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รู้ “NAV/Unit”
ชี้วัด กำ�ไร-ขาดทุน

สังคมสูงวัย
กับเงินในระบบบำ�นาญ

ออม 2,500 บาท/เดือน
ก็มีเงินล้านในวันเกษียณได้
GPF JOURNAL

EDITOR’S NOTE

กบข. จ่ายเงินปันผลอย่างไร
แล้วได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่

?

?

ดอกเบี้ยถอนออกมาใช้ได้ไหม?
คำ�ถามเหล่านีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของ ‘ความเข้าใจผิด’
ของสมาชิกบางท่านเกี่ยวกับกลไกการออมกับ กบข.
ซึ่ ง เป็ น การลงทุ น ผ่ า นกองทุ น ที่ มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละ
เงื่อนไขละม้ายคล้ายการลงทุนผ่านกองทุนรวม ไม่ใช่
การฝากธนาคาร ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์ จึงไม่มี
การให้ ป ระโยชน์ ต อบแทนในรู ป ดอกเบี้ ย ตายตั ว
เหมือนธนาคาร ไม่มีการจ่ายเงินปันผลเหมือนเงื่อนไข
สหกรณ์ หากแต่ กบข. จะนำ�เงินออมของสมาชิก
ทัง้ ส่วนทีเ่ ป็นเงินสะสมสมาชิกออมเอง และเงินสมทบ
ที่รัฐช่วยสมาชิกออม ไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อ
ให้ได้ผลตอบแทนการลงทุนจากสินทรัพย์เหล่านั้น
ซึ่งเป็นการลงทุนแบบที่เรียกว่า ‘ถือยาว’ เพราะกว่า
สมาชิกจะได้รับเงินคืนก็เมื่อเกษียณอายุราชการ

เสนอแนะหรือต้องการรับข้อมูลข่าวสาร กบข.
แจ้งได้ที่
โทรศัพท์ : 0-2636-1000
Email : member@gpf.or.th
Contact Center : โทร. 1179
Line : @GPFcommunity
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เมื่อไม่ใช่ดอกเบี้ย ไม่ใช่เงินปันผล แล้วผล
ตอบแทนที่ ส มาชิ ก ได้ จ ากการออมและลงทุ น ผ่ า น
กบข. จะดูได้จากอะไร วารสาร กบข. ฉบับนีม้ คี �ำ ตอบ
มาแจกแจงไขความกระจ่างเรือ่ ง ‘มูลค่าต่อหน่วยลงทุน’
หรือ NAV per Unit : NAV/Unit ซึ่งใช้เป็นข้อมูล
บ่งชีว้ า่ นับตัง้ แต่วนั ทีส่ มาชิกเริม่ ลงทุนกับ กบข. วันแรก
ณ วันนัน้ หน่วยลงทุนมีราคากีบ่ าท จนถึงปัจจุบนั หน่วย
ลงทุนมีการสะสมเพิม่ มูลค่าเป็นหน่วยละกีบ่ าท นัน่ คือ
การสะท้อนภาพการเติบโตของเงินออมของสมาชิก
เกริ่นไว้เท่านี้ก่อนจะติดตามอ่านรายละเอียดได้จาก
ในเล่ม
ยังมีเคล็ดแนะนำ�การลงทุนให้ได้มีเงินออม
ตามเป้าหมายที่ต้องการในวัยเกษียณ กับข้อมูลสิทธิ
พิเศษและสวัสดิการทีน่ �ำ มาอัปเดทกันในฉบับนี้ ก่อนจะ
เปิดเข้าอ่านในเล่ม กอง บก. ขอขอบคุณสมาชิกที่เป็น
แฟนคลับติดตามอ่านวารสาร กบข. ทีมงานขอน้อมรับ
คำ�ติชม และข้อเสนอแนะของสมาชิก โดยท่านสามารถส่ง
ความเห็นของท่านมาได้ท่ี Email : member@gpf.or.th
ขอให้มีความสุขกับการอ่านค่ะ
กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

วชิรา การสุทธิ์
พีรทัศน์ ชัยอภินันทิมา
วีรญา พิสุทธิ์พิบูลวงศ์
ชาญวิทย์ ลัภโต
ปรัชญาภรณ์ มกุลพานิช
อโนมา ปัทมานนท์
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พบกันเป็นประจำ�ทีน่ ่ี หน้า 3 วารสาร กบข. พืน้ ทีใ่ ห้คณ
ุ ถาม แล้วเราจะสรรหา
คำ�ตอบมาให้คุณ สำ�หรับคำ�ถามของสมาชิกที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับของที่ระลึก
ทุกคำ�ถาม ฉบับนี้มีคำ�ถามไหนได้รับการคัดเลือกบ้าง มาติดตามกัน

สมาชิกแจ้งเปลี่ยนแผนการลงทุนแล้ว จะมีผลเมื่อใด?
หากสมาชิกแจ้งเปลี่ยนแผนในช่วงวันที่ 1–15 ของเดือน จะมีผลในวันทำ�การที่ 5 นับถัดจากวันที่ 15
ของเดือนเดียวกัน ส่วนสมาชิกที่แจ้งเปลี่ยนแผนในช่วงวันที่ 16-วันสิ้นเดือน (วันที่ 30 หรือ 31)
จะมีผลในวันทำ�การที่ 5 นับถัดจากวันสิ้นเดือนนั้น

สมาชิกเสียชีวิตก่อนออกจากราชการ กบข. จะจ่ายเงินให้ใคร?
ผู้มีสิทธิ์รับเงิน กบข. คือ คู่สมรส (จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย) และ ทายาทโดยธรรม 6 ลำ�ดับ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนี้
1. ผู้สืบสันดาน  
2. บิดา มารดา
3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน (กรณีไม่มีลำ�ดับ 1 และ 2)
4. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน (กรณีไม่มีลำ�ดับ 1–3)
5. ปู่ ย่า ตา ยาย (กรณีไม่มีลำ�ดับ 1–4)
6. ลุง ป้า น้า อา (กรณีไม่มีลำ�ดับ 1-5)

กรณีก่อนเสียชีวิต ถ้าสมาชิกได้ทำ�พินัยกรรมไว้ ต้องให้ผู้จัดการมรดกตามคำ�สั่งศาลเป็นผู้ติดต่อ
รับเงิน กบข. เพื่อแบ่งให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินตามพินัยกรรม

เงินก้อนที่ได้รับจาก กบข. กรณีเกษียณอายุราชการต้องเสียภาษีหรือไม่?
ไม่ต้องเสียภาษี เพราะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำ�มาคำ�นวณคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานดำ�เนินการยืน่ เรือ่ งขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบ e-pension ของ
กรมบัญชีกลางแล้ว เจ้าหน้าทีย่ งั ต้องส่งเอกสารให้ กบข. อีกหรือไม่?
เจ้าหน้าที่ไม่ต้องนำ�ส่งเอกสารให้ กบข. เนื่องจากระบบ e-pension จะเชื่อมข้อมูลส่งมายัง กบข. ตามระบบ
ส่วนเอกสารสามารถเก็บไว้ที่หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐาน
ส่งคำ�ถามของสมาชิกได้ท  ่ี gpfmember@gpf.or.th สำ�หรับสมาชิก
เจ้าของคำ�ถามทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเผยแพร่ลงในคอลัมน์ Page 3 ถาม-ตอบ ฉบับนี้
รอรับกระเป๋าผ้าทีร่ ะลึกจาก กบข. ได้เลยค่ะ
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HOT NEWS

ขยายเวลา “เพื่อนชวนเพื่อน”
ตามคำ�เรียกร้อง... ถึงสิ้นเดือน ตุลาคมนี้ เท่านั้น
ใครยังไม่ได้โหลดหรืออัปเดทแอป กบข. และชวนเพื่อน ต้องรีบเลย!
ของรางวัลมากมาย

รอคุณอยู่

ต่อที่ 1

ต่อที่ 2

1 ดาวน์โหลด หรือ อัปเดท Mobile App กบข.

คุณและเพื่อนยังมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากกิจกรรม
“เพื่อนชวนเพื่อน” ใน Mobile App กบข. ด้วย

2 คลิกเลือกเมนู “กิจกรรม Social Media”
ใน Mobile App กบข. แล้วกดติดตาม กบข.
ทั้ง 2 ช่องทาง
กด ‘Like’ Facebook : กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ
ข้าราชการ (กบข.)
กด ‘เพิ่มเพื่อน’ ใน Line : @GPFcommunity
3 ส่ ง เลขบั ต รประชาชนและเบอร์ มื อ ถื อ ของคุ ณ
มาที ่ ก ล่ อ งข้ อ ความ (Inbox) ใน Facebook
หรือ ส่งมาที่ข้อความแชทใน Line พร้อมระบุว่า
“ร่วมสนุกกิจกรรม” เพื่อยืนยันสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

1 กด “กิจกรรม Social Media” แล้วเลือก
“ชวนเพื่อนดาวน์โหลด Mobile App กบข.”
2 ระบบจะส่งรหัสไปให้เพือ่ นของคุณทาง Facebook
หรือ Line
3 ให้เพือ่ นของคุณดาวน์โหลด หรืออัปเดท App กบข.
จากลิงก์ที่ได้รับ แล้วให้เลือกเมนู “กิจกรรม Social
Media” ใน Mobile App กบข. เพื่อใส่รหัส
ที่ได้รับมา
ติดตามการประกาศผลได้ทาง
Facebook และ Line

*กบข. สงวนสิทธิ์ประเภทของรางวัลและการประกาศผลรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด
GPF JOURNAL
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รู้ “NAV/Unit”

ชี้วัด กำ�ไร-ขาดทุน

ลงทุนผ่านกองทุนรวม... เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรู้จักสิ่งชี้วัดทีด่ ที ส่ี ดุ
ว่าผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั กลับมานัน้ เป็น “กำ�ไร” หรือ “ขาดทุน”
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“ NAV/Unit ” หรือ “ มูลค่าต่อหน่วยลงทุน” คือ ราคา “หน่วยลงทุน” แต่ละหน่วยที่ผู้ลงทุน

หรือสมาชิกซื้อไว้กับกองทุนนั้น เมื่อผู้ลงทุนแจ้งขายหน่วยลงทุน (ขอรับเงินคืน) กองทุนจะดูจำ�นวนหน่วย
ลงทุนทั้งหมดที่ผู้ลงทุนมีอยู่ขณะนั้น แล้วต้องมาคูณด้วย NAV/Unit ที่กองทุนประกาศ ณ วันขาย ถึงจะรู้ว่าสมาชิก
จะได้รับเงินคืนกี่บาท
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NAV/Unit จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงทุกวันตามผลประกอบการลงทุนในวันนั้น โดยกองทุนส่วนใหญ่จะ
ประกาศ NAV/Unit เป็นรายวัน ให้ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบเป็นประจำ�สมํ่าเสมอ ผ่านเว็บไซต์บ้าง
ณ ที่ทำ�การของบริษัทตัวแทนจำ�หน่ายบ้าง
ซึ่ง NAV/Unit ในแต่ละวัน คำ�นวณมาจากการนำ� NAV : Net Asset Value หรือ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนประกอบด้วยทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมถือครองอยูแ่ ละผลประโยชน์ตา่ งๆ ทีไ่ ด้รบั จากการลงทุน หักค่าใช้จา่ ย
และหนี้สินของกองทุนรวมแล้ว มาหารด้วย จำ�นวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของกองทุน (หน่วยลงทุนที่มีนักลงทุนซื้อไว้)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จำ�นวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน
NAV/Unit เป็นตัวเลขทีส่ ะท้อน
ผลการดำ�เนินงานของกองทุนรวมได้ดี
ที่ สุ ด โดยกองทุ น รวมที่ มี ก ารดำ � เนิ น
งานดีจะมีกราฟแสดง NAV/Unit ใน
ทิ ศ ทางเพิ่ ม ขึ้ น จากช่ ว งเริ่ ม การลงทุ น  
ไม่ได้ดู NAV/Unit จากปีใดปีหนึ่งเท่านั้น

=

มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
(NAV/Unit)

ตัวอย่าง กราฟแสดงมูลค่าต่อหน่วยของกองทุนที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นโดยดูจากเส้นสีส้ม

“กำ�ไร” หรือ “ขาดทุน” ดูอย่างไร ?
ผูล้ งทุนจะต้องรู้ราคาต้นทุนเฉลีย่ ต่อหน่วยลงทุน(คำ�นวณจาก“ยอดเงินต้นทัง้ หมดทีซ่ อื้ หน่วยลงทุน”หารด้วย
“จำ�นวนหน่วยลงทุน” ที่ผู้ลงทุนมีทั้งหมด ณ วันขายหน่วยลงทุน) แล้วเทียบกับ NAV/Unit ณ วันขายหน่วยลงทุน

หาก NAV/Unit ณ วันขายหน่วยลงทุน มากกว่า
ราคาต้นทุนเฉลีย่ ต่อหน่วย ผูล้ งทุนจะอยูใ่ นฐานะ
“กำ�ไร”

หาก NAV/Unit ณ วันขายหน่วยลงทุน น้อยกว่า
ราคาต้นทุนเฉลีย่ ต่อหน่วย ผูล้ งทุนจะอยูใ่ นฐานะ
“ขาดทุน”

จะเห็นว่า NAV/Unit คือปัจจัยสำ�คัญทีส่ ะท้อนผลการดำ�เนินงานของกองทุนในแต่ละช่วงเวลา ถ้าเป็นกองทุน
ที่ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนไว้ยาว ๆ ตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของกองทุนด้วยแล้ว ผู้ลงทุนยิ่งไม่ต้องกังวลกับ
ความผันผวนของสภาวะตลาดการลงทุนระยะสัน้       ซึง่ อาจมีขนึ้ หรือลงอยูต่ ลอดเวลา     เพราะกว่าจะถึงเวลาทีม่ สี ทิ ธิข์ าย
หน่วยลงทุนเพื่อรับเงินคืน...ก็อาจยังอีกนาน
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ขอบคุณข้อมูลจาก : คู่มือสมาชิกกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
www.aommoney.com
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MUST READ

สังคมสูงวัยกับเงินในระบบบำ�นาญ

ลองนึกถึงตัวเราในปี 2574 หรือ อีก 13 ปีนับจากนี้ ว่าในปีนั้นเราจะอายุเท่าไร สุขภาพกาย
จิตใจ การงาน การเงิน ของเราจะเป็นอย่างไร... ไม่ว่าในเวลานั้นเราจะอายุเท่าไร และกำ�ลังทำ�อะไร
เราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ “สังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอด”
สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ประเมินไว้ว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์”
ในปี 2564 โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุ 20% และจะเพิ่มเป็น 28% ในปี 2574 นั่นคือตัวเลขสำ�หรับ
การเป็น “สังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอด”
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อัตราผู้สูงอายุ หรือ
อัตราส่วนของผู้สูงอายุ
ต่อประชากร 100 คน

ทีม่ า : สำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ

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

แนวโน้ม ดัชนีการสูงอายุ อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ
และอัตราส่วนเกื้อหนุน พ.ศ. 2537-2560

ทีม่ า : รายงานการสำ�รวจประชากรผูส้ งู อายุในประเทศไทย พ.ศ.2560
โดย สำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ
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ดัชนีการสูงอายุ คือ อัตราส่วนประชากร

สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ต่อประชากรวัยเด็ก (อายุ
ตํ่ากว่า 15 ปี) 100 คน เพิ่มจาก 22.6% ในปี 2537
เป็น 97.0% ในปี 2560

อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ คือ อัตราส่วน

ประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ต่อประชากรวัย
ทำ�งาน (อายุ 15-59 ปี) 100 คน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อ
เนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก 18.1% ในปี 2554 เป็น 22.3%
ในปี 2557 และเพิ่มขึ้นเป็น 25.3% ในปี 2560
เท่ากับว่า “ประชากรวัยทำ�งาน 100 คน จะต้องรับ
ภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุประมาณ 25 คน”

อัตราส่วนเกื้อหนุน คือ อัตราส่วนประชากร

วัยทำ�งาน (อายุ 15–59 ปี) เทียบกับประชากรสูงอายุ
(อายุ 60 ปีขึ้นไป) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
การเกื้อหนุนที่คนในวัยทำ�งานจะสามารถดูแลผู้สูง
อายุ 1 คน โดยในปี 2560 ลดลงเหลือเพียง 3.9 นั่น
หมายความว่า มีคนที่อยู่ในวัยแรงงานเพียง 4 คน จะ
เลี้ยงดูผู้สูงอายุ 1 คน

หลายคนอาจจะมีค�ำ ถามว่า ทำ�ไมเราต้อง “สนใจ”
การเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ โดยเฉพาะถ้าเรายัง
ไม่ใช่ผู้สูงวัย... ทำ�ไมต้องแคร์
แต่เราอาจจะไม่รู้ว่า นี่คือ “ความรับผิดชอบ
ร่วมกัน” เพราะรัฐบาลต้องดูแลประชาชนผูส้ งู อายุดว้ ย
งบประมาณที่มากขึ้น จากเงินภาษีของประชาชนที่มี
รายได้ เพราะฉะนั้นการเข้าสูงสังคมสูงวัยจึงไม่ได้เป็น
เพียง “ภาระให้ลกู หลาน” แต่ยงั เป็น “ภาระของรัฐบาล”
และ “ผู้เสียภาษี” ด้วย
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
เคยประเมินภาระงบประมาณด้านสวัสดิการชราภาพ
ที่จะต้องดูแล ซึ่งประกอบด้วยเงินบำ�เหน็จบำ�นาญ
ข้าราชการ เบี้ยยังชีพคนชรา เงินสมทบกองทุน
บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนประกัน
สั ง คม และกองทุ น การออมแห่ ง ชาติ (กอช.) ว่า
ในปี 2564 รัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณทัง้ หมดเกือบ
6 แสนล้านบาท และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง
8.73 แสนล้านบาท หรือ เกือบ 3% ของจีดพี ใี นปี 2568

ภาระงบประมาณด้านสวัสดิการชราภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อาจกระทบเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว

ทีม่ า : สำ�นักนโยบายการคลัง และสำ�นักนโยบายการออมฯ สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
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ขณะที่ สำ � นั ก งบประมาณรายงานตั ว เลข
งบประมาณที่จัดสรรเพื่อดูแลสังคมผู้สูงอายุว่า ในปี
2568 ต้องใช้งบประมาณ 3.62 แสนล้านบาท เพิม่ จาก
ปัจจุบันกว่า 47% และจะเพิ่มเป็น 4.78 แสนล้าน
บาท ในปี 2578 ซึ่งเป็นปีที่จำ�นวนผู้สูงอายุขึ้นไปถึง
30.8% ของจำ�นวนประชากร คิดเป็นจำ�นวน 20.3
ล้านคน  
โดยเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปีงบประมาณ 2560 ที่
รัฐจัดสรรงบประมาณที่ 2.46 แสนล้านบาท สำ�หรับ
ผู้สูงอายุ 11.7 ล้านคน หรือ 17.12% ของจำ�นวน
ประชากรทั้งประเทศ
อย่างไรก็ตาม “ตัวเลข” ของรายงานแต่ละฉบับ
อาจแตกต่างกันไปตามบริบทของการจัดทำ�รายงาน
แต่สง่ิ ทีเ่ ป็นประเด็นแน่นอน คือ ประเทศไทยจะใช้เงิน
จำ�นวนมหาศาลในการดูแลผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ ไม่ใช่แค่รฐั บาลเท่านัน้ ทีต่ อ้ งจัดสรร
เงินเข้ามาในระบบบำ�เหน็จบำ�นาญของไทย แต่พวก
เราเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยส่วนหนึ่ง แม้ว่าการเป็น
ข้าราชการ เป็นสมาชิก กบข. จะได้เปรียบอาชีพอื่นๆ
อยู่บ้าง เพราะเมื่อเกษียณอายุจะมีทั้งเงินบำ�เหน็จ
บำ�นาญจากรัฐบาล บวกกับเงิน กบข. แล้วยังสามารถ
ออมได้เอง ผ่านกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
และการทำ�ประกันชีวิต ซึ่งทำ�ได้ทั้งประกันชีวิตทั่วไป
และประกันชีวิตแบบบำ�นาญ

ภาพรวมระบบบำ�เหน็จบำ�นาญของประเทศไทย

ทีม่ า : สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และ หนังสือการสร้างพลังของสังคมผูส้ งู วัยด้วยกลไกตลาดทุน
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ถ้าดูจากจำ�นวนเงินออมและเงินลงทุนในภาคครัวเรือนของประเทศไทยรวมกันแล้วมีมากถึง
16.6 ล้านล้านบาท แต่ส่วนใหญ่อยู่ในบัญชีเงินฝาก ซึ่งไม่ใช่รูปแบบการออมที่เหมาะสมสำ�หรับการ
เตรียมตัวเกษียณในอีก 10-20 ปีข้างหน้า เพราะเงินฝากแทบจะไม่เพิ่มค่าเลยในแต่ละปี
นอกจากนี้ ถ้าตัดส่วนที่ไม่น่าจะเป็นการออมและการลงทุนเพื่อการเกษียณ ได้แก่ กองทุนรวม
(ไม่รวม RMF) กองทุนส่วนบุคคล และเงินฝากของภาคครัวเรือน โดยดูเฉพาะจำ�นวนเงินที่อยู่ในระบบ
บำ�เหน็จบำ�นาญของประเทศไทย ที่ประกอบด้วย กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ กบข.
เงินกองทุนประกันสังคม และ RMF จะมีมูลค่าประมาณ 3.54 ล้านล้านบาท
เหมือนจะเป็นตัวเลขมหาศาล โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุของ
รัฐบาล แต่ต้องไม่ลืมว่า เงินจำ�นวนนี้เป็นการออมของ “แรงงานในระบบ” ซึ่งมีอยู่ประมาณ 17 ล้านคน
เพราะฉะนั้นถ้านำ�เงินออมในระบบบำ�เหน็จบำ�นาญมาหารเฉลี่ยกับจำ�นวนแรงงานในระบบ (แบบคร่าวๆ)
จะเท่ากับว่า แต่ละคนมีเงินออมประมาณ 2 แสนบาทเท่านั้นเอง

การออมและการลงทุนภาคครัวเรือน - มิ.ย. 2561

*กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ-มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ กบข. ณ สิน้ ปี ตามรายงานมูลค่า
กองทุนส่วนสมาชิก
ทีม่ า : สมาคมบริษทั จัดการลงทุน
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ขณะที ่ แรงงานนอกระบบอีก 22 ล้า นคน
บวกกั บ วั ย แรงงานที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นตลาดแรงงานอี ก
6 ล้านคน ไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า พวกเขามีเงินออมเพื่อ
เกษียณหรือไม่ และออมอย่างไร (ในจำ�นวนมีเพียง
5.6 แสนคนที่มีเงินออมกับ กอช. มูลค่ารวม 3,440
ล้านบาท เมื่อสิ้นเดือน ส.ค. 2561)
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลอีกว่า แม้จะเป็นการ
ลงทุนเพื่อไว้ใช้ในวัยเกษียณ แต่คนส่วนใหญ่ก็ยัง
เลือกที่จะแบ่งเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปทิ้งไว้ในสินทรัพย์
ความเสี่ยงตํ่าที่มีโอกาสได้ผลตอบแทนน้อย ทำ�ให้
เงินเติบโตไม่ทันกับความต้องการใช้เงินในอนาคต
สาเหตุที่ทำ �ให้คนส่วนใหญ่ไม่กล้าลงทุนใน
สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง แม้ว่าจะมีโอกาสได้ผล
ตอบแทนสูงกว่า ก็เพราะความกลัว กลัวจะขาดทุน
กลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับความผันผวน ซึ่งเป็น
เรื่องที่น่ากลัวจริงๆ ถ้าเป็นการลงทุนระยะสั้น เลือก
ลงทุนโดยไม่ได้พิจารณาปัจจัยพื้นฐาน และไม่จัดสรร
สินทรัพย์ให้เหมาะสม
แต่สำ�หรับการลงทุนระยะยาว ตลาดหุ้นไทย
เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีว่า “ไม่มีอะไรต้องกลัว” เพราะ
แม้ว่าในแต่ละปีตลาดหุ้นอาจจะมีบวกบ้าง ลบบ้าง
ผันผวนรุนแรงบ้างในบางปี แต่โดยเฉลี่ยตั้งแต่มีตลาด
หุ้นไทย ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผล
ตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 8-10%
นอกจากนี้ ถ้าเลือกลงทุนแบบสมดุลตามอายุ
ที่มีผู้จัดการกองทุนคอยปรับสัดส่วนการลงทุน เลือก
สินทรัพย์ที่เหมาะสม และระหว่างทางยังหาจังหวะ
ลงทุนที่ช่วยเพิ่มกำ�ไร หรือ ลดความเสี่ยง จะยิ่งทำ�ให้
เงินลงทุนงอกเงยได้อย่างมั่นคง เหมือนกับที่ กบข.
ปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาด
อยู่เสมอ

ตั ว อย่ า งสถานการณ์ ใ นช่ ว งต้ น ปี ต ลาดหุ้ น
ไทยผันผวนสูง กบข. ก็ปรับลดลงสัดส่วนการลงทุน
หุ้นไทยลง รวมทั้งปรับนโยบายลงทุนตราสารหนี้
ให้เหมาะกับแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นอีกด้วย... เพื่อให้
สมาชิก กบข. พร้อมรับมือกับ “สังคมผู้สูงวัยระดับ
สุดยอด” ได้อย่างสบายใจ แต่ถ้ายังไม่สบายใจกับ
จำ�นวนเงินที่มีอยู่ในระบบ ก็สามารถเปลี่ยนแผนการ
ลงทุนหรือเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการที่คุณ
ได้ศึกษาข้อมูลอย่างมั่นใจก่อนตัดสินใจลงทุน
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INTERVIEW

เก่าไป...ใหม่มา

				
ฉบับทีแ่ ล้วได้มโี อกาสสัมภาษณ์สมาชิก กบข. ทีเ่ กษียณ
อายุราชการประจำ�ปี 2561 ฉบับเดือนตุลาคมนี้ต้อนรับปีงบประมาณใหม่ 2562 วารสาร กบข. ได้รับเกียรติ
จากข้าราชการบรรจุใหม่นง๊ิ ! มาถ่ายทอดความรูส้ กึ และแนวคิดการลงทุนออมเงินระยะยาวกับ กบข. ทำ�ให้เห็นว่า
จากข้าราชการรุน่ พีม่ าถึงข้าราชการรุน่ ใหม่มคี วามสนใจมากขึน้ ทีจ่ ะวางแผนการเงินระยะยาว และเข้าใจการออม
กับ กบข. มากขึ้น เพื่อนำ�ไปสู่เป้าหมายวัยเกษียณที่แต่ละคนวาดฝันไว้ เพราะการวางแผนเกษียณเป็นเรื่อง
ที่คนยุคใหม่ไม่ควรชะล่าใจอีกต่อไป...

นายธนิสร ทิพอ้าย
นักบริหารทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

นางสาวพัสตราภรณ์ ทองมา
ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
โรงเรียนตันหยงมัส จ.นราธิวาส
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ในวัยเกษียณ เป็นวัยที่ผู้ที่ทำ�งานมาอย่างหนักเป็นเวลายาวนาน
ต้องได้รับการพักผ่อนและไม่ต้องคอยมาเครียดเรื่องการเงิน เพราะคาด
ว่าน่าจะมีปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ปัญหาสุขภาพ ผมเชื่อว่าการออมเงินกับ
กบข. น่าจะทำ�ให้ปัญหาทางด้านการเงินหมดไปและได้ใช้ชีวิตบั้นปลาย
อย่างมีความสุขครับ
โดยการลงทุนออมกับ กบข. ร้อยละ 3 จากเงินเดือนนั้นถือว่าเป็น
สัดส่วนที่เหมาะสมแล้ว เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่อนข้างมากเมื่อเทียบ
กับเงินเดือนในปัจจุบนั ของข้าราชการ แต่ในอนาคตอันใกล้นา่ จะต้องมีการ
ปรับสัดส่วนการลงทุนเพิม่ ตามการปรับขึน้ เงินเดือน และด้วยอายุทย่ี งั ไม่มาก
น่าจะรับความเสี่ยงได้มากกว่าในช่วงบั้นปลาย รวมทั้งต้องศึกษาข้อมูล
การลงทุนอย่างสม่�ำ เสมอไม่ปล่อยปละละเลย พร้อมประเมินผลการลงทุน
ในแต่ ล ะปี แ ละปรั บ สั ด ส่ ว นการลงทุ น ให้ เ หมาะสมกั บ สภาพเศรษฐกิ จ
ในช่วงนัน้ ๆ เพราะมิเช่นนัน้ แล้วเงินออมทีเ่ ราเก็บออมมาเป็นเวลาหลายสิบปี
อาจจะขาดหายหรือไม่เพียงพอต่อการดำ�รงชีพในช่วงบัน้ ปลายได้ ส่วนเงิน
ที่รัฐสบทบให้ ผมคิดว่าน่าจะมีสัดส่วนที่สูงขึ้นตามสัดส่วนเงินที่เราลงทุน
ออมไป โดยอาจจะกำ�หนดเพดานสูงสุดตามทีร่ ฐั พิจารณาจากปัจจัยเรือ่ ง
ค่าครองชีพในปัจจุบันและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี
กบข. เป็ น อี ก ช่ อ งทางหนึ ่ ง ในการออมเงิ น ของข้ า ราชการครู
โดยการออมเงินนีเ้ ป็นการสร้างความมัน่ คงด้านรายได้ให้แก่ขา้ ราชการครู
ในชีวิต หลัง เกษีย ณ โดยข้า ราชการยัง มีรายได้ในการดำ�รงชีพ หรือ
ลงทุนสำ�หรับการทำ�ธุรกิจเล็กๆ ของตัวเองได้ นอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษ
อื่นๆ ซึ่งเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกของ กบข.
การออมเงินเป็นเรื่องของการวางแผนการใช้เงินของแต่ละบุคคล
สำ�หรับตัวดิฉันเองคิดว่าการออมเงิน 3% จากเงินเดือนที่ได้รับ เป็นการ
ออมที่เพียงพอสำ�หรับการเริ่มต้นชีวิตการทำ�งาน เป็นการออมที่เรายัง
มีเงินเพียงพอสำ�หรับรายจ่ายในแต่ละวันหรือแต่ละเดือน โดยในอนาคต
คาดว่าคงจะมีการออมเงินมากกว่าร้อยละ 3 ของเงินเดือนทีไ่ ด้รบั เนือ่ งจาก
มีการวางแผนในการสร้างความมั่นคงของชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น และอนาคต
เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เราอาจจะมีความจำ�เป็นในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการลงทุนทำ�กิจการส่วนตัว ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง หรือ
ปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัย

โดยในอนาคตถ้ า ผมมี ฐ านเงิ น เดื อ นที่ ป รั บ
เพิ่มขึ้น ผมตั้งใจที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนมากกว่า
ในปัจจุบนั อย่างแน่นอน และหากมีรายได้ทม่ี ากกว่าราย
จ่ายค่อนข้างมาก ก็จะเพิ่มการลงทุนในสัดส่วนที่สูง
ตามไปด้วย นั้นหมายความถึงผลตอบแทนที่จะสูง
ขึ้นตามไปด้วยเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้ว และจะ
ยิ่งทำ�ให้ชีวิตหลังเกษียณของผมมีความสุข ไร้ความ
กังวลทางด้านการเงิน ไม่เป็นภาระต่อคนในครอบครัว
และสังคม

นายจีระศักดิ์ กลมเกลี้ยง
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จ.พิษณุโลก

ผมมองว่ า การที่ มี ก องทุ น บำ � เหน็ จ บำ � นาญ
ข้าราชการ “เป็นตัวช่วยทางการเงินที่ดี” ให้กับชีวิต
วัยเกษียณ ที่จะช่วยเสริมให้การใช้ชีวิตหลังเกษียณ
เต็มไปด้วยความสุขกาย สบายใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และใช้ ชี วิ ต อยู่ ไ ด้ โ ดยไม่ เ ป็ น ภาระของลู ก หลานใน
อนาคต แม้ว่าวัยเกษียณเป็นวัยที่ยังห่างไกลจากช่วง
ชีวิตในปัจจุบันของผม แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าวัยเกษียณ
เป็นช่วงเวลาทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ของชีวติ เพราะมี “รายจ่าย
มากกว่ารายรับ” เช่น ค่าใช้จา่ ยในชีวติ ประจำ�วัน ค่ารักษา
พยาบาล ค่าเดินทาง ฯลฯ หากไม่วางแผนทางการ
เงินไว้ใช้หลังเกษียณ อาจทำ�ให้คุณภาพชีวิตในช่วง
นั้นมีความยากลำ�บากและเป็นภาระของลูกหลานได้
ผมถือว่าการลงทุนออมร้อยละ 3 และรัฐบาล
สมทบให้อีกร้อยละ 3 เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมแล้ว
สำ � หรั บ ช่ ว งอายุ แ ละฐานเงิ น เดื อ นปั จ จุ บั น ของผม
เพราะไม่กระทบต่อภาระทางการเงินที่จะนำ�มาใช้จ่าย
ในชีวิตปัจจุบัน และหากมองถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ
หลังเกษียณอายุราชการก็คุ้มค่าที่จะลงทุน

เชิญชวน!
สมาชิก กบข. ร่วมบอกเล่า
ความรู้สึกประทับใจเกี่ยวกับ กบข.
ที่อยากบอกต่อให้เพื่อนสมาชิกได้รับรู้
หรือมีส่วนร่วมด้วย เช่น
“ชวนเลือกแผนการลงทุน”
“สิทธิพิเศษที่ได้รับ”
“การออมเพิ่ม”
“การออมต่อ” ฯลฯ
... ส่งมาได้ที่ ...

E-mail : gpfmember@gpf.or.th
ท่านที่ได้รับคัดเลือกลงคอลัมน์
Interview รับของที่ระลึกสุดพิเศษ
จากวารสาร กบข. ไปเลย
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ACTIVITIES

พฤศจิกายน 2561

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก กบข. เท่านั้น
(สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน)

หลักสูตร ชา กาแฟสด

หลักสูตร ขนมบ้าบิ่น

รับจำ�นวนจำ�กัด หลักสูตรละ 20 คน/รอบ เท่านั้น

รอบเช้า 9.00-12.00 น.
รอบบ่าย 13.00-16.00 น.
(1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เลือกได้ 2 หลักสูตร)
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จ.ขอนแก่น

ณ โรงแรมเจริญธานี

หลักสูตร ขนมมันสำ�ปะหลัง

หลักสูตร ซาลาเปาไส้หมู

ค่าสมัคร! เพียงหลักสูตรละ 199 บาท

*สามารถให้ผู้อื่นเข้าอบรมแทนได้

7 พฤศจิกายน 2561

หลักสูตร ถั่วแปบเบญจรงค์

ขั้นตอนการสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.gpf.or.th เลือกเมนู “สวัสดิการ” »»
“เพิ่มรายได้”
กรอกใบสมัครส่งแฟกซ์มาที่ 02-6361691
ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก กบข.
ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิ ทาง www.gpf.or.th
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

กันยายน 2561
จ.บุรีรัมย์
ผู้เข้าร่วม : ข้าราชการในจังหวัด รวม 107 คน
เวลา-สถานที่ : วันที่ 4-6 กันยายน 2561
เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมเทพนคร
จัดโดย : กบข.

จ.อำ�นาจเจริญ
ผู้เข้าร่วม : ข้าราชการในจังหวัด รวม 234 คน
เวลา-สถานที่ : วันที่ 17-18 กันยายน 2561
เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมเลิศวิจิตร
จัดโดย : กบข.
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จ.กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าร่วม : ข้าราชการในหน่วยงาน รวม 46 คน
เวลา-สถานที่ : วันที่ 18 กันยายน 2561
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 10
สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ
จัดโดย : สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(ประสานทาง กบข. เป็นวิทยากร)

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

จ.กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าร่วม : ข้าราชการในหน่วยงาน รวม 60 คน
เวลา-สถานที่ : วันที่ 25 กันยายน 2561
เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารบุรุษรัตน์ สตน.ทบ.
จัดโดย : สำ�นักงานตรวจสอบภายในทหารบก
(ประสานทาง กบข. เป็นวิทยากร)
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สัญจร... พฤศจิกายน 2561
นัดทั่วไป... กบข. จัดให้ทุกท่าน
5-7 พฤศจิกายน 2561

15-16 พฤศจิกายน 2561

27-29 พฤศจิกายน 2561

จ.ขอนแก่น

จ.อุทัยธานี

จ.นครศรีธรรมราช

ณ โรงแรมเจริญธานี

ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์

*วันที่ 5 พ.ย. อบรมหัวข้อ “วางแผนทางการเงิน”

ณ โรงแรมทวินโลตัส
*วันที่ 27 พ.ย. อบรมหัวข้อ “วางแผนทางการเงิน”

จัดกิจกรรมวันละ 2 รอบ รอบเช้า 9.00 - 11.30 น. / รอบบ่าย 13.30 - 16.00 น.
สมาชิก กบข. หรือ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่สนใจเข้าร่วม กรุณาแจ้งล่วงหน้าได้ที่...
Line กบข. (ID Line : @GPFcommunity)
เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th
เลือกเมนู “สมาชิก”
เลือก“สมาชิกสัมพันธ์สัญจร”
คลิก “ลงทะเบียน” ด้านล่างจอ
คลิกสมัครเข้าร่วมตามวันที่ประสงค์
และระบุข้อมูลประจำ�ตัว

พิมพ์ขึ้นต้นว่า “กบข.” ตามด้วย
ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน
เบอร์มือถือที่ติดต่อได้
และรอบเวลา-วันที่ประสงค์จะเข้าร่วม
ตัวอย่าง กบข. / นายออม มั่งมี / 1234567890123 /
081-2345678 / เช้าหรือบ่าย 27 มี.ค. 61

นัดหน่วยงาน... กบข. ก็จัดให้
6 พฤศจิกายน 2561

8 พฤศจิกายน 2561

เวลา 9.00-12.00 น.

เวลา 9.00-12.00 น.

เวลา 9.00-11.00 น.

สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สำ�นักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

สำ�นักงานอัยการสูงสุด

15 พฤศจิกายน 2561

20 พฤศจิกายน 2561

เวลา 13.00-14.30 น.

เวลา 9.00-12.00 น.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าและ
อาหารแห่งชาติ

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

หมายเหตุ :
ตารางอาจเปลีย่ นแปลงได้ ดูรายละเอียดทัง้ หมดได้ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เลือกเมนู “สมาชิก” »» “สมาชิกสัมพันธ์สัญจร”
GPF JOURNAL

20

wow

ออม 2,500 บาท/เดือน
ก็มี เงินล้าน ในวันเกษียณได้

ยิ่งอายุน้อย...ยิ่งได้เปรียบ อยากมีกี่ล้าน...เลือกได้ตามใจคุณ

วัยสามสิบยังแจ๋ว... หลายคนอาจยังเพลิดเพลินกับการ

ทำ�งาน การใช้เงินไปกับการท่องเทีย่ ว การอยูก่ นิ การมีบา้ น การสร้างครอบครัว
จนอาจจั ดคิ ว การวางแผนการเงิ น ในระยะยาวไปอยู่ ป ลายแถวหรื อ ไม่ ไ ด้
นึกถึงเลย กว่าจะถึงคิวหรือนึกถึงก็เหลือเวลาไม่นานในการทำ�งานหารายได้
ที่จะเอามาแบ่งเป็นเงินออมไว้ใช้ในวัยเกษียณ ...วัยที่หารายได้ได้้น้อยลงหรือ
ไม่มีเรี่ยวแรงหารายได้แล้ว...
แม้จะเป็น ข้าราชการ ที่มีเงินบำ�นาญกินทุกเดือนก็ตาม แต่อาจไม่เพียงพอใช้จ่ายให้ชีวิตมีความสุขกาย
สุขใจก็ได้ เพราะเงินบำ�นาญที่ได้รับอาจไม่เพียงพอกับมูลค่าสินค้าและบริการที่ปรับราคาเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ
ที่สำ�คัญการเริ่มเก็บออมตั้งแต่อายุยังน้อย จะได้ทยอยเก็บออมเงินทีละนิดทีละน้อยแบบไม่เหนื่อย เพราะมีเวลา
เหลืออีกนานกว่าจะถึงวัยเกษียณที่ต้องใช้เงิน ทำ�ให้ระหว่างทางเมื่อหักเงินออมไว้แล้ว จะเหลือเงินไว้ใช้อยู่ใช้กินได้
แบบสบายๆ ดังนั้นตอนที่อายุไม่มากนัก ยังมีเวลาทำ�งานได้อีกมากกว่า 25 ปี และอยากมีเงินล้านตอนเกษียณ ก็ควร
แบ่งเงินเก็บออม ไปออมผ่านทางเลือกต่างๆ ที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนที่พึงพอใจ รองรับความต้องการใช้ชีวิตใน
วัยเกษียณของเราได้ มาลองดูตัวอย่าง... ถ้าสามารถออมได้เดือนละ 2,500 บาท มีระยะเวลาลงทุนออม 30 ปี แล้ว
ตัวช่วยทางเลือกใด จะสร้างเงินได้กี่ล้าน ตามที่คุณอยากได้ตอนเกษียณ ไปดูตัวอย่างกัน

*คำ�นวณผลตอบแทนแบบอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2549 - 2559
ของเงินฝากประจำ� 1 ปี (เฉลี่ย 5 ธนาคารใหญ่) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล และดัชนีผลตอบแทนรวมหุ้น
SET TRI เท่ากับ 1.82%, 5.36% และ 12.88%
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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สำ�หรับ... ผู้ที่ไม่มีเวลามานั่งเฝ้าติดตามความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุน หรือยังไม่เชี่ยวชาญ

ที่จะวางแผนลงทุนด้วยตัวเอง อาจเลือกลงทุนผ่าน “กองทุนรวม” ที่จะมีผู้เชี่ยวชาญวางแผนการลงทุนให้ ซึ่งเรา
ต้องศึกษาข้อมูลการลงทุนควบคู่ไปด้วยเพื่อเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับตนเอง ช่วยสร้างโอกาสในการรับ
ผลตอบแทนมากที่สุด

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

หลายคน...

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อาจผิดหวังในผลตอบแทนการลงทุนได้ ไม่ว่าจะขาดทุนจนเกินรับไหวจากการเสี่ยง
มากเกินไป หรือเสียดายที่น่าจะได้กำ�ไรมากกว่านี้ทั้งที่ยังรับความเสี่ยงได้อีก เพราะไม่ได้รู้จักใจตนเองมากพอหรือ
ไม่ได้คำ�นึงถึงความเสี่ยงการลงทุน ผู้ลงทุนจึงควรประเมินระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ก่อนตัดสินใจวางแผน
การลงทุน เพื่อให้การลงทุนช่วยสร้างผลตอบแทนที่ถึงจะน้อยหรือมากก็อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเพียงพอกับ
การใช้ชีวิตในวัยเกษียณ...
GPF JOURNAL
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หน้านี้...มีรางวัล
กิจกรรมร่วมสนุกกับ วารสาร กบข. ฉบับประจำ�เดือน ตุลาคม 2561
วันซื้อหน่วยลงทุน
ครั้งที่ 1
เงิน 1,000 บาท
NAV/Unit อยู่ที่ 10.37 บาท/หน่วย
ได้หน่วยลงทุน ≈ 95 หน่วย

วันขายหน่วยลงทุน

ครั้งที่ 2
1,000 บาท
มีจำ�นวน ≈ 167 หน่วย
13.64 บาท/หน่วย NAV/Unit อยูท่ ่ี 12.58 บาท/หน่วย
≈ 72 หน่วย

ได้เงินคืน ≈ ....?....

ราคาต้นทุนเฉลีย่ ต่อหน่วย
12 บาท/หน่วย

กำ�ไร?

ขาดทุน?

ผู้ลงทุนรายนี้ “ได้เงินคืนเท่าไหร่”
“NAV/Unit ณ วันขาย เป็นกำ�ไร หรือ ขาดทุน”?
ขอแสดงความยินดีกับผู้ร่วมกิจกรรมคอลัมน์
“หน้านี้...มีรางวัล” ในวารสาร กบข. ฉบับประจำ�เดือน
กันยายน 2561 มีผู้ตอบถูกทั้งหมด 21 ท่าน
จากที่กำ�หนด 20 รางวัล กบข. จัดรางวัล
“ชุดสมุดบันทึก ปากกา และกระเป๋าผ้าใส่เครื่องเขียน
กบข.” ให้ทุกท่าน ดังนี้
1. คุณอากร พุทธรักษา
2. คุณณัฐนันทพร ดาเหล็ก
3. คุณรัชนีวรรณ ต่ายเพ็ชร
4. คุณพิธกุ านต์ แซ่หว่าง
5. คุณธณกมล สีหมากสุก
6. คุณภรณ์ภสั สรณ์ จ่าชัยภูมิ
7. คุณอารีย์ ทองเดช
8. คุณพิมนภัทร์ พันทนา
9. คุณวราพร ใยบัว
10. คุณศิรนิ นั ท์ ไหมคง
11. คุณผทายวุธ นวลอนงค์
12. พ.ต.ท.หญิง ขนิษฐา พวงลูกอิน
13. คุณประภาภรณ์ อัครจินดานนท์

14. คุณพงศกร ดวงภักดี
15. คุณจินตนา ไวรางกูร
16. คุณจีระนันท์ เจียกวัฒนา
17. แพทย์หญิงพงศ์วไิ ล วิลยั พงษ์
18. คุณสุภาพรรณ บุญสืบชาติ
19. คุณวรวรรณ รักษาสังข์
20. คุณธีรพล เดโชเกียรติถวัลย์
21. คุณทิวานนท์ สมนาม

รอรับของรางวัลจาก กบข. ได้เลย.....

ส่ง คำ�ตอบ พร้อมชื่อ-สกุล
และที่อยู่ เพื่อลุ้นรับรางวัล มาที่

gpfmember@gpf.or.th

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ทาง กบข. จะสุ่มคัดเลือกรายชื่อผู้ที่ตอบถูก
จำ�นวน 10 ท่าน รับ
เพาเวอร์แบงค์ 5 รางวัล
กระบอกนํ้า 5 รางวัล
เป็นรางวัลประจำ�ฉบับเดือนตุลาคม 2561
* ผลการสุ่มคัดเลือกรายชื่อผู้ที่ตอบถูก
ถือเป็นที่สิ้นสุด...
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