
การรบัฟงัความคดิเห็น

การประเมนิผลสมัฤทธิแ์ละการปรบัปรงุ

พระราชบญัญตักิองทนุส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530

วนัที ่12 มกราคม 2565



สภาพปจัจบุนั: PVD ยงัไมต่อบโจทยก์องทนุการออมเพือ่การเกษยีณใหลู้กจา้ง
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18.5%
2.88 ลา้นคน

*ทีม่า: รายงานสถานการณ์ผูส้งูอายไุทยประจ าปี 2562 มลูนธิสิถาบนัวจัิยและพัฒนาผูส้งูอายไุทย 

2) การลงทนุไมเ่หมาะสม

การลงทนุในตราสารหนีแ้ละเงนิฝาก

มเีงนิไมเ่พยีงพอรองรบัการเกษยีณ

การออมเพือ่การเกษยีณใน PVD

ผูส้งูอาย ุ> 20% ของประชากรทัง้ประเทศ

“สงัคมสงูวยัอยา่งสมบรูณ”์ ในปี 2565*

ครอบคลมุเพยีง

ของลกูจา้งภาคเอกชนในระบบ

1) Coverage ต า่

75%
ไมม่แีผนการลงทนุใหเ้ลอืก47%

79%
(มเีงนิหลงัเกษยีณ < 3 ลา้นบาท )

3) เงนิไมเ่พยีงพอ

**ทีม่า: ฐานขอ้มลูกองทนุส ารองเลีย้งชพี ก.ล.ต. ณ ม.ิย. 2564 และจ านวนแรงงานในระบบของส านักงานสถติแิหง่ชาต ิปี 2563 โดยไมร่วมขา้ราชการ 



ก.คลงั อยูร่ะหวา่งเสนอ พ.ร.บ. กบช. ซึง่เป็นการออมภาคบงัคบั

นายจา้ง ลกูจา้ง+

บงัคบั บงัคบั

สมคัรใจ สมคัรใจ

~ 2 หมืน่ราย
หรอื 4% ของ
นายจา้งท ัง้หมด*

~ 3 ลา้นคน
หรอื 20% ของ
ลกูจา้งท ัง้หมด**

ภาคบงัคบั (กบช.)

ภาคสมคัรใจ
(กองทนุส ารองเลีย้งชพี)
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~ 4 แสนราย* ~ 12 ลา้นคน**

*ทีม่า: ฐานขอ้มลูกองทนุส ารองเลีย้งชพี ก.ล.ต. และจ านวนสถานประกอบการของส านักงานประกนัสงัคม ณ ม.ิย. 2564
**จ านวนนายจา้งและลกูจา้งทีจ่ะเขา้สูร่ะบบ กบช. โดยไมร่วมทีอ่ยูใ่น PVD 
(ทีม่า: ฐานขอ้มลูกองทนุส ารองเลีย้งชพี ก.ล.ต. ณ ม.ิย. 2564 และจ านวนแรงงานในระบบของส านักงานสถติแิหง่ชาต ิปี 2563 โดยไมร่วมขา้ราชการ)



สรปุสาระส าคญัของรา่ง พ.ร.บ. กบช.
(อาจมกีารเปลีย่นแปลงเนือ่งจากอยูร่ะหวา่งการเสนอแกไ้ขกฎหมาย)

• กบช. เป็นกองทนุภาคบงัคบัส าหรับ

แรงงานในระบบอายตุ ัง้แต ่15-60 ปี
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• อตัราเงนิสะสมและเงนิสมทบ 

(เพดานคา่จา้ง 60,000 บาท)

- ปีที ่1-3 : ฝ่ายละ ≥ 3% ของคา่จา้ง

- ปีที ่4-6 : ฝ่ายละ ≥ 5% ของคา่จา้ง

- ปีที ่7-9 : ฝ่ายละ ≥ 7% ของคา่จา้ง

- ปีที ่10 ฝ่ายละไมเ่กนิ 10% ของคา่จา้ง

• ลกูจา้งทีไ่ดรั้บคา่จา้งนอ้ยกวา่ 

10,000บาท/เดอืน ใหน้ายจา้งสง่ฝ่ายเดยีว

• ลกูจา้ง/นายจา้งสง่เพิม่สงูสดุไมเ่กนิ 30%

ของคา่จา้ง โดยไมจ่ ากดัเพดาน

• ผลประโยชนต์อบแทนเมือ่อายคุรบ 60 ปี

- สมาชกิเลอืกรับบ านาญ 20 ปีหรอืบ าเหน็จ

• พ.ร.บ. กบช. ไมใ่ชบ้ังคับแกส่มาชกิกองทนุอืน่หรอืผูท้ีอ่ยูใ่นระบบ

บ าเหน็จบ านาญอืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง โดยลกูจา้งทีเ่ป็น

สมาชกิ PVD ทีม่คีณุสมบตัติามทกี าหนดในกฎกระทรวง 

(QPVD) อาจไมเ่ป็นสมาชกิ กบช. ก็ได ้

• การบรหิารเงนิกองทนุ

- คณะกรรมการ กบช. ก าหนดนโยบายการลงทนุ

และคัดเลอืกผูบ้รหิารจดัการเงนิกองทนุ ≥ 3 ราย 

- default portfolio เป็น Life path



กบช. เหมอืนหรอืตา่งกบั PVD อยา่งไร?

นายจา้ง

ลกูจา้ง

นายจา้ง

ลกูจา้ง

สง่เงนิ

สง่เงนิ กบช.

คณะกรรมการ
กองทนุ

คณะกรรมการ
กบช.

บรษิทั
จดัการ
17 ราย

บรษิทั
จดัการ
≥ 3 ราย

1. เลอืก บลจ. 2. บรหิารกองทนุ 3. คดัสรรนโยบาย

เลอืก

เลอืก

เงนิสะสม

เงนิสมทบ

ผลตอบแทน
การลงทนุ
ตามตราสาร
ทีเ่ลอืก

คณะกรรมการ
กองทนุ

QPVD คัดสรร

คัดสรร
คณะกรรมการ

กบช.
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* PVD มสีมาชกิ 3 ลา้นคน นายจา้ง 2 หมืน่ราย NAV 1.3 ลา้นลา้นบาท บรหิารโดย 17 บลจ.

PVD เมือ่ม ีกบช.

การออมเพือ่การเกษียณส าหรับลกูจา้ง

ภาคบงัคบั ภาคสมคัรใจ

กบช. Qualified PVD
ตอ้งมกีารแกไ้ข พ.ร.บ. 

PVD ใหร้องรับ

PVD ในสว่นทีเ่กนิกวา่
กบช.ก าหนด

เชน่

• อตัราเงนิสมทบไมน่อ้ยกวา่ที ่พ.ร.บ. กบช. ก าหนด

• สมาชกิไดรั้บเงนิสะสม เงนิสมทบ และดอกผล เต็มจ านวน (Fully vested)

• กรณีสมาชกิไมเ่ลอืกแผนการลงทนุ ใหเ้ลอืกตามที ่คกก.กบช. ก าหนด 
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Smooth Transition PVD-->QPVD ท าไปเพือ่ใคร?

เป้าหมายทีต่อ้งการบรรล ุ

3. ชว่ยใหล้กูจา้งมเีงนิออมรองรบัเกษยีณเทยีบเทา่ กบช.

2. รกัษาพฒันาการของ PVD เพือ่ใหล้กูจา้งไดม้ทีางเลอืกการลงทนุทีห่ลากหลาย

(ปจัจบุนัม ี366 กอง บรหิารโดย 17 บลจ. นโยบายการลงทนุหลากหลายท ัง้ตราสารหนี้

ตราสารทนุ ทรพัยส์นิทางเลอืก life path ท ัง้ลงทนุในประเทศและตา่งประเทศ)

1. สนบัสนนุนายจา้งทีอ่าสาสมคัรท าดอียูแ่ลว้
แปลงกอง PVD เป็น QPVD ไดง้า่ย 
ไมส่รา้งภาระ

เสนอปรบัปรงุ พ.ร.บ. PVD 
ในหนา้ถดัไป

4. พ.ร.บ. PVD ไมไ่ดผ้า่นการทบทวนมานาน (คร ัง้สดุทา้ยเมือ่ พ.ศ. 2558)
และเขา้เงือ่นไขการประเมนิผลสมัฤทธิท์างกฎหมาย
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การเสนอปรบัปรงุ พ.ร.บ. PVD ใหร้องรบั กบช.

PVD ตาม พ.ร.บ. ปจัจบุนั

นโยบายการลงทนุกรณี
สมาชกิไมส่ะดวกเลอืกเอง

เริม่ตน้เป็นสมาชกิ น าสง่เงนิ ออกจากกองทนุ

QPVD (พ.ร.บ. PVD ทีเ่สนอแกไ้ข)

รา่ง พ.ร.บ. กบช.

ม.5 ลกูจา้งสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ
(ครึง่นงึของนายจา้ง enroll ลกูจา้ง
ต า่กวา่ 30%)

ม.10 อตัราเงนิสะสม เงนิสมทบ 
2-15%

ม.16 ใหเ้ป็นนโยบายเดมิ หากไมม่ี
นโยบายเดมิ และไมม่ใีนขอ้บงัคับ 
ใหล้งทนุในนโยบายความเสีย่ง
ต า่สดุ

• โอนยา้ยมาจาก PVD หรอื กบข.
• ไมม่กีารก าหนดเรือ่งการจดัการเงนิ
กรณีสมาชกิไมม่ารับ (คงคา้ง 
2 พันลา้นบาท)

ม.5 วรรคสอง ใหล้กูจา้งสมคัรเขา้
เป็นสมาชกิกองทนุ เวน้แตล่กูจา้ง
จะปฏเิสธ (เพือ่รองรับการเลอืกไป 
กบช. ได)้

ม.10 และ ม.29/3 การจา่ยเงนิสะสม 
สมทบของ QPVD ใหเ้ป็นไปตาม กบช. 
ก าหนด

ม.16 ในกรณีลกูจา้งไมเ่ลอืก
นโยบาย ใหล้งทนุตามทีน่าย
ทะเบยีนก าหนด (Life path)

• ม.6  เปิดให ้PVD รองรับ
การโอนยา้ยมาจากกองทนุเพือ่
การเกษียณอืน่ได ้รวมถงึ กบช.

• ม.29/1 หากคงเงนิไว ้10 ปี 
สมาชกิไมม่ารับ ใหเ้งนิเป็นของ
กองทนุ

• ม.8 กบช. รองรับการโอนยา้ยมา
จากกองทนุเพือ่การเกษียณอืน่ได ้

• ม.56 หากคงเงนิไวใ้นบญัชบี านาญ
แลว้ 10 ปี ไมม่ผีูม้ารับเงนิ ใหเ้งนิ
ตกเป็นของ กบช. น าเขา้บญัชเีงนิ
กองกลาง

ม.29  ลกูจา้งอาย ุ15-60 ปี 
เป็นสมาชกิของ กบช.  

ม.37 อตัราเงนิสะสม/สมทบ ไมเ่กนิ 10%

ม.96 ใหน้ายจา้งและสมาชกิจา่ยเงนิ
ตามอตัรา ปีที ่1-3 = 3%,
ปีที ่4-6 = 5%, ปีที ่7-9 = 7%

กฎกระทรวง: ลกูจา้งทีค่า่จา้งนอ้ยกวา่
10,000บาท/เดอืน นายจา้งจา่ยขาเดยีว

ม.64 กรณีสมาชกิไมเ่ลอืก
แผนการลงทนุ ใหเ้ลอืกตามที่
คณะกรรมการ กบช. ก าหนด 
(Life path)

Slide 9- 11 slide 12 slide 13 slide 14-15 
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นายจา้งทีม่ ีPVD มเีพยีง 4% แตค่รอบคลมุลกูจา้ง ≈ 20%

Listed co. 755 บรษัิท จาก 776 บรษัิท (97%) ม ีPVD (มเีพยีง 21 บรษัิทไมม่ ีPVD)
รัฐวสิาหกจิ 51 บรษัิท จาก 52 บรษัิท (98%) ม ีPVD
หน่วยงานรัฐ 135 แหง่ จาก 180 แหง่ (75%) มี PVD

6%
6%

17%

1% 11%

58%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 - 9 คน 10 - 99 คน 100 คน ข ึน้ไป

จ านวนสมาชกิจ าแนกตามประเภทของนายจา้ง

หนว่ยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ บรษิทัจดทะเบยีน บรษิทัเอกชน อืน่ๆ

ทีม่า : ขอ้มลูตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และส านักงานสถติ ิณ 29 ม.ค. 64 , ขอ้มลูส านักงาน ก.ล.ต. ณ 30 ก.ย. 64 9/18

เร ิม่ตน้เป็นสมาชกิ



ขอ้มลูการ enrollment สมาชกิ จากนายจา้ง ≈ 5,000 ราย

10/18ทีม่า : ฐานขอ้มลูกระทรวงแรงงาน กรมสวสัดกิารแรงงาน และขอ้มลูส านักงาน ก.ล.ต. ปี 2562

นายจา้งเกอืบ 49% มลีกูจา้งทีเ่ป็นสมาชกิ PVD นอ้ยกวา่ 30%

Enroll นอ้ยกวา่ 30% 
49%

30% ≤ Enroll ≤ 60%
30%

Enroll มากกวา่ 60%
21%

เร ิม่ตน้เป็นสมาชกิ



• กบช. ก าหนดใหล้กูจา้งอาย ุ15-60 ปี เป็นสมาชกิทกุคน และ PVD เป็นกองทนุทางเลอืก
จงึตอ้งใหส้ทิธสิมาชกิ Opt out เพือ่ไป กบช.

ขา้พเจา้ไมต่อ้งการเป็นสมาชกิ จงึไมไ่ดรั้บเงนิสมทบ
จากนายจา้งและไมไ่ดรั้บสทิธปิระโยชนท์างภาษี
จากการลงทนุในกองทนุส ารองเลีย้งชพี

ขอสมคัรเขา้เป็นสมาชกิกองทนุส ารองเลีย้งชพี
.....ขอใหน้ายจา้งน าสง่เงนิ...โดยหกัคา่จา้ง
ของขา้พเจา้เป็นประจ าทกุ ๆ เดอืน...

อ านวยความสะดวกนายจา้งและสมาชกิ

voluntary: Opt in
ลกูจา้งจ านวนมากไมส่มัครสมาชกิ

auto enroll: Opt outX

• สหรัฐอเมรกิาซึง่เป็นการออมภาคสมัครใจประสบความส าเร็จ
น ามาใชเ้พือ่เพิม่ coverage

(Source: Vanguard Research) 28%

90%

2017-2019 Participation – opt in

Participation – opt out

แกไ้ข พ.ร.บ. PVD สนบัสนนุใหล้กูจา้งเป็นสมาชกิ QPVD ไดโ้ดยงา่ย เพือ่ลดภาระนายจา้ง
ในการแปลงสภาพกอง PVD --> QPVD 
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เร ิม่ตน้เป็นสมาชกิ



น าสง่เงนิ เสนอแกไ้ข พ.ร.บ. PVD ใหก้ารจา่ยเงนิสะสม เงนิสมทบ
สอดคลอ้งกบั กบช.

• อตัราเงนิสะสมและเงนิสมทบ 

(เพดานคา่จา้ง 60,000 บาท)

- ปีที ่1-3 : ฝ่ายละ ≥ 3% ของคา่จา้ง

- ปีที ่4-6 : ฝ่ายละ ≥ 5% ของคา่จา้ง

- ปีที ่7-9 : ฝ่ายละ ≥ 7% ของคา่จา้ง

- ปีที ่10 ฝ่ายละไมเ่กนิ 10% ของคา่จา้ง

• ลกูจา้งทีไ่ดรั้บคา่จา้งนอ้ยกวา่ 

10,000บาท/เดอืน ใหน้ายจา้งสง่ฝ่ายเดยีว

• ลกูจา้ง/นายจา้งสง่เพิม่สงูสดุไมเ่กนิ 30%

ของคา่จา้ง โดยไมจ่ ากดัเพดาน

• อตัราเงนิสะสมและเงนิสมทบ 

2-15% ของคา่จา้ง

• ตอ้งจา่ยเงนิ 2 ขา 

ทัง้ฝ่ังเงนิสะสมและเงนิสมทบ

• การจา่ยเงนิสะสมและเงนิสมทบ

ของ QPVD เป็นไปตามทีก่ าหนด

ในกฎกระทรวงตามกฎหมาย กบช.

12/18

กบช. ก าหนด พ.ร.บ. PVD เสนอแกไ้ข



• กบช. จะก าหนดใหก้รณีสมาชกิไมเ่ลอืกแผนการลงทนุ ใหเ้ลอืกตามที่ คกก. กบช. ก าหนด (Default portfolio: Life path)

• PVD ก าหนดใหห้ากลกูจา้งไมเ่ลอืก--> ใหล้งทนุในนโยบายเดมิ--> ลงทนุตามนโบายทีก่ าหนดในขอ้บงัคบั-->

ลงทนุในนโยบายความเสีย่งนอ้ยทีส่ดุ

ลงทนุสว่นใหญใ่นตราสารหนี ้และเงนิฝาก

• ผลของ “การไมเ่ลอืก” ในปัจจบุนั • ผลของ “การไมเ่ลอืก” เมือ่ม ีdefault portfolio 

สดัสว่น
สนิทรพัย์
ทีม่กีารเตบิโต
(growth
asset)

จ านวนปีกอ่นวยัเกษยีณ วยัเกษยีณ

ลงทนุเหมาะสมกบัชว่งอายแุละความเสีย่ง

กองทนุ life-path

66%

ตราสารหนี้ ตราสารทนุ

23%

9%

เงนิฝาก
อืน่ๆ 2%

ขอ้มลู ณ ม.ิย. 64

นโยบายการลงทนุกรณีสมาชกิไมส่ะดวกเลอืกเอง
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1) การโอนยา้ยระหวา่ง PVD และกองทนุการออมเพือ่การเกษยีณอืน่ 

ออกจากกองทนุ

• พ.ร.บ. PVD ปัจจบุนั รองรับการโอนยา้ยระหวา่ง PVD กรณีเปลีย่นนายจา้ง / โอนยา้ย

จาก กบข. มา PVD ได ้แตย่งัไมร่องรับกรณีเกดิ กบช.

• เสนอปรบัปรงุ: เปิดให ้PVD รองรับ portability กบักองทนุอืน่ทีม่วีตัถปุระสงค์

เพือ่สง่เสรมิการออมและเป็นหลกัประกนัเพือ่การเกษียณ เชน่ กบข. กบช.  
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2) การจดัการเงนิคงคา้ง (unclaimed money/lost member)

• พ.ร.บ. PVD ปัจจบุนั ไมม่หีลักเกณฑร์องรับการจัดการเงนิคงคา้งทีไ่มม่ผีูม้ารับเงนิ

ท าใหม้เีงนิคา้งในระบบถงึ 2,000 ลา้นบาท ขณะที ่กบช. ก าหนดให ้หากไมม่ี

ผูม้ารับเงนิ ใหค้งเงนินัน้ไว ้10 ปี และเมือ่พน้ระยะเวลา 10 ปี ใหเ้งนิดงักลา่ว

ตกเป็นของ กบช. โดยใหน้ าเขา้บญัชเีงนิกองกลาง

• เสนอปรับปรงุ: ก าหนดในกฎหมาย โดยหากไมม่ผีูม้ารับเงนิ ใหผู้จ้ัดการคงเงนิไวใ้น

กองทนุ และเมือ่พน้ระยะเวลา 10 ปี ใหเ้งนิดงักลา่วตกเป็นของกองทนุ

ออกจากกองทนุ
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บทบญัญตัอิ ืน่ในการแก ้พ.ร.บ. PVD เพือ่ใหร้องรบั QPVD

1. การขออนญุาต การรายงาน การสง่หรอืยืน่
เอกสาร ฯ ใหด้ าเนนิการในรปูอเิล็กทรอนกิสไ์ด้

เพือ่รองรบัเทคโนโลยปีจัจบุนั

2. ใหน้ายทะเบยีนก าหนดรายละเอยีดขอ้บงัคบัได้
เพือ่จดัท าขอ้บงัคบัมาตรฐานจดทะเบยีน
กองทนุ PVD ทีม่ ี366 กองใหเ้ป็น QPVD

3. ใหน้ายจา้งยืน่รายงานขอ้มลูตอ่นายทะเบยีน เพือ่ certify QPVD

4. การบนัทกึรายได ้คา่ใชจ้า่ย ตามทีน่ายทะเบยีน
ก าหนด เพือ่ประโยชนก์บัสมาชกิ เชน่ เงนิเพิม่จาก
นายจา้งสง่เงนิลา่ชา้เฉลีย่คนืสมาชกิ

เพือ่ใหก้ารจดัสรรเงนิใหส้มาชกิสอดคลอ้ง
กบั กบช.

5. ใหร้ฐัมนตรมีอี านาจหยดุ ลดหยอ่น เลือ่น 
การสง่เงนิในกรณีวกิฤตได้
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7. ปรบัปรงุบทก าหนดโทษและอายคุวามผดิ

6. เพิม่เตมิบทบญัญตักิองทนุทีม่คีณุสมบตัติามกฎกระทรวงในกฎหมาย กบช.

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั กบช.



การแปลงสภาพ PVD เป็น QPVD

กอง PVD ปจัจบุนั
(366 กอง)

แก ้พ.ร.บ. PVD
เพือ่ใหม้กีฎหมาย

รองรบั

ออกประกาศ
นายทะเบยีน

จดัท าขอ้บงัคบั
มาตรฐานและระบบ
รองรบัการจด
ทะเบยีน QPVD

คณะกรรมการกองทนุ
และบลจ. 17 ราย
ยืน่แกไ้ขขอ้บงัคบั

นายทะเบยีน
รบัจดทะเบยีน

ลกูจา้งเลอืก
นโยบายการลงทนุ

• หลกัเกณฑ ์default portfolio
• หลกัเกณฑก์ารโอนยา้ยทรัพยส์นิเขา้ PVD
• หลกัเกณฑก์ารรายงานขอ้มลูกองทนุ
• รายละเอยีดขอ้บงัคบัมาตรฐานและวธิกีารรับจดทะเบยีน
• รายละเอยีดการบนัทกึรายได ้คา่ใชจ้า่ยของกองทนุ
• หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิเพือ่รองรับ QPVD

สือ่สาร ประชาสมัพนัธ ์
ใหค้วามรูน้ายจา้ง ลกูจา้ง 
คณะกรรมการกองทนุ
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รว่มแสดงความคดิเห็น
การประเมนิผลสมัฤทธิแ์ละการปรบัปรงุ 

พ.ร.บ. กองทนุส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530
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ผา่นเว็บไซต ์sec.or.th ต ัง้แต ่26 พ.ย. 2564 – 25 ม.ค. 2565

ฉบบัภาษาไทย

แบบรับฟังความคดิเห็น เลขที ่อกอ. 39/2564

English Version

Public Hearing 39/2564

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=jinVCm0pq0WkRsDTZMWxiyr1IhgiDBVLpXT8-uM7TclUMVBBUzlVSFUzSlBMQkk4N1hUSVdKMTQ0Uy4u
https://www.sec.or.th/EN/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=765


ขอบพระคณุทุกท่านคะ่


