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 ก่อนอื่นขอสวัสดีปีใหม่สมาชิกทุกท่านค่ะ ปี
เก่าผ่านพ้นไป ต้อนรับปีใหม่ด้วยพลังกาย พลังใจที่
เข้มแข็งและสดใสนะคะ 
 GPF Journal ฉบับนี้ยังนำาเรื่องราวดีๆ มี
สาระมาแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกกันอีกเช่นเคย 
สำาหรับคอลัมน์ Cover Story พบกับบทความ “เงิน
เดือนเพิ่ม เติมสุข?” ที่ฝากข้อคิดในเรื่องการวางแผน
ทางการเงิน เพื่ออนาคตที่มั่นคงในวันข้างหน้า และ
ในคอลัมน์ Must read ได้แนะนำากลยุทธ์การลงทุน
แบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Averaging) 
ที ่ช่วยสร้างวินัยในการออมแบบสมำ่าเสมอช่วยท่าน
สมาชิกพิชิตเป้าหมายทางการเงินได้ไม่ยาก ทั้งนี้ยัง
มีเนื้อหาอื่นที่น่าสนใจในเล่ม อาทิ ภาพบรรยากาศ
การเดินสายบรรยาย Undo ในจังหวัดต่างๆ ที่ทาง
ทีมงานเก็บมาฝากท่านสมาชิกค่ะ 
 สำาหรับเรื่องการขอกลับไปรับบำานาญสูตร 
พ.ศ. 2494 (Undo) นั้น ท่านสมาชิกผู้มีสิทธิคงได้รับ
เอกสารส่งตรงที่ทางกรมบัญชีกลางและ กบข. ร่วม
กันจัดทำาขึ้นแล้วนะคะ โดยเอกสารดังกล่าวถูกจัดส่ง
ไปที่หน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการ และจัดส่งไป
ยังท่ีอยู่ตามที่ผู้รับบำานาญให้ข้อมูลไว้กับกรมบัญชี
กลาง ขอให้ท่านสมาชิกตรวจสอบและศึกษาข้อมูล

อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ หมดเขตยื่นแบบแสดง
ความประสงค์ Undo วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ค่ะ 
 ทั้งนี้ ข้าราชการปัจจุบันสามารถเข้าดูข้อมูล 
หรือ ทำาโปรแกรมประเมินได้ด้วยตนเองที่ www.
undo.in.th ส่วนผู้รับำานาญสามารถให้เจ้าหน้าที่
สำานักงานคลังเขตและคลังจังหวัด หรือ หน่วยงาน
สั่งจ่ายบำานาญทำาโปรแกรมประเมินให้ได้ และท่าน
สมาชิกสามารถตรวจสอบตารางการบรรยายเกี่ยว
กับเรื่อง Undo ได้ทาง Facebook กองทุนบำาเหน็จ
บำานาญข้าราชการ www.facebook.com/gpf1179 
ค่ะ 
 ขอถือโอกาสนี้ อาราธนาพรจากคุณพระศรี
รัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายท่ีท่านสมาชิกนับถือ 
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข 
ความสมปรารถนา และมีความมั่นคงทางการเงิน
ตลอดไปค่ะ
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ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ 1.98 ล้านคน และพนักงานราชการ 1.26 แสนคน ท่ีจะได้
เงินเดือนเพ่ิม 4% ต้ังแต่วันท่ี 1 ธ.ค. 2557 แถมยังได้ขยายเพดานเงินเดือนข้ันสูงอีก 3 ข้ัน 
หรือ 10% อีกด้วย

 แม้ว่า เงินกับความสุข จะเป็นคนละเรื่องเดียวกัน แต่ในฐานะ “มนุษย์เงินเดือน” ถ้าไม่นับโบนัสก้อนโต
แล้ว ก็คงไม่น่าจะมีอะไรเป็นสุขได้มากกว่าเงินเดือนขึ้น เพราะมันจะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น
 แต่จำานวนเงินที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนอาจจะไม่ได้มาก เพราะฉะนั้นถ้าคิดจะนำาเงินจำานวนนี้มาเติม
ความสุขให้ชีวิต คงต้องเลือกกันสักหน่อยว่า จะเลือกเติมความสุขให้ชีวิตในปัจจุบัน หรือ จะเลือกความสุขใน
อนาคต

เติมสุขวันนี้

เติมสุขวันหน้า

ลดภาระหนี้

 ข้อนี้แทบจะไม่ต้องแนะนำาอะไรมาก เพราะ
ทุกคนน่าจะมีแผนสำาหรับความสุขอยู่แล้ว แต่ต้อง
ระวังสักหน่อยถ้าเป็นการเติมสุขด้วย “การบริโภคที่
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์” เพราะถ้าเป็นแบบนั้นแล้ว
ต่อให้รายได้เพิ่มมากขึ้นแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์
 นอกจากนี้ พอมีรายได้เพิ่มก็เป็นธรรมดาที่
ความสามารถในการก่อหน้ีจะเพ่ิมตามไปด้วย แต่ต้อง
ไม่ลืมว่า รายได้เราเพิ่มขึ้นมานิดเดียว อย่าเผลอไปก่อ
หนี้ก้อนโตจนเกินความสามารถในการผ่อนชำาระ  
 เพราะหลายคนอาจจะใช้โอกาสนี้ตัดสินใจ
ควักบัตรเครดิตขึ้นมารูดซื้อของท่ีอยากได้มานาน 
และหลายอย่างที่อยากได้อาจจะได้ชื่อว่าเป็นของ
ฟุ่มเฟือย หรือ เกินความจำาเป็น เช่น สมาร์ทโฟนรุ่น
ใหม่ล่าสุด 
 สำาหรับคนที่ตั้งใจจะไป “ผ่อน” สมาร์ทโฟน 
อย่าลืมเผื่อเงินไว้สำาหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่คาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน และการด้อยค่าของสมาร์ท
โฟนที่มูลค่ามักจะลดลงอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจ 
 ถ้าไม่เชื่อ ลองย้อนเวลากลับไปเมื่อปี 2553 
ที่มีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดเปิดตัวด้วยราคาเบาๆ 
26,000 บาท แต่เวลาผ่านไปแค่ไม่ก่ีปีตอนน้ีเราสามารถ
หาซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นนั้นได้ในราคาไม่กี่พันบาท
 แต่ไม่ว่า จะเลือกเติมความสุขในปัจจุบันด้วย
วิธีการแบบไหน ขออย่าให้ความสุขวันนี้กลายเป็น
ความทุกข์ในวันหน้าจะดีที่สุด

 ถ้าเราเปลี่ยนจากการเติมสุขในวันนี้มาเป็น
การเติมความสุขเพื่อชีวิตในวันข้างหน้า แม้ว่า วันนี้
จะสุขน้อยหน่อย แต่เช่ือได้เลยว่า อนาคตทางการเงิน
จะดูดีขึ้นอย่างแน่นอน 

 เพราะการเป็นหนี้ เกินตัวทำาให้ เป็นทุกข์ 
เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเงินเดือนเพิ่มก็ควรจะพยายาม
ลดภาระหนี้ลงให้ได้มากที่สุด (และในระหว่างที่กำาลัง
จะปลดหนี้เก่าก็อย่าคิดก่อหนี้ใหม่เด็ดขาด) 
 แต่หลายคนอาจจะคิดว่า เงินเดือนเพิ่มแค่ไม่
กี่ร้อยไม่กี่พันจะไม่ได้ช่วยลดภาระหนี้ให้สักเท่าไร
 จริงๆ แล้วถ้าเราจ่ายหนี้เพิ่มเพียงแค่เดือนละ
ไม่กี่ร้อยไม่กี่พันบาทจะทำาให้เราปลดหนี้ได้เร็วขึ้น 
แถมยังประหยัดดอกเบี้ยไปได้อีกหลายบาท
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ยอดผ่อนต่อเดือน

ระยะเวลาผ่อน

ดอกเบ้ียท่ีต้องจ่าย

ประหยัดดอกเบ้ียเม่ือเทียบกับ ก.

2,000 บาท

9 ปี

116,000 บาท

-

3,000 บาท

4 ปี 1 เดือน

47,000 บาท

49,000 บาท

4,000 บาท

2 ปี 9 เดือน

32,000 บาท

84,000 บาท

5,000 บาท

2 ปี 1 เดือน

25,000 บาท

91,000 บาท

ก. ข. ค. ง.

ตัวอย่าง เงินต้น 100,000 บาท
ดอกเบี้ย 20% ต่อปี

ผ่อนเพิ่ม เติมสุข กรณีที่ 1

 จากกรณีที่ 1 เราเป็นหนี้อยู่ 100,000 บาท 
ด้วยดอกเบี้ยปีละ 20% โดยกำาหนดผ่อนเดือนละ 
2,000 บาท 
 แต่ถ้าเราเพ่ิมจำานวนเงินผ่อนต่อเดือนอีก 
1,000 บาท เป็นผ่อนเดือนละ 3,000 บาท จะช่วย
ประหยัดดอกเบี้ยไปได้ถึง 49,000 บาท จากที่ต้อง
เสีย 116,000 บาท และที่สำาคัญ คือ ความสุขจะคืน
กลับมา หลังจากผ่านไป 4 ปี 1 เดือน หรือ เร็วขึ้นกว่า
กำาหนดเดิมที่ต้องรอนานถึง 9 ปี
 หรือถ้าเราเพิ่มยอดผ่อนขึ้นไปเป็นเดือนละ 
4,000 บาท หนี้เราจะหมดภายใน 2 ปี 9 เดือน 
เท่านั้น และประหยัดดอกเบี้ยไปได้  84,000 บาท
 ไม่ว่าจะเป็นหนี้ก้อนเล็ก หรือ หนี้ก้อนใหญ่
อย่างเงินกู้ซื้อบ้านก็สามารถเพิ่มสุขให้เร็วขึ้นได้โดย 
“จ่ายเกินเงินงวด” ด้วยเงินเพิ่มแค่เดือนละไม่กี่บาท 
และเพราะดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านใช้วิธีการคำานวณแบบ 
“ลดต้นลดดอก (เบ้ีย)” เพราะฉะน้ันย่ิงเราทำาให้เงินต้น
ลดลงได้เร็วเท่าไร ดอกเบ้ียท่ีต้องจ่ายก็ลดลงด้วย
 ตัวอย่างเช่น เรากู้ซื้อบ้านมา 1 ล้านบาท 
แทนที่เราจะผ่อนเดือนละ 7,000 บาทตามค่างวด
ที่กำาหนดไว้ เราจ่ายเพิ่มจากค่างวดไปอีกนิดหน่อย
แค่เดือนละ 10% เป็น 7,700 บาท จะช่วยให้เรา
ประหยัดดอกเบี้ยไปได้ 2.8 แสนบาท แถมยังใช้เวลา
ในการผ่อนน้อยลงจากเดิม 30 ปี เหลือแค่ 20 ปี กับ
อีก 4 เดือนเท่านั้น

 น่ันเพราะค่างวดท่ีเราผ่อนเพ่ิมข้ึนแค่เดือนละ 
10% จะช่วยให้เราประหยัดดอกเบี้ยไปได้ประมาณ 
20%
 อย่างไรก็ตาม อย่าลืมตรวจสอบสัญญาเงินกู้
ให้ชัดเจนก่อนว่า มีข้อกำาหนด ข้อห้ามอะไรหรือไม่ 
เพราะบางคนเคยเจอสัญญาเงินกู้ท่ีเขียนว่า “ห้ามจ่าย
เกิน 1 เท่าของเงินงวด” หรือ ไม่ก็มีระยะเวลาห้าม
จ่ายหนี้หมดภายในกี่ปี
 แต่ถ้าไม่รู้ว่า ควรจะเริ่มจากหนี้ก้อนไหนก่อน 
คงต้องเริ่มจากจับหนี้ทั้งหมดมาเรียงกันว่า หนี้แต่ละ
ก้อนมีดอกเบี้ยเท่าไร และมีหนี้ที่ต้องจ่ายเหลือเท่าไร 
จากนั้นก็นำามาเรียงลำาดับจากดอกเบี้ยสูงที่สุด และ
หนี้ก้อนไหนเหลือน้อยที่สุด
 จากน้ันจะเลือกจ่ายค่างวดเพ่ิมให้หน้ีท่ีดอกเบ้ีย
สูงสุดก่อน (จะได้ประหยัดดอกเบี้ย) หรือ หนี้ที่เหลือ
น้อยท่ีสุดก่อน (จะได้ลดจำานวนเจ้าหน้ีให้น้อยลง) ก็ได้ 
 แต่ถ้าจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้องจ่ายหนี้ที่
คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เพราะถ้าเป็นหนี้ที่คิด
ดอกเบี้ยแบบคงที่ การจ่ายค่างวดเพิ่มในแต่ละเดือน
ก็ไม่ได้ทำาให้ดอกเบี้ยลดลง เนื่องจากการคิดดอกเบี้ย
แบบนี้จะคำานวณดอกเบี้ยตลอดอายุการกู้ไว้หมดแล้ว
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เก็บไว้เผื่อฉุกเฉิน

ออมเพิ่ม

เริ่มลงทุน

 แม้ว่า เงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึนจะเย้ายวนให้เราควัก
กระเป๋าเพื่อซื้อความสุขในวันนี้ แต่ถ้าเราจะแบ่งเงิน
บางส่วนมาออมไว้เผื่อเหตุฉุกเฉินก็น่าจะทำาให้เบาใจ
ได้ว่า ในวันข้างหน้าถ้าเราเดือดร้อนทางการเงินจะ
ได้ไม่ทุกข์เกินไป เพราะยังมีเงินสำารองก้อนหนึ่งไว้ใช้
 ถ้ายังไม่มีเงินเก็บไว้เผื่อฉุกเฉินเลย น่าจะเริ่ม
จากต้ังเป้าหมายเก็บออมไว้ให้ได้เท่ากับรายจ่ายใน 
1 เดือนก่อนก็ได้ จากนั้นค่อยๆ เพิ่มให้ได้ 3 เท่าของ
รายจ่ายในแต่ละเดือน ซึ่งถ้าจะให้ดีควรใช้วิธีการตัด
เงินอัตโนมัติ จากบัญชีเงินเดือนทันทีที่มีเงินเข้า จะได้
ไม่เผลอใจนำาไปใช้จ่าย

 เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น 4% อาจจะเป็นเงินไม่มาก
สำาหรับวันนี้ แต่เชื่อหรือไม่ว่า เงินจำานวนนี้จะช่วย
เพิ่มความสุขสบายให้เราได้ในวัยเกษียณ ถ้าเรานำาไป 
“ออมเพิ่ม” หรือ จะเลือกลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ (RMF) เพิ่มจากที่ส่งเงินสะสมให้ กบข. 
บริหาร
 ทันทีที่เราเริ่มเป็นสมาชิก กบข. สิ่งที่เราจะได้
รับแน่ๆ คือ เงินประเดิม + เงินชดเชย + เงินสมทบ 
ที่รัฐบาลมีหน้าที่ออมไว้ให้เราใช้ในวัยเกษียณ บวกกับ
เงินที่จะสะสมเข้าไปเองอีกจำานวนหนึ่ง ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 
3% ของเงินเดือน

 ถึงแม้ว่า เงินที่เพิ่มขึ้นจะไม่ได้มากนัก แต่
เงินเล็กๆ น้อยๆ นี้ก็สามารถนำามาเริ่มต้นลงทุนได้ 
นอกจากนี้ การลงทุนยังทำาให้เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น มี
โอกาสเพิ่มมากขึ้นไปอีก โดยที่เราไม่ต้องเหนื่อย
 สำาหรับมือใหม่อาจจะเริ่มจากการลงทุนง่ายๆ 
แบบกองทุนรวม เพราะมีให้เลือกลงทุนหลากหลาย
ทั้งตราสารหนี้ หุ้น ทองคำา อสังหาริมทรัพย์ และเรา
สามารถลงทุนได้เพียงแค่เดือนละ 1,000 บาท  
 แต่ถ้าอยากจะลงทุนหุ้น และได้สิทธิลดหย่อน
ภาษีเป็นของแถมด้วย กองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ 
LTF น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ  

เงินประเดิม

เงินชดเชย 2% ของเงินเดือน

เงินสมทบ 3% ของเงินเดือน 

เงินจากรัฐบาล

เงินสะสม 3%
ออมเพิ่มได้อีก 1-12% ของเงินเดือน

เงินของสมาชิก กบข.

 แต่เรามีสิทธิ “ออมเพิ่ม” ได้อีก ตั้งแต่ 1-12% 
ของเงินเดือนในแต่ละเดือน นั่นเท่ากับว่า เราสามารถ
ส่งเงินสะสมเพื่อให้ กบข. นำาเงินไปลงทุนเพื่อวัย
เกษียณของเราได้สูงสุดถึง 15% ของเงินเดือน และ
เมื่อรวมกับส่วนของรัฐบาลจะทำาให้เรามีเงินออมใน
แต่ละเดือนสูงถึง 20% ของเงินเดือน
 ถ้าเราสามารถออมในอัตราน้ีได้อย่างสมำา่เสมอ
แล้ว เชื่อว่า ความสุขในบั้นปลายชีวิตจะไม่หนีไปไหน

รูปแบบการออมของสมาชิก กบข.
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3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

450

600

750

900

1,050

1,200

1,350

1,500

1,650

1,800

1,950

2,100

2,250

5,400

7,200

9,000

10,800

12,600

14,400

16,200

18,000

19,800

21,600

23,400

25,200

27,000

510,089

680,119

850,148

1,020,178

1,190,208

1,360,238

1,530,267

1,700,297

1,870,327

2,040,356

2,210,386

2,380,416

2,550,446

อัตราเงินสะสม เงินสะสมต่อเดือน เท่ากับปีละ อายุ 60 ปีจะมีเงิน

เริ่มเป็นสมาชิก กบข. อายุ 30 ปี
เงินเดิือน 15,000 บาท
ผลตอบแทนจากการลงทุนปีละ 7%

ตัวอย่างการออมเพิ่ม

หมายเหตุ: ยังไม่รวม เงินประเดิม, เงินชดเชย 2% ของเงินเดือน และเงินสมทบ 3% ของเงินเดือน จากรัฐบาล
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 จากตารางจะเห็นความแตกต่างของ “เงินวัย
เกษียณ” ระหว่างคนที่เลือกอัตราการสะสม 3% ของ
เงินเดือน กับ คนที่สะสมสูงสุด 15% มากกว่า 2 ล้าน
บาท 
 คนที่เลือกสะสมเพียง 3% ของเงินเดือน หรือ 
เดือนละ 450 บาท จะมีเงิน ณ วันที่อายุ 60 ปี เท่ากับ 
510,089 บาท บวกกับเงินที่จะได้จากส่วนที่รัฐบาล
ออมให้อีก คิดง่ายๆ ที่ 5% ของเงินเดือน คนนี้จะมี
เงินไว้ใช้ในวัยเกษียณประมาณ 1 ล้านบาท
 เงิน 1 ล้านบาท ในอีก 30 ปีข้างหน้าจะ
มากพอที่จะทำาให้เรามีความสุขตลอดอายุขัยหรือไม่ 
ไม่มีใครรู้ แต่สำาหรับคนที่เพิ่มอัตราเงินสะสมจนเต็ม
เพดานที่ 15% ของเงินเดือน จะมีเงิน ณ วันเกษียณ
รวมแล้วมากกว่า 3 ล้านบาท ก็น่าจะสบายใจได้
มากกว่า
 และในกรณีตัวอย่างยังไม่ได้คิดถึง “การขึ้น
เงินเดือนในครั้งต่อๆ ไป” ซึ่งเมื่อเรามีเงินเดือนมาก
ขึ้น แม้ว่า อัตราการสะสมจะเท่าเดิม แต่จำานวนเงินที่
นำาไปออมในแต่ละเดือนจะมากขึ้นตามฐานเงินเดือน
ที่สูงขึ้น

  นอกจากจะได้เติมสุขวัยเกษียณแล้ว การออม
เพิ่มยังช่วยให้ประหยัดภาษีได้มากขึ้นด้วย โดยเงิน
สะสม บวกกับเงินลงทุน RMF และประกันแบบ
บำานาญ รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท สามารถนำาไป
ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

แบบนี้น่าจะทำาให้เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น ช่วยเติมทั้งสุข
ในปัจจุบันและสุขในอนาคต
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Must Read

การลงทุนแบบ
การถัวเฉลี่ยต้นทุน

(Dollar Cost Averaging - DCA) 

หลายๆคนมักพูดว่าไม่มีเงินมากพอที่จะแบ่งไปลงทุน ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการสูญเงิน
ต้น หรือ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะต้องนำาเงินที่มีอยู่นั้นออกมาใช้ จึงมักเลือกบริหารเงินด้วยการฝาก
เข้าบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาเพราะถอนออกมาได้ง่าย เงินต้น(เหมือน)อยู่ครบ และคิดว่าไม่มี
ความเสี่ยงใดๆ
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 ในความเป็นจริงแล้ว อัตราเงินเฟ้อเป็นตัวร้าย
ท่ีทำาให้มูลค่าเงินต้นที่เห็นในบัญชีออมทรัพย์นั้นมี
มูลค่าลดลง เพราะเงินที่ฝากไว้ 100 บาท ในอีก 10 ปี
ข้างหน้าอาจซื้อสินค้าได้ที่มูลค่าเพียง 91 บาท คือซื้อ
สินค้าได้ในปริมาณที่น้อยลง เพราะราคาสินค้าขยับ
ตัวสูงขึ้น ในขณะที่ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากบัญชี
ออมทรัพย์ ก็ไม่สามารถเอาชนะอัตราเงินเฟ้อได้

 ดังนั้น การบริหารเงินให้มีมูลค่างอกเงย จึง
เป็นสิ่งที่ต้องทำาอย่างจริงจัง เพื่อรักษามูลค่าเงินที่มี
อยู่ไม่ให้น้อยลง ในทางกลับกันคือต้องเพิ่มมูลค่าเงิน
นั้นให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งต้องอาศัยกลยุทธ์การลงทุน
เข้าช่วย ปัจจุบัน กลยุทธ์การลงทุนมีอยู่หลายรูปแบบ 
ขึ้นอยู่กับสไตล์การลงทุน รวมไปถึงความพร้อมทาง
ด้านการเงินของแต่ละคน

 GPF Journal ฉบับนี้ขอแนะนำากลยุทธ์การ
ลงทุนที่ได้รับความนิยม คือ การถัวเฉลี่ยต้นทุน หรือ 
Dollar Cost Averaging (DCA) คือ การลงทุนแบบ
สมำ่าเสมอ เพื่อลดความผันผวนให้กับพอร์ตการลงทุน 
ช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะตลาด โดยผู้ลงทุนไม่ต้อง
กังวลกับจังหวะในการเข้าซื้อหุ้น เพราะการลงทุน
แบบสมำ่าเสมอ โดยใช้เงินลงทุนจำานวนเท่ากันทุก
เดือน (หรือตามเวลาที่กำาหนด เช่น ทุกสองอาทิตย์ 
หรือ เดือนเว้นเดือน เป็นต้น) ช่วยให้ต้นทุนเฉลี่ยของ
พอร์ตการลงทุนตำ่ากว่าค่าเฉล่ียของตลาดในระยะยาว 
แม้ในวันที่ลงทุนนั้น ราคาต่อหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือ
ลงตามภาวะการตลาด และมูลค่าต่อหน่วยไม่เท่ากัน
ก็ตาม

 หัวใจสำาคัญของการลงทุนแบบ DCA คือ ต้อง
ลงทุนอย่างสมำ่าเสมอ หรือ มีวินัยในการลงทุน คือ
ต้องกำาหนดเลยว่าจะลงทุนเป็นเงินกี่บาทในแต่ละ
เดือน เงินที่นำามาลงทุนอาจจะอยู่ที่ 10 % ของรายได้ 
และผู้ลงทุนควรกำาหนดวันในการลงทุนเอาไว้ เช่น 
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

 ทั้งนี้ จังหวะในการลงทุนไม่ควรเปลี่ยนแปลง
ไปมา เพราะหากผู้ลงทุนรอให้หุ้นราคาลงก่อน แล้ว
ค่อยซื้อ ท้ายที่สุด อาจทำาให้ท่านไม่ได้ลงทุนในเดือน
นั้น ส่วนการเลือกหุ้นในการลงทุน ควรเป็นหุ้นที่
มีพื้นฐานดี กิจการมีความมั่นคงเติบโต และให้ผล
ตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ผู้ลงทุนควรคำานึงอยู่เสมอว่า 
พอร์ตการลงทุนนี้ คาดหวังผลการลงทุนในระยะยาว

 ผลพลอยได้จากการลงทุนแบบ DCA ตามที่
กล่าวไปแล้วคือ การสร้าง “วินัยในการออม” การ
ออมเงินอย่างสมำ่าเสมอ เมื่อถึงเวลาหนึ่ง เงินลงทุน
ก้อนนี้จะกลายเป็นเงินออมก้อนใหญ่ เช่น หากท่าน
ลงทุนเดือนละ 1,000 บาทเป็น ระยะเวลา 1 ปี ท่าน
ก็จะมีเงินประมาณ 12,000 บาท เมื่อครบ 10 ปี ท่าน
จะมีเงินประมาณ 120,000 บาท หากท่านต้องการ
เห็นเงินออมก้อนใหญ่กว่านี้ ท่านควรเพิ่มจำานวนเงิน
ที่จะนำาไปลงทุนในแต่ละเดือนให้มากขึ้น
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 เมื่อพูดถึงเรื่องของ “โอกาส” ท่านมีโอกาส
ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อเงินต้นมีจำานวน
มาก โอกาสในการรับผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตาม
ไปด้วย และหากท่านเลือกลงทุนกับหุ้นที่มีการปันผล 
ท่านยังมีโอกาสได้รับเงินปันผลอีกทางหน่ึง ท้ังน้ี มูลค่า
หน่วยลงทุนมักจะเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาในการ
ลงทุน ดังนั้นหากท่านถือครองหน่วยลงทุนยาวนาน
เท่าใด โอกาสในการได้รับส่วนต่างจากมูลค่าหน่วย
ลงทุนตั้งต้น กับมูลค่าหน่วยลงทุนในปัจจุบัน ก็จะ
เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

 วลีที่ท่านคุ้นชินคือ “การลงทุนมีความเสี่ยง
โปรดศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน” ยังใช้เตือน
สตินักลงทุนได้ดีอยู ่เสมอ เช่นเดียวกันกับวลีที ่ว่า 
“การไม่รู้จักการลงทุนเลย ก็ถือเป็นความเสี่ยงอีก
ประเภทหนึ่ง” ดังนั้น ท่านพึงไตร่ตรองและชั่งนำ้าหนัก
ให้ดีว่าท่านเลือกที่จะรับความเสี่ยงประเภทใด

 กลยุทธ์การลงทุนแบบ DCA จึงเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกสำาหรับคนทุกวัย ลดข้อจำากัดในเรื่องเม็ด
เงินในการลงทุน เพราะไม่จำาเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ 
ทั้งยังช่วยประหยัดเวลา เพราะท่านไม่ต้องเกาะติด
กระดานหุ้นเพื่อดูการขึ้นลงของหุ้นในแต่ละวัน และ
ช่วยสร้างวินัยในการออมแบบเพิ่มมูลค่าในระยะยาว
ให้กับท่านด้วย ถือเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการบริหาร
เงินออมเพื่อความมั่งคั่งในวัยเกษียณของท่านนะคะ

 
D 
D C C  A A
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เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย การบริหารการเงิน

“WOW”
3 วิธีบริหารเงิน

ให้ท่านเดินไปสู่เป้าหมาย
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 ไม่ว่าจะเริ่มต้นทำาธุรกิจออนไลน์ หรือเปิดร้าน
ขายกาแฟเล็กๆ ต่างก็ต้องมีเงินทุนทั้งนั้น โดยเฉพาะ
ท่านท่ีมีงานประจำา หากจะแบ่งเวลาไปทำากิจการเล็กๆ 
เสริมรายได้ นอกเหนือจากค่าวัตถุดิบ สถานที่เก็บ
ของหรือหน้าร้านแล้ว ท่านยังต้องเผื่อค่าใช้จ่ายใน
การจ้างคนมาดูแลด้วย
 แต่หากเป้าหมายของท่านเป็นเร่ืองการซ้ือ
สินทรัพย์ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ บ้าน หรือ คอน
โด ท่านก็ต้องคำานวณดูว่าสิ่งที่ท่านต้องการนั้น ใช้งบ
ประมาณมากน้อยขนาดไหน อย่างการซื้อรถ หาก
ท่านไม่มีเงินเก็บอยู่ก่อนเลย ค่าใช้จ่ายในการผ่อนรถ
ไม่ควรเกิน 15 % ของรายได้ต่อครอบครัวของท่าน
 การสำารวจเร่ืองเงินจะทำาให้รู้ว่าท่านมีความ
พร้อมแล้วหรือยัง ซึ่งท่านพึงระลึกไว้ว่าเป้าหมายที่
สร้างหนี้สินและภาระที่เกินตัว ย่อมไม่ใช่เป้าหมายที่
จะนำาความสุขและความสำาเร็จมาให้ท่าน
 แต่อย่าท้อถอยง่ายๆ นะคะ หากปีนี้เงินที่
มีอยู่ไม่เพียงพอ อย่างน้อยการได้สำารวจครั้งนี้ ก็จะ
ทำาให้ท่านทราบว่าต้องวางแผนเก็บเงินอย่างไร ที่จะ
ทำาให้ฝันของท่านเป็นจริง

 เมื่อสำารวจแล้วงบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอ 
ท่านต้องหาแหล่งที่มาของงบประมาณนั้น หลายคน
อาจคิดแบบง่ายๆ ด้วยการไปกู้ธนาคาร ยืมเพื่อน หรือ
ท่ีน่ากลัวไปกว่าน้ันคือการกดเงินสดจากบัตรเครดิต
ออกมาใช้ก่อน โดยไม่ได้กังวลเสียว่าหากชำาระคืนไม่
ตรงเวลา ค่าดอกเบี้ยนั้นร้อยละ 20 ต่อปีเลยทีเดียว
 แหล่งที่มาของงบประมาณที่ปลอดภัยที่สุด
คือเงินที่ท่านออมเอาไว้ เพราะเป็นเงินที่มีอยู่แล้ว
แน่นอน แต่หากท่านไม่มีเงินออมตั้งต้นเลย อาจต้อง
สร้างแหล่งรายได้ขึ้นมา เช่น การนำาของที่ไม่ใช้แล้ว
ออกขาย หรือต้องใช้วิธีประหยัด เพื่อให้เกิดเงินออม
ขึ้นมาให้ได้ หรืออาจจะค่อยๆเริ่มจากกิจการเล็กๆ ที่
ไม่ได้ใช้ต้นทุนมาก แล้วสะสมรายได้เพื่อขยับขยายทำา
กิจการที่ใหญ่ขึ้น

  ส่งท้ายปีเก่าสวัสดีปีใหม่ทุกท่านค่ะ ในช่วงเวลาอย่างน้ี หลายๆ คนต่างใช้เวลาไตร่ตรอง และคิดทบทวน

ว่าในปีท่ีผ่านมาได้ทำาอะไรไปบ้าง เร่ืองอะไรท่ีทำาแล้วประสบความสำาเร็จ เร่ืองใดท่ียังต้องใช้ความพยายามเพ่ิมข้ึน 

หรือ ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ วิธีการ เพื่อให้ใกล้เคียงเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งเริ่มตั้งเป้าหมายของปีใหม่ 

วางแผนว่าในอนาคตอันใกล้นี้ จะต้องลงมือทำาสิ่งใดให้ประสบความสำาเร็จต่อไป

 แน่นอนว่าเป้าหมายใดที่ท่านได้วางไว้ ย่อมมีเรื่องเงินๆ ทองๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ทางคอลัมน์ WOW ใน

ฉบับนี้ จึงขอแนะนำา 3 ขั้นตอนในการบริหารเงิน เพื่อให้ท่านบรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้

1. สำารวจดูว่าเป้าหมายที่ท่านวางไว้
ต้องใช้เงินมากน้อยเพียงใด

2. จัดสรรงบประมาณ หากไม่มีต้องสร้าง
แหล่งรายได้ใหม่ขึ้นมา
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 เครื่องมือที่ง่ายที่สุดคือ การบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
แล้วสำารวจดูว่า การใช้เงินและการออมเงินนั้นเป็นไปตาม
ที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ การบริหารเงินลดหย่อนภาษีก็เป็น
อีกเครื่องมือที่สำาคัญในการช่วยให้ท่านประหยัดเงินได้มาก
ขึ้น แล้วเก็บเงินที่ได้จากการลดหย่อนนั้นไปบริหารต่อ
 ในโลกออนไลน์มีโปรแกรมการบริหารเงินส่วน
บุคคล และโปรแกรมการคำานวณเงินสำาหรับการใช้จ่ายผ่าน
บัตรเครดิตให้ท่านได้ศึกษา แต่หากไม่ชอบความยุ่งยากซับ
ซ้อนใดๆ ก็เพียงใช้สมุดบัญชีแบบเดิมที่คุ้นชินก็ได้ หัวใจ
สำาคัญอยู่ที่การบันทึกค่าใช้จ่ายอย่างสมำ่าเสมอ และสรุปผล
การใช้จ่ายอย่างตรงไปตรงมา และกำากับตัวเองไม่ให้ใช้จ่าย
เกินกว่าความจำาเป็นค่ะ
 เมื่อตั้งเป้าหมายชัดเจนแล้ว ต้องมีวินัยที่เคร่งครัด
ในการบริหารเงินให้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ หากเมื่อใดเส้น
ทางการเดินเริ่มผิดเพี้ยนไป ให้กลับไปทบทวนเสมอว่ามีข้อ
บกพร่องตรงไหน และจะปรับอะไรให้ท่านสามารถเดินกลับ
เข้าสู่เส้นทางของเป้าหมายที่วางไว้ได้บ้าง

ทุกสิ่งสำาเร็จได้จาก

การลงมือทำานะคะ 

และต้องลงมือทำา

วันนี้ด้วยค่ะ

3. บริหารเงิน
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8-9 ธ.ค. 57 จ. ราชบุรี

10-12 ธ.ค. 57 จ. สงขลา

8-9 ธ.ค. 57 จ. จันทบุรี

11-12 ธ.ค. 57 จ. สุโขทัย

8-9 ธ.ค. 57 จ. กาญจนบุรี

15-17 ธ.ค. 57 จ. นครราชสีมา

11-12 ธ.ค. 57 จ. อยุธยา

15-16 ธ.ค. 57 จ. ชุมพร

11-12 ธ.ค. 57 จ. ระยอง

15-17 ธ.ค. 57 จ. นครสวรรค์

11-12 ธ.ค. 57 จ. ปทุมธานี

15-17 ธ.ค. 57 จ. เชียงใหม่

กบข. เดินสาย UNDO
ในเดือนธันวาคม 2558 กบข. ร่วมกับกรมบัญชีกลาง จัดการบรรยายให้กับสมาชิกเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการกลับ
ไปรับบำานาญสูตร 2494 (UNDO) เพื่อให้สมาชิกทราบหลักเกณฑ์และหลักคิด พร้อมตอบคำาถามแบบตัวต่อตัว เพื่อให้
สมาชิกมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ GPF Journal ฉบับนี้เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่ะ ทั้งนี้ ท่านสมาชิกที่
สนใจ สามารถตรวจสอบตารางการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง UNDO ได้ที่ www.facebook.com/gpf1179
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16-17 ธ.ค. 57 จ. ตาก

22-24 ธ.ค. 57 จ. นครปฐม

16-17 ธ.ค. 57 จ. บึงกาฬ

22-24 ธ.ค. 57 จ. นครศรีธรรมราช

18-19 ธ.ค. 57 จ. สระบุรี

22-24 ธ.ค. 57 จ. ลพบุรี

18-19 ธ.ค. 57 จ. ตรัง

22-24 ธ.ค. 57 จ. นนทบุรี

24-25 ธ.ค. 57 จ. ปราจีนบุรี

18-19 ธ.ค. 57 จ. พิจิตร

22-24 ธ.ค. 57 จ. ชลบุรี

25 ธ.ค. 57 จ. ชัยนาท

18-19 ธ.ค. 57 จ. ลำาปาง

22-23 ธ.ค. 57 จ. ฉะเชิงเทรา
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สมาช�กที่มีสิทธิลาออกจาก กบข. เพ�่อกลับไปรับบำนาญสูตร พ.ศ. 2494 (Undo) ควรศึกษาข�อมูลอย�างรอบคอบ 
เพ�่อใช�ประกอบการตัดสินใจด�วยตัวของท�านเอง ซ�่งจะทำให�ได�รับประโยชน�สูงสุด ข�อมูลสำคัญที่พ�งทราบได�แก�

ข�อมูลสำคัญที่ท�านพ�งทราบเกี่ยวกับเร�่อง Undo

ความแตกต�างระหว�างการลาออกจาก กบข. กับการเป�นสมาช�ก กบข.ต�อไป

บำนาญสูตร 2494  = เง�นเดือนสุดท�าย x อายุราชการ

50
(แต�ไม�เกิน 70% ของเง�นเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท�าย) (แต�ไม�เกิน 100% ของเง�นเดือนสุดท�าย) 

50

เง�นเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท�าย x อายุราชการ

1
กรณีลาออกจาก กบข. กรณีเป�นสมาช�ก กบข.

ท�านต�องนำส�งเง�นสะสมจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
และ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สมาช�กภาพของท�านจะ
สิ�นสุดลง
กบข. จะคืนเฉพาะเง�นสะสม และเง�นสะสมส�วนเพ��ม (ถ�ามี)
พร�อมผลประโยชน�ที่ กบข. บร�หารให� ตั�งแต�วันที่ 20 ตุลาคม
2558 เป�นต�นไป (ส�วนเง�นประเดิม เง�นสมทบ เง�นชดเชย 
กบข. จะโอนเข�าบัญช�เง�นสำรอง)

สมาช�กนำส�งเง�นสะสมอย�างต�อเนื่อง จนถึงวันที่ออกจาก
ราชการ ซ�่ง กบข. จะบร�หารให�เกิดผลตอบแทน

ในวันที่ท�านออกจากราชการและเลือกรับบำนาญ

เง�นในส�วนที่รัฐสมทบให�กับท�าน (เง�นประเดิม เง�นสมทบ
เง�นชดเชย และผลประโยชน�ที่ กบข. บร�หารให�)
โอกาสในการสะสมเง�นในส�วนของสมาช�ก และในส�วน
ของรัฐ พร�อมผลประโยชน�ที่ กบข. บร�หารให�จนถึง
วันที่ท�านออกจากราชการ
โอกาสในการได�รับเง�นก�อนเมื่อออกจากราชการ 

สิทธิประโยชน�ที่ท�านจะไม�ได�รับเมื่อลาออกจาก กบข.

ได�รับบำนาญส�วนเพ��มจากบำนาญสูตรสมาช�ก กบข.

สมาช�กที่มีสิทธิลาออกจาก กบข. พ�งศึกษาสิทธิประโยชน�ที่ท�านจะได�รับและไม�ได�รับเมื่อลาออกจาก กบข. โดยทำแบบประมาณการ
เพ�่อเปร�ยบเทียบความคุ�มค�าด�วยการคำนวณระยะเวลารอคอยของการรอรับบำนาญส�วนเพ��มให�เท�ากับเง�นรัฐที่ท�านจะไม�ได�รับ

สิทธิประโยชน�ที่ท�านจะได�รับเมื่อลาออกจาก กบข.

2 หลักคิดก�อนตัดสินใจ กรณีลาออกจาก กบข. 

ท�านจะได�รับบำนาญสูตร 2494

ท�านจะไม�ได�รับเง�นก�อนใดๆ จาก กบข.

ข�าราชการที่ออกจากราชการก�อน 1 ต.ค. 58 ถือว�าพ�นสภาพสมาช�ก กบข. ตั�งแต�วันที่
ออกจากราชการ

ในวันที่ท�านออกจากราชการและเลือกรับบำนาญ

ท�านจะได�รับเง�นก�อนจาก กบข. ประกอบด�วย เง�นประเดิม
เง�นสมทบ เง�นชดเชย เง�นสะสม และเง�นสะสมส�วนเพ��ม 
(ถ�ามี) พร�อมผลประโยชน�ที่ กบข. บร�หารให�

ท�านจะได�รับบำนาญสูตรสมาช�ก กบข.

*

*

คำาถามที่สมาชิก กบข. อยากรู้คำาตอบ



19

www.undo.in.th

ศึกษาข�อมูล UNDO ให�เข�าใจ ก�อนการตัดสินใจ เพ�่อประโยชน�ของท�านเอง

ทานสามารถอานความหมายของการ Undo และรายละเอียด พ.ร.บ. Undo กับหลักเกณฑการใชสิทธิ Undo

เว�บไซต� เร�่อง การกลับไปใช�สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข�าราชการ พ.ศ. 2494 (UNDO)

รวบรวมขอมูลที่ขาราชการปจจุบันพึงทราบเมื่อตองการตัดสินใจวาควรใชสิทธิ Undo หรือไม อยางไร เนื้อหาประกอบดวยสาระสำคัญ

เกี่ยวกับการ Undo โปรแกรมประมาณการ ชองทางศึกษาขอมูลเพิ่มเติม และคำถามพบบอย

รวบรวมขอมูลที่ผูรับบำนาญพึงทราบเมื่อตองการตัดสินใจวาควรใชสิทธิ Undo หรือไม อยางไร เนื้อหาประกอบดวยสาระสำคัญเกี่ยวกับการ

Undo ชองทางศึกษาขอมูลเพิ่มเติม และคำถามพบบอย สำหรับโปรแกรมประมาณการทานสามารถใหเจาหนาที่กรมผูเบิกจายบำนาญ 

เจาหนาที่คลัง และเจาหนาที่ กบข. เปนผูคำนวณให

หัวข�อ ข�าราชการป�จจุบัน

หัวข�อ UNDO คืออะไร

หัวข�อ ผู�รับบำนาญ

ชองทางการติดตอ สำหรับสมาชิกผูมีสิทธิที่ยังมีขอสงสัยสามารถสอบถามมายังชองทางตางๆ ดังตอไปนี้

Call Center

Facebook
www.facebook.com/gpf1179

Email: undo@gpf.or.th

กรมบัญชีกลาง โทร. 02 127 7000

กบข. โทร. 1179

3 ศึกษาข�อมูลเพ��มเติมจาก www.undo.com



หลักการของแผนสมดุลตามอายุ

แผนสมดุลตามอายุ คือแผนการลงทุนที่มีการปรับสัดส�วน
การลงทุนของสินทรัพย�แต�ละประเภทให�เหมาะสมกับอายุ
ของสมาช�ก สมาช�กที่อายุน�อยควรลงทุนในหุ�นและสินทรัพย� 
ทางเลือก เพ�่อผลตอบแทนที่คุ�มค�าในระยะยาว ส�วนสมาช�ก 
ที่มีอายุมากควรลงทุนในสินทรัพย�ที่มีความมั�นคงสูง เพราะ 
ระยะเวลาในการออมเง�นน�อย

แผนสมดุลตามอายุ

แผนสมดุลตามอายุจะปรับสัดส�วนการลงทุนโดยอัตโนมัติให�เหมาะสม
กับอายุของสมาช�ก เพ�่อให�เกิดความสมดุลระหว�างผลตอบแทนกับ 
ระยะเวลาการลงทุนตลอดช�วงอายุของสมาช�ก โดยสมาช�กเปลี่ยน
แผนการลงทุนได�ป�ละ 2 ครั�งในรอบป�ปฏิทิน (เดือนใดก็ได�)

ปรับสัดส�วน
การลงทุน

โดยอัตโนมัติ

กรณีแจ�งความประสงค�ทางไปรษณีย� กรณีแจ�งความประสงค�ผ�าน
GPF Web Service หร�อ GPF Mobile App

สมาช�ก

สมาช�กกรอก "แบบแสดงความประสงค�
เลือก หร�อ เปลี่ยนแผนการลงทุน" 
ทำเคร�่องหมายเลือกแผนสมดุลตามอายุ 
ส�ง"แบบแสดงความประสงค�เลือก หร�อ
เปลี่ยนแผนการลงทุน" พร�อมสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน หร�อสำเนาบัตรประจำตัว
ข�าราชการ ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต�องไปยัง
ตู�ปณ. 12  ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341

กบข. จะดำเนินการ

เปลี่ยนแผนการลงทุน

ของท�านในวันที่ 25 

ของเดือนถัดไป

สมาช�กใช�บร�การทันใจผ�าน 
GPF Web Service หร�อ 
GPF Mobile App เลือกเมนู 
เปล่ียนแผนการลงทุน จากนั�น
เลือกแผนสมดุลตามอายุ และ
กดยืนยัน

กบข. จะดำเนินการเปลี่ยนแผน
การลงทุนของท�านในวันที่ 25 
ของเดือนถัดไป

ว�ธีีการเลือกหร�อเปล่ียนแผนการลงทุน

สมาช�ก กบข.กบข.

สินทรัพย�ที่มีความมั�นคงสูง อายุ

สัดส�วนสินทรัพย�เสี่ยง

สินทรัพย�เสี่ยงสูงที่มีความผันผวน แต�มีโอกาสให�ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมที่ 1179  หร�อ ดาวน�โหลดแบบฟอร�มที่ www.gpf.or.th 
เลือกเมนูสมาช�ก และเลือกเมนูย�อย แบบฟอร�มและใบคำร�อง


