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	 เมื่อไม่ใช่ดอกเบี้ย	 ไม่ใช่เงินปันผล	 แล้วผล
ตอบแทนที่สมาชิกได้จากการออมและลงทุนผ่าน	
กบข.	จะดูได้จากอะไร	วารสาร	กบข.	ฉบับน้ีมีคำาตอบ
มาแจกแจงไขความกระจ่างเร่ือง	‘มูลค่าต่อหน่วยลงทุน’	
หรือ	NAV	per	Unit	:	NAV/Unit	ซึ่งใช้เป็นข้อมูล
บ่งช้ีว่า	นับต้ังแต่วันท่ีสมาชิกเร่ิมลงทุนกับ	กบข.	วันแรก
ณ	วันน้ันหน่วยลงทุนมีราคาก่ีบาท	จนถึงปัจจุบันหน่วย
ลงทุนมีการสะสมเพ่ิมมูลค่าเป็นหน่วยละก่ีบาท	 น่ันคือ
การสะท้อนภาพการเติบโตของเงินออมของสมาชิก	
เกริ่นไว้เท่านี้ก่อนจะติดตามอ่านรายละเอียดได้จาก
ในเล่ม	
	 ยังมีเคล็ดแนะนำาการลงทุนให้ได้มีเงินออม
ตามเป้าหมายที่ต้องการในวัยเกษียณ	 กับข้อมูลสิทธิ
พิเศษและสวัสดิการท่ีนำามาอัปเดทกันในฉบับน้ี	 ก่อนจะ
เปิดเข้าอ่านในเล่ม	กอง	บก.	ขอขอบคุณสมาชิกที่เป็น
แฟนคลับติดตามอ่านวารสาร	กบข.	ทีมงานขอน้อมรับ
คำาติชม	และข้อเสนอแนะของสมาชิก	โดยท่านสามารถส่ง
ความเห็นของท่านมาได้ท่ี	Email : member@gpf.or.th

ขอให้มีความสุขกับการอ่านค่ะ	
กองบรรณาธิการ  

	 คำาถามเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ	‘ความเข้าใจผิด’
ของสมาชิกบางท่านเกี่ยวกับกลไกการออมกับ	กบข.
ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านกองทุนที่มีหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขละม้ายคล้ายการลงทุนผ่านกองทุนรวม	 ไม่ใช่
การฝากธนาคาร	 ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์	 จึงไม่มี
การให้ประโยชน์ตอบแทนในรูปดอกเบี้ยตายตัว
เหมือนธนาคาร	ไม่มีการจ่ายเงินปันผลเหมือนเงื่อนไข
สหกรณ์	หากแต่	 กบข.	 จะนำาเงินออมของสมาชิก	
ท้ังส่วนท่ีเป็นเงินสะสมสมาชิกออมเอง	และเงินสมทบ
ที่รัฐช่วยสมาชิกออม	ไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ	เพื่อ
ให้ได้ผลตอบแทนการลงทุนจากสินทรัพย์เหล่านั้น	
ซึ่งเป็นการลงทุนแบบที่เรียกว่า	 ‘ถือยาว’	 เพราะกว่า
สมาชิกจะได้รับเงินคืนก็เมื่อเกษียณอายุราชการ

กบข. จ่ายเงินปันผลอย่างไร

ดอกเบี้ยถอนออกมาใช้ได้ไหม?   

แล้วได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่?

?
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	 พบกันเป็นประจำาท่ีน่ี	หน้า	3	วารสาร	กบข.	พ้ืนท่ีให้คุณถาม	แล้วเราจะสรรหา
คำาตอบมาให้คุณ	 สำาหรับคำาถามของสมาชิกที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับของที่ระลึก
ทุกคำาถาม	ฉบับนี้มีคำาถามไหนได้รับการคัดเลือกบ้าง	มาติดตามกัน

สมาชิกแจ้งเปลี่ยนแผนการลงทุนแล้ว จะมีผลเมื่อใด?

สมาชิกเสียชีวิตก่อนออกจากราชการ กบข. จะจ่ายเงินให้ใคร?

เงินก้อนที่ได้รับจาก กบข. กรณีเกษียณอายุราชการต้องเสียภาษีหรือไม่?

เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานดำาเนินการย่ืนเร่ืองขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบ e-pension ของ
กรมบัญชีกลางแล้ว เจ้าหน้าท่ียังต้องส่งเอกสารให้ กบข. อีกหรือไม่?

หากสมาชิกแจ้งเปลี่ยนแผนในช่วงวันที่	1–15	ของเดือน	จะมีผลในวันทำาการที่	5	นับถัดจากวันที่	15	
ของเดือนเดียวกัน	ส่วนสมาชิกที่แจ้งเปลี่ยนแผนในช่วงวันที่	16-วันสิ้นเดือน	(วันที่	30	หรือ	31)	
จะมีผลในวันทำาการที่	5	นับถัดจากวันสิ้นเดือนนั้น

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน	กบข.	คือ	คู่สมรส (จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย) และ ทายาทโดยธรรม 6 ลำาดับ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ดังนี้

	 กรณีก่อนเสียชีวิต	ถ้าสมาชิกได้ทำาพินัยกรรมไว้	ต้องให้ผู้จัดการมรดกตามคำาสั่งศาลเป็นผู้ติดต่อ
รับเงิน	กบข.	เพื่อแบ่งให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินตามพินัยกรรม

1.	ผู้สืบสันดาน		
2.	บิดา	มารดา	
3.	พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน	(กรณีไม่มีลำาดับ	1	และ	2)
4.	พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน	(กรณีไม่มีลำาดับ	1–3)
5.	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	(กรณีไม่มีลำาดับ	1–4)	
6.	ลุง	ป้า	น้า	อา	(กรณีไม่มีลำาดับ	1-5)

ไม่ต้องเสียภาษี	เพราะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำามาคำานวณคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เจ้าหน้าที่ไม่ต้องนำาส่งเอกสารให้	กบข.	เนื่องจากระบบ	e-pension	จะเชื่อมข้อมูลส่งมายัง	กบข.	ตามระบบ	
ส่วนเอกสารสามารถเก็บไว้ที่หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐาน

	 ส่งคำาถามของสมาชิกได้ท่ี		gpfmember@gpf.or.th	สำาหรับสมาชิก

เจ้าของคำาถามท่ีได้รับการคัดเลือกเผยแพร่ลงในคอลัมน์	Page	3	ถาม-ตอบ	ฉบับน้ี

รอรับกระเป๋าผ้าท่ีระลึกจาก	กบข.	ได้เลยค่ะ

PAGE 3 ถาม ตอบ
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HOT NEWS

ขย�ยเวล� “เพื่อนชวนเพื่อน”
ต�มคำ�เรียกร้อง... ถึงสิ้นเดือน ตุล�คมนี้ เท่�นั้น

ของรางวัลมากมาย
รอคุณอยู่

ติดต�มก�รประก�ศผลได้ท�ง 
Facebook และ Line

*กบข. สงวนสิทธิ์ประเภทของร�งวัลและก�รประก�ศผลร�งวัลถือเป็นที่สิ้นสุด

ดาวน์โหลด	หรือ	อัปเดท	Mobile	App	กบข.

ส่งเลขบัตรประชาชนและเบอร์มือถือของคุณ
มาที ่กล่องข้อความ	(Inbox)	ใน	Facebook	
หรือ	ส่งมาที่ข้อความแชทใน	Line	พร้อมระบุว่า	
“ร่วมสนุกกิจกรรม”	เพื่อยืนยันสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

คลิกเลือกเมนู	“กิจกรรม Social Media” 
ใน	Mobile	App	กบข.	แล้วกดติดตาม	กบข.	
ทั้ง	2	ช่องทาง
กด ‘Like’ Facebook	:	กองทุนบำาเหน็จบำานาญ
ข้าราชการ	(กบข.)
กด ‘เพิ่มเพื่อน’ ใน Line :	@GPFcommunity

คุณและเพื่อนยังมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากกิจกรรม	
“เพื่อนชวนเพื่อน”	ใน	Mobile	App	กบข.	ด้วย

กด	“กิจกรรม Social Media” แล้วเลือก
“ชวนเพื่อนดาวน์โหลด Mobile App กบข.”  
ระบบจะส่งรหัสไปให้เพ่ือนของคุณทาง	Facebook	
หรือ	Line
ให้เพ่ือนของคุณดาวน์โหลด	หรืออัปเดท	App	กบข.	
จากลิงก์ที่ไดร้ับ	แล้วให้เลือกเมนู	“กิจกรรม	Social	
Media”	 ใน	Mobile	 App	กบข.	 เพื่อใส่รหัส
ที่ได้รับมา
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ใครยังไม่ได้โหลดหรืออัปเดทแอป กบข. และชวนเพื่อน ต้องรีบเลย!

ต่อที่   1 ต่อที่   2



GPF JOURNAL5

COVER STORY

ชี้วัด กำ�ไร-ข�ดทุน
รู้ “NAV/Unit”

ลงทุนผ่านกองทุนรวม... เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรู้จักสิ่งชี้วัดท่ีดีท่ีสุด
ว่าผลตอบแทนท่ีได้รับกลับมาน้ันเป็น “กำาไร” หรือ “ขาดทุน”
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ชี้วัด กำ�ไร-ข�ดทุน

“ NAV/Unit ” หรือ “ มูลค่าต่อหน่วยลงทุน”	คือ	ราคา	“หน่วยลงทุน”	แต่ละหน่วยที่ผู้ลงทุน
หรือสมาชิกซื้อไว้กับกองทุนนั้น	 เมื่อผู้ลงทุนแจ้งขายหน่วยลงทุน	 (ขอรับเงินคืน)	 กองทุนจะดูจำานวนหน่วย
ลงทุนทั้งหมดที่ผู้ลงทุนมีอยู่ขณะนั้น	แล้วต้องมาคูณด้วย	NAV/Unit	ที่กองทุนประกาศ	ณ	วันขาย	ถึงจะรู้ว่าสมาชิก
จะได้รับเงินคืนกี่บาท	
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	 จะเห็นว่า	NAV/Unit	คือปัจจัยสำาคัญท่ีสะท้อนผลการดำาเนินงานของกองทุนในแต่ละช่วงเวลา	ถ้าเป็นกองทุน
ที่ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนไว้ยาว	ๆ 	ตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของกองทุนด้วยแล้ว	ผู้ลงทุนยิ่งไม่ต้องกังวลกับ
ความผนัผวนของสภาวะตลาดการลงทนุระยะสัน้						ซึง่อาจมขีึน้หรอืลงอยูต่ลอดเวลา					เพราะกวา่จะถงึเวลาทีม่สีทิธิข์าย
หน่วยลงทุนเพื่อรับเงินคืน...ก็อาจยังอีกนาน

7

	 NAV/Unit	จะเพิ ่มขึ ้นหรือลดลงทุกวันตามผลประกอบการลงทุนในวันนั ้น	โดยกองทุนส่วนใหญ่จะ
ประกาศ	NAV/Unit	เป็นรายวัน	ให้ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบเป็นประจำาสมำ่าเสมอ	ผ่านเว็บไซต์บ้าง
ณ	ที่ทำาการของบริษัทตัวแทนจำาหน่ายบ้าง

	 ซึ่ง	NAV/Unit	ในแต่ละวัน	คำานวณมาจากการนำา	NAV : Net Asset Value  หรือ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนประกอบด้วยทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมถือครองอยู่และผลประโยชน์ต่างๆ	ท่ีได้รับจากการลงทุน	หักค่าใช้จ่าย
และหน้ีสินของกองทุนรวมแล้ว	มาหารด้วย จำานวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของกองทุน	(หน่วยลงทุนที่มีนักลงทุนซื้อไว้)	

ขอบคุณข้อมูลจาก : คู่มือสมาชิกกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ
               ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
               www.aommoney.com

	 NAV/Unit	 เป็นตัวเลขท่ีสะท้อน
ผลการดำาเนินงานของกองทุนรวมได้ดี
ที่สุดโดยกองทุนรวมที่มีการดำาเนิน
งานดีจะมีกราฟแสดง	 NAV/Unit	 ใน
ทิศทางเพิ่มขึ้นจากช่วงเริ่มการลงทุน		
ไม่ได้ดู	NAV/Unit	จากปีใดปีหนึ่งเท่านั้น

		 ผูล้งทนุจะตอ้งรู	้ราคาตน้ทนุเฉล่ียตอ่หน่วยลงทนุ	(คำานวณจาก	“ยอดเงนิตน้ทัง้หมดทีซ่ือ้หนว่ยลงทนุ”	หารดว้ย
	“จำานวนหน่วยลงทุน”	ที่ผู้ลงทุนมีทั้งหมด	ณ	วันขายหน่วยลงทุน)	แล้วเทียบกับ NAV/Unit ณ วันขายหน่วยลงทุน

“กำาไร” หรือ “ขาดทุน” ดูอย่างไร ?

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

จำานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน
มูลค่าต่อหน่วยลงทุน 

(NAV/Unit)
=

หาก NAV/Unit ณ วันขายหน่วยลงทุน มากกว่า 
ราคาต้นทุนเฉล่ียต่อหน่วย ผู้ลงทุนจะอยู่ในฐานะ 

“กำาไร”

หาก NAV/Unit ณ วันขายหน่วยลงทุน น้อยกว่า 
ราคาต้นทุนเฉล่ียต่อหน่วย ผู้ลงทุนจะอยู่ในฐานะ 

“ขาดทุน”

ตัวอย่าง กราฟแสดงมูลค่าต่อหน่วยของกองทุนที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นโดยดูจากเส้นสีส้ม
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ขอบคุณข้อมูลจาก : คู่มือสมาชิกกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ
               ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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MUST READ

 ลองนึกถึงตัวเราในปี 2574 หรือ อีก 13 ปีนับจากนี้ ว่าในปีนั้นเราจะอายุเท่าไร สุขภาพกาย
จิตใจ การงาน การเงิน ของเราจะเป็นอย่างไร... ไม่ว่าในเวลานั้นเราจะอายุเท่าไร และกำาลังทำาอะไร 
เราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ “สังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอด” 
 สำานักงานสถิติแห่งชาติ ประเมินไว้ว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์” 
ในปี 2564 โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุ 20% และจะเพิ่มเป็น 28% ในปี 2574 นั่นคือตัวเลขสำาหรับ
การเป็น “สังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอด”

สังคมสูงวัยกับเงินในระบบบำ�น�ญ

9
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	 นอกจาก	อัตราผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นแล้ว	อัตราส่วนที่แสดงถึงสังคมสูงวัยยังมีแนวโน้มไป
ในทางที่ไม่ดีด้วยเช่นกัน	 เพราะนอกจากประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นแล้ว	 อัตราการเกิดยัง
ลดลงด้วย	เพราะเมื่อปี	2533	ผู้หญิงไทย	1	คนมีอัตราการเกิด	6	คน	แต่ในปัจจุบันลดลงมา
เหลือประมาณ	1.5	คน

อัตร�ผู้สูงอ�ยุ หรือ 
อัตร�ส่วนของผู้สูงอ�ยุ
ต่อประช�กร 100 คน 

แนวโน้ม ดัชนีก�รสูงอ�ยุ อัตร�ส่วนพึ่งพิงวัยสูงอ�ยุ 
และอัตร�ส่วนเกื้อหนุน พ.ศ. 2537-2560 

ท่ีมา : สำานักงานสถิติแห่งชาติ

ท่ีมา : รายงานการสำารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2560 
         โดย สำานักงานสถิติแห่งชาติ 
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 ดัชนีการสูงอายุ	คือ	อัตราส่วนประชากร
สูงอายุ	 (อายุ	 60	ปีขึ้นไป)	ต่อประชากรวัยเด็ก	 (อายุ
ตำ่ากว่า	15	ปี)	100	คน	เพิ่มจาก	22.6%	ในปี	2537	
เป็น	97.0%	ในปี	2560

 อัตราส่วนเกื้อหนุน คือ	อัตราส่วนประชากร
วัยทำางาน	(อายุ	15–59	ปี)	เทียบกับประชากรสูงอายุ	
(อายุ	 60	 ปีขึ้นไป)	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
การเกื้อหนุนที่คนในวัยทำางานจะสามารถดูแลผู้สูง
อายุ	1	คน	โดยในปี	2560	ลดลงเหลือเพียง	3.9	นั่น
หมายความว่า	มีคนที่อยู่ในวัยแรงงานเพียง	4	คน	จะ
เลี้ยงดูผู้สูงอายุ	1	คน	

 อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอาย	ุ คือ	 อัตราส่วน
ประชากรสูงอายุ	 (อายุ	 60	ปีขึ้นไป)	 ต่อประชากรวัย
ทำางาน	(อายุ	15-59	ปี)	100	คน	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อ
เนื่อง	โดยเพิ่มขึ้นจาก	18.1%	ในปี	2554	เป็น	22.3%	
ในปี	 2557	 และเพิ่มขึ ้นเป็น	 25.3%	 ในปี	 2560	
เท่ากับว่า	“ประชากรวัยทำางาน	100	คน	จะต้องรับ
ภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุประมาณ	25	คน”

	 หลายคนอาจจะมีคำาถามว่า	ทำาไมเราต้อง	“สนใจ”	
การเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์	 โดยเฉพาะถ้าเรายัง
ไม่ใช่ผู้สูงวัย...	ทำาไมต้องแคร์
	 แต่เราอาจจะไม่รู้ว่า	นี่คือ	“ความรับผิดชอบ
ร่วมกัน”	เพราะรัฐบาลต้องดูแลประชาชนผู้สูงอายุด้วย
งบประมาณที่มากขึ้น	 จากเงินภาษีของประชาชนที่มี
รายได้	 เพราะฉะนั้นการเข้าสูงสังคมสูงวัยจึงไม่ได้เป็น
เพียง	“ภาระให้ลูกหลาน”	แต่ยังเป็น	“ภาระของรัฐบาล”
และ	“ผู้เสียภาษี”	ด้วย	
	 สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	 กระทรวงการคลัง	
เคยประเมินภาระงบประมาณด้านสวัสดิการชราภาพ
ที่จะต้องดูแล	 ซึ่งประกอบด้วยเงินบำาเหน็จบำานาญ
ข้าราชการ	 เบี ้ยยังชีพคนชรา	 เงินสมทบกองทุน
บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	 (กบข.)	 กองทุนประกัน
สังคม	 และกองทุนการออมแห่งชาติ	 (กอช.)	 ว่า	
ในปี	 2564	 รัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณท้ังหมดเกือบ	
6	แสนล้านบาท	และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง	
8.73	แสนล้านบาท	หรือ	เกือบ	3%	ของจีดีพีในปี	2568	

ภาระงบประมาณด้านสวัสดิการชราภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
อาจกระทบเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว 

ท่ีมา :  สำานักนโยบายการคลัง และสำานักนโยบายการออมฯ สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
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	 ขณะที่สำานักงบประมาณรายงานตัวเลข
งบประมาณที่จัดสรรเพื่อดูแลสังคมผู้สูงอายุว่า	ในปี	
2568	ต้องใช้งบประมาณ	3.62	แสนล้านบาท	เพ่ิมจาก
ปัจจุบันกว่า	 47%	 และจะเพิ่มเป็น	 4.78	 แสนล้าน
บาท	ในปี	2578	ซึ่งเป็นปีที่จำานวนผู้สูงอายุขึ้นไปถึง	
30.8%	ของจำานวนประชากร	คิดเป็นจำานวน	 20.3	
ล้านคน		
	 โดยเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปีงบประมาณ	2560	ที่
รัฐจัดสรรงบประมาณที่	 2.46	 แสนล้านบาท	 สำาหรับ
ผู้สูงอายุ	 11.7	 ล้านคน	หรือ	 17.12%	ของจำานวน
ประชากรทั้งประเทศ
	 อย่างไรก็ตาม	“ตัวเลข”	ของรายงานแต่ละฉบับ
อาจแตกต่างกันไปตามบริบทของการจัดทำารายงาน	
แต่ส่ิงท่ีเป็นประเด็นแน่นอน	คือ	ประเทศไทยจะใช้เงิน
จำานวนมหาศาลในการดูแลผู้สูงอายุ

	 นอกจากน้ี	 ไม่ใช่แค่รัฐบาลเท่าน้ันท่ีต้องจัดสรร
เงินเข้ามาในระบบบำาเหน็จบำานาญของไทย	 แต่พวก
เราเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยส่วนหนึ่ง	แม้ว่าการเป็น
ข้าราชการ	เป็นสมาชิก	กบข.	จะได้เปรียบอาชีพอื่นๆ	
อยู่บ้าง	 เพราะเมื่อเกษียณอายุจะมีทั้งเงินบำาเหน็จ
บำานาญจากรัฐบาล	บวกกับเงิน	กบข.	แล้วยังสามารถ
ออมได้เอง	 ผ่านกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	 (RMF)	
และการทำาประกันชีวิต	 ซึ่งทำาได้ทั้งประกันชีวิตทั่วไป
และประกันชีวิตแบบบำานาญ	

ภาพรวมระบบบำาเหน็จบำานาญของประเทศไทย

ท่ีมา :  สำานักนโยบายการคลัง และสำานักนโยบายการออมฯ สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ท่ีมา : สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และ หนังสือการสร้างพลังของสังคมผู้สูงวัยด้วยกลไกตลาดทุน 
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	 ถ้าดูจากจำานวนเงินออมและเงินลงทุนในภาคครัวเรือนของประเทศไทยรวมกันแล้วมีมากถึง	
16.6	 ล้านล้านบาท	 แต่ส่วนใหญ่อยู่ในบัญชีเงินฝาก	 ซึ่งไม่ใช่รูปแบบการออมที่เหมาะสมสำาหรับการ
เตรียมตัวเกษียณในอีก	10-20	ปีข้างหน้า	เพราะเงินฝากแทบจะไม่เพิ่มค่าเลยในแต่ละปี	
	 นอกจากนี้	ถ้าตัดส่วนที่ไม่น่าจะเป็นการออมและการลงทุนเพื่อการเกษียณ	ได้แก่	กองทุนรวม	
(ไม่รวม	 RMF)	 กองทุนส่วนบุคคล	 และเงินฝากของภาคครัวเรือน	 โดยดูเฉพาะจำานวนเงินที่อยู่ในระบบ
บำาเหน็จบำานาญของประเทศไทย	ที่ประกอบด้วย	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ	 กบข.	
เงินกองทุนประกันสังคม	และ	RMF	จะมีมูลค่าประมาณ	3.54	ล้านล้านบาท
	 เหมือนจะเป็นตัวเลขมหาศาล	 โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุของ
รัฐบาล	แต่ต้องไม่ลืมว่า	เงินจำานวนนี้เป็นการออมของ	“แรงงานในระบบ”	ซึ่งมีอยู่ประมาณ	17	ล้านคน	
เพราะฉะนั้นถ้านำาเงินออมในระบบบำาเหน็จบำานาญมาหารเฉลี่ยกับจำานวนแรงงานในระบบ	(แบบคร่าวๆ)	
จะเท่ากับว่า	แต่ละคนมีเงินออมประมาณ	2	แสนบาทเท่านั้นเอง

การออมและการลงทุนภาคครัวเรือน - มิ.ย. 2561

*กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ-มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ กบข. ณ ส้ินปี ตามรายงานมูลค่า
  กองทุนส่วนสมาชิก

ท่ีมา : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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	 ขณะที่แรงงานนอกระบบอีก	 22	 ล้านคน
บวกกับวัยแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในตลาดแรงงานอีก	
6	ล้านคน	ไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า	พวกเขามีเงินออมเพื่อ
เกษียณหรือไม่	 และออมอย่างไร	 (ในจำานวนมีเพียง	
5.6	แสนคนที่มีเงินออมกับ	กอช.	มูลค่ารวม	3,440	
ล้านบาท	เมื่อสิ้นเดือน	ส.ค.	2561)
	 นอกจากนี้	ยังมีข้อมูลอีกว่า	แม้จะเป็นการ
ลงทุนเพื่อไว้ใช้ในวัยเกษียณ	 แต่คนส่วนใหญ่ก็ยัง
เลือกที่จะแบ่งเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปทิ้งไว้ในสินทรัพย์
ความเสี่ยงตำ่าที่มีโอกาสได้ผลตอบแทนน้อย	ทำาให้
เงินเติบโตไม่ทันกับความต้องการใช้เงินในอนาคต
	 สาเหตุที่ทำาให้คนส่วนใหญ่ไม่กล้าลงทุนใน
สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง	แม้ว่าจะมีโอกาสได้ผล
ตอบแทนสูงกว่า	 ก็เพราะความกลัว	 กลัวจะขาดทุน	
กลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับความผันผวน	 ซึ่งเป็น
เรื่องที่น่ากลัวจริงๆ	 ถ้าเป็นการลงทุนระยะสั้น	 เลือก
ลงทุนโดยไม่ได้พิจารณาปัจจัยพื้นฐาน	และไม่จัดสรร
สินทรัพย์ให้เหมาะสม
	 แต่สำาหรับการลงทุนระยะยาว	 ตลาดหุ้นไทย
เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีว่า	 “ไม่มีอะไรต้องกลัว”	 เพราะ
แม้ว่าในแต่ละปีตลาดหุ้นอาจจะมีบวกบ้าง	ลบบ้าง	
ผันผวนรุนแรงบ้างในบางปี	แต่โดยเฉลี่ยตั้งแต่มีตลาด
หุ้นไทย	 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผล
ตอบแทนเฉลี่ยประมาณ	8-10%	
	 นอกจากนี้	ถ้าเลือกลงทุนแบบสมดุลตามอายุ	
ที่มีผู้จัดการกองทุนคอยปรับสัดส่วนการลงทุน	 เลือก
สินทรัพย์ที่เหมาะสม	 และระหว่างทางยังหาจังหวะ
ลงทุนที่ช่วยเพิ่มกำาไร	หรือ	ลดความเสี่ยง	จะยิ่งทำาให้
เงินลงทุนงอกเงยได้อย่างมั่นคง	เหมือนกับที่	กบข.	
ปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาด
อยู่เสมอ

	 ตัวอย่างสถานการณ์ในช่วงต้นปีตลาดหุ้น
ไทยผันผวนสูง	 กบข.	 ก็ปรับลดลงสัดส่วนการลงทุน
หุ้นไทยลง	 รวมทั้งปรับนโยบายลงทุนตราสารหนี้
ให้เหมาะกับแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นอีกด้วย...	 เพื่อให้
สมาชิก	 กบข.	 พร้อมรับมือกับ	 “สังคมผู้สูงวัยระดับ
สุดยอด”	 ได้อย่างสบายใจ	 แต่ถ้ายังไม่สบายใจกับ
จำานวนเงินที่มีอยู่ในระบบ	 ก็สามารถเปลี่ยนแผนการ
ลงทุนหรือเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการที่คุณ
ได้ศึกษาข้อมูลอย่างมั่นใจก่อนตัดสินใจลงทุน
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INTERVIEW
    เก่าไป...ใหม่มา ฉบับท่ีแล้วได้มีโอกาสสัมภาษณ์สมาชิก กบข. ท่ีเกษียณ
อายุราชการประจำาปี 2561 ฉบับเดือนตุลาคมนี้ต้อนรับปีงบประมาณใหม่ 2562 วารสาร กบข. ได้รับเกียรติ
จากข้าราชการบรรจุใหม่น๊ิง! มาถ่ายทอดความรู้สึกและแนวคิดการลงทุนออมเงินระยะยาวกับ กบข. ทำาให้เห็นว่า
จากข้าราชการรุ่นพ่ีมาถึงข้าราชการรุ่นใหม่มีความสนใจมากข้ึนท่ีจะวางแผนการเงินระยะยาว และเข้าใจการออม
กับ กบข. มากขึ้น เพื่อนำาไปสู่เป้าหมายวัยเกษียณที่แต่ละคนวาดฝันไว้  เพราะการวางแผนเกษียณเป็นเรื่อง
ที่คนยุคใหม่ไม่ควรชะล่าใจอีกต่อไป...

 กบข. เป็นอีกช่องทางหนึ ่งในการออมเงินของข้าราชการครู 
โดยการออมเงินน้ีเป็นการสร้างความม่ันคงด้านรายได้ให้แก่ข้าราชการครู
ในชีวิตหลังเกษียณ โดยข้าราชการยังมีรายได้ในการดำารงชีพหรือ
ลงทุนสำาหรับการทำาธุรกิจเล็กๆ ของตัวเองได้ นอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษ
อื่นๆ ซึ่งเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกของ กบข. 
 การออมเงินเป็นเรื่องของการวางแผนการใช้เงินของแต่ละบุคคล
สำาหรับตัวดิฉันเองคิดว่าการออมเงิน 3% จากเงินเดือนที่ได้รับ เป็นการ
ออมที่เพียงพอสำาหรับการเริ่มต้นชีวิตการทำางาน เป็นการออมที่เรายัง
มีเงินเพียงพอสำาหรับรายจ่ายในแต่ละวันหรือแต่ละเดือน โดยในอนาคต
คาดว่าคงจะมีการออมเงินมากกว่าร้อยละ 3 ของเงินเดือนท่ีได้รับ เน่ืองจาก
มีการวางแผนในการสร้างความมั่นคงของชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น และอนาคต
เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เราอาจจะมีความจำาเป็นในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการลงทุนทำากิจการส่วนตัว ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง หรือ
ปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัย

 ในวัยเกษียณ เป็นวัยที่ผู้ที่ทำางานมาอย่างหนักเป็นเวลายาวนาน
ต้องได้รับการพักผ่อนและไม่ต้องคอยมาเครียดเรื่องการเงิน เพราะคาด
ว่าน่าจะมีปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ปัญหาสุขภาพ ผมเชื่อว่าการออมเงินกับ 
กบข. น่าจะทำาให้ปัญหาทางด้านการเงินหมดไปและได้ใช้ชีวิตบั้นปลาย
อย่างมีความสุขครับ 
 โดยการลงทุนออมกับ กบข. ร้อยละ 3 จากเงินเดือนนั้นถือว่าเป็น
สัดส่วนที่เหมาะสมแล้ว เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่อนข้างมากเมื่อเทียบ
กับเงินเดือนในปัจจุบันของข้าราชการ แต่ในอนาคตอันใกล้น่าจะต้องมีการ
ปรับสัดส่วนการลงทุนเพ่ิมตามการปรับข้ึนเงินเดือน และด้วยอายุท่ียังไม่มาก
น่าจะรับความเสี่ยงได้มากกว่าในช่วงบั้นปลาย รวมทั้งต้องศึกษาข้อมูล
การลงทุนอย่างสม่ำาเสมอไม่ปล่อยปละละเลย พร้อมประเมินผลการลงทุน
ในแต่ละปีและปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
ในช่วงน้ันๆ เพราะมิเช่นน้ันแล้วเงินออมท่ีเราเก็บออมมาเป็นเวลาหลายสิบปี 
อาจจะขาดหายหรือไม่เพียงพอต่อการดำารงชีพในช่วงบ้ันปลายได้ ส่วนเงิน
ที่รัฐสบทบให้ ผมคิดว่าน่าจะมีสัดส่วนที่สูงขึ้นตามสัดส่วนเงินที่เราลงทุน
ออมไป โดยอาจจะกำาหนดเพดานสูงสุดตามท่ีรัฐพิจารณาจากปัจจัยเร่ือง
ค่าครองชีพในปัจจุบันและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี

นางสาวพัสตราภรณ์  ทองมา

นายธนิสร ทิพอ้าย

ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
โรงเรียนตันหยงมัส จ.นราธิวาส

นักบริหารทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
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นายจีระศักดิ์  กลมเกลี้ยง
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จ.พิษณุโลก

 ผมมองว่าการท่ีมีกองทุนบำาเหน็จบำานาญ
ข้าราชการ “เป็นตัวช่วยทางการเงินที่ดี” ให้กับชีวิต
วัยเกษียณ ที่จะช่วยเสริมให้การใช้ชีวิตหลังเกษียณ
เต็มไปด้วยความสุขกาย สบายใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระของลูกหลานใน
อนาคต แม้ว่าวัยเกษียณเป็นวัยที่ยังห่างไกลจากช่วง
ชีวิตในปัจจุบันของผม แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าวัยเกษียณ
เป็นช่วงเวลาท่ีสำาคัญท่ีสุดของชีวิต เพราะมี “รายจ่าย
มากกว่ารายรับ” เช่น ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน ค่ารักษา
พยาบาล ค่าเดินทาง ฯลฯ หากไม่วางแผนทางการ
เงินไว้ใช้หลังเกษียณ อาจทำาให้คุณภาพชีวิตในช่วง
นั้นมีความยากลำาบากและเป็นภาระของลูกหลานได้
 ผมถือว่าการลงทุนออมร้อยละ 3 และรัฐบาล
สมทบให้อีกร้อยละ 3 เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมแล้ว
สำาหรับช่วงอายุและฐานเงินเดือนปัจจุบันของผม 
เพราะไม่กระทบต่อภาระทางการเงินท่ีจะนำามาใช้จ่าย
ในชีวิตปัจจุบัน และหากมองถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ
หลังเกษียณอายุราชการก็คุ้มค่าที่จะลงทุน

 โดยในอนาคตถ้าผมมีฐานเงินเดือนท่ีปรับ
เพิ่มขึ้น ผมตั้งใจที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนมากกว่า
ในปัจจุบันอย่างแน่นอน และหากมีรายได้ท่ีมากกว่าราย
จ่ายค่อนข้างมาก ก็จะเพิ่มการลงทุนในสัดส่วนที่สูง
ตามไปด้วย นั้นหมายความถึงผลตอบแทนที่จะสูง
ขึ้นตามไปด้วยเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้ว และจะ
ยิ่งทำาให้ชีวิตหลังเกษียณของผมมีความสุข ไร้ความ
กังวลทางด้านการเงิน ไม่เป็นภาระต่อคนในครอบครัว
และสังคม

E-mail : gpfmember@gpf.or.th

ท่านที่ได้รับคัดเลือกลงคอลัมน์ 
Interview รับของที่ระลึกสุดพิเศษ

จากวารสาร กบข. ไปเลย

เชิญชวน!
สมาชิก กบข. ร่วมบอกเล่า

ความรู้สึกประทับใจเกี่ยวกับ กบข. 
ที่อยากบอกต่อให้เพื่อนสมาชิกได้รับรู้

หรือมีส่วนร่วมด้วย เช่น 
“ชวนเลือกแผนการลงทุน” 

“สิทธิพิเศษที่ได้รับ” 
“การออมเพิ่ม” 

“การออมต่อ” ฯลฯ  
... ส่งมาได้ที่ ...
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ACTIVITIES

พฤศจิก�ยน 2561

จ.ขอนแก่น
สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก กบข. เท่านั้น
(สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน)

หลักสูตร ช� ก�แฟสด หลักสูตร ขนมมันสำ�ปะหลัง

หลักสูตร ขนมบ้�บิ่น หลักสูตร ซ�ล�เป�ไส้หมู หลักสูตร ถั่วแปบเบญจรงค์

ค่�สมัคร! เพียงหลักสูตรละ 199 บ�ท 
รับจำ�นวนจำ�กัด หลักสูตรละ 20 คน/รอบ เท่�นั้น

รอบเช้� 9.00-12.00 น.  
รอบบ่�ย 13.00-16.00 น.

ณ โรงแรมเจริญธ�นี

7 พฤศจิก�ยน 2561 

(1 ท่�น / 1 สิทธิ์ / เลือกได้ 2 หลักสูตร) 

ขั้นตอนก�รสมัคร
ด�วน์โหลดใบสมัครและดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.gpf.or.th เลือกเมนู “สวัสดิก�ร” »» 
“เพิ่มร�ยได้”

*ส�ม�รถให้ผู้อื่นเข้�อบรมแทนได้
ประก�ศร�ยชื่อผู้มีสิทธ์ิ ท�ง www.gpf.or.th 
ในวันที่ 4 พฤศจิก�ยน 2561

กรอกใบสมัครส่งแฟกซ์ม�ที่ 02-6361691 
ฝ่�ยสวัสดิก�รสม�ชิก กบข. 
ภ�ยในวันที่ 3 พฤศจิก�ยน 2561
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ผู้เข้าร่วม	:	ข้าราชการในจังหวัด	รวม	107	คน	
เวลา-สถานที่	:	วันที่	4-6	กันยายน	2561	
เวลา	9.00-16.00	น.	ณ	โรงแรมเทพนคร
จัดโดย	:	กบข.

ผู้เข้าร่วม : ข้าราชการในจังหวัด	รวม	234	คน	
เวลา-สถานที่ : วันที่	17-18	กันยายน	2561	
เวลา	8.30-16.30	น.	ณ	โรงแรมเลิศวิจิตร
จัดโดย : กบข.

จ.บุรีรัมย์

จ.อำ�น�จเจริญ

กันย�ยน 2561
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ผู้เข้าร่วม : ข้าราชการในหน่วยงาน	รวม	46	คน
เวลา-สถานที่	:	วันที่	18	กันยายน	2561	
เวลา	13.00-16.00	น.	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	10	
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
จัดโดย	:	สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ	
(ประสานทาง	กบข.	เป็นวิทยากร)

ผู้เข้าร่วม : ข้าราชการในหน่วยงาน	รวม	60	คน
เวลา-สถานที่	:	วันที่	25	กันยายน	2561	
เวลา	13.00-16.00	น.	ณ	อาคารบุรุษรัตน์	สตน.ทบ.
จัดโดย	:	สำานักงานตรวจสอบภายในทหารบก
(ประสานทาง	กบข.	เป็นวิทยากร)

ผู้เข้าร่วม : ข้าราชการในจังหวัด	รวม	85	คน
เวลา-สถานที่	:	วันที่	20-21	กันยายน	2561	
เวลา	9.00-16.00	น.	ณ	โรงแรมริเวอร์	ซิตี้
จัดโดย	:	กบข.

จ.กรุงเทพมห�นคร

จ.กรุงเทพมห�นคร

จ.มุกด�ห�ร
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นัดทั่วไป...

นัดหน่วยง�น...

กบข. จัดให้ทุกท่�น

กบข. ก็จัดให้

จัดกิจกรรมวันละ 2 รอบ รอบเช้า 9.00 - 11.30 น. / รอบบ่าย 13.30  - 16.00 น.

เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 9.00-11.00 น.

สมาชิก กบข. หรือ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่สนใจเข้าร่วม กรุณาแจ้งล่วงหน้าได้ที่...

เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th

เลือก“สมาชิกสัมพันธ์สัญจร”

คลิกสมัครเข้าร่วมตามวันที่ประสงค์ 
และระบุข้อมูลประจำาตัว

คลิก “ลงทะเบียน” ด้านล่างจอ

เลือกเมนู “สมาชิก”

Line กบข. (ID Line : @GPFcommunity)

ชื่อ-สกุล 

เลขบัตรประจำาตัวประชาชน 

เบอร์มือถือที่ติดต่อได้

และรอบเวลา-วันที่ประสงค์จะเข้าร่วม

พิมพ์ขึ้นต้นว่า “กบข.” ตามด้วย

กบข. / นายออม มั่งมี / 1234567890123 / 
081-2345678 / เช้าหรือบ่าย 27 มี.ค. 61

ตัวอย่าง

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

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

พฤศจิก�ยน 2561สัญจร...

จ.ขอนแก่น

สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ

จ.อุทัยธ�นี

สำ�นักง�นส่งเสริมและพัฒน�
คุณภ�พชีวิตคนพิก�รแห่งช�ติ

สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด

กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อม

สำ�นักง�นม�ตรฐ�นสินค้�และ
อ�ห�รแห่งช�ติ

จ.นครศรีธรรมร�ช
ณ โรงแรมเจริญธ�นี ณ โรงแรมห้วยข�แข้งเชษฐศิลป์ ณ โรงแรมทวินโลตัส

5-7 พฤศจิก�ยน 2561 

6 พฤศจิก�ยน 2561 

15-16 พฤศจิก�ยน 2561 

8 พฤศจิก�ยน 2561 

27-29 พฤศจิก�ยน 2561 

15 พฤศจิก�ยน 2561 20 พฤศจิก�ยน 2561 

20

เวลา 9.00-12.00 น.

เวลา 13.00-14.30 น. เวลา 9.00-12.00 น.

*วันที่ 5 พ.ย. อบรมหัวข้อ “วางแผนทางการเงิน” *วันที่ 27 พ.ย. อบรมหัวข้อ “วางแผนทางการเงิน”
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 วัยสามสิบยังแจ๋ว... หลายคนอาจยังเพลิดเพลินกับการ
ทำางาน การใช้เงินไปกับการท่องเท่ียว การอยู่กิน การมีบ้าน การสร้างครอบครัว
จนอาจจัดคิวการวางแผนการเงินในระยะยาวไปอยู่ปลายแถวหรือไม่ได้
นึกถึงเลย กว่าจะถึงคิวหรือนึกถึงก็เหลือเวลาไม่นานในการทำางานหารายได้
ที่จะเอามาแบ่งเป็นเงินออมไว้ใช้ในวัยเกษียณ ...วัยที่หารายได้ได้้น้อยลงหรือ
ไม่มีเรี่ยวแรงหารายได้แล้ว...

 แม้จะเป็น ข้าราชการ ที่มีเงินบำานาญกินทุกเดือนก็ตาม แต่อาจไม่เพียงพอใช้จ่ายให้ชีวิตมีความสุขกาย
สุขใจก็ได้ เพราะเงินบำานาญที่ได้รับอาจไม่เพียงพอกับมูลค่าสินค้าและบริการที่ปรับราคาเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ 
ที่สำาคัญการเริ่มเก็บออมตั้งแต่อายุยังน้อย จะได้ทยอยเก็บออมเงินทีละนิดทีละน้อยแบบไม่เหนื่อย เพราะมีเวลา
เหลืออีกนานกว่าจะถึงวัยเกษียณที่ต้องใช้เงิน ทำาให้ระหว่างทางเมื่อหักเงินออมไว้แล้ว จะเหลือเงินไว้ใช้อยู่ใช้กินได้
แบบสบายๆ ดังนั้นตอนที่อายุไม่มากนัก ยังมีเวลาทำางานได้อีกมากกว่า 25 ปี และอยากมีเงินล้านตอนเกษียณ ก็ควร
แบ่งเงินเก็บออม ไปออมผ่านทางเลือกต่างๆ ที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนที่พึงพอใจ รองรับความต้องการใช้ชีวิตใน
วัยเกษียณของเราได้ มาลองดูตัวอย่าง... ถ้าสามารถออมได้เดือนละ 2,500 บาท มีระยะเวลาลงทุนออม 30 ปี แล้ว
ตัวช่วยทางเลือกใด จะสร้างเงินได้กี่ล้าน ตามที่คุณอยากได้ตอนเกษียณ ไปดูตัวอย่างกัน

wow

ออม 2,500 บ�ท/เดือน 
ก็มี เงินล้�น ในวันเกษียณได้
ยิ่งอ�ยุน้อย...ยิ่งได้เปรียบ อย�กมีกี่ล้�น...เลือกได้ต�มใจคุณ

21

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

*คำานวณผลตอบแทนแบบอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2549 - 2559 
ของเงินฝากประจำา 1 ปี (เฉลี่ย 5 ธนาคารใหญ่) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล และดัชนีผลตอบแทนรวมหุ้น 
SET TRI เท่ากับ 1.82%, 5.36% และ 12.88%
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*คำานวณผลตอบแทนแบบอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2549 - 2559 ของเงินฝากประจำา 1 ปี (เฉลี่ย 5 ธนาคารใหญ่) 
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล และดัชนีผลตอบแทนรวมหุ้น SET TRI เท่ากับ 1.82%, 5.36% และ 12.88%

 สำาหรับ... ผู้ที่ไม่มีเวลามานั่งเฝ้าติดตามความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุน หรือยังไม่เชี่ยวชาญ
ที่จะวางแผนลงทุนด้วยตัวเอง อาจเลือกลงทุนผ่าน “กองทุนรวม” ที่จะมีผู้เชี่ยวชาญวางแผนการลงทุนให้  ซึ่งเรา
ต้องศึกษาข้อมูลการลงทุนควบคู่ไปด้วยเพื่อเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับตนเอง ช่วยสร้างโอกาสในการรับ
ผลตอบแทนมากที่สุด

 หลายคน... อาจผิดหวังในผลตอบแทนการลงทุนได้ ไม่ว่าจะขาดทุนจนเกินรับไหวจากการเสี่ยง
มากเกินไป หรือเสียดายที่น่าจะได้กำาไรมากกว่านี้ทั้งที่ยังรับความเสี่ยงได้อีก เพราะไม่ได้รู้จักใจตนเองมากพอหรือ
ไม่ได้คำานึงถึงความเสี่ยงการลงทุน ผู้ลงทุนจึงควรประเมินระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ก่อนตัดสินใจวางแผน
การลงทุน เพื่อให้การลงทุนช่วยสร้างผลตอบแทนที่ถึงจะน้อยหรือมากก็อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเพียงพอกับ
การใช้ชีวิตในวัยเกษียณ...
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CLINIC INSURANCE
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หน้านี้...มีรางวัล

กิจกรรมร่วมสนุกกับ ว�รส�ร กบข. ฉบับประจำ�เดือน ตุล�คม 2561

ขอแสดงความยินดีกับผู้ร่วมกิจกรรมคอลัมน์  
“หน้านี้...มีรางวัล” ในวารสาร กบข. ฉบับประจำาเดือน 
กันยายน 2561 มีผู้ตอบถูกทั้งหมด 21 ท่าน 
จากที่กำาหนด 20 รางวัล กบข. จัดรางวัล 
“ชุดสมุดบันทึก ปากกา และกระเป๋าผ้าใส่เครื่องเขียน 
กบข.”  ให้ทุกท่าน ดังนี้

ครั้งที่ 1
เงิน

NAV/Unit อยู่ที่

ได้หน่วยลงทุน

ครั้งที่ 2

รอรับของรางวัลจาก กบข. ได้เลย.....

1. คุณอากร พุทธรักษา

2. คุณณัฐนันทพร ดาเหล็ก

3. คุณรัชนีวรรณ ต่ายเพ็ชร

4. คุณพิธุกานต์ แซ่หว่าง

5. คุณธณกมล สีหมากสุก

6. คุณภรณ์ภัสสรณ์ จ่าชัยภูมิ

7. คุณอารีย์ ทองเดช

8. คุณพิมนภัทร์ พันทนา

9. คุณวราพร ใยบัว

10. คุณศิรินันท์ ไหมคง

11. คุณผทายวุธ นวลอนงค์

12. พ.ต.ท.หญิง ขนิษฐา พวงลูกอิน

13. คุณประภาภรณ์ อัครจินดานนท์

14. คุณพงศกร ดวงภักดี

15. คุณจินตนา ไวรางกูร

16. คุณจีระนันท์ เจียกวัฒนา

17. แพทย์หญิงพงศ์วิไล วิลัยพงษ์

18. คุณสุภาพรรณ บุญสืบชาติ

19. คุณวรวรรณ รักษาสังข์

20. คุณธีรพล เดโชเกียรติถวัลย์

21. คุณทิวานนท์ สมนาม

* ผลการสุ่มคัดเลือกรายชื่อผู้ที่ตอบถูก
   ถือเป็นที่สิ้นสุด... 

ท�ง กบข. จะสุ่มคัดเลือกร�ยชื่อผู้ที่ตอบถูก 
จำ�นวน 10 ท่�น รับ 
      เพ�เวอร์แบงค์ 5 ร�งวัล 
      กระบอกนำ้� 5 ร�งวัล 
เป็นร�งวัลประจำ�ฉบับเดือนตุล�คม 2561

ส่ง คำ�ตอบ พร้อมชื่อ-สกุล
และที่อยู่ เพื่อลุ้นรับร�งวัล ม�ที ่
  gpfmember@gpf.or.th 
ภ�ยในวันที่ 31 ตุล�คม 2561

วันซื้อหน่วยลงทุน วันขายหน่วยลงทุน ราคาต้นทุนเฉล่ียต่อหน่วย

1,000 บาท มีจำานวน ≈ 167 หน่วย 12 บาท/หน่วย
10.37 บาท/หน่วย NAV/Unit อยู่ท่ี 12.58 บาท/หน่วย

≈ 95 หน่วย

ได้เงินคืน ≈ ....?.... กำาไร? ขาดทุน?
≈ 72 หน่วย

13.64 บาท/หน่วย

1,000 บาท

ผู้ลงทุนร�ยนี้ “ได้เงินคืนเท่�ไหร่” 
“NAV/Unit ณ วันข�ย เป็นกำ�ไร หรือ ข�ดทุน”?
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