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ขอให้มีความสุขกับการอ่านค่ะ 
กองบรรณาธิการ  

เส่ียงน้อยๆ แต่ขอผลตอบแทนเยอะๆ น่ะมีไหม? 

 จั่วหัวมาแบบนี้ ตอบได้เลยว่าแทบจะเป็นไป
ไม่ได้ ธรรมชาติของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง 
ผู้ลงทุนจะต้องยอมรับที่จะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
แทบทั้งสิ้น โดยการกระจายความเสี่ยง ไปลงทุนใน
สินทรัพย์ที่หลากหลายและตอบโจทย์ของผู้ลงทุน จึง
เป็นเส้นทางที่ควรเดิน 

 แต่ ‘โจทย์ของผู้ลงทุน’ จะหมายถึงอะไร บาง
คนอาจยังไม่เข้าใจ ยังไม่รู้ตัวด้วยซํ้าว่าตนเองมีโจทย์
ในการลงทุนอย่างไร ต้องลองติดตามอ่านเร่ืองจากปก
ฉบับนี้ดูค่ะว่า “แผนการลงทุนดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”
นั้น จะต้องคํานึงถึงปัจจัยใดบ้าง เพื่อจะได้เลือกแผน
การลงทุนที่ตอบโจทย์ของสมาชิกที่สุด 

 อื่นๆ ในฉบับนี้ยังมีเรื่องของปัจจัยกําหนด 
NAV/Unit ตัวชี้วัดกําไร-ขาดทุน ที่จะทําให้คุณรู้ลึก
มากขึ้นเรื่อง NAV/Unit ต่อเนื่องจากวารสารฉบับ
เดือนตุลาคมที่ผ่านมารวมทั้งยังมีข้อมูลสิทธิพิเศษ
และสวัสดิการท่ีนํามาอัปเดทกันในฉบับน้ี โดยทีมงาน
ขอน้อมรับคําติชม และข้อเสนอแนะของสมาชิก
โดยท่ านสามารส่ งความเห็นของท่ านมาได้ที่   
member@gpf.or.th
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 พบกันเป็นประจําท่ีน่ี หน้า 3 วารสาร กบข. พ้ืนท่ีให้คุณถาม แล้วเราจะสรรหา
คําตอบมาให้คุณ สําหรับคําถามของสมาชิกที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับของที่ระลึก
ทุกคําถาม ฉบับนี้มีคําถามไหนได้รับการคัดเลือกบ้าง มาติดตามกัน

อยากทราบว่า กบข.จะมีนโยบายให้สมาชิกออมเพิ่มมากกว่า 12% หรือไม่?

สมาชิกที่ไม่เคยเปลี่ยนแผนการลงทุนจะอยู่ในแผนการลงทุนใด?

สมาชิกสนใจเปลี่ยนแผนการลงทุนต้องไปทำาที่ไหน?

เงิน กบข. ท่ีได้รับตอนลาออกจากราชการ หากไม่ประสงค์จะขอรับเงิน โดยต้องการลงทุน
กับ กบข. ต่อ ได้หรือไม่่?

กบข. กําลังยื่นขอแก้ พ.ร.บ. เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถออมเพิ่มได้ 27% (จากปัจจุบัน 12%) เมื่อ
รวมกับอัตราปกติแล้ว เท่ากับสมาชิกสามารถออมได้ถึงร้อยละ 30% ต่อเดือน ซึ่งขณะนี้ร่างกฎหมายอยู่
ระหว่างการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   

คำาถามจากสมาชิก คุณผทายวุธ นวลอนงค์

คำาถามจากสมาชิก คุณบัวไร ภูสีนาค

สมาชิกที่ไม่เคยเปลี่ยนแผนการลงทุน จะลงทุนใน “แผนหลัก” ตาม พ.ร.บ. กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ กําหนด

เลือกได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

ทางไปรษณีย์ โดยกรอกแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน 
พร้อมแนบ สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรข้าราชการ และรับรองสําเนาถูกต้อง 
ส่งมาที่ ตู้ ปณ.12 ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341

1.

2.

3. ทาง GPF Mobile App เลือกเมนู “เปลี่ยนแผนการลงทุน” 

ทาง My GPF (mygpf.gpf.or.th) เลือก เมนู “สมัครใช้บริการ กบข.”  
เลือก “สมัครเปลี่ยนแผนการลงทุน”

ทําได้ค่ะ โดยระบุความประสงค์ใน แบบขอรับเงินคืน กบข. รง. 008/1/2555  สามารถเลือกบริหารต่อ/
ขอทยอยรับเงินได้ ซึ่งมี 4 แนวทาง 

1. ขอฝากเงินที่มีสิทธิ์ได้รับให้กองทุนบริหารต่อ 

2. ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิ์ได้รับ 

3. ขอรับเงินที่มีสิทธิ์ได้รับบางส่วน ส่วนที่เหลือขอทยอยรับ 

4. ขอรับเงินที่มีสิทธิ์ได้รับบางส่วน ส่วนที่เหลือให้กองทุนบริหารต่อ 

 ส่งคําถามของสมาชิกได้ท่ี  gpfmember@gpf.or.th สําหรับสมาชิก

เจ้าของคําถามท่ีได้รับการคัดเลือกเผยแพร่ลงในคอลัมน์ Page 3 ถาม-ตอบ ฉบับน้ี

รอรับกระเป๋าผ้าท่ีระลึกจาก กบข. ได้เลยค่ะ

PAGE 3 ถาม ตอบ
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HOT NEWS

4 สินเชื่อสุดพิเศษ กรุงไทย 
จัดให้ สมาชิก กบข. เท่านั้น

4

ต�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ (MOU)
“โครงก�รสวัสดิก�รท�งก�รเงินเพื่อสม�ชิก กบข. โดยธน�ค�รกรุงไทย”

วิธี ใช้สิทธิ์

ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ 
โทร Call Center : 0-2111-1111   
(www.contactcenter.ktb.co.th) สแกนใช้สิทธิ์

ใช้สิทธิ์ได้แล้ววันนี้ - 28 ก.พ. 62 ใช้สิทธิ์ได้แล้ววันนี้ - 30 เม.ย. 62

ใช้สิทธิ์ได้แล้ววันนี้ - 30 เม.ย. 62ใช้สิทธิ์ได้แล้ววันนี้ - 30 เม.ย. 62

ผ่าน GPF Mobile Application โดยการกดใช้สิทธิ์ 
จะมีเจ้าหน้ามีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำาการ

1

2
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กบข. ตั้งพอร์ตลงทุน ESG-Focused Portfolio 
หวังเป็นผู้นำาและหาแนวร่วมลงทุนอย่างรับผิดชอบเพื่อประเทศเติบโตยั่งยืน

 กบข. จัดตั้ง ESG – Focused Portfolio
มูลค่า 1,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนในหุ้นของ 33 กิจการ
ท่ีอยู่ในรายช่ือหุ้นย่ังยืนของตลาดหลักทรัพย์ (THSI)  มี
รายชื่ออยู่ใน SET 100 และที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
ด้าน ESG ของ กบข. ประกอบด้วย เกณฑ์เจตนารมณ์
พื้นฐาน  เกณฑ์การประกอบธุรกิจ เกณฑ์ความโปร่งใส 
และ เกณฑ์การกํากับดูแลที่ดี ซึ ่ง กบข. ให้ความ
สําคัญกับกิจการที่สมัครร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption: CAC) มุ่งหวัง
นักลงทุนสถาบันในประเทศยึดหลักการลงทุนอย่าง
รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศเกิดการพัฒนาใน
ทุกมิติอย่างยั่งยืน

         ทั้งนี้ การจัดตั้งพอร์ตดังกล่าว เป็นการลงทุน
อย่างรับผิดชอบ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างผลตอบแทน
ที่ยั่งยืนแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงด้านการเงินและ
การเสียชื่อเสียง พร้อมส่งเสริมสังคมให้ดํารงอยู่และ
เติบโตอย่างยั่งยืน โดยในช่วงที่ผ่านมา กบข. ได้จัดทํา
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ประกาศรับการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) และแถลง
ความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืนกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดสัมมนา
ร่วมกับ OECD , World Bank Group , PRI และ 
UNDP ในวันที ่ 19 พ.ย. 61 ภายใต้หัวข้อ ESG 
Investing : Returns Enhancing or Sacrificing? 
How to make it works? เพ่ือนําเสนอประเด็นลงทุน
ที่สําคัญ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับโลกร่วม
แบ่งปันความรู้ งานวิจัยและตัวอย่างการนํา ESG ไป
ใช้ในการลงทุนเพื่อผลลัพธ์ด้านบวกต่อเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสําคัญ
ด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน และ กบข. จะร่วมมือกับ 
OECD จัดทํา ESG – Integrated Due Diligence 
Guideline สําหรับสินทรัพย์ที ่ กบข. ลงทุนอยู่ใน
ปัจจุบันและอนาคต ส่วนในปี 2562 กบข. จะพิจารณา
เพิ่มมูลค่าการลงทุนใน ESG Focused Portfolio
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แผนการลงทุนดี มีชัยไปกว่าครึ่ง 

 แผนการลงทุน ที่เลือกจะเหมาะสมหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ของการลงทุน ระยะเวลาที่มีสำาหรับการลงทุนนั้น และระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุน
ยอมรับได้ ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยมีผลต่อการเลือกสินทรัพย์และสัดส่วนของประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
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วัตถุประสงค์แตกต่าง 
มีผลต่อสินทรัพย์ที่เลือก  

มีเวลาถือยาว-ถือนาน หรือว่า 
ลงได้สั้นๆ เพื่อเตรียมใช้เงิน   

 ถ้าเป็นการลงทุนเพ่ือหวังผลตอบแทนเติบโต 
(Growth) มักเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีเส่ียงสูง เช่น
หุ้น (ตราสารทุน) สินค้าโภคภัณฑ์ และการลงทุน
ต่างประเทศ ซึ่งมีโอกาสทํากําไรได้มากกว่า แต่ต้อง
ยอมรับด้วยว่าสินทรัพย์ประเภทน้ีในบางช่วงเวลา
อาจมีความผันผวนจากสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น
ปัจจัยการเมือง นโยบายการค้าระหว่างประเทศ ผล
กระทบทางสังคมจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฯลฯ 
จึงอาจทําให้ขาดทุนได้ในระยะสั้น  
 ส่วนการลงทุนที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์มุ่ง
เน้นรักษามูลค่าของเงินต้น (Safety) คือการลงทุนใน
ตราสารหนี้ระยะสั้นที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงตํ่า ผู้ที่เลือก
ลงทุนแบบนี้คือคนที่ไม่ชอบความเสี่ยง ไม่สบายใจ
เวลาที่ผลตอบแทนผันผวน หรือเพราะมีระยะเวลา
ลงทุนส้ัน ซ่ึงต้องแลกกับการท่ีผลตอบแทนจะค่อนข้าง
น้อยเมื่อเทียบกับแผนลงทุนแบบอื่น 
 หรือถ้าเป็นการลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทน
สมำ่าเสมอ (Stable) ควรเลือกลงทุนในตราสารหนี้  
อย่างเช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้เอกชนที่มีความ
น่าเชื่อถือสูง รวมถึงหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผล
อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนใน
รูปของดอกเบี้ยและเงินปันผลซ่ึงเป็นลักษณะของผล
ตอบแทนที่สมํ่าเสมอ ต่างจากผลตอบแทนการลงทุน
ประเภทที่คาดหวังให้ราคาสินทรัพย์เติบโตเพื่อทํา
กําไรจากส่วนต่างราคา 

 ระยะเวลาลงทุนมีผลโดยตรงต่อสัดส่วนของ
สินทรัพย์เส่ียงในแผนการลงทุนท่ีเลือก ถ้ามีระยะเวลา
ลงทุนส้ันเพราะผู้ลงทุนมีแผนจะใช้เงินในระยะเวลา
ไม่เกิน 1 ปี ควรเน้นลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงต่ํา
ลักษณะเดียวกันกับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รักษาเงินต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถดึงเงินออก
มาใช้ได้เมื่อถึงกําหนดเวลา ต่างจากคนที่ไม่มีแผนใช้
ในเวลาอันใกล้ หรือสามารถกันเงินส่วนหนึ่งมาเพื่อ
การลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะ ก็อาจพิจารณาลงทุน
มากขึ้นในสินทรัพย์เสี่ยงสูงอย่างหุ้น เนื่องจากโดย
สถิติแล้วหุ้นจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว 
หรือแม้บางช่วงเวลาที่ผลตอบแทนเป็นขาลงจาก
ความผันผวนระยะสั้น แต่ก็ยังมีเวลาเหลือนานพอให้
ผลตอบแทนปรับตัวกลับมาดีได้ตามวัฏจักรเศรษฐกิจ 
หรือเมื่อตลาดทุนมีเสถียรภาพมากขึ้น
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        คุณยอมรับความเสี่ยงการลงทุนได้ในระดับไหน    

สแกนเลย! 
เพื่อทำาแบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน

หาคำาตอบไว้ประกอบการพิจารณาเลือกแผนลงทุนกับ กบข.

ความเสี่ยง ... เรื่องสำาคัญ
ที่ต้องถามตัวเองดู    

 ระดับการยอมรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะบอกได้ว่าผู้ลงทุนควรเลือกสินทรัพย์ลงทุน
แบบไหน ใครที่มีความกังวลมากที่บางช่วงเวลาตลาดการเงินการลงทุนมีความผันผวนและทําให้ผลตอบแทน
การลงทุนลดลง ผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยแบบนี้อาจไม่เหมาะที่จะลงทุนหุ้นในสัดส่วนที่เยอะ มีบางคนที่ไม่มี
การลงทุนในหุ้นเลยแต่ก็ต้องแลกกับผลตอบแทนตํ่าด้วย แต่ถ้าใครรับความเสี่ยงได้มากก็สามารถลงทุนในหุ้นเป็น
ส่วนใหญ่ได้ โดยอาจกระจายเงินลงทุนในสินทรัพย์อื่นเพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงได้ เช่น ตราสารหนี้ 
 ตามหลักแล้ว แผนการลงทุนที่ดีควรมีการกระจายความเสี่ยงโดยลงทุนในสินทรัพย์ทั้งที่เสี่ยงตํ่าและเสี่ยง
สูงผสมกันไป เพื่อสร้างสมดุลของการสร้างผลตอบแทนเติบโต ขณะที่แผนการลงทุนก็ต้องมีการควบคุมไม่ให้ต้อง
เผชิญความผันผวนมากจนเกินไป 

8



GPF JOURNAL



GPF JOURNAL

MUST READ

 ในแต่ละปี องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) จะจัดทำารายงาน 
Pension Markets in Focus ซึ่งมีสถิติในด้านต่างๆ ของระบบ “บำาเหน็จบำานาญ” ของ
ประเทศสมาชิกทั้ง 36 ประเทศ และยังรวมถึงประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก OECD บางประเทศ ซึ่งรวม
ถึงประเทศไทย โดยรายงานล่าสุด คือ Pension Markets in Focus (2018) ซึ่งเป็นข้อมูล
ของปี 2560 

ที่สุด
ระบบบำาเหน็จบำานาญของโลก
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 ปี 2560 สินทรัพย์รวมในระบบบําเหน็จบํานาญของกลุ่มประเทศ OECD รวมกับประเทศ
นอกกลุ่มบางประเทศ ทําสถิติขึ้นไปถึง 44.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสินทรัพย์เกินครึ่ง หรือ
ประมาณ 28.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ภายใต้การจัดการในรูปแบบกองทุน 
 ขณะที่ประเทศนอกกลุ่ม OECD จํานวน 51 ประเทศ มีเพียง 36 ประเทศที่มีข้อมูลในปี 
2560 พบว่ามีสินทรัพย์รวมกัน 1,553,577 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 3.45% ของสินทรัพย์
ทั้งหมดรวมกับกลุ่ม OECD 
 และหนึ่งในประเทศนอกกลุ่ม OECD คือ ประเทศไทย มีสินทรัพย์ 33,373 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ หรือประมาณ 1.1 ล้านล้านบาท คิดเป็น 2.15% อยู่ในอันดับ 8 ของประเทศนอกกลุ่ม OECD

 โดยมีประเทศในกลุ่ม OECD  7 ประเทศเท่าน้ัน ท่ีมีสินทรัพย์เกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
และเมื่อรวมกันแล้วมีสินทรัพย์รวมกันมากกว่า 90% ขอสินทรัพย์รวมในกลุ่มประเทศ OECD โดย
ประเทศที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ทิ ้งห่างประเทศอื่นๆ แบบไม่เห็นฝุ่น คือ สหรัฐอเมริกาโดยมี
สินทรัพย์มากถึง 28,168,971 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 64.9% 
 ขณะที่ประเทศในอันดับ 2 และ 3 ไม่ต่างกัน โดยอันดับ 2 คือ สหราชอาณาจักร 2,903,324 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (6.7%) และแคนาดา อันดับ 3 สินทรัพย์ 2,636,401 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (6.1%)

สินทรัพย์รวมในระบบบำาเหน็จบำานาญของกลุ่มประเทศ OECD และนอกกลุ่ม OECD

ประเทศท่ีมีสินทรัพย์รวมในระบบบำาเหน็จบำานาญมากท่ีสุด1
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ท่ีมา : OECD Global Pension Statistics

สินทรัพย์รวมในระบบบำาเหน็จบำานาญของกลุ่มประเทศ OECD
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ประเทศท่ีมีสินทรัพย์รวมในระบบบำาเหน็จบำานาญมากท่ีสุด

 แม้ว่า จะมีสินทรัพย์มากที่สุด แต่อาจจะไม่ได้ 
“ครอบคลุม” มากที่สุดก็ได้ เพราะประเทศที่มีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่กว่า หรือ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Products : 
GDP) มากกว่าก็น่าจะต้องมีสินทรัพย์มากกว่าเป็น
ธรรมดา ถ้าจะบอกว่าประเทศที่มีสินทรัพย์มากที่สุด
เป็นประเทศที่มีระบบบํานาญดีที่สุด ก็คงไม่ยุติธรรม 
 เพราะฉะนั้นน่าจะเห็นภาพความครอบคลุม
และการให้ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของแต่ละประเทศได้ ดีกว่า
โดย OECD ยังได้นําสินทรัพย์รวมในระบบบําเหน็จ
บํานาญของแต่ละประเทศ มาเปรียบเทียบกับ GDP 
ของประเทศนั้นๆ แล้วจัดอันดับ

ภาครัฐประกันรายได้หลังเกษียณอายุขั้นตํ่าที่
ระดับค่าแรงขั้นตํ่า
บําเหน็จบํานาญจากนายจ้าง ซ่ึงจะประกันรายได้
หลังเกษียณอายุอยู่ที่ประมาณ 70% ของรายได้
ก่อนเกษียณอายุ และครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่
บํานาญให้แก่แม่หม้าย คู่ครอง และบุตรหลาน
ของผู้ประกันตน 
การออมภาคสมัครใจ

1.

2.

3.
 แต่จุดเด่นเนเธอร์แลนด์ คือ ระบบบําเหน็จ
บํานาญจากนายจ้าง ซึ่งเป็นระบบหลักของประเทศ
ที่ประกันรายได้ให้กับประชากร โดยใช้ลักษณะของ
กองทุนประเภท DB funded plans ที่กําหนดการ
คํานวณผลประโยชน์ตายตัวและมีกองทุนชัดเจนเพื่อ
การลงทุน ส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะของ Industry-wide
pension funds ที่ หลายบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกันร่วมเป็นสมาชิก

 ขณะที่ประเทศไทยมีมูลค่าสินทรัพย์ในระบบ
บําเหน็จบํานาญต่อ GDP ในปี 2560 เพียง 7.1% 
(เฉลี่ยแบบง่ายประมาณ) ยังตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยแบบง่าย
ของประเทศนอกกลุ่ม OECD ท้ังหมดด้วยกัน (19.7%)
และต่ํากว่าหลายประเทศในเอเชีย โดยสิงคโปร์ มีมูลค่า
สินทรัพย์ 80.2% ต่อ GDP, ฮ่องกง 43.5%, เกาหลี 
30.1% และ ญี่ปุ่น 28.8%
 โดยความสําเร็จของระบบบําเหน็จบํานาญ
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มีมูลค่าสินทรัพย์ในระบบ
บําเหน็จบํานาญต่อ GDP ในปี 2560 อยู่ในอันดับ 2 
ซ่ึงในหนังสือ “20 ปี กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ”
ส่วนที่ 2 เรื่องความท้าทายของระบบบําเหน็จบํานาญ 
และนโยบายเพื่อสร้างสวัสดิภาพของผู้เกษียณอายุ 
ให้ข้อมูลไว้ว่า 
 ระบบบําเหน็จบํานาญของเนเธอร์แลนด์ 
ประกอบด้วย 3 เสาหลักเหมือนรูปแบบโดยท่ัวไป ได้แก่ 

 เมื่อคํานวณออกมาแล้ว ในปี 2560 มีถึง 8 
ประเทศ ที่มีมูลค่าสินทรัพย์ในระบบบําเหน็จบํานาญ
มากกว่ามูลค่า GDP โดยประเทศ OECD มีมูลค่า
สินทรัพย์เฉลี่ยแบบถ่วงนํ้าหนักสูงถึง 133.6% ของ 
GDP (หรือ 50.7% หากเฉล่ียแบบง่ายประมาณ) ขณะ
ที่ประเทศนอกกลุ่ม OECD  มีมูลค่าสินทรัพย์เฉล่ีย
แบบถ่วงนํ้าหนักสูงเพียง 41.3% ของ GDP (หรือ 
19.7% เท่านั้น เมื่อเฉลี่ยแบบง่ายประมาณ)
 โดย 3 ประเทศที่มีมูลค่าสินทรัพย์ในระบบ
บําเหน็จบํานาญต่อ GDP สูงที่สุด ได้แก่ เดนมาร์ก 
208.4% หรือ 2 เท่าของมูลค่า GDP, เนเธอร์แลนด์ 
184.2% และ ไอซ์แลนด์ 164.5% 

สินทรัพย์รวมในระบบบำาเหน็จบำานาญเปรียบเทียบกับมูลค่า GDP

ท่ีมา : OECD Global Pension Statistics

ประเทศท่ีมีมูลค่ารวมของกองทุนด้านบำาเหน็จบำานาญต่อ GDP มากท่ีสุด 2
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 นอกจากนี้ ในหลายประเทศที่มีสินทรัพย์ในระบบบําเหน็จบํานาญไม่มากหลายๆ ประเทศก็
ให้ความสําคัญและเร่งเพิ่มสินทรัพย์มากขึ้น โดยประเทศที่มีอัตราการเติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรก
ในปี 2560 ได้แก่ อาร์เมเนีย เติบโต 62.9%, กานา 45.1% และ มาลาวี 30.5% ส่วนประเทศที่มี
อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ในระบบบําเหน็จบํานาญมากที่สุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คือ โรมาเนีย 
115.7%

 ปี 2560 ดูเหมือนเป็นปีที่ดีสําหรับการลงทุนของกองทุนบําเหน็จบํานาญ โดยผลตอบแทน
ที่แท้จริง (Real investment returns) รวมทุกประเทศทั้งในและนอกกลุ่ม OECD มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4%  ในจํานวนนี้มี 22 ประเทศที่ได้ผลตอบแทนที่แท้จริงมากกว่า 5% และมี 4 ประเทศที่สามารถทํา
ผลตอบแทนได้เกิน 10% ซึ่งเป็นผลจากการปรับเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลก

 4 ประเทศที่มีผลตอบแทนที่แท้จริง (Real investment returns) ของกองทุนบําเหน็จ
บํานาญ สูงที่สุดในปี 2560 ได้แก่ ฮ่องกง ทําผลตอบแทนได้ถึง 20.21% อันดับ 2 คือ มาลาวี 
17.79%  อันดับ 3 ได้แก่ โปแลนด์ 14.47% และอันดับ 4 คือ อุรุกวัย เพราะสามารถทําผล
ตอบแทนได้ 13.4%

ประเทศท่ีภาพรวมกองทุนด้านบำาเหน็จบำานาญได้ผลตอบแทนดีท่ีสุด

ในกลุ่ม OECDในกลุ่ม OECD นอกกลุ่ม OECD
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ประเทศท่ีภาพรวมกองทุนด้านบำาเหน็จบำานาญได้ผลตอบแทนดีท่ีสุด ผลตอบแทนที่แท้จริงตั้งแต่ปี 2550 - 2560 ของกองทุนด้านบำาเหน็จบำานาญ

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนด้านบำาเหน็จบำานาญ ในปี 2560

ท่ีมา : OECD Global Pension Statistics

 เมื่อเห็นผลตอบแทนที่แท้จริง ของ 4  ประเทศ
ที่ได้ผลตอบแทนดีมากที่สุด ก็อยากจะรู้ว่า พวกเขา
ลงทุนอะไรกันบ้าง จนต้องไปเปิดข้อมูลหา “ไส้ใน” 
ของกองทุนว่าในนั้นมีสินทรัพย์อะไร สัดส่วนเท่าไร 
 แต่เสียดายท่ีไม่มีข้อมูลของ อุรุกวัย ซ่ึงน่าสนใจ
มาก เพราะ 11 ปีที่ผ่านมามีเพียงปีเดียวเท่านั้นที่
ผลตอบแทนติดลบ แต่ข้อมูลจาก 3 ประเทศที่ได้
ผลตอบแทนสูงสุดในปี 2560 ก็ทําให้เห็นว่า ประเทศ
เหล่านี้ให้นํ้าหนักกับ “หุ้น” ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
โปแลนด์ที่มีผลตอบแทนสูงสุด มีสัดส่วนการลงทุน
ในหุ้นมากถึง 85.2%

 ขณะท่ีกองทุนด้านบําเหน็จบํานาญในประเทศ
ไทย มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเพียง 18.4% และการ
ลงทุนส่วนใหญ่ (68.7%) อยู่ในตราสารหนี้ เงินฝาก
และเงินสด จึงไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมผลตอบแทน
ที่ได้จึงแตกต่างกันมาก

ขณะที่กองทุนด้านบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ

ในประเทศไทยทำาผลตอบแทนได้ 4.50% 
แม้จะไม่ถึง 5% แต่ก็สูงกว่าค่าเฉลี่ย

 ทั้งนี้ เมื่อย้อนไปดูผลตอบแทนในอดีตของประเทศที่
ทําผลงานได้ดีที่สุดในปี 2560 จะเห็นว่าประเทศเหล่านี้ (รวม
ถึงทุกประเทศในโลก) ไม่ได้ทําผลตอบแทนสูงๆ ได้ทุกปี และ
บางปีก็ติดลบ (ค่อนข้างมาก) ซึ่งก็เป็นไปตามภาวะตลาดการ
ลงทุนในแต่ละช่วงเวลา 
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 ไม่ว่าจะมีมูลค่าสินทรัพย์มากขนาดไหน สร้าง
ผลตอบแทนได้เท่าไร แต่สิ่งที่สะท้อนถึง “การประกัน
รายได้หลังเกษียณ” ได้ดีที่สุด และทําให้อุ่นใจได้มาก
ที่สุด คือ ความเพียงพอของผลประโยชน์ที่ประชาชน
จะได้รับจากระบบบําเหน็จบํานาญ ซึ่งตัวเลขนี้เป็น
อัตราส่วนระหว่างเงินผลประโยชน์ท่ีผู้เกษียณอายุได้
รับต่อเดือนหลังเกษียณ เทียบกับรายได้ก่อนเกษียณ 
หรือเรียกว่า (Gross Replacement Rate)
 จากการศึกษาของ World Bank พบว่าระดับ 
Gross Replacement Rate ที่เพียงพอสำาหรับการ
ใช้ชีวิตหลังเกษียณและรักษามาตรฐานชีวิตให้ใกล้
เคียงกับช่วงก่อนเกษียณจะอยู่ระหว่าง 60-70%
ของรายได้ก่อนเกษียณ เพราะโดยท่ัวไปแล้ว หลังจาก
เกษียณอายุแล้ว ค่าใช้จ่ายทางสังคม การเดินทาง 
และสันทนาการ มักจะลดลง

 ข้อมูลจาก OECD Pensions at a Glance 
2017 ซ่ึงระบุข้อมูล Gross Replacement Rate ของ
ประเทศในกลุ่มสมาชิก OECD พบว่า สําหรับประชากร
ผู้ชายมีค่าเฉลี่ย Gross Replacement Rate อยู่ที่ 
53% ขณะที่ผู้หญิงมีค่าเฉลี่ย Gross Replacement 
Rate  ตํ่ากว่าเล็กน้อยอยู่ที่ 52% และมีประชากรของ
ประเทศจํานวน 1 ใน 5 ของกลุ่ม OECD ซึ่งรวมถึง
ประเทศใหญ่ๆ ท่ีมีสินทรัพย์รวมในระบบบําเหน็จบํานาญ
มากที่สุด 3 อันดับแรก ยังมี Gross Replacement 
Rate อยู่ในระดับตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าว และมี
เพียง 21 ประเทศ ที ่ประชากรมีค่าเฉลี ่ย Gross 
Replacement Rate มากกว่า 60%

อัตราส่วนระหว่างเงินผลประโยชน์ที่ผู้เกษียณอายุได้รับต่อเดือนหลังเกษียณ ปี 2559

หน่วย : % ของรายได้ก่อนเกษียณ

ประเทศท่ีมี Gross Replacement Rate สูงท่ีสุด 4
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Gross pension replacement rates Men % of pre-retirement earnings, 2016

 น่าเสียดายที่ไม่มีข้อมูลท่ีเป็นภาพรวมสําหรับ
ประเทศไทย แต่เดาได้ไม่ยากว่า อัตรานี้น่าจะตํ่ามาก
โดยเฉพาะในกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนและแรงงาน
นอกระบบที่ยังมีการออมเพื่อวัยเกษียณเพียงเล็ก
น้อยเท่านั้น ซึ่งจากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างพนักงาน
เอกชนที่เป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยคณะ
นักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 24 ร่วมกับบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล พบว่า 
จากกลุ่มตัวอย่าง 497 คน มี Gross Replacement
Rate เฉล่ียอยู่ท่ี 23.19% และมีเพียง 9 คน หรือ 1.8% 
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ที่มี Gross Replacement
Rate สูงกว่า 60%
 วิน พรหมแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
บลจ.ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล แนะนําว่า การเพิ่ม 
Gross Replacement Rate ทําได้ 2 ทาง คือ 1. ปรับ
แผนการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงขึ้น และ 2. เพิ่ม
อัตราเงินสมทบ โดยเฉพาะในแผนลงทุนสมดุลตามอายุ  

 หากสามารถเพ่ิม Gross Replacement Rate 
สูงกว่า 60% ได้แล้วก็ไม่ต้องสนใจว่า ประเทศไหนจะมี
ระบบบําเหน็จบํานาญดีอย่างไร เพราะแน่ใจได้ว่า
วัยเกษียณของเราจะสุขสบายไม่แพ้ช่วงก่อนเกษียณ
แน่นอน
 ส่วนข้าราชการไทยดูหมือนจะเป็นกลุ่มที่น่า
อิจฉาที่สุด เพราะนอกจากจะมีบํานาญรายเดือน
จากกรมบัญชีกลางเดือนละมากกว่า 60% ของเงินเดือน
เดือนสุดท้ายตามเกณฑ์ Gross Replacement Rate 
ของ World Bank แล้ว ในวันเกษียณยังได้รับเงินก้อน
ที่ออมไว้กับ กบข. อีก ซึ่งเป็นไปตามแผนการลงทุน
และสัดส่วนเงินสะสมท่ีได้เลือกออมกับ กบข. มาตลอด
อายุราชการ

ท่ีมา : OECD Pensions at a Grance (https://data.oecd.org/pension/net-pension-replacement-rates.htm)
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INTERVIEW

สมาชิกที่เลือกใช้บริการรับ e-Statement รู้สึกอย่างไรกันบ้างมาดูกันเลย

ข้อดี!  รับใบแจ้งยอดทางอีเมล (e-Statement)

 เหตุผลที่ตัดสินใจ เลือกรับใบแจ้งยอดทาง
อีเมล เพราะความสะดวกรวดเร็วในการส่ง-รับเอกสาร
และป้องกันเอกสารไม่ถึงตัว ซ่ึงตอนแรกท่ีรู้ว่ามีบริการ
รับใบแจ้งยอดทางอีเมล ก็ยังไม่คิดจะรับบริการนี ้
เพราะกลัวตัวเองลืมเปิดอีเมลแล้วจะไม่ได้รับเอกสาร 
แต่มาตัดสินใจเลือกรับบริการนี้ในภายหลัง เพราะ
เห็นเพื่อนที่ใช้บริการนี้ได้รับ SMS จาก กบข. แจ้งว่า
ได้จัดส่ง e-Statement ให้แล้ว ซึ่งทำาให้เราไม่ต้อง
กลัวจะลืมเปิดอีเมล จึงตัดสินใจเลือกใช้บริการนี้

 เ ม่ือทราบว่ามีบริการแจ้งยอดทางอี เมล 
มีความประสงค์ที่จะรับบริการนี้โดยทันที โดยไม่ต้อง
พิจารณาภายหลัง เนื่องจาก การรับ e-Statement
รวดเร็วกว่าการจัดส่งในรูปแบบของ Paper สามารถ
เรียกดูข้อมูลได้ภายในวันที่มีการจัดส่งมาให้ 
 จึงเป็นสิ่งท่ีได้รับการอำานวยความสะดวกได้
อีกทางหนึ่ง โดยไม่เปลืองทรัพยากร เช่น กระดาษ
ในการตีพิมพ์ ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์หรือค่าขนส่ง
รูปแบบอื่นๆ และช่องทางอีเมลยังเป็นช่องทางที่ได้รับ
ข้อมูลจาก กบข. มากมาย เช่น การฝึกอบรมอาชีพเสริม
สิทธิประโยน์ในรูปแบบต่างๆ ส่วนลดค่าอาหาร ที่พัก
นับว่าตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้เป็นอย่างดี
และถ้ามีโอกาสจะประชาสัมพันธ์การรับข่าวสาร
ช่องทางนี้ให้สมาชิกท่านอื่นรับทราบอย่างแน่นอน 

คุณเมณิศา ประนามะกา ส.อ.วัชระ บุญคงแก้ว
รองผู้อำานวยการ 
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 
จ.บุรีรัมย์ (สพม.32)

บก.ร้อย สสก.ร.6 พัน2 
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 
จ.อุบลราชธานี
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 การรับใบแจ้งยอดทางอีเมล (e-Statement)
สามารถเก็บเป็นฐานข้อมูลโดยสามารถเรียกดูได้
ตลอดเวลา และได้รับเร็วกว่าผู้ที่รับใบแจ้งยอดเป็น
เอกสาร รวมทั้ง กบข. ยังได้มีอีเมลของเรา ทำาให้เรา
ไดร้บัขา่วสารตา่ง ๆ    จาก      กบข.     อยา่งรวดเรว็ และมีการ
แจ้งเตือนทุกครั้งที่มีข่าวสารใหม่ ๆ  
 ซึ่งเม่ือรู้ว่ามีบริการรับใบแจ้งยอดทางอีเมล 
(e-Statement) ก็เลือกจะรับบริการนี้ทันที โดย
ไม่ต้องเก็บมาคิดในภายหลัง เพราะอีเมลเป็นอีเมล
ส่วนตัวท่ีบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าใช้งานได้จึงเหมาะ
สำาหรับการรับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  หากรับข้อมูล
ข่าวสารเป็นจดหมายด้วยการส่งทางไปรษณีย์ บางคร้ัง
อาจมีเอกสารสูญหายทำาให้ไม่สามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ จาก กบข. ได้

คุณสาคร อักษรพิมพ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำานาญการ
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

E-mail : gpfmember@gpf.or.th

ท่านที่ได้รับคัดเลือกลงคอลัมน์ 

Interview รับของที่ระลึกสุดพิเศษ

จากวารสาร กบข. ไปเลย

เชิญชวน!
สมาชิก กบข. ร่วมบอกเล่า

ความรู้สึกประทับใจเกี่ยวกับ กบข. 

ที่อยากบอกต่อให้เพื่อนสมาชิกได้รับรู้

หรือมีส่วนร่วมด้วย เช่น  

“ชวนเลือกแผนการลงทุน” ฯลฯ  

“ชวนออมเพิ่ม” 

“สิทธิพิเศษที่ได้รับ”

“e-Statement” 

“ชวนออมต่อ” 

... ส่งมาได้ที่ ...
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ACTIVITIES

 สมาชิก กบข. ร่วมฝึกอาชีพทั้ง 
5 หลักสูตร ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย 
รวมจำานวน 66 คน 
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 
ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน จ.เพชรบุรี

หลักสูตร แซนวิช

หลักสูตร ชา กาแฟ

หลักสูตร วุ้นกะทิแฟนซี

จ.เพชรบุรี

หลักสูตร ห้อยจ๊อ + นำ้าจิ้มบ๊วย
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 สมาชิก กบข. ร่วมฝึกอาชีพทั้ง 
5 หลักสูตร ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย 
รวมจำานวน 104 คน 
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 
ณ โรงแรมนาถสิริ เรสซิเด้นซ์ จ.อุบลราชธานี

หลักสูตร ขนมจีบหมู

หลักสูตร บราวนี่กรอบ

จ.อุบลราชธานี

หลักสูตร ชา กาแฟสด

หลักสูตร แซนวิชทอด

หลักสูตร ราดหน้าหมูหมัก
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ผู้เข้าร่วม : ข้าราชการในจังหวัด รวม 100 คน 
เวลา-สถานที่ : วันที่ 1-2 ตุลาคม 2561 
เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน
จัดโดย : กบข.

ผู้เข้าร่วม : ข้าราชการในจังหวัด รวม 147 คน 
เวลา-สถานที่ : วันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 
เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมหาดทอง
จัดโดย : กบข. 

ผู้เข้าร่วม : ข้าราชการในจังหวัด รวม 108 คน
เวลา-สถานที่ : วันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 
เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมบ้านปลาทับทิมรีสอร์ท
จัดโดย : กบข.

จ.เพชรบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

จ.สมุทรสงคราม

ตุล�คม 2561
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นัดหน่วยงาน... กบข. จัดให้

*หน่วยงานที่สนใจจัดอบรมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ กบข. 
  ติดต่อ คุณวศิน เจริญสุข ฝ่ายบริการสมาชิก กบข. 
  โทร. 02-6361000 ต่อ 268

หมายเหตุ : 
ตารางอาจเปล่ียนแปลงได้ ดูรายละเอียดท้ังหมดได้ท่ีเว็บไซต์ กบข. 
www.gpf.or.th เลือกเมนู “สมาชิก” »» “สมาชิกสัมพันธ์สัญจร”

ธันวาคม 2561สัญจร...

ศูนย์ฝึกอบรมตำ�รวจภูธรภ�ค 3 
จ.นครร�ชสีม�

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�
ประถมศึกษ� ลำ�พูน เขต 1

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รประถม
ศึกษ� อำ�น�จเจริญ

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงคมน�คม

สำ�นักง�นส�ธ�รณสุข
จ.ชลบุรี

กรมฝนหลวงและก�รบินเกษตร

กองบินทห�รอ�ก�ศโยธิน 
กองบิน 23 จ.อุดรธ�นี

4 ธันวาคม 2561 

15 ธันวาคม 2561 

22 ธันวาคม 2561 

17 ธันวาคม 2561 

6 ธันวาคม 2561 

21 ธันวาคม 2561 

12 ธันวาคม 2561 

เวลา 10.00-12.00 น.

เวลา 9.00-12.00 น.

เวลา 9.00-12.00 น.

เวลา 15.00-17.00 น.

เวลา 10.00-12.00 น.

เวลา 9.00-12.00 น.

เวลา 13.00-15.00 น.
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 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) หรือ NAV 
เป็นตัวเลขแสดงจำานวนทรัพย์สินที่แท้จริงของกองทุน ซึ่ง
ช่วยให้ผู้ลงทุนทราบว่ากองทุนท่ีตนเองลงทุนอยู่ตอนนี้
มีมูลค่าเท่าใด และหากต้องการซื้อขายกองทุนจะต้องใช้
ราคาเท่าใด การทราบมูลค่าเช่นนี้ทำาให้ NAV เป็นข้อมูล
ท่ีสะท้อนผลตอบแทนของกองทุนได้เป็นอย่างดี 
 NAV เป็นยอดสุทธิท่ีคำานวณจากทรัพย์สินท้ังหมด
ท่ีถือครอง หักด้วยภาระการเงินของกองทุน

 ทรัพย์สินประกอบด้วยตราสารการเงินต่างๆ 
อาทิ เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ ตราสารทุน หรือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ รวมท้ังรายได้ค้างรับ
อย่างเงินปันผลและดอกเบี้ย เป็นต้น ตราสารเหล่านี้
จะได้รับการตีมูลค่าอย่างสม่ำาเสมอเป็นรายวันหรือ
ตามรอบเวลาอื่นๆ แล้วแต่ข้อกำาหนดของกองทุน 
โดยใช้ราคาท่ีตกลงซ้ือขายคร้ังสุดท้ายของวัน เรียกว่า
ราคาปิด เป็นตัวอ้างอิง แต่ในกรณีที่หลักทรัพย์นั้น
ไม่มีการซื้อขาย ก็อาจใช้ราคาเสนอซื้อหรือเกณฑ์
อื่นๆ แทนได้
 ส่วนภาระการเงินของกองทุนประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ 
ค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายสำาหรับ
เก็บรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ของกองทุน เช่น เงินสำาหรับการชำาระราคาหลักทรัพย์ 
หรือเงินปันผลค้างจ่ายให้กับผู้ถือหน่วย

 หากพิจารณาองค์ประกอบของ NAV แล้ว 
จะเห็นได้ว่ามูลค่าสุทธิแปรผันไปตามมูลค่าของ
ตราสารที่ถือครอง หากตราสารต่างๆ มีราคาตลาด
สูงขึ้น NAV ของกองทุนก็จะเพิ่มขึ้น แต่หากตราสาร
มีราคาตลาดต่ำาลง NAV ของกองทุนก็จะลดลงตาม
ไปด้วย ขณะเดียวกัน หากกองทุนมีภาระค่าใช้จ่าย
หรือหนี้สินเกิดขึ้นก็จะทำาให้ NAV ลดลง

 อย่างไรก็ดี ตัวเลข NAV จะใช้เพื่อแสดง 
“ขนาดกองทุน” เท่านั้น เช่น กองทุนนี้มีทรัพย์สิน
สุทธิ 3 ร้อยล้านบาท หรือ 5 พันล้านบาท เป็นต้น แต่
การจะนำามาเป็นตัวชี้วัดกำาไรขาดทุนนั้นจะต้องแปลง
ให้เป็น “มูลค่าต่อหน่วย” (NAV/unit) ก่อน ด้วยการ
หารจำานวนหน่วยลงทุนที่นำาออกขาย

wow

ปัจจัยกำาหนด NAV/Unit 
ตัวชี้วัดกำาไรขาดทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ = มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด เงินสด และรายได้ค้างรับ – ค่าใช้จ่ายและหนี้สิน

มูลค่าต่อหน่วย = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จำานวนหน่วยลงทุน
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 มูลค่าต่อหน่วยเปรียบเสมือนเป็นราคากลาง
ของกองทุน ซึ่งมีประโยชน์ในการใช้เป็นคำานวณราคา
ที่สถาบันการเงินเสนอขาย (offer) ให้กับผู้ที่สนใจซื้อ
หน่วยลงทุน และราคาที่สถาบันการเงินจะรับซื้อคืน 
(bid) จากผู้ขายหน่วยลงทุน โดยทั่วไปราคาขายมัก
สูงกว่ามูลค่าต่อหน่วยและราคารับซื้อคืนมักต่ำากว่า
มูลค่าต่อหน่วย อันเป็นผลจากค่าธรรมเนียมการซื้อ
ขายที่กองทุนเรียกเก็บ
 ตารางตัวอย่าง กองทุน A มีมูลค่าต่อหน่วย 
12.4478 บาท หากกองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การซื้อขายที่ 0.25% ผู้ซื้อหน่วยจะต้องจ่ายที่ราคา 
12.4789 บาทต่อหน่วย ขณะที่ผู้ขายจะได้รับเงินที่
ราคา 12.4167 บาทต่อหน่วย เป็นต้น  

 นอกจากน้ี มูลค่าต่อหน่วยยังใช้ในการคำานวณ
ผลตอบแทนด้วยการเปรียบเทียบราคาในสองช่วง
เวลา จากตารางตัวอย่าง กองทุน A มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
3.00% จาก 12.4478 บาทในวันที่ 1 ธันวาคม เป็น 
12.8218 บาทในวันที่ 30 ธันวาคม อย่างไรก็ดี ด้วย
เหตุที่ผู้ลงทุนต้องซื้อที่ราคาขายคือ 12.4789 บาทใน
ตอนต้นเดือน และขายที่ราคารับซื้อคืนคือ 12.7892 
บาทในตอนปลายเดือน ดังนั้น ผลตอบแทนที่ได้รับ
จากการลงทุนคือ คิดเป็นผลตอบแทน
ที่ 2.49%

 โดยสรุปแล้ว NAV ที่ใช้บ่งชี้กำาไรขาดทุนนั้น
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit) ซึ่งจะมากขึ้น
หากตราสารที่ถือครองมีราคาตลาดเพิ่มขึ้น และ
จะน้อยลงหากตราสารที่ถือครองมีราคาตลาดลดลง 
รวมท้ังการเกิดค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สินของกองทุน 
อย่างไรก็ดี การดูผลกำาไรขาดทุนควรคำานึงถึงผล
ตอบแทนรวมจากสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย ไม่ควร
ดูเฉพาะการเปล่ียนแปลงของมูลค่าต่อหน่วยแต่เพียง
อย่างเดียว

 สิ่งสำาคัญอีกเรื่องที่ผู้ลงทุนควรทราบคือ การ
ท่ีมูลค่าต่อหน่วยลดลงไม่ได้แปลว่าขาดทุนเสมอไป 
อย่างในกรณีที่กองทุนจ่ายเงินปันผล มูลค่า NAV และ 
NAV/Unit จะลดลงในวันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล 
เน่ืองจากกองทุนเกิดภาระผูกพันท่ีจะต้องชำาระเงิน 
ซึ่งหากดูเผินๆ แล้วเหมือนว่ากองทุนนั้นขาดทุน แต่
หากพิจารณาให้ดีจะพบว่าเป็นเพียงการแปลงผล
ตอบแทนในรูปส่วนต่างราคาให้เป็นในรูปเงินปันผล
แทนเท่านั้น 
 ตัวอย่างเช่น ผู้ลงทุนซื้อกองทุน B ที่ 10.0000 
บาทต่อหน่วย ต่อมามูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 10.2000 บาท
ต่อหน่วย คิดเป็นผลกำาไรเท่ากับ +0.2000 บาท
ต่อหน่วย เมื่อถึงวันที่กองทุนประกาศจ่ายเงินปันผล
จำานวน 0.5000 บาท มูลค่ากองทุนจะลดลงจำานวน 
-0.5000 บาท เหลือ 9.7000 บาท (หากไม่มีปัจจัย
อื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง) ทำาให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากส่วนต่าง
ราคาซ้ือกับราคาตลาดในปัจจุบัน แต่ด้วยเหตุท่ีได้สิทธิ
ในการรับเงินปันผลไปแล้ว ผลตอบแทนรวมจึงแสดง
ให้เห็นว่ายังคงได้กำาไรอยู่

กองทุน

1 ธ.ค.

30 ธ.ค.

12.4478

12.8212

12.4789

12.8533

12.4167

12.7892

มูลค่าต่อหน่วย
(NAV/unit)

ราคาขาย
(Offer)

ราคารับซื้อ
คืน (Bid)

กองทุน
B

A

ซื้ัอหน่วย
ลงทุน

วันก่อน
ประกาศ
จ่ายเงิน
ปันผล

จ่ายเงิน
ปันผล

10.0000 - - -

10.2000 +0.2000 - +0.2000

9.7000 -0.3000 +0.5000 +0.2000

มูลค่า
ต่อหน่วย

ส่วนต่าง
ราคา

เงิน
ปันผล

รวม
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หน้านี้...มีรางวัล

กิจกรรมร่วมสนุกกับ วารสาร กบข. ฉบับประจำาเดือน พฤศจิกายน 2561

ขอแสดงความยินดีกับผู้ร่วมกิจกรรมคอลัมน์  
“หน้านี้...มีรางวัล” ในวารสาร กบข. ฉบับประจำาเดือน 
ตุลาคม 2561 ที่โชคดีได้รับรางวัล “เพาเวอร์แบงก์
และ กระบอกนำ้า กบข.”  รวม 10 รางวัล ดังนี้

เพาเวอร์แบงก์ 
5 รางวัล

กระบอกนำ้า กบข. 
5 รางวัล

รอรับของรางวัลจาก กบข. ได้เลย.....

1. คุณสุกิจ ประทุมชัย

2. คุณวิชญ์พล  รอดอยู่

3. คุณกาญจนา คงวันดี

4. คุณสถาปัตย์  ถวัลย์กิจดำารง

5. คุณประสาน สีตลรัศมี

1. คุณธนภัทร์ เด่ียววิไล

2. คุณสมยศ ประจันบาล

3. พ.จ.อ.ธัชชัย  ภู่ระหงษ์

4. คุณทศวรรณ  บุษปะเกศ

5. คุณดลรัตน์ รุจิวัฒนากร
* ผลการคัดเลือกของ กบข. จากรายชื่อผู้ที่ส่งคำาตอบ   
ครบถ้วน ถือเป็นที่สิ้นสุด... 

    ทาง กบข. จะคัดเลือกรายชื่อผู้ที่ส่งคำาตอบ 
ครบถ้วน รับชุดคอมโบดูหนัง รวม 10 รางวัล

  เป็นรางวัลประจำาเดือน พฤศจิกายน 2561

ตั๋วหนัง รางวัลละ 2 ใบ 
บัตรแลกชุดป๊อปคอร์น + นำ้าอัดลม 
รางวัลละ 1 ใบ

ส่ง คำาตอบ พร้อมชื่อ-สกุล
และที่อยู่ เพื่อลุ้นรับรางวัล มาที ่
  gpfmember@gpf.or.th 
ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561

ปัจจุบันคุณเลือกอยู่แผนการลงทุนใดกับ กบข.?
และพิจารณาเลือกแผนการลงทุนน้ีจากปัจจัยใด เพราะอะไร?
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