉิน
โดยให้สมาชิกสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
ที่เหมาะกับตนเองและครอบครัว (พ่อแม่ คู่สมรส
และบุตร) และประกันภัยเพื่อสมาชิก กบข. ที่มีทั้ง
ประกันภัยรถยนต์ และประกันอุบัติเหตุ โดยได้รับ
อั ต ราเบี้ ย ประกั น พิ เ ศษจากบริ ษั ท ประกั น ที่ ไ ด้ รั บ
คัดเลือกจาก กบข.
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แบบประกันชีวิตที่เหมาะกับแต่ละช่วงวัย
กรมธรรม์ที่เหมาะสำ�หรับวัยเด็กและวัยรุ่น
แบบสะสมทรัพย์ (เพื่อการศึกษา)
กรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล
สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ
กรมธรรม์ที่เหมาะสำ�หรับวัยทำ�งาน
แบบสะสมทรัพย์ (เพื่อไว้ใช้ในอนาคต)
แบบตลอดชีพ (เพื่อเป็นมรดก)

ความคุ้มครอง
กรณีเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำ�หนดและจะจ่าย
จำ�นวนเงินเอาประกันภัยเมื่อครบกำ�หนดสัญญา
กรณีเสียชีวิตและเหตุอื่นๆ เนื่องจากอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับสุขภาพที่เลือกซื้อ เช่น ค่าห้อง ค่ารักษา
พยาบาล
ความคุ้มครอง
กรณีเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำ�หนดและจะจ่าย
จำ�นวนเงินเอาประกันภัยเมื่อครบกำ�หนดสัญญา
กรณีเสียชีวิต คุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปีขึ้นไป

แบบ Unit Linked/ Universal Life
(เพื่อคุ้มครองชีวิตและลงทุน)

กรณีเสียชีวิต และให้ผลตอบแทนจากการลงทุน

แบบบำ�นาญ ชำ�ระเบี้ยรายปี (เพื่อไว้ใช้ใน
วัยเกษียณ)

ให้เงินบำ�นาญรายงวด เมื่อเกษียณหรือมีตามอายุ
ที่กำ�หนดไว้ในกรมธรรม์ เช่น 55 ปี หรือ 60 ปี

กรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล

กรณีเสียชีวิตและเหตุอื่นๆ เนื่องจากอุบัติเหตุ

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ

เกี่ยวกับสุขภาพที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อ เช่น
ค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายวัน

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง

บริษัทจะจ่ายจำ�นวนเงินเอาประกันภัยกรณีผู้เอา
ประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

กรมธรรม์ที่เหมาะสำ�หรับวัยเกษียณ

ความคุ้มครอง

แบบบำ�นาญ แบบชำ�ระเบี้ยครั้งเดียว
กรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล
สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ
สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง

ให้เงินบำ�นาญรายงวด เมื่อเกษียณหรือตามอายุที่
กำ�หนดไว้ในกรมธรรม์ เช่น 55 ปี หรือ 60 ปี
กรณีเสียชีวิตและเหตุอื่นๆ เนื่องจากอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับสุขภาพที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อ เช่น
ค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายวัน
บริษัทจะจ่ายจำ�นวนเงินเอาประกันภัยกรณีผู้เอา
ประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
ที่มา : คู่มือประกันชีวิต วารสารการเงินธนาคาร
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wow

คู่มือการบันทึกไฟล์
ใบแจ้งยอด
สมาชิกที่ลงทะเบียนรับบริการให้จัดส่งใบแจ้งยอดทางอีเมล หรือ e-Statement สามารถนำ�ไฟล์ใบแจ้ง
ยอดไปประกอบการยื่นภาษีได้ คอลัมน์ WOW ฉบับนี้ขอนำ�เสนอ “คู่มือการบันทึก e-Statement” ที่จะมานำ�
เสนอวิธีดาวน์โหลด e-Statement สำ�หรับใช้แนบประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบออนไลน์กันค่ะ

1
เมื่อได้รับไฟล์ใบแจ้งยอดทาง
อีเมลแล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิก หรือ
คลิกขวาเพื่อเปิดไฟล์

2
ใส่รหัสผ่านตามที่ได้รับทางอีเมล
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3

หากต้องการแนบไฟล์
ประกอบการยื่นภาษีทาง
ออนไลน์ ให้ท่านบันทึกไฟล์เป็น
รูปภาพ (.jpg , .png , .jpeg)
โดยเลือก
พิมพ์ (Print) => เปลี่ยนเครื่อง
พิมพ์เป็น PDF Creator
(ตามภาพ)
กดปุ่มพิมพ์ (Print)

4
จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ แล้วเลือก
ประเภทไฟล์เป็น JPEG หรือ
PNG แล้วกดปุ่ม Save เลือก
ที่เก็บไฟล์แล้วกด Save อีกครั้ง

วิธีการบันทึก e-Statement สำ�หรับใช้แนบประกอบการยื่นภาษีแบบออนไลน์นี้ เป็นวิธีที่ง่าย
สะดวกและรวดเร็ว ไม่ต้องเก็บเอกสารเป็นกระดาษ ไม่ต้องกลัวเอกสารสูญหาย และยังช่วยลดภาวะโลกร้อนอีก
ด้วยค่ะ สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะขอรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกปีถัดไปผ่านทางอีเมล สามารถแจ้งลง
ทะเบียนขอรับ e-Statement ได้ที่เว็บไซต์ กบข.  www.gpf.or.th หรือโทร 1179
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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ACTIVITIES

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร กรุงเทพ
ณ วิทยาลัยการตำ�รวจ
กบข. จัดโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร กรุงเทพ วันที่ 29 มกราคม 2561
เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ วิทยาลัยการตำ�รวจ โครงการนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ กบข. ด้านบริการต่างๆ
รวมไปถึงความรู้ด้านการลงทุน
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HOT NEWS

กรุงเทพธุรกิจ
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24 มกราคม 2561 หน้า 3 (ขวา)

ผู้จัดการรายวัน 360

1 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 8 (บนซ้าย)
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INTERVIEW

กบข. จัดให้มีแผนสมดุลตามอายุในปี 2556 เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ให้กับสมาชิกที่ต้องการบริหารเงินตามหลักการ “อายุน้อยเสี่ยงมาก อายุมาก
เสี่ยงน้อย” เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น สร้างเม็ดเงินที่เพียง
พอสำ�หรับวัยเกษียณ สมาชิกที่เลือกลงทุนในแผนสมดุลตามอายุมีความเห็น
อย่างไร ติดตามอ่านได้เลยค่ะ
นางสาวผกามาศ ศุภสระ

ตำ�แหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.เขต 26 จังหวัดมหาสารคาม

ดิฉันได้ลองคำ�นวณเงินหลังเกษียณ พบว่า หากยังใช้แผนหลัก
เหมือนเดิม อาจทำ�ให้ได้รับผลตอบแทนไม่เพียงพอ จึงได้ตัดสินใจเปลี่ยน
มาใช้แผนสมดุลตามอายุ ซึ่งข้อดีของแผนนี้ คือ กบข. จะปรับสัดส่วน
สินทรัพย์การลงทุนให้เหมาะสมตามช่วงอายุของสมาชิกโดยอัตโนมัติ
ตามหลักการ “อายุน้อยเสี่ยงมาก อายุมากเสี่ยงน้อย” และเหมาะสำ�หรับ
ดิฉันที่ไม่มีเวลาศึกษา และติดตามภาวะเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ดิฉันยังได้ใช้บริการออมเพิ่มกับ กบข. หลังจากที่ได้ใช้บริการ กบข. มาแล้ว 3 ปี ทำ�ให้เห็นเงิน
ก้อนยิ่งเพิ่มมากขึ้น แนะนำ�เพื่อนสมาชิกวางแผนสร้างความเพียงพอของเงินออมหลังเกษียณ โดยเลือกแผนการ
ลงทุนให้เหมาะสมกับตนเอง และออมเพิ่ม ซึ่งสามารถดำ�เนินการแจ้งความประสงค์ใช้บริการด้วยตนเองได้ง่ายๆ
และสะดวก ผ่านบริการ GPF Web Service และ Mobile Application ค่ะ
นายเทิดทูน ดำ�รงค์ฤทธามาตย์
ตำ�แหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

การเป็นข้าราชการค่อนข้างได้เปรียบกว่าพนักงานเอกชน เพราะ
หากเรารู้จักเก็บออม ใช้เครื่องมือการออม และลงทุนอย่างเหมาะสม เมื่อ
เกษียณอายุราชการเราจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งจากเงินบำ�นาญของ
ทางราชการ เงินก้อน กบข. และผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน แต่มี
เงินออมเพื่อการเกษียณบางก้อนที่เราสามารถเลือกระดับความเสี่ยงการ
ลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้
เมื่อ กบข. เปิดโอกาสให้เลือกแผนการลงทุน ผมจึงศึกษาแผนการลงทุนต่างๆ และตัดสินใจเปลี่ยนเป็นแผน
สมดุลตามอายุ เพราะผมต้องการแผนการลงทุนที่มีสินทรัพย์เสี่ยงสูง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่งแผนนี้ได้
ปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมตามอายุของสมาชิกโดยอัตโนมัติ หากสมาชิกอายุน้อยจะมีสัดส่วนการลงทุนใน
สินทรัพย์เสี่ยงสูง และจะปรับลดสินทรัพย์เสี่ยงลง เมื่อสมาชิกมีอายุมากขึ้น
ผมอยากชวนเพื่อนสมาชิกเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเอง เพื่อสร้างผล
ตอบแทนที่เพียงพอสำ�หรับวัยเกษียณครับ
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแผนสมดุลตามอายุ หรือขั้นตอนการแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแผนการลงทุนได้ที่
เว็บไซต์ www.gpf.or.th เลือกเมนู “สมาชิก” และไปที่เมนู “ทางเลือกในการบริหารเงินออม” ติดตามความคิด
เห็นของสมาชิกเกี่ยวกับการใช้บริการ กบข. ได้ใหม่ในฉบับหน้านะคะ
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QUESTION

ตอบคำ�ถาม

ลุ้นรางวัล!! จาก กบข.

หากต้องการรับ e-Statement
จะต้องทำ�อย่างไร?
ก. คลิก Banner “ลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดทาง
e-mail (e-Statement)” ที่ www.gpf.or.th
ข. คลิกเมนู “ลงทะเบียน e-Statement / ลงทะเบียนขอรับ
ใบแจ้งยอดทางอีเมล (e-Statement)” ที่บริการ
GPF Web Service และ Mobile Application
ค. ถูกทุกข้อ

ทีมงานจะสุ่มจับรายชื่อ
ผู้ที่ตอบถูก 10 รางวัล
โดยจะได้รับกระเป๋าผ้า 1 ใบ
ส่งคำ�ตอบมาที่
E-mail : pr@gpf.or.th
ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
(การตัดสินของ กบข. ถือเป็นที่สิ้นสุด)
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