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อัพเดทราคา 7 บานพักคนชรา
อยูแบบไหน ตองเตร�ยมเง�นเทาไหร
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MAR 2022
เพราะเปาหมายการเกษียณเปนสิง่ สำคัญมากของ
ชีวติ คนทีไ่ มไดตง้ั เปาหมายไวกอ็ าจเปรียบเหมือนการเดินทาง
ทีไ่ รเข็มทิศนำทาง อาจทำใหสญ
ู เสียโอกาสในการสรางความ
มัน่ คงทางการเงินดวยความไมรไู ปอยางนาเสียดาย และไมวา
ตอนนี้คุณจะวางแผนเปาหมายชีวิตหลังเกษียณไวแบบไหน
แตอยาลืมวาโลกในปจจุบันที่กำลังเดินหนาไปอยางรวดเร็ว
พรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติก็อาจทำให
การวางแผนเกษียณแบบเดิมไมตอบโจทยกบั ชีวติ ทีย่ นื ยาวขึน้
วารสาร กบข. ฉบับเดือนมีนาคมจึงขอชวนไปทำความรูจ กั กับ
การวางแผนเกษียณแบบ Megatrends ทามกลางสถานการณ
การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และการกลับมาของ
เงินเฟอที่ทุบสถิติสูงสุดในรอบ 13 ป ของไทย สำหรับเปน
แนวคิดในการวางแผนเกษียณทีส่ อดคลองกับสถานการณโลก
ในปจจุบนั
นอกจากนี้ยังสามารถติดตามความนาสนใจของ
สถานการณเงินเฟอแบบตอเนื่องจากฉบับที่แลว วาเงินเฟอ
สงผลตอการลงทุนของ กบข. อยางไร พรอมคลายความกังวลใจ
เกีย่ วกับสถานการณการลงทุนความดวยเขาใจเปาหมายของ
การลงทุนระยะยาวเพื่อสรางความมั่นคงในวัยเกษียณไปกับ
คอลัมนลงทุนลงทุน
แลวพบกันอีกในฉบับหนา...กับความเขมขนของ
เนื้อหาที่จะทยอยมาเติมเต็มความรูใหกับสมาชิกในวารสาร
กบข. ทุกๆ ฉบับอยางตอเนื่อง
กองบรรณาธิการ

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

นันทนภัส จันทเสร�นนท
พ�รทัศน ชัยอภินันทิมา
ว�รญา พ�สุทธิ์พ�บูลวงศ
ประภาวรรณ ทองไข
กัญญา ศิร�วราดร
ชนษ�ชนก อยูชมวงษ�
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ทางเลือกบร�หารเง�นหลังเกษ�ยณ
กับบร�การ “ออมตอ”

สมาช�ก กบข. เมื่อถึงวันเกษ�ยณ นอกจากจะมีสิทธิ์ไดรับ “บำเหน็จ” หร�อ “บำนาญ” ตามระเบียบที่ราชการกำหนดแลว ยังมีเง�น
อีกกอนหนึ่งที่จะไดรับคืนจาก กบข. อีกดวย ซ�่งสมาช�กสามารถเลือกว�ธีรับเง�นคืนไดวาจะขอรับเง�นคืนทั�งจำนวน หร�อออมตอไวกับ กบข.
ซ�ง่ สมาช�กทีเ่ กษ�ยณอายุราชการสวนใหญมกั ขอรับเง�นคืนไปทัง� หมดครัง� เดียว แตถา ใครยังไมมแี ผนจะใชเง�นกอนและอยากมีเง�นอีกสวนหนึง่
ที่ยังสามารถงอกเงยตอไดดวยการลงทุน หร�อเพ�่อรอจังหวะเวลาใหไดมูลคา NAV ที่พอใจ อาจลองพ�จารณาบร�การ “ออมตอ” กับ กบข.
เปนอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการบร�หารเง�นหลังเกษ�ยณของคุณ

มีความจำเปนตองใชเง�น

ทำเร�่องขอรับเง�นคืนทั�งจำนวน

เลือกขอรับเง�นคืนทั�งจํานวน
สําหรับการขอรับเงินคืนทั้งจํานวน กบข. จะจายเงินคืน
ทัง้ หมดเปนกอนเดียวใหกบั สมาชิก ภายใน 7 วัน ทําการ เมือ่ เอกสาร
ที่ กบข. ไดรับครบถวนและถูกตอง โดย กบข. จะเริ่มจายเงินคืนให
สมาชิกที่เกษียณอายุในปนั้นๆ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม เปนตนไป โดย
สมาชิกตองกรอกแบบฟอรมขอรับเงินคืน (แบบกบข. รง 008/1/2555)
ระบุความประสงคเลือกวิธีรับเงินคืน“ขอรับเงินทั้งจํานวน”เพื่อสง
ใหสว นราชการตนสังกัดเก็บไว และกรอกขอมูลขอรับเงินคืนผานระบบ
e-Filing ของกรมบัญชีกลางดวย

ยังไมมีความจำเปนตองใชเง�น
ทำเร�่องขอรับเง�นคืนโดยใชบร�การ
“ออมตอ”

เลือกใชบร�การ

“ออมตอ”

เลือกใชบริการ “ออมตอ” เหมาะกับสมาชิกที่ไมมีแผน
จะใชเงินกอน และตองการบริหารเงินกอนหลังเกษียณนี้ใหงอกเงย
ตอไปโดยฝากไวให กบข. บริหารสรางผลตอบแทนตอให หรือ เพื่อ
รอจังหวะเวลาใหไดมูลคา NAV ที่พอใจ ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกใช
บริการ “ออมตอ กับ กบข.” ไดโดยเลือกวาจะออมตอรูปแบบไหน
จาก 4 รูปแบบดังนี้
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บร�การ “ออมตอ”
มี 4 รูปแบบ รูปแบบไหน เหมาะกับใคร
รูปแบบ

เหมาะสําหรับ
แบบที่ 1

ผูที่ยังไมมีแผนใชเงินออมที่ไดรับเมื่อออกจากราชการและ
ไมอยากนำเงินไปลงทุนเอง ตองการใหมีผูเชี่ยวชาญชวย
จัดการลงทุนให

เลือกฝากเงินไวทั้งกอนให กบข. นําไปลงทุนสรางดอกผล
ใหตอ

แบบที่ 2

เลือกออมตอโดยให กบข. ทยอยจายเงินคืนใหเปนงวดๆ
เชนรับทุกเดือนทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือ ปละครั้ง โดยชวง
ที่ทยอยรับเงินคืนเปนงวดนี้เงินสวนที่ยังอยูในกองทุนก็ยัง
ไดรับผลตอบแทนการลงทุนตลอดดวย

ผูที่มีความตองการใชเงินอยางตอเนื่อง หรือเปนรายงวด
คลายบำนาญ ขณะเดียวกันก็ยังไดผลประโยชนที่งอกเงย
จากเงินออมในสวนที่ กบข. ยังคงบริหารใหอยู

แบบที่ 3

ผูที่มีแผนการใชเงินเพียงจํานวนหนึ่งสวนที่เหลือยังคง
ประสงคให กบข. บริหารจัดการตอไป

แบงบางสวนรับคืนไปกอน 1 กอน สวนที่เหลือฝากให
กบข. ลงทุนใหตอและขอรับคืนเปนกอนภายหลัง

แบบที่ 4

มีลักษณะเหมือนแบบที่ 2 และ 3 ผสมกัน คือรับคืนบางสวน ผูที่มีแผนการใชเงินกอนเพียงจํานวนหนึ่ง สวนที่เหลือ
ไปกอนกอนนึง สวนที่เหลือฝากให กบข. ลงทุนตอใหโดยให ทยอยใช ขณะเดียวกันก็ยังไดผลประโยชนที่งอกเงยจาก
เงินออมในสวนที่ กบข. ยังคงบริหารจัดการใหอยู
กบข. ทยอยจายคืนเปนงวด

เร�่องควรรูกอนออมตอ
1 กบข. จะบริหารเงินของผูแจงความประสงคออมตอ ตามแผนการ

ลงทุนสุดทายกอนสิ้นสุดสมาชิกภาพ โดยผลประโยชนที่จะไดรับ
จากการออมตอสามารถผันแปรไปตามผลการดําเนินงานของ กบข.
และสภาวะเศรษฐกิจ
2 ผูออมตอ จะไมสามารถสงเงินสะสมเขากองทุนฯ และรัฐไมมีการ
สงเงินสมทบหรือชดเชยให

3 สมาชิกที่จะออมตอตองมียอดเงินในบัญชีไมต่ำกวา 35,000 บาท
4 กบข. ไมไดกําหนดระยะเวลา สามารถออมตอไดจนกวายอดเงินใน

บัญชีจะเหลือต่ำกวา 3,000 บาท หรือจนกวาจะเสียชีวติ โดย กบข.
จะคืนเงินใหแกผูจัดการมรดก
5 ผูออมตอจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

6 ควรทบทวนแผนการลงทุนกอนออมตอเพื่อใหเขาใจระดับความ
เสี่ยงและผลตอบแทนของแตละแผนรวมถึงปจจัยที่มีผลตอมูลคา
ทรัพยสนิ เชน อัตราดอกเบีย้ สภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย ฯลฯ
และทํ า แบบประเมิ น ความเสี ่ ย งจากแบบสอบถามที ่ เว็ บ ไซต
www.gpf.or.th หรือ My GPF Application

7 เลือกแผนการลงทุนทีเ่ หมาะกับตัวเอง ตามระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับ

ไดที่ My GPF Application และ LINE กบข. @gpfcommunity
หรือ My GPF Website

อยางไรก็ตาม สำหรับสมาชิกทีม่ คี วามกังวลเกีย่ วกับสถานการณ
การลงทุน สามารถขอรับคำปรึกษาเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ
ขอรับเงินคืน หรือใชบริการ “ออมตอ” กับ กบข. เพื่อเลือกรูปแบบการ
ลงทุน และแผนการลงทุน กับศูนยใหคำปรึกษาทางการเงิน โดยใชบริการ
ไดงายๆ ผาน My GPF Application เพียงเขาไปที่หนารวมเมนู แลว
กดเลือกเมนู “นัดหมายปรึกษา” จากนั้นเลือกหัวขอที่ตองการปรึกษา
พรอมระบุชวงเวลาที่สะดวกใหเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญติดตอกลับ โดยไมมี
คาใชจายใดๆ ...

05

รวมมาใหแลว…

สินเช�่อกรุงไทย เพ�่อสมาช�ก กบข.
สินเช�่อกรุงไทยอัตราดอกเบี้ยพ�เศษเพ�่อสมาช�ก กบข. โครงการที่ กบข. รวมมือกับ ธนาคารกรุงไทย
ชวยแบงเบาภาระทางการเง�นใหกบั สมาช�กในยามฉุกเฉิน สามารถใชสทิ ธิท์ แ่ี อป กบข. เพ�ยงเขาเมนู "สิทธิพเ� ศษ"
เลือกหมวดหมู "การเง�น" แลวเลื่อนคนหาสินเช�่อที่ตองการ โดยหลังจากกดรับสิทธิ์แลวเจาหนาที่ธนาคาร
กรุงไทยจะติดตอกลับสมาช�กโดยตรงเพ�อ่ อธิบายรายละเอียดโครงการ ซ�ง่ เง�อ่ นไขและการพ�จารณาอนุมตั สิ นิ เช�อ่
จะเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเช�่อเง�นสดพรอมใช

“สินเช�่อกรุงไทยธนวัฏ”
เง�นกอน ใชจายตามใจ

“สินเช�่อกรุงไทยอเนกประสงค”
กูซ�้อบานผอนสบาย

“สินเช�่อบานกรุงไทย”
จัดการรวมหนี้หลายที่เปนกอนเดียว

“สินเช�่อกรุงไทยชวยรวมหนี้”
ใหบานเพ��มโอกาสทางการเง�น

“สินเช�่อกรุงไทย
Home Easy Cash”

ดอกเบี้ย
เร�่มตน

6.47%

ตอป*

6.47%

ตอป*

0.50%

ตอป*

6.47%

ตอป*

4.72%

ตอป*

หมดเขต 30 มิ.ย. 2565

ดอกเบี้ย
เร�่มตน

หมดเขต 30 มิ.ย. 2565

ดอกเบี้ย
เร�่มตน

หมดเขต 31 มี.ค. 2565

ดอกเบี้ย
เร�่มตน

หมดเขต 30 มิ.ย. 2565

ดอกเบี้ย
เร�่มตน

หมดเขต 30 มิ.ย. 2565

นอกจากนี้ กบข. ยังมีตวั ชวยดี ๆ นำมาแนะนำเพ�อ่ ชวยว�เคราะหขอ มูลเบือ้ งตนในการจัดการ
ดานการเง�นไดตามวัตถุประสงคของการใชเง�น ดวย “เคร�อ่ งมือวางแผนการเง�น กบข.” ไมวา จะเปน
โปรแกรมตรวจสุขภาพการเง�น หร�อโปรแกรมวางแผนสินเช�่อและจัดการหนี้ และโปรแกรม
ทางการเง�นอืน่ ๆ ทีท่ า นสนใจก็สามารถใชงานไดงา ยๆ ผาน 3 ชองทางออนไลนของ กบข. คือ My GPF
Application หร�อ LINE กบข. @gpfcommunity หร�อ My GPF Website เพ�ยงกดเขาไปทีเ่ มนู
"เคร�่องมือวางแผนทางการเง�น" แลวเลือกเมนูที่ตองการใชงานไดทันที
*เง�่อนไขการพ�จารณาอนุมัติสินเช�่อเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด
กดรับสิทธิพ�เศษที่แอป กบข. เมนูสิทธิพ�เศษ เลือกหมวดการเง�น
จากนั�นจะมีเจาหนาที่ธนาคารโทรติดตอกลับทานอีกครั�ง
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วางแผนเกษ�ยณใหทันโลกดวย

Megatrends Retirement Planning

ปฎิเสธไมไดวา สถานการณการระบาดของเช�อ้ ไวรัส COVID-19 ถือวาเปนว�กฤติทส่ี ง ผลกระทบตอคนทัว� โลก และยังเปนตัวเรง
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายดาน รวมถึงกระทบตอสถานะทางการเง�นหร�อแผนการเง�นของใครหลายคนที่เปลี่ยนแปลงไป ซ�่งไมวาคุณ
จะวางแผนเปาหมายช�วต� ไวแบบไหน ก็ตอ งใชเง�นเปนตัวขับเคลือ่ นสำหรับกิจกรรมหร�อคาใชจา ยตาง ๆ และยิง� อายุขยั เฉลีย่ ของคนยืนยาวข�น้
ดวยนวัตกรรมทางการแพทยที่กาวหนาเราอาจตองใชเง�นมากข�้นเพ�่อใหแผนช�ว�ตเปนไปอยางราบร�่นและมีความสุข การวางแผนเกษ�ยณแบบ
เดิมโดยการลงทุนแบบเดิมทีเ่ คยทำมาอาจไมตอบโจทยกบั ช�วต� ทีย่ นื ยาวข�น้ เพราะการลงทุนบางธุรกิจในอดีตทีเ่ คยสรางผลตอบแทนทีด่ ี แตหาก
ไดรับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงดวยปจจัยตางๆ หร�อถูกแทนทีด่ ว ยธุรกิจรูปแบบใหม ๆ ก็อาจสงผลกระทบทำใหผลตอบแทนลดนอยลงได
ซ�่งเสี่ยงตอเง�นออมทีไ่ มเพ�ยงพอกับคาใชจา ยตางๆ ในอนาคตหลังเกษ�ยณได การปรับแผนเกษ�ยณหร�อปรับพอรตการลงทุนใหเขากับกระแส
หร�อเทรนดของโลกก็เปนอีกทางเลือกหนึง่ ทีน่ า สนใจและกำลังไดรบั ความนิยมเปนอยางมากในปจจุบนั คอลัมนเร�อ่ งจากปกฉบับนีจ้ ง� ขอพาไป
ทำความรูจักกับ Megatrends ใหมากข�้น วาคืออะไร? และทำไมถึงมีความนาสนใจ?
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การลงทุนแบบธีม หรือ Thematic Investment ถือเปนอีกหนึง่ ธีม
การลงทุนที่ไมควรมองขาม เพราะการเขาไปลงทุนในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ที่สอดรับกับกระแสการเปลีย่ นแปลงของโลกในระยะยาว อาศัยการจับทิศทาง
กระแสของโลก (Megatrends Investment) โดยคาดวาจะไดรบั ประโยชน
โดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือวิถีการใชชีวิตและการทำงานใน
อนาคตของผูบริโภคทั่วโลก มีโอกาสเติบโตที่จะสรางผลตอบแทนไดอยาง
กาวกระโดด
แมวาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในกลุม Megatrends จะมีโอกาส
เติบโตไดสงู แตกม็ ผี นั ผวนสูงซึง่ เปนไปตามความเสีย่ งของภาวะตลาด ในระยะสัน้
มีความผันผวนเชนเดียวกับการลงทุนในหุน ทัว่ ไป แตกม็ แี นวโนมทีจ่ ะสามารถ
สรางผลตอบแทนที่โดดเดนในระยะยาว ซึ่งจะเปนทางเลือกการลงทุน
รูปแบบหนึ่งที่ชวยตอบสนองความตองการใชจายในชีวิตประจำวันสำหรับ
ชวงชีวิตหลังเกษียณ

3 E – Commerce และเทคโนโลยี
กลุมเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ
หรือไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคทั่วโลก เชน
Amazon ซึ่งเปนแพลตฟอรมขายสินคาทุกประเภทที่ใหญที่สุดในโลก หรือ
Microsoft ผูผลิตและพัฒนาซอทฟแวร กลุมโครงสรางพื้นฐาน 5G ผูผลิต
รถยนตไฟฟา และ Supply Chain ที่เกี่ยวของ

Megatrends หร�อ แนวโนมที่อาจจะมีผลตอช�ว�ต
และการดำเนินธุรกิจในอนาคต ไดแก

4 การเติบโตของสังคมเมือง (Urbanization)
เมื่อสังคมใหญขึ้นก็เกิดการฟนตัวของเศรษฐกิจอยางแข็งแกรง
การบริโภคสินคาและการบริการเติบโตไปดวย กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในแงของวิถีในการดำรงชีวติ อาทิ ระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค
อาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย และสินคาฟุมเฟอยตางๆ

1 การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society)
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่กำลังเขาสูสังคมผูสูงวัยโดย
สมบูรณ ดังจะเห็นจากประชากรโลกมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น เมื่อคนอายุ
ยืนยาวมากกวาเดิม ทำใหหลายประเทศตองเปลี่ยนนโยบายของรัฐที่
ครอบคลุมคาใชจายดานสุขภาพมากขึ้น แนวโนมนี้จะทําใหเกิดการพัฒนา
ดานวิทยาการทางการแพทยและสุขภาพตางๆ ในอนาคต เชน Community
สำหรับผูสูงอายุ หรือธุรกิจดูแลสุขภาพ รวมถึงบริษัทตางๆ ที่มีสวนรวมใน
อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

2 นวัตกรรมทางการแพย (Innovative Healthcare)
กลุมผูนำนวัตกรรมทางการแพทยสมัยใหมทส่ี อดคลองกับสังคม
สูงวัยมากขึ้น รวมถึงการแกไข หรือปรับเปลี่ยนโครงสรางทางพันธุกรรม
เพื่อใหการรักษาโรคถูกตองและแมนยำมากขึน้ เชน Illumina ซึง่ เปนบริษทั
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรมซึ่งมีสวนสำคัญในการ
สนับสนุนการรับมือกับ COVID-19 หรือบริษทั ผูน ำเทคโนโลยีทางการแพทย
ตางๆ โดยเฉพาะธุรกิจดาน Biotechnology

ทั้งหมดนี้เปนเพียงการยกตัวอยางสวนหนึง่ ของแนวโนมหลักของ
โลก และเปนแนวโนมทีก่ ำลังจะเกิดขึน้ ในไมชา ก็เร็ว การทำความเขาใจในเรือ่ ง
ของ Megatrends ทำใหเราสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลีย่ นแปลง หรือ
นำเทรนดเหลานีไ้ ปมองหาแนวทางการลงทุนเพือ่ เก็บเกีย่ วผลตอบแทน หรือ
ลดผลกระทบที่กำลังเกิด Megatrends ที่กำลังเขามาไดทันทวงที
อยางไรก็ตาม การลงทุนในลักษณะดังกลาวจะคอนขางมีการ
กระจุกตัวในกลุมอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป
ดังนั้น จึงอาจจะไมเหมาะกับผูท ม่ี งุ เนนการลงทุนเพือ่ กระจายความเสีย่ ง แต
เหมาะสมกับการนำไปผสมกับการลงทุนอืน่ ๆ เพือ่ ใหพอรตรวมมีความหลาก
หลายและกระจายตัวมากขึน้ หากเลือกลงทุนเองควรพิจารณาถึงความเสีย่ ง
ของการลงทุนเทียบกับระดับความเสี่ยงที่สามารถรับไดของตนเองกอน
การตัดสินใจ
สำหรับผูที่มีความเชี่ยวชาญดานการลงทุนอยูแลว สามารถ
วิเคราะหหุนรายตัวไดตามปกติ แตถาเปนผูที่ยังไมมีความเชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรม หากตองการผลตอบแทนที่ทำใหเงินลงทุนเติบโตในระยะ
ยาว และตองการรักษาความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมไมสูงเกินไป
การลงทุนกับ กบข. ก็เปนอีกหนึง่ ทางเลือกทีน่ า สนใจเพียงศึกษาทำความ
เขาใจลักษณะการลงทุนและ ขอมูลการลงทุนในแตละแผน ซึ่งปจจุบัน
การลงทุนของ กบข. ไดมีการลงทุนตามธีมที่เปน Megatrends ตางๆ
ซึง่ ปรับเปลีย่ นไปตามวัฎจักรทางเศรษฐกิจทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
นอกจากนี้ กบข. ก็ยังมีการนำปจจัยดาน ESG มาประกอบการตัดสินใจ
ในการลงทุนที่มีสวนชวยในการสรางผลตอบแทนที่ดี และลดความเสี่ยง
ของการลงทุน อีกทั้งยังมีผูจัดการกองทุนคอยติดตามการลงทุนและ
คัดสรรบริษัทที่ทำธุรกิจเติบโตควบคูไปกับเทรนดตางๆ ดวยเชนกัน ...
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Money Buddy

โดย ศูนย ใหคำปร�กษาทางการเง�น

วางแผนภาษ�อยางไร
เมื่อมีรายไดเพ��มข�้น
มนุษยเง�นเดือนทุกคนมีหนาที่ตองยื่น“ภาษ�เง�นไดบุคคล
ธรรมดา” ทุกป ซ�ง่ จำนวนเง�นทีต่ อ งเสียภาษ�จะข�น้ อยูก บั รายไดของ
ตัวเอง ยิง� มีรายไดมากเทาไรก็ตอ งจายภาษ�มากข�น้ ตามไปดวย หาก
อยากเสียภาษ�นอยลงแบบถูกตองตามกฎหมาย ก็สามารถทำได
ดวยการวางแผนภาษ� ซ�่งถาวางแผนดีก็จะทำใหประหยัดภาษ�และมี
เง�นเหลือเก็บเพ�ม� มากข�น้ ได แลวจะเร�ม่ ตนอยางไรดี คอลัมน Money
Buddy ฉบับนีข้ อชวนสมาช�กมาวางแผนภาษ�กบั 4 เทคนิควางแผน
ภาษ�เง�นได แบบงายๆ เมื่อมีรายไดเพ��มข�้น ไปดวยกัน

เทคนิคที่ 1 ลองคำนวณภาษ�ที่ตองจาย
โดยตองประมาณตัวเลขคราว ๆ ดูกอนวาในปนี้เรามีรายได หรือ
ที่เรียกวา “เงินไดพึงประเมิน” เทาไร เปนเงินไดประเภทไหนบาง เชน เงิน
เดือน คานายหนา เบีย้ ประชุม ดอกเบีย้ เงินปนผล ฯลฯ เนือ่ งจากเงินไดแตละ
ประเภทสามารถหักคาใชจา ยไดไมเทากัน สำหรับมนุษยเงินเดือนทัว่ ไป สวนใหญ
จะเปนเงินไดประเภทที่ 1 คือ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส และประเภทที่ 2
เชน คานายหนา เบีย้ ประชุม เมือ่ รวมรายไดทง้ั หมด จะหักคาใชจา ยได 50%
แตไมเกิน 100,000 บาท นอกจากนี้ยังหักคาลดหยอนสวนตัวไดอีกคนละ
60,000 บาท จะเหลือเปน “เงินไดสทุ ธิ” หากไมมตี วั ชวยประหยัดภาษีอน่ื ๆ
จะเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในอัตราขั้นบันได ดังนี้
อัตราภาษ�เง�นไดบุคคลธรรมดา
รายไดสุทธิตอป
ไมเกิน 150,000 บาท
150,001-300,000 บาท
300,001-500,000 บาท
500,001-750,000 บาท
750,001-1,000,000 บาท
1,000,001-2,000,000 บาท
2,000,001-5,000,000 บาท
5,000,001 บาทข�้นไป

ฐานภาษ�เง�นไดฯ
ยกเวนภาษ�
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

เทคนิคที่ 2 ตัวชวยในการประหยัดภาษ�
การหาตัวชวยในการลดหยอนเปนวิธีหนึ่งที่นิยมที่สุด เพราะงาย
และสะดวก และจะเปนตัวชวยใหรายไดสุทธิของเราลดลงโดยการใชสิทธิ
ประโยชนตางๆ เชน เงินออมเพิ่ม กบข. ลงทุนกองทุน SSF กองทุน RMF
เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพ ดอกเบี้ยเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย หรือสิทธิ
ลดหยอนภาษีตามมาตรการของรัฐ เปนตน

เทคนิคที่ 3 เลือกใหดีจะยื่นรวมหร�อยื่นแยก
การเสียภาษีเงินไดจะใชฐานภาษีใน “อัตรากาวหนา” ยิง่ เงินไดมาก
อัตราภาษีจะสูงตามไปดวย ดังนั้น หากใครมีคูสมรส ควรพิจารณาดังนี้
1. แยกยื่นภาษี คูสมรสที่มีฐานภาษีเดียวกันควรใชวิธีตางคนตางยื่นภาษี
เพราะการรวมยืน่ ภาษีจะทำใหรายไดสทุ ธิเพิม่ ขึน้ เปนเหตุใหเสียภาษีเพิม่
ไปอีกขั้น
2. ยื่นรวมภาษี เหมาะกับคูสมรสที่ฝายใดฝายหนึ่งมีฐานภาษีต่ำ แตมีคา
ลดหยอนสูงกวารายไดของตัวเอง ดังนัน้ เมือ่ นำรายไดทง้ั 2 คนมารวมกัน
จะใชสิทธิ์ลดหยอนภาษีไดเต็มที่
3. แยกยืน่ ภาษ�เฉพาะเง�นเดือน หากคูส มรสฝายใดฝายหนึง่ มีเงินไดประเภท
เงินเดือนสูงมาก และมีเงินไดประเภทอืน่ ๆ เชน เงินปนผลหุน กองทุนรวม
คาเชา คาลิขสิทธิ์ รวมดวย ฝายทีม่ เี งินเดือนสูงควรแยกยืน่ ภาษีเฉพาะเงิน
ไดประเภทเงินเดือนของตัวเอง สวนเงินไดประเภทอืน่ ๆ ใหนำไปยืน่ รวม
กับคูสมรสที่มีรายไดไมสูงมาก เพื่อใหฐานภาษีของตัวเองลดลง

เทคนิคที่ 4 เลือกรวมหร�อไมรวมเสียภาษ�ปลายป
รายไดจากการออมและลงทุนทีเ่ มือ่ เรารับมาจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ า ย
ไวแลว คือ เงินไดจากดอกเบี้ย และเงินปนผล ทั้งสองอยางนี้ เมื่อผูจายหัก
ภาษีไวแลว เราสามารถเลือกทีจ่ ะนำไปรวมหรือไมรวมเปนรายไดในการยืน่
ภาษีสรรพากรได แตจะเลือกยืน่ หรือไมนน้ั ขึน้ อยูก บั ฐานภาษีของเรา กรณีท่ี
เราเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกวาอัตราภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จายไว ถาเรานำรายได
นัน้ มารวมคำนวณจะทำใหเสียภาษีนอ ยลง แตในกรณีทฐ่ี านภาษีสงู กวาอัตรา
ภาษีทถ่ี กู หัก ณ ทีจ่ า ยไวกไ็ มควรนำมารวม เพราะจะทำใหเราเสียภาษีมากขึน้
ดังนัน้ สมาชิก กบข. มีทางเลือกในการวางแผนภาษีระยะยาวทีด่ ี
โดยสามารถพิจารณาการออมเพิ่มกับ กบข. ไดตั้งแต 1% ไปจนถึงสูงสุด
12% ของอัตราเงินเดือน หากสมาชิกทานใดมีความประสงคจะออมเพิ่ม
สามารถแจงความประสงคไดงายๆ ผาน 3 ชองทางออนไลนของ กบข.
คือ My GPF Application หรือ My GPF Website และ LINE กบข.
@gpfcommunity หรือจะเลือกกรอกแบบแจงความประสงคออมเพิ่มสงที่
หนวยงานตนสังกัดโดยตรงก็ไดเชนกัน
สุดทายนี้ ทุกคนสามารถวางแผนภาษีไดงายๆ ดวยการศึกษา
เงินไดของตัวเองและคาลดหยอนทีใ่ ชลดหยอน ยิง่ ระยะยาวก็ยง่ิ ทำใหเรา
ประหยัดเงินที่จะตองนำไปเสียภาษี การใสใจในรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ
ของการวางแผนภาษีจะทำใหเราประหยัดภาษีไดอยางมาก และอยา
ละเลยที่จะกลับมาไตรตรองใหดีกอนวาจะทำอยางไรใหประหยัดภาษี
ไดมากทีส่ ดุ ...
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ลงทุนลงทุน

เง�นเฟอมา ดอกเบี้ยข�้น
สงผลตอการลงทุนอยางไร
ฉบับที่แลวเราไดพูดถึงสาเหตุของการเกิดเง�นเฟอ สวนหนึ่งก็มาจากราคาสินคาอุปโภคบร�โภคที่เพ��มข�้นมามากเมื่อเทียบกับ

ปกอนและรวมถึงผลกระทบจากเง�นเฟอที่มีตอเง�นในกระเปาของเราทำใหตองใชเง�นมากข�้นเพ�่อซ�้อของในปร�มาณเทาเดิม นอกจากนี้อัตรา
เง�นเฟอก็ยังเปนปจจัยสำคัญที่สงผลตอการลงทุน และมีอิทธิพลตอการเคลื่อนไหวของตลาดการลงทุนอีกดวย

เง�นเฟอ แลวทำไมตองข�้นดอกเบี้ย
ความเปนจริงแลวการเกิดเงินเฟอถือวาเปนเรื่องดี นั่นหมายถึง
สัญญาณทีแ่ สดงถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึง่ จะเปนตัวชีว้ ดั ในการกำหนด
นโยบายทางเศรษฐกิจ แตเมื่อใดก็ตามที่ประเทศใดมีการคาดการณวา
เงินเฟอมีแนวโนมจะสูงขึ้นมากเกินไป ก็จะมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศตัวเลขเงินเฟอ ในเดือนมกราคม
2564 สูงถึง 7.5% ซึ่งสูงสุดในรอบ 40 ป จึงมีการคาดการณวาธนาคาร
กลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในป 2565 นี้ เมื่อมีการปรับ
ดอกเบี้ยนโยบายก็จะสงผลใหธนาคารพาณิชยมีการปรับอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกูตามไปดวย

เง�นเฟอ กระทบตอสินทรัพยลงทุนอะไรบาง อยางไร
นอกจากเงิ น เฟ อ จะมี ผ ลต อ การปรั บ ขึ ้ น หรื อ ลงของอั ต รา
ดอกเบี้ยแลว เงินเฟอยังมีผลกระทบตอผลตอบแทนจากการลงทุนใน
สินทรัพย เราอาจจะเคยไดยนิ วา “อัตราดอกเบีย้ ลง ตลาดหุน จะขึน้ อัตรา
ดอกเบีย้ ขึน้ ตลาดหุน จะลง” จะเห็นไดวา หากอัตราดอกเบีย้ ปรับขึน้ อัตรา
ผลตอบแทนที่แทจริงจากการลงทุนในสินทรัพยนั้นอาจลดลงหรือติดลบ
และไมใชแคสงผลกระทบตอตลาดหุนเทานั้น ยังมีผลกระทบตอสินทรัพย
ลงทุนอื่นๆ อีกดังนี้

พันธบัตร หุนกู หร�อตราสารหนี้
ราคาจะมีแนวโนมปรับตัวลดลง เนือ่ งจากดอกเบีย้ ทีก่ ำหนดไวใน
ตราสารหนี้ชุดเดิมที่ผูลงทุนถืออยูมีอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไวหนาตั๋วนอยกวา
อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ชุดใหม จึงมีความนาสนใจลดลง หากผูถือ
ตราสารตองการขายตราสารชุดเดิมออกไปแลวมาซื้อตราสารหนี้ที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงกวาเดิม ตองขายตราสารในราคาที่ต่ำลงเพื่อจูงใจผูซื้อใหม
สงผลใหผูที่ยังถือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ชุดเดิมมีมูลคาลดลงตามไปดวย
ในชวงที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นตราสารหนี้ระยะสั้นจะไดรับผลกระทบ
นอยกวาตราสารหนี้ระยะยาว

หุน
ในชวงทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ยอมสงผลเสียตอตลาดหุน
เนื่องจากการปรับเพิ่มดอกเบี้ยสงผลใหผลประกอบการของบริษัทมีตนทุน
ทางการเงินทีส่ งู ขึน้ จะทำใหผลตอบแทนการลงทุนทีแ่ ทจริงปรับลดลง ทำให
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนจะต่ำลง อยางไรก็ตามการปรับขึ้นของ
ดอกเบีย้ ก็จะมีทง้ั ผลดีและผลเสียตออุตสาหกรรมบางกลุม เชน กลุม ธนาคาร
จะไดรับประโยชนจากสินเชือ่ ทีข่ ยายตัวตามอุปสงคทด่ี ขี น้ึ และขณะเดียวกัน
รายรับที่เปนดอกเบีย้ ก็สามารถปรับตัวขึน้ ไดจากสินเชือ่ ระยะยาว เนือ่ งจาก
เปนการปลอยกูดวยอัตราดอกเบี้ยลอยตัว สำหรับหุน กลุม อาหารและกลุม
สินคาโภคภัณฑ การปรับของราคาสินคาจะชวยใหรายไดและกำไรของบริษทั
ไดรับผลกระทบนอย เปนตน สวนหุนหรือบริษัทที่มีหนี้สินในระดับสูงควร
หลีกเลี่ยง เนื่องจากมีความเสีย่ งในภาระดอกเบีย้ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในอนาคต ทัง้ นี้
การปรับอัตราดอกเบีย้ อาจสงผลตอตลาดหุน ในระยะสัน้ แตไมมผี ลในระยะ
ยาวเนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ เปนกิจกรรมทีท่ ำในชวงทีเ่ ศรษฐกิจ
มีความผันผวน สิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกหุน คือพืน้ ฐานของกิจการทีม่ กี าร
เติบโตของรายไดและกำไรในอนาคต

ทองคำ
การลงทุนในทองคำเปนตัวเลือกทีห่ ลายคนสนใจ เพราะทองคำ
มีมูลคาในตัวเอง มีสภาพคลองมาก และเปลีย่ นเปนเงินสดงายเมือ่ เทียบกับ
การลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ และอัตราผลตอบแทนจากทองคำหลายคนมอง
วาไดผลตอบแทนไปในทิศทางเดียวกับอัตราเงินเฟอ เมือ่ เงินเฟอมีแนวโนม
ปรับตัวสูงขึ้น ราคาทองทำก็มักจะปรับตัวสูงขึน้ ตาม ดังนัน้ ทองคำจึงถือวา
เปนสินทรัพยที่สามารถใชปองกันเงินเฟอได

10
อสังหาร�มทรัพย
เมื่ออัตราเงินเฟอสูงตนทุนในการกอสรางก็จะสูงไปดวย ทำให
การปลูกสรางบานหรือการพัฒนาตาง ๆลดลง แตจะสงผลดีกับบานหรือ
อสังหาริมทรัพยอื่นๆ ที่มีลักษณะของสัญญาเชาสัน้ ๆ หรืออสังหาทีถ่ อื ครอง
อยูแลวสามารถปรับราคาขึ้นตามไปดวย ยิ่งเงินเฟอสูงก็จะทำใหผูลงทุน
หันมาสนใจลงทุนในอสังหาฯ มากขึ้น เนื่องจากเปนสินทรัพยที่ตอสูกับ
เงินเฟอไดดี และทำผลตอบแทนไดดีในชวงที่เกิดเงินเฟอ

ภาวะเง�นเฟอสงผลตอตราสารหนี้ที่ กบข. ลงทุน
ตราสารหนี้ที่ กบข. ลงทุนอยูในแผนลงทุนตางๆ เชน แผน
ตราสารหนี้ แผนหลัก แผนหุน 35 แผนหุน 65 หรือ แผนสมดุลตามอายุ
แตละแผนการลงทุนจะมีสัดสวนของตราสารหนี้แตกตางกันขึ้นอยูกับ
นโยบายการลงทุนในแตละแผน โดยในระยะสั้นสมาชิกที่เลือกแผนลงทุน
ที่มีตราสารหนีผ้ สมอยูอ าจเห็นยอดเงินในบัญชีปรับลดลงได จากเหตุผลของ
การขึ้นดอกเบี้ยดังกลาวขางตน จึงทำใหมูลคาตอหนวย (NAV/Unit) ของ
แผนลงทุนปรับลดลง ซึ่งมูลคาตอหนวยนี้เปนมูลคาที่ถูกประเมินตาม
ราคาตลาด (Mark to Market) แตจำนวนหนวยของสมาชิกยังคงเทาเดิม
หากสมาชิกนำสงเงินเขามาใหมในแตละเดือนก็จะไดรบั จำนวนหนวยทีเ่ พิม่
มากขึน้ อยางไรก็ดตี ราสารหนีท้ ม่ี อี ยูใ นปจจุบนั ก็ยงั คงไดรบั ดอกเบีย้ เชนเดิม
เมื่อครบอายุก็ไดรับเงินตนคืน และเมื่อ กบข. ลงทุนในตราสารหนีใ้ หมกไ็ ด
รับดอกเบีย้ ทีส่ งู ขึน้ ยอดเงินในบัญชีของสมาชิกก็กลับมาเพิม่ ขึน้ ไดกก็ ลับมา
เพิ่มขึ้นได

ภาวะเง�นเฟอสงผลตอหุนที่ กบข. ลงทุน

เง�นเฟอ สงผลตอการลงทุนของ กบข. อยางไร
การลงทุนของ กบข. เนนการลงทุนกระจายหลากหลายสินทรัพย
เชน เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารหนี้ หุนในประเทศ หุนตาง
ประเทศ อสังหาริมทรัพย และสินคาโภคภัณฑ เชน ทองคำ น้ำมัน เนือ่ งจาก
การลงทุนของ กบข. เปนการลงทุนโดยมุง เนนผลตอบแทนทีด่ ใี นระยะยาว
ซึ่งสินทรัพยที่ กบข. ลงทุนสวนใหญเปนการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความ
นาเชื่อถือ หุน ของบริษทั ทีม่ พี น้ื ฐานดี มีผลประกอบการดีสม่ำเสมอ และเปน
ธุรกิจชั้นนำของโลก แตมลู คาของสินทรัพยตา งๆ นีจ้ ะถูกประเมินราคาตาม
ราคาตลาดและคำนวณเปนมูลคาตอหนวย (NAV/Unit) ดังนั้นหากมูลคา
สินทรัพยปรับเพิม่ ขึน้ ก็จะทำใหมลู คาตอหนวยปรับเพิม่ ขึน้ สงผลใหยอดเงิน
ของสมาชิกปรับเพิม่ ขึน้ ตามไปดวย
ดังนัน้ กบข. จึงมีแผนลงทุนใหสมาชิกเลือกตามระดับความเสีย่ ง
ที่สมาชิกแตละคนสามารถยอมรับได ซึ่งในแตละแผนการลงทุนมีนโยบาย
การลงทุนในตราสารหนี้ หุน อสังหาริมทรัพย หรือสินทรัพยอน่ื ๆ ในสัดสวน
ที่แตกตางกัน ในบทความนี้ จะขอกลาวถึง สินทรัพยที่เปน ตราสารหนี้
และ หุน ซึ่งเปนสินทรัพยที่ กบข. ลงทุนเปนสวนใหญและกระจายอยู
ในหลายแผนลงทุน

หุน หรือตราสารทุนที่ กบข. ลงทุนในแผนการลงทุนตางๆ เชน
แผนหลัก แผนหุน 35 แผนหุน 65 แผนสมดุลตามอายุ แผนหุน ตางประเทศ
และแผนหุนไทย ปจจุบันภาวะเงินเฟอของสหรัฐในเดือนมกราคม 2565
ปรับสูงขึ้นถึง 7.5% ซึ่งสูงสุดในรอบ 40 ป ทำใหเกิดภาวะราคาสินคาและ
บริการปรับราคาแพงขึ้นจนนำไปสูความกังวลวาจะเกิดภาวะฟองสบูแตก
หรือไม จึงมีการคาดการณวาธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายในป 2565 นี้ นักลงทุนจึงเริ่มเคลื่อนยายเงินลงทุนออกจาก
ตลาดหุน สงผลใหตลาดหุนปรับตัวลดลงโดยเฉพาะตลาดหุนประเทศที่
พัฒนาแลว จึงทำใหในระยะสั้นนี้สมาชิกที่เลือกแผนลงทุนที่มีหุนผสมอยู
อาจจะเห็นยอดเงินบัญชีปรับลดลงได ยิ่งมีสัดสวนหุนมากยอดเงินก็อาจ
ลดลงมากตามไปดวย เนือ่ งจากมูลคาตอหนวย (NAV/Unit) ของแผนลงทุน
ปรับลดลง ซึ่งมูลคาตอหนวยนี้เปนมูลคาที่ถูกประเมินตามราคาตลาด
(Mark to Market) แตจำนวนหนวยลงทุนของสมาชิกยังคงเทาเดิม หาก
สมาชิกนำสงเงินเขามาใหมในแตละเดือนก็จะไดรับจำนวนหนวยลงทุนที่
เพิม่ มากขึน้ ทัง้ นีห้ ากอางอิงเหตุการณทเ่ี คยเกิดขึน้ ในอดีตเมือ่ มีความชัดเจน
เรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็จะทำใหตลาดหุนกลับสูภาวะปกติ ก็จะทำให
ยอดเงินของสมาชิกกลับมาเพิ่มขึ้นได เนื่องจากหุนที่ กบข. ลงทุนเปน
หุนพื้นฐานดี
แมวาระดับเงินเฟอในประเทศไทยจะอยูในระดับที่ไมสูงมาก
เมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ๆ เมือ่ เศรษฐกิจเริม่ ทีจ่ ะฟน ตัว เงินเฟอก็อาจจะ
เพิม่ ขึน้ สิง่ สำคัญของการลงทุน คือการกระจายความเสีย่ ง เพราะแตละ
สินทรัพยลงทุนมีปจ จัยทีม่ ผี ลกระทบตอราคาทำใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
หรือปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา ดังนัน้ การศึกษาหาขอมูลและวางแผนการ
ลงทุนใหเหมาะสมกับระดับความเสีย่ งทีต่ นเองยอมรับไดจะสามารถชวย
สรางโอกาสใหผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและที่สำคัญสามารถชนะ
เงินเฟอไดเพื่อใหเรามีเงินใชอยางเพียงพอในยามเกษียณ ...
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อัปเดตปฏิทินอบรมออนไลน
สำหรับสมาช�ก กบข.
เดือน มีนาคม 2565
ลงทะเบียนหัวขอที่สนใจ!
วางแผนภาษ� สไตลมนุษยเง�นออม

รับชมสด ไมมียอนหลัง!

22

โดย กบข. รวมกับ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

23

เตร�ยมตัวพรอม กอนเกษ�ยณ

25

เลือกสินทรัพย ใหเหมาะกับเปาหมายการเง�น

หัวขออบรมแนะนำสำหรับสมาช�กบรรจุใหม หร�อสมาช�กที่สนใจ!

17

หร�อ

31

สิทธิประโยชนการเปนสมาช�ก กบข.

29

ทว�คาเง�นออมกับ กบข.

21

วางแผนการออมดี มีแตได

เขาใจเสนทางเง�นออม กบข. เร�่มตนวางแผนการออมและลงทุน กับ กบข.
รูจักตนเองดวยการประเมินความเสี่ยงกอนเลือกแผนการลงทุน
ไขขอสงสัย…ถาเกษ�ยณมีบำนาญ แลวทำไมตองเร�่มออมเง�นตั�งแตบรรจุใหม ?
วางแผนการออมแบบไหนดีถึงเหมาะกับสมาช�กที่อายุยังนอย ?

พบกันเวลา 10.00 – 12.00 น. ผานโปรแกรม
ดวน! ลงทะเบียนเขารวมไดที่ www.gpf.or.th เมนูปฏิทินกิจกรรม หร�อ My GPF Application เมนูลงทะเบียนกิจกรรม
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Check Now

อัพเดทราคา
7 บานพักคนชรา
อยูแบบไหน
ตองเตร�ยมเง�นเทาไหร

ตาม

คาดการณป 2565 ประเทศไทยไดกาวเขาสู
“สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ” ซ�่งหมายถึงประชากร 1 ใน 5 ของ
ประเทศไทยมีอายุ 60 ปข�้นไปไดขยับสัดสวนเปนรอยละ 20 ของ
ประชากรทั�งประเทศเร�ยบรอยแลว ซ�่งเปนไปตามเกณฑที่องคการ
อนามัยโลก (WHO) และสหประชาชาติกำหนด เห็นไดชัดจากไลฟ
สไตลของคนยุคปจจุบันที่เร�่มแตงงานชา และมีความตองการมีลูก
นอยลง อีกทัง� หลายคนยังนิยมครองตัวเปนโสดและมีอายุยนื ยาวข�น้
เหลานีต้ า งเปนปจจัยสำคัญทีผ่ ลักดันทำใหจำนวนผูส งู วัยเพ�ม� สูงข�น้
เร�อ่ ยๆ จนบานพักคนชรา หร�อ Nursing Home กลายเปนทางเลือก
ใหมของการวางแผนเกษ�ยณที่ใครหลายๆ คนมองหา คอลัมน
Check Now ฉบับนี้จ�งขอรวบรวมขอมูลของ Nursing Home
มาฝากไวใหเปนขอมูลไดลองศึกษากัน…

1 บานบางแค
(กรุงเทพฯ)

สถานสงเคราะหผูสูงอายุแหงแรกของประเทศไทย เปนบานพัก
คนชราที่มีประวัติศาสตรยาวนาน และราคาถูกเมื่อเทียบกับบานพักคนชรา
อื่นๆ ของภาคเอกชน โดยมีคา ใชจา ยสำหรับหองพักเดีย่ ว 1,500 บาท/เดือน
และสำหรับหองพักคู 2,000 บาท/เดือน ไดรับบริการอาหาร 3 มื้อ แตคา
ใชจายนี้ยังไมรวมคาน้ำคาไฟ และคาบำรุงแรกเขาเพื่อใชซอมแซมปรับปรุง
บาน 300,000 บาท
อัตราคาบร�การเร�่มตน: 1,500 – 2,000 บาท/เดือน
www.banbangkhae.go.th

2 บานเย็นจ�ต
(กาญจนบุร�)

ดูแลผูสูงอายุ ผูปวยระยะพักฟน และสถานพักฟนผูสูงอายุ
มีกจิ กรรมใหผูสูงอายุในแตละวัน ตามความสามารถของแตละบุคคล เพื่อ
สุขภาพทีด่ ที ง้ั รางกายและจิตใจ สถานที่กวางขวางและสะดวกสบาย ดูแล
ตลอด 24 ชั่วโมง ควบคุมดูแลโดยพยาบาล และทีมงานผูเชี่ยวชาญดาน
การดูแลผูสูงอายุ ดูแลผูปวย รวมถึงเจาหนาที่ซึ่งผานการอบรมหลักสูตร
ดูแลผูสูงอายุ และผูปวย
อัตราคาบร�การเร�่มตน: 10,000 บาท/เดือน
www.baanyenjit.com

13
6 ดิษฐราเนอสซ�่งโฮม
(กรุงเทพฯ)

ดูแลผูส งู อายุ และผูป ว ยระยะพักฟน ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยทีมงาน
บริบาลทีไ่ ดรบั การฝกฝนมา ทัง้ ดานการบริบาล ฟน ฟูรา งกายและจิตใจ โดย
ยึดหลักองครวม (Holistic care) ตรวจวัดสัญญาณชีพ เชาและเย็น เจาะ
น้ำตาลตรวจเบาหวาน และอืน่ ๆ พรอมลงบันทึกรายงานอาการผูป ว ย รวมทัง้
บริการเสือ้ ผา พรอมทำความสะอาดเสือ้ ผา ปลอกหมอน ผาปูทน่ี อน อุปกรณ
ตางๆ และกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา โดยมีหองพักใหเลือกหลาก
หลายแบบ
อัตราคาบร�การเร�่มตน: 28,000 – 65,000 บาท/เดือน
www.ditsaranursinghome.com

3 คุณตา คุณยาย เนอรสซ�่งโฮม
(กรุงเทพฯ และนนทบุร�)

ใหบริการเสมือนครอบครัว ในบรรยากาศรืน่ รมย ใกลชดิ ธรรมชาติ
เหมือนอยูบาน บริการครอบคลุมทั้งผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไมได และ
ผูปวยเรื้อรังที่ตองไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง โดยเจาหนาที่ดูแลผูสูงอายุ
ตลอด 24 ชั่วโมง พรอมทั้งอุปกรณและเครื่องมือในการชวยเหลือฉุกเฉิน
ครบครันไดมาตรฐาน มีกจิ กรรมสันทนาการเพือ่ สงเสริมสุขภาพจิตทีด่ ใี หกบั
ผูสูงอายุอีกดวย
อัตราคาบร�การเร�่มตน: 16,000 – 26,000 บาท/เดือน
www.kuntakunyay.com

4 เดอรลี่คลับ เนอรสซ�่งโฮม
(กรุงเทพฯ)

สถานดูแลผูส งู อายุ และผูป ว ยระยะพักฟน ในรูปแบบคฤหาสนหรู
บรรยากาศดี รมรืน่ ประกอบดวยสิง่ อำนวยความสะดวกครบครัน พรอมทัง้
การบริการดูแลและฟนฟูสุขภาพอนามัยทั้งรางกายและจิตใจ โดยทีมงาน
คุณภาพมีประสบการณ มีใจรักในการดูแลผูส งู อายุตลอด 24 ชม. คาใชจา ย
มีหลายระดับราคา ทั้งแบบรายวัน และรายเดือน
อัตราคาบร�การเร�่มตน: 16,000 – 50,000 บาท/เดือน
www.eldercarethailand.com

5 แสนสิร� โฮม แคร

(กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ)

ดูแลผูส งู อายุทม่ี ปี ญ
 หาสุขภาพระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท
มีปญหาดานการชวยเหลือตนเอง โดยเนนการดูแลเสมือนบาน บรรยากาศ
รมรืน่ เงียบสงบ สะอาด ถูกหลักอนามัย มีพยาบาลวิชาชีพดูแลอยางใกลชดิ
ตลอด 24 ชั่วโมง มีการทำกายภาพบำบัดพื้นฐาน โดยนักกายภาพ 1-2
ครัง้ /สัปดาห อีกทัง้ ยังมีบคุ ลากรทางสุขภาพทีช่ ว ยฟน ฟูสขุ ภาพผูส งู อายุ อาทิ
นักกายภาพบำบัด นักโภชนากร เพื่อฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุใหกลับมา
ใกลเคียงปกติมากที่สุด
อัตราคาบร�การเร�่มตน: 18,000 – 25,000 บาท/เดือน
www.sansirihomecare.com

7 จ�ณณ เวลบีอิ�ง เคานตี้
(กรุงเทพฯ)

ใหบริการที่พักและดูแลผูสูงวัยที่ยังมีพลัง และตองการพัฒนา
ศักยภาพ (Active Living) ดวยกิจกรรมที่ออกแบบมาอยางเขาใจธรรมชาติ
ผูส งู อายุ ฟน ฟูสขุ ภาพแบบองครวม ชวยใหผสู งู อายุมสี งั คม พัฒนาการทางดาน
อารมณ สมอง และความจำ ปองกันภาวะสมองเสือ่ มและอัลไซเมอร รวมถึง
การกระตุนและฟนฟูกลามเนื้อใหแข็งแรงในผูสูงอายุ ซึ่งเปนคอนโดมิเนียม
แบบโลวไรส 7 ชัน้ 5 อาคาร มีหอ งพักจำนวน 494 ยูนติ บนเนือ้ ทีก่ วา 140
ไร มีสวนที่พักอาศัย สามารถซื้อกรรมสิทธิ์เปนเจาของหองและสงตอใหลูก
หลาน หรือเขาพักตามแพคเกจก็ได
อัตราคาบร�การเร�่มตน: 33,000 – 71,000 บาท/เดือน
www.jinwellbeing.com

บานพักคนชรา
1. บานบางแค
2. บานเย็นจ�ต
3. คุณตา คุณยาย เนอรสซ�่งโฮม
4. เอลเดอรลี่คลับ เนอรสซ�่งโฮม
5. แสนสิร� โฮม แคร
6. ดิษฐราเนอสซ�่งโฮม
7. จ�ณณ เวลบีอิ�ง เคานตี้

คาใชจายเร�่มตน (บาท)
ตอเดือน
ตอป
รวม 20 ป
1,500
10,000
16,000
16,000
18,000
28,000
33,000

18,000
120,000
192,000
192,000
216,000
336,000
396,000

360,000
2,400,000
3,840,000
3,840,000
4,320,000
6,720,000
7,920,000

หมายเหตุ: คิดจากคาใชจายเร�่มตนของราคาลาสุดในป 2565 สวนใหญรวมอาหาร 3 มื้อ และ
การบร�การจากพยาบาลมืออาช�พ 24 ชั�วโมง ไมรวมคาใชจายอื่น ๆ เชน คาแรกเขา คายา และ
คารักษาพยาบาล

หากใครที่กำลังวางแผนบริหารจัดการเงินเพื่อคุณภาพชีวิต
ในวัยเกษียณอยูละก็ เราหวังวาคอลัมนนี้จะเปนประโยชนและเปนหนึ่ง
ในแรงบันดาลใจของคุณในการเตรียมความพรอมกาวสูชีวิตวัยเกษียณ
อยางมีความสุข เพราะเปาหมายการเกษียณเปนสิง่ สำคัญมากของชีวติ ...

เร�่องทายเลม
โดย เมืองไทยประกันชีว�ต

ทร�คเร�่มตน

วางแผนการเง�น
บร�หารเง�นใหงอกเงย
จดรายรับรายจาย

มองหา

เปนประจำ

รายไดเสร�ม

จัดหมวดหมู

ลงทุน

คาใชจาย

จัดระเบียบ

หนี้สิน

ที่มา : สืบคนเมื่อวันที่ 21/12/64 / Setinvestnow
(ขอมูล ณ วันที่ 27/04/64)

ใหเง�นงอกเงย

@GPFcommunity

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

www.gpf.or.th

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

