วารสาร กบข.
August 2020

เปดว�สัยทัศน

เลขาธิการ กบข. คนใหม

ดร.ศร�กัญญา
ยาทิพย

“ยกระดับ กบข. สูมาตรฐาน
กองทุนบำนาญระดับโลก”

เกษียณแลว…จะทำอยางไรตอดี?
กับเง�นกอน กบข.

ใหม! แผนกองทุน
อสังหาร�มทรัพย ไทย

ลงทุนอสังหาร�มทรัพย
เพ�่อการเกษียณ
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Deal 4 You

เหนือ ใต ออก ตก…
อยูไหนก็ประหยัดได กับ โปรทั่วไทย 77 จังหวัด
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คุยกับกองบรรณาธิการ
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“ยกระดับ กบข. สูมาตรฐาน
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เกษียณแลว…จะทำอยางไรตอดี?
กับเง�นกอน กบข.

ใหม! แผนกองทุน
อสังหาร�มทรัพย ไทย

ลงทุนอสังหาร�มทรัพย
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AUGUST 2020
เรียนทานสมาชิก

ลงทุนอสังหาร�มทรัพยเพ�่อการเกษียณ

ลงทุนลงทุน

ใหม! แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย ไทย

How To เตร�ยมพรอมสูสังคมสูงวัย
ใชชีว�ตแบบไหนใหแฮปป

จะเกิดอะไรข�้น ?
ถาเราไมวางแผนเกษียณตั้งแตอายุยังนอย

เสนอแนะหร�อตองการรับขอมูลขาวสาร กบข. แจงไดที่
โทรศัพท : 0-2636-1000
Email : member@gpf.or.th
GPF Contact Center : โทร. 1179
Line : @GPFcommunity

วารสาร กบข. ขอตอนรับเดือนสิงหาคม ดวยขาว
สำคัญที่นายินดี นั่นคือ คณะกรรมการ กบข. มีมติแตงตั้งให
ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย ดำรงตำแหนงเลขาธิการ กบข. คนที่ 6
อยางเปนทางการ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม เปนตนไป พรอมดวย
ภารกิจสำคัญที่จะเดินหนาขับเคลื่อนงาน กบข. ภายใตวิสัยทัศน
“กองทุนบำนาญไทย มาตรฐานกองทุนบำนาญโลก” โดยมีแผน
ยุทธศาสตรสำคัญ 3 ดาน คือ ดานงานลงทุน ดานงานสมาชิก
และดานงานบริหารองคกร ซึง่ ทานจะไดตดิ ตามแผนการดำเนินงาน
ทั้งหมดนี้ในคอลัมนเรื่องจากปก
เรียกไดวานี่คือครั้งแรกที่ กบข. ประสบความสำเร็จ
จากการทีผ่ บู ริหารภายในกองทุนไดผา นกระบวนการสรรหาจนได
รับการคัดเลือกใหดำรงตำแหนงเลขาธิการ ฯ อันเปนเครือ่ งพิสจู น
ไดถึงความสามารถจากฝมือการทำงานมาตลอดระยะเวลากวา
10 ป ผานผลงานสำคัญหลายดาน จึงเชื่อมั่นไดวา สมาชิกจะ
ไดรับประโยชนสูงสุด จากวิสัยทัศนของทานเลขาธิการคนใหม
อยางแนนอน
กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ สุภวัส พรหมว�ทักษ�
พ�รทัศน ชัยอภินันทิมา
ว�รญา พ�สุทธิ์พ�บูลวงศ
ชนษ�ชนก อยูชมวงษ�
สุนทร�ยา ชางดำ
ชาญว�ทย ลัภโต
ปรัชญาภรณ มกุลพานิช
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เกษ�ยณแลว…
จะทำอยางไรตอดี?
กับเง�นกอน กบข.
“เกษ�ยณปนแ้ี ลว ทำยังไงตอดี?” อาจเปนคำถาม
ในใจของสมาช�ก กบข. หลาย ๆ คนที่ตองเขาสูชวง
ทำงานเดือนสุดทายและตองออกจากราชการ ทุกเชา
จากทีต่ อ งตืน่ ข�น้ มาเตร�ยมตัวไปทำงาน อาจกลายเปน
ตองตื่นข�้นมาพรอมกับความคิดวาวันนี้จะทำอะไรดี?
บางคนจะตองใชเวลาปรับตัวมากพอสมควร อาจมีความรูสึก
ใจหาย เพราะจะไมไดใชชีวิตในแบบที่คุนเคย สิ่งสำคัญคือตอง
ยอมรับกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ไมวา จะเปนการเปลีย่ นแปลง
ทางรางกาย การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและการเงิน ฉะนั้นควรวางแผนชีวิตตัวเองลวงหนา
วาหลังเกษียณอีก 1 ป 5 ป หรือ 10 ป อยากเห็นภาพตัวเอง
ออกมาในลักษณะไหน และคาดวาตัวเองจะมีอายุขัยถึงเมื่อไหร
เมื่อวาดภาพตัวเองในอนาคตแลว ก็มาถึงการสำรวจตัวเองวามี
ความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณอยูในระดับไหน เพื่อชวยให
สามารถวางแผนการใชเงิน เพราะสมาชิก กบข. ไดรับเงิน 2 ทาง
คือ เงินบำเหน็จบำนาญจากรัฐ และเงินจาก กบข.

คุณมีความมั�นคงทางการเง�น
หลังเกษ�ยณระดับไหน?
อยูในระดับเสี่ยง

คือกลุมคนที่มีหนี้สินจำนวนมาก แมจะเกษียณอายุราชการ
แล ว ก็ ย ั ง มี รายจายมากกวารายรับ ซึ่งมีรายรับ จากรัฐเพียง
ทางเดียว คนกลุมนี้อยูในระดับเสี่ยงมีรายไดไมเพียงพอ และควร
หาอาชีพเสริมหลังเกษียณ เพื่อเพิ่มรายไดอีกทางดวย
ทางเลือกเงิน กบข. : อาจตองพิจารณาขอรับเงิน กบข. คืน
ทั้งหมด เพื่อนำไปปดหนี้สินที่ตนเองมี

อยูในระดับปานกลาง
คือกลุมคนที่มีหนี้สินจำนวนไมมากเทากลุมแรก มีรายได
มากกวารายจายเล็กนอย เพียงพอที่จะสามารถชำระหนี้สินหลัง
เกษียณได และตองการมีเงินไปลงทุนเพื่อเพิ่มรายไดอีกทางหลัง
เกษียณ
ทางเลือกเงิน กบข. : อาจพิจารณาขอรับเงิน กบข. คืน
บางสวน สวนที่เหลือออมตอกับ กบข. เพื่อให กบข. นำเงิน
ไปลงทุ น สร า งผลตอบแทน โดยสามารถเลื อ กขอรั บ เงิ น
บางสวนตามความตองการและความจำเปนของตนเอง ดังนี้
เลือกขอรับเง�นเปนงวด ๆ
เลือกขอรับเง�นคืนบางสวน สวนที่เหลือเลือกออมตอ
เลือกขอรับเง�นคืนบางสวนกอน สวนที่เหลือจะขอรับคืน
เปนงวด ๆ

อยูในระดับดี
คนกลุมนี้ไมมีความเดือดรอนเรื่องหนี้สิน มีรายรับหลายทาง
สามารถใชชีวิตหลังเกษียณไดอยางสบาย ไมตองกังวลเกี่ยวกับ
การเงิน ชอบลงทุนใหเงินงอกเงย
ทางเลือกเงิน กบข. : อาจพิจารณาออมตอกับ กบข. ทัง้ กอน
ซึ่งเปนอีกทางเลือกหนึ่งการลงทุนหลังเกษียณ
สำหรั บ การออมต อ สมาชิ ก ไม ต  อ งส ง เงิ น เข า มาสะสม
เหมือนกับชวงนี้ยังรับราชการ โดย กบข. จะนำเงินไปลงทุนเพื่อ
สรางผลตอบแทนใหกับสมาชิกตอไป
สมาชิกสนใจออมตอกับ กบข. เพียงกรอกแบบฟอรม "แบบ
ขอรับเงินคืนจากกองทุน กรณีสมาชิกเปนผูรับเงิน (แบบ กบข.
รง 008/1/2555)" เพื ่ อ ระบุ ค วามประสงค ว  า จะขอออมต อ
รูปแบบไหน จากนั้นนำเอกสารสงใหสวนราชการตนสังกัด เมื่อ
ออมต อ แล ว ต อ งการเปลี ่ ย นแปลงรู ป แบบออมต อ สามารถ
แจงเปลี่ยนแปลงไดปละ 2 ครั้ง ผาน My GPF Application
และ My GPF Website คลิกที่ "รวมเมนู" เลือกเมนู "ออมตอ"
ความจำเปนในการใชเงินของแตละคนตางกัน กอนจะ
ตัดสินใจขอรับเงิน กบข. คืน ควรสำรวจความจำเปนของตัวเอง
กอน เพื่อไมใหเสียโอกาสในการทำใหเงินกอน กบข. งอกเงย
มากกวาเดิม ...
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เหนือ ใต ออก ตก…
อยูไหนก็ประหยัดได กับ โปรทั�วไทย 77 จังหวัด
เมือ่ กระแสการทองเทีย่ วภายในประเทศไทยไดกลับมาคึกคักอีกครัง้ สาเหตุหลักอาจจะเนือ่ งดวยเรือ่ งขอจำกัดของการเดินทางออกนอกประเทศ

นั่นเอง จนทำใหเกิดเทรนดการทองเที่ยวแบบใหมซึ่งกำลังเปนที่นิยมในขณะนี้ที่เรียกกันวา “Staycation” ซึ่งมาจากการรวมกันระหวางคำวา Stay และ
Vacation หมายถึง การที่ผูคนตางหันมาเลือกทองเที่ยวในทริปสั้น ๆ ใกลบานมากขึ้น Deal4You ฉบับนี้ จึงอยากแนะนำโปรเด็ด 77 จังหวัด ใหสมาชิก กบข.
ไมวาอยูจังหวัดไหน ภาคใด เหนือ ใต ออก ตก ก็แฮปปไปกับการเที่ยวใกลบานแบบประหยัดได ไมวาจะเปนสวนลดที่พัก รานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสถานที่
ทองเทีย่ วตาง ๆ โดยสมาชิก กบข. สามารถกดรับสิทธิไ์ ดในเมนูสทิ ธิพเิ ศษ เลือกหมวดหมู “โปรทัว่ ไทย” แลวปกหมุดจังหวัดทีต่ อ งการไดเลย

กบข. คัดมาให โปรเด็ด 4 ภาค
แอวเหนือเมืองเช�ยงใหม
Stay with Nimman Hotel
Chaing Mai

มวนซ�่นออนซอน อุดรธานี
ซาวสี่ Cafe & Restaurant

สวนลด

5%

สวนลด

50%

เพชรบุร�ไปกี่ทีก็ไมมีเบื่อ

คาอาหารและเคร�่องดื่ม

เที่ยวยะลา ดินแดนปลายดามขวาน

แดงอาหารทะเล

ลดสูงสุด

10%
คาอาหารและเคร�่องดื่ม

เบตงจ�้มจุม

สวนลด

10%
*เง�่อนไขเปนไปตามที่กำหนด

คอลัมนนม้ี รี างวัล!
สมาช�ก 5 ทาน ที่ใชสิทธิพ�เศษจาก “โปรทั�วไทย” แลว
รับไปเลยคูปองสวนลด Tesco Lotus มูลคา 100 บาท

เพ�ยงแชรสิทธิพ�เศษที่คุณใช พรอมรูปถายประกอบ…สงเขามาที่อีเมล gpfmember@gmail.com
รอรัาลืบมของรางวั
งตรงถึ
งบามนท
านไดเลย!
พรอมแจง ช�่อ-นามสกุล ที่อยู และเบอรติดตอกลับ อย
พ�มพ “รลวสมสนุ
กคอลั
น Deal4You
ฉบับเดือนสิงหาคม 2563” ดวยนะคะ (หมดเขตรวมสนุก 18 กันยายน 2563 เทานั�น)
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เปดว�สัยทัศน เลขาธิการ กบข. คนใหม
ดร.ศร�กัญญา ยาทิพย

กับบทบาทสำคัญ

ยกระดับ กบข. สูมาตรฐาน
กองทุนบำนาญระดับโลก

นับ

เปนครั�งแรกในประวัติศาสตรของ กบข.
ที่หัวเร�อใหญมาจากผูบร�หารที่ทุมเททำงานหนัก
อยูกับ กบข. มาตลอดระยะเวลากวา 10 ป ดวย
คุณสมบัติที่มากดวยประสบการณ พรอมความรู
ความสามารถที่มอี ยางรอบดาน และเขาใจการดำเนินงาน
ของกองทุ น อยางแทจร�ง ซ�่ง ไดพ�สูจน ไวแล ว ใน
หลาย ๆ ความสำเร�จของ กบข. ทำใหคณะกรรมการ
กบข. มี ม ติ แ ต ง ตั � ง ให ดร.ศร� ก ั ญ ญา ยาทิ พ ย
ดำรงตำแหนงเลขาธิการ กบข. คนใหม มีผลตั�งแต
วันที่ 1 สิงหาคมที่ผานมา
สำหรับการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของ กบข.
นับจากนี้ไปจะเปนอยางไร และจะเดินหนาตอไปใน
ทิศทางไหน วารสาร กบข. ฉบับนี้จะขอพาสมาช�ก
ไปพบกั บ แผนการดำเนิ น งานภายใต ว � ส ั ย ทั ศ น
“กองทุนบำนาญไทย มาตรฐานกองทุนบำนาญโลก”
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กองทุนบำนาญคือภาพลักษณของประเทศ

สะทอนนโยบายดูแลพลเมืองและความมั�นคงทางการเง�นการคลัง
ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ เผยวา ดวย
ประสบการณการทำงานที่ กบข. มาเปนระยะเวลากวา 10 ป มั่นใจวา กบข. เปนกองทุนที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชนของสมาชิกเปนสำคัญ โดยการรับตำแหนงในครั้งนี้ไดนำเสนอวิสัยทัศน “กองทุน
บำนาญไทย มาตรฐานกองทุนบำนาญโลก” ซึง่ เปนการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของ กบข. ใหโดดเดน
และไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในระดับนานาชาติ ซึ่งภารกิจที่จะดำเนินการอยูภายใตแผนยุทธศาสตร
3 ดาน ไดแก ดานงานลงทุน ดานงานสมาชิก และดานงานบริหารองคกรที่พรอมนำ กบข. กาวสูการเปน
กองทุนบำนาญไทยยุคใหมที่มีบทบาทสรางความยั่งยืน เพื่อใหสมาชิกไดรับผลประโยชนสูงสุด

กรอบยุทธศาสตร

40% 35% 25%
Adequacy

Sustainability

Integrity

Sustainable

สงเสร�ม
การออมทรัพย
ของสมาช�ก

ยุทธศาสตรชาติ

“สรางความเสมอภาคและ
พลังทางสังคม ดวยการสงเสร�ม
การออมและการลงทุนระยะยาว
กอนเกษ�ยณ”

หลักประกันการจาย จัดสวัสดิการ
บำเหน็จบำนาญ และสิทธิประโยชน
อื่นใดใหสมาช�ก
แกขาราชการ

Pension Fund Model

ภารกิจตาม พ.ร.บ. กบข.

ว�สัยทัศน “กองทุนบำนาญไทย มาตรฐานกองทุนบำนาญโลก”
แผนยุทธศาสตรกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)
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ผลตอบแทน
ยั�งยืนระยะยาว
แผนยุทธศาสตรดานงานลงทุน มีเปาหมาย
เพือ่ สรางผลตอบแทนยัง่ ยืนระยะยาว โดยจะทบทวนแผนจัดสรรสัดสวน
สินทรัพยเชิงกลยุทธในระยะยาว เพือ่ กำหนดแนวทางสรางผลตอบแทน
ยั่งยืนใหแกสมาชิก และพัฒนาแผนทางเลือกการลงทุนที่ตอบโจทย
ความตองการของสมาชิกในแตละกลุม ตามลักษณะพฤติกรรมการลงทุน
โดยในอนาคตจะมีแผนการลงทุนใหม ๆ ออกมาเพื่อเปนทางเลือกให
สมาชิกที่เขาใจการลงทุน และมองหาแผนที่บริหารไดหลากหลายกวา
ปจจุบัน เชน แผนหุน 65 และแผนตราสารทุนตางประเทศ รวมไปถึง
แผนทองคำ ตามคำเรียกรองของสมาชิกและผูแทนสมาชิกอีกดวย

ทว�คาเง�นออม
ผูกพัน กบข.
แผนยุทธศาสตรดา นงานสมาชิก ถือเปนแผน

สำคัญที่ตองเรงดำเนินการใหสำเร็จ ดวยเปาหมายเพื่อทวีคาเงินออม
ของสมาชิก สรางความรูส กึ ผูกพันกับ กบข. โดยจะขับเคลือ่ นแผนงาน
ดวยการใชขอมูล เสริมพลังดวยฟนเทค (Fintech) สรางคูแฝดดิจิทัล
และพัฒนาโปรแกรมประมาณการ (Simulation Programs) 2 โปรแกรม
เพื่อเปนแบบจำลองการบริหารเงินที่เสมือนจริงใหสมาชิกไดทดลอง
เปรียบเทียบวิถีการออมของตนเองจากการเลือกแผนการลงทุนและ
สถานะการออมเพิม่ ดวยวิถที ต่ี า งกัน ไมวา จะเปนวิถที ส่ี มาชิกอยากเลือก
แตยังไมกลาเลือก เรียกวา คูแฝด ก. (My Wish) และ คูแฝด ข.
(My DA หรือ My Deﬁned Ambition) ที่จะบริหารเงินสมาชิก
ดวยโปรแกรมคำนวณที่มุงเปาหมายความมั่งคั่งโดย กบข. ซึ่งทั้งสอง
คูแฝดนี้จะเปนขอมูลสำคัญที่ทำใหสมาชิกสามารถตัดสินใจใชบริการ
กบข. ไดตรงกับเปาหมายการออมเงินเพื่อการเกษียณ โดยจะมุงเนน
ดำเนินการควบคูไปกับการสงเสริมใหสมาชิกมีความรูความเขาใจเรื่อง
การลงทุนอยางแทจริง สมาชิกจะไมกลัวความผันผวนและรับความเสีย่ ง
ไดเพราะเขาใจหลักการลงทุน ทำใหสามารถเลือกแผนการลงทุนทีเ่ หมาะสม
กับตนเองได ซึ่งหากทำไดดังนี้แลวจะตอยอดและนำไปสูการใหความ
สำคัญกับการวางแผนเพือ่ การเกษียณไดเองตอไป พรอมกันนีจ้ ะมีการ
เรงผลักดันแกไขราง พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ พ.ศ. ....
ใหมีผลบังคับใช เชน เปดโอกาสใหสมาชิกออมเพิ่มไดสูงสุดถึง 30%
ของอัตราเงินเดือน เพื่อใหสมาชิกไดใชโอกาสในการออมสรางความ
พอเพียงหลังเกษียณไดอยางเต็มที่ และผลักดันใหแผนสมดุลตามอายุ
ที ่ บ ริ ห ารภายใต ห ลั ก การที ่ ด ี คื อ “อายุนอยเสี่ยงมาก อายุมาก
เสี่ยงนอย” เปนแผนเริ่มตนสำหรับสมาชิกทีเ่ ขาใหมและไมไดเลือก
แผน เพือ่ ลดการเสียโอกาสบริหารและทวีคาเงินออมของสมาชิก
คูแฝด ก.

คูแฝด ข.

VS
MY WISH
A. แผนตราสารทุนไทย

VS
เง�นสะสม
ตามกฎหมาย

12%

3%

5%

สมาช�ก 95%

เสือ “ระยะยาวตองมากกวาทุกคน”

B. แผนผสมหุนทว�
กระตาย “ดอกผลชนะสหกรณ”

C. แผนตลาดเง�น
เตา “เง�นตนอยูครบ ดอกผลไมตอง”

2%

แผนหลัก

MY DA

(DA = Defined Ambition)

X ป
60 ป
80 ป

ผูกพันองคกร
ทุมเทเพ�่อสมาช�ก
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แผนยุทธศาสตรดานงานบริหารองคกร

มีเปาหมายใหพนักงานผูกพันกับองคกร มุง มัน่ ความสำเร็จ และทุม เท
เพือ่ สมาชิก ตลอดจนผลักดัน กบข. ใหเปนผูน ำดานการลงทุนอย า งรั บ
ผิ ด ชอบในระดั บ โลก และได ร ั บ การยอมรั บ จากกองทุ น บำนาญ
ตางประเทศ นักลงทุนสถาบันตางประเทศ ไปจนถึงสื่อและผูจัดการ
สัมมนาระดับนานาชาติวา กบข.เปนกองทุนบำนาญไทยที่มีมาตรฐาน
กองทุนบำนาญระดับโลก พรอมทัง้ เปนกองทุนบำนาญตนแบบ ทีส่ ามารถ
ใหความชวยเหลือเชิงเทคนิคกับกองทุนบำนาญอื่นในประเทศและ
ตางประเทศได

In GPF WE TRUST

สุดทายสิ่งสำคัญที่ตองดำเนินการควบคูกันไปภายใตการ
บริ ห ารจั ด การด ว ยแนวคิ ด In GPF ‘WE TRUST’ คื อ การสร า ง
“TRUST” ใหเกิดขึ้นกับสมาชิกและพนักงาน นี่คือแกนสำคัญที่
ผลักดันองคกรใหไปขางหนา โดยในดานของสมาชิก คือ การสราง
อิสรภาพทางการเงินและเงินออมที่เพียงพอ ขับเคลื่อนดวยคูแฝด
ดิจิทัลเพื่อทวีคาเงินออมของสมาชิก ใหสมาชิกเกิดความรูความเขาใจ
เรื่องการลงทุนไปพรอมกับการสรางความผูกพันกับ กบข. ผานชอง
ทางการสื่อสารและการใหบริการตาง ๆ สำหรับในดานของพนักงาน
คือ การสรางวัฒนธรรมองคกรที่แข็งแกรง ไมวาจะเปนการสรางคนที่
เกงกวาไวใหกับองคกรเพื่อสรางผลงานอันเปนประโยชนแกสมาชิก
ไปจนถึงการสงตอความรูความสามารถในมิติตาง ๆ จากรุนสูรุน
ไดอยางไรรอยตอ
“ดวยวิสยั ทัศนและภารกิจขางตน เชือ่ มัน่ วาจะทำให กบข.
สามารถเติบไดอยางมัน่ คงและยัง่ ยืน พรอมทัง้ ยังเปนกลไกสำคัญที่
ชวยใหสมาชิกบรรลุเปาหมายการมีเงินเพียงพอในวัยเกษียณ และ
มีชวี ติ ทีม่ น่ั คงไดอยางแนนอน” ดร.ศรีกัญญา กลาวทิ้งทาย ...
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Money Buddy

โดย ศูนยขอมูลการเง�น กบข.

ลงทุนอสังหาร�มทรัพยเพ�่อการเกษ�ยณ

การลงทุนอสังหาริมทรัพย เปนการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่ผูลงทุน
คาดหวังทีจ่ ะไดรบั ผลตอบแทนทีส่ ม่ำเสมอในระยะยาวและมีโอกาสทีอ่ สังหาฯ
จะมีมลู คาเพิม่ สูงขึน้ ในอนาคต จึงมีนกั ลงทุนจำนวนไมนอ ยทีล่ งทุนซือ้ คอนโด
ซือ้ บาน สรางอาคารพาณิชย หรืออสังหาริมทรัพยตา ง ๆ เพือ่ จะมีรายไดจาก
คาเชา ซึง่ การลงทุนในอสังหาฯ โดยตรงนีจ้ ะใชเงินลงทุนสูงหรืออาจตองขอกู
เงินกับธนาคาร จึงทำใหมีภาระผูกพันที่ตองผอนชำระเงินตนและดอกเบี้ย
ในระยะยาว ดังนั้นผูลงทุนควรมีความรูความชำนาญในการเลือกทำเลที่ตั้ง
การบริหารจัดการเพือ่ ใหมรี ายไดคา เชาอยางตอเนือ่ ง และควรวางแผนสำรอง
กรณีที่ไมมีคนเชาหรือกรณีที่ตองการขายเพื่อเปลี่ยนเปนเงินกอนซึ่งอาจตอง
ใชเวลานานกวาจะขายได
ปจจุบนั การลงทุนอสังหาฯ ทำไดงา ยขึน้ กวาเดิม โดยไมจำเปนตอง
ใชเงินกอนหรือไมจำเปนตองกูเงิน นอกจากนี้ยังสามารถกระจายการลงทุน
ไปยังอสังหาฯ หลายแหง มีสภาพคลองในการซื้อขายเปลี่ยนเปนเงินไดเร็ว
มากขึ้น รวมถึงมีผูเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ซึ่งผูลงทุนที่สนใจสามารถ
ลงทุนไดหลายรูปแบบดังนี้

รูปแบบการลงทุนในอสังหาร�มทรัพยตาง ๆ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Property Fund) เปนการระดมเงิน
จากผูลงทุน เพื่อนำเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยรูปแบบตาง ๆ โดยรายได
ของกองทุนมาจากคาเชา เมือ่ มีรายไดจะจายเงินปนผลใหกบั ผูถ อื หนวยลงทุน
ทำใหนักลงทุนมีรายไดจากเงินปนผลสม่ำเสมอ อีกทั้งสามารถซื้อขายแลก
เปลี่ยนเปนเงินไดในตลาดหลักทรัพย ตอมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) สนับสนุนใหจัดตั้ง ทรัสตเพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment Trust : REIT) แทน
กองทุนรวมอสังหาฯ เพื่อพัฒนากฏเกณฑตาง ๆ ใหมีความเปนสากลมากขึ้น
อีกทัง้ REIT มีความยืดหยุน ในการบริหารการลงทุนมากขึน้ ไมจำกัดประเภท
ทรัพยสนิ ทีล่ งทุน สามารถลงทุนในอสังหาฯ ตางประเทศได และกูย มื เงินเพือ่
พัฒนาอสังหาฯ เองไดมากขึ้น โดย REIT และกองทุนอสังหาฯ นั้นนำเงิน
ที่ไดจากการระดมทุนไปลงทุนในอสังหาฯ ตามนโยบายที่กำหนดไว เชน
ศูนยการคา อาคารสำนักงาน คลังเก็บสินคา โรงงาน สนามบิน โรงแรม
เปนตน นอกจากนี้ยังมี กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure
Fund) ที่ระดมทุนเพื่อนำเงินไปลงทุนในกิจการโครงสรางพื้นฐานที่เปน
ประโยชนสาธารณะ และเปนกิจการที่มีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ
เชน ระบบขนสงทางราง โรงไฟฟา ระบบบริหารจัดการน้ำ ถนน ทางดวน
สนามบิน ทาเรือน้ำลึก เปนตน
สำหรับการลงทุนในกองทุนอสังหาฯ นั้น มีเรื่องสำคัญที่ผูลงทุน
ควรทำความเขาใจ คือกรรมสิทธิ์ในอสังหาฯ หากกองทุนถือครองกรรมสิทธิ์
โดยสมบูรณ (Freehold) ลักษณะเหมือนกับการเปนเจาของสินทรัพย ผูล งทุน
จะไดรับเงินปนผลจากรายไดคาเชาจากสินทรัพยนั้นไปตลอดและมีสวนแบง
รายได ห ากขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย น ั ้ น ส ว นกองทุ น ลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช า
(Leasehold) จะเปนการไดสิทธิในการใชประโยชนจากอาคารหรืออสังหาฯ
นัน้ ๆ ซึง่ จะมีกำหนดระยะเวลาในการหารายไดตามสัญญาระยะยาว เชน 20
หรือ 30 ป มูลคาของสิทธิดังกลาวจะลดลงตามเวลาที่ผานไป และเงินลงทุน
จะไมเหลือมูลคาเมื่อระยะเวลาสัญญาสิทธิการเชาสิ้นสุดลง ซึ่งโดยทั่วไป
กองทุน Leasehold จะทยอยคืนทุนออกมาใหกบั ผูล งทุนจึงทำใหมลู คาหนวย
ลงทุนลดลงเรื่อย ๆ

สำหรับผูที่ตองการความสะดวก ไมตองกังวลวาจะเปนการลงทุน
แบบ Freehold หรือ Leasehold แนะนำใหลงทุนผานกองทุนรวม Fund
of Property Funds ซึ่งผูจัดการกองทุนจะนำเงินจากผูลงทุนไปลงทุนใน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หนวยทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย และกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานอีกทอดหนึ่ง เพื่อสราง
ผลตอบแทนและเปนการบริหารความเสีย่ งใหกบั ผูล งทุน ซึง่ กองทุนลักษณะนี้
สามารถซือ้ ขายไดเหมือนกับกองทุนรวมทัว่ ไป การลงทุนใน Fund of Property
Funds นั้นมีขอดีคือใชเงินเริ่มตนลงทุนนอย มีการกระจายความเสี่ยงใน
หลายประเภทอสังหาฯ แตจะมีคาบริหารจัดการที่ซ้ำซอนทั้งจากตัวกองทุน
รวมและคาบริหารจัดการในตัวทรัพยสินนั้น

รูปแบบการลงทุนในอสังหาร�มทรัพยตาง ๆ

การลงทุนในอสังหาฯ จะสามารถสรางรายไดในรูปแบบเงินปนผล
ใหกบั ผูล งทุนอยางสม่ำเสมอ โดยมาจากรายไดคา เชาเปนหลัก ซึง่ ตามกฎหมาย
กองทุนอสังหาฯ จะจายเงินปนผลจากรายไดคาเชาหลังหักคาใชจายตาง ๆ
แลวอยางนอยรอยละ 90 เมื่อผูลงทุนไดรับเงินปนผลแลวจะตองถูกหักภาษี
ณ ทีจ่ า ยรอยละ 10 สวนผูล งทุนกองทุนโครงสรางพืน้ ฐาน จะไดรบั ยกเวนภาษี
จากเงินปนผลเปนเวลา 10 ป นับแตปท ม่ี กี ารจัดตัง้ กองทุน นอกจากนีผ้ ลู งทุน
อาจไดผลตอบแทนเปนสวนตางราคาเหมือนกับไปลงทุนซื้ออสังหา ฯ แลว
ราคาปรับตัวขึน้
สวนความเสีย่ งของการลงทุนจะขึน้ อยูก บั ลักษณะเฉพาะของกลุม
ธุรกิจหรือสินทรัพยที่กองทุนเขาไปลงทุน เชน กลุมธุรกิจโรงแรม สนามบิน
หากผูค นหยุดเดินทางทองเทีย่ วเนือ่ งจากโรคระบาดยอมไดรบั ผลกระทบขาด
รายไดในชวงระยะเวลาหนึ่ง กลุมธุรกิจหางสรรพสินคา เมื่อผูคนหันไปซื้อ
สินคาออนไลนกันมากขึ้น รายไดจากคาเชาพื้นที่ก็อาจนอยลงไดในอนาคต
อีกทั้งยังมีความเสี่ยงอื่น ๆ เชน ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในทำเลที่อสังหาฯ
นัน้ ตัง้ อยู
การเก็บออมเพื่อเกษียณนั้นเปนการลงทุนระยะยาว จึงควรมี
สัดสวนของการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงบาง เชน หุนไทย หุนตางประเทศ
และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ควรจัดพอรตการลงทุนหลากหลาย
สินทรัพยเพือ่ เปนการกระจายความเสีย่ งและเพิม่ โอกาสสรางผลตอบแทน
ใหมากกวาเงินเฟอในระยะยาว ทัง้ นีผ้ ลู งทุนควรลงทุนตามระดับความเสีย่ ง
ทีต่ นเองยอมรับได ทีส่ ำคัญควรทำความเขาใจนโยบายการลงทุน คุณลักษณะ
รายละเอียดคาธรรมเนียมและคาใชจา ยตาง ๆ ไดจากหนังสือชีช้ วน อีกทัง้
ควรศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอมูลคาของสินทรัพย และตองไม
ลืมศึกษาเงื่อนไขทางภาษีกอนลงทุนทุกครั้ง ...

11

ลงทุนลงทุน

ใหม! แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพยไทย
“แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย ไทย” แผนการลงทุนนองใหมลา สุด
ของกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) ทีเ่ พ�ง� เปดตัวไปเมือ่ วันที่ 31
กรกฎาคม 2563 ทีผ่ า นมา ซ�ง่ จะมาชวยเพ�ม� ทางเลือกการลงทุนใหกบั สมาช�ก
กบข. ใหมคี วามหลากหลายมากข�น้ ทำใหปจ จุบนั นี้ กบข. มีแผนการลงทุน
ทัง� หมด 7 แผน ไดแก แผนหลัก แผนตลาดเง�น แผนตราสารหนี้ แผนผสม
หุ  น ทว� แผนสมดุ ล ตามอายุ แผนตราสารทุ น ไทย และแผนกองทุ น
อสังหาร�มทรัพยไทย
แผนนองใหมน้ี มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Property
Fund) กองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT) กองทุนรวม
โครงสรางพืน้ ฐาน (Infrastructure Fund) ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และจะเนนลงทุนในกองทุนทีม่ มี ลู คาตามราคาตลาด (Market
Cap) มากกวา 5,000 ลานบาทขึน้ ไป
สิง่ สำคัญของการดำเนินการของแผนกองทุนอสังหาริมทรัพยไทย เพือ่ มุง
เนนการสรางผลตอบแทนจากการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงกลุม อสังหาริมทรัพย
เปนแผนทีม่ รี ะดับความเสีย่ งคอนขางสูง มีโอกาสผันผวนไดตามสภาวะเศรษฐกิจ
และตลาดทุน แตกเ็ ปนแผนทีจ่ ะมีโอกาสสรางผลตอบแทนการลงทุนในระยะ
ยาวทีด่ สี ำหรับสมาชิกดวยเชนกัน
หากเปดดูในรายงานประจำป 2562 ของ กบข. จะพบวา กบข. ไดมีการ
ลงทุนกลุม อสังหาริมทรัพยและโครงสรางพืน้ ฐานในแผนหลัก แผนผสมหุน ทวี
แผนสมดุลตามอายุ ดังนี้
กลุม อสังหาร�มทรัพย กองทุนรวมสินทรัพยไทย 1 ทรัสตเพือ่ การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม โกรท กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยและสิทธิเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท ทรัสตเพื่อการ
ลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท ทรัสตเพือ่ การลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพือ่ อุตสาหกรรม
เฟรเซอรส พร็อพเพอรต้ี ทรัสตเพือ่ การลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
โกลเดนเวนเจอร
กลุมโครงสรางพ�้นฐาน กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโรงไฟฟาพระนครเหนือ
(ชุดที่ 1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย)

ในการลงทุนระยะยาว การลงทุนในกลุมอสังหาริมทรัพยและโครงสราง
พืน้ ฐาน ถือวามีผลตอบแทนคงทีแ่ ละมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง ซึง่ ปจจัย
ทีอ่ าจสงผลกระทบตอการลงทุนในกลุม นี้ ไดแก
ภาวะเศรษฐกิจ: หากภาวะเศรษฐกิจเขาสูช ว งถดถอย หรือเกิดสถานการณ
ดานลบ อาทิ สงครามการคา การกอการราย โรคระบาด ทีม่ ผี ลตอฐานะการ
เงินของกิจการ จะทำใหมลู คาหลักทรัพยลดลง
ภาวะตลาดทุน: หากดัชนีตลาดหุน ปรับตัวลดลงอันเนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจ
ปจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงไปของกิจการ ปจจัยเทคนิค สภาพคลองในการ
ซือ้ ขาย จะทำใหมลู คาหลักทรัพยลดลง

แลวแผนการลงทุนนี้เหมาะกับใคร?
แผนกองทุนอสังหาริมทรัพยไทยเหมาะกับสมาชิกทีเ่ ขาใจหลักการลงทุน
ติดตามสถานกาณลงทุนอยางสม่ำเสมอ รับความเสี่ยงไดในระดับคอนขางสูง
มุงเนนการถือครองระยะยาว นอกจากจะเลือกแผนการลงทุนนี้โดยเฉพาะ
ยังสามารถนำไปจัดสัดสวนลงทุนดวยตนเองโดยลงทุนรวมกับทางเลือกแผน
การลงทุนอืน่ ๆ
“ทุกการลงทุนมีความเสีย่ ง” กอนจะเลือกแผนการลงทุน สมาชิก กบข.
อยาลืมประเมินความเสี่ยง เพราะการเลือกแผนการลงทุน ที่ตรงกับระดับ
ความเสีย่ งทีต่ นเองสามารถยอมรับได จะชวยเพิม่ ความมัน่ ใจในการลงทุน
และชวยลดความวิตกกังวลในการลงทุนลงได ...
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กบข. รวมถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง
11 สิงหาคม 2563

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) เปนประธานในพิธีถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 88 พรรษา
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 โดยมีคณะผูบริหารระดับสูงรวมในพิธี ณ สำนักงาน กบข. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563
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เตร�ยมพรอม
สูสังคมสูงวัย
ใชช�ว�ตอยางไรใหแฮปป
สังคมสูงวัยคืออะไร ?

2548

องคการสหประชาชาติ (United Nations:UN) ไดใหนิยาม
ผูสูงวัย (Older Person) หมายถึง ประชากรทั้งเพศชาย
และหญิงที่มีอายุมากกวา 60 ป ขึ้นไป โดยแบงระดับการ
เขาสูสังคมผูสูงวัย เปน 3 ระดับ ตามอัตราสวนรอยละของ
จำนวนผูส งู วัยตอจำนวนประชากรรวมของแตละประเทศ

สังคมสูงวัย (Aged Society)

10%

60+

หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปข�้นไป
มากกวารอยละ 10 ของประชากรทั�งหมด

2564

สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ
(Complete Aged Society)

20%

หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปข�้นไป
มากกวารอยละ 20 ของประชากรทั�งหมด

2578

สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ
(Super Aged Society)

28%

หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปข�้นไป
มากกวารอยละ 28 ของประชากรทั�งหมด

สังคมสูงวัยกับประเทศไทย….. ไมใชเร�่องไกลตัว
ประเทศไทยไดเขาสูการเปนสังคมสูงวัย (Aged Society) มาตั้งแตป 2548 เปนตนมา และคาดวา
จะเปน “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ” (Complete Aged Society) ในป 2564 ซึ่งก็คือในระยะเวลา
อีกไมกี่เดือนขางหนานี้ จากนั้นจึงจะกาวเขาสู “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society)
ภายในป 2578 ซึง่ การเปลีย่ นแปลงทางโครงสรางของประชากรในการเขาสูส งั คมผูส งู วัยเปนประเด็นที่
ไดรบั ความสนใจอยางมากทัง้ ในระดับชาติและระดับโลก เนือ่ งจากมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวติ ของประชาชนโดยรวม ดังนัน้ สังคมสูงวัยกับประเทศไทย จึงไมใดเปนเรือ่ ง
ไกลตัวเราแตอยางใด
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เตร�ยมพรอมสูสังคมสูงวัยอยางไรใหมีความสุข
เมือ่ สังคมสูงวัย ไมใชเรือ่ งของคนสูงวัย แตเปนเรือ่ งของทุกคนในสังคม การเตรียมตัวเขาสูก ารใชชวี ติ
ในสังคมสูงวัยจึงถือเปนเรือ่ งทีท่ กุ คนตองเรียนรูแ ละคอย ๆ ปรับพฤติกรรมเพือ่ ใหคนทุกวัยใชชวี ติ อยู
รวมกันไดอยางมีความสุข

เริม่ ตนทีว่ ยั เด็ก การปลูกฝงทัศนคติที่มีตอผูสูงวัยตั้งแตวัยเด็กถือเปนการวางรากฐานที่สำคัญใหแก
สังคมสูงวัย ไมวาจะเปนการฝกใหเด็ก ๆ หมั่นคอยสังเกต ดูแลเอาใจใสพฤติกรรมหรือสุขภาพของผูสูงวัยใน
ครอบครัว การใชเวลาทำกิจกรรมรวมกัน หรือหมัน่ พูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพือ่ ลดชองวางระหวางวัย
ใหนอ ยลง
วัยทำงาน วัยนีถ้ อื วามีบทบาทอยางมากตอสังคมสูงวัย เนือ่ งดวยผูค นในวัยนีค้ อื เสาหลักของครอบครัว

ที่จะชวยเลี้ยงดูผูสูงวัย นอกเหนือจากนี้ยังสามารถมีบทบาทในการสนับสนุนการปลูกฝงทัศนคติที่มีตอ
ผูสูงวัยใหเด็ก ๆ ตลอดจนการวางแผนเพื่อเตรียมความพรอมแกตนเองในการเปนผูสูงวัยที่มีคุณภาพชีวิต
ทีด่ ใี นอนาคต ดังนัน้ แกนหลักทีค่ นวัยนีจ้ ะตองเตรียมพรอม จึงสามารถแบงไดดงั นี้

ดานสุขภาพ ควรออกกำลังกายหรือเลนกีฬาอยางสม่ำเสมอ รับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชนตอ รางกาย
นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ ตรวจสุขภาพรางกายอยางนอยปละครั้ง เพื่อรักษาสุขภาพใหแข็งแรง
ไมเจ็บปวยงาย
ดานการวางแผนเกษียณ ควรมีการวางแผนระยะยาวใหมเี งินเพียงพอไวใชจา ยในยามเกษียณ ทัง้ คาใช
จายในสวนที่ตองใชในชีวิตประจำวัน และการเตรียมที่อยูอาศัยเพื่อการพักพิงในบั้นปลายชีวิต กรณี
วางแผนซือ้ บานเพือ่ อยูอ าศัยกับครอบครัว หรือในกรณีทไ่ี มไดแตงงาน ก็สามารถดูแลตนเองไดดว ยการ
วางแผนเตรียมคาใชจา ยสำหรับอาศัยอยูท บ่ี า นพักคนชรา

วัยสูงอายุ การปรับตัวเขากับสังคมสูงวัยของคนวัยนีจ้ ะเนนการดูแลตนเองทัง้ ดานรางกายและจิตใจ
เพือ่ ใหสามารถดำเนินชีวติ ประจำวันไดอยางมีความสุข
ดานสุขภาพอนามัย หมัน่ ออกกำลังกายเบา ๆ เชน การเดิน หรือการแกวงแขน รับประทาน
อาหารทีม่ ปี ระโยชน นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ และตรวจสุขภาพอยางสม่ำเสมอ
ดานการปรับตัวทางสังคมและจิตใจ หมัน่ นัง่ สมาธิ ผอนคลายจิตใจ หางานอดิเรกเล็ก ๆ นอย ๆ
ทำ ใชชวี ติ อยูก บั ธรรมชาติ หรือหาโอกาสพูดคุยกับลูกหลานบาง เพือ่ เปนการเปดรับทัศนคติ
ของคนตางวัย และปรับตัวใหเขากับสังคมรูปแบบใหม

หากไดลองปรับตัวตามคำแนะนำทัง้ หมดนี้ นอกจากจะทำใหเราคลายความกังวลเมือ่ กาวสูก ารเปลีย่ นแปลงแลว สิง่ เหลานีจ้ ะสงผลดีตอ การ
ใชชวี ติ ประจำวันของผูล งมือกระทำไมวา ทางใดก็ทางหนึง่ อยางแนนอน และเราทุกคนก็จะสามารถกาวสูส งั คมสูงวัยไปดวยกันไดอยางมีความสุข ...
ขอบคุณขอมูลจาก www.royin.go.th
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เร�่องทายเลม

โดย กองทุนการออมแหงชาติ

จะเกิดอะไรข�้น

ถาเราไมวางแผนเกษ�ยณตั�งแตอายุยังนอย

ใคร ๆ ก็คงฝนอยากมีชว� ต� วัยเกษ�ยณทีส่ ขุ สบาย มีเง�นพอใชจา ยไป

ตลอดช�ว�ตกันทั�งนั�น แตคำถาม คือ วันนี้คุณเร�่มเก็บเง�นแลวหร�อยัง ?
และรูหร�อไมวาถาอยากจะมีช�ว�ตเกษ�ยณแบบวา กิน เที่ยว ชอปป�ง ได
ตามใจ จะตองมีเง�นเก็บสักเทาไหร แนนอนวาถารอไปเร�ม่ วางแผนชวงใกล
จะเกษ�ยณ เชน ตอนอายุ 58 ปทเ่ี หลือเวลา แค 1-2 ป รับรองวาไมทนั แน

เหตุทต่ี อ งมีเงินเก็บกอนโต เพราะอยาลืมวาชีวติ เรากาวสูว ยั เกษียณ สุขภาพ
และเรีย่ วแรงในการทำงานเหลือไมมาก ไมสามารถทำงานไดดงั เชนวัยหนุม สาว
แตเราจะทำอยางไรเมื่อรายจายที่ตองใชในชีวิตประจำวัน ยังเหมือนเดิม เชน
คาอาหาร เสื้อผา คาน้ำคาไฟ คารถ คาใชจายในบาน และอื่น ๆ อีกสารพัด
รวมกันแลวไมใชนอ ย ๆ เลย โดยเฉพาะคารักษาพยาบาล คาดูแลสุขภาพตาง ๆ
ที่คิดเปนเงินจำนวนมาก
ในอีกไมกี่ปสังคมไทยจะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัว ถาตอนอายุ
นอย ๆ ที่เรายังแข็งแรง ทำงานหาเงินไดสบาย ๆ แตกลับไมออมเงินไวเลย
พอถึงวัยที่แกตัวลง เราก็ยังคงตองทำงานไปตลอดชีวิต เพื่อหาเงินเลี้ยงดู
ตัวเอง ปวยก็พักไมได เพราะกลัวไมมีรายได จนไมมีโอกาสไดใชชีวิตชวง
บั้นปลายอยางมีความสุข
รูแบบนี้แลวลองกลับมาถามตัวเองอีกทีวา วันนี้เราวางแผนเพื่อพรอมรับชีวิต
วัยเกษียณไวดพี อหรือยัง ไมเชนนัน้ ความฝนทีว่ าดไวอยากจะเกษียณอยางสุข
สบาย อาจจะไมเปนดัง่ ฝนก็ได ดังนัน้ การรูจ กั วางแผนออมเงินไวตง้ั แตเนิน่ ๆ
เพื่อวัยเกษียณจึงเปนเรื่องที่สำคัญมาก
โดยเราสามารถวางแผนชีวิตตัวเองไดดวยการเตรียมความพรอมกอนวัย
เกษียณจะมาถึง ดวยการออมและการลงทุนกับกองทุนตาง ๆ เพื่อใหเกิด
ดอกผล สมาชิก กบข. สามารถขอคำปรึกษาจาก “ศูนยขอ มูลการเงิน กบข.”
ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญที่ไดรับคุณวุฒินักวางแผนการเงิน CPF และที่ปรึกษา
การเงิน AFPT จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยพรอมใหคำแนะนำกับ
สมาชิกอยางใกลชิดเหมือนมีผูชวยสวนตัวที่เขาใจคุณและเชื่อถือได เพราะ
เปนบุคลากรของ กบข. ที่สำคัญไมมีคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น และยังใชบริการ
ไดงาย ๆ แคนัดหมายผานแอป กบข. My GPF Application เขาเมนู
“นั ด หมายบริ ก ารข อ มู ล การเงิ น ” และกดเลื อ กเวลาที ่ ค ุ ณ ต อ งการให
ผูเชี่ยวชาญติดตอกลับไดเลย
สำหรั บประชาชนทั ่ ว ไป กอช. ถือเปนหนึ่งทางเลือกที่ด ีเพราะสามารถ
เริ่มออมไดตั้งแตอายุ 15-60 ป แถมเมื่อ “คุณออม รัฐชวยออม” ดวยการ
สมทบเงินใหสูงสุด 100% แคนี้คุณจะมีบำนาญใชทุกเดือนยามเกษียณ
แนนอน สนใจสมัครสมาชิก กอช. ไดที่ ที่วาการปกครองอำเภอทั่วประเทศ
คลังจังหวัดและสถาบันการเงินชุมชนที่รวมกับ กอช. ทั่วประเทศ รวมถึง
ธนาคาร ธ.ก.ส. ออมสิน ธอส. กรุงไทย เคานเตอรเซอรวสิ ตูบ ญ
ุ เติม ทุกสาขา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายดวนเงินออม โทร. 02-049-9000
ฉะนั้นใครอยากมีชีวิตยามเกษียณที่สุขสบาย อยารอชา เริ่มเก็บออม
ตั้งแตวันนี้กันเถอะ! ...

