วารสาร กบข.
Sep 2021

อยูที่ไหนก็เติมเต็มความรู ได กับ
GPF & SET e-Learning
คอรสเร�ยนออนไลน ฟร�! เพ�่อสมาชิก กบข.

บร�หารเง�นกอนสุดทาย
ใหสุขสบายในวัยเกษียณ

ลงทุนวัยเกา
ใครๆ ก็ทำได
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Deal 4 You

แผนสำรองของสุขภาพ…สมาชิก กบข.
รับสวนลดสูงสุด 20% ที่โรงพยาบาลว�มุต
Happy Money
Happy Retirement

บร�หารเง�นกอนสุดทาย
ใหสุขสบายในวัยเกษียณ

ลงทุนลงทุน
ลงทุนวัยเกา
ใครๆ ก็ทำได

เร�่องทายเลม

สองทางเล�อก “ลด” ภาระ
กับ “รถ” ติดภาระ

คุยกับกองบรรณาธิการ

อยูที่ไหนก็เติมเต็มความรู ได กับ
GPF & SET e-Learning
คอรสเร�ยนออนไลน ฟร�! เพ�่อสมาชิก กบข.

วารสาร กบข.
Sep 2021

อยูที่ไหนก็เติมเต็มความรู ได กับ
GPF & SET e-Learning
คอรสเร�ยนออนไลน ฟร�! เพ�่อสมาชิก กบข.

บร�หารเง�นกอนสุดทาย
ใหสุขสบายในวัยเกษียณ

ลงทุนวัยเกา
ใครๆ ก็ทำได

SEP 2021
เดือนนีน้ า จะเปนการทำงานเดือนสุดทายของสมาชิก
กบข. หลายๆ ทาน เมื่อตองเกษียณอายุราชการแลว เชื่อวาจะ
เกิดการปรับตัวอยางมาก ทั้งในดานชีวิตประจำวัน การเงิน
สำหรับวารสารฉบับนี้ไดรวบรวมขอมูลที่จำเปน
สำหรับผูเกษียณ ทั้งการวางแผนวาจะทำอะไรบาง เชน การ
ตรวจสอบสิทธิตา งๆ ทีไ่ ดรบั การวางแผนการใชเงินหรือบริหาร
เงินหลังเกษียณ วิธีการทำเรื่องขอรับเงินจะตองดำเนินการ
อย า งไร ควรเริ ่ ม อย า งไร เพื ่ อ ให ทุ ก ท า น Happy Money
Happy Retirement
คอลั ม น ล งทุ  นลงทุ น มี แ นวทางลงทุ นหารายได
หลังจากเกษียณอายุราชการ ซึ่งเมื่อรายไดประจำลดลง แต
ความจำเปนในชีวิตประจำวันเทาเดิม และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
การมีรายไดเสริมเขามา จะชวยทำใหลดปญหาการมีเงินไมพอใช
หลังเกษียณดวย
ทายนี้ กองบรรณาธิการวารสาร กบข. ขอใหสมาชิก
กบข. ที่เกษียณอายุราชการ มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และ
มีความสุขตลอดชวงวัยเกษียณ

กองบรรณาธิการ

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

พ�รทัศน ชัยอภินันทิมา
ว�รญา พ�สุทธิ์พ�บูลวงศ
ชนษ�ชนก อยูชมวงษ�
สุนทร�ยา ชางดำ
ชาญว�ทย ลัภโต
ปรัชญาภรณ มกุลพานิช
กัญญา ศิร�วราดร
นันทนภัส จันทเสร�นนท
ศุทธว�ร มงคลสินธุ
ประภาวรรณ ทองไข
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อยูที่ไหนก็เติมเต็มความรูได กับ

GPF & SET e-Learning
คอรสเร�ยนออนไลน ฟร�!
เพ�่อสมาช�ก กบข.

เมื่อสถานการณแพรระบาดของเช�้อ
ไวรัส COVID-19 ยังไมมที ที า วาจะจบลงงาย ๆ
แนนอนวาการเร�ยนรู ในรูปแบบออนไลนคือ
การเร�ยนทีต่ อบโจทยมากทีส่ ดุ ในยุคนี้ และยัง
ชวยลดขอจำกัดทำใหการหาความรูเพ��มเติม
ไมใชเร�่องที่ยุงยากอีกตอไป คอลัมน GPF
EXPERIENCE ฉบับนี้ จ�งขอแนะนำอีกหนึ่ง
บร�การเพ�อ่ สมาช�ก กบข. ทีท่ ำใหทกุ คนสามารถ
เติมเต็มความรูไดทุกที่ทุกเวลา และยังไดใช
เวลาวางที่มีเพ��มข�้นจากการ Work From
Home มาเร�ยนออนไลนกันไดอีกดวย…

เพราะการเร�ยนรูนั�นหยุดไมได!
GPF & SET e-Learning คือคอรสเรียน
ออนไลนที่ผสมผสานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย พรอม
บทเรียนทีค่ ดั เลือกมาเพือ่ ใหเหมาะกับสมาชิก กบข.
โดยเฉพาะ เรียกไดวาเปนแหลงความรูการเงินการ
ลงทุนแบบดิจทิ ลั ทีช่ ว ยใหสมาชิกสามารถลงทะเบียน
เขาเรียนไดฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ดวย 2 ชองทาง
การเรียนรูที่เชื่อมตอกับบทเรียนไดงาย ๆ ผาน
My GPF Website และ My GPF Application
โดยความร ว มมื อ ในการพั ฒ นาระบบ และการ
สนั บ สนุ น หลั ก สู ต รจากตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทย (ตลท.) ดวยเนือ้ หาทีค่ รอบคลุมความรู
การวางแผนการเงินการลงทุน สอนโดยวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญ โดดเดนดวยบทเรียนที่ใหความรูแบบ
Step by Step ทำใหสะดวกและงายตอการเรียนรู
จากการแบงหลักสูตรเปนบทเรียนยอย พรอมบท
ทดสอบวัดความรูก อ นและหลังการเรียนในแตละ
หลักสูตรอยางมีมาตรฐาน อีกทัง้ ผูเ ขาเรียนยังสามารถ
ขอรับวุฒิบัตรหรือใบ e-Certiﬁcate ไดอีกดวย

แนะนำหลักสูตร
1. เง�นทองตองวางแผน

วิทยากร ดร.อัจฉรา โยมสินธุ
เรียนรูเทคนิคและวิธีการวางแผนจัดการเงินอยางเปนระบบ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งใจไว และสามารถตอยอดความมั่งคั่งไปสูการมีอิสรภาพ
ทางการเงินได

2. วางแผนเกษ�ยณ สไตลมนุษยเ ง�นเดือน

วิทยากร คุณชยุต ปริญญาธนกุล
เรียนรูเทคนิคการเพิ่มเงินออม และวิธีการสะสมความมั่งคั่งในระยะยาว
เพื่อเปาหมายเกษียณ สไตลมนุษยเงินเดือน

3. วางแผนการเง�นหลังเกษ�ยณ สไตลวัยเกา

วิทยากร คุณเกียรติศักดิ์ ลิมปเจริญกุล
เรียนรูเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการเงินหลังเกษียณ เพื่อเตรียมพรอม
กาวสูชีวิตหลังเกษียณอยางมีความสุข

4. วางแผนภาษ� สไตลมนุษยเ ง�นออม

วิทยากร คุณเสริมศักดิ์ มัยญะกิต
เรียนรูสิทธิประโยชนและเงื่อนไขตางๆ ในการลดหยอนภาษีเพื่อใหสามารถ
วางแผนภาษีและเพิ่มเงินออมไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ�ยง

วิทยากร ดร.อัจฉรา โยมสินธุ
เรียนรูหลักการและความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอ
สังคมไทย ทั้งระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ ตลอดจน
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
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เขาเร�ยนไดงาย ๆ ผาน 2 ชองทาง

1. My GPF Website
1 เขาเว�บไซต www.gpf.or.th และคลิกเขาสูระบบ My GPF

4 คลิกเลือก หลักสูตรที่สนใจ
3 คลิก “เมนูอื่นๆ” และ คลิกเลือก
“GPF & SET e-Learning”

2 กรอก User และ Password เพ�่อเขาสูระบบสมาช�ก
(กรณียังไมเคยลงทะเบียนตองลงทะเบียนกอน)

เมื่อลงทะเบียนเขาสูเว็บไซต และเลือกหลักสูตรที่ตองการเรียนเรียบรอยแลว ผูเรียนสามารถดาวนโหลดเอกสารประกอบการบรรยายไวกอน
หรือจะเลือกดาวนโหลดภายหลังก็ได หลังจากนั้นจะมีแบบทดสอบกอนเขาสูบทเรียนจำนวน 5 ขอ จำกัดเวลา 15 นาที กอนเขาสูบทเรียนตอไป
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หลังจากที่เขาเรียน และทำความเขาใจเนื้อหาตามที่วิทยากรไดบรรยายจนครบทุกบท
ตามที่กำหนดแลว จะมีบททดสอบวัดความรูความเขาใจหลังเรียน เพื่อใหผูเรียนไดประเมินตนเอง
5 ขอ จำกัดเวลา 15 นาที ตามดวยแบบทดสอบเพื่อวัดความรู โดยมีขอสอบอีก 10 ขอ จำกัดเวลา
30 นาที และเมื่อผลการทดสอบไดคะแนนไมนอยกวา 70% ของคะแนนรวม จะมีขอความขึ้นวา
“ผานการเรียน และการทดสอบตามที่กำหนด คลิกที่นี่เพื่อรับวุฒิบัตร” ซึ่งผูเรียนสามารถขอรับ
วุฒิบัตรเพื่อเปนการยืนยันวาไดผานการเรียนครบถวนตามหลักสูตรเรียบรอยแลว และสามารถพิมพ
วุฒิบัตรดวยตนเองไดทันที เพียงเทานี้ก็จบหลักสูตร ทั้งนี้หากผูเรียนไมสามารถเรียนตอเนื่องจบ
หลักสูตรไดทันที ก็ยังสามารถกลับเขามาเรียนตอในบทเรียนที่คางไวไดอีกดวย

2. My GPF Application
สำหรับใครที่มีแอป กบข. ไวในมือถืออยูแลว เพียงเขาสูหนาหลักของแอปพลิเคชัน และกดที่ไอคอนเมนูรวม (รูปกลองสี่เหลี่ยม) ที่มุมขวาดาน
ลางสุดของจอ และกดเลือกเมนู “GPF & SET e-Learning” เพียงเทานี้ก็สามารถเขาสูหนาหลักสูตรไดเลย

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ

ยินดีตอนรับ

เพ��มพูน รักการออม

บัตรสมาช�ก

บัญช�ของฉัน

สิทธิพ�เศษ

เลือกแผนการลงทุน

ออมเพ��ม

นัดหมายบร�การขอมูลการเง�น

คุยกับบอท

แผนเกษ�ยณของฉัน

ประเมินความเสี่ยง

ความรูคูการออม

รูแลวอยารอชา...รีบมาเติมเต็มความรูกับ GPF & SET e-Learning กันเถอะ ! ...

atch & Learn

หลักสูตร e-Learning เพ�่อสมาช�ก กบข.
เขาเร�ยนผานคอมพ�วเตอร หร�อมือถือสมารตโฟนก็ได
เร�ยนไมจบ กลับมาตอได

inancial Literacy

5 หลักสูตรวางแผนทางการเง�น

1. เง�นทองตองวางแผน
2. วางแผนเกษ�ยณ สไตลมนุษยเง�นเดือน
3. วางแผนการเง�นหลังเกษ�ยณสไตลวัยเกา
4. วางแผนภาษ� สไตลมนุษยเง�นออม
5. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยง

พ�เศษ!

ome

เร�ยนรูฟร�ไดที่บาน
มีวุฒิบัตรหลังจบหลักสูตร

สมาช�ก กบข. ที่เร�ยนจบหลักสูตรวางแผนการเง�น
หัวขอใดก็ได และไดรับวุฒิบัตร
เพ�ยงแชรหัวขอที่ช�่นชอบ พรอมบอกเหตุผล สงมาที่ gpfmember@gmail.com
ลุนรับเลย! ของรางวัลพ�เศษจาก กบข. สงตรงถึงมือ
หมดเขต ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

เพ�ยงเขา My GPF Application หร�อ
My GPF Website กดเลือกเมนู
“GPF&SET e-Learning”
จากนั�นลงทะเบียนเขาเร�ยนตามขั�นตอน

สแกนเพ�่อเขา
สแกนเพ�่อเขา
My GPF Application My GPF Website

สำหรับมือถือ

สำหรับคอมพ�วเตอร
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แผนสำรองของสุขภาพ…สมาช�ก กบข.
รับสวนลดสูงสุด

20% ที่โรงพยาบาลว�มุต

ในว�กฤตการณ ณ ปจจุบัน เราไมสามารถคาดเดาไดเลยวาโรคระบาดรายแรงอยางเช�้อไวรัส COVID-19 จะสงผล
กระทบอะไรกับเราอยางกะทันหันหร�อไม เชน เราหร�อคนในครอบครัวอาจจะเปนผูติดเช�้อ ดังนั�นการเตร�ยมแผนสำรองของ
สุขภาพกรณีเกิดเหตุไมคาดคิด จ�งเปนอีกหนึ่งสิ�งสำคัญนอกเหนือจากการปองกันในช�ว�ตประจำวันอยางการหมั�นลางมือ
หร�อสวมใสหนากากอนามัย
Deal4You ฉบับนี้ขอแนะนำดีลพ�เศษจากโรงพยาบาลว�มุต พหลโยธิน ไวเปนอีกหนึ่งทางเลือกเร�่องสวัสดิการ
สุขภาพสมาช�ก กบข. และครอบครัว รับสวนลด 20% คาบร�การรถพยาบาล และรับสวนลด 10% คาหอง คายา สามารถดู
รายละเอียดเพ��มเติมและกดรับสิทธิ์ไดที่ My GPF Application

สมาช�ก กบข. & ครอบครัว

ลดทันที

10% 20%
คาหอง คายา

คาบร�การรถพยาบาล
(เฉพาะเปนผูปวยใน)

ไมมียอดขั�นตํ่า ไมจำกัดครั�ง
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ในเดือนกันยายนนี้ ถือเปนการทำงานเดือนสุดทายของขาราชการทีม่ อี ายุครบ 60 ป ทีจ่ ะตองเกษ�ยณอายุราชการ
ผูเกษ�ยณทุกทานเตร�ยมพรอมกันหร�อยัง?
การวางแผนวาจะทำอะไรบาง เชน การตรวจสอบสิทธิตางๆ ที่ไดรับ การวางแผนการใชเง�นหร�อบร�หารเง�น
หลังเกษ�ยณ ว�ธีการทำเร�่องขอรับเง�นจะตองดำเนินการอยางไร ควรเร�่มอยางไร เร�่องจากปกมีคำตอบ…..

ในขั�นตอนแรกผูเกษ�ยณควรเช�กตัวเอง
กอนทำเร�่องขอรับเง�น กบข. ดังนี้
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เช็ควาจะเลือกรับสิทธิอะไรเมื่อเกษียณ ไมวาเปนสิทธิการขอรับ
เงินบำเหน็จ หรือสิทธิการขอรับเงินบำนาญ จะตองนำมาเปรียบเทียบกัน
โดยเงินบำเหน็จคือการรับเงินกอนครั้งเดียวจากภาครัฐ โดยจะ
ไมไดรับเงินอื่นๆเพิ่มเติมแลว และไมสามารถเบิกคารักษาพยาบาลได
กรณีรับเงินบำนาญ ภาครัฐจะจายเงินเปนรายเดือนใหทุกเดือน
ไปจนถึงเสียชีวติ ไดรบั บำเหน็จดำรงชีพทีร่ ฐั ใหในอัตรา 15 เทาของบำนาญ
รายเดือน แตไมเกิน 400,000 บาท รวมถึงสามารถเบิกคารักษาพยาบาลได
เมื่อเสียชีวิตไปแลวภาครัฐก็จะใหเงินบำเหน็จตกทอดอีก 1 กอนจาย
ใหแกทายาท

2

ควรเช็กความตองการในการขอรับเงินคืน เมื่อจะเกษียณแลวจะ
ขอรับเงินคืนจาก กบข. แบบไหน ตองการขอรับคืนทัง้ จำนวน หรือยังอยากให
กบข. บริหารเงินตอให โดยเลือกออมตอไวกอน ถาจะออมตอจะเปลี่ยน
แผนการลงทุนหรือไม เพื่อใหเหมาะกับการบริหารเงินหลังเกษียณ

โดยผูท จ่ี ะเกษียณสามารถพิจารณาการออมตอกับ กบข. ได ซึง่ มี
ขอดี คือการใหเงิน กบข. ที่มีทำงานแทนเรา โดยเงินที่ออมตอกับ กบข.
จะไดรบั ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึง่ กบข. มีผเู ชีย่ วชาญในดานการบริหาร
เงินมาดูแลใหแกสมาชิก ทีส่ ำคัญผลตอบแทนทีไ่ ดสมาชิกจะไดรบั การยกเวน
ภาษีอีกดวย แนวทางในการเลือกออมตอ กบข. มีใหสมาชิกเลือกอยู 4
แนวทาง คือ
สมาชิกทีย่ งั ไมมแี ผนใชเงิน สามารถเลือกรูปแบบที่ 1 คือออมตอ
ทัง้ จำนวน ซึง่ สมาชิกทีป่ ระสงคให กบข. บริหารเงินออมทีไ่ ดรบั เมือ่ ออกจาก
ราชการทั้งหมดตอไป
สมาชิกทีม่ คี วามตองการใชเงินอยางตอเนือ่ ง สามารถเลือกรูปแบบ
ที่ 2 คือทยอยรับเงินเปนงวดๆ ซึง่ สมาชิกทีค่ วามประสงคทยอยขอรับเงินออม
ทีไ่ ดเมือ่ ออกจากราชการเปนรายงวด ไมวา จะเปนงวดรายเดือน ราย 3 เดือน
ราย 6 เดือน หรือรายป โดยแตละงวดตองไมต่ำกวา 3,000 บาท ขณะ
เดียวกันก็ยังไดผลประโยชนที่งอกเงยจากเงินออมในสวนที่ กบข. ยังคง
บริหารจัดการใหอยู
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สมาชิกทีม่ แี ผนการใชเงินเพียงจำนวนหนึง่ สวนทีเ่ หลือยังประสงค
ให กบข. ยังคงบริหารจัดการสามารถเลือกรูปแบบที่ 3 ขอรับเงินบางสวน
ที่เหลือให กบข. บริหารตอ ซึ่งสมาชิกที่มีความประสงคขอรับเงินออมที่ได
รับเมือ่ ออกจากราชการไปกอนสวนหนึง่ สวนทีเ่ หลือให กบข. บริหารตอไป
สมาชิกที่มีแผนการใชเงินกอนเพียงจำนวนหนึ่ง สวนที่เหลือ
ทยอยใช สามารถเลือกรูปแบบที่ 4 ขอรับเงินบางสวน ที่เหลือทยอยรับเงิน
เปนงวดๆ ซึ่งสมาชิกมีความประสงคขอรับเงินออมที่ไดรับเมื่อออกจาก
ราชการไปกอนสวนหนึ่ง สวนที่เหลือทยอยขอรับเปนรายงวด โดยสมาชิก
สามารถจะเลือกไดวาเปนงวดรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือ
รายป โดยแตละงวดตองไมต่ำกวา 3,000 บาท

หลักเกณฑการออมตอจะมีดังนี้
1 ยอดเงินในบัญชีไมตำ่ กวา 35,000 บาท ณ วันทีย่ น่ื คำขอ โดยมีเอกสาร
หลักฐานถูกตองครบถวน

2 ยอดเงินขัน้ ต่ำรายงวดไมตำ่ กวางวดละ 3,000 บาท
3 กบข. จะโอนเขาบัญชีธนาคารเพียงวิธีเดียวเทานั้น
4 กรณีผูบริหารตอเสียชีวิต กบข. จะจายใหผูจัดการมรดกเทานั้น โดย

ขั�นตอนการขอรับเง�นคืน ซ�่งสมาช�ก
สามารถเลือกดำเนินการดังนี้
1 สมาชิกติดตอทำเรื่องขอรับเงินคืนกับหนวยงานตนสังกัด เพื่อกรอก

ใชเอกสารประกอบการขอรับเงินคืน คือสำเนาคำสั่งศาลตั้งผูจัดการ
มรดก และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผูจัดการมรดก

เอกสารการขอรับเงินคืน โดยเอกสารที่ใชในการขอรับเงินคืนมีดังนี้

5 สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงความถี่ในการ

สำเนาประกาศเกษี ย ณหรื อ คำสั ่ ง ออกจากราชการ พร อ ม
เจาหนาที่เซ็นรับรองสำเนาถูกตอง
สำเนาหนังสือสัง่ จายบำนาญ พรอมเจาหนาทีเ่ ซ็นรับรองสำเนา
ถูกตอง

รับเงินคืนปละ 2 ครั้ง ตามปปฏิทินโดยเลือกดำเนินการดังนี้

กรอกแบบแจงเปลีย่ นแปลงขอมูลผูแ จงความประสงคใหกองทุน
บริหารตอหรือทยอยรับเงิน (แบบ กบข. บต 002/2555) เวนแต
กรณีมีเหตุจำเปนตองเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินหรือความถี่ในการ
ขอรับเงินนอกเหนือจากที่กำหนด ใหเลขาธิการคณะกรรมการ
กบข. พิจารณาเปนรายกรณี
ผาน Application บนมือถือ ที่บริการ My GPF Application
โดย เลือก เมนู “บัญชีของฉัน” และเลือก “รายละเอียดการ
ออมตอ” หรือ ผานเว็บไซต กบข. ที่บริการ My GPF Website
โดย เลือก เมนู “บัญชีของฉัน” และเลือก “เปลีย่ นแปลงรูปแบบ
การออมตอ”

แบบขอรับเงินคืน กบข. รง 008/1/2555

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกตอง (กรณี
เลือกโอนเงิน) โดยจัดสงมายัง กบข. ที่ สวนงานการจายเงินคืน
สมาชิกพนสภาพ ตู ปณ.12 ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341

2 หนวยงานตนสังกัดสามารถเลือกบันทึกขอมูลการขอรับเงินคืนผาน
ระบบ e-Pension โดยไมตอ งสงเอกสารดังกลาวขางตนมายัง กบข.

3 สมาชิกทำการขอรับเงิน กบข. พรอมกับการขอรับเงินบำเหน็จหรือ

บำนาญ ผ า นระบ e-Filing ของ กรมบั ญ ชี ก ลาง ซึ ่ ง ในกรณี น ี ้
เจาหนาที่หนวยงานไมตองสงเอกสารการขอรับเงินคืนมายัง กบข.
เชนกัน ...
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โดย ศูนย ใหคำปร�กษาทางการเง�น

บร�หารเง�นกอนสุดทาย
ใหสุขสบายในวัยเกษ�ยณ
เดือนกันยายนของทุกปแตละองคกรก็จะมีคนเกษ�ยณ
อายุราชการเพ��มมากข�้นมีการจัดงานรวมแสดงความยินดีกับรุนพ�่
ที่เกษ�ยณ แตสำหรับคนที่เกษ�ยณอาจมีทั�งเร�่องดีใจและมีเร�่องที่
ทำใหกังวลใจอยูไมนอย เนื่องจากจะตองปรับตัวหลังเกษ�ยณทั�ง
การดำเนินช�ว�ตประจำวันที่เปลี่ยนไปและการใชจายที่จะตองดูแล
มากข�้นเนื่องจากรายไดที่มีลดลง
ใครที่วางแผนไวลวงหนาทั้งเรื่องแนวทางการใชชีวิตและเตรียม
เก็บเงินกอนสำรองไวสำหรับใชจายในชีวิตหลังเกษียณอยางเพียงพอ
ก็สามารถสามารถเลือกใชชีวิตในแบบเกษียณสุขไดตามที่ความตองการ แต
การมีเงินกอนเตรียมไวสำหรับใชจายอยางเดียวคงไมพอตองวางแผนการใช
เงินดวย ไมอยางนั้นเงินกอนที่มีก็จะหมดลงอยางรวดเร็ว ซึ่งเรามักจะไดยิน
คำกลาวทีว่ า “นาเสียดาย ถาตายแลวใชเงินไมหมด แตนา สลดถาใชเงินหมด
แลวยังไมตาย” การมีเงินไมเพียงพอใชในชีวติ หลังเกษียณถือเปนความเสีย่ ง
อยางหนึง่ ทีบ่ น่ั ทอนทัง้ สุขภาพใจและสุขภาพกาย จึงเปนเรือ่ งทีน่ า คิดวาหาก
เราตองการจะเกษียณอยางมีความสุข จะทำอยางไรใหเงินเพียงพอใชในชวง
ชีวิตอีก 20 – 25 ปหลังเกษียณหรือจนกวาจะถึงวันสุดทายของชีวิต มีคำ
แนะนำเพื่อเปนแนวทางในการบริหารเงินกอนสุดทายเพื่อใหมีเงินใชอยาง
สุขสบาย ดังนี้

กำหนดคาใชจายตอเดือนหลังเกษ�ยณ
เมื่อเกษียณแลวรายไดลดลงแตรายจายที่มียังคงเกิดขึ้นอยาง
ตอเนือ่ ง วิธที จ่ี ะชวยควบคุมคาใชจา ยไดคอื การจดบันทึกบัญชีรายรับรายจาย
วิธีนี้จะชวยใหเรารูคาใชจายที่ชัดเจนและยังสามารถกำหนดงบประมาณคา
ใชจา ยทีต่ อ งใชในแตละเดือนไดตามระดับความเปนอยู เชน คาอาหาร คาน้ำ
คาไฟ คาสาธารณูปโภคตางๆ รวมถึงคาผอนชำระตางๆ ที่ยังคงคางอยู
(ถามี) นอกจากคาใชจายในชีวิตประจำวันแลวยังตองเผื่องบประมาณ
สำหรับคาใชจายกรณีพิเศษดวยอยาง เชน คาทองเที่ยว คาดูแลสุขภาพ
คาบริจาคหรือทำบุญ คารักษาพยาบาล เปนตน สำหรับคนที่คำนวณคา
ใชจา ยแลวพบวาเงินทีม่ อี าจไมเพียงพอ ตองรีบวางแผนควบคุมและลดคาใช
จายที่ไมจำเปนหรือจำเปนนอยทีส่ ดุ ลงบาง กอนทีจ่ ะสายเกินไปเพือ่ ใหเงินที่
มีเพียงพอสำหรับใชจายตลอดจนชีวิตวัยเกษียณ

แบงเง�นกอนลงทุนทว�คาเง�นออม

เมื่อใกลถึงวันที่จะเกษียณแลวสิ่งแรกควรทำคือสำรวจแหลงที่มา
ของรายไดวา มาจากชองทางไหนบาง โดยแบงกลุม รายไดทเ่ี ปนเงินกอนหรือ
รายไดประจำใหชัดเจน เงินกอนที่จะไดรับหลังจากที่ออกจากงาน เชน เงิน
บำเหน็จ RMF SSF เปนตน สวนเงินทีเ่ ปนรายไดประจำหรือจายออกมาเปน
งวดๆ ทั้งรายปและรายเดือน เชน เงินบำนาญหรือเงินสวัสดิการของรัฐ
เงินคืนจากประกันบำนาญ เปนตน ซึ่งการแบงกลุมรายไดจะทำใหมองเห็น
ภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นชวยใหบริหารเงินไดงายขึ้น จะไดรูวาตอนนี้มีเงินอยู
เทาไร จะตองนำไปใชจายสวนใดบาง เงินที่มีอยูจะใชไดอีกกี่ป

เมื่อประมาณการยอดเงินที่ตองใชในแตละเดือนไดแลว ควร
วางแผนแบงเงินสำหรับใชจายอยางนอย 6-12 เดือนไวในบัญชีออมทรัพย
สวนที่เหลือควรแบงเงินไปลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได เพื่อใหไดผล
ตอบแทนหรือตอยอดเงินทุนใหงอกเงยเพิ่มมากขึ้น การจัดสัดสวนเงินลงทุน
ควรเนนความปลอดภัยของเงินตน ลงทุนในทางเลือกที่ใหผลตอบแทน
สม่ำเสมอและไมนอยกวาเงินเฟอ ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง
และไมควรลงทุนหากไมมคี วามรูห รือยังไมเขาใจรูปแบบการลงทุนนัน้ มากพอ
เพราะหากตัดสินใจผิดพลาดโอกาสทีเ่ ริม่ สะสมเงินลงทุนใหกลับมาเทาเดิมนั้น
ไมงายเลย สำหรับผูไมเคยมีประสบการณในการลงทุนมากพอแนะนำ
ใหลงทุนในกองทุนรวม หรือแจงออมตอกับ กบข. เพราะมีมืออาชีพคอย
บริหารจัดการให

เคลียรหนี้สินที่มีใหเหลือนอยที่สุด

ทำงานเสร�มสุขชวยสรางรายได

หนี้สินถือเปนประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งที่สะทอนถึงความมั่นคงใน
ชีวิต แมวาเราจะมีรายไดในจากเงินบำนาญหรือสวัสดิการของรัฐในทุกๆ
เดือน แตการที่จะตองนำเงินไปจายชำระหนี้ในแตละเดือนนั้นอาจสงผล
กระทบตอเงินสำหรับคาใชจายในสวนอื่นๆตามไปดวย ดังนั้นหลังจากที่
คำนวณเงินไดจากแหลงตางๆ แลว ควรสำรวจหนี้สินดวยวามีหนี้อะไรเหลือ
อยูบาง ปจจุบันมียอดหนี้ที่คงคางเทาไร อัตราดอกเบี้ยเทาไหร มีหนี้สวน
ไหนบางที่สามารถสะสางไดบาง โดยอาจวางแผนแบงเงินกอนไปชำระหนี้ที่
เหลืออยูใหหมดหรือใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะทำได โดยเฉพาะหนี้ที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยสูง เชน หนีค้ า งบัตรกดเงินสด หนีค้ า งบัตรเครดิต หรือสินเชือ่ บุคคล
ตางๆ เปนตน เพื่อลดภาระเงินที่ตองผอนตอเดือนหรือลดภาระดอกเบี้ยที่
ตองจาย แตที่สำคัญไมควรมีหนี้เพิ่มขึ้นอีก

แมเกษียณไปแลวแตหลายคนยังมีไฟในการทำงาน การทำอาชีพ
เล็กๆ นอยๆ ตามความถนัดก็เปนการเพิม่ รายไดอกี ทางหนึง่ เชน เพาะตนไม
ขาย ทำอาหารขาย ทำงานฝ ม ื อ เป น ที ่ ป รึ ก ษาหรื อ วิ ท ยากรถ า ยทอด
ประสบการณ เปนตน แมจะไมไดเงินเปนกอบเปนกำแตก็เปนการคลาย
เครียดหรือแกเหงาไดบาง และยังชวยทำใหมีรายไดเก็บสำรองเผื่อคาใชจาย
ที่เพิ่มขึ้นหรือใชจายเพื่อเพิ่มความสุขในวัยเกษียณไดมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

คำนวณรายไดหลังเกษ�ยณ

ทายนี้สำหรับใครที่เตรียมตัวมาดีก็คงไมมีปญหาตอการใชชีวิต
หลังวัยเกษียณในแบบตองการ แตสำหรับใครทีย่ งั เก็บเงินไดบา งไมไดบา ง
การเขาสูวยั เกษียณอาจไมไดสวยงามอยางทีค่ ดิ ไมมใี ครรูห รอกวาอนาคต
จะเปนอยางไร ดังนัน้ ควรตองเตรียมพรอมวางแผนการเงินอยูเ สมอทัง้ กอน
เกษียณและหลังเกษียณ เพื่อใหใชชีวิตเกษียณสุขไดอยางที่ตองการ ...
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ลงทุนลงทุน

ลงทุนวัยเกา
ใครๆ ก็ทำได

การ
ลงทุนเพื่อเกษียณโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และเงิน

ลงทุน กบข. นัน้ เปนตัวชวยใหผทู เ่ี กษียณสามารถ
สะสมเงินกอนใหญเพื่อนำไปใชจายในชวงวัยหลัง
เกษียณ และเมื่อถึงวันเกษียณ ก็เปนจุดเปลี่ยน
จากการสะสมออมเงิน มาเปนการถอนเงินจาก
การลงทุนเพื่อนำมาเปนคาใชจายตางๆ ในชีวิต
ประจำวัน การบริหารเงินเพือ่ ในวัยหลังเกษียณนัน้
มีความสำคัญไมแพชวงเวลาที่สะสมความมั่งคั่ง
กอนการเกษียณเลยทีเดียว
แมวาจะเกษียณแลวก็ยังตองลงทุน
เพราะผูเกษียณคงไมถอนเงินทั้งหมดมาใชใน
คราวเดียว แตเปนการทยอยถอนเงินออกมาใชจา ย
และคงเหลือเงินกอนใหญลงทุนเพือ่ ใหเงินงอกเงย
ตอไป การบริหารเงินหลังเกษียณจึงควรใหความ
สำคั ญ กั บ การวางแผนการทยอยถอนเงิ น
(Distribution Plan) ใหเพียงพอตลอดชวงเวลา
หลังเกษียณ ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1) คือจัดการเอง (Manual) ซึง่ ทำไดโดย
การทยอยถอนเงิน หรือขายหนวยลงทุนในจำนวน
และเวลาที่ตนเองตองการ ซึ่งปญหาที่มักพบคือ
อาจมีการทยอยถอนเงินเปนจำนวนมากในชวงวัย
เกษียณชวงเริม่ ตน ทำใหมเี งินไมพอใชในชวงเกษียณ
ตอนปลาย สงผลใหคุณภาพชีวิตของผูเกษียณ
ลดลง รูปแบบที่ 2) ซึ่งเปนรูปแบบที่แนะนำ คือ
แบบอัตโนมัติ (Automatic) โดยระบุจำนวนเงิน
ทีต่ อ งการไดรบั ไวลว งหนา เชน บริการ “ออมตอ”
ของ กบข. นั้น สมาชิกที่เกษียณอายุราชการแลว

สามารถฝากเงิ น ให กบข. บริ ห ารต อ และยื ่ น
ความประสงคทยอยถอนเงินออกจากกองทุนเปน
รายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งป รายปได ตาม
จำนวนที่ตองการ สวนเงินที่ยังคงอยูกับ กบข.
ทาง กบข. ก็จะบริหารการลงทุนใหกับสมาชิก
เพื่อไดรับประโยชนจากผลตอบแทนการลงทุน
อยางตอเนือ่ ง สำหรับผูท ม่ี เี งินออมรูปแบบกองทุน
รวมตางๆ ก็สามารถติดตอบริษทั หลักทรัพยจดั การ
กองทุนรวม (บลจ.) เพื่อสอบถามรายละเอียด
เกีย่ วกับกองทุนรวมประเภททีม่ กี ารขายคืนหนวย
ลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) เนื่องจาก
กองทุนรวมประเภทนีจ้ ะมีการขายคืนหนวยลงทุน
ใหกับผูล งทุนเพือ่ ทีผ่ ลู งทุนจะไดมกี ระแสเงินสดไว
ใชจา ย สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมนัน้ ควรเลือก
กองทุนที่อยูในระดับความเสี่ยงไมสูงเกินไปเพื่อให
เหมาะกับผูลงทุนวัยเกษียณ
โดยในชวงกอนเกษียณนั้นผูลงทุนควร
ปรั บ พอร ต การลงทุ น ให ม ี ค วามเสี ่ ย งน อ ยลง
เนือ่ งจากระยะเวลาทีจ่ ะตองเริม่ ถอนเงินใกลเขามา
หากพอรตปรับตัวลดลงจนขาดทุนคงไมดแี น หาก
การลงทุนมีสัดสวนตราสารทุนอยูมากจะทำให
พอรตผันผวน แนะนำเพิม่ สัดสวนตราสารหนีเ้ พิม่
มากขึ้น เมื่อถึงเวลาตองใชเงิน ควรถอนเงินเปน
รายเดือน เพื่อนำมาใชจายเทาที่จำเปน เพราะวา
เงินกอนใหญที่ยังไมไดนำออกมาใช ยังสามารถ
สรางผลตอบแทนจากการลงทุนตอไปได

สำหรับสมาชิก กบข. จะสามารถเลือก
แผนสมดุลตามอายุเกษียณอายุ 60 ป ซึง่ จะมีการ
ปรับลดสัดสวนหุน ลงใหกบั สมาชิกจนเหลือสัดสวน
หุนไมเกินรอยละ 10 เมื่ออายุสมาชิกครบ 60 ป
แตถา สามารถรับความเสีย่ งไดปานกลาง อาจเลือก
นโยบายลงทุนแบบสมดุล ซึ่งจะมีการลงทุนใน
หลายสินทรัพยทง้ั หุน ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย
สินทรัพยทางเลือกตาง ๆ เปนการกระจายความ
เสี่ยงและสรางผลตอบแทนในระยะยาว สำหรับ
สมาชิก กบข. นัน้ สามารถเลือกลงทุนในแผนหลัก
อยางไรก็ตามผูลงทุนวัยเกษียณ ควรมี
เงินสำรองไวใชจายยามฉุกเฉินเผื่อมีเหตุการณ
ไมคาดคิด โดยควรเตรียมไวเงิน 3-6 เทาของคาใช
จายเฉลีย่ ตอเดือน ซึง่ เปนเงินทีต่ อ งกันออกมาจาก
การลงทุนสวนอื่น ๆ โดยอาจพักเงินสวนนี้ไวใน
กองทุนรวมตลาดเงินหรืออาจเปดบัญชีธนาคาร
ประเภทเงินฝากดิจิทัล ซึ่งเปนเงินฝากที่ไมมีสมุด
บั ญ ชี ต อ งทำรายการผ า น Mobile Banking
เทานั้น ซึ่งเงินฝากประเภทนี้ใหดอกเบี้ยสูงถึง
รอยละ 1.5 – 2.0 (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของแตละ
ธนาคาร) การบริหารจัดการเงินเพื่อการเกษียณ
เปนเรื่องสำคัญที่ตองปรับแตงรายละเอียดให
เหมาะกับวัตถุประสงคและขอจำกัดดานการเงิน
ของแตละบุคคล บทความนี้เปนแนวทางเบื้องตน
เทานั้น สำหรับสมาชิก กบข. ที่ตองการปรึกษา
แนวทางการจัดสรรเงินหรือการลงทุนเพื่อการ
เกษี ย ณ สามารถนั ด หมายศู น ย ใ ห ค ำปรึ ก ษา
ทางการเงิน กบข. ไดที่ My GPF Application ...
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News & Activity

กบข. สรางสถิติ 97.44 คะแนน
สูระดับ AA ในการประเมิน ITA Awards
กบข. ควาคะแนน ITA สูงถึง 97.44 คะแนน อยูในระดับ AA
สรางสถิติคะแนนสูงสุดตั้งแตเขารวมการประเมิน ตอกย้ำจุดยืนองคกรที่มี
ธรรมาภิบาลดวยผลคะแนนเต็มดานการแกไขปญหาการทุจริต การเปดเผย
ขอมูล และปองกันการทุจริต มุงมั่นขับเคลื่อนองคกรใหเปนผูนำดานการ
ลงทุนอยางรับผิดชอบในระดับโลก
ดร. ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ (กบข.) เปดเผยวา กบข. เขารับการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) โดยในป
2564 นี้ กบข. สามารถทำคะแนนได 97.44 คะแนน จัดอยูในระดับ AA
ซึ่งเปนการสรางสถิติคะแนนสูงสุดของ กบข. นับตั้งแตเขารับการประเมิน
ITA ตั้งแตป 2562 โดยมีหนวยงานที่เขารวมประเมินทั่วประเทศทั้งสิ้น
8,300 หนวยงาน พรอมทัง้ ไดรบั คะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน ในดาน
การแกไขปญหาการทุจริต การเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต

กบข. มุงมั่นในการดำเนินงานอยางเต็มความสามารถโดยยึด
แนวทางการกำกับกิจการที่ดี ทั้งดานลงทุน งานบริการสมาชิก ตลอดจน
การบริหารสำนักงาน เพื่อเสริมสรางการเปนองคกรแหงธรรมาภิบาลที่
เขมแข็ง โดยเฉพาะการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน เปดเผย โปรงใส และ
ตรวจสอบได พรอมทั้งบูรณาการหลักการลงทุนอยางรับผิดชอบตอสังคม
สิ่งแวดลอม และธรรมาภิบาล (ESG) รวมถึงปจจัยดานสิทธิมนุษยชน
ในกระบวนการทำงานใหครอบคลุมทุกมิติ ตอกย้ำบทบาทการเปนนักลงทุน
สถาบันที่คำนึงความรับผิดชอบของ กบข. ทีพ่ รอมขับเคลือ่ นองคกรใหเปน
ผูนำดานการลงทุนอยางรับผิดชอบของประเทศไทยสูระดับสากล
ทั้งนี้ กบข. ยังคงวางแผนพัฒนาการดำเนินงาน และการกำกับ
ตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส อันจะนำไปสูก ารสงเสริมใหเกิดประโยชนสงู สุดและสราง
ความเชือ่ มัน่ ตอผูม สี ว นไดสว นเสียในทุกภาคสวน ทัง้ ในระดับหนวยงานและ
ในระดับประเทศอยางยั่งยืนตอไป
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กบข. เช�่อมั�นบร�ษัทที่ใหความสำคัญดาน ESG
สามารถสรางผลตอบแทนในระยะยาวไดดี
พรอมแลกเปลี่ยนมุมมองนักลงทุนสถาบัน
ในงานเสวนา “Thailand Focus 2021”
กบข. รวมเสวนาออนไลนในงาน “Thailand Focus 2021”
ภายใตหัวขอ “Accelerating Sustainable Investing in Thai Capital
Market” จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพือ่ แลกเปลีย่ นความรู
ประสบการณการบริหารกองทุนในฐานะนักลงทุนสถาบันที่ใหความสำคัญ
กั บ การลงทุ น ที ่ ค ำนึ ง ถึ ง ป จ จั ย สิ ่ ง แวดล อ ม สั ง คม และธรรมาภิ บ าล
(ESG Investing) พรอมสนับสนุนการขับเคลื่อนการลงทุนอยางยั่งยืนใน
ตลาดทุนไทย
ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ (กบข.) เผยมุมมองของนักลงทุนตอการนำปจจัยดาน
ESG ประกอบการพิจารณาลงทุนวา นักลงทุนทัว่ ไป มักจะมองแคความสำคัญ
ของผลตอบแทนและความเสี่ยงการลงทุน เชน หากบริษ ัทที่ล งทุน มี
ผลประกอบการที่ดี ยอมนำไปสูการสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับนักลงทุน
แตหากบริษทั มีการกระทำทีส่ รางความเสียหายและเกิดผลกระทบดาน ESG
ยอมสรางความเสี่ยงใหกับบริษัท ทำใหนักลงทุนไดรับผลตอบแทนที่ลดลง
และสงผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในบริษทั นัน้ แตสำหรับนักลงทุน
สถาบัน ในฐานะเจาของสินทรัพยที่ลงทุนทั่วโลก (Universal Owner)
จึงตระหนักถึงการมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลกระทบดาน ESG ที่เกิดจาก
การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ลงทุน มีการนำปจจัยดาน ESG มาประกอบ
ในกระบวนการพิจารณาลงทุน ซึ่ง กบข. ในฐานะนักลงทุนสถาบันไดมี
เปาหมายสำคัญ นั่นคือ การลงทุนที่สรางผลตอบแทนและสงผลกระทบ
เชิงบวกตอโลกและสังคม (Impact Investing)

สำหรับขอมูลเชิงลึกที่ใชประกอบการตัดสินในลงทุนอยางยั่งยืน
นั้น ขณะนี้ยังไมมีกลยุทธหรือแบบแผนมาตรฐานสำเร็จรูป (No One Size
Fits All) กบข. จึงไดมีการวางกระบวนการที่จำเปนทั้งหมดเพื่อใหมั่นใจวา
สามารถเขาถึงขอมูลเชิงลึก สำหรับเปนขอมูลประกอบการพิจารณาลงทุน
ไดอยางถูก ตองแมน ยำ นอกจากนี้ กบข. ยังไดเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการลงทุนภายใตกรอบ ESG โดยบูรณาการแนวทางมาตรฐานของ
องคกรชั้นนำระดับสากล ไดแก OECD และ PRI เพื่อจัดทำหลักเกณฑ
ประเมินมาตรฐานดาน ESG โดยเชื่อวา บริษัทที่ใหความสำคัญกับปจจัย
ดาน ESG จะสามารถสรางผลตอบแทนระยะยาวไดดีกวา
นอกจากนี้ การเปดเผยขอมูลดาน ESG อยางมีประสิทธิภาพเปน
สิง่ ทีจ่ ำเปนยิง่ ในขณะเดียวกัน นักลงทุนจะตองตระหนักวา ขอมูลทีเ่ ปดเผย
ไมสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได เพราะแตละแหงมีเกณฑประเมินคะแนน
ดาน ESG ที่แตกตางกัน ดังนั้น การรวบรวมขอมูลเชิงลึกและการประเมิน
ดาน ESG จึงเปนเรื่องทาทายและจะตองพัฒนาตอไป เพื่อใหสอดคลอง
ตามแตละบริบทของสินทรัพยและประเภทธุรกิจไดอยางเหมาะสม ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
“ตลาดทุนไทยสามารถเกิดความยั่งยืนและมีแนวโนมดีขึ้นใน
อนาคตได หากทุ ก ภาคส ว นร ว มมื อ และก า วไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ”
ดร. ศรีกัญญากลาวทิ้งทาย
สำหรับงานสัมมนาออนไลนดงั กลาวจัดขึน้ ภายใตงาน “Thailand
Focus 2021” เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคมทีผ่ า นมา โดยในชวงเสวนานีไ้ ดรบั เกียรติ
จากผูบ ริหารระดับสูงทีเ่ ปนผูเ ชีย่ วชาญดานการลงทุนในตลาดทุนไทย ไดแก
ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการ กบข., ดร. คงกระพัน อินทรแจง ประธาน
เจาหนาทีบ่ ริหาร บมจ. พีทที ี โกลบอล เคมิคอล, ดร.ปติ ตัณฑเกษม ประธาน
เจาหนาทีบ่ ริหาร บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต โดยมีคณ
ุ พิมพรรณ ดิศกุล
ณ อยุธยา ผูอ ำนวยการฝายสงเสริมความรูด า นความยัง่ ยืน ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เปนผูดำเนินรายการ
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WOW

เช�กราคาบานพักคนชรา
เพ�่อใหเกษ�ยณแบบ

“โสด สุข สบาย”
“แกตัวไป ไมมีลูกหลานเลี้ยง” นาจะเปนคำกังวล
ของกลุมผูที่เกษ�ยณอายุหลายๆทาน ที่อาจไมมีคูช�ว�ต ไมมี
ลูก-หลานใหคอยเลี้ยงดูในวัยชรา ปญหาเหลานี้จะหมดไป
หากมีการเตร�ยมตัวใหพรอมสำหรับการเกษ�ยณอายุราชการ
โดยควรมีการเตร�ยมตัวไว 3 ขอ ดังนี้

เมื่อเตรียมความพรอมใหตวั เอง ทัง้ 3 ขอแลวเรียบรอยแลว แตผทู ข่ี เ้ี หงา และ
ไมอยากอยูบ า นคนเดียว สามารถใชบริการบานพักคนชราได ซึง่ ปจจุบนั มีคณ
ุ ภาพ
หลากหลายใหเลือก คอลัมน WOW ขอรวบรวมราคาบานพักคนชรา หากมี
ชีวิตอยูอีก 20 ป ควรเตรียมเงินเพื่อที่จะพักอาศัยกี่บาท

1. เตร�ยมรางกาย

ดวยการเช็กรางกายของตัวเอง วามีระดับความแข็งแรงตามชวงวัย
อยางไร หรือมีโรคประจำตัวหรือไม เพราะสิ่งเหลานี้จะทำให
สามารถประเมินการมีชีวิตหลังเกษียณไดดวย

2. เตร�ยมใจ

การปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวัน อาจทำใหผูเกษียณมีความเครียด
กังวลได จึงตองควรเตรียมใจสำหรับการเกษียณ เพือ่ ใหรสู กึ ผอนคลาย
และเรียนรูถึงการมีเวลาวางมากขึ้น และควรหากิจกรรมหรืองาน
อดิเรกทำ เพื่อปองกันความรูสึกเหงา

3. เตร�ยมเง�น
เงิน ถือเปนปจจัยสำคัญของชวงชีวิตหลังวัยเกษียณ เพราะรายได
ประจำที่เคยมีจะลดลง หรือไมมีเลย จึงควรวางแผนเตรียมเงินไว
ใหพรอม ซึ่งการที่จะรูวาหลังเกษียณจะใชเงินเทาไหรก็ใหถาม
ตัวเองวาอยากมีเงินใชในแตละเดือนกี่บาท และคาดวาจะมีอายุอีก
กี ่ ป  เช น นาย ก. อยากมี เ งิ น ใช 20,000 บาทต อ เดื อ น (หรื อ
240,000 บาทตอป) และคาดวาจะมีชีวิตอยูอีก 25 ป ดังนั้น
นาย ก. ตองเตรียมเงินเพื่อไปใชหลังเกษียณ 6,000,000 บาท
(240,000 บาท x 25 ป)

เมื่อทราบราคาบานพักคนชราแลว แคเตรียมเงิน เตรียมตัวใหพรอม
โสดแลวไง เกษียณแลวก็ “สุข” ได ...
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สองทางเลือก

เร�่องทายเลม
โดย กรุงศร� ออโต

ปฏิเสธไมไดเลยวา ทุกวันนี้ เรายัง
ต อ งเผช� ญ กั บ ความไม แ น น อนของ
สถานการณเศรษฐกิจ ที่เกิดจากว�กฤต
โคว�ด-19 ที่ดูเหมือนวาจะสงผลกระทบ
ในวงกวางและยาวนานกวาเดิม ยิ�งหาก
ใครมีภาระคาใชจาย คางวดตางๆ ที่เขา
มาประจำทุกเดือนแลว ความกังวลใจอาจ
ทว�คูณ แนนอนวาเมื่อเราตัดสินใจซ�้อ
สิ�งของแบบผอนชำระแลว ภาระก็จะ
ติดตัวไปจนงวดสุดทาย แตรูหร�อไมวา
รถยนตที่แมจะติดภาระผอนชำระอยูนั�น
เปนสินทรัพยทส่ี ามารถนำมาเปนตัวชวย
คลายกั ง วล ลดภาระค า ใช จ  า ยได
“กรุงศร� ออโต” ขอแนะนำสองทางเลือก
เพ�่อลดภาระ ดวยรถที่ยังติดภาระอยู

สินเช�อ่ เพ�อ่ คนมีรถ

แหลงเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคลอง
ที่ใครหลายคนคิดวาจำกัดเฉพาะรถยนตทป่ี ลอด
ภาระแลว ปจจุบนั “คาร ฟอร แคช” ยังมีทาง
เลือกใหกบั เจาของรถยนตทย่ี งั ติดภาระอยู เพียง
แคนำรถยนตทผ่ี อ นชำระกับกรุงศรี ออโต มาแลว
ไมต่ำกวา 18 งวด หรือรถยนตที่ผอนชำระกับ
สถาบันการเงินอืน่ เกินครึง่ หนึง่ ของจำนวนงวด
ทัง้ หมดในสัญญา ก็สามารถขอสินเชือ่ ใหม เพือ่
ผอนหนักใหเปนเบาได โดยรวมภาระทางการเงิน
ไวในที่เดียว คางวดที่ผอนชำระตอเดือนลดลง
ชวยใหวางแผนทางการเงินไดงา ยขึน้ และรับเงิน
สวนตางไวเพิ่มสภาพคลองไดอีกดวย
“คาร ฟอร แคช” ผอนอยู ก็กูได ยังมี
วงเงินสูงถึง 100% ของมูลคาประเมินรถยนต
ระยะเวลาผอนชำระนาน และรับเงินไวภายใน
1 วัน หลังจากโอนเลมทะเบียน ทำใหเปนอีก
ตัวเลือกในการเสริมสภาพคลอง และลดภาระ
ใหกับเจาของรถไดเปนอยางดี

สินเช�อ่ รถบาน

ทางเลือกที่สอง สำหรับผูที่ตองการลด
ภาระ ดวยการขายรถยนตที่ยังติดภาระผอน
ชำระคางวดอยู เพียงแคผูซื้อและผูขาย เจรจา
ตกลงราคาขายรถยนต และนัดดูรถ สินเชื่อ
“กรุงศรี รถบาน” พรอมใหคำปรึกษาและ
บริการชวยเหลือในการปดบัญชี เมือ่ ผูซ อ้ื ไดรบั
อนุมัติสินเชื่อแลว ผูขายสามารถรับเงินเพื่อปด
บัญชีไดเลย ไมวา รถคันนัน้ จะผอนอยูก บั สถาบัน
การเงินไหนก็ตาม
“กรุงศรี รถบาน” จัดไว จายไว มีดอกเบีย้
ต่ำ ผอนนานสูงสุด 84 เดือน พรอมรับวงเงินสูง
ถึง 90% ของราคาประเมินรถ และบริการทำ
สัญญาถึงบาน
การขอสินเชื่อเพื่อคนมีรถ และการขาย
รถเพื่อลดภาระที่มีอยู มีขอดีขอเสียตางกัน
ดังนัน้ เจาของรถควรพิจารณาตัวเลือกทีเ่ หมาะสม
กับความตองการและความจำเปน นอกจากนี้
การปรึกษาสถาบันการเงินเพื่อทราบขอมูล
เกี่ยวกับมาตรการชวยเหลือเบื้องตนก็เปนอีก
วิธีที่อาจชวยลดภาระและความกังวลใจไดอีก
เชนกัน

สมัครสินเช�่อที่ คาร ฟอร แคช ตั�งแต 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64 นี้
และไดรับอนุมัติเปนเลขที่สัญญา ภายในวันที่ 31 ต.ค. 64 รับบัตรเติมน้ำมัน ปตท.มูลคา 1,500 บาท
สมัครสินเช�่อ กรุงศร� รถบาน ตั�งแต 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64 นี้
และไดรับอนุมัติเปนเลขที่สัญญา ภายในวันที่ 31 ต.ค. 64 รับบัตรเติมน้ำมัน ปตท.มูลคา 1,000 บาท
“สมาชิก กบข. สามารถเลือกใชบริการสินเชื่อของกรุงศรี ออโต พรอมรับคำปรึกษาทั้งเรื่องรถและ
เรื่องเงิน ชวยใหเรื่องเงินเปนเรื่องงาย ผานสาขากรุงศรี ออโต 51 สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งสาขาของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาทัว่ ประเทศ หรือติดตอ "กรุงศรี ออโต คอล เซ็นเตอร" โทร 02-740-7400 กด 1
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.krungsriauto.com
www.facebook.com/krungsriauto
หรือแอปพลิเคชัน GO Application by Krungsri Auto”
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@GPFcommunity

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

www.gpf.or.th

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

