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Editor’s note
สาส์นจากบรรณาธิการ

สวัสดีค่ะท่านสมาชิก กบข. ทุกท่าน

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์
รองเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์

เสนอแนะได้ที่
โทรศัพท์: 0-2636-1000  Email: member@gpf.or.th
ต้องการรับข่าวสาร กบข. ผ่าน SMS กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ
และ Email address ได้ที่ฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิก โทร. 1179 

ทีมงาน
บรรณาธิการ: ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์
กองบรรณาธิการ: ปรีชฎา แพนสิงห์, พีรทัศน์ ชัยอภินันทิมา
กัลยาวดี ทัดเทียมเพชร, จุฬาลักษณ์ สหายฟ้า,
พงศ์พัฒน์ เฮี้ยนชาศรี

 เวลาผ่านไปรวดเร็วมากค่ะ เผลอแป๊บเดียวก็
เข้าสู่เดือนกันยายนแล้ว เชื่อว่าท่านสมาชิกหลายท่าน
ได้ทำากิจกรรมตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ โดยเฉพาะ
เป้าหมายเรื่องการออม เคล็ดลับการออมเงินคือต้อง
ออมให้มากและออมอย่างต่อเนื่อง ไม่ถอนเงินออม
ออกมาใช้โดยไม่จำาเป็น พอถึงสิ้นปีไปเปิดดูยอดเงิน
ในบัญชี รับรองได้ว่ายิ้มออกแน่นอนค่ะ
 เช่นเดียวกัน หากสมาชิกใช้บริการออมเพ่ิมกับ
กบข. อย่าลืมตรวจสอบยอดเงินต้นและผลประโยชน์ 
นะคะ ท่านจะเข้าใจเลยว่า “การให้เงินทำางาน” สร้าง
ผลประโยชน์ให้งอกเงยนั้น ช่วยให้เรามีกำาลังใจเล็กๆ
ได้จริง และตอนนี้ กบข. ก็เปิดให้บริการตรวจสอบ
ยอดเงินผ่าน GPF Web Service และ Mobile App
เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับท่านสมาชิก
ด้วยค่ะ
 ทั้งนี้ ประเด็นเรื่อง Undo ยังอยู่ในความสนใจ
ของท่านสมาชิกนะคะ ทาง กบข. แนะนำาเช่นเดิม คือ
ให้ท่านสมาชิกคำานวณเปรียบเทียบส่วนต่างบำานาญ
สูตรสมาชิก กบข. กับสูตรบำานาญ พ.ศ. 2494 ที่
เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง http://www2.cgd.go.th/
rightMenu_7.asp นะคะ หรือจะโทรสอบถามยอด
เงินที่จะได้รับทาง 1179 กด 6 ทางเจ้าหน้าที่ยินดี
ให้ข้อมูลรายบุคคลค่ะ

 เรื่องราวใน GPF Journal ฉบับเดือนสิงหาคม
นี้ ยังน่าสนใจเช่นเดิม เริ่มต้นจาก Cover Story ที่
นำาเสนอเรื่อง “สูงวัยสุขสบาย ใช้เงินทำางาน” เป็น
บทความที่ให้ความรู้กับท่านสมาชิกในเรื่องการลงทุน
หลากหลายรูปแบบ เพื่อความมั่นคงทางการเงินใน
วัยเกษียณ คอลัมน์ Must read นำาเสนอบทความ 
“NAV เรื่องน่ารู้ของมูลค่าหน่วยลงทุน” ที่จะมา
ขยายรายละเอียดเรื่องวิธีการดูมูลค่าหน่วยลงทุนให้
สมาชิกได้ทราบ ตามด้วยคอลัมน์ “คำาถามที่สมาชิก 
กบข. อยากรู้คำาตอบ” ที่ไขข้อข้องใจให้กับสมาชิกค่ะ 

แล้วพบกันฉบับหน้าประจำาเดือนกันยายนนะคะ
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สูงวัยสุขสบาย...
ใช้เงินทำางาน



 เพราะการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเพียงพอของรายได้จากการออมและลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ: 
กรณีศึกษาสำาหรับสมาชิก กบข. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำาให้เห็นว่า 
ข้าราชการเกษียณจะมีเงินลงทุนอยู่กับ กบข. เป็น “หลักล้าน” กันเกือบทุกคน 

	 วันที่ยังมีแรง	เราทำางานแลกเงิน	แต่เมื่อถึงวันที่เรี่ยวแรงโรยรา	เราต้อง...	ใช้เงินทำางาน
ถือเป็นโชคดีของข้าราชการ	 	 เพราะแรงงานที่ทุ่มเทลงไปในการทำางาน	 นอกจากจะเป็นเงิน
ใช้จ่ายในช่วงวัยทำางานแล้ว	 เมื่อถึงวันที่ต้องเกษียณอายุยังมีเงินก้อนใหญ่เอาไปให้เราใช้งาน
อีกด้วย	(ไม่ว่าเราจะเลือกรับเป็นเงินบำาเหน็จ	หรือ	เงินบำานาญ)
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560,713

760,578

ปัจจุบันมีเงินลงทุน
กับ กบข. (บาท)เงินเดือนเฉลี่ย (บาท)

มูลค่าเงินลงทุน
เมื่ออายุ 60 ปี (บาท)

    อายุปัจจุบัน

 หากตอนนี้เรายังเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย ที่
แม้จะมีเงินเดือนน้อย แต่เตรียมย้ิมแก้มปริในวัยเกษียณ
ได้เลย เพราะประเมินตามตัวเลขการศึกษาน้ีจะเห็นว่า 
แค่เราเลือกลงทุนในแผนหลัก ก็มีโอกาสที่มูลค่าเงิน
ลงทุนของเราจะงอกเงยขึ้นไปเป็น 3,872,000 บาท 
เมื่อเราอายุครบ 60 ปี

หมายเหตุ: *เงินสะสม 3% ของเงินเดือน โดยเลือกลงทุนตามแผนหลักของ กบข. 
ที่มา: การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเพียงพอของรายได้จากการออมและลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ: กรณีศึกษาสำาหรับสมาชิก กบข. 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 แต่ถ้าเราขยับปรับเปลี่ยนนโยบายลงทุนจาก
แผนหลักไปเป็น “แผนสมดุลตามอายุ” ที่ กบข. จะ
คอยทำาหน้าที่ปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะ

 นอกจากนี้ เงินจำานวนนี้จะเพิ่มขึ้นได้อีกถ้า
เราเพิ่มอัตราเงินสะสมให้มากกว่า 3% โดยเฉพาะการ
เพ่ิมเงินสะสมต้ังแต่อายุยังน้อย มีเวลาลงทุนอีกนานๆ 
ก็จะยิ่งทำาให้เงินงอกเงยได้มากขึ้นไปอีก เพราะมูลค่า
เงินลงทุนในการศึกษาครั้งน้ีคิดจากอัตราเงินสะสม
ขั้นตำ่าที่ 3% เท่านั้น

กับแต่ละช่วงวัยของเราไปเรื่อยๆ เมื่อถึงวันเกษียณ 
มู ลค่ า เ งิ นลงทุนของ เรามี โอกาส เพิ่ มขึ้ น เป็น 
4,143,000 บาท 

*

ตาราง 1 ประเมินมูลค่าเงินลงทุนกับ กบข. เมื่อข้าราชการอายุครบ 60 ปี
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สำาหรับสมาชิก กบข. ท่ีเลือกรับบำาเหน็จ จะได้รับเงินก้อนใหญ่ 2 ก้อน

รับบำาเหน็จ... เงินทำางานหนัก

 สำาหรับสมาชิก กบข. ที่เลือกรับบำานาญจะได้
รับเงิน 4 ส่วน ได้แก่
 1. เงินก้อนจาก กบข. ประกอบด้วย เงิน
ชดเชย เงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ และเงิน
จากผลประโยชน์ตอบแทน 
 2. เงินบำานาญรายเดือน คำานวณจากนำาเงิน
เดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย คูณด้วยอายุราชการ 
หารด้วย 50 
(แต่ต้องไม่เกิน 70 % ของเงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดท้าย)

 เพราะฉะน้ันเม่ือรวมเงินท้ังสองก้อนน้ีเข้าไป เราจะมีเงินท่ีพร้อมสำาหรับการทำางานหนัก
ไม่ตำ่ากว่า 2 ล้านบาท และอาจจะถึง 5 ล้านบาทสำาหรับบางคน 
 ที่ต้องบอกว่า “เงินบำาเหน็จ” จะต้องทำางานหนัก ก็เพราะหลังจากเราเลือกรับ
บำาเหน็จออกมาแล้ว ก็น่าจะถือได้ว่า นี่คือ “เงินก้อนสุดท้ายในชีวิต” และนับจากนี้เราจะ
ไม่มีใครมาคอยจ่ายเงินเดือนให้เราอีกแล้ว แต่ที่สำาคัญที่สุด คือ เราจะไม่มีสวัสดิการเหมือนที่
เคยมีอีกแล้ว
 เพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้จะต้องทำางานหนัก ให้ได้ผลตอบแทนสูง หรือ บริหารจัดการ
ให้ดี เพื่อสร้างรายได้ให้เราได้เหมือนเมื่อยังไม่เกษียณอายุ 

เงินก้อนแรก  
 เป็นเงินที่ได้จาก กบข. ประกอบด้วยเงินสะสม เงินสมทบ และเงินจากผลประโยชน์
ตอบแทน หากไม่มีอะไรผิดพลาด ไม่ได้ไปเกษียณในช่วงเวลาวิกฤตเศรษฐกิจ เงินก้อนนี้จะเป็น
หลักล้านแน่นอน (แต่จะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการทำางานและผลตอบแทน
ที่ได้)

เงินก้อนที่สอง 
 เป็นเงินบำาเหน็จ ที่คำานวณเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายคูณด้วยอายุราชการ  ถ้า
เงินเดือนในช่วง 5 ปีสุดท้ายของการทำางาน เฉลี่ยอยู่ที่ 39,000 บาท และรับราชการมา 35 ปี 
เราจะได้เงินบำาเหน็จ 1,365,000 บาท

รับบำานาญ... เงินทำางานน้อย

 ถ้าเรารับราชการมา 35 ปี และเงินเดือนเฉลี่ย 
60 เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุอยู่ที่ 39,000 บาท 
หมายความว่า ในแต่ละเดือนหลังจากเกษียณไปแล้ว 
เราจะมีเงินโอนเข้าบัญชีเดือนละ 27,300 บาท (เท่ากับ
70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย พอดิบ
พอดี)
 3. เงินบำาเหน็จดำารงชีพ 15 เท่า ของบำานาญ
รายเดือน แต่ไม่เกิน 4 แสนบาท โดยแบ่งจ่าย 2 ครั้ง 
ครั้งแรกไม่เกิน 2 แสนบาท เมื่อเกษียณ และครั้งที่ 2 
จ่ายส่วนที่เหลือเมื่ออายุครบ 65 ปี
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 4. เงินบำาเหน็จตกทอด เมื่อผู้รับบำานาญถึง
แก่กรรมก็จะมีบำาเหน็จตกทอดแก่ทายาทอีก 30 เท่า 
ของบำานาญรายเดือน

21-25
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46-50

51-55

56-60

3,872,000

3,184,000

2,347,000

2,132,000

2,131,000

1,630,000

1,244,000

952,000

25.98%

22.44%

17.61%

17.42%

18.25%

15.34%

12.93%

11.90%

มูลค่าเงินลงทุน
เมื่ออายุ 60 ปี (บาท)

การทดแทนรายได้หลังเกษียณ 
(%เทียบกับเงินเดือนสุดเดือน)*    อายุปัจจุบัน

 จะเห็นได้ว่า การเลือกรับเงินบำานาญจะยังมี
ทั้งรายได้ประจำา บวกกับเงินก้อนใหญ่อีกหนึ่งก้อน 
ซึ่งเงินก้อนนี้ที่เราจะต้องพาไปทำางานให้ออกดอก
ออกผลมาช่วยเสริมทีมกับรายได้ประจำา

ตาราง 2 อัตราการทดแทนรายได้หลังเกษียณจากการทยอยเบิกเงินจากมูลค่าเงินลงทุน

 แต่เงินจำานวนนี้ไม่จำาเป็นต้องทำางานหนัก เพื่อให้ได้รายได้มากๆ เหมือนกับเงินบำาเหน็จ เพราะจากการ
ศึกษาชิ้นเดียวกันนี้ แสดงให้เห็นว่า เงินก้อนนี้แค่ทำางานให้ได้ผลตอบแทน หรือ ดอกเบี้ย ปีละ 3% ก็เพียงพอ
สำาหรับการเบิกออกมาใช้ทุกเดือนๆ ไปจนอายุ 80 ปี 
 โดยเฉพาะข้าราชการที่วันนี้ยังอายุน้อยมีเวลาลงทุนอีกนาน เมื่อถึงวันเกษียณจะมีมูลค่าเงินลงทุนมาก เช่น 
ณ วันเกษียณเรามีมูลค่าเงินลงทุน 3.8 ล้านบาท และหลังจากเกษียณเราทยอยเบิกเงินจากเงินก้อนนี้ทุกเดือน 
เดือนละเท่าๆ กัน จนถึงอายุ 80 ปี เราจะสามารถเบิกออกมาได้ถึง 25.98% ของรายได้ก่อนเกษียณ
 ดังนั้นเมื่อนำาไปบวกกับเงินบำานาญที่มีเพดานอยู่ที่ 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เท่ากับว่า 
เราจะมีเงินใช้พอๆ กับช่วงก่อนเกษียณเลยทีเดียว

หมายเหตุ: *อัตราการชดเชยรายได้ก่อนเกษียณ โดยคำานวณการเบิกเงินออกมาใช้เดือนละเท่าๆ กันไปจนถึงอายุ 80 ปี เทียบกับรายได้ก่อนเกษียณ 
ที่มา: การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเพียงพอของรายได้จากการออมและลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ: กรณีศึกษาสำาหรับสมาชิก กบข. 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 นอกจากนี้ เมื่อทดลองนำามูลค่าเงินลงทุน 3.8 ล้านบาทไปคำานวณดูว่า ถ้าจะต้องเบิกออกมาใช้เดือนละ 
11,700 บาท เพื่อให้ในแต่ละเดือนเรายังคงมีรายได้เท่ากับก่อนเกษียณ จะพบว่า เงินจำานวนนี้นอกจากจะทำาให้เรา
พอมีพอใช้ไปจนสิ้นอายุขัยแล้ว ยังเหลือให้เป็นมรดกลูกหลานได้อีกก้อนหนึ่ง
 เพราะฉะนั้น ถ้าถึงวันเกษียณแล้วไม่ได้มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสูงๆ หรือ มีภาระการผ่อนชำาระเดือนละมากๆ 
ที่ควรจะรีบเคลียร์ให้หมด ยังไม่มีความจำาเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในตอนนี้ หรือไม่มั่นใจว่า จะสามารถบริหารเงิน
ก้อนสุดท้ายในชีวิตได้ดีพอ ขอแนะนำาให้เลือกรับเป็นบำานาญน่าจะทำาให้สบายใจกว่า

ที่ทำางานของเงิน

เงินฝาก-พันธบัตร-หุ้นกู้

 อย่างที่เรารู้กันแล้วว่า ไม่ว่า จะรับบำาเหน็จ 
หรือ บำานาญ ก็ต้อง “ใช้เงินทำางาน” เหมือนๆ กัน 
เพียงแต่จะต้องทำางานหนักให้ได้ผลตอบแทนที่ดี หรือ 
ทำางานน้อย เพราะไม่ต้องคาดหวังผลตอบแทนสูงๆ 
 ทีนี้ลองมาดู “ที่ทำางานของเงิน” ที่คนในวัย
เกษียณน่าจะพอส่งเงินไปทำางานได้อย่างสบายใจ 

 เงินที่ไปทำางานในเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล 
และหุ้นกู้บริษัทเอกชน (รวมทั้งสลากออมสิน สลาก
ธ.ก.ส.) น่าจะเรียกว่า เป็นเงินที่ทำางานสบายๆ เพราะ
เพียงแค่ไปนั่งๆ นอนๆ อยู่ที่ธนาคาร หรือ เอาไปให้
รัฐบาลหรือบริษัทเอกชนกู้ไปใช้ก็ได้รับ “ดอกเบี้ย” 
เป็นค่าตอบแทน 
 เรายังรู้ว่า จะได้ผลตอบแทนกลับมาเท่าไร ไม่
ต้องลุ ้นให้เหนื่อย เพราะส่วนใหญ่มักจะกำาหนด
ดอกเบี้ยไว้ชัดเจนแล้ว
 นอกจากจะสามารถลงทุนโดยตรง เช่น นำาเงิน
ไปฝาก ไปซื้อสลากออมสิน ซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือ
ซื้อหุ้นกู้บริษัทเอกชน ด้วยตัวเอง เรายังสามารถลงทุน
ผ่านกองทุนรวมได้อีกด้วย
 ในหลายปีที่ผ่านมารายได้จากดอกเบี้ยอาจ
จะไม่มากนัก แต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่เกินไป โดยผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทยในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมาอยู่ประมาณ 
3-4% ต่อปี 
 ขณะที่หุ้นกู้บริษัทเอกชนจะได้ดอกเบี้ยมาก
ขึ้นอีกนิด และถ้าเป็นตราสารหนี้ต่างประเทศ อาจจะ
ได้ดอกเบี้ยมากขึ้นอีกหน่อย ประมาณ 4-7% ต่อปี 

อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

 งานน้ีถ้าเทียบกับการฝากเงินหรือซ้ือพันธบัตร
รัฐบาลก็อาจจะเรียกว่าเป็นงานหนักขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง 
แต่รายได้จากค่าเช่า ถือเป็นแหล่งรายได้ที่น่าสนใจ
สำาหรับคนวัยเกษียณ เพราะจะได้รายได้เข้ามาเป็น
ประจำา แถมยังสามารถปรับเพิ่มค่าเช่าได้อีกด้วย 
 เมื่อพูดถึงรายได้จากค่าเช่า หลายคนก็มักจะ
นึกถึง “อสังหาริมทรัพย์” ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด
มิเนียม อพาร์ทเมนต์ ที่ซื้อแล้วปล่อยให้เช่า จากนั้นก็
รอรับค่าเช่าในแต่ละเดือนสบายๆ 
 แต่การซื้ออสังหาริมทรัพย์มาปล่อยเช่าก็อาจ
จะเหนื่อยหน่อย ถ้าระบบการบริหารจัดการไม่ดีพอ 
และอาจจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่หน่อยกว่าท่ีจะได้เป็น
เจ้าของ
 เพราะฉะนั้นแทนที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์มา
ปล่อยเช่า เราลองเปลี่ยนมาซื้อกองทุนรวมอสังหา
ริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
น่าจะเบาตัวกว่า เพราะแม้ว่า จะเรียกผลตอบแทนที่
จ่ายออกมาว่า “เงินปันผล” แต่ที่มาของรายได้ คือ 
ค่าเช่า
 สำาหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่จะจ่ายปันผลปีละ 4 ครั้ง โดย
อัตราเงินปันผลตอบแทน ประมาณ 6-8% ต่อปี (ขึ้น
อยู่กับประเภทกองทุน และลักษณะธุรกิจ) แต่ถ้ารอ
จังหวะซื้อในตลาดหุ้นตอนที่ราคาลงไปตำ่าๆ น่าจะได้
ผลตอบแทนมากกว่านี้  
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หุ้นปันผลดี

 แม้ว่า จะยังไม่ใช่งานหนักที่สุด แต่หลายคน
ก็ทำาใจไม่ได้ที่จะนำาเงินมาลงทุนในหุ้น เพราะกลัวว่า
เงินก้อนสุดท้ายจะสูญไปกับตลาดหุ้น แต่ถ้าเราลงทุน
ด้วยความรู้ความเข้าใจ และรู้ว่า สิ่งที่เราต้องการคือ 
เงินปันผล ไม่ใช่การเก็งกำาไร ซื้อๆ ขายๆ เป็นรายวัน 
ที่ทำางานของเงินอันนี้จะเป็นแหล่งรายได้วัยเกษียณที่
ดีอีกแหล่งหนึ่ง
 เงินปันผล คือ ส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัทจะจ่าย
ให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อกิจการมีกำาไร เพราะฉะนั้นถ้าอยาก
ได้ปันผลก็ต้องเลือกลงทุนในบริษัทที่มั่นใจว่า จะมี
กำาไรมาจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งเรามักจะเรียกบริษัท 
หรือ หุ้นที่มีลักษณะแบบนี้ว่า “หุ้นปันผล” 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยขึ้นชื่อ
มากๆ เรื่องการจ่ายปันผล เพราะถ้าจะหาหุ้นดีๆ ที่มี
อัตราเงินปันผลตอบแทนมากกว่า 5% และมีการจ่าย
มาอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถหาได้ไม่ยากเลย 
 แต่ถ้าไม่รู้ว่า จะเลือกหุ้นอะไรดี คงต้องพึ่งพา
การลงทุนผ่านกองทุนรวม โดยเลือกกองทุนหุ้นที่มี
นโยบายลงทุนในหุ้นปันผลโดยเฉพาะ ซึ่งผู้จัดการ
กองทุนจะทำาหน้าท่ีเลือกหุ้นท่ีดีมีอัตราเงินปันผล
ตอบแทนที่น่าสนใจให้เราเอง 
 นอกจากน้ี การลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน ก็ยังสามารถให้รายได้ในรูปของเงินปันผลได้
อย่างสมำา่เสมอ แม้ว่า อาจจะไม่มากเท่ากับกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ หรือ หุ้นปันผล 

ทำาธุรกิจส่วนตัว

 การเลือกจะทำาธุรกิจหลังจากเกษียณ น่าจะ
เป็นการทำางานหนักของทั้งเงินและเจ้าของเงิน โดย
เฉพาะถ้าเราไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญในการทำา
ธุรกิจส่วนตัว ยิ่งต้องระมัดระวัง ศึกษาให้รอบคอบ
ก่อนตัดสินใจ และที่สำาคัญ คือ ต้องวางแผนการเงิน
ให้รัดกุม เผื่อกรณีที่ธุรกิจไม่ได้เป็นไปตามที่หวัง
 รายได้อีกแหล่งหนึ่งที่น่าจะเป็นทางเลือกที่
ดีของคนวัยเกษียณ คือ ค่าลิขสิทธิ์ ที่ได้มาจากการ
สร้างงานที่เป็น “ทรัพย์สินทางปัญญา” ไม่ว่าจะเป็น
การสร้างสิ่งประดิษฐ์ การเขียนหนังสือ 
 เพราะถ้าเราเป็นคนเขียนพ็อกเก็ตบุ๊คสักเล่ม 
เราในฐานะนักเขียนจะได้ค่าตอบแทนประมาณ 10% 
ของราคาหนังสือ ไม่ว่า หนังสือจะพิมพ์ออกมากี่เล่ม
เราก็จะได้รับส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์นั้นไปตลอด 
 แต่จากการรวบรวมข้อมูลจากสมาชิก กบข. 
ที่ได้รับเงินก้อนไป ส่วนใหญ่จะนำาเงินไปใช้ใน 4 เรื่อง
ต่อไปนี้ คือ 
 1. เคลียร์หนี้สิน  
 2. ซื้อบ้านเล็กๆ อยู่ต่างจังหวัด  
 3. ซื้อทรัพย์สินให้ลูกหลาน  
 4. ลงทุนธุรกิจเล็กๆ
 ถ้าไม่นับการลงทุนทำาธุรกิจก็ดูเหมือนว่า เงิน
ก้อนของข้าราชการเกษียณจะยังไม่มีโอกาสได้ทำางาน
เพื่อสร้างรายได้หลังเกษียณเท่าใดนัก
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การลงทุนหลังเกษียณ

 แม้ว่า การลงทุนท่ีเหมาะสมสำาหรับคนวัยเกษียณ 
คือ การลงทุนที่มีความเสี่ยงไม่สูงนัก แต่การไม่ยอม
ลงทุนที่มีความเสี่ยง (ที่ให้โอกาสได้ผลตอบแทน
มากขึ้น) ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากกว่า เพราะใน
แต่ละปีราคาข้าวของจะสูงขึ้นเรื่อยๆ หรือ ที่เรียกว่า 
“เงินเฟ้อ” เพราะฉะนั้นเงิน 30,000 บาท ที่พอกิน
พอใช้ในวันนี้อาจจะมีค่าเหลือไม่เท่าไรในอีก 20 ปี
ข้างหน้า
 ไม่ว่า จะใช้เงินไปทำางาน หรือ ลงทุนอะไร
ก็ตาม ขอเพียงอย่างเดียว คือ อย่า “เทหมดหน้าตัก” 
เด็ดขาด โดยเฉพาะคนท่ีนำาเงินบำาเหน็จมาลงทุน เพราะ 
มันคือเงินที่ได้มาจากการทำางานหนักตลอดหลายปี 
และนี่อาจจะเป็นก้อนสุดท้ายในชีวิต ถ้าเราบริหาร
จัดการไม่ดีพอ 

 เนื่องจากคนวัยเกษียณส่วนใหญ่จะกลัว
มากกว่ากล้า ทำาให้ฝากเงินกินดอกเบ้ียเพียงอย่างเดียว 
ซึ่งในภาวะดอกเบี้ยตำ่าแบบทุกวันนี้ เงินของเราจะ
เติบโตช้ากว่าเงินเฟ้อ และถ้าเราอายุยืนมากกว่าที่
คาดไว้จะทำาให้เงินที่มีอยู่ไม่พอใช้ไปจนสิ้นอายุขัยก็ได้
 ในต่างประเทศจึงมีคำาแนะนำาวัยหลังเกษียณ 
ให้จัดสรรเงินลงทุนตาม “จำานวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิต
อยู่” โดยถ้าคาดว่า หลังจากนี้จะมีอายุไปไม่เกิน 10 
ปี สามารถลงทุนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยๆ ได้ แต่
ถ้าคาดว่า จะมีอายุยืนไปอีกมากกว่า 20 ปี จะต้อง
แบ่งเงินไปลงทุนหุ้นสัก 75% ของเงินลงทุนที่มีอยู่
 เพราะการลงทุนในหุ้นจะทำาให้เงินของเรามี
โอกาสงอกเงยได้มากกว่าการฝากเงิน

รูปแบบพอร์ต

คาดว่าจะมีอายุอีก

ตลาดเงิน

ตราสารหนี้

หุ้น

สมดุล

มากกว่า 15 ปี

คุ้มครองเงินต้น

ไม่เกิน 10 ปี

25%

55%

20%

5%

45%

50%

5%

20%

75%

10%

55%

35%

5%

35%

60%

เติบโต

มากกว่า 15 ปี

อนุรักษ์

มากกว่า 10 ปี

ก้าวหน้า

มากกว่า 20 ปี

รูปแบบพอร์ตตามจำานวนปีที่คาดว่าจะมีีชีวิตอยู่

สัดส่วนการลงทุน

ที่มา: morningstar.com



11

 นอกจากนี้ยังมีคำาแนะนำาการลงทุนอีกรูป
แบบหนึ่ง ที่จะช่วยให้เรามีรายได้จากการลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะพ้นวันเกษียณไปมากกว่า 20 ปี ตาม
รูปแบบที่เรียกว่า The Income for Life Model
 วิธีการ คือ แบ่งเงินออกเป็น 6 ก้อน เงินแต่ละ
ก้อนจะมีวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกัน เช่น 
เงินก้อนแรก แนะนำาให้แบ่งเงินออกมา 26% โดยนำา
ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงตำ่า เพราะเงินก้อน
นี้จะนำามาใช้จ่ายในชีวิตประจำาวันในช่วงปีที่ 1-5 หลัง
จากเกษียณ 

 แต่ถ้าดูแล้วยุ่งยากเกินไปจะเลือกใช้บริการ
ของ กบข. ก็ได้ เพราะเปิดโอกาสให้สมาชิกที่เกษียณ
แล้วสามารถนำาเงินก้อนที่ได้รับไป “ออมต่อ” ได้อีก 
โดยมีรูปแบบการออม 4 รูปแบบ คือ

 เงินก้อนที่สอง จะลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อ
สร้างรายได้ในปีที่ 6-10 จากนั้นเงินก้อนถัดๆ ไปจะ
เพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น มากขึ้น และ
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในเงินลงทุนก้อนที่ 3-6  
 จากรูปแบบการลงทุนท่ีแนะนำาท้ังสองรูปแบบ 
จะเห็นว่า แม้เป็นการลงทุนของคนวัยเกษียณก็ไม่ได้
หมายความว่า จะต้องฝากเงินหรือซ้ือพันธบัตรรัฐบาล
เพียงอย่างเดียว แต่เรายังสามารถลงทุนในหุ้น หรือ 
สินทรัพย์เส่ียงอ่ืนๆ ได้ ถ้าเป็นการลงทุนท่ีมีระยะเวลา
นานพอ

เงินก้อนที่ 1

26%

Income

ปีที่ 1 - 5

แบ่งเงิน

สัดส่วนของเงินลงทุน

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาหลังเกษียณ

เงินก้อนที่ 2

28%

Fixed

ปีที่ 6 - 10

เงินก้อนที่ 3

20%

Growth & Income

ปีที่ 11 - 15

เงินก้อนที่ 4

13%

Growth

ปีที่ 16 - 20

เงินก้อนที่ 5

7%

Aggressive Growth

ปีที่ 20 - 25

เงินก้อนที่ 6

6%

Most Aggressive

ตั้งแต่ปีที่ 25

รูปแบบพอร์ตแบบ The Income for Life Model

ระดับความเสี่ยงจากการลงทุน อนุรักษ์นิยม ก้าวหน้า

ออมต่อทั้งจำานวน  
ขอรับเงินเป็นรายงวด 
ขอนำาเงินออกไปบางส่วนเพื่อใช้จ่าย ส่วน
ที่เหลือออมต่อ 
ขอนำาเงินออกไปบางส่วน ส่วนท่ีเหลือขอรับ
เป็นรายงวด โดยเงินที่ออมต่อนั้น กบข. จะ
นำาไปลงทุนเพื่อให้ได้ดอกผลงอกเงยขึ้นมา
อีก และที่สำาคัญดอกผลที่เกิดขึ้นไม่ต้องเสีย
ภาษี

1.
2.
3.

4.

 มาถึงตรงนี้ บอกได้เลยว่า ชีวิตข้าราชการ
อาจจะดูเหมือน “ต้นร้าย” เพราะในช่วงวัยทำางาน
รายได้จะน้อยกว่าพนักงานบริษัทเอกชน โดยเฉพาะ
ในช่วงเร่ิมต้นชีวิตการทำางาน แต่ม่ันใจได้ว่า “ปลายดี”
เพราะชีวิตหลังเกษียณมีเงินออมรออยู่ไม่เดือดร้อน
อย่างแน่นอน

ที่มา: Wealth2K, Inc.
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Must Read

NAV
เรื่องน่ารู้ของมูลค่าหน่วยลงทุน

 ฉบับที่แล้ว ท่านได้รู้เกี่ยวกับทางเลือกการบริหารเงินออมผ่าน
กองทุนรวมกันไปแล้วนะคะ ในฉบับนี้จะขอมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่อง
น่ารู้ของมูลค่าหน่วยลงทุน หรือที่ทุกท่านเรียกว่า NAV (เอ็น-เอ-วี) 
ย่อมาจากคำาว่า “Net Asset Value” แปลได้ว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ซึ่งขยายความให้เข้าใจง่ายขึ้น ดังนี้ 
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NAV บอกอะไรให้เราทราบบ้าง

 NAV เป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำาเนินงาน
ของกองทุนว่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างไร หากท่านอยากทราบ
ว่ากองทุนที่ท่านลงทุนอยู่มีมูลค่าเงินเป็นเท่าไร

 สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการคำานวณและประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน คือ ในวันที่ท่านทำารายการซื้อหรือขาย
หน่วยลงทุนนั้น ท่านจะยังไม่ทราบมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วยที่ท่านได้รับ ท่านอาจจะทราบในอีก 1 วันทำาการ 
หรือมากกว่านั้น แล้วแต่นโยบายการลงทุนของกองทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วยที่ประกาศจะเป็นตัวเลข
ที่มีทศนิยม 4 ตำาแหน่ง 
 เช่นเดียวกับกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ ที่มีการคำานวณและประกาศ NAV ของกองทุนเช่นเดียวกัน 
โดยใช้หลักการเดียวกับกองทุนรวมที่กล่าวมาข้างต้น หากท่านสมาชิกเข้าดูมูลค่าหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ กบข. 
www.gpf.or.th จะพบเมนูย่อย “มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก” ซึ่งท่านจะสามารถติดตามมูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก
ของแผนการลงทุนต่างๆ ได้ทุกวัน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) = มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด + รายได้ค้างรับ + เงินสด – หนี้สิน

 สำาหรับการอธิบายเรื่อง NAV อย่างง่ายๆ ที่สมาชิกจะได้รับการสื่อสารจาก กบข. มาโดยตลอด คือ ลงทุน
กับ กบข. คือ เปรียบเหมือนการซื้อทอง ที่ราคาทองมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่จำานวนหน่วยลงทุนที่ท่านถือครอง
มไิด้ลดหายไปตามมลูคา่หนว่ยลงทนุทีเ่ปลีย่นไป เม่ือทา่นเขา้ใจวธิกีารดมููลค่าหนว่ยลงทนุและชอ่งทางในการตดิตาม
เช่น เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th แล้ว จะพบว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะติดตามพอร์ตการลงทุนของท่านค่ะ 

+ + - =
มูลค่าทรัพย์สิน
ตามราคาตลาด

รายได้ค้างรับ เงินสด หนี้สิน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV per unit)   =   มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด + รายได้ค้างรับ + เงินสด – หนี้สิน

 จำานวนหน่วยลงทุนที่ออกจำาหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุนนั้น

จำานวนหน่วยลงทุนที่ท่านถือครอง X มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย 

วิธีการคำานวณง่ายๆ คือเอา

 อย่าลืมนะคะ ว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที่ท่านเห็น จะเป็น
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีประกาศย้อนหลัง มิใช่มูลค่าหน่วยลงทุน
ในวันที่ท่านตรวจสอบนะคะ 
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สมาชิกที่ออมต่อจะได้รับผลประโยชน์ตามแผนการลงทุนที่เลือกก่อน
ออกจากราชการ เช่นเดียวกับสมาชิกท่ียังรับราชการ ซ่ึงผลประโยชน์
ดังกล่าวจะแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงไม่สามารถการันตี
เงินต้นและผลตอบแทนได้ 

คำาถามที่สมาชิก กบข. อยากรู้คำาตอบ

ตอบ

ออมต่อกับ กบข. 
จะได้รับผลประโยชน์เท่าไร  
การันตีเงินต้นและ
ผลตอบแทนหรือไม่?

1.

 สมาชิกที่กำาลังจะเกษียณ แต่อยากบริหารเงินออมอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการ “หยุดทำางาน แต่ไม่หยุด
ทำาเงิน” เลยสนใจอยากใช้บริการ “ออมต่อ” กับกบข. แต่ยังมีข้อสงสัยอยู่ ทาง กบข.เลยรวบรวมคำาถามเหล่า
นั้นมาตอบให้หายสงสัยกันนะคะ

หากสมาชิกออกจากราชการด้วยเหตุเกษียณ สูงอายุ ทุพพลภาพ 
ทดแทน แล้วเลือกใช้บริการออมต่อ ดอกผลที่เกิดขึ้นจะได้รับการ
ยกเว้นภาษี  แต่หากไม่เข้าเหตุดังกล่าว สมาชิกจะต้องใช้บริการออม
ต่อทั้งจำานวนจนถึงอายุ 60 ปี หรือจนกว่าสมาชิกผู้นั้นเสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพเท่านั้น ดอกผลที่เกิดขึ้นจึงจะได้รับการยกเว้นภาษี  

ตอบ

ออมต่อกับ กบข. 
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ต้องเสียภาษีหรือไม่่?

2.
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คำาถามที่สมาชิก กบข. อยากรู้คำาตอบ

สมาชิกสามารถออมต่อ กับ กบข. ได้นานไม่มีกำาหนด จนกว่าจะมีเงิน
ในบัญชีตำ่ากว่า 35,000 บาท กบข. จึงจะทำาการปิดบัญชีและโอนเงิน
ยอดสุดท้ายเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกต่อไป

ตอบ

กบข. จะจ่ายเงินออมต่อที่คงค้างในบัญชีทั้งหมดให้กับผู้จัดการมรดก
ตามคำาสั่งแต่งตั้งจากศาล โดยผู้จัดการมรดกสามารถขอรับเงินคืนได้
โดยใช้เอกสารดังนี้

ตอบ

 สมาชิกที่สนใจใช้บริการออมต่อ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gpf.or.th/thai2013/
member/choice-administrative.asp และติดตามสาระที่เกี่ยวกับกบข.ได้ใหม่ในคอลัมน์คำาถามที่สมาชิก กบข. 
อยากรู้คำาตอบในฉบับหน้าค่ะ 

แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้งความประสงค์ให้กองทุน
บริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน  (แบบ กบข. บต 002/1/2555)  
สำาเนาใบมรณบัตรรับรองสำาเนาถูกต้อง  
สำาเนาคำาสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกฉบับที่ศาลรับรองสำาเนาถูกต้อง 
สำาเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกของผู้จัดการมรดกพร้อมรับรอง
สำาเนาถูกต้อง

1.

2.
3.
4.

ออมต่อกับ กบข.
ได้นานกี่ปี?

3.

ถ้าใช้บริการออมต่ออยู่  
แล้วยังรับเงินคืนไปไม่หมด 
สมาชิกมาเสียชีวิต เงินที่
ออมต่อจะตกกับใคร?

4.
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เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย การบริหารการเงิน

“WOW”
เคล็ดไม่ลับ

 ใครเคยรู้สึกแบบน้ีบ้าง ส้ินเดือนแต่ละที 
ดูบิลที่มาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในบ้าน ไม่ว่าจะ
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำาประปา ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ
อีกมากมาย อาจทำาให้หลายๆคนท้อใจ ยิ่ง
ช่วงอากาศร้อนๆ ทำาให้ใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะ 
ไหนจะแอร์ พัดลม ตู้เย็น 

 วันนี้มีเคล็ดไม่ลับมาแนะนำา ด้วยการ
ทำาความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ของท่าน หลายๆ ท่านอาจไม่ทราบว่า การทำา
ความสะอาดเครื่องใช้ ไฟฟ้าจะช่วยทำาให้
ประหยัดพลังงานได้อย่างไร ลองมาดูกัน 

ลดค่าไฟฟ้าและประหยัดพลังงาน
ในบ้านคุณ



 อย่าปล่อยให้มีเศษอาหารเกาะตามส่วนต่างๆด้าน
ในไมโครเวฟ เพราะจะทำาให้ไมโครเวฟต้องทำางานหนักขึ้น
กว่าปกติ กินไฟมากกว่าปกติ 

 หากมีสิ่งสกปรกอุดตันก็จะทำาให้ต้องใช้เวลาในการ
ปรุงอาหารนานขึ้นกว่าปกติ ดังนั้น หลังการปรุงอาหารทุก
ครั้งให้ทำาความสะอาด เศษอาหาร คราบนำ้ามัน และฝุ่น
ต่างๆ ที่อุดตันตามหน้าแผงขดลวดความร้อน รวมทั้งต้อง
สังเกตสีของไฟและแก๊สขณะปรุงอาหารด้วย ถ้าเตาแก๊ส
ติดไฟยากและไฟที่ออกมาเป็นสีเหลืองแทนที่จะเป็นสีฟ้า 
ก็ต้องเช็คดูว่า ขดลวด หรือหัวจ่ายแก๊สอยู่ในตำาแหน่งปกติ 
มีการเคลื่อนที่ไม่พอดีกับจุดยิงหรือไม่ 

 ตู้เย็นที่ขาดการดูแลมีส่วนทำาให้เราเสียค่าไฟเพ่ิมขึ้น
โดยไม่จำาเป็น โดยเฉพาะตู้เย็นเก่าที่ขอบยางตรงประตูเริ่ม
เสื่อมสภาพ ทำาให้ตู้เย็นปิดได้ไม่สนิทจนไอเย็นรั่วออกมา หรือ
จากนำ้าแข็งที่เกาะช่องฟรีซจนหนาเตอะ อาหารเก่าๆ ที่แช่ทิ้ง
ไว้เต็มตู้เย็น ทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยทำาให้ตู้เย็นทำางานหนักขึ้น
และใช้ไฟเพิ่มขึ้น ดังนั้น อย่าลืมเคลียร์ตู้เย็นบ่อยๆ ด้วยการ
ละลายนำ้าแข็งที่เกาะตู้เย็นในช่องฟรีซ รวมทั้งทิ้งอาหารเก่าที่
เก็บจนลืมด้วย   สำาหรับขอบยางประตูที่เสื่อมก็จัดการเปลี่ยน
ใหม่ และทำาความสะอาดคอยล์ที่อยู่ด้านหลังตู้เย็นบ้าง เท่านี้
ก็ช่วยได้แล้ว 

 การทำาความสะอาดฟิลเตอร์แอร์ ก็ช่วยให้แอร์เย็น
เร็วขึ้น และประหยัดไฟได้มากขึ้น 

 เมื่อเรารู้แล้วว่า การทำาความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน นอกจากจะช่วยทำาให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น
สามารถทำางานได้มีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึนแล้ว ยังช่วยชาติประหยัดพลังงาน และท่ีสำาคัญยังสามารถช่วยคุณประหยัด
ค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้  ท้ังยังเป็นการออกกำาลังกายไปในตัวอีกด้วย รู้อย่างน้ีแล้ว อย่าลืมหม่ันทำาให้สมำา่เสมอนะคะ

เตาแก๊สและเตาไฟฟ้า

ไมโครเวฟ

ตู้เย็น

เครื่องปรับอากาศ

17
ข้อมูลจาก : www.pleasse.com
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เสียงจากสมาชิก        
 ทุกครั้งที่ กบข. เดินสายจัดมหกรรม กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ทางทีมงานจะไปสัมภาษณ์ท่านสมาชิกที่
เข้าร่วมงาน เพื่อนำาความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา ข้อมูล การจัดงาน และบริการที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมมาเผย
แพร่ให้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นได้รับทราบนะคะ ซึ่งฉบับนี้มีโอกาสไปเยือนจังหวัดอุบลราชธานี และได้รับการตอบรับ
ที่ดีเช่นเคยค่ะ ไปติดตามมุมมองและความคิดเห็นของท่านสมาชิกที่เข้าร่วมงานกันเลยค่ะ

นายรินจักร ลิ้มจิตรกร 
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก สพป. 
อุบลราชธานี เขต 1
 ผมมองว่าการรับทราบความเคลื่อนไหวและ
ผลการดำาเนินงานของ กบข. เป็นเรื่องสำาคัญ และใน
ฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ผมต้องนำาข้อมูลที่ได้รับ
ไปเผยแพร่และอธิบายให้ลูกน้องทราบเพราะเขาไม่ได้
มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผมคิดว่าวิทยากรท่านเตรียม
ตัวมาดีครับ เนื้อหาในการบรรยายก็น่าสนใจ เช่นเรื่อง
ของการออม วิธีการออม วิธีการใช้เงินซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การเกษียณของเรา
 สำาหรับแนวทางการดำาเนินงานของ กบข. ผม
ว่าดีอยู่แล้ว เพียงแต่ยังมีบางเรื่องเช่น เรื่องความเสี่ยง 
ที่ยังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน การให้ข้อมูลในกิจกรรมนี้ 
จะทำาให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
 ผมไม่มีปัญหาเรื่องการออม และคิดว่าอยาก
ออมต่อ เสียดายท่ีไม่ทราบว่ามีบริการออมเพ่ิมถึง 12% 
ถ้าทราบก่อนหน้านี้อาจจะออมเต็มเพดานครับ

เตชินท์ เชื้อลี 
หน่วยงาน สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9
 การมาร่วมกิจกรรมในครั้งน้ีมีประโยชน์ต่อ
ตัวเอง ทำาให้ทราบสิทธิประโยชน์ ได้รับความรู้ในการ
วางแผนทางการเงินและการลงทุน แม้ผมจะไม่ได้
อยากทราบการลงทุนแบบใดเฉพาะเจาะจงครับ
 ตอนนี้ ผมรับราชการอยู่ อายุประมาณ 40 ปี
แล้ว และอีก 20 ปีก็จะเกษียณ เลยคิดว่าต้องเริ่ม
วางแผนในการเตรียมตัวสำาหรับการเกษียณนะครับ 
เริ่มจากการวางแผนในการใช้จ่ายเงินเป็นอันดับแรก 
ผมอาจจะมีการออมเพิ่ม แล้วก็เลือกแผนการลงทุนที่
เหมาะสมกับวัยครับ
 หากออมเพ่ิมก็ต้องพิจารณาจากเงินเดือนที่
เหลือด้วยนะครับ แต่ก็คงอยู่ได้ในระดับหนึ่งที่ 12% 
ตามที่ กบข. ได้กำาหนดไว้ ส่วนการเปลี่ยนแผนนั้น 
ผมเปลี่ยนเป็นแผนสมดุลตามอายุครับ
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รัตติกาล ผดุงเกียรติโสภณ
หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพ
สิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
 ดิฉันอยากมีความรู้ ในเรื่องการลงทุนค่ะ 
เพราะเริ่มวางแผนที่จะเกษียณแล้ว อยากรู้เรื่องการ
ลงทุนใน ‘หุ้น’ ค่ะ เพราะว่าในปัจจุบัน เรื่องหุ้นจะ
เป็นเรื่องที่กำาลังบูม ถึงแม้ว่าความเสี่ยงจะสูง แต่ว่า
ให้ผลตอบแทนค่อนข้างเยอะค่ะ แล้วดิฉันอายุยังน้อย 
คิดว่ายอมรับความเสี่ยงได้ค่ะ
 ได้รับประโยชน์ในเร่ืองของการลงทุนทุก
รูปแบบค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเรื่องเล็กๆน้อยๆ
ซึ่งบางครั้งเราก็ไม่ได้ใส่ใจนะคะ ไปจนถึงเรื่องที่มีความ
สำาคัญต่อการลงทุนระยะยาว เช่นเร่ืองเก่ียวกับครอบครัว 
หรืออนาคตที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ค่ะ
 คิดว่าอยากลงทุนในตราสารหน้ีระยะส้ันนะคะ 
เพราะคิดว่าให้ผลตอบแทนที่คิดว่าค่อนข้างรับได้ และ
ก็อยู่ในความเส่ียงท่ีรับได้ นอกจากน้ีวางแผนว่าจะเพ่ิม
วงเงินในการออมให้สูงสุด เพราะว่าเงินที่เราออมเพิ่ม
จะแปลงเป็นหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีคนมาบริหารจัดการ
เงินให้โดยที่เราก็ไม่ต้องเหนื่อยค่ะ
 สิ่งที่อยากแนะนำาเพื่อนสมาชิก กบข. ก็คือ 
อยากให้เข้าเว็บไซต์นะคะ เพราะว่ามีประโยชน์ อยากให้
รู้เร่ืองท่ีเก่ียวกับ กบข. ด้วยตัวเองเพ่ือให้ได้รับข้อเท็จจริง 
ซึ่งจะช่วยให้ตัดสินใจได้ถูกต้องและรักษาประโยชน์
ของตัวเอง ขอบคุณ กบข. ด้วยนะคะ ที่จัดโครงการ
นี้ค่ะ อยากให้มีอย่างนี้อีกค่ะ

เจียมจิตต์ เดื่อมขันมณี
หน่วยงาน สนง.ปศุสัตว์ อุบลราชธานี
 ดิฉันเห็นว่าการอบรมพันธมิตรวิทยากรนี้เป็น
ประโยชน์มาก ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
และต่อตัวเราเอง ได้ทราบการวางแผนในการใช้เงิน 
รายละเอียดความรู้เกี่ยวกับ กบข. แล้วก็นอกจากนี้ ยัง
สามารถนำาความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้
 อยากทราบเร่ืองการวางแผนการลงทุนใน
อนาคตค่ะ ที่ผ่านมายังไม่ได้วางแผนทำาอะไรเกี่ยวกับ
ในอนาคตเลย มารับฟังวันนี้ดีมาก เพราะดิฉันจะได้นำา
ความรู้ตรงนี้มาเป็นหลักในการวางแผน ทำาให้ใช้ชีวิต
อย่างมีความสุขค่ะ ตอนนี้ที่วางแผนการลงทุน คือการ
ออมค่ะ เพราะว่าการออมเป็นการลงทุนที่เสี่ยงน้อย
ที่สุด และสำาหรับตัวของดิฉันถือว่ามีประโยชน์มากที่
สุดเลยค่ะ
 ดิฉันยังไม่ได้เปลี่ยนแผน แต่คิดว่าจะออมต่อ
ค่ะ และอยากแนะนำาเพ่ือนสมาชิกทุกท่านว่าหากต้องการ
ที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ กบข. สนใจในเรื่องเกี่ยวกับ
การวางแผนการลงทุน สามารถที่จะสอบถาม ติดต่อ
กับทาง กบข. ได้นะคะ ไม่ว่าจะทางเว็บไซต์โดยตรง 
หรือว่าจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ค่ะ ทาง กบข. ก็จะมี
บุคลากรที่มีความรู้ แล้วก็ให้คำาแนะนำาที่ดีค่ะ
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ปุณณัตถ์ ไกรสรสวัสดิ์ 
หน่วยงาน โรงเรียนน้ำายืนวิทยา

 ผมได้รับมอบหมายให้เป็น
ตัวแทนของโรงเรียนมาร่วมกิจกรรม
ในคร้ังน้ี เพ่ือนำาความรู้ท่ีได้ไปบรรยาย
ให้เพื่อนๆ ครูฟังเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจครับ ทั้งนี้ผมไม่เจาะจงรู้เรื่อง
การลงทุนใดเป็นพิเศษ เพราะผม
อายุมากแล้ว ก็คงจะเป็นลงทุนแบบ
ตามวัยล่ะครับ 
 จากที่เคยฟังมาจากการเล่า
ของเพื่อนในหน่วยงาน พอได้มาฟัง
จากวิทยากรโดยตรง ทำาให้ผมมี
ความรู้เพ่ิมเติมมากข้ึน แล้วก็สามารถ
ขจัดปัญหาที่เคยค้างคาใจเกี่ยวกับ
การดำาเนินงานของ กบข. ให้กระจ่าง
ได้ครับ
 หลังจากนี้ ผมจะพยายาม
ให้มีเงินเก็บเหลือใช้หลังเกษียณ
อายุ แต่ตอนนี้ ผมยังไม่ได้ใช้บริการ
ออมเพิ่ม ส่วนเรื่องการเปลี่ยนแผน 
ผมก็อยากเปล่ียนแผนตามความ
เหมาะสมของวัยครับ 

นรีนุช เดชผล 
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 
สพป. อุบลราชธานี เขต 1 

 ดิฉันมาร่วมกิจกรรมเพราะ
ต้องการทราบเรื่องการลงทุนและ
การบริหารเงินออมเพื่อเป็นข้อมูล
เพราะดิ ฉันใกล้จะเกษียณอายุ
ราชการแล้วค่ะ และอยากทราบ
ด้วยว่าการเป็นสมาชิก กบข. ต่อไป
กับการลาออกจากการเป็นสมาชิก
ผลประโยชน์ที่ได้รับจะแตกต่างกัน
มากน้อยขนาดไหน ซึ่งก็ทำาให้ดิฉัน
ได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องขึ้นนะคะ
 ดิฉันตั้งใจว่าจะไม่นำาเงิน
ไปลงทุน แต่จะนำาเงินที่ได้ไปเที่ยว 
เพราะว่าได้ลงทุนไว้เยอะแล้วค่ะ 
มีเงินพอแล้ว ไม่มีหนี้สิน ดิฉันลงทุน
ด้วยการฝากเงินออมทรัพย์ ลงทุน
ในหุ้น และมีประกันชีวิตด้วย

สรศิลป์ นามมณี 
หน่วยงาน โรงเรียนหนองบ่อ
สามัคคีวิทยา สพม. 29

 ผมสนใจเรื่องวางแผนเพ่ือ
อนาคตเพราะกำาลังจะเกษียณครับ 
สนใจเรื่องลงทุนต่อและได้ทราบว่า
มีการลงทุนหลายรูปแบบให้เลือก 
ทางวิทยากรเค้าเสนอแนะหลาย
แบบครับ ซึ่งต้องไปพิจารณาอีกที
ให้เหมาะกับชีวิตวัยเกษียณ
 ทั้งนี ้ ต้องวางแผนตั้งแต่
เรื่องการออม เรื่องการใช้จ่ายอะไร
ต่างๆ เพราะเราจะมีรายได้น้อยลง
ครับ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อให้
ชีวิตเรามีความสุขที่สุดครับ ผมยัง
ไม่ได้ใช้บริการออมเพิ่มหรือคิดเรื่อง
ออมต่อครับ ที่สำาคัญผมยังไม่ทราบ
ว่ามีเงินอยู่กับ กบข. เท่าไหร่ ต้อง
ตรวจสอบดูอีกทีครับ

 หลากหลายความคิดเห็นและมุมมองนะคะ หากท่านสมาชิกสนใจ
ชมบทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม คลิกไปที่ www.gpf.or.th เลือกเมนู “เสียงจาก
สมาชิก” ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ กบข. ได้ที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดนะคะ แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ
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