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เศรษฐกิจไทยเปนอยางไร?
เช็กหนอย
คุณเปนนักทองเที่ยวสายไหน

5 ว�ธี สูงวัยไมไรสตางค

คุยกับกองบรรณาธิการ
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JULY 2020
เร�ยนทานสมาช�ก
หลังผอนคลายมาตรการระยะ 5 หลายพ�้นที่ทั�วไทยก็
เร�ม่ กลับมาคึกคักอีกครัง� เปนสัญญาณทีด่ วี า ช�พจรเศรษฐกิจ
ไทยกำลังคอย ๆ ฟ��นตัวข�้นมาอยางชา ๆ หลังจากที่ผานจุด
ต่ำสุดมาเปนที่เร�ยบรอยแลว
แมตอนนี้ประเทศไทยจะสามารถควบคุมสถานการณ
ไดดกี วาในหลาย ๆ ประเทศ แตวก� ฤตครัง� นีไ้ ดสรางผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจไทยไมนอ ย และเมือ่ สามารถควบคุมไดกต็ อ งเรง
ฟ��นฟูเศรษฐกิจเปนลำดับแรก โดยเฉพาะภาคของการ
ทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบอยางหนัก ภาครัฐจ�งไดเตร�ยม
มาตรการมากระตุนใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวในประเทศ
มากข�้น ซ�ง่ ในเวลาเชนนีค้ งไมมใี ครจะสามารถชวยพลิกฟ�น�
เศรษฐกิจของประเทศไทยไดดีไปกวาคนไทยชวยคนไทย
กันเอง
วารสาร กบข. ฉบับนีต้ ง�ั ใจมอบความสุขเล็ก ๆ เพ�อ่
รวมเปนความสุขใหญ ๆ ใหกับสมาช�ก กบข. ทั�วประเทศ
ภายใตแนวคิด “กบข. ใกลคุณ” ดวยโปรสวนลดทั�วไทย
ไมวา จะเปนสวนลดรานคา รานอาหาร ทีพ
่ กั สถานทีท่ อ งเทีย่ ว
และคาเดินทาง ใหคุณไดประหยัดและมีสวนรวมไปกับชวย
กระตุนเศรษฐกิจไทยอีกครั�ง…
กองบรรณาธิการ

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

กองบรรณาธิการ วช�รา การสุทธิ์
พ�รทัศน ชัยอภินันทิมา
ว�รญา พ�สุทธิ์พ�บูลวงศ
ชนษ�ชนก อยูชมวงษ�
สุนทร�ยา ชางดำ
ชาญว�ทย ลัภโต
ปรัชญาภรณ มกุลพานิช
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สมาช�ก กบข. แบบไหนที่ใชฉัน

ผนการลงทุน ตัวแปรสำคัญทีท่ ำใหยอดเง�นในบัญช�ของสมาช�ก กบข. เปนไปตามเปาหมายได
แ
การที่สมาช�กนำสงเง�นสะสมเขา กบข. ทุกเดือน เปนการคอยๆ สะสมหนวยลงทุน ซ�่งไมใชการฝาก
เง�น โดยสมาช�ก กบข. สามารถเลือกแผนการลงทุนได และแตละแผนการลงทุนจะมีนโยบายการลงทุน
ที่แตกตาง ถาเลือกลงทุนตรงตามความตองการ อาจทำใหเปาหมาย ณ วันเกษ�ยณอายุราชการไม
ไกลเกินเอื้อม

!

แลวแผนการลงทุนแบบไหนที่ใช และเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ลองมาเช�คกัน

งานว�จยั ของ Bailard, Biehl & Kaiser (BB&K) บร�ษทั จัดการลงทุนของสหรัฐอเมร�กา ได
ทำการว�เคราะหและทำการแบงนักลงทุนออกเปน 5 แบบ ตามระดับ “ความมั�นใจ” และ“ความว�ตก
กังวล” ตอการลงทุน ทำใหเห็นสไตลการลงทุนที่แทจร�งของแตละคนออกมา
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1. สไตลสายลุย (Adventure)

คนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก ชื่นชอบความทาทายและการแขงขัน กลาตัดสินใจและใชเวลา
ไมนาน นักลงทุนกลุม นีจ้ ะสามารถยอมรับความเสีย่ งไดในระดับทีส่ งู มาก รับความผันผวนไดทกุ รูปแบบ
และเชื่อวาเวลาลงทุนจะสำเร็จมากกวาลมเหลว
แผนการลงทุนที่เหมาะสม : แผนผสมหุนทวี แผนตราสารทุนไทย แผนกองทุนอสังหาริมทรัพยไทย

2. สไตลมีแนวทางของตัวเอง (Individualist)

คนกลุมนี้มีความเชื่อมั่นตัวเองสูงไมตางไปจากกลุมแรก จะมีความแตกตางกันตรงที่กลุมนี้จะไมดวน
ตัดสินใจ คอยๆ ศึกษาวิเคราะหขอ มูล และเมือ่ มัน่ ใจวาสิง่ ทีไ่ ดศกึ ษา มานัน้ ถูกตองแมนยำจะลงทุนทันที
และสวนใหญจะมีสไตลลงทุนแบบเชิงรุก (Active Investment)
แผนการลงทุนที่เหมาะสม : แผนสมดุลตามอายุ

3. สไตลเฮไหนเฮนั�น (Celebrity)

คนที่เนนตามกระแสเพื่อนหรือคนรอบขางบอกอะไรก็ลงทุนตามนั้นโดยไมสนใจศึกษาหาขอมูล
เปนกลุมที่กลัวตกขบวนรถไฟจึงมักตัดสินใจเร็วโดยไมคอยระมัดระวัง
แผนการลงทุนที่เหมาะสม : แผนหลัก

4. สไตลเนนชัวร (Guardian)

เปนกลุมคนที่รับความเสี่ยงไดต่ำมาก รับความผันผวนแทบไมไดเลย ไมตองการเห็นเงินตนเสียหาย
มีความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความวิตกกังวลสูง ดังนั้น นักลงทุนสไตลนี้ จึงเปนกลุมที่เนนลงทุน
เพือ่ รับเงินปนผล เนนลงทุนทีม่ คี วามปลอดภัยสูง
แผนการลงทุนที่เหมาะสม : แผนตลาดเงิน แผนตราสารหนี้

5. สไตล ไมยึดติด (Straight Arrow)

กลุม นีม้ กั จะรูห ลบเปนปก รูห ลีกเปนหาง และไมสามารถบอก ไดวา มีสไตลแบบไหน เพราะบางจังหวะ
ก็พรอมจะแปลงรางกลายเปนนักลงทุนสไตลเชิงรุก พรอมบุกไดทุกเมื่อ เสี่ยงเปนเสี่ยงกัน แตเมื่อ
สถานการณบีบบังคับใหใจเย็น ๆ พวกเขาจะมีสติขึ้นมาทันที
แผนการลงทุนที่เหมาะสม : การผสมแผนการลงทุนดวยตนเอง
สำหรับสมาชิก กบข. สามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนไดปละ 4 ครั้ง และเปลี่ยนแผนการลงทุนวันไหน จะไดราคา
ตอหนวยลงทุน (NAV/Unit) ของวันนั้น ซึ่งตองแจงเปลี่ยนแผนการลงทุนในวันทำการของ กบข. กอนเวลา 15.30 น. หากแจง
เปลีย่ นแผนการลงทุนหลังเวลา 15.30 น. หรือไมใชวนั ทำการของ กบข. เชน วันเสาร - อาทิตย นักขัตฤกษ ก็จะไดราคาในวันทำการ
ถัดไป โดยสมาชิกแจงเปลีย่ นแผนการลงทุนได 5 ชองทาง
1. My GPF Application
2. LINE กบข. @gpfcommunity
3. My GPF Website
4. www.gpf.or.th
5. แบบฟอรมแบบแสดงความประสงคเลือกหร�อเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน (แบบ กบข. ปผ-001/1/2561)
วอรเรน บัฟเฟตต ไดกลาวไว “ถาคุณใชอารมณกบั การลงทุน คุณจะไมมวี นั ทำมันไดดเี ลย” ฉะนัน้ ควรสำรวจตัวเองและหาเปา
หมายใหชดั เจน แลวลงมือลงทุนตามแบบทีต่ รงกับความตองการของตนเอง ...
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ดีลเด็ดรานลับ (ที่ไมลับ) ใกล ๆ คุณ
วากันวา สิง่ ทีท่ ำใหชาวตางชาตินกึ ถึงประเทศไทยเปนอันดับแรก ๆ นอกเหนือจากคำวา สยามเมืองยิม้ แลว เรือ่ งอาหาร
การกินของประเทศเรานี้ก็โดดเดนมีชื่อเสียงไมแพชาติใดในโลก
เพราะประเทศเรามีทง้ั รานอาหารชือ่ ดังระดับมิชลินสตารทบ่ี างรานลูกคาตองยอมตอคิวกันครึง่ คอนวันกวาจะไดกนิ ราน
สตรีทฟูดตามยานตาง ๆ อาทิ เยาวราช ถนนขาวสาร หรือรานลับที่ตองเขาตรอกซอกซอยเพื่อเสาะแสวงหากันกวาจะเจอ บางราน
ตองเปนคนในพื้นที่เทานั้นถึงจะรูกันวาเด็ด อยางที่เราเรียกกันวา รานอาหารทองถิ่นนั่นเอง
และเพือ่ ใหเขากับคอนเซ็ปต “กบข. ใกลคณ
ุ ” DEAL4YOU ฉบับนี้ จึงขอแนะนำสวนลดรานอาหารทองถิน่ หลากหลายที่
เราคัดสรรมาแลววาเด็ดจริง สมาชิกสามารถกดดูรายชื่อรานอาหารใกลคุณพรอมสวนลดพิเศษ โดยเขาไปที่แอป กบข. เมนู สิทธิ
พิเศษ จากนั้นเลือกหมวดหมู โปรทั่วไทย แลวระบุจังหวัดที่ตองการไดทันที
สวนลดดี ๆ แบบนี้ เราตั้งใจสรรหามาเปนพิเศษเพื่อสมาชิก กบข. เทานั้น อยาลืมดาวนโหลดแอป กบข. My GPFเพื่อ
คนหารานอาหารใกลบาน เย็นนี้หลังเลิกงานจะไดลองแวะไปกัน หรือถาเปนจังหวัดใกลเคียง เสาร-อาทิตย ก็สามารถขับรถพาคน
ในครอบครัวไปตระเวนชิมกันได

LAE LAY GRILL
จ.กระบี่

ลด

15%

เฉพาะคาอาหาร
(สำหรับกินที่รานเทานั�น)

ดีเลย
จ.เลย

ลด

10%

เมื่อสั�งครบ 1,000 บาทข�้นไป
(ชำระดวยเง�นสดเทานั�น)

และพบกับรานอื่น ๆ อีกมากมาย แคมีแอป กบข.

สวนสะเนียน

5%

จ.นาน

ลด

ชำระเง�นสด

ไมกำหนดยอดสั�งขั�นตํ่า
(ไมรวมคาเคร�่องดื่ม)

บานอยุจ.พระนครศร�
ธยารมย
อยุธยา

10%

ลดเฉพาะคาอาหาร
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กบข. ใกลคุณ
You’re connected to GPF

จังหวัด
นับตั�งแตป 2561 ที่ กบข. เร�่มตนดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร “สมาช�กคือศูนยกลาง”
เพ�่อสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดข�้นในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานการสื่อสารระหวาง กบข. กับ
สมาช�ก การจัดสวัสดิการโครงการใหม ๆ ใหสมาช�กไดประโยชนทั�งในวันนี้ และเมื่อเกษ�ยณอายุ
ราชการ รวมไปถึงการนำเอาเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาใหบร�การ โดยมีแอป กบข. ที่ช�่อวา My GPF
เปนกาวสำคัญที่ทำใหวันนี้ทุกบร�การจาก กบข. อยูใกลตัวคุณมากยิ�งข�้น…
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“My GPF…ใกลคุณ”

าราชการ

น็จบำนาญข

กองทุนบำเห

ยินดีตอนรับ รออม
กา

เพ�มพูน รัก

เรียกไดวาแอป กบข. เปนจุดเปลี่ยนผานสูยุคดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ เราจึงไดใกลกันมาก
ขึ้นดวยเทคโนโลยีที่เชื่อมตอถึงกันไดทุกที่ทุกเวลาไมวาจะอยูไกลกันแคไหนก็ตาม สมาชิกจึงสามารถ
เขาถึงบริการของ กบข. ไดงาย ๆ ผานสมารตโฟนเพียงเครื่องเดียวดวยบริการที่ครบวงจร ตัง้ แตเริม่
เขาเปนสมาชิก กบข. จนถึงวันทีต่ อ งขอรับเงินคืนเมือ่ เกษียณอายุราชการ โดยมีฟเ จอรใหม ๆพัฒนาออก
มาอยางตอเนื่องเพื่อใหสมาชิกไดใชประโยชนอยางเต็มที่มากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนการเขาสูขอมูลเงิน
ออมในบัญชีเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของยอดเงิน การสั่งเปลี่ยนแปลงอัตราการออมและเลือก
แผนการลงทุน การแกไขขอมูลสวนบุคคลดวยตัวเอง ไปจนถึงการคำนวณความพอเพียงของเงินออม
หลังเกษียณเพื่อชวยวางแผนการออมของคุณในอนาคตได นอกจากนี้ยังมีบริการสิทธิพิเศษ สวนลด
และโปรโมชันตาง ๆ ที่ทยอยมาใหสมาชิกไดเลือกใชตามความตองการโดยสามารถกดรับสิทธิผาน
แอปไดทันที!

คุยกับบอท

บัตรสมาช�ก

สิทธิพ�เศษ

บัญช�ของฉัน

องฉัน

รลงทุน

เลือกแผนกา

ออมเพ��ม

แผนเกษ�ยณข

มเสี่ยง

เง�น
�การขอมูลการ
นัดหมายบร
อม
ความรูคูการอ

ประเมินควา

“สื่อสาร…ใกลคุณ”
นอกจากการพัฒนาแอป กบข. My GPF เพื่อใหบริการที่ครบวงจรแลว กบข. ยังมี GPF
Community ทีส่ รางขึน้ เพือ่ เปนสังคมการออมผาน Facebook LINE และ Chatbot ดวยเปาหมายสำคัญ
ทีจ่ ะสงเสริมใหเกิดการสือ่ สารระหวางกันอยางใกลชดิ ของสมาชิก กับ กบข. และระหวางสมาชิกดวยกันเอง
ทั้งในเรื่องสิทธิประโยชนสมาชิก ความรูทางการเงินและการวางแผนเพื่อการเกษียณ ตลอดจนกิจกรรม
สัมพันธตาง ๆ ในรูปแบบออนไลนที่สมาชิกสามารถเลือกชองทางการติดตอที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
ปจจุบันกับ กบข. ไดตลอด 24 ชั่วโมง ทำใหวันนี้ GPF Community ไดรับความสนใจจากสมาชิก
และกลายเปนชองทางการสื่อสารหลักที่เขาถึงสมาชิกไดทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดในปจจุบัน

“สิทธิพ�เศษทั่วไทย…ใกลคุณ”
เพราะสมาชิก กบข. กวา 70 เปอรเซ็นตอยูใ นจังหวัดตาง ๆ ทัว่ ประเทศไทย กบข. จึงไดขยาย
สิทธิพเิ ศษใหครอบคลุมถึง 77 จังหวัด เพียงแคมแี อป กบข. และติดตามเมนู “สิทธิพเิ ศษ” อยูเ สมอคุณก็
จะไมพลาดสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่ กบข. ไดค ัดสรรมาภายใตโจทยส ำคัญเพื่อ “สรางความสุข
ในวันนี้ (Happy Today)” และครอบคลุมในทุก ๆ มิติของการใชชีวิตประจำวันและทุกชวงชีวิต โดยมี
สิทธิพเิ ศษในกลุม ตาง ๆ ใหสมาชิกไดเลือกใชตามความตองการ ไมวา จะเปน โปรทัว่ ไทย ทีร่ วบรวมสวนลด
รานคาไวสำหรับการซื้อสินคาและบริการใกลบานคุณดวยราคาประหยัด สวนลดการทองเที่ยวและ
เดินทาง ไปจนถึงสิทธิพิเศษในกลุม ไลฟสไตล การเงิน และประกันที่รวบรวมแบบประกันสุดคุมมาไว
ในที่เดียว
จากจุดเริ่มตนของความ “ใกล” สูการเชื่อมโยงสมาชิกกวาลานคนทั่วประเทศใหสามารถเขาถึงบริการของ กบข. ไดงาย ๆ ตั้งแตวันแรกที่เปนสมาชิก
จนถึงวันที่เกษียณอายุราชการ เพียงแคมีแอป กบข. ไวในมือถือ ทุกบริการก็มาอยูใกลคุณ! ...

คอลัมนนม้ี รี างวัล!

สำหรับสมาช�ก 5 ทาน ที่ร�ว�วการใชสิทธิพ�เศษ “โปรทั�วไทย”
ผานแอป กบข. ไดโดนใจกอง บก. มากที่สุด
และไดรับเลือกใหเผยแพรลงในวารสารฉบับตอไป…

รับไปเลยคูปองสวนลด Tesco Lotus มูลคา 100 บาท (ทานละใบ)
เพ�ยงเข�ยนความประทับใจพรอมรูปถายประกอบสงมาไดที่อีเมล gpfmember@gmail.com
พรอมแจง ช�่อ-นามสกุล ที่อยู และเบอรติดตอกลับ อยาลืมพ�มพ “รวมสนุกคอลัมนเร�่องจากปก
ฉบับเดือนกรกฎาคม 2563” ดวยนะคะ (หมดเขตรวมสนุก 18 สิงหาคม 2563 เทานั�น)

ทางเลือกลงทุนใหมลาสุดของสมาชิก กบข.

แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย ไทย

ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย ทรัสตเพ�่อการลงทุนในอสังหาร�มทรัพย
และกองทุนรวมโครงสรางพ�้นฐานไทย ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เหมาะสำหรับผูที่ตองการผสมสัดสวนแผนการลงทุนดวยตนเอง

ความเสี่ยงคอนขางสูง

สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนนี้ไดตั้งแต 31 ก.ค. 2563 เปนตนไป
สมาชิกควรทำความเขาใจแผนการลงทุน กบข. และประเมินความเสี่ยงกอนตัดสินใจเปลี่ยนแผนการลงทุน
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วางแผนเทีย่ วประหยัด
สไตลมนุษยเง�นเดือน

มนุษยเง�นเดือนอยางเรา เง�นเดือนออก
แตละทีก็ตองจายคาผอนบาน ผอนรถ คาน้ำ
คาไฟ และจายบิลอื่น ๆ อีกมากมายกายกอง
แลวจะเอาเง�นที่ไหนไปเที่ยว?!
แตอยาเพ�ง� ถอดใจไป ทำงานเหน็ดเหนือ่ ย
กันมาคร�่งคอนปแลว คุณควรใหรางวัลตัวเอง
ดวยการจัดทร�ปทองเที่ยวพักผอนสักทร�ปหนึ่ง
เราขอยืนยันวา ถาวางแผนดี ๆ ทร�ปในฝนของ
คุณเปนไปไดแนนอน สวนว�ธวี างแผนก็ไมไดยาก
อยางที่คิด เพราะเรามี 4 เคล็ดลับงาย ๆ มา
แนะนำดังนี้

1. แบงเง�นเดือนเปน 6 สวน
เคยไดยินทฤษฎีเก็บเงินแบบ 6 โหล (6 JARS System) หรือเปลา ? ทฤษฎีนี้เปนของ T Harv Eker
นักพูดและนักคิดทางดานการเงินการลงทุน ถือเปนการบริหารเงินทีเ่ ราไดรบั ในแตละเดือนทีง่ า ยและ
มีประสิทธิภาพมากวิธหี นึง่ ใจความสำคัญคือการแบงรายไดทไ่ี ดรบั ทัง้ หมดตอเดือนออกเปน 6 สวน ดังนี้
1
2

ใชตามจำเปน (55%)
ใหรางวัลตัวเอง (10%)
สวนนี้คือโหลที่เราจะแบงไว
เพ�่อนำมาใชไปเที่ยว จำนวน
เดือนที่เก็บก็ข�้นอยูกับคา
ใชจายของทร�ปที่เราจะไป

3

ตอยอดการลงทุน อิสรภาพ
การเง�น (10%) อาจจะนำสวนนี้
มาออมเพ��มกับ กบข. ก็ไดนะ

5

การออมระยะยาว
(10%)

4

การศึกษา พัฒนาตัวเอง
(10%)

6

มอบใหสวนรวม
บร�จาค (5%)

2. เช�กวันลา

ลาพักรอนเหลือเทาไหรเทใหหมดหนาตัก ถาวันลาไมพอ เราขอแนะนำใหเปดปฏิทินสองวันหยุดยาว
แลวลาเพิ่มหนา เพิ่มหลังดู ลองเช็กตามที่เราไกดดานลางนี้ก็ได บางทีอาจจะลาติดตอกันไดเปนสัปดาห
เลยทีเดียว
3 วัน
ตุลาคม หยุวันปดยยาวมหาราช

ศ.

ส.

ธันวาคม
ส.

อา.

หยุดยาว 3 วัน
วันพอ

อา.

จ.

5 6 7

23 24 25

วันหยุดเสาร-อาทิตย

หยุดยาว 4 วัน
วันส�น� ป

พฤ.

ศ.

ส.

อา.

31 1 2 3

วันหยุดนักขัตฤกษ�

3. เลือกสถานที่ทองเที่ยว

สถานการณในชวงนี้อาจตองเที่ยวในประเทศไทยไปกอน ซึ่งถือเปนขอดี เพราะคาใชจายตอทริปจะ
ไมสูงมาก อีกทั้งสถานที่ทองเที่ยวภายในประเทศเราก็สวยงาม มีชื่อเสียง และมีใหเลือกมากมาย
หลังจากเราปกหมุดสถานที่ทองเที่ยวไดแลว เราก็พอจะทราบคาใชจายคราว ๆ เพื่อวางแผนคาเดิน
ทาง คาที่พัก และสามารถกำหนดงบประมาณของทริปได

4. เช�กโปรโมชัน

%

คาใชจา ยทัง้ ทริปของคุณจะถูกหรือแพง โปรโมชันนีแ่ หละคือปจจัยสำคัญ โดยเฉพาะชวงนีถ้ อื วาเปน
จังหวะดีที่จะวางแผนเที่ยว เพราะมีทั้งโครงการเที่ยวปนสุขของรัฐบาลที่ออกมาสนับสนุนใหคนไทย
เที่ยวภายในประเทศเพื่อชวยผูประกอบการคนไทยดวยกัน และสิทธิพิเศษอีกมากมายในแอป กบข.
ทั้งสวนลดคาที่พัก คาตั๋วเครื่องบิน
อาจจะยากสักหนอยตอนเริ่มตนวางแผน แตเมื่อคุณไดออกไปสูดอากาศสดชื่นอยางเต็ม
ปอดในวันที่แพ็กกระเปาออกไปเที่ยว รับรองวาคุมคา ถือเปนรางวัลชีวิตที่จะชวยเติมไฟใหคุณได
กลับมาทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางแนนอน ...
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โดย ศูนยขอมูลการเง�น กบข.

ร�ไฟแนนซ ตองตัดสินใจอยางไร

สำหรับผูที่มีการกูสินเชื่อบาน ในชวงแรกของการกูนั้นอาจมีดอกเบี้ยต่ำ
และเปนดอกเบี้ยแบบคงที่ 1 ปแรก 2 ปแรก หรือดอกเบี้ยคงที่ทั้ง 3 ป แต
หลังจากนั้นดอกเบี้ยจะปรับเปนดอกเบี้ยแบบลอยตัวและมักจะมีอัตรา
ดอกเบีย้ ทีส่ งู ขึน้ กวาในชวง 3 ปแรกของการกู โดยอัตราดอกเบีย้ แบบลอยตัว
นั้นจะมีการระบุในสัญญาเปนลักษณะที่มีดอกเบี้ยอางอิง (MRR) ตัวอยาง
ในชวง 3 ปแรกของการกูมีภาระดอกเบี้ยคงที่ 3% แตเมื่อครบ 3 ปแลว
ดอกเบี้ยจะปรับขึ้นมาเปน MRR-2% หมายถึงถา MRR ของธนาคารที่กูนั้น
คือ 7% จะทำใหตองจายดอกเบี้ยอยูในอัตราใหมที่ 5% (7%-2%) ซึ่งเปน
ดอกเบีย้ ทีส่ งู ขึน้ กวาเดิม ซึง่ เรามีวธิ ที จ่ี ะประหยัดดอกเบีย้ ได 2 วิธคี อื การทำ
เรื่องขอลดดอกเบี้ยกับธนาคารเดิม (Retention) ซึ่งอาจจะขอลดไดบางเล็ก
นอยหรือไมสามารถขอลดดอกเบี้ยได เนื่องจากบางธนาคารนั้นไมมีนโยบาย
ลดดอกเบีย้ ใหกบั ลูกคาเดิม แตมอี กี วิธหี นึง่ ทีจ่ ะกลาวถึงในบทความนีน้ น่ั ก็คอื
การรีไฟแนนซ

การร�ไฟแนนซ คืออะไร

การรีไฟแนนซ (Reﬁnance) เปนการขอกูเงินจากธนาคารใหม เพื่อนำ
ไปชำระหนี้เดิมที่มีอยูกับธนาคารเดิม แลวยายมาผอนชำระกับธนาคารแหง
ใหมแทน โดยเราจะประหยัดรายจาย เนื่องจากไดรับสินเชื่อใหมที่มีอัตรา
ดอกเบีย้ นอยลงกวาเดิม เรายังสามารถเลือกระยะเวลาการผอนใหยาวออกไป
ไดอกี ซึง่ จะทำใหยอดผอนชำระตอเดือนลดลง โดยทีห่ ากชวงไหนมีเงินเหลือ
ก็สามารถผอนไดมากกวาขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด

สิ�งที่ตองเช�กกอนร�ไฟแนนซใหดู 2 เร�่อง

เรื่องแรก ดูเงือ่ นไขสัญญากอนรีไฟแนนซ สวนใหญธนาคารจะระบุลงไป
ในสัญญาเงินกูเ ลยวา ภายใน 3 ป (หรือ 5 ป) นับจากวันทีท่ ำสัญญา หากผูก ู
ชำระคืนเงินกูและดอกเบี้ยหมดกอนเวลาที่กำหนด โดยนำเงินกูจากธนาคาร
อื่นมาชำระหนี้ (Reﬁnance) ผูกูจะตองชำระคาธรรมเนียมซึ่งอาจสูงถึงรอย
ละ 3 ของยอดหนี้คงคาง ดังนั้นตองระวังเรื่อง การผิดขอตกลงในสัญญาจะ
ทำใหตองเสียคาปรับ
เรือ่ งทีส่ อง เปรียบอัตราดอกเบีย้ และคาใชจา ยอืน่ ๆ ของแตละสถาบัน
การเงิน โดยปจจัยสำคัญสำหรับการรีไฟแนนซคือ “อัตราดอกเบี้ย” ซึ่งหาก
สามารถหาสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยไดยิ่งต่ำยิ่งดี สำหรับการเปรียบเทียบดอกเบี้ย
ของแตละธนาคารสามารถสอบถามไดจากสาขา หรือเช็กขอมูลไดจากเว็บไซต
สถาบันการเงินที่ปลอยกูสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยตาง ๆ สวนสมาชิก กบข. นั้น
สามารถนัดหมายสอบถาม ศูนยขอมูลการเงิน กบข. ได สวนคาใชจายอื่น ๆ
ของการรีไฟแนนซ ไดแก คาประเมินราคาบาน (ประมาณ 3,000 บาท)
คาจดจำนอง จายใหกรมทีด่ นิ 1% ของวงเงินกู คาอากรแสตมป 0.05% ของ
วงเงิน คาประกันอัคคีภยั (โดยปกติตอ งทำทุก 1-3 ป) อาจมีคา ธรรมเนียมอืน่ ๆ
ของธนาคาร และเมือ่ รวมคาใชจา ยดอกเบีย้ และคาใชจา ยอืน่ ๆ แลว การกูก บั
ธนาคารไหนประหยัดไดมากที่สุดก็ควรเลือกกูกับธนาคารนั้น อีกทั้งมี
ธนาคารหลายแหงทีเ่ สนอขอตกลงพิเศษเพิม่ มาอีก เชน ฟรีคา ประเมิน ฟรีคา
จดจำนอง เปนตน คาใชจา ยตาง ๆ ทีล่ ดลงนีเ่ อง จะทำใหผทู ร่ี ไี ฟแนนซไดรบั
ประโยชน โดยดูรายละเอียดไดดังนี้

แนวทางการคำนวณความคุมคาการร�ไฟแนนซ
ตัวอยาง เรามีหนี้บานที่ผอนกับธนาคาร ก. มาครบกำหนด 3 ป แลวมี
ยอดหนี้คงคางอยูที่ 2 ลานบาท กำลังพิจารณาเรื่องการรีไฟแนนซ โดยจะกู
ธนาคาร ข. ในวงเงินเทากับยอดหนี้เดิม โดยใหมีระยะเวลาการผอนไมเกิน
20 ป โดยจะคำนวณคาใชจายเฉพาะในชวง 3 ปแรกของการกูเทานั้น
เนื่องจากหลังจากนี้จะเปรียบเทียบเพื่อรีไฟแนนซรอบใหมอีกครั้ง
กรณีที่ (1) ผอนตอกับธนาคาร ก. โดยที่ไมสนใจรีไฟแนนซ โดยธนาคาร
ก. ไดปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเปน 5% ตอป ผอนเดือนละประมาณ 13,200
บาท คาใชจา ยดอกเบีย้ ในชวง 3 ปตอ จากนีไ้ ปประมาณ 286,000 บาท และ
มีคา ใชจา ยประกันอัคคีภยั (3 ป) อีก 5,000 บาท มีคา ใชจา ยรวมคือ 291,000 บาท
กรณีที่ (2) รีไฟแนนซกับ ธนาคาร ข. อัตราดอกเบี้ย 3% ผอนเดือนละ
ประมาณ 13,200 บาทเทากัน ในชวง 3 ปแรกจะมีคา ใชจา ยดอกเบีย้ ประมาณ
170,000 บาท และคาใชจายอื่น ๆ ไดแก คาประเมินราคาบาน 3,000 บาท,
คาจดจำนองจายใหกรมทีด่ นิ 1% ของวงเงินกู จำนวน 20,000 บาท คาอากร
แสตมป 0.05% ของวงเงิน 1,000 บาท คาประกันอัคคีภยั (3 ป) 5,000 บาท
มีคาใชจายรวมคือ 199,000 บาท
แมจะมีความยุงยากในการทำเอกสารบาง แตจะเห็นจากตัวอยางไดวา
การรีไฟแนนซนั้นสามารถทำใหประหยัดเงินในชวง 3 ปไดถึง 92,000 บาท
เลยทีเดียว ซึง่ ผูท ส่ี นใจรีไฟแนนซควรตอง (1) ตรวจสอบเงือ่ นไขการรีไฟแนนซ
กับสัญญาเงินกูเดิม (2) เปรียบเทียบคาใชจายทั้งจากดอกเบี้ยและคาใชจาย
อื่น ๆ ของแตละสถาบันการเงิน (3) ศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญา
เงินกูใหมกอนตัดสินใจรีไฟแนนซ
สำหรับสมาชิก กบข. ทีต่ อ งการปรึกษาเรือ่ งการบริหารจัดการหนี้ สามารถ
นั ด หมายศู น ย ข  อ มู ล การเงิ น กบข. ได ท ี ่ My GPF Application เมนู
“นัดหมายบริการขอมูลการเงิน” หรืออีเมล fa@gpf.or.th ...
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ลงทุนลงทุน

คร�่งปผานไป…
เศรษฐกิจไทยเปนอยางไรบาง

6 เดือนทีผ่ า นมา ประเทศไทยมีเร�อ่ งใหลนุ แทบทุกวัน โดยเฉพาะ
ปจจัยทีเ่ ปนตัวฉุดใหเศรษฐกิจชะลอตัว เห็นไดจากตลาดหุน ไทย
เกิดเหตุการณหยุดการซ�อ้ ขายหุน ในตลาดหลักทรัพยเปนการ
ชัว� คราว (Circuit Breaker) จำนวน 3 ครัง� ซ�ง่ ปนม้ี กี ารหยุด
การซ�อ้ ขายมากทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร และเปนการหยุดการซ�อ้
ขายอีกครั�ง นับตั�งแตว�กฤติเศรษฐกิจในป 2551

การบินไทย ก็ไดรบั ผลกระทบนีด้ ว ยเชนกัน และเปนผลกระทบที่

ซ้ำเติมอยางหนักของการขาดทุนอยางตอเนือ่ ง ทำใหเมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม
2563 การบินไทยไดขอเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการภายใตการพิจารณา
ของศาลลมละลายกลาง และตองออกจากการเปนองคกรรัฐวิสาหกิจดวย
เมื่อสายการบินตางๆ งดบิน ทำใหความตองการใชน้ำมันลดลง
ตามไปดวย เปนการทำใหราคาน้ำมันลดต่ำลงไปอีก เพราะกอนหนาไดมี
ปญหาสงครามน้ำมันภายในกลุมผูผลิตน้ำมันนำโดยซาอุดิอาระเบีย ไดเสนอ
ลดกำลังการผลิตถึง 1.5 ลานบารเรลตอวัน แตรสั เซีย ซึง่ เปนผูผ ลิตน้ำมันราย
ใหญนอกกลุมฯไมเห็นดวย และเปนชนวนใหเกิดสงครามน้ำมัน โดย
ซาอุดิอาระเบียเปดฉากสงครามน้ำมัน ดวยการหั่นราคาน้ำมันดิบลงอยาง
เปนทางการ และประกาศแผนเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบ สงผลใหราคาน้ำมัน
ปรับลงอยางรวดเร็วในระดับ 30% เมื่อชวงเดือนมีนาคม 2563

ปจจัยอันดับหนึ่ง ที่ทำใหเศรษฐกิจทั่วโลกเอนเอียงเกือบลมแบบนี้
คงหนีไมพนเหตุการณการแพรระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ทำใหกิจกรรม
เศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงัก เปรียบเสมือนเปนจุดเริ่มตนการลมของโดมิโน
ที่ทำใหโดมิโนตัวอื่น คอย ๆ ทยอยลมตามไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อุตสาหกรรมการบินทีเ่ ห็นการลมไดชดั เจนมากทีส่ ดุ เพราะหลายประเทศตาง
ใชมาตรการล็อกดาวน หามเดินทางเขาออกประเทศ เพือ่ เปนการควบคุมการ
แพรระบาดไวรัส เมือ่ ธุรกิจหยุดลง รายไดหายไป สิง่ ทีต่ ามมาคือธุรกิจการบิน
ไมสามารถแบกรับภาระได จึงตองปลดพนักงาน หรือบางสวนปดกิจการ

24 ก.พ.

SET Index
1,114.91 -134.98 (-10.80%)

SET -56.53 จุด

23 มี.ค.
8 มี.ค.

SET หลุด 1,300 จุด -108 จุด
ซาอุฯ ทำสงครามนํ้ามันกับรัสเซ�ย

7 ม.ค.

ไวรัสโคว�ด-19 ระบาดในจ�น

3 ม.ค.

นํ้ามันพุงเหตุการณสังหาร
ผูบัญชาการอิหราน

Circuit Breaker ครั�งที่ 3/63
SET หลุด 1,100 จุด -90.19 จุด

3 ก.พ.

SET หลุด 1,500 จุด

26 ม.ค.

SET -45 จุด
จ�นปดเมืองอูฮั�น
พบการระบาดทว�ปยุโรป

26 ก.พ.
SET หลุด 1,400 จุด -72 จุด

13 มี.ค.

Circuit Breaker ครั�งที่ 2/63
SET -112.52 จุด

12 มี.ค.

Circuit Breaker ครั�งที่ 1/63
SET หลุด 1,200 จุด -134 จุด

1,500.00
1,400.00
1,300.00
1,200.00
1,100.00
1,000.00

แมในขณะนี้หลายประเทศจะเริ่มคลายล็อกดาวน รวมถึงประเทศ
ไทย แตก็มีบางประเทศที่มีการแพรระบาดไวรัสรอบ 2 และไดสรางความไม
เชื่อมั่นใหกับนักลงทุน ตลาดลงทุนจึงผันผวนอีกครั้ง ซึ่งความหวังในขณะ
นี้คงอยูที่วัคซีนปองกันไวรัส และตองลุนวาประเทศไหนจะสามารถพัฒนา
วัคซีนปองกันไวรัสสำเร็จเปนรายแรก
ไวรัสสรางความปนปวนทั่วโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ
หรือไอเอ็มเอฟ (IMF) จึงไดออกรายงานแนวโนมเศรษฐกิจโลก (World
Economic Outlook) เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 โดยระบุวา เศรษฐกิจโลก
ในปนี้จะหดตัวลง 3% จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งจะ
ทำใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวรายที่สุดนับแตยุคเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญที่
เรียกวา Great Depression ในชวงทศวรรษที่ 1930 วิกฤตครั้งนี้อาจสราง
ความเสียหายตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศตาง ๆ ทั่ว
โลก ในชวง 2 ปขางหนา เปนมูลคาประมาณ 288 ลานลานบาท ซึ่งประเทศ
ยักษใหญอยางสหรัฐฯ ฝรั่งเศส ญี่ปุน ตางก็เผชิญภาวะถดถอยนี้ดวยเชนกัน
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เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลวรายใหญทั�งหมด
จะเผช�ญภาวะถดถอยในปนี้
อัตรการเติบโตตอปของจ�ดพ
ี �
10%
6%
0%
-5%
-10%

แคนาดา

ผรัง� เศส

เยอรมนี

อิตาลี

10%
6%

คาดการณเศรษฐกิจไทย 63 ติดลบ
-5.3%

ธนาคารแหงประเทศไทย

0%
-5%
-10%

ปนี้คงตองยอมรับเศรษฐกิจไทยแยและมีตัวเลขติดลบแนนอน โดย
อางอิงจากการคาดการณของหนวยงานตาง ๆ ความหวังเปดประเทศ รายได
จากนักทองเที่ยวตางประเทศ ยังคงตองรอคลายล็อกในระยะตอไป ทางออก
ทีด่ ที ส่ี ดุ คงตองพึง่ ตัวเอง ดวยการกระตุน ใหคนไทยออกมาทองเทีย่ ว จับจาย
ซื้อของในประเทศ จะชวยใหมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้น และ
ทำใหเศรษฐกิจไทยฟนตัวได

‘19 ‘20 ‘21

ที่มา : IMF

ญีป่ นุ

‘19 ‘20 ‘21

‘19 ‘20 ‘21

‘19 ‘20 ‘21

สหราชอาณาจักร สหรัฐฯ

โลก

หากกลับมาดูปจจัยเสี่ยงภายในประเทศ คงตองจับตาดูที่การ
กระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 รัฐบาลไดอนุมัติ
แพ็กเกจฟน เศรษฐกิจชุดที่ 3 ดวยการอัดฉีดเงิน 1.9 ลานลานบาท เพือ่ บรรเทา
พิษจากเชือ้ ไวรัส COVID-19 และกระตุน เศรษฐกิจ แตเนือ่ งจากงบประมาณ
ป 63 มีการเบิกจายลาชาทำใหการใชจา ยของภาครัฐหดตัว การฟน เศรษฐกิจก็
ลาชาตามไปดวย รวมไปถึงอัตราดอกเบีย้ นโยบายทีข่ ณะนีอ้ ยูท ร่ี ะดับ 0.50 %
ถือวามีอัตราที่ต่ำสุดในประวัติการณ เหตุผลหลักๆที่คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) ตองจำยอมลดดอกเบีย้ นโยบายลง เพือ่ ตองการกระตุน การใช
จายเงินภายในประเทศ เพราะขณะนี้ประเทศไทยเปรียบเสมือนกับรถยนต
ที่น้ำมันใกลหมด ตองหวังพึ่งเม็ดเงินในประเทศออกมาใชจายเปนการ
ชวยเติมเชื้อเพลิงใหกับรถสามารถเดินทางตอไปได
ป ญ หาภั ย แล ง ก็ เ ป น อี ก หนึ ่ ง ป จ จั ย ที ่ ส ำคั ญ ที ่ ต  อ งจั บ ตามอง
เนื่องจากประชาชนสวนใหญภายในประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ภัยแลงจึงไดสงผลเสียหายตอกิจกรรมทางการเกษตร และอาจขยายวงกวาง
ไปยังภาคอุตสาหกรรมอื่นดวย โดย Economic Intelligence Center ของ
ธนาคารไทยพาณิชยไดประเมินภัยแลงจะยาวไปจนถึงเดือนมิถุนายน และมี
แนวโนมจะยาวนานกวาปที่ผานมา

สภาพัฒนฯ

-5.0% ถึง -6.0%

ธนาคารโลก

-3.0%

ธนาคารพัฒนาเอเช�ย

-4.8%

กองทุนการเง�นระหวางประเทศ

-6.7%

ขอบคุณขอมูล
- รายงานแนวโนมเศรษฐกิจโลก (World Economic Outlook) กองทุนการเง�นระหวางประเทศ
- ธนาคารแหงประเทศไทย
- สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- กรุงเทพธุรกิจ

ประกาศรายช�อ่ ผูร ว มกิจกรรม
จากกิจกรรมคอลัมนนี้มีรางวัล! ฉบับเดือนมิถุนายน 2563 รับไปเลยคูปองสวนลด Tesco Lotus
มูลคา 100 บาท (ทานละ 1 ใบ)
1. คุณปร�ษา ยังมีสุข
3. คุณวภัทกา มามีโชคชัย

2. คุณนันธพงษ� ศรแกว
4. คุณอรวรรณ คลองว�ทยายุทธ
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กบข. รวมถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
28 กรกฎาคม 2563

นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร รองเลขาธิการ กลุมงานปฏิบัติการ รักษาการในตำแหนงเลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ (กบข.) พรอมดวยคณะผูบริหารและพนักงาน รวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนพนักงาน
ของรัฐที่ดีและพลังของแผนดิน ที่สำนักงาน กบข. พรอมกันนี้ไดนำคณะผูบริหารและพนักงานเดินทางไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อ
ทูลเกลาฯ ถวายแจกันดอกไมและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
28 กรกฎาคม 2563
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เช็ก หนอย

คุณเป�นักทองเที่ยวสายไหน
ใครชอบไปเที่ยวยกมือข�้น ?!!

หลังจากที่คร�่งปแรกของป 2563 สายเที่ยวอยางเราตองเก็บเนื้อเก็บตัวอยูที่บาน เพราะ
ผลกระทบจากการแพรระบาดของเช�้อไวรัส COVID-19 แตทนั ทีทก่ี า วเขาสูค ร�ง่ ปหลัง ก็เร�ม่
มีขา วดีใหยม�ิ ออกกันบาง เมือ่ มีการปลดล็อกใหเราไดกลับมาใชชว� ต� ประจำวันไดเกือบจะเปน
ปกติ อีกทัง� ยังมีโครงการสนับสนุนการทองเที่ยวไทยออกมา นอกจากจะไดทำใหเราได
ผอนคลายความเคร�ยดแลว เรายังสามารถเปนแรงสนับสนุนผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว
ภายในประเทศทั�งโรงแรม และสายการบินตาง ๆ ไดดวย

สายกิน

สายนี้แทบจะเรียกไดวาไปไดทั่วทุกสารทิศทั่วไทย เพราะเมืองไทยมีรานอาหารอรอยซุกซอนอยูแทบทุกจังหวัด ลองวางแผนจัดทริปสายกิน 1 วัน
เริ่มดวยการตะลุยกินอาหารทองถิ่นที่ตลาดเชา บายไปคาเฟชิว ๆ แลวตกเย็นก็หารานอาหารชื่อดังนั่งกินกันยาว ๆ

กบข. ขอแนะนำ
รานเด็ดหัวหิน เจเขียวซีฟูด สมาชิก กบข.
รับสวนลด 10% เมื่อชำระดวยเงินสด

รานมิชลิน ตาทวย ภูเก็ต สมาชิก กบข.
รับสวนลด 5% เมื่อชำระดวยเงินสด

สายบุญ

ในปจจุบันการเที่ยวแบบสายบุญก็เปนที่นิยมไมแพกัน โดยมีหลายจังหวัดที่มีวัดดังอยูในบริเวณใกลเคียงกัน บางพื้นที่สะดวกมากจน
เราสามารถเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไดถึง 9 วัดในวันเดียว เรียกไดวาอิ่มบุญกันไดแมมีระยะเวลาจำกัด

กบข. ขอแนะนำ
ทริปไหวพระ 9 วัด ใน 1 วัน ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วัดพระธาตุดอยคำ วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดเจ็ดยอด วัดพระสิงห วัดเจดียหลวง
วัดโลกโมี วัดลอยเคราะห วัดดับภัย
วัดชัยมงคล

สายลุย

ทริปไหวพระ 9 วัด ใน 1 วัน ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดใหญชัยมงคล วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดมหาธาตุ
วัดธรรมิกราช วิหารมงคลบิตร วัดโลกยสุธาราม
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร วัดไชยวัฒนาราม วัดพุทไธศวรรย
หรือถาไมอยากเที่ยวเอง สมาชิก กบข. สามารถซื้อแพ็กเกจทัวรไหว
พระ 9 วัด พรอมอาหารเชาและอาหารกลางวัน จากแกรนดเวิลด
ฮอลิเดย ไดในราคาพิเศษเพียง 2,190 บาท

ไมวาจะขึ้นเขาไปชมธรรมชาติ หรือทะเล ก็สามารถเลือกไดหลากหลาย ประเทศไทยมีสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามติดอันดับโลกทั้งภูเขาและทะเลตั้งแต
เหนือจรดใต การเที่ยวแบบสายลุยนี้อาจเผื่อเวลาไวสัก 3 วัน 2 คืน กำลังพอเหมาะ เพราะเราจะไดเที่ยวแบบผจญภัยแลวกลับมาหาที่พักสบาย ๆ ในตัว
เมืองเพื่อพักผอนกอนกลับมาทำงาน

กบข. ขอแนะนำ
ขึ้นเหนือไปแอวดอย ชมธรรมชาติที่เชียงราย เชียงใหม หรือแมฮองสอน
สมาชิก กบข. รับสวนลดพิเศษลดคาหองพักโรงแรมเครือ The Imperial
Hotels & Resorts ไมวาจะเปน
โรงแรม The Imperial Golden Triangle Resort เชียงราย
โรงแรม The Imperial Chiang Mai Resort & Sports Club เชียงใหม
โรงแรม The Imperial Mae Hong Sort Resort แมฮองสอน

ดำน้ำดูปะการังสวย ๆ ที่เกาะสมุย กระบี่ หรือภูเก็ต
สมาชิก กบข. รับสวนลดพิเศษลดคาหองพักโรงแรม
เครือ ibis ไมวาจะเปน
ibis Samui Bophut
ibis Styles Krabi Ao Nang
ibis Phuket Patong

สิทธิพิเศษสำหรับทั้ง 3 สายเที่ยวที่เราแนะนำนี้ สมาชิกสามารถกดรับสิทธิ์ไดงาย ๆ ที่แอป กบข. My GPF ซึ่งนอกจากที่เราแนะนำแลว ยังมีสิทธิพิเศษ
อีกมากมายในหลาย ๆ จังหวัดทั่วประเทศไทย ใหคุณไดเที่ยวสนุก สบายกระเปา ในสไตลสมาชิก กบข. วาแลวก็กดเขาแอปฯ แลววางแผนเที่ยวกันไดเลย
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เร�่องทายเลม

5วิธี “สูงวัยไมไรสตางค”

โดย กองทุนการออมแหงชาติ

เคย
เก็บกอนใช

จ�นตนาการถึงช�วต� ในวัยเกษ�ยณของตัวเองกันไหมวา เมือ่ ถึงจุดนัน� เราจะมีชว� ต� อยางไร อยูอ ยางไร เอาเง�นทีไ่ หนมา
ใชจา ย มาลองมาดูกนั วาเราจะมีวธ� เี ร�ม่ ตนสรางภูมคิ มุ กันในยามเกษ�ยณใหตวั เองกันตัง� แตวนั นีท้ ย่ี งั ทำงานไหวไดอยางไรกัน

1.

ตอนหนุม ๆ สาว ๆ ที่ยังขยันขันแข็ง มีแรงทำงาน หาเงินไดงาย เมื่อมีรายได
เขามาก็ควรแบงสวนหนึ่งมาออมไวกอนที่จะนำไปใช โดยอาจตั้งเปาหมายไว
เลยวาจะหัก 10% ของรายไดเขาบัญชีเงินออม

5

5

2. คุมรายจายใหอยูห มัด

3. เคลียรหนีใ้ หไว

ทำบัญชีรายรับ-รายจาย เพราะเราจะไดรูวาในแตละเดือน มีเงิน
เขา-เงินออกเทาไร และหากรายจายดูจะพุงสูงไปกวารายได ก็ควร
หาทางสรางรายไดใหมาก หรือพยายามประหยัดคาใชจายตาง ๆ

วัยทำงานเปนชวงเวลาที่หลายคนมีหนี้มีสินเยอะพอสมควร ดังนั้น
ควรจัดการเคลียรหนี้สินใหหมดโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะหนี้ระยะยาว
อยางหนี้บาน หนี้รถ และพยายามเลี่ยงการกอหนี้เพิ่มโดยไมจำเปน
ยิ่งเราเคลียรหนี้ไดเร็วเทาไร เราก็จะมีเงินเก็บเพื่ออนาคตไดงายขึ้น

4. ลงท�นเพือ่ ตอยอด

5. ออมเพือ่ อนาคต

เราลองแบงเงินบางสวนไปลงทุน เชน ซื้อสลากออมทรัพย ซื้อ
กองทุนรวมตราสารหนี้ หรือถารับความเสี่ยงไดมากขึ้นหนอย
อาจเลือกลงทุนในกองทุนรวม การลงทุนเหลานี้จะชวยตอยอด
เงินออมได

หากตองการสรางหลักประกันใหตัวเองมีสตางคใชในวัยเกษียณ ลองพิจารณา
การออมเงินทีใ่ หผลตอบแทนงอกเงยและไดความมัน่ คงยามเกษียณ เชน กองทุน
รวม RMF, ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยหรือแบบบำนาญ รวมทั้งการออมกับ
กบข. นอกจากอัตรา 3 % ของเงินเดือนตามกฎหมายแลว สมาชิกยังสามารถ
ออมเพิ่มไดอีกตั้งแต 1% - 12% ของเงินเดือน หรืออมไดสูงสุดถึง 15% ของ
เงินเดือน ยิ่งใครที่เริ่มออมเร็วก็จะทำใหมีระยะเวลาการออมยาวพอที่จะสะสม
เงินเปนกอบเปนกำชวยใหใชชีวิตยามเกษียณไดอยางสบายขึ้น

ถึงแมตอนนี้เราจะยังมีอายุไมมาก ก็อยาไดมองขามอนาคตในวัยเกษียณถาอยากมีชีวิตที่สุขสบาย ไมตองลำบากในบั้นปลาย
ควรรีบเก็บออมเงินไวตั้งแตวันนี้ เพื่อสรางภูมิคุมกันในยามเกษียณ เพื่อจะไดเปนผูสูงวัยที่ไมไรสตางคกันดีกวา ...

