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	 ในเดือนเมษายน	 มีเทศกาลที่สำาคัญคือเทศกาล
สงกรานต์	 หรือวันปีใหม่ไทย	 ดิฉันขอถือโอกาสนี้สวัสดี
ปีใหม่ไทยกับท่านสมาชิก	กบข.	ขอให้ทุกท่านมีความสขุ
สดชื่น	 คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการนะคะ	
หลายๆ	 ท่านคงเตรียมตัวกลับไปหาครอบครัวท่ีต่างจังหวัด
หรือออกไปท่องเที่ยวตามที่ตั้งใจไว้	 ก็ขอให้ทุกท่านใช้
เวลาในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุข	
และปลอดภัยในการเดินทางกันทุกคนนะคะ
	 สำาหรับ	 GPF	 Journal	 ฉบับนี้ยังคงคัดสรร
เรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารเงินดีๆ	มีสาระมาฝากท่าน
สมาชิกเช่นเคย	เริ่มจากคอลัมน์	Cover	Story	นำาเสนอ
เรื่อง	“พลังของดอกเบี้ยทบต้น เชื่องช้าแต่น่าชื่นใจ”	ที่
จะช่วยทำาให้เงินออมของท่านงอกเงยได้อย่างที่ท่านคาด
ไม่ถึงเลยทีเดียว	
	 ส่วนคอลัมน์	Must	Read	นำาเสนอเรื่อง	“ระบบ
บำานาญแบบพกพา : ระบบบำานาญเพ่ืออนาคต” ที่จะ
ทำาให้ท่านทราบถึงแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมสูงวัยและ
ความเสี่ยงที่จะมีเงินไม่พอใช้ในช่วงชีวิตหลังเกษียณ	
สำาหรับคอลัมน์	 Wow	 ฉบับนี้	 นำาเสนอเรื่อง	 “บริการ
พร้อมเพย์ (PromptPay)”	 ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวก
ในการทำาธุรกรรมทางการเงินแก่ทุกท่านได้มากยิ่งขึ้น	
และยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมายภายในเล่มรอให้
ท่านติดตามนะคะ

	 สำาหรับสมาชิกที่ เคยไปทานอาหารในร้าน
อาหารที่เข้าร่วมโครงการ	อิ่มทั่วไทยจ่ายไม่แพง	แนะนำา
ให้พลิกไปท่ีหน้า	25	 ร่วมสนุกตอบคำาถามง่ายๆ	 เพียงแชร์
ประสบการณ์ว่าท่านเคยรับประทานที่ร้านอะไร	 และสิ่ง
ใดที่อยากบอกต่อ	เพื่อลุ้นรับของรางวัลจาก	กบข.	ค่ะ	
	 ห ากท่ านสมาชิ กมี คำ า ถ ามหรื อ ข้ อส งสั ย	
ต้องการติดต่อ	 กบข.	 สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข	
1179	 ภายในวันและเวลาทำาการ	 หรือส่งอีเมลมาได้ที่	
member@gpf.or.th	 และท่านสามารถติดตามข่าวสาร	
โครงการกิจกรรมของ	กบข.	รวมไปถึงสวัสดิการดีๆ	เพื่อ
สมาชิกได้อย่างรวดเร็วทางแฟนเพจ	Facebook	กองทุน
บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	 (กบข.)	 www.facebook.
com/gpf1179	
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	 สวัสดีค่ะ	คอลัมน์	“Page	3	ถาม	ตอบ”	ฉบับนี้มีสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับ
เรื่องการออมเงินเพิ่ม	และ	บริการออมต่อซึ่งเป็นประเด็นที่สมาชิกน่าจะได้รับรู้ไป
พร้อมๆ	กันค่ะ

อยากทราบว่า กบข.จะมีนโยบายให้สมาชิกออมเพิ่มมากกว่า 12% หรือไม่ครับ?

ผมสามารถเพิ่มสัดส่วนเงินออมในระบบ GPF Web Service ได้เองหรือไม่ แล้วต้องไป
แจ้งแผนกการเงินของหน่วยงาน หรือ กบข.จะมีหนังสือแจ้งไปที่หน่วยงานเองครับ?

การปรับเพิ่มลดเงินออมเพิ่ม สามารถทำาได้ตลอดทั้งปีใช่หรือไม่ครับ?

กรณีบริหารเงินต่อกับ กบข. และต้องการขอรับเงินคืนบางส่วนทำาได้หรือไม่คะ?

ออมต่อ กับ กบข. แล้วเปลี่ยนแปลงได้กี่ครั้งคะ?

กบข.	กำาลังยื่นขอแก้	พ.ร.บ.	เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถออมเพิ่มได้สูงสุด	27%	(จากเดิม	12%)	เมื่อ
รวมกับอัตราปกติแล้ว	 เท่ากับสมาชิกสามารถออมได้ถึงร้อยละ	30%	ต่อเดือน	ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการ
พิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ

สมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้ที่	GPF	Web	Service	เลือก	“เปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์สะสมส่วนเพิ่ม”	คลิก	
“ยืนยันข้อมูล”	และ	กบข.	จะแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานของท่านในเดือนถัดไป	แต่เพื่อความรวดเร็ว	แนะนำา
ให้ท่านกรอก	“แบบแจ้งความประสงค์ในการสะสมเงินส่วนเพิ่ม”		และยื่นที่เจ้าหน้าที่กองการเงินของหน่วย
งานท่านได้โดยตรงค่ะ

ดำาเนินการได้ปีละ	1	ครั้งในเดือนธันวาคม	แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงานของท่านที่จะดำาเนินการ
ให้มากกว่าปีละ	1	ครั้งหรือไม่ค่ะ

ทำาได้ค่ะ	 ท่านสามารถระบุจำานวนเงินที่จะรับใน	 แบบ	 กบข.	 บต	 002/1/2555	 แนบสำาเนาบัญชีธนาคาร
พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง	ส่งมาที่	ตู้	ปณ.12	ปณ.สาทร	กรุงเทพฯ	10341	

ปีละ	2	ครั้งค่ะ		

หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากคำาถามเหล่าน้ีนะคะ	สำาหรับสมาชิกท่ีต้องการสอบถาม
ข้อมูล	กบข.สามารถส่งคำาถามมาได้ทางอีเมล	pr@gpf.or.th	โดยคำาถามท่ีได้รับการคัดเลือก
มาลงในคอลัมน์	Page	3	ถาม-ตอบ	จะได้รับสมุดโน้ตท่ีระลึกจาก	กบข.	ค่ะ
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 สมมติว่าวันนี้เทวดาใจดี มีพรวิเศษให้เลือก 2 ข้อ 
ข้อแรก เทวดาจะเสกเงินให้ทุกปี ปีละ 1 ล้านบาทเท่าๆ กัน นาน 30 ปี
ข้อสอง เทวดาจะเสกเงินให้ 1 บาท ในปีแรก และจะเสกเพ่ิมให้เท่าตัวในปีถัดๆ ไป จนครบ 30 ปี 
แต่ทั้งสองข้อมีเงื่อนไขเดียวกัน คือ เราจะรับเงินได้ก้อนนี้ออกไปได้ต้องรอให้ครบ 30 ปี
คุณจะเลือก “พรวิเศษ” ข้อไหน
 เชื่อได้เลยว่า คนส่วนใหญ่จะเลือกข้อแรก เพราะ 1 ล้านบาท กับ 1 บาท เลือกไม่ยาก แต่ถ้า
เทวดาให้เวลากดเครื่องคิดเลขอีกหน่อย ทุกคนจะเมินพรข้อแรกและหันมาเลือกเงิน 1 บาท มากกว่า 
1 ล้านบาท เพราะถ้าเลือกพรข้อแรก 30 ปีผ่านไปจะได้เงินจากเทวดา 30 ล้านบาท... เท่านั้น 
แต่ถ้าเลือกพรข้อสอง เงิน 1 บาทในปีแรกจะถูกทบเท่าทวีคูณเป็น 2 บาทในปีที่ 2 เพิ่มเป็น 4 บาท 
ในปีที่ 3 เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงปีที่ 30 จะได้รับเงินจากเทวดาทั้งหมด 536,870,912 บาท หรือ 
536 ล้านบาท... ด้วยพลังแห่งการทบต้น
แม้ว่า ในโลกนี้เทวดาใจดีไม่มีอยู่จริง แต่ “พลังของดอกเบี้ยทบต้น” มีอยู่จริง

ดอกเบี้ยของดอกเบี้ย
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	 ด้วยพลังของดอกเบี้ยทบต้น	 ทำาให้เงินออม
ของเรางอกเงยได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเทวดา	 และที่
สำาคัญ	 คือ	 ไม่ต้องเหนื่อย	 เพราะพลังชนิดนี้จะ
ทำางานด้วยตัวของมันเอง	 แม้แต่ในเวลาที่เรานอน
หลับมันก็ยังทำางานต่อไป
	 เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่รู้จักกับ	 พลังของ
ดอกเบี้ยทบต้น (Compound Interest Rate) 
ต้องเริ่มกันแล้ว	
	 ดอกเบี้ยทบต้น	คือ	การเอาดอกเบี้ยหรือ	
ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน	 ไปรวมกับเงินต้น
แล้วนำาไปลงทุนต่อ	 แล้วก็จะได้ดอกเบี้ยหรือผล
ตอบแทนจากเงินก้อนเดิมบวกดอกเบี้ยที่ทบลงไป	
เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ	 โดยที่ไม่มีการถอนเงินต้นหรือ
ดอกเบี้ยที่ได้รับออกไปก่อน	เช่น

	 ถ้านำาเงิน	100	บาท	ไปลงทุน	ได้ผลตอบแทน
ปีละ	10%	(ให้ผลตอบแทนตอนสิ้นปี)
	 ปีที่	1	เงิน	100	บาท	จะได้ผลตอบแทน	10	
บาท	เราจะมีเงินเพิ่มเป็น	110	บาท
	 ปีที่	2	เงินต้นจาก	100	บาท	ในปีแรกจะกลาย
เป็น	110	บาท		 ซึ่งได้ผลตอบแทน	 10%	 เท่ากับ	
11	บาท	เงินที่เรามีจึงเพิ่มเป็น	121	บาท

	 ปีที่	 3	 เงินต้นเพิ่มเป็น	 121	 บาท	 ได้ผล
ตอบแทนมา	12.10	บาท	ทำาให้เงินเพิ่มเป็น	133.10	
บาท	
	 ถ้าเรายังเดินหน้าต่อไปไม่หยุดเงินต้นเราก็
จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 และผลตอบแทนที่ได้ก็จะเพิ่มขึ้น
ตามไปด้วย	ซึ่งมีสูตรคิดอัตราดอกเบี้ยทบต้น	คือ

	 แต่ถ้าเห็นตัวเลขแล้วมึนๆ	 ย่ิงเจอสูตรคำานวณ
เข้าไปยิ่งปวดหัว	ไม่เป็นไร	เพราะแค่เข้าใจว่า	แท้จริง
แล้วมันก็คือ	“ดอกเบี้ยของดอกเบี้ย”	นั่นเอง	(แต่ถ้า
เป็นการลงทุนก็น่าจะเรียกว่า	 ผลตอบแทนของผล
ตอบแทน)	

FV  คือ มูลค่าของเงินในปีที่ n

PV  คือ มูลค่าของเงินในปัจจุบัน หรือ เงินต้น 

r  คือ อัตราผลตอบแทน หรือ อัตราดอกเบี้ย 

n  คือ จำานวนปีที่คิดดอกเบี้ยทบต้น

FV = PV*(1+ r) n
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ผลตอบแทนของความอดทน 

ผลตอบแทนสูงเพิ่มพลัง

	 และที่ต้องระลึกไว้เสมอ	คือ	พลังของดอกเบี้ย
ทบต้นนั้นเป็นไปได้ทั้งที่	“เป็นคุณ”	และ	“เป็นโทษ”
	ขึ้นอยู่กับว่า	เรายืนอยู่ตรงด้านไหน	
	 ถ้าเราอยู่ในฝั่งของผู้รับดอกเบี้ย	 เช่น	 เป็นคน
ฝากเงิน	 เป็นนักลงทุน	 พลังของดอกเบี้ยทบต้น	 คือ	
ฮีโร่ที่ทำาให้เงินของเรางอกเงยได้ไม่มีวันหยุด
	 แต่ในทางกลับกัน	 ถ้าเราอยู่ในฝั่งของผู้จ่าย
ดอกเบี้ย	 เช่น	 เป็นลูกหนี้	 เป็นคนกู้เงิน	 การคิด
ดอกเบี้ยแบบทบต้นจะเป็นตัวร้ายดูดเงินจากกระเป๋า
เราได้ไม่รู้จบ

	 แม้จะรู้ว่าพลังของดอกเบี้ยทบต้นไม่เคย
ทำาให้ผิดหวัง	 แต่ในปีแรกๆ	 เราแทบไม่เห็นการ
เปลี่ยนแปลง	 เพราะพลังชนิดนี้ค่อยๆ	 ก่อตัวขึ้นช้าๆ	
และช้ามาก	 ไม่ทันใจวัยรุ่นเอาซะเลย	 ทำาให้หลายคน
ล้มเลิกไปกลางทาง	 ดอกเบี้ยยังไม่ทันปล่อยพลังได้
เต็มที่	
	 เพราะพลังของดอกเบี้ยทบต้นสามารถทำาให้
เงิน	 “หลักพัน”	 เติบโตเป็น	 “หลักล้าน”	 ได้ในเวลา	
20-30	ปี	ด้วยอัตราผลแทนประมาณ	7-10%	ต่อปี	
	 นอกจากน้ี	 เวลาคือเพ่ือนท่ีดีท่ีสุดของดอกเบ้ีย
ทบต้นอีกด้วย	
	 ลองเปรียบเทียบระยะเวลาการลงทุนที่
ไม่เท่ากันของ	 น.ส.	 A	 กับ	 นาย	 B	 ที่แม้จะลงทุน
เดือนละ	 1,000	 บาทเท่ากัน	 และได้ผลตอบแทน
10%	 เท่ากัน	 แต่	 น.ส.	 A	 เริ่มต้นเมื่ออายุ	 20	 ปี
ขณะที่	นาย	B	เริ่มต้นเมื่ออายุ	30	ปี

	 และที่เด็ดกว่านั้น	ทำาให้เวลาเป็นยิ่งกว่าเพื่อน
แท้	คือ	ต่อให้	น.ส.	A	ลงทุนเพียงแค่	10	ปี	ตั้งแต่อายุ	
20	-	30	ปี	เดือนละ	1,000	บาท	ได้ผลตอบแทนปีละ	
10%	จากนั้นก็หยุดใส่เงินเพิ่ม	แต่เงินจำานวนนั้นยังคง
ทำางานต่อไปจนถึงอายุ	60	ปี	น.ส.	A	จะมีเงินทั้งหมด	
3.33	ล้านบาท	จากเงินต้น	1.2	แสนบาทเท่านั้น
	 ได้มากกว่านาย	B	ที่ลงทุนต่อเนื่อง	30	ปี	(แต่
เริ่มช้ากว่า)	ด้วยเงินต้น	3.6	แสนบาทเสียอีก

	 นอกจาก	 “เวลา”	 ที่เป็นเพื่อนแท้ที่ทำาให้
ดอก เ บ้ียทบต้นแสดงพ ลั ง ไ ด้อย่ า ง เต็ มที่ แล้ ว	
“ผลตอบแทน”	ที่ได้ในแต่ละปียังเป็นเหมือนยาบำารุง
กำาลัง	 เพราะถ้าเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง
กว่าจะทำาให้ดอกเบี้ยทบต้นทำางานได้ดีกว่า	 ขณะที่
ผลตอบแทนยิ่งน้อย	 ยิ่งแทบจะไม่เห็น	 “พลัง”	 ของ
การทบต้น	โดยเฉพาะในช่วงปีแรกๆ	

เงินลงทุนต่อเดือน

อัตราผลตอบแทน

เริ่มลงทุนเมื่ออายุ 

ลงทุนจนถึงอายุ

อายุ 60 ปีมีเงินออม

1,000 บาท

10% ต่อปี

20 ปี

60 ปี

5.31 ล้านบาท

น.ส. A นาย B

1,000 บาท

10% ต่อปี

30 ปี

60 ปี

1.97 ล้านบาท



GPF JOURNAL7

	 จากภาพตัวอย่าง	จะเห็นว่าเป็นการลงทุนเดือนละ	1,000	บาทเท่ากัน	ระยะเวลา	30	ปีเหมือนกัน	แต่
ผลตอบแทนไม่เท่ากัน	พลังที่ดอกเบี้ยทบต้นจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

	 แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมใจไว้	คือ	ผลตอบแทนไม่ใช่สิ่งที่คาดเดาได้ง่าย	และที่สำาคัญมันไม่ราบรื่น	แม้ผล
ตอบแทนที่คาดหวังจะเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี	 แต่ในความเป็นจริงมันมีทั้งปีที่ดีและปีที่แย่	 เราจะอดทนให้ผ่านปีที่แย่
ได้ไหม	
	 จากตัวอย่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยระหว่างปี	 2542-2560	 จะเห็นความแกว่งของผลตอบแทน
บางปีทำาได้ดีจนน่าตกใจ	 ขณะที่บางปีก็ติดลบจนแทบจะร้องไห้	 แต่ถ้าลงทุนอย่างต่อเนื่องจะได้ผลตอบแทน
เฉลี่ยถึง	17.83%	

	 ถ้าผลตอบแทน	4%	ต่อปี	เงินจะเพิ่มเป็น	6.85	แสนบาท	
	 ถ้าผลตอบแทน	8%	ต่อปี	เงินจะเพิ่มเป็น	1.4	ล้านบาท	
	 ถ้าผลตอบแทน	12%	ต่อปี	เงินจะเพิ่มเป็น	3	ล้านบาท

ที่มา : ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล, วารสาร Money&Wealth ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ตัวอย่างผลตอบแทนจากตลาดหุ้นไทย ปี 2542-2560

ปี 

ผลตอบแทน

ปี 

ผลตอบแทน

2542

36.05%

2551

-45.10%

2543

-42.36%

2552

71.35%

2544

14.94%

2553

47.80%

2545

20.04%

2554

3.69%

2546

118.41%

2555

40.53%

2547

-10.73%

2556

-3.64%

2557

19.12%

2548

11.22%

2558

-11.23%

2549

-0.26%

2559

23.90%

2550

31.37%

2560

13.66%
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ผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2542 - 2560

เงื่อนไขสำาคัญ ต้องไม่เบิกเงินออก
	 แต่ไม่ว่าจะมีเวลาลงทุนนานแค่ไหน	 และได้ผลตอบแทนมากเท่าไร	 ก็อาจจะไม่ทำาให้ดอกเบี้ยทบต้น
แสดงพลังออกมาได้	 ถ้าเราเบิกผลตอบแทนออกมาใช้ทุกปี	 เพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้เห็นพลังของดอกเบี้ย
ทบต้นอย่างแท้จริง	จะต้องไม่เอาดอกผลออกมาใช้
	 เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น	ต้องลองเปรียบเทียบกรณีที่	 1	และกรณีที่	 2	ซึ่งเริ ่มต้นด้วยเงิน	
100	บาทเท่ากัน	ผลตอบแทน	10%	ต่อปีเหมือนกัน	
	 แต่ในกรณีที่	 1	 ไม่ได้นำาผลตอบแทนออกมาใช้เลย	 ปล่อยให้ได้	 “ดอกเบี้ยของดอกเบี้ย”	 ไปจนถึง
ปีที่	10	เงินจะเพิ่มขึ้นมาเป็น	259.35	บาท	เท่ากับผลตอบแทน	159.35	บาท
	 ขณะที่กรณีที่	2	นำาผลตอบแทนที่ได้ปีละ	10	บาท	ออกไปใช้ทุกปี	ทำาให้ในปีที่	10	เงินต้นจะยังคง
อยู่ที่	100	บาทเท่าเดิม	และได้ผลตอบแทนรวม	100	บาท	

กรณีที่ 1		ถ้านำาเงิน	100	บาท	ไปลงทุน	ได้ผลตอบแทนปีละ	10%

ปีที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

เงินต้น

100 บาท

110 บาท

121 บาท

133.10 บาท

146.41 บาท

161.05  บาท

177.15  บาท

194.86  บาท

214.35 บาท

235.78 บาท

ผลตอบแทนปีละ 10%

100 x 10% = 10 บาท

110 x 10% = 11 บาท

121 x 10% = 12.10 บาท

133.10 x 10% = 13.31 บาท

146.41 x 10% = 14.64 บาท

161.05 x 10% = 16.10 บาท

177.15 x 10% = 17.71 บาท

194.86 x 10% = 19.49 บาท

214.35 x 10% = 21.43 บาท

235.78 x 10% = 23.57 บาท

รวมผลตอบแทนที่ได้

เงินต้นในปีที่ 11 เพิ่มจาก 100 บาท เป็น 259.35 บาท เท่ากับ 10 ปีที่ผ่านมาได้ผลตอบแทนไปทั้งหมด 159.35 บาท

159.35 บาท

ณ สิ้นปีมีเงินเท่ากับ...

110 บาท

121 บาท

133.10 บาท

146.41 บาท

161.05 บาท

177.15 บาท

194.86 บาท

214.35 บาท

235.78 บาท

259.35 บาท
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กรณีที่ 2		ถ้านำาเงิน	100	บาท	ไปลงทุน	ได้ผลตอบแทนปีละ	10%	แต่ไม่ได้นำาผลตอบแทนไปลงทุนต่อ

ปีที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

เงินต้น

100 บาท

100 บาท

100 บาท

100 บาท

100 บาท

100 บาท

100 บาท

100 บาท

100 บาท

100 บาท

ผลตอบแทนปีละ 10%

100 x 10% = 10 บาท

100 x 10% = 10 บาท

100 x 10% = 10 บาท

100 x 10% = 10 บาท

100 x 10% = 10 บาท

100 x 10% = 10 บาท

100 x 10% = 10 บาท

100 x 10% = 10 บาท

100 x 10% = 10 บาท

100 x 10% = 10 บาท

รวมผลตอบแทนที่ได้

เงินต้นในปีที่ 11 ยังคงอยู่ที่ 100 บาทเท่าเดิม ขณะที่ 10 ปีผ่านไปได้ผลตอบแทนไปปีละ 10 บาท รวมเป็น 100 บาท

100 บาท

ณ สิ้นปีมีเงินเท่ากับ...

110 บาท

110 บาท

110 บาท

110 บาท

110 บาท

110 บาท

110 บาท

110 บาท

110 บาท

110 บาท

ถอนผลตอบแทนออกไปใช้

10 บาท

10 บาท

10 บาท

10 บาท

10 บาท

10 บาท

10 บาท

10 บาท

10 บาท

10 บาท

	 เหมือนกับการเลือกลงทุนที่สามารถเลือกได้ว่า	จะรับเงินปันผลหรือจะนำาเงินผลตอบแทนที่ได้ไป
ลงทุนต่อ	 เช่น	 เลือกระหว่างกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนแบบเดียวกัน	 ซึ่งอาจจะเป็นกองทุนหุ้นเหมือนกัน	
แต่กองทุนหนึ่งมีนโยบายจ่ายเงินปันผลกับอีกกองทุนหนึ่งไม่จ่ายเงินปันผล	
	 กรณีที่	 1	 คือ	 การลงทุนในกองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล	 ขณะที่กรณีที่	 2	 จะเป็นการเลือก
กองทุนที่จ่ายเงินปันผล		
	 แม้ว่า	 โดยทั่วไปแล้วคำาว่า	 “ไม่จ่ายเงินปันผล”	 อาจจะดูน่ากลัวกว่า	 เพราะเหมือนว่าลงทุนไปแล้ว
ไม่ได้อะไรกลับมา	 แต่ถ้าเราไม่ได้ต้องการ	 “กระแสเงินสด”	 หรือรายได้จากเงินลงทุนระหว่างทาง	 การเลือก
กองทุนที่ไม่จ่ายเงินปันผลจะดีกว่าในระยะยาว	เพราะจะได้ใช้	“พลังของดอกเบี้ยทบต้น”	ได้อย่างเต็มที่



ระบบบำานาญแบบพกพา : 
ระบบบำานาญเพื่ออนาคต

MUST READ
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จํานวนผู้สูงวัยและอายุขัยที่ยาวเกินกว่าร้อยปี ทําให้ช่องว่างของสินทรัพย์ที่มีและต้องมีเพื่อ
การเกษียณถ่างออกกว่า 400 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในเวลาเพียง 30 ปี ข้างหน้า
แนวทางแก้ปัญหาคือการทําให้ระบบบํานาญเป็นเรื่องเข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย และบริหารจัดการ
ง่าย สําหรับทุกๆ คน
ระบบบํานาญแบบพกพา คือคําตอบสําหรับอนาคต แต่ต้องทําควบคู่กับมาตรการอื่นๆ เช่น 
การทบทวนอายุเกษียณและการเพิ่มทักษะการเงินภาคประชาชน



 จากการสัมมนาเรื่อง We Will Live 
to 100 – How Can We Afford It ? จัดโดย 
World Economic Forum ในเดือนพฤษภาคม
2560 ท่ีผ่านมา พบว่า ปัญหาสังคมผู้สูงวัยได้
ทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนมาก ผู้สูงวัยในประเทศ
ต่างๆ มีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้น แต่อัตราการ
เกิดของเด็กกลับน้อยลง

 จากภาพ อายุขัยของคนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
1 ปีในทุก 5 ปีที่ผ่านไป จนในอนาคตอันใกล้ 
การมีอายุมากกว่า 100 ปี คงเป็นเรื่อง
ธรรมดาสามัญไปแล้ว และหากเราคงอายุ
เกษียณไว้ที่เดิม คนทํางานจะมีอายุขัยหลัง
เกษียณที่ยาวนานกว่าเวลาทํางานร้อยละ 
20 – 25 หรือแปลอีกอย่างหนึ่งว่า เราจะมี
เวลาพักหลังเกษียณมากกว่าเวลาที่ทำางาน
หาเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณ สําหรับในแง่
จํานวนคน ในปี 2050 เราจะมีประชากรในวัย
อายุ 65 ท่ัวโลกกว่า 2,100 ล้านคน จากเพียง 
600 ล้านคนในปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่
รุนแรงมาก

	 จำานวนผู้สูงวัยที่มากย่อมเปิดประเด็นท้าทาย
เรื่องการมีเงินเพียงพอเพื่อการเกษียณของคนกลุ่ม
ใหญ่	จากการประเมินของ	Mercer	ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง
ระบบบำานาญ	 ได้พบสิ่งที่น่ากังวลว่า	 Retirement
Saving Gap (จากภาพ) ในแปดประเทศหลักใน
ปี 2015 อยู่ที่ 70 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ มีแนวโน้ม
จะเพิ่มเป็น 400 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 2050 
เป็นการเติบโตปีละกว่าร้อยละ	 5	 ซึ่งไม่อาจเติมเต็ม
ได้ด้วยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่นับวันมีแต่
จะลดน้อยถอยลง	 การเพิ่มขึ้นของ	 GAP	 เป็นการ
เพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศจีนและอินเดีย	 เนื่องจาก
ในปีนั้น	 จะมีคนสูงวัยกว่า	 600	 ล้านคนอาศัยอยู่ใน
ประเทศทั้งสอง	และเนื่องจากประชากร	9	ใน	10	อยู่
นอกระบบแรงงาน	 การออมเพื่อการเกษียณของคน
กลุ่มใหญ่จึงมีน้อยหรือไม่มีเลย	 ส่งผลให้รายได้หลัง
เกษียณของคนกลุ่มนี้	 มีแนวโน้มจะไม่เพียงพอ	 หรือ
มีอัตราทดแทนรายได้	 (Replacement	 Rate)	 ที่ตำ่า
เม่ือเทียบกับฐานรายได้ของคนจีนและอินเดียที่เพ่ิม
สูงมากขึ้นในระยะหลัง	 และที่น่ากังวลมากกว่านั้น
คือ	ผลประโยชน์หลังเกษียณของคนจำานวนมาก	เป็น
ระบบสัญญาจากรัฐ	(PAYG)	ซึ่งไม่มีการจัดตั้งกองทุน
อยู่เลย
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Source: Mercer analysis
Size of the retirement savings gap ($ trillions, 2015)



	 ด้วยขนาดของปัญหาความท้าทายดังกล่าว	จึง
เป็นที่มาของแนวคิดที่ว่า	จะทำาให้ระบบบำานาญเป็น
เรื่องเข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย และบริหารจัดการง่าย
ได้อย่างไร	 เป็นที่มาของแนวคิด	 ระบบบำานาญแบบ
พกพา	 ซึ่งจะเข้าได้กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ในอีก	
20	 -	 30	 ปีข้างหน้า	 แนวคิดของระบบบำานาญแบบ
พกพาตั้งอยู่บนหลักการใหญ่	4	ประการคือ

 1 ระบบการออมเพื่อการเกษียณเป็นส่วน
ของชีวิตการเงินทุกคน	 ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่า	 เด็ก
ที่ยังศึกษาในวัยประถมกว่าร้อยละ	65	จะต้องทำางาน
ในลักษณะใหม่	 ซึ่งเป็นงานที่ยังไม่มีอยู่ในปัจจุบัน	
แนวโน้มคนจะย้ายงานบ่อยมากขึ้น	 และอาจต้องทำา
งานหลายอย่างและมีรายได้หลายทาง	 ด้วยลักษณะ
การทำางานดังกล่าว จะต้องทำาให้ระบบการออมเพื่อ
การเกษียณสามารถโอนย้ายติดตามตัวคนไปได ้
โดยไม่ผูกติดกับนายจ้างคนใดคนหนึ่งอีกต่อไป	ระบบ
การออมเพื่อการเกษียณต้องช่วยให้การออมโดย
บุคคลเป็นเรื่องง่ายทั้งกระบวนการเข้าถึงการออม
และเพิ่มความสามารถในการออม	 เช่น	 อำานวย
ความสะดวกด้วยระบบการหักเงินออมจากเงินเดือน
แบบอัตโนมัติ	 หรือการสร้างวินัยการออมที่ผูกติดกับ
พฤติกรรมการใช้จ่าย	 เป็นต้นว่า	ออมจากค่าใช้จ่ายที่
ประหยัดได้เพราะเทียบราคาจากแอพพลิเคช่ันเทียบ
ราคาสินค้าประจำาวัน	 โดยเครดิตเม็ดเงินส่วนต่าง
เข้าบัญชีเงินออมแบบอัตโนมัติ	 ขณะเดียวกันระบบ
การออมเพื่อการเกษียณยังอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการลดช่องว่างของรายได้ในสังคมด้วย	 เช่น	
บุคคลที่มีรายได้น้อยอาจได้รับการเครดิตภาษี	 VAT	
คืนเข้ามาในบัญชีเงินออมเพื่อการเกษียณ	 หรือได้รับ
เงินออมสมทบเพิ่มจากรัฐหากสมัครใจออมเพ่ือการ
เกษียณด้วยตนเอง	เป็นต้น

 ปัญหาของ Retirement Saving Gap 
จำานวนมากมายมหาศาลมาจากปัญหาพื้นฐานของ
ระบบบำานาญในปัจจุบันนั่นเอง	 คือ	 (1) การเข้า
ไม่ถึงระบบบำานาญ	 โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ	
ซึ่งกินสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของแรงงานท้ังหมด	
(2) สภาพผลตอบแทนตำ่าและเศรษฐกิจไม่เติบโต 
ผลตอบแทนตราสารทุนในอดีตที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ	 8.6	 แต่ในอนาคตคาดว่าจะอยู่ที่เพียงร้อยละ	
3.45	 ซึ่งตำ่าลงกว่าร้อยละ	 5	 ขณะที่ผลตอบแทน
ตราสารหนี้ในอดีตอยู่ที่ประมาณร้อยละ	3.6	แต่คาด
การณ์ว่าจะลดเหลือเพียงร้อยละ	 0.15	 ซึ่งตำ่าลงถึง
ร้อยละ	 3	 ผลตอบแทนที่ลดลงทำาให้เงินออมเพื่อการ
เกษียณไม่เติบโตเท่าที่ควร	 (3) ประชากรส่วนใหญ่ 
มีทักษะการเงินตำ่า	 ทั้งที่ต้องรับผิดชอบการบริหาร
เงินเพื่อการเกษียณของตนเองมากขึ้น	 เนื ่องจาก
ประชากรส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบ	DC	ซึ่งกินส่วนแบ่ง
กว่าครึ่งหนึ่งของระบบบำานาญทั้งหมด	 ประชากร
กลุ่มนี้จึงต้องเผชิญกับความเสี่ยงเรื่อง	 Longevity	
Risk	 ขณะที่ผลตอบแทนมีแนวโน้มที่ลดตำ่าลง	 (4) 
อัตราการออมของสมาชิกกองทุนมีน้อยมาก	 ส่วน
หนึ่งเพราะคนยังไม่เกิดความตระหนัก	 ยังไม่เชื่อมั่น
ในระบบบำานาญที่มีต้นทุนการจัดการแพงและให้
ผลตอบแทนน้อย	 และ	 (5) บุคคลส่วนใหญ่ยังขาด
ข้อมูลเพียงพอเพ่ือเกิดความตระหนักและเปล่ียน
พฤติกรรม	 ข้อมูลดังกล่าวได้แก่	 เป้าหมายเม็ดเงินที่
เหมาะสมของตนเอง	 อัตราการออมที่เหมาะสมเพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมาย	 แผนลงทุนที่เหมาะสม	 อายุที่ควร
เกษียณ	และรูปแบบการถอนเงินที่เหมาะสม	เป็นต้น
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 2 สร้างความเท่าเทียมกันระหว่างเพศและ
อาชีพ ตามสถิติพบว่า ยอดเงินออมเพื่อการเกษียณ
ของเพศหญิงจะน้อยกว่าเพศชายร้อยละ 30 - 40 
ทั้งที่เพศหญิงมีอายุขัยท่ียาวกว่าและย่อมมีภาระ
ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณที่มากกว่า	 เหตุผลส่วนหนึ่ง
อาจเพราะเพศหญิงมักมีฐานรายได้น้อยกว่าชาย
ด้วยวิถีปฏิบัติในบางสังคม	 อีกประการหนึ่ง	 อาจ
เพราะเพศหญิงมีบทบาทหน้าที่ดูแลเด็กและคนชรา
ด้วย	 ทำาให้มีเวลากับงานประจำาไม่เต็มที่	 และงาน
เหล่านี้	 แม้จะเป็นงานสำาคัญ	 แต่ก็ไม่เคยได้รับการตี
ค่าว่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือเพิ่มจีดีพี	 ระบบ
บำานาญใหม่ควรมีการให้เครดิตงานสำาคัญและงาน
เพ่ือสาธารณะเหล่าน้ีเป็นคะแนนของการออมเพื่อ
การเกษียณด้วย ถือเป็นการลดช่องว่าง เพิ่มความ
เป็นธรรมในสังคม

  3 ออกแบบระบบบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบบำานาญแบบ	 DB	 มี
แนวโน้มจะลดความสำาคัญลง	และระบบบำานาญแบบ	
DC	 จะเติบโตมาแทนที่	 การมีบัญชีเพื่อการเกษียณ
รายบุคคลอาจมีความยั่งยืนมากกว่าระบบ	 DB	 แต่
มันจะไม่แก้ปัญหาความเสี่ยงของการมีอายุยืนกว่า
สินทรัพย์ที่มีเพื่อการเกษียณ	 หรือ	 Longevity	 Risk	
ได้	ดังนั้น	จึงมีนวัตกรรมระบบบำานาญที่ทำาให้ระบบ 
DC มีความใกล้เคียงกับระบบ DB มากยิ่งขึ้น มีการ
ใช้ระบบบริหารรวมเพ่ือลดความเส่ียงรายบุคคล หรือท่ี
เรียกว่าระบบ Collective Defined Contribution 
(CDC)	 ในแคนาดาและเนเธอร์แลนด์และกำาลังขยาย
วงออกไปในอีกหลายประเทศ
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 4 บริหารจัดการเพื่อเข้าสู่เป้าหมาย	 ระบบ
การออมฯ	ในอนาคตต้องให้บุคคลสามารถเห็นภาพ
แบบองค์รวม	เริ่มตั้งแต่สามารถกำาหนดเป้าหมายเม็ด
เงินปลายทางได้	 และอัตราการออมที่ควรจะเป็นคือ
เท่าไหร่	 เพื่อให้ถึงเป้าหมายดังกล่าว	 แผนลงทุนหรือ
ระดับความเสี่ยงที่ต้องยอมรับคือระดับใด	 และเมื่อ
เวลาผ่านไป	 บุคคลมีความเสี่ยงที่จะบรรลุเป้าหมาย
นั้นๆ	 อย่างไร	 และต้องมีการปรับแผนการออม	 การ
ลงทุนอย่างไร	เป็นต้น	ทั้งหมดนี้สามารถทำาให้เกิดขึ้น
ได้ด้วยเทคโนโลยี	 Digitalization	 หรือ	 Algorithm	
เป็นต้น

	 ในรายงานของ	 WEF	 ได้กล่าวว่า	 ระบบ
บำานาญแบบพกพา	 จะเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่	
แต่จะเกิดขึ้นได้ รัฐบาลแต่ละประเทศต้องดำาเนิน
การแผนงานห้าอย่างที่สำาคัญอย่างเร่งด่วน ดังนี้

 1 ทบทวนอายุเกษียณ	 คงเป็นเรื่องไม่
สมเหตุผล	 หากขณะที่อายุขัยของคนทำางานยืนยาว
ถึงร้อยปี	 แต่เรายังคงอายุเกษียณไว้ที่	 60	หรือแม้แต่
65	 การทบทวนอายุเกษียณให้สอดคล้องกับอายุขัย
ที่ยืนยาวขึ้น	 จะทำาให้เกิดความสมดุลระหว่างเวลา
ทำางานเก็บเงินและระยะเวลาใช้เงินออมหลังเกษียณ
อย่างไรก็ดี	 ควรมีการทยอยปรับอายุเกษียณเพื่อให้
ตลาดแรงงานมีเวลาปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป
พนักงานรุ่นหลังๆ	ยังคงมีความก้าวหน้าของตำาแหน่ง
งาน	 และไม่เกิดปัญหาการรับผู้จบการศึกษาใหม่เข้า
ตลาดแรงงาน	เป็นต้น

 2 ทำาให้การออมง่ายกับทุกคนด้วยระบบ 
IT การมีระบบบำานาญแบบพกพา	 ใช้ระบบ	 Digital
มาช่วยทำาให้ระบบฯ	 ผูกติดกับชีวิตการงานและ
การเงินของแต่ละคนอย่างกลมกลืน

	 จากภาพด้านซ้ายมือ	 เป็นระบบบำานาญแบบ
DB	 ซ่ึงนายจ้างคำา้ประกันผลประโยชน์บำานาญให้	 แต่
ความยั่งยืนขึ้นกับฐานะการเงินของนายจ้าง	 ขณะ
ที่ด้านขวามือเป็นระบบบำานาญแบบ	 DC	 มีความ
ยั่งยืนของระบบมากกว่า	แต่ลูกจ้างไม่มีหลักประกัน
เรื่องผลประโยชน์บำานาญ	 และต้องเผชิญกับความ
เส่ียงเร่ือง	Longevity	Risk	เอง	กล่องท่ีอยู่ตรงกลาง
คือระบบกองทุน CDC ที่ทำาให้ DC มีความใกล้
เคียงกับ DB มากขึ้น เป็นระบบที่มีความย่ังยืน
แต่ขณะเดียวกันก็บริหารจัดการเร่ือง Longevity 
Risk ได้ดีกว่าระบบ DC ระบบ	CDC	ทำางานได้โดย
การตัดเม็ดเงินออมบางส่วนของสมาชิกทุกคนมาเข้า
ยังกองทุน	 CDC	 และบริหารจัดการรวมเป็นกองทุน
เดียว	 คนที่มีอายุขัยสั้น	 สละเม็ดเงินส่วนตนเพื่อให้
คนมีอายุขัยยาวอยู่ได้ในรูปแบบเฉลี่ยทุกข์เฉลี ่ยสุข	
เป็นรูปแบบการบริหารความเสี่ยงทั้งความเส่ียง
การลงทุน	 และความเสี่ยงจาก	 Longevity	 Risk	 ไป
พร้อมกัน	 ขณะที่ระดับผลประโยชน์ที่คาดหวังถูก
จัดทำาเป็นดัชนีเป้าหมาย โดยที่ไม่มีการคำ้าประกัน
เพื่อให้กองทุนมีความยั่งยืน	 ซึ่งในกระบวนการดัง
กล่าว	 trustee	 จะเป็นผู้ดำาเนินการบริหารจัดการ
ให้ได้เม็ดผลประโยชน์ใกล้เคียงกับเป้าหมายและลด
ปัญหา	Longevity	Risk	ของกลุ่มสมาชิก	โดยข้อเท็จ
จริง	ยังมีรูปแบบ	CDC	อีกหลายรูปแบบที่มีการ	Pool	
Risk	ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของสมาชิกของแต่ละประเทศ	 แต่ละสังคม	
นอกจากนี้	 ขนาดของกองทุนก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่
มีอาจคำาตอบที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ	 บาง
ประเทศเลือกที่จะบริหารจัดการผ่านระบบประกัน
ชีวิต	ด้วยการออกผลิตภัณฑ์	Life	Time	Annuity	แต่
บางประเทศเช่น	สิงคโปร์เลือกที่จะออก	CPF	Life	ซึ่ง
ออก	Annuity	แก่ประชากรทั้งประเทศ	และมีขนาด
ของการกระจายความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าบริษัทประกันชี
วิตจะทำาได้เอง	เป็นต้น

แผนงานที่ต้องทำา



GPF JOURNAL15

นัยต่อ กบข.  

We Will Live to 100 – How Can We 
Afford It ?, World Economic Forum, 
May 2017.

ที่ม�

 3 เน้นเพิ่มทักษะการเงินของเด็กและกลุ่ม
คนด้อยโอกาส	 ปลูกฝังระบบการสอนทักษะการเงิน
เข้ากับระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ทำาให้กลุ่มเยาวชน
และคนชายขอบมีความเข้าใจ	 เข้าถึงระบบฯ	 ได้โดย
ง่าย	 และไม่ถูกทิ้งท้าย	 (Disengaged)	 จากความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยี 	 กบข.	 ได้พยายามใช้ประโยชน์จากพัฒนาการ

ของเทคโนโลยีมาช่วยในงานบริการสมาชิก	 โดยได้
ยกระดับการพัฒนาระบบ	Simulation	Model	เพื่อ
ให้สมาชิกสามารถกำาหนดเป้าหมายเม็ดเงินเพื่อการ
เกษียณได้ด้วยตนเอง	 และเห็นภาพเส้นทางเดินไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว	 ไม่ว่าจะเป็นการออมเพิ่มหรือการ
เลือกแผนลงทุนอย่างเหมาะสม	ระบบ	Personal	
Web	 ทำาให้สมาชิกสามารถติดตามบัญชีเงินออมเพื่อ
การเกษียณของตนได้อย่างต่อเนื่อง	 ติดต่อสื่อสาร
กับ	 กบข.	 เพื่อใช้บริการต่างๆ	 ได้อย่างสะดวกและ
ง่ายดาย	นอกจากนี้	ระบบ	CRM	ทำาให้	กบข.	สามารถ
ประมวลผลการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก	ผลการเลือก
ใช้บริการ	 ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	 และโปรไฟล์ของ
สมาชิกที่เปลี่ยนแปลงไป	 เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวมา
ปรับบริการและผลิตภัณฑ์ที่จะนำาเสนอให้สมาชิกได้
อย่างเหมาะสมและลงตัว	ในประการสุดท้าย	แนวคิด
เกี่ยวกับ	CDC	กบข.	อาจนำาไปทำางานร่วมกับสมาคม
กองทุนสำารองเล้ียงชีพเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ใน
ระยะยาวได้

 4 สื่อสารในระดับกว้าง	 ให้ระบบบำานาญ
เป็นเรื ่องง่าย	 ให้ทุกคนรับรู ้ถึงผลประโยชน์ของ
ระบบบำานาญ	 และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
เข้ากับสังคมผู้สูงวัยได้

 5 ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจน รายบุคคล 
(Personalization)	 สิ่งเหล่านี้สร้างขึ้นได้ด้วยระบบ	
Algorithm	 &	 Digitalization	 ในการฉายภาพให้ได้
เห็นเป้าหมายและทิศทางการเข้าสู่เป้าหมายเกษียณ
ได้เป็นรายบุคคล
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บริการพร้อมเพย์ 
(PromptPay)

wow

	 กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	 (กบข.)	
ให้ความสำาคัญกับการนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ
ดำาเนินงาน	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ดี
ยิ ่งขึ ้น	ทำาให้สมาชิกได้รับบริการอย่างรวดเร็ว	และ
ลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการลง	ในปีที่ผ่านมา	ท่าน
สมาชิก	 กบข.	 จึงได้สัมผัสกับบริการ	 GPF	 Mobile	
App	การใช้บริการผ่านตู้	Kiosk	และการลงทะเบียน
ขอรับใบแจ้งยอดทางอีเมล	(e-Statement)	นอกจาก
นี้	 กบข.	 ยังใช้บริการพร้อมเพย์ในการทำาธุรกรรม
ทางการเงินของกองทุนฯ	ด้วยเช่นกัน

	 บริการพร้อมเพย์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคมไทยมา	2	-	3	
ปีแล้ว	 เพราะตั้งแต่เดือนกรกฏาคม	 2559	 เป็นต้นมา	 ทุกธนาคารได้เปิด
ให้ประชาชนลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์	 (PromptPay)	 ผ่าน	 Mobile	
Banking,	Internet	Banking,	ตู้	ATM	และสาขาธนาคาร

	 จุดเด่นที่สำาคัญคือ	 บริการพร้อมเพย์ช่วยเพิ่มความสะดวกในเรื่อง
การโอนเงิน	 โดยที่ผู้โอนไม่ต้องเดินทางไปทำาธุรกรรมที่ธนาคารให้ยุ่งยาก	
และการใช้เลขประจำาตัวประชาชน	 หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับ
เงินแทนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	 ทำาให้ง่ายต่อการจดจำา	 ประกอบกับค่า
ธรรมเนียมในการโอนก็ถูกกว่าการไปโอนที่ธนาคารอีกด้วย		หรือหากโอน
เงินครั้งละไม่เกิน	5,000	บาท	ผู้โอนจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ	
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	 ในภาพใหญ่	 การใช้บริการพร้อมเพย์ช่วยลดปัญหาทางสังคมได้	 เพราะช่วยป้องกันอันตราย	 และ/หรือ	
ลดความเสี่ยงจากการถูกจี้ปล้น	 หรือการสูญหายที่เกิดจากการถือเงินสดจำานวนมากไปทำาธุรกรรมในคราวเดียว
นอกจากนี้	 ยังช่วยลดภาระและต้นทุนในการบริหารจัดการและพิมพ์ธนบัตรของประเทศ	 	บริการพร้อมเพย์ยัง
เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจ่ายเงินของรัฐบาลไปยังประชาชน	 เช่น	 การจ่ายเบี้ยยังชีพ	 การจ่ายคืนภาษี	 ทำาให้
ประชาชนได้รับเงินเร็วขึ้น	ลดขั้นตอนการยื่น/ส่งเอกสาร	หรือการนำาเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

ยอดผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย์	38	ล้านบัญชี	ในจำานวนนี้	60%	ลงทะเบียนด้วยบัตรประจำาตัวประชาชน	
และอีก	40%	เป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือ	(ข้อมูล	ณ	4	ม.ค.	2561)
ปริมาณธุรกรรมปกติในปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่	 5	 แสนรายการ/วัน	 แต่จะมีบางช่วงที่ธุรกรรมสูงสุด	 (พีก)	
ถึง	7-8	แสนรายการ/วัน	

	 การสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ค่อนข้างง่าย	 เพียงแค่
ท่านไปลงทะเบียนกับธนาคารเพ่ือผูกบัญชีเงินฝากกับเลข
บัตรประจำาตัวประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ	ซึ่งเอกสาร
ที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน	 คือ	 สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชี
เงินฝากธนาคาร	 กับบัตรประจำาตัวประชาชนหรือหมายเลข
โทรศัพท์มือถือที่ต้องการใช้ลงทะเบียน	 โดยหมายเลขบัตร
ประชาชนหนึ่งหมายเลขผูกกับบัญชีเงินฝากได้	 1	บัญชี	 และ
หมายเลขโทรศัพท์ก็สามารถผูกกับบัญชีเงินฝากได้อีก	1	บัญชี	
รวมเป็น	2	บัญชี	หรือจะใช้ร่วมกันเพียง	1	บัญชีก็ได้
 

	 ข้อควรระวังจะเป็นเรื่องการรักษาโทรศัพท์มือถือ	
หรือ	 Mobile	 Device	 ที่ใช้เชื่อมต่อในการทำาธุรกรรมเกี่ยว
กับระบบพร้อมเพย์ให้ปลอดภัย	 เหมือนการดูแลบัตรเครดิต
หรือบัตร	 ATM	 ไม่ให้ผู้อื่นนำาไปใช้	 และในการโอนเงินแต่ละ
ครั้ง	 ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการยืนยันการ
โอนเงิน	 การใช้พร้อมเพย์ก็ไม่ต่างจากการใช้บริการตู้	 ATM	
ที่ต้องระมัดระวังเรื่องการตั้งรหัส	 Username	 /	 Password	
หรือ	การหลอกลวงจากมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง	ๆ
	 เราได้ก้าวเข้าสู ่โลกดิจิทัลแล้ว	รูปแบบการสื่อสาร	
และการใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลง	เราจึงจำาเป็นต้องก้าวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น	 ลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ	 ด้วย
ความรอบคอบ	แล้วท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะ

ที่มา:	https://www.prachachat.net/finance/news-97624

สถิติน่ารู้



 

	 กบข.	 จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ	 เมื่อวันที่	 16	 -	 18	มีนาคม	 2561	ณ	 โรงแรมเอเชีย	 จังหวัดกรุงเทพฯ	
ประกอบด้วย	 การทำากาแฟสด	 บลูเบอรี่ชีสเค้ก	 ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย	 ขนมปังไส้ทะลัก	 จัดดอกไม้	 ข้าวเหนียว
หมูฝอย	หมูสะเต๊ะ	แต่งหน้า	นำ้าเต้าหู้	ปาท่องโก๋	Double	Chocolate	เพ้นท์กระเป๋า	ซ่อมแอร์	

กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จังหวัดกรุงเทพฯ

ACTIVITIES
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คลินิก
ประกันภัย

อุปกรณ์พร้อม	ทั้งหมวกกันน๊อค	ถุงมือ	ผ้าปิด
จมูก	แว่นกันแดด

กายพร้อม	 พักผ่อนให้เพียงพอ	 รับประทาน
อาหารให้ครบ	 5	 หมู่	 และควรวอร์มร่างกาย
ยืดตัว	แกว่งแขนอย่างน้อย	5-10	นาที	ลดความ
เส่ียงในการเป็นตะคริวหรือปวดบวมอักเสบได้

ปรับอานให้เหมาะ	 ให้สูงพอสมควร	 เพื่อลด
แรงกดที่หัวเข่า	ลดเสี่ยงกล้ามเนื้อฉีก	ลดปวด
เมื่อยตามขาและน่อง

ไม่นั่งบนเบาะนานเกินไป	 จะทำาให้เกิดการ
เสียดสี	 หรือการกดทับ	 จนทำาให้ปวดและเกิด
ตุ่ม	 ซึ่งอาจลุกลามเป็นหนองหรือแผลติดเชื้อ
ได้	ถ้าปั่นระยะทางไกลควรยกก้นขึ้นจากอาน
ทุกๆ	10-15	นาที	จะช่วยลดอาการปวดชาได้

พกสเปรย์บรรเทาปวด	 หากมีอาการบาดเจ็บ
เพียงเล็กน้อยควรฉีดสเปรย์ทันที	 เพราะอาจ
ทำาให้กล้ามเนื้ออักเสบรุนแรงในภายหลังได้	
ฉีดได้บ่อยตามต้องการ	 และไม่มีผลข้างเคียง
เหมือนยาแก้ปวด

	 กายพร้อม	ใจพร้อม	เพ่ิมเติมเทคนิคอีกเล็กน้อย
เท่านี้ก็ปั่นได้มันส์	 ร่างกายปลอดภัยปั่นจักรยานสุด
โปรดไปได้อีกนานค่ะ	 ที่สำาคัญต้องระวังเรื่องความ
ปลอดภัยบนท้องถนน	 เคารพกฏจราจรอย่างเคร่งครัด
นะคะ
	 แต่หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น	 ทิพยประกันภัย
มีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล	 สำาหรับสมาชิก	 กบข.	
ในโครงการ	 กบข.	 อุ่นใจประกันภัยทิพย	 ศึกษาราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.dhipaya.co.th/insurance/
insurance.asp?ID=55&idMenu=44

	 ปล.	 กดติดตาม	 เพจ	 ทิพยประกันภัย	 แล้ว
คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวบนโลกโซเชียล	
อินทุกกระแสค่ะ

ที่มา	:	sukkaphap-d.com

 ปั่นจักรย�นเป็นก�รออกกำ�ลังก�ย
สุดโปรดของหล�ยๆ คนทีเดียว ได้ทั้งคว�ม
สนุก และได้สุขภ�พดี แต่ถ้�ปั่นไม่ถูกวิธี ดูแล
ตัวเองไม่ดีพอ ก็อ�จทำ�ให้ร่�งก�ยบ�ดเจ็บได้ 
ม�รู้จัก 5 เทคนิคง่�ยๆ  ใช้ได้ท้ังนักป่ันมือใหม่ 
และมือเก๋�กันค่ะ 

5 เทคนิค
การป่ันจักรยาน
ไม่ให้บาดเจ็บ

1
2

3
4

5

โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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    ไทยรัฐ          29 มีนาคม 2561  หน้า 8 (ล่างซ้าย)

HOT NEWS
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      โพสต์ทูเดย์             3 เมษายน 2561  หน้า A1 (บนขวา) A8
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INTERVIEW

	 กบข.	 ได้จัดทำาแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของสมาชิก	 ทำาให้ทราบ
ว่าตนเองสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับใด	และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสม
กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 คอลัมน์	 Interview	 ฉบับนี้	 ได้สอบถามความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับแบบ
ประเมินความเสี่ยง	โดยแต่ละท่านจะมาบอกเล่าประสบการณ์และข้อคิดเห็นอย่างไรบ้าง	ติดตามอ่านได้เลยค่ะ	

	 แบบประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ดี	 ซึ่งช่วยในการเลือก
แผนการลงทุนสำาหรับสมาชิกที่ไม่มีความรู้เรื่องการลงทุน	 ผมได้ทำาแบบ
ประเมินความเสี่ยงและผลการประเมินวิเคราะห์ว่า	 ผมสามารถรับความ
เสี่ยงได้สูง	 ทำาให้ตัดสินใจเปลี่ยนแผนการลงทุนเป็นแผนสมดุลตามอายุ	
เพราะเป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในสินทรัพย์เส่ียงสูงมากที่สุด
หากสมาชิกยังอายุน้อย	 และเมื่อสมาชิกมีอายุมากขึ้น	 แผนนี้จะปรับลด
สัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงลง	 ผมวางแผนจะเปลี่ยนเป็นแผนผสมหุ้นทวีใน
ภายหลัง	เพื่อให้ยังลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงได้	และสามารถสร้างผล
ตอบแทนที่มากขึ้นจากการบริหารแผนการลงทุนของ	กบข.	ครับ		

	 ดิฉันเคยทำาแบบประเมินความเสี่ยงเม่ือตอนที่เข้าร่วมกิจกรรม
อบรมสัญจร	 กบข.	 จ.กาญจนบุรี	 ข้อดี	 คือทำาให้เรารู้ระดับความเสี่ยงใน
การลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง	 และช่วยในการตัดสินใจเลือกแผนการ
ลงทุนให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงอายุของสมาชิก	เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทน
ที่ดีในระยะยาว	 หลังจากที่ทำาแบบประเมิน	 ทำาให้ดิฉันเปลี่ยนแผนการ
ลงทุนเป็นแผนสมดุลตามอายุ	 ซึ่งดิฉันคิดว่าจะสามารถให้ผลตอบแทนที่
ดีและคุ้มกว่าแผนหลักค่ะ

คุณเจตรัฐ สหนันท์พร

คุณนินัทธ์ทยา สุขสวัสดิ์

ตําแหน่ง : นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตําแหน่ง : เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สํานักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี
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	 สำาหรับผมการลงทุนเพื่อให้เงินออมงอกเงยย่อมมีความเส่ียง
เสมอ		เมื่อผมตั้งใจจะลงทุนกับ	กบข.	ผมจึงได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริการ	
กบข.	 นโยบายการลงทุน	 และแผนทางเลือกการลงทุนผ่านเว็บไซต์	 เพื่อ
วางแผนบริหารเงิน	 กบข.	 ผมลองทำาแบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน	
ซึ่งเป็นการตอบคำาถามที่เกี่ยวกับข้อมูลของตนเอง	เช่น	อายุ	ระยะเวลาใน
การลงทุน	 สภาพทางการเงิน	 ความรู้ความเข้าใจในการลงทุน	 และความ
สามารถในการยอมรับความเสี่ยง	 โดยผลลัพธ์จากการประเมินทำาให้ผม
ตัดสินใจเปลี่ยนแผนการลงทุน
	 แนะนำาเพื่อนสมาชิกให้ลองทำาแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อเลือก
แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการลงทุนของตนเอง	
เพราะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยบริหารเงินออมให้เพิ่มมูลค่า	เพื่อสร้าง
ความมั่นคงในวัยเกษียณ

	 ผมได้ทำาแบบประเมินความเสี่ยงก่อนตัดสินใจเลือกแผนการ
ลงทุนกับ	 กบข.	 โดยแผนการลงทุนท่ีเหมาะสมกับระดับความเส่ียงของผม
คือ	 แผนสมดุลตามอายุ	 เนื่องจากผมยังอายุน้อย	 สามารถรับความเสี่ยง
สูงได้	 โดยแผนการลงทุนนี้จัดสัดส่วนการลงทุนตามอายุของสมาชิก	หาก
สมาชิกอายุน้อยจะมีสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงสูงมาก	เพื่อลุ้นรับผลตอบแทน
ท่ีสูงกว่าแผนอ่ืนๆ	หลังจากน้ัน	ผมจึงได้ตัดสินใจเปล่ียนแผนการลงทุนครับ	
	 ผมขอแนะนำาเพื่อนสมาชิกให้ลองทำาแบบประเมินความเสี่ยง	 ซึ่ง
จะช่วยให้ผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องการลงทุน	 สามารถวิเคราะห์ระดับความ
เสี่ยงการลงทุนของตนเอง	และเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมได้ครับ	

คุณสุทธิศักดิ์ เคลือบสูงเนิน

สิบเอก วิมลเดช รักสกุล

ตําแหน่ง : ครูชํานาญการพิเศษ 
หน่วยงาน : โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

ตําแหน่ง : เสมียน
หน่วยงาน : หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย

	 สมาชิกทดลองทำาแบบประเมินความเสี่ยงได้ที่เว็บไซต์	 กบข.	 www.gpf.or.th	
เมนู	“สมาชิก”	 เมนู	“ทางเลือกในการบริหารเงินออม”	 เลือกเมนู	“แผนการลงทุน
สำาหรับสมาชิก”	หรือสแกน	QR	Code	

 QR Code 
ติดตามความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับการใช้บริการ	กบข.	ได้ใหม่ในฉบับหน้านะคะ
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ตําแหน่ง : เสมียน
หน่วยงาน : หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย



เพียงบอกเราว่า...

รับประทานที่ร้านอะไร?

สิ่งที่อยากบอกต่อ?

(การตัดสินของ กบข. ถือเป็นที่สิ้นสุด)

ส่งคำาตอบมาที่ 
E-mail : pr@gpf.or.th

ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561

ทีมงานจะสุ่มจับรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบ
คำาถามเพื่อรับกระเป๋าผ้า 10 รางวัล

QUESTION

ร่วมสนุก แชร์ประสบการณ์
ทานอาหารที่ร้านในโครงการ

“อ่ิมท่ัวไทย จ่ายไม่แพง”






