
วารสารข่าว	กสจ.
“ ม่ันคง ปลอดภัย ออม เงิน ไว  กั บ กสจ.”

กองทนุสำ�รองเลีย้งชพีสำ�หรบัลกูจ�้งประจำ�ของสว่นร�ชก�ร  ซ่ึงจดทะเบยีนแลว้  ปีที ่21 ฉบับท่ี 1 ประจำ�เดอืนมกร�คม - มถินุ�ยน พ.ศ. 2561          

ที่ปรึกษา
นำยพัลลภ   ศักดิ์โสภณกุล นำยพรชัย หำญยืนยงสกุล นำยวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล นำยสุภัทร จ�ำปำทอง นำยสันติ อ�่ำศรีเวียง
นำยกิตติศักดิ์ หำญกล้ำ นำยสมเกียรติ บุญทอง นำงสุรีย์ เกำศล นำยธนะ  บ�ำรุงแสง นำงพำณิภัค จึงสง่ำ 
นำยชัยสิทธิ์ ขันติสิทธิ์ นำยชินพันธ์ นำคประสพ นำยนะกูล อักษรไวสมผล  นำงยุพำ วีระทรัพย์ นำยจรัญ เหมือนแขยด

บรรณาธิการ นำยวิสิฐำ  ตั้งจิตนบ               ผู้ช่วยบรรณาธิการ นำงสำวเอกจิตรำ  แสงครุฑ        กองบรรณาธิการ	เจำ้หน้ำที่ส�ำนักงำน  กสจ. 
จัดทำาโดย กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับลูกจ้ำงประจ�ำของส่วนรำชกำร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 33/4 อำคำรเดอะ ไนน์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำมเก้ำ อำคำรเอ ชั้น 23 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
 โทร. 0 2168-1101-7  Fax 0 2168-1108-9  http://www.gpef.or.th
พิมพ์ที่	:		 หจก. อรุณกำรพิมพ์ โทร. 0 2282 6033-4  โทรสำร 0 2280 2187-8 www.aroonkarnpim.co.th

กฎหมายน่ารู้   

ติดต่อพดูคยุกบั กสจ. ได้อีก 3 ช่องทางใหม่ !!!

โดย  ฝ่ำยนิติกร กสจ. 
กู้เงินจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
        ได้หรือไม่

โดย บลจ. กสกิรไทย จ�ำกดั

 เราคงเคยได้ยนิว่า อยากมัง่ค่ัง ต้องลงทนุ ซ่ึงลงทนุอย่างไร
ให้ประสบความส�าเร็จนั้น ไม่ได้อยู่ที่ต้องมีเงินมากๆ หรือได้ผล 
ตอบแทนสูงๆ แต่อยูท่ีก่ารวางแผน โดยก่อนลงทนุควรเตรยีมตวั 
อย่างไร K-Expert มีค�าแนะน�าค่ะ

 เน่ืองจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน คนไทยส่วนใหญ่ 
ชอบความสะดวกสบายในการใช้ชวีติประจ�าวนั ประกอบกบัความ
ก้าวล�้าทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการน�ามาประยุกต์ใช้มากขึ้น  
ดงันัน้ การท�าธรุกรรมทางการเงนิออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ 
แต่อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินออนไลน์นั้น 
สามารถเข้าไปได้เฉพาะบางกลุม่บคุคลเท่านัน้
 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้พัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานการช�าระเงินของประเทศไทยให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Payment) อย่างครบวงจร เพ่ือรองรับธุรกรรมต่างๆ  
เช่น การโอนเงนิ การรับจ่ายเงนิระหว่างประชาชนภาคธรุกจิ และ
ภาครฐั รวมถงึพฒันาระบบภาษ ีและรวมศนูย์จ่ายเงนิสวสัดกิาร
ของภาครฐั หรอืทีเ่รยีกกันว่า “พร้อมเพย์” ซึง่ใช้กันมาระยะหนึง่แล้ว 
อย่างไรกต็าม ยงัมีเรือ่งทีเ่ข้าใจผดิเก่ียวกบั “พร้อมเพย์” อยูอี่ก 
ต่อไปนีค้อื 10 เรือ่งทีย่งัเข้าใจผดิอยู ่เรามาเรยีนรูก้นั 

	 2.	 ผกูเลขประจำาตวัประชาชน/เบอร์มือถือ
เข้าใจยาก เนือ่งจำกเลขทัง้สองอย่ำงใช้รับโอนเงนิได้สะดวก
กว่ำกำรแจ้งชือ่ธนำคำร และเลขบญัช ีโดยกำรโอนเงนิระหว่ำง
ประชำชนใช้เบอร์มอืถอืจะง่ำยกว่ำ ส่วนเลขประจ�ำตวัประชำชน
เหมำะส�ำหรบัใช้รบัเงินจำกภำครัฐ
	 3.	โอนเงนิแบบเดมิๆ	ปลอดภัยกว่า ควำมจรงิ
แล้วจะโอนเงินแบบพร้อมเพย์หรือโอนแบบเดิมก็ปลอดภัย 
เท่ำกันเพรำะใช้รหสัผ่ำนของตวัเองจงึจะใช้ได้
	 4.	สุ่มเส่ียงจากโจรกรรมไซเบอร์ พร้อมเพย์เป็น
ระบบเชื่อมระหว่ำงธนำคำรที่ต่อยอดจำกปัจจุบัน ดังนั้น  
จงึปลอดภยัจำกกำรบกุรุก ไม่ด้อยไปกว่ำระบบปัจจบัุน
	 5.	 ถ้ามือถือหาย	 หรือใครรู้เลขประจำาตัว
ประชาชนกแ็อบโอนเงนิเราได้	ไม่จรงิเพรำะกำรโอนเงิน
ออกจำกบญัชทุีกครัง้ต้องใช้กลไกควำมปลอดภยั
	 6.	 ธปท.	 เป็นผูใ้ห้บรกิารพร้อมเพย์	 ในควำม 
เป็นจรงิธนำคำรเป็นผูใ้ห้บรกิำร แต่ ธปท. เป็นผูส้นบัสนุนและ
เป็นผู้ก�ำกบัดูแล
	 7.	ถ้าเปลีย่นหรอืเลกิใช้เบอร์มือถอืจะรับเงนิ
ผิดพลาด ซึง่ผูใ้ช้บรกิำรแค่แจ้งเบอร์มือถอืกับธนำคำรทุกครัง้
เมือ่มีกำรเปลีย่นแปลง
	 8.	 ข้อมูลส่วนตัวจะรั่วไหล ธนำคำรและผู้ให้
บริกำรระบบกลำงไม่สำมำรถน�ำข้อมูลผู้ใช้บริกำรมำเปิดเผย 
เนื่องจำกมีกฎหมำยควบคุม และ ธปท. ยังมีกำรตรวจสอบ
สม�ำ่เสมอ
	 9.	 ไม่มีกฎหมายรองรับ	 ปัจจุบันพร้อมเพย์ใช ้
กฎหมำยเดียวกับกำรโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ และหำกมี
ปัญหำ เช่น โอนเงนิผดิ ธนำคำรผูใ้ห้บรกิำรต้องดูแลลกูค้ำไม่ต่ำง
จำกในปัจจบุนั
	 10.	การใช้งานมีความเส่ียง ผู้ใช้บรกิำรลดควำม
เสีย่งกำรใช้บรกิำรโอนเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ได้โดยรักษำรหสัผ่ำน
ให้ดี

 เรามักจะได้ยินค�าถามจากสมาชิก กสจ. อยู ่บ่อยๆ  
ว่าจะขอกู้เงินจากกองทุนได้หรือไม่ เพราะในยามที่สมาชิก
เดือดร้อนเงิน แทนที่จะต้องไปกู้เงินจากแหล่งเงินกู ้อื่นๆ  
ขอกู้จากกองทุนแทนจะได้หรือไม่ เพราะไหนๆ ก็เป็นเงินออม
ของตัวเอง

 < หากสมาชิกกู้เงินแล้วหนีไป เงินกองทุน
ส่วนของสมาชิกไม่พอหักหน้ี กองทุนจะท�าอย่างไร

 < หากสมาชิกกู ้เงินกันจ�านวนมากๆ การ
บริหารการลงทุนของกองทุนหรือนโยบายนั้น 
จะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะนโยบายที่มีสมาชิกเลือก
ลงทุนน้อย

 < หากสมาชิก เกษียณ ลาออก หรือตาย 
สมาชิกจะมีเงินไว้ใช้ไม่พอเพียงหลังเกษียณ

  เห็นผลกระทบต่างๆ แล้ว เลิกล้มความคิด 
ที่จะกู้เงินจากกองทุนกันดีกว่านะคะ ส่วนกองทุน
เองก็ควรจะแน่วแน่ในวัตถุประสงค์ของกองทุน
ในการให้สมาชิกเข้ามาออมเงินอย่างมีวินัย เพ่ือ
สมาชิกจะได้มีเงินเป็นหลักประกันความมั่นคง 
ในชีวิตวัยเกษียณอย่างแท้จริงกัน

 เมื่อกู้เงินจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
ไม่ได้แล้วท�าอย่างไรดี
 ถึงแม้สมาชิก กสจ. จะไม่สามารถกู้เงินจากกองทุน
ได้ แต่ทาง กสจ. ได้มีการท�าข้อตกลงกับธนาคาร
ออมสินเพื่อให้สมาชิก กสจ. สามารถกู้เงินกับธนาคาร 
ได้แก่ สินเช่ือเคหะ และสินเช่ือสวัสดิการฯ โดยได้ดอกเบี้ย
ถูกกว่าที่เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป รายละเอียดสามารถ 
ดูได้ท่ี www.gpef.or.th

 นอกจากนั้น กฎหมายกองทุน มาตรา 24 บัญญัติไว้ว่า สิทธิเรียกร้องเงิน
จากกองทุนไม ่อาจโอนกันได ้ และไม ่อยู ่ ในความรับผิดแห ่งการบังคับคดี  
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการออกบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการให้ความคุ้มครองเงินที่
สมาชิกเก็บออมไว้ในกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของ
การจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ นั่นคือ เพื่อเป็นเงินออมให้ลูกจ้างมีเงินไว้ใช้
ด�ารงชีพหลังจากเกษียณอายุหรือไม่มีงานท�าแล้ว ดังนั้น การให้กู้เงินหรือการ
โอนสิทธิที่จะได้รับเงินจ�านวนดังกล่าวไปให้คนอื่น และการให้คนอื่นมายึดเงิน
จ�านวนนี้ไปได้ ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการมีกองทุนดังกล่าว 
นอกจากนั้น การให้กู ้เงินยังอาจมีผลกระทบต่อกองทุนด้วย ลองนึกภาพ 
ดูง่ายๆ นะคะว่า

 ค�าตอบคือไม่ได้นะคะ เพราะไม่มีกฎหมายกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพใน
ข้อใดอนุญาตให้สมาชิกกู ้เงินจากกองทุนได้ เนื่องจากการให้กู ้เงินไม่ใช่
วัตถุประสงค์ของกองทุน ซ่ึงกฎหมายกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ มาตรา 5 
ก�าหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณีที่
ลูกจ้างตาย ให้ออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน หากกรรมการกองทุน
รายใดน�า เงินกองทุนมาให ้สมาชิกกู ้  ถือว ่ ากรรมการท�านอกกรอบ
วัตถุประสงค์ของกองทุนและขัดกฎหมายด้วยค่ะ

เรื่องเข้าใจผิดเก่ียวกับ
พร้อมเพย์

	 1.	บงัคบัลงทะเบยีน	ธปท. ไม่ได้บงัคบัประชำชนลงทะเบยีนพร้อมเพย์ 
แต่เสนอให้เป็นบรกิำรทำงเลอืกใหม่ทีส่ะดวกและมค่ีำธรรมเนยีมถกูมำก จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่ำงวันที่ 19 - 20 สิงหำคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยำลัย

กำรอำชีพนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
จังหวัดอุบลรำชธำนี ระหว่ำงวันที่ 24 - 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 ณ วิทยำลัย
สำรพัดช่ำงอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี

ณ จังหวัดสระแก้ว นครนำยก ปรำจีนบุรี และฉะเชิงเทรำ เม่ือวันที่ 19 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2560 โรงแรม อินโดจีน อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ณ จังหวัดกระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมรำช และสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 
14 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 โรงแรม มำริไทม์ ปำร์คแอนด์สปำ รีสอร์ท จังหวัด
กระบี่

ณ จังหวัดสงขลำ สตูล ยะลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส เมื่อวันที่ 8 กันยำยน พ.ศ. 2560 โรงแรม ลี กำร์เดนส์ พลำซ่ำ หำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ

Website		กสจ.	 :	 www.gpef.or.th
FACEBOOK		กสจ.	 :	 พิมพ์ค้นหาคำาว่า	“กสจ”
LINE		กสจ.	 :	 พิมพ์ค้นหาคำาว่า		“gpef2014	“

 ภำยในวำรสำรข่ำว กสจ. งำนทะเบียน
สมำชกิ ฉบับน้ี แนะน�ำท่ำนสมำชกิถึงประโยชน์
ใน “กำรเตรียมควำมพร้อม ก่อนเกษียณสุข” 
ส่วนด้ำนงำนลงทุนน�ำเสนอสำระน่ำรู้ในกำร
เลือกกองทุน/กำรออมเงินหลังเกษียณ/เรื่อง

เข้ำใจผิดเกี่ยวกับพร้อมเพย์ และเรื่องที่เป็นประโยชน์ใกล้ตัว อย่ำง
มำกมำย ส�ำหรบักฎหมำยน่ำรู ้น�ำเสนอบทควำมกฎหมำย เรือ่ง “กูเ้งนิ
จำกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้หรือไม่” และในหน้ำหลังเช่นเคยเรำได้
รวมภำพบรรยำกำศกำรจดังำนกจิกรรมต่ำงๆ ตลอดปี 2560 ของ กสจ. 
มำฝำกกันครับ 

   สุดท้ำยนี้ ที่อยำกย�้ำเตือนสมำชิกทุกท่ำน อย่ำทิ้งใบสเตทเม้นท์
แจ้งยอดเงินน�ำส่ง ที่ กสจ. ได้จัดส่งมำพร้อมวำรสำรข่ำว กสจ. ฉบับนี้
นะครบั เพรำะนอกจำกท่ำนจะได้ทรำบยอดเงนิรวมท่ีออมเงนิ กับ กสจ. 
มำโดยตลอดแล้ว ท่ำนยังน�ำใบเสร็จนี้ไปยื่นลดหย่อนภำษีประจ�ำปีได้
อีกด้วย อย่ำท�ำหำยนะครับ ^^  

ค�าถามชิงรางวัลฉบับนี้
1. ภำยใน 1 ปี สมำชิก กสจ. สำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรเพิ่มเงิน
สะสมได้กี่ครั้ง และต้องท�ำกำรเปลี่ยนแปลงภำยในเดือนใด 

2. กำรยืน่ขอเปลีย่นแปลงข้อมลูสมำชิก กสจ. ต้องใช้เอกสำรแบบใด 
 **เขียนหรือพิมพ์ค�ำตอบที่ถูกต ้องทั้ง 2 ข ้อ ลงด้ำนหลัง

ไปรษณยีบตัร พร้อมแจ้งทีอ่ยูข่องท่ำน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และส่งมำที่ 

ส�ำนกังำน กสจ. อำคำรเดอะ ไนน์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำมเก้ำ (อำคำรเอ) 

ชั้น 23 เลขที่ 33/4 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310 คณะกรรมกำร กสจ. จะท�ำกำรจับฉลำก ผู ้ที่ 

ตอบค�ำถำมถกูต้อง ทัง้ 2 ข้อ จ�ำนวน 20 ท่ำน ขึ้นมำ ของรำงวัลจะจัดส่ง

ทำงไปรษณีย์ให้ 

กสจ. เปิดรับสมำชิกใหม่ ทุกวัน – เวลำรำชกำร 
หำกลกูจ้ำงประจ�ำท่ำนใดสนใจ และต้องกำรศกึษำรำยละเอยีดกองทนุ 
ก่อนกำรตัดสินใจนั้น ท่ำนสำมำรถคลิกเข้ำไปดูใน www.gpef.or.th 
หรือโทรศัพท์ 0 2168 1101-7 โทรสำร 0 2168 1108-9 

ด้วยอ�ำนำจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำย  
ขอจงดลบันดำล ให้สมำชิก กสจ. ทุกท่ำน ประสบแต่ควำมสุข ควำมเจริญ 

สุขภำพพลำนำมัยแข็งแรง  สมบูรณ์  ตลอดปี 2561  ครับ 

นายพัลลภ			ศักดิ์โสภณกุล
ประธานกรรมการ	กสจ.	ชุดที่	10	

โครงการจัดฝึีกอบรมเพื่อพัฒนา  

    สมาชิก กสจ.

โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์สัญจร 

   พบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ.
กิจกรรม
กสจ. 



เกร็ดน่ารู้ด้านการลงทุน
 โดย ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน กสจ.

งานทะเบียนสมาชิก กสจ.

เตรียมความพร้อม ก่อนเกษียณสุข

 “รายได้ของรัฐบาล” มาจาก การจัดเก็บภาษี ก�าไรและรายได้
ของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลถือหุ ้น) ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ  
โดยแหล่งที่มารายได้ของรัฐบาลจะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหำชน)

โดย บลจ.กรุงไทย

โดย ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

ควรเลือกกองทุนแบบที่มี
เงินปันผลหรือไม่มีเงินปันผล
ข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย เช่น วัย 
รายได้ เป้าหมายหรือระยะเวลา
ลงทุน รวมถึงสไตล์การลงทุน
ของผู้ลงทุนแต่ละคน

 คุณเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าหลังเกษียณคุณจะใช้ชีวิต
อย่างไร บางท่านอาจจะอยากใช้เวลาไปท�างานอดิเรกที่ชอบไม่ว่า 
จะเป็นการอ่านหนงัสอื ท่องเทีย่ว ท�าสวน หรอืดแูลลกูหลาน ซึง่การ 
ที่เราจะสามารถใช้ชีวิตตามที่เราต้องการได้ สิ่งหนึ่งที่เราต้องมี
อย่างแรกคงหนีไม่พ้นก็คือเงิน หรือทรัพย์สินที่พอส�าหรับใช้ชีวิต 
หลังเกษียณ แต่ว่าหลังจากเกษียณเงินเดือนที่เราเคยได้เป็นประจ�า 
เพือ่ไว้ใช้จ่ายในชวีติประจ�าวนั จ่ายค่าเช่าบ้าน จ่ายค่ารกัษาพยาบาล 
และจ่ายค่าใช้จ่ายอืน่ๆ กจ็ะไม่มอีกีต่อไป แล้วเราจะอยูไ่ด้อย่างไร บางท่าน 
อาจจะโชคดทีีม่มีรดก มลีกูหลานเลีย้งด ูหรอืเงนิออมเพียงพอก็คง
ไม่ต้องห่วง แต่หากเราไม่มีทั้งมรดกและลูกหลานเลี้ยงดู เราคง
ต้องเตรียมเงินออมให้เพียงพอซึ่งปัจจุบันแนวทางการออมเงินเรา
สามารถท�าได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเก็บออมด้วยตัวหรือ
การออมผ่านระบบ ไม่ว่าจะเป็นการออมผ่านกองทุนส�ารองเล้ียงชพี 
กองทุนประกันสังคม กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ซึ่งการออมผ่านระบบ ทางภาครัฐ
ได้มีการจูงใจด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเราสามารถ 
น�าเงินออมเหล่านั้นมาหักเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการค�านวณภาษีประจ�าปีได้

ศรัทธำ คุณำพิส

 ครำวนีเ้ม่ือเรำออมแล้ว เรำจะต้องมเีงนิออมเท่ำไหร่ถงึจะ
เพียงพอไว้ใช้ยำมหลังเกษียณ ลองคิดเล่นๆ ว่ำหำกเรำจะอำยุ
ยนืไปอกี 10 ปี มค่ีำใช้จ่ำยเดือนละ 5,000 บำท และหลงัเกษียณ
เรำไม่ได้มีรำยได้อ่ืนๆ เรำต้องมีเงินออมเม่ือตอนเกษียณ 
600,000 บำท แต่หำกเรำอำยุยืนไปเป็น 80 ปี เรำก็ต้องม ี
เงินออมอย่ำงน้อย 1,200,000 บำท ซ่ึงในควำมเป็นจริงแล้ว 
เงนิ 5,000 บำทในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ มลูค่ำมนัลดลงเป็นอย่ำงมำก 
ลองเทียบรำคำข้ำวแกงวันนี้ (30 - 40 บำท) กับ เมื่อ 10 ปีก่อน
(20 - 30 บำท) ก็พอจะเห็นได้ว่ำหำกจะใช้เงินจ�ำนวนเดือนละ 
5,000 บำท ในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ ควำมเป็นอยู่ของเรำก็คงไม่
สำมำรถสะดวกสบำยได้เหมือนเดิม

 คนส่วนใหญ่คิดว่ำกำรมีเงินออมหลักล้ำนบำทเป็นเรื่องที่
เป็นไปไม่ได้ เพรำะแค่ตอนนี้กำรมีเงินให้พอใช้ทุกเดือนก็ดีแล้ว 
แต่หำกเรำไม่เริม่ออมในวนันีช้วีติเรำในอนำคตคงมคีวำมล�ำบำก
มำก นอกจำกนีเ้รำคงต้องสนใจเรือ่งกำรลงทนุให้มำกขึน้เพรำะ
กำรฝำกเงินกับธนำคำรให้ดอกผลในระดับที่ต�่ำมำก ปัจจุบัน 
กำรลงทุนมีควำมหลำกหลำยรูปแบบมำกขึ้น ในกำรลงทุน 
แต่ละรปูแบบกจ็ะมรีะดบัของอตัรำผลตอบแทนท่ีคำดหวงัและ
ระดบัควำมเสีย่งทีแ่ตกต่ำงกัน เรำคงต้องพยำยำมศกึษำหำควำมรู้ 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรลงทุนให้มำกขึ้น เพื่อที่เรำจะสำมำรถ 
เลือกรูปแบบกำรลงทุนให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมกับเรำ และ
มีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่เรำรับได้

เป็นรำยปีโดยคูณ 12 เดือน เช่น เงินเดือนเดือนสุดท้ำย 50,000 บำท หลังเกษียณ
ควรจะต้องมีเงินใช้ต่อเดือน 35,000 บำท และท�ำเป็นต่อปี (คูณ 12 เดือน) เท่ำกับ 
420,000 บำท และหำกตั้งใจจะอยู่ไปถึงอำยุ 90 ปี (ต้องอยู่ไปอีก 30 ปี) ก็ต้องคูณ
จ�ำนวนปีที่จะอยู่อีก หำกลองท�ำออกมำแล้วลมจับไปสะก่อนเพรำะเงินที่เตรียมไว้ 
ไม่พอ ท่ำนก็ต้องมำปรับประมำณกำรเงินที่จะใช้ต่อเดือนให้ลดลงอีกครับ
 3. จดัสรรเงินท่ีจะใช้ก่อน-ใช้ทีหลงั เมือ่ได้ท�ำข้ันตอนท่ี 2 แล้ว ท่ำนจะสำมำรถ
แบ่งเงินที่เตรียมไว้เป็นส่วนๆ ได้ โดยให้จัดสรรเงินดังนี้
  - ช่วงแรกของวัยเกษียณ (ช่วงอำยุ 60 - 70 ปี) เพื่อน�ำเงินไปลงทุนหรือ
ฝำกเงินให้มีสภำพคล่องที่สูงพอควร คือ ให้สำมำรถถอนออกมำใช้ได้ทุกเมื่อ 
อย่ำงรวดเร็ว โดยที่ผลตอบแทนอำจจะได้ไม่สูงนักแต่มีควำมปลอดภัย
  - ช่วงกลำงของวยัเกษียณ (ช่วงอำย ุ71 - 80 ปี) เพือ่น�ำเงนิไปลงทนุแบบ
ระยะยำวหน่อย เพรำะเงินจ�ำนวนนี้กว่ำจะใช้อีกที ก็อีก 10 ปีข้ำงหน้ำ เรำสำมำรถ
น�ำเงินไปหำรำยได้เพื่อให้ได้รับดอกผลมำกข้ึนแต่ต้องค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยของ 
เงินต้นให้เหมำะสมกับท่ำน
  - ช่วงปลำยของวัยเกษียณ (อำยุ 80 ปีข้ึนไป) เงินลงทุนส�ำหรับช่วงนี้ 
สำมำรถลงทุนให้ยำวขึน้กว่ำช่วงกลำงได้ครบัเพือ่ผลประโยชน์ท่ีเยอะกว่ำ แต่พออำยุ

ท่ำนใกล้ 80 ปี เมื่อไหร่ จะต้องเปลี่ยนที่
ให้เงินอยู่ในที่ที่เป็นสภำพคล่องสำมำรถ
ถอนเป็นเงินสดได้เร็วที่สุด เนื่องจำก 
จะต ้องเตรียมไว ้รักษำตนและเผื่อ
เหตุกำรณ์ฉุกเฉิน

 หลายท่านที่ท�างานเป็นมนุษย์เงินเดือนมาทั้งชีวิต
เมื่อคิดถึงค�าว่า “เกษียณอายุ” ส�าหรับบางท่าน คงรู้สึก
เป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขมาก เพราะไม่ต้องตื่นเช้า อาบน�้า
แต่งตัวไปท�างาน ไม่ต้องฝ่าฟันรถติดหลังเลิกงาน 
กลับบ้าน ไม่ต้องปวดหัวแก้ปัญหาอุปสรรคนานัปการ
ระหว่างวันท�างาน ซึ่งชีวิตหลังเกษียณจะมีความสุขมาก
ยิ่งขึ้นถ้าเรามีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงด้วย หากท่าน
ได้เตรียมเงินเพียงพอส�าหรับเลี้ยงตนเองหลังเกษียณ 
โดยไม่ต้องพ่ึงพาลูกหลาน ก็จะท�าให้ท่านไม่ต้องกังวล
เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ จะส่งผลให้ท่านเป็นผู้สูงอายุที่มี
จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบาย และยังท�าให้ท่านสามารถ 
เลือกดูแลตนเอง รับประทานอาหารดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ซึ่งก็จะท�าให้เจ็บป่วยน้อยลง ไม่ต้องไปพบแพทย์
บ่อยครั้ง ดังนั้นบทความนี้จะขอกล่าวถึง การเตรียม
ความพร้อมด้านการเงินขั้นต้น ส�าหรับผู้ที่จะใกล้เกษียณ 
โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
 1. ส�ำรวจแหล่งเงินออมท่ี
จะน�ำมำใช้จ่ำยหลังเกษียณ จะต้อง
ทบทวนว่ำ ปัจจุบันท่ำนมีเงินเก็บท่ี
เตรียมไว้ใช ้หลังจำกวันที่ไม ่ได ้ม ี
เงินเดือนแล้ว อยู่ท่ีตรงไหนและมี
เท่ำไหร่ อนันีจ้�ำเป็นต้องท�ำรำยกำร
ออกมำให้ครบทั้งหมด ทั้งส่วนที่
เคยซุกซ่อนใครไว้ หรือส่วนที่ 
เปิดเผยให้กับคนในครอบครัวรับรู้ 
บำงท่ำนเคยแอบฝำกเงินไว้
หรือเคยลงทุนในกองทุนเปิด
ไว้จนลืมมำพบอีกทีตอนอำยุ 
90 ปี ก็มีครับ แหล่งเงินได้นี้ให้รวมถึง กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงิน
บ�ำเหน็จพิเศษก่อนเกษียณ หลักทรัพย์หรือหุ้นต่ำงๆ ที่จะเปลี่ยน
เป็นเงินสดได้ง่ำยๆ และเงินออมในสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วยครับ
 2. วำงแผนกำรใช้เงินหลังเกษียณอย่ำงละเอียด ขอย�้ำ 
อีกครั้งครับว่ำอย่ำงละเอียด ขั้นตอนนี้ส�ำคัญมำก เนื่องจำกท่ำน
จะต้องจัดสรรเงินเพื่อใช้จ่ำยและบำงส่วนที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อจะต้อง
น�ำไปลงทุนเพือ่ให้เกดิดอกผลงอกเงยเพียงพอในระยะยำว วธิกีำร
ขั้นต้น คือ กำรค�ำนวนเงินท่ีจะใช้รำยเดือนหลังเกษียณ ซ่ึงควร
เป็น 70% ของเงินเดือนเดือนสุดท้ำยก่อนเกษียณ และน�ำไปท�ำ

 4. พบผู้วำงแผนทำงกำรเงินท่ีเป็นมืออำชีพ ผู้วำงแผนทำงกำรเงินอำจจะ 
ไม่ใช่คนคนเดียวกับผู้จัดกำรสำขำของธนำคำรท่ีท่ำนใช้อยู่นะครับ โดยผู้วำงแผน
ทำงกำรเงินนี้ จะเป็นเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำน และมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ 
ที่ เพียงพอตำมมำตรฐำนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ บคุคลเหล่ำนีจ้ะท�ำงำนอยูต่ำมธนำคำร และบรษัิทหลักทรพัย์จดักำร
กองทุน ทุกแห่งที่มีกำรให้บริหำรวำงแผนทำงกำรเงิน อำจจะมีค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำร
ช่วยท่ำนวำงแผนกำรลงทุน จัดสรรเงินลงทุนให้เหมำะสมตำมช่วงอำยุเกษียณที่เรำ
ได้คิดเอำไว้ ในข้อ 3. หรือบำงแห่งก็ให้บริกำรกันฟรีๆ แต่ท่ำนจะต้องลงทุนหรือ 
ฝำกเงินกับสถำบันกำรเงินนั้นๆ ตำมควำมเห็นของผู้เขียนบทควำม ผมคิดว่ำหมดยุค
แล้วครับ กับกำรน�ำเงินไปฝำกไว้ในบัญชีเงินฝำกเพียงอย่ำงเดียวท�ำให้เรำได้รับ 
ดอกเบี้ยน้อยๆ มำเลี้ยงชีวิตเรำไม่พอ ดังนั้น ท่ำนควรพบผู้วำงแผนทำงกำรเงินครับ
 ทั้ง 4 ขั้นตอนที่ได้กล่ำวมำ เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรเงินขั้นต้น 
ส�ำหรับโค้งสุดท้ำยในกำรท�ำงำนเพื่อให้ท่ำนเกษียณอย่ำงมีควำมสุข ลองคิดดูครับ 
หำกเรำได้เตรียมเงิน และ วำงแผนกำรเงินไว้อย่ำงดี ตื่นเช้ำมำท่ำนก็มีหน้ำที่แค่หำ
ทำนอำหำรอร่อยๆ ท�ำกิจกรรมเพลินๆ ที่ชอบ นั่งดูเงินลงทุนงอกเงยในรำยงำนกำร
ลงทนุทีส่่งมำให้ และสดุท้ำยผมขอให้ทกุท่ำนใช้ชวีติอย่ำงมคีวำมสขุในวยัเกษยีณครับ
โดย กำนต์ ลชิตำกุล/ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

                                                                                                                  

“รายได้ของ   รัฐบาล” 

มาจากไหนบ้าง?

  • รายได้จากการขายสิ่งของและบริการ 

เป็นรำยได้ที่เกิดจำกกำรบริหำรงำนของรัฐบำล เช่น 

ค่ำธรรมเนยีม ค่ำใบอนญุำต ค่ำขำยหรอืเช่ำทรพัย์สนิ

ของรัฐ ค่ำขำยของกลำงที่ยึดมำจำกคดีต่ำงๆ

  • ร า ย ไ ด ้ จ า ก ก า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร

รัฐวิสาหกิจ มำจำกกำรท่ีรัฐบำลเข้ำไปลงทุนใน

รฐัวสิำหกจิหรอืบรษิทัต่ำงๆ พอมกี�ำไรกจ็ะเอำเข้ำคลงั

มำเป็นรำยได้ของรัฐบำลนั่นเอง

  • รายได้อื่นๆ เช่น ค่ำปรับ อำกรแสตมป์

เงินคืนจำกส่วนเหลือจ่ำยปีก่อน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 

เป็นต้น

 จำกข้อมลูในอดตีส�ำหรบัประเทศไทย โครงสร้ำง

รำยได้ส่วนใหญ่จะมำจำกภำษีทำงอ้อมเป็นหลัก  

รองลงมำคอืภำษทีำงตรง และรำยได้ทีม่ใิช่ภำษอีำกร 

ซึ่งในควำมจริงแล้วรำยได้ของรัฐบำลอย่ำงเดียวอำจ

ไม่พอในกำรลงทุนพัฒนำประเทศที่ต ้องใช้เงิน 

เป็นหลักแสนล้ำนหรือล้ำนล้ำน 

 เพรำะบำงครั้งกำรลงทุนในประเทศก็ 

ไม่ได้ใช้เงินจำก “รำยได้รัฐบำล” 

อย่ำงเดียว แต่ยังมีส่วนอ่ืน เช่น เงินกู ้อยู ่ด ้วย  

มองง่ำยๆ รัฐบำลก็เหมือนกับบุคคลนั่นแหละ ถ้ำเรำ

อยำกซื้อบ้ำนรำคำ 3,000,000 บำท แต่เรำมีรำยได้

แค่ 50,000 บำทต่อเดือน สิ่งที่เรำท�ำกัน คือ ไปกู้เงิน

จำกธนำคำรใช่มัย้ล่ะ รัฐบำลกเ็ช่นเดยีวกนั เวลำทีม่ี 

รำยได้ไม่เพยีงพอ กไ็ปกู้เงินมำจำกที่อื่นแทน

	 1.	รายได้จากภาษีอากร	(Tax	Revenue)
 “ภำษอีำกร” ทีเ่กบ็จำกประชำชนทัง้หลำย ท่ีจ่ำยช่วงเดอืนมนีำคมของทุกปีนัน่แหละ 

หรือว่ำบำงคนอำจจะโดนหักอยู่ทุกๆ เดือนอยู่แล้วก็เป็นหนึ่งในภำษีอำกรเช่นกัน  

ซึ่งเป็นรำยได้หลักที่ส�ำคัญที่สุดของรัฐบำลเลยทีเดียว  อย่ำงไรก็ดี “รำยได้จำก 

ภำษีอำกร” ก็แบ่งได้อีก 2 ประเภทหลักๆ คือ

  • ภำษีทำงตรง เช่น ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ภำษีเงินได้นิติบุคคล  

ภำษีเงินได้ปิโตรเลียม

  • ภำษีทำงอ้อม เช่น ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ อำกรแสตมป์  

ภำษีสรรพสำมิต ภำษีศุลกำกร

 ในส่วนนี้รัฐบำลจะเก็บภำษีได้มำกน้อยแค่ไหน ก็ข้ึนอยู ่กับควำมสำมำรถ 

ในกำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษีของรัฐบำลเอง และควำมสำมำรถในกำรเสียภำษี 

ของประชำชนด้วย ดังนั้น รัฐบำลจะต้องพยำยำมบริหำรทรัพยำกร จัดสรรรำยจ่ำย 

ให้ประชำชน และธุรกิจ ให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะได้เก็บภำษีได้มำกขึ้น และท�ำให้

ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

	 2.	รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร	(Non-Tax	Revenue)
 คือรำยได้จำกแหล่งอื่นๆ ที่ไม่ได้มำจำกภำษีอำกร ซึ่งหลักๆ เรำก็จะสำมำรถ 

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  • รายได้จากการอุดหนุนและการให้ มำจำกเงินบริจำคหรือเงินให้เปล่ำ 

ของประชำชน ภำคเอกชน หรือรัฐบำลประเทศอื่น เช่น กำรบริจำคเงินให้โรงพยำบำล 

โรงเรียน หรือหน่วยงำนรัฐ

คุณ จะอยู่อย่างไรหลังเกษียณ  
ขึ้นกับ ตัวคุณ

 รายได้ 
 คนที่มีรำยได้ในแต่ละเดือนไม่แน่นอน เช่น เป็นฟรีแลนซ์ ขำยของออนไลน์ หรือคน 

ที่มีรำยได้น้อย จะเหมำะกับกองทุนที่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลมำกกว่ำ เพรำะสำมำรถน�ำ

เงินปันผลมำใช้จ่ำย เป็นกำรเพิ่มรำยได้อีกทำงหนึ่ง

 เป้าหมายหรือระยะเวลาลงทุน
 หำกลงทุนเพื่อเป้ำหมำยระยะสั้นถึงระยะกลำง เช่น เก็บเงินเพื่อกำรศึกษำของลูก 

ในอีก 2 ปี ซึ่งมีเวลำลงทุนไม่มำก จะเหมำะกับกองทุนที่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล เพื่อน�ำ

เงินปันผลมำเป็นค่ำเสื้อผ้ำ หรือค่ำเรียนพิเศษลูกได้

 หำกลงทนุเพือ่เป้ำหมำยระยะยำว เช่น ลงทนุเพือ่แผนเกษยีณ ซึง่มรีะยะเวลำลงทุนนำน 

จะเหมำะกับกองทุนที่ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล เน่ืองจำกไม่ต้องกำรเงินปันผลระหว่ำง

ทำง แต่ต้องกำรให้เงินทีล่งทนุไปสร้ำงผลตอบแทน ได้ดอกผลจำกกำรลงทนุทบต้นไปเรือ่ยๆ 

ในระยะยำว

 สไตล์การลงทุน
 สดุท้ำยกข็ึน้อยูก่บัสไตล์กำรลงทนุของผูล้งทนุแต่ละคนด้วยว่ำ โดยส่วนตวั เรำเป็นคน

ที่ลงทุนแล้วต้องกำรผลตอบแทนสม�่ำเสมอในรูปของเงินปันผล หรือไม่ต้องกำรเงินปันผล 

ไม่ว่ำจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตำม เช่น ไม่อยำกถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย 10% ไม่อยำกให้รำคำ

หน่วยลงทุน (NAV) ลดลงไปเรื่อยๆ หรือต้องกำรให้เงินท�ำงำนต่อไป เชื่อว่ำแต่ละคนจะมี

ควำมชอบและมีสไตล์กำรลงทุนเป็นของตัวเอง     

 อ่ำนมำถงึตรงนี ้หลำยคนน่ำจะพอมคี�ำตอบในใจแล้วว่ำ เมือ่ซือ้กองทุน จะเลือกกองทนุ

แบบท่ีมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลหรือไม่จ่ำยเงินปันผลดีกว่ำกัน แต่ไม่ว่ำจะเลือกกองทุน 

แบบไหน อย่ำลืมดูนโยบำยกำรลงทุน ผลกำรด�ำเนินงำนย้อนหลัง ระดับควำมเสี่ยงที่เรำ

ยอมรบัได้ รวมถงึระยะเวลำทีต้่องกำรใช้เงนิให้สอดคล้องกับระยะเวลำกำรลงทนุ อย่ำดแูค่

กำรจ่ำยเงนิปันผลเพยีงอย่ำงเดยีว และเมือ่ตดัสนิใจลงทนุไปแล้ว ควรติดตำมผลกำรด�ำเนนิงำน 

ของกองทนุทีเ่รำลงทนุอย่ำงสม�ำ่เสมอด้วยว่ำ สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้ดอีย่ำงทีค่ำดหวงัไว้ 

หรือไม่ เพื่อให้เงินที่เรำลงทุนไปออกดอกออกผลสมดังที่ตั้งใจนั่นเอง

	 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือก

กองทุนแบบที่มีเงินปันผลหรือไม่มีเงินปันผล

 วัย 
 คนที่อยู่ในวัยเกษียณซึ่งไม่มีรำยได้เข้ำมำ

เหมือนตอนที่ยังท�ำงำนอยู่ จะเหมำะกับกองทุน

ทีม่นีโยบำยจ่ำยเงินปันผล ซึง่เงนิปันผลทีไ่ด้รบันี้

ให้น�ำมำยื่นเป็นเงินได้มำตรำ 40(8) โดยหำก 

รำยได้ทั้งปีที่หักค่ำใช้จ่ำยและค่ำลดหย่อนแล้ว 

ไม่ถงึ 150,000 บำท กจ็ะขอภำษทีีถู่กหกัคนืได้ค่ะ 

เมื่อก�าลังตัดสินใจเลือกลงทุน
ใ นกองทุ นสั กกอง ทุนหนึ่ ง 
หลายคนอาจลังเลใจว่าควร
เลือกกองทุนแบบที่มีนโยบาย
จ ่าย เ งินป ันผลหรือ ไม ่จ ่ าย
เงินปันผลดีกว่ากัน เพราะใจ
หนึ่งก็อยากได้เงินปันผลมาใช้ 
แต่อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย โดยปล่อยให้เงิน 
ท�างานต่อไปเรื่อยๆ แล้วแบบนี้  
จะตัดสินใจอย ่างไรดี  เราม ี
ค�าแนะน�ามาฝากค่ะ



เกร็ดน่ารู้ด้านการลงทุน
 โดย ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน กสจ.

งานทะเบียนสมาชิก กสจ.

เตรียมความพร้อม ก่อนเกษียณสุข

 “รายได้ของรัฐบาล” มาจาก การจัดเก็บภาษี ก�าไรและรายได้
ของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลถือหุ ้น) ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ  
โดยแหล่งที่มารายได้ของรัฐบาลจะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหำชน)

โดย บลจ.กรุงไทย

โดย ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

ควรเลือกกองทุนแบบที่มี
เงินปันผลหรือไม่มีเงินปันผล
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น วัย 
รายได้ เป้าหมายหรือระยะเวลา
ลงทุน รวมถึงสไตล์การลงทุน
ของผู้ลงทุนแต่ละคน

 คุณเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าหลังเกษียณคุณจะใช้ชีวิต
อย่างไร บางท่านอาจจะอยากใช้เวลาไปท�างานอดิเรกที่ชอบไม่ว่า 
จะเป็นการอ่านหนงัสอื ท่องเทีย่ว ท�าสวน หรอืดแูลลกูหลาน ซึง่การ 
ที่เราจะสามารถใช้ชีวิตตามที่เราต้องการได้ สิ่งหนึ่งที่เราต้องมี
อย่างแรกคงหนีไม่พ้นก็คือเงิน หรือทรัพย์สินที่พอส�าหรับใช้ชีวิต 
หลังเกษียณ แต่ว่าหลังจากเกษียณเงินเดือนที่เราเคยได้เป็นประจ�า 
เพือ่ไว้ใช้จ่ายในชวีติประจ�าวนั จ่ายค่าเช่าบ้าน จ่ายค่ารกัษาพยาบาล 
และจ่ายค่าใช้จ่ายอืน่ๆ กจ็ะไม่มอีกีต่อไป แล้วเราจะอยูไ่ด้อย่างไร บางท่าน 
อาจจะโชคดทีีม่มีรดก มลีกูหลานเลีย้งด ูหรอืเงนิออมเพยีงพอก็คง
ไม่ต้องห่วง แต่หากเราไม่มีทั้งมรดกและลูกหลานเลี้ยงดู เราคง
ต้องเตรียมเงินออมให้เพียงพอซึ่งปัจจุบันแนวทางการออมเงินเรา
สามารถท�าได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเก็บออมด้วยตัวหรือ
การออมผ่านระบบ ไม่ว่าจะเป็นการออมผ่านกองทุนส�ารองเล้ียงชพี 
กองทุนประกันสังคม กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ซึ่งการออมผ่านระบบ ทางภาครัฐ
ได้มีการจูงใจด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเราสามารถ 
น�าเงินออมเหล่านั้นมาหักเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการค�านวณภาษีประจ�าปีได้

ศรัทธำ คุณำพิส

 ครำวนีเ้ม่ือเรำออมแล้ว เรำจะต้องมเีงนิออมเท่ำไหร่ถงึจะ
เพียงพอไว้ใช้ยำมหลังเกษียณ ลองคิดเล่นๆ ว่ำหำกเรำจะอำยุ
ยนืไปอกี 10 ปี มีค่ำใช้จ่ำยเดือนละ 5,000 บำท และหลังเกษียณ
เรำไม่ได้มีรำยได้อื่นๆ เรำต้องมีเงินออมเม่ือตอนเกษียณ 
600,000 บำท แต่หำกเรำอำยุยืนไปเป็น 80 ปี เรำก็ต้องมี 
เงินออมอย่ำงน้อย 1,200,000 บำท ซึ่งในควำมเป็นจริงแล้ว 
เงนิ 5,000 บำทในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ มลูค่ำมนัลดลงเป็นอย่ำงมำก 
ลองเทียบรำคำข้ำวแกงวันนี้ (30 - 40 บำท) กับ เมื่อ 10 ปีก่อน
(20 - 30 บำท) ก็พอจะเห็นได้ว่ำหำกจะใช้เงินจ�ำนวนเดือนละ 
5,000 บำท ในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ ควำมเป็นอยู่ของเรำก็คงไม่
สำมำรถสะดวกสบำยได้เหมือนเดิม

 คนส่วนใหญ่คิดว่ำกำรมีเงินออมหลักล้ำนบำทเป็นเรื่องที่
เป็นไปไม่ได้ เพรำะแค่ตอนนี้กำรมีเงินให้พอใช้ทุกเดือนก็ดีแล้ว 
แต่หำกเรำไม่เริม่ออมในวันนีช้วิีตเรำในอนำคตคงมีควำมล�ำบำก
มำก นอกจำกนีเ้รำคงต้องสนใจเรือ่งกำรลงทนุให้มำกขึน้เพรำะ
กำรฝำกเงินกับธนำคำรให้ดอกผลในระดับที่ต�่ำมำก ปัจจุบัน 
กำรลงทุนมีควำมหลำกหลำยรูปแบบมำกขึ้น ในกำรลงทุน 
แต่ละรปูแบบก็จะมีระดบัของอตัรำผลตอบแทนทีค่ำดหวงัและ
ระดบัควำมเสีย่งทีแ่ตกต่ำงกัน เรำคงต้องพยำยำมศกึษำหำควำมรู้ 
เพิ่มเติมเก่ียวกับกำรลงทุนให้มำกขึ้น เพื่อที่เรำจะสำมำรถ 
เลือกรูปแบบกำรลงทุนให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมกับเรำ และ
มีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่เรำรับได้

เป็นรำยปีโดยคูณ 12 เดือน เช่น เงินเดือนเดือนสุดท้ำย 50,000 บำท หลังเกษียณ
ควรจะต้องมีเงินใช้ต่อเดือน 35,000 บำท และท�ำเป็นต่อปี (คูณ 12 เดือน) เท่ำกับ 
420,000 บำท และหำกตั้งใจจะอยู่ไปถึงอำยุ 90 ปี (ต้องอยู่ไปอีก 30 ปี) ก็ต้องคูณ
จ�ำนวนปีที่จะอยู่อีก หำกลองท�ำออกมำแล้วลมจับไปสะก่อนเพรำะเงินที่เตรียมไว้ 
ไม่พอ ท่ำนก็ต้องมำปรับประมำณกำรเงินที่จะใช้ต่อเดือนให้ลดลงอีกครับ
 3. จดัสรรเงนิทีจ่ะใช้ก่อน-ใช้ทีหลงั เมือ่ได้ท�ำข้ันตอนท่ี 2 แล้ว ท่ำนจะสำมำรถ
แบ่งเงินที่เตรียมไว้เป็นส่วนๆ ได้ โดยให้จัดสรรเงินดังนี้
  - ช่วงแรกของวัยเกษียณ (ช่วงอำยุ 60 - 70 ปี) เพื่อน�ำเงินไปลงทุนหรือ
ฝำกเงินให้มีสภำพคล่องที่สูงพอควร คือ ให้สำมำรถถอนออกมำใช้ได้ทุกเมื่อ 
อย่ำงรวดเร็ว โดยที่ผลตอบแทนอำจจะได้ไม่สูงนักแต่มีควำมปลอดภัย
  - ช่วงกลำงของวยัเกษยีณ (ช่วงอำย ุ71 - 80 ปี) เพือ่น�ำเงนิไปลงทุนแบบ
ระยะยำวหน่อย เพรำะเงินจ�ำนวนนี้กว่ำจะใช้อีกที ก็อีก 10 ปีข้ำงหน้ำ เรำสำมำรถ
น�ำเงินไปหำรำยได้เพื่อให้ได้รับดอกผลมำกข้ึนแต่ต้องค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยของ 
เงินต้นให้เหมำะสมกับท่ำน
  - ช่วงปลำยของวัยเกษียณ (อำยุ 80 ปีขึ้นไป) เงินลงทุนส�ำหรับช่วงนี้ 
สำมำรถลงทุนให้ยำวขึน้กว่ำช่วงกลำงได้ครบัเพือ่ผลประโยชน์ทีเ่ยอะกว่ำ แต่พออำยุ

ท่ำนใกล้ 80 ปี เมื่อไหร่ จะต้องเปลี่ยนที่
ให้เงินอยู่ในที่ที่เป็นสภำพคล่องสำมำรถ
ถอนเป็นเงินสดได้เร็วที่สุด เน่ืองจำก 
จะต ้องเตรียมไว ้รักษำตนและเผื่อ
เหตุกำรณ์ฉุกเฉิน

 หลายท่านที่ท�างานเป็นมนุษย์เงินเดือนมาทั้งชีวิต
เมื่อคิดถึงค�าว่า “เกษียณอายุ” ส�าหรับบางท่าน คงรู้สึก
เป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขมาก เพราะไม่ต้องต่ืนเช้า อาบน�้า
แต่งตัวไปท�างาน ไม่ต้องฝ่าฟันรถติดหลังเลิกงาน 
กลับบ้าน ไม่ต้องปวดหัวแก้ปัญหาอุปสรรคนานัปการ
ระหว่างวันท�างาน ซึ่งชีวิตหลังเกษียณจะมีความสุขมาก
ยิ่งขึ้นถ้าเรามีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงด้วย หากท่าน
ได้เตรียมเงินเพียงพอส�าหรับเลี้ยงตนเองหลังเกษียณ 
โดยไม่ต้องพ่ึงพาลูกหลาน ก็จะท�าให้ท่านไม่ต้องกังวล
เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ จะส่งผลให้ท่านเป็นผู้สูงอายุที่มี
จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบาย และยังท�าให้ท่านสามารถ 
เลือกดูแลตนเอง รับประทานอาหารดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ซึ่งก็จะท�าให้เจ็บป่วยน้อยลง ไม่ต้องไปพบแพทย์
บ่อยครั้ง ดังนั้นบทความน้ีจะขอกล่าวถึง การเตรียม
ความพร้อมด้านการเงินขั้นต้น ส�าหรับผู้ที่จะใกล้เกษียณ 
โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
 1. ส�ำรวจแหล่งเงินออมที่
จะน�ำมำใช้จ่ำยหลังเกษียณ จะต้อง
ทบทวนว่ำ ปัจจุบันท่ำนมีเงินเก็บที่
เตรียมไว้ใช ้หลังจำกวันที่ไม ่ได ้ม ี
เงินเดือนแล้ว อยู่ที่ตรงไหนและมี
เท่ำไหร่ อนันีจ้�ำเป็นต้องท�ำรำยกำร
ออกมำให้ครบทั้งหมด ทั้งส่วนท่ี
เคยซุกซ่อนใครไว้ หรือส่วนที่ 
เปิดเผยให้กับคนในครอบครัวรับรู้ 
บำงท่ำนเคยแอบฝำกเงินไว้
หรือเคยลงทุนในกองทุนเปิด
ไว้จนลืมมำพบอีกทีตอนอำยุ 
90 ปี ก็มีครับ แหล่งเงินได้นี้ให้รวมถึง กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงิน
บ�ำเหน็จพิเศษก่อนเกษียณ หลักทรัพย์หรือหุ้นต่ำงๆ ที่จะเปลี่ยน
เป็นเงินสดได้ง่ำยๆ และเงินออมในสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วยครับ
 2. วำงแผนกำรใช้เงินหลังเกษียณอย่ำงละเอียด ขอย�้ำ 
อีกครั้งครับว่ำอย่ำงละเอียด ขั้นตอนนี้ส�ำคัญมำก เนื่องจำกท่ำน
จะต้องจัดสรรเงินเพื่อใช้จ่ำยและบำงส่วนที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อจะต้อง
น�ำไปลงทนุเพ่ือให้เกดิดอกผลงอกเงยเพียงพอในระยะยำว วธิกีำร
ขั้นต้น คือ กำรค�ำนวนเงินที่จะใช้รำยเดือนหลังเกษียณ ซ่ึงควร
เป็น 70% ของเงินเดือนเดือนสุดท้ำยก่อนเกษียณ และน�ำไปท�ำ

 4. พบผู้วำงแผนทำงกำรเงินท่ีเป็นมืออำชีพ ผู้วำงแผนทำงกำรเงินอำจจะ 
ไม่ใช่คนคนเดียวกับผู้จัดกำรสำขำของธนำคำรท่ีท่ำนใช้อยู่นะครับ โดยผู้วำงแผน
ทำงกำรเงินนี้ จะเป็นเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำน และมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ 
ที่ เพียงพอตำมมำตรฐำนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรพัย์ บคุคลเหล่ำนีจ้ะท�ำงำนอยูต่ำมธนำคำร และบรษัิทหลักทรพัย์จดักำร
กองทุน ทุกแห่งที่มีกำรให้บริหำรวำงแผนทำงกำรเงิน อำจจะมีค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำร
ช่วยท่ำนวำงแผนกำรลงทุน จัดสรรเงินลงทุนให้เหมำะสมตำมช่วงอำยุเกษียณที่เรำ
ได้คิดเอำไว้ ในข้อ 3. หรือบำงแห่งก็ให้บริกำรกันฟรีๆ แต่ท่ำนจะต้องลงทุนหรือ 
ฝำกเงินกับสถำบันกำรเงินนั้นๆ ตำมควำมเห็นของผู้เขียนบทควำม ผมคิดว่ำหมดยุค
แล้วครับ กับกำรน�ำเงินไปฝำกไว้ในบัญชีเงินฝำกเพียงอย่ำงเดียวท�ำให้เรำได้รับ 
ดอกเบี้ยน้อยๆ มำเลี้ยงชีวิตเรำไม่พอ ดังนั้น ท่ำนควรพบผู้วำงแผนทำงกำรเงินครับ
 ทั้ง 4 ขั้นตอนที่ได้กล่ำวมำ เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรเงินขั้นต้น 
ส�ำหรับโค้งสุดท้ำยในกำรท�ำงำนเพื่อให้ท่ำนเกษียณอย่ำงมีควำมสุข ลองคิดดูครับ 
หำกเรำได้เตรียมเงิน และ วำงแผนกำรเงินไว้อย่ำงดี ตื่นเช้ำมำท่ำนก็มีหน้ำที่แค่หำ
ทำนอำหำรอร่อยๆ ท�ำกิจกรรมเพลินๆ ที่ชอบ นั่งดูเงินลงทุนงอกเงยในรำยงำนกำร
ลงทนุทีส่่งมำให้ และสุดท้ำยผมขอให้ทกุท่ำนใช้ชวีติอย่ำงมคีวำมสขุในวยัเกษยีณครับ
โดย กำนต์ ลชิตำกุล/ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

                                                                                                                  

“รายได้ของ   รัฐบาล” 

มาจากไหนบ้าง?

  • รายได้จากการขายสิ่งของและบริการ 

เป็นรำยได้ที่เกิดจำกกำรบริหำรงำนของรัฐบำล เช่น 

ค่ำธรรมเนยีม ค่ำใบอนญุำต ค่ำขำยหรอืเช่ำทรัพย์สนิ

ของรัฐ ค่ำขำยของกลำงที่ยึดมำจำกคดีต่ำงๆ

  • ร า ย ไ ด ้ จ า ก ก า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร

รัฐวิสาหกิจ มำจำกกำรที่รัฐบำลเข้ำไปลงทุนใน

รัฐวสิำหกจิหรือบริษัทต่ำงๆ พอมกี�ำไรกจ็ะเอำเข้ำคลงั

มำเป็นรำยได้ของรัฐบำลนั่นเอง

  • รายได้อื่นๆ เช่น ค่ำปรับ อำกรแสตมป์

เงินคืนจำกส่วนเหลือจ่ำยปีก่อน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 

เป็นต้น

 จำกข้อมลูในอดีตส�ำหรบัประเทศไทย โครงสร้ำง

รำยได้ส่วนใหญ่จะมำจำกภำษีทำงอ้อมเป็นหลัก  

รองลงมำคอืภำษทีำงตรง และรำยได้ทีม่ใิช่ภำษอีำกร 

ซึ่งในควำมจริงแล้วรำยได้ของรัฐบำลอย่ำงเดียวอำจ

ไม่พอในกำรลงทุนพัฒนำประเทศที่ต ้องใช้เงิน 

เป็นหลักแสนล้ำนหรือล้ำนล้ำน 

 เพรำะบำงครั้งกำรลงทุนในประเทศก็ 

ไม่ได้ใช้เงินจำก “รำยได้รัฐบำล” 

อย่ำงเดียว แต่ยังมีส่วนอ่ืน เช่น เงินกู ้อยู ่ด ้วย  

มองง่ำยๆ รัฐบำลก็เหมือนกับบุคคลนั่นแหละ ถ้ำเรำ

อยำกซื้อบ้ำนรำคำ 3,000,000 บำท แต่เรำมีรำยได้

แค่ 50,000 บำทต่อเดือน สิ่งที่เรำท�ำกัน คือ ไปกู้เงิน

จำกธนำคำรใช่มัย้ล่ะ รัฐบำลกเ็ช่นเดยีวกนั เวลำทีม่ี 

รำยได้ไม่เพยีงพอ กไ็ปกู้เงินมำจำกที่อื่นแทน

	 1.	รายได้จากภาษีอากร	(Tax	Revenue)
 “ภำษอีำกร” ท่ีเก็บจำกประชำชนท้ังหลำย ท่ีจ่ำยช่วงเดอืนมนีำคมของทุกปีนัน่แหละ 

หรือว่ำบำงคนอำจจะโดนหักอยู่ทุกๆ เดือนอยู่แล้วก็เป็นหนึ่งในภำษีอำกรเช่นกัน  

ซ่ึงเป็นรำยได้หลักที่ส�ำคัญที่สุดของรัฐบำลเลยทีเดียว  อย่ำงไรก็ดี “รำยได้จำก 

ภำษีอำกร” ก็แบ่งได้อีก 2 ประเภทหลักๆ คือ

  • ภำษีทำงตรง เช่น ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ภำษีเงินได้นิติบุคคล  

ภำษีเงินได้ปิโตรเลียม

  • ภำษีทำงอ้อม เช่น ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ อำกรแสตมป์  

ภำษีสรรพสำมิต ภำษีศุลกำกร

 ในส่วนนี้รัฐบำลจะเก็บภำษีได้มำกน้อยแค่ไหน ก็ข้ึนอยู ่กับควำมสำมำรถ 

ในกำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษีของรัฐบำลเอง และควำมสำมำรถในกำรเสียภำษี 

ของประชำชนด้วย ดังนั้น รัฐบำลจะต้องพยำยำมบริหำรทรัพยำกร จัดสรรรำยจ่ำย 

ให้ประชำชน และธุรกิจ ให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะได้เก็บภำษีได้มำกขึ้น และท�ำให้

ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

	 2.	รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร	(Non-Tax	Revenue)
 คือรำยได้จำกแหล่งอื่นๆ ท่ีไม่ได้มำจำกภำษีอำกร ซ่ึงหลักๆ เรำก็จะสำมำรถ 

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  • รายได้จากการอุดหนุนและการให้ มำจำกเงินบริจำคหรือเงินให้เปล่ำ 

ของประชำชน ภำคเอกชน หรือรัฐบำลประเทศอื่น เช่น กำรบริจำคเงินให้โรงพยำบำล 

โรงเรียน หรือหน่วยงำนรัฐ

คุณ จะอยู่อย่างไรหลังเกษียณ  
ขึ้นกับ ตัวคุณ

 รายได้ 
 คนที่มีรำยได้ในแต่ละเดือนไม่แน่นอน เช่น เป็นฟรีแลนซ์ ขำยของออนไลน์ หรือคน 

ที่มีรำยได้น้อย จะเหมำะกับกองทุนที่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลมำกกว่ำ เพรำะสำมำรถน�ำ

เงินปันผลมำใช้จ่ำย เป็นกำรเพิ่มรำยได้อีกทำงหนึ่ง

 เป้าหมายหรือระยะเวลาลงทุน
 หำกลงทุนเพื่อเป้ำหมำยระยะส้ันถึงระยะกลำง เช่น เก็บเงินเพื่อกำรศึกษำของลูก 

ในอีก 2 ปี ซึ่งมีเวลำลงทุนไม่มำก จะเหมำะกับกองทุนที่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล เพื่อน�ำ

เงินปันผลมำเป็นค่ำเสื้อผ้ำ หรือค่ำเรียนพิเศษลูกได้

 หำกลงทนุเพือ่เป้ำหมำยระยะยำว เช่น ลงทนุเพือ่แผนเกษยีณ ซึง่มรีะยะเวลำลงทุนนำน 

จะเหมำะกับกองทุนที่ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล เนื่องจำกไม่ต้องกำรเงินปันผลระหว่ำง

ทำง แต่ต้องกำรให้เงนิทีล่งทนุไปสร้ำงผลตอบแทน ได้ดอกผลจำกกำรลงทนุทบต้นไปเรือ่ยๆ 

ในระยะยำว

 สไตล์การลงทุน
 สดุท้ำยกข็ึน้อยูก่บัสไตล์กำรลงทนุของผูล้งทนุแต่ละคนด้วยว่ำ โดยส่วนตวั เรำเป็นคน

ท่ีลงทุนแล้วต้องกำรผลตอบแทนสม�่ำเสมอในรูปของเงินปันผล หรือไม่ต้องกำรเงินปันผล 

ไม่ว่ำจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตำม เช่น ไม่อยำกถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย 10% ไม่อยำกให้รำคำ

หน่วยลงทุน (NAV) ลดลงไปเรื่อยๆ หรือต้องกำรให้เงินท�ำงำนต่อไป เชื่อว่ำแต่ละคนจะมี

ควำมชอบและมีสไตล์กำรลงทุนเป็นของตัวเอง     

 อ่ำนมำถงึตรงนี ้หลำยคนน่ำจะพอมคี�ำตอบในใจแล้วว่ำ เมือ่ซือ้กองทุน จะเลือกกองทนุ

แบบท่ีมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลหรือไม่จ่ำยเงินปันผลดีกว่ำกัน แต่ไม่ว่ำจะเลือกกองทุน 

แบบไหน อย่ำลืมดูนโยบำยกำรลงทุน ผลกำรด�ำเนินงำนย้อนหลัง ระดับควำมเสี่ยงที่เรำ

ยอมรบัได้ รวมถงึระยะเวลำทีต้่องกำรใช้เงนิให้สอดคล้องกับระยะเวลำกำรลงทนุ อย่ำดแูค่

กำรจ่ำยเงนิปันผลเพยีงอย่ำงเดยีว และเมือ่ตดัสินใจลงทนุไปแล้ว ควรติดตำมผลกำรด�ำเนนิงำน 

ของกองทนุทีเ่รำลงทนุอย่ำงสม�ำ่เสมอด้วยว่ำ สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้ดอีย่ำงทีค่ำดหวงัไว้ 

หรือไม่ เพื่อให้เงินที่เรำลงทุนไปออกดอกออกผลสมดังที่ตั้งใจนั่นเอง

	 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือก

กองทุนแบบที่มีเงินปันผลหรือไม่มีเงินปันผล

 วัย 
 คนที่อยู่ในวัยเกษียณซึ่งไม่มีรำยได้เข้ำมำ

เหมือนตอนที่ยังท�ำงำนอยู่ จะเหมำะกับกองทุน

ทีม่นีโยบำยจ่ำยเงินปันผล ซึง่เงนิปันผลทีไ่ด้รบันี้

ให้น�ำมำยื่นเป็นเงินได้มำตรำ 40(8) โดยหำก 

รำยได้ท้ังปีท่ีหักค่ำใช้จ่ำยและค่ำลดหย่อนแล้ว 

ไม่ถงึ 150,000 บำท กจ็ะขอภำษทีีถู่กหักคนืได้ค่ะ 

เมื่อก�าลังตัดสินใจเลือกลงทุน
ใ นกอง ทุน สักกอง ทุนห น่ึ ง 
หลายคนอาจลังเลใจว่าควร
เลือกกองทุนแบบที่มีนโยบาย
จ ่าย เงินป ันผลหรือ ไม ่จ ่ าย
เงินปันผลดีกว่ากัน เพราะใจ
หนึ่งก็อยากได้เงินปันผลมาใช้ 
แต่อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย โดยปล่อยให้เงิน 
ท�างานต่อไปเรื่อยๆ แล้วแบบนี้  
จะตัดสินใจอย ่างไรดี  เราม ี
ค�าแนะน�ามาฝากค่ะ



เกร็ดน่ารู้ด้านการลงทุน
 โดย ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน กสจ.

งานทะเบียนสมาชิก กสจ.

เตรียมความพร้อม ก่อนเกษียณสุข

 “รายได้ของรัฐบาล” มาจาก การจัดเก็บภาษี ก�าไรและรายได้
ของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลถือหุ ้น) ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ  
โดยแหล่งท่ีมารายได้ของรัฐบาลจะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหำชน)

โดย บลจ.กรุงไทย

โดย ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

ควรเลือกกองทุนแบบที่มี
เงินปันผลหรือไม่มีเงินปันผล
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น วัย 
รายได้ เป้าหมายหรือระยะเวลา
ลงทุน รวมถึงสไตล์การลงทุน
ของผู้ลงทุนแต่ละคน

 คุณเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าหลังเกษียณคุณจะใช้ชีวิต
อย่างไร บางท่านอาจจะอยากใช้เวลาไปท�างานอดิเรกที่ชอบไม่ว่า 
จะเป็นการอ่านหนงัสอื ท่องเทีย่ว ท�าสวน หรอืดแูลลกูหลาน ซึง่การ 
ท่ีเราจะสามารถใช้ชีวิตตามท่ีเราต้องการได้ สิ่งหนึ่งท่ีเราต้องมี
อย่างแรกคงหนีไม่พ้นก็คือเงิน หรือทรัพย์สินท่ีพอส�าหรับใช้ชีวิต 
หลังเกษียณ แต่ว่าหลังจากเกษียณเงินเดือนที่เราเคยได้เป็นประจ�า 
เพือ่ไว้ใช้จ่ายในชวีติประจ�าวนั จ่ายค่าเช่าบ้าน จ่ายค่ารกัษาพยาบาล 
และจ่ายค่าใช้จ่ายอืน่ๆ กจ็ะไม่มอีกีต่อไป แล้วเราจะอยูไ่ด้อย่างไร บางท่าน 
อาจจะโชคดีทีม่มีรดก มลูีกหลานเล้ียงดู หรอืเงนิออมเพยีงพอก็คง
ไม่ต้องห่วง แต่หากเราไม่มีท้ังมรดกและลูกหลานเล้ียงดู เราคง
ต้องเตรียมเงินออมให้เพียงพอซึ่งปัจจุบันแนวทางการออมเงินเรา
สามารถท�าได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเก็บออมด้วยตัวหรือ
การออมผ่านระบบ ไม่ว่าจะเป็นการออมผ่านกองทุนส�ารองเล้ียงชพี 
กองทุนประกันสังคม กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ซึ่งการออมผ่านระบบ ทางภาครัฐ
ได้มีการจูงใจด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเราสามารถ 
น�าเงินออมเหล่านั้นมาหักเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการค�านวณภาษีประจ�าปีได้

ศรัทธำ คุณำพิส

 ครำวน้ีเม่ือเรำออมแล้ว เรำจะต้องมเีงนิออมเท่ำไหร่ถงึจะ
เพียงพอไว้ใช้ยำมหลังเกษียณ ลองคิดเล่นๆ ว่ำหำกเรำจะอำยุ
ยนืไปอกี 10 ปี มค่ีำใช้จ่ำยเดือนละ 5,000 บำท และหลังเกษียณ
เรำไม่ได้มีรำยได้อื่นๆ เรำต้องมีเงินออมเม่ือตอนเกษียณ 
600,000 บำท แต่หำกเรำอำยุยืนไปเป็น 80 ปี เรำก็ต้องมี 
เงินออมอย่ำงน้อย 1,200,000 บำท ซึ่งในควำมเป็นจริงแล้ว 
เงนิ 5,000 บำทในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ มลูค่ำมนัลดลงเป็นอย่ำงมำก 
ลองเทียบรำคำข้ำวแกงวันนี้ (30 - 40 บำท) กับ เมื่อ 10 ปีก่อน
(20 - 30 บำท) ก็พอจะเห็นได้ว่ำหำกจะใช้เงินจ�ำนวนเดือนละ 
5,000 บำท ในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ ควำมเป็นอยู่ของเรำก็คงไม่
สำมำรถสะดวกสบำยได้เหมือนเดิม

 คนส่วนใหญ่คิดว่ำกำรมีเงินออมหลักล้ำนบำทเป็นเรื่องที่
เป็นไปไม่ได้ เพรำะแค่ตอนนี้กำรมีเงินให้พอใช้ทุกเดือนก็ดีแล้ว 
แต่หำกเรำไม่เริม่ออมในวนันีช้วิีตเรำในอนำคตคงมีควำมล�ำบำก
มำก นอกจำกน้ีเรำคงต้องสนใจเรือ่งกำรลงทนุให้มำกขึน้เพรำะ
กำรฝำกเงินกับธนำคำรให้ดอกผลในระดับที่ต�่ำมำก ปัจจุบัน 
กำรลงทุนมีควำมหลำกหลำยรูปแบบมำกขึ้น ในกำรลงทุน 
แต่ละรปูแบบกจ็ะมรีะดบัของอตัรำผลตอบแทนทีค่ำดหวงัและ
ระดบัควำมเสีย่งทีแ่ตกต่ำงกัน เรำคงต้องพยำยำมศกึษำหำควำมรู้ 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรลงทุนให้มำกขึ้น เพื่อที่เรำจะสำมำรถ 
เลือกรูปแบบกำรลงทุนให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมกับเรำ และ
มีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่เรำรับได้

เป็นรำยปีโดยคูณ 12 เดือน เช่น เงินเดือนเดือนสุดท้ำย 50,000 บำท หลังเกษียณ
ควรจะต้องมีเงินใช้ต่อเดือน 35,000 บำท และท�ำเป็นต่อปี (คูณ 12 เดือน) เท่ำกับ 
420,000 บำท และหำกตั้งใจจะอยู่ไปถึงอำยุ 90 ปี (ต้องอยู่ไปอีก 30 ปี) ก็ต้องคูณ
จ�ำนวนปีที่จะอยู่อีก หำกลองท�ำออกมำแล้วลมจับไปสะก่อนเพรำะเงินที่เตรียมไว้ 
ไม่พอ ท่ำนก็ต้องมำปรับประมำณกำรเงินที่จะใช้ต่อเดือนให้ลดลงอีกครับ
 3. จดัสรรเงนิทีจ่ะใช้ก่อน-ใช้ทีหลงั เม่ือได้ท�ำข้ันตอนท่ี 2 แล้ว ท่ำนจะสำมำรถ
แบ่งเงินที่เตรียมไว้เป็นส่วนๆ ได้ โดยให้จัดสรรเงินดังนี้
  - ช่วงแรกของวัยเกษียณ (ช่วงอำยุ 60 - 70 ปี) เพื่อน�ำเงินไปลงทุนหรือ
ฝำกเงินให้มีสภำพคล่องที่สูงพอควร คือ ให้สำมำรถถอนออกมำใช้ได้ทุกเมื่อ 
อย่ำงรวดเร็ว โดยที่ผลตอบแทนอำจจะได้ไม่สูงนักแต่มีควำมปลอดภัย
  - ช่วงกลำงของวยัเกษยีณ (ช่วงอำย ุ71 - 80 ปี) เพือ่น�ำเงนิไปลงทนุแบบ
ระยะยำวหน่อย เพรำะเงินจ�ำนวนนี้กว่ำจะใช้อีกที ก็อีก 10 ปีข้ำงหน้ำ เรำสำมำรถ
น�ำเงินไปหำรำยได้เพื่อให้ได้รับดอกผลมำกข้ึนแต่ต้องค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยของ 
เงินต้นให้เหมำะสมกับท่ำน
  - ช่วงปลำยของวัยเกษียณ (อำยุ 80 ปีขึ้นไป) เงินลงทุนส�ำหรับช่วงนี้ 
สำมำรถลงทุนให้ยำวข้ึนกว่ำช่วงกลำงได้ครบัเพือ่ผลประโยชน์ทีเ่ยอะกว่ำ แต่พออำยุ

ท่ำนใกล้ 80 ปี เมื่อไหร่ จะต้องเปลี่ยนที่
ให้เงินอยู่ในที่ที่เป็นสภำพคล่องสำมำรถ
ถอนเป็นเงินสดได้เร็วที่สุด เนื่องจำก 
จะต ้องเตรียมไว ้ รักษำตนและเผื่อ
เหตุกำรณ์ฉุกเฉิน

 หลายท่านที่ท�างานเป็นมนุษย์เงินเดือนมาทั้งชีวิต
เมื่อคิดถึงค�าว่า “เกษียณอายุ” ส�าหรับบางท่าน คงรู้สึก
เป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขมาก เพราะไม่ต้องตื่นเช้า อาบน�้า
แต่งตัวไปท�างาน ไม่ต้องฝ่าฟันรถติดหลังเลิกงาน 
กลับบ้าน ไม่ต้องปวดหัวแก้ปัญหาอุปสรรคนานัปการ
ระหว่างวันท�างาน ซึ่งชีวิตหลังเกษียณจะมีความสุขมาก
ยิ่งขึ้นถ้าเรามีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงด้วย หากท่าน
ได้เตรียมเงินเพียงพอส�าหรับเลี้ยงตนเองหลังเกษียณ 
โดยไม่ต้องพ่ึงพาลูกหลาน ก็จะท�าให้ท่านไม่ต้องกังวล
เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ จะส่งผลให้ท่านเป็นผู้สูงอายุที่มี
จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบาย และยังท�าให้ท่านสามารถ 
เลือกดูแลตนเอง รับประทานอาหารดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ซึ่งก็จะท�าให้เจ็บป่วยน้อยลง ไม่ต้องไปพบแพทย์
บ่อยครั้ง ดังนั้นบทความนี้จะขอกล่าวถึง การเตรียม
ความพร้อมด้านการเงินขั้นต้น ส�าหรับผู้ที่จะใกล้เกษียณ 
โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
 1. ส�ำรวจแหล่งเงินออมที่
จะน�ำมำใช้จ่ำยหลังเกษียณ จะต้อง
ทบทวนว่ำ ปัจจุบันท่ำนมีเงินเก็บที่
เตรียมไว้ใช ้หลังจำกวันที่ไม ่ได ้มี 
เงินเดือนแล้ว อยู่ที่ตรงไหนและมี
เท่ำไหร่ อนันีจ้�ำเป็นต้องท�ำรำยกำร
ออกมำให้ครบทั้งหมด ทั้งส่วนที่
เคยซุกซ่อนใครไว้ หรือส่วนที่ 
เปิดเผยให้กับคนในครอบครัวรับรู้ 
บำงท่ำนเคยแอบฝำกเงินไว้
หรือเคยลงทุนในกองทุนเปิด
ไว้จนลืมมำพบอีกทีตอนอำยุ 
90 ปี ก็มีครับ แหล่งเงินได้นี้ให้รวมถึง กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงิน
บ�ำเหน็จพิเศษก่อนเกษียณ หลักทรัพย์หรือหุ้นต่ำงๆ ที่จะเปลี่ยน
เป็นเงินสดได้ง่ำยๆ และเงินออมในสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วยครับ
 2. วำงแผนกำรใช้เงินหลังเกษียณอย่ำงละเอียด ขอย�้ำ 
อีกครั้งครับว่ำอย่ำงละเอียด ขั้นตอนนี้ส�ำคัญมำก เนื่องจำกท่ำน
จะต้องจัดสรรเงินเพื่อใช้จ่ำยและบำงส่วนที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อจะต้อง
น�ำไปลงทุนเพือ่ให้เกดิดอกผลงอกเงยเพียงพอในระยะยำว วธิกีำร
ขั้นต้น คือ กำรค�ำนวนเงินที่จะใช้รำยเดือนหลังเกษียณ ซ่ึงควร
เป็น 70% ของเงินเดือนเดือนสุดท้ำยก่อนเกษียณ และน�ำไปท�ำ

 4. พบผู้วำงแผนทำงกำรเงินท่ีเป็นมืออำชีพ ผู้วำงแผนทำงกำรเงินอำจจะ 
ไม่ใช่คนคนเดียวกับผู้จัดกำรสำขำของธนำคำรท่ีท่ำนใช้อยู่นะครับ โดยผู้วำงแผน
ทำงกำรเงินนี้ จะเป็นเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำน และมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ 
ที่ เพียงพอตำมมำตรฐำนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรพัย์ บคุคลเหล่ำนีจ้ะท�ำงำนอยูต่ำมธนำคำร และบริษัทหลักทรพัย์จดักำร
กองทุน ทุกแห่งที่มีกำรให้บริหำรวำงแผนทำงกำรเงิน อำจจะมีค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำร
ช่วยท่ำนวำงแผนกำรลงทุน จัดสรรเงินลงทุนให้เหมำะสมตำมช่วงอำยุเกษียณที่เรำ
ได้คิดเอำไว้ ในข้อ 3. หรือบำงแห่งก็ให้บริกำรกันฟรีๆ แต่ท่ำนจะต้องลงทุนหรือ 
ฝำกเงินกับสถำบันกำรเงินนั้นๆ ตำมควำมเห็นของผู้เขียนบทควำม ผมคิดว่ำหมดยุค
แล้วครับ กับกำรน�ำเงินไปฝำกไว้ในบัญชีเงินฝำกเพียงอย่ำงเดียวท�ำให้เรำได้รับ 
ดอกเบี้ยน้อยๆ มำเลี้ยงชีวิตเรำไม่พอ ดังนั้น ท่ำนควรพบผู้วำงแผนทำงกำรเงินครับ
 ทั้ง 4 ขั้นตอนที่ได้กล่ำวมำ เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรเงินขั้นต้น 
ส�ำหรับโค้งสุดท้ำยในกำรท�ำงำนเพื่อให้ท่ำนเกษียณอย่ำงมีควำมสุข ลองคิดดูครับ 
หำกเรำได้เตรียมเงิน และ วำงแผนกำรเงินไว้อย่ำงดี ตื่นเช้ำมำท่ำนก็มีหน้ำที่แค่หำ
ทำนอำหำรอร่อยๆ ท�ำกิจกรรมเพลินๆ ที่ชอบ นั่งดูเงินลงทุนงอกเงยในรำยงำนกำร
ลงทนุทีส่่งมำให้ และสดุท้ำยผมขอให้ทกุท่ำนใช้ชวีติอย่ำงมคีวำมสขุในวยัเกษยีณครับ
โดย กำนต์ ลชิตำกุล/ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

                                                                                                                  

“รายได้ของ   รัฐบาล” 

มาจากไหนบ้าง?

  • รายได้จากการขายสิ่งของและบริการ 

เป็นรำยได้ท่ีเกิดจำกกำรบริหำรงำนของรัฐบำล เช่น 

ค่ำธรรมเนยีม ค่ำใบอนญุำต ค่ำขำยหรอืเช่ำทรพัย์สนิ

ของรัฐ ค่ำขำยของกลำงที่ยึดมำจำกคดีต่ำงๆ

  • ร า ย ไ ด ้ จ า ก ก า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร

รัฐวิสาหกิจ มำจำกกำรที่รัฐบำลเข้ำไปลงทุนใน

รฐัวสิำหกจิหรอืบรษิทัต่ำงๆ พอมกี�ำไรกจ็ะเอำเข้ำคลงั

มำเป็นรำยได้ของรัฐบำลนั่นเอง

  • รายได้อื่นๆ เช่น ค่ำปรับ อำกรแสตมป์

เงินคืนจำกส่วนเหลือจ่ำยปีก่อน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 

เป็นต้น

 จำกข้อมลูในอดตีส�ำหรับประเทศไทย โครงสร้ำง

รำยได้ส่วนใหญ่จะมำจำกภำษีทำงอ้อมเป็นหลัก  

รองลงมำคอืภำษทีำงตรง และรำยได้ทีม่ใิช่ภำษอีำกร 

ซึ่งในควำมจริงแล้วรำยได้ของรัฐบำลอย่ำงเดียวอำจ

ไม่พอในกำรลงทุนพัฒนำประเทศที่ต ้องใช้เงิน 

เป็นหลักแสนล้ำนหรือล้ำนล้ำน 

 เพรำะบำงครั้งกำรลงทุนในประเทศก็ 

ไม่ได้ใช้เงินจำก “รำยได้รัฐบำล” 

อย่ำงเดียว แต่ยังมีส่วนอ่ืน เช่น เงินกู ้อยู ่ด ้วย  

มองง่ำยๆ รัฐบำลก็เหมือนกับบุคคลนั่นแหละ ถ้ำเรำ

อยำกซื้อบ้ำนรำคำ 3,000,000 บำท แต่เรำมีรำยได้

แค่ 50,000 บำทต่อเดือน สิ่งที่เรำท�ำกัน คือ ไปกู้เงิน

จำกธนำคำรใช่มัย้ล่ะ รัฐบำลกเ็ช่นเดยีวกนั เวลำทีม่ี 

รำยได้ไม่เพยีงพอ กไ็ปกู้เงินมำจำกที่อื่นแทน

	 1.	รายได้จากภาษีอากร	(Tax	Revenue)
 “ภำษอีำกร” ทีเ่กบ็จำกประชำชนทัง้หลำย ท่ีจ่ำยช่วงเดอืนมนีำคมของทกุปีนัน่แหละ 

หรือว่ำบำงคนอำจจะโดนหักอยู่ทุกๆ เดือนอยู่แล้วก็เป็นหนึ่งในภำษีอำกรเช่นกัน  

ซึ่งเป็นรำยได้หลักที่ส�ำคัญที่สุดของรัฐบำลเลยทีเดียว  อย่ำงไรก็ดี “รำยได้จำก 

ภำษีอำกร” ก็แบ่งได้อีก 2 ประเภทหลักๆ คือ

  • ภำษีทำงตรง เช่น ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ภำษีเงินได้นิติบุคคล  

ภำษีเงินได้ปิโตรเลียม

  • ภำษีทำงอ้อม เช่น ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ อำกรแสตมป์  

ภำษีสรรพสำมิต ภำษีศุลกำกร

 ในส่วนนี้รัฐบำลจะเก็บภำษีได้มำกน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู ่กับควำมสำมำรถ 

ในกำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษีของรัฐบำลเอง และควำมสำมำรถในกำรเสียภำษี 

ของประชำชนด้วย ดังนั้น รัฐบำลจะต้องพยำยำมบริหำรทรัพยำกร จัดสรรรำยจ่ำย 

ให้ประชำชน และธุรกิจ ให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะได้เก็บภำษีได้มำกขึ้น และท�ำให้

ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

	 2.	รายได้ท่ีมิใช่ภาษีอากร	(Non-Tax	Revenue)
 คือรำยได้จำกแหล่งอื่นๆ ที่ไม่ได้มำจำกภำษีอำกร ซึ่งหลักๆ เรำก็จะสำมำรถ 

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  • รายได้จากการอุดหนุนและการให้ มำจำกเงินบริจำคหรือเงินให้เปล่ำ 

ของประชำชน ภำคเอกชน หรือรัฐบำลประเทศอื่น เช่น กำรบริจำคเงินให้โรงพยำบำล 

โรงเรียน หรือหน่วยงำนรัฐ

คุณ จะอยู่อย่างไรหลังเกษียณ  
ขึ้นกับ ตัวคุณ

 รายได้ 
 คนที่มีรำยได้ในแต่ละเดือนไม่แน่นอน เช่น เป็นฟรีแลนซ์ ขำยของออนไลน์ หรือคน 

ที่มีรำยได้น้อย จะเหมำะกับกองทุนที่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลมำกกว่ำ เพรำะสำมำรถน�ำ

เงินปันผลมำใช้จ่ำย เป็นกำรเพิ่มรำยได้อีกทำงหนึ่ง

 เป้าหมายหรือระยะเวลาลงทุน
 หำกลงทุนเพื่อเป้ำหมำยระยะสั้นถึงระยะกลำง เช่น เก็บเงินเพื่อกำรศึกษำของลูก 

ในอีก 2 ปี ซึ่งมีเวลำลงทุนไม่มำก จะเหมำะกับกองทุนที่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล เพื่อน�ำ

เงินปันผลมำเป็นค่ำเสื้อผ้ำ หรือค่ำเรียนพิเศษลูกได้

 หำกลงทุนเพือ่เป้ำหมำยระยะยำว เช่น ลงทุนเพือ่แผนเกษียณ ซ่ึงมรีะยะเวลำลงทุนนำน 

จะเหมำะกับกองทุนที่ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล เนื่องจำกไม่ต้องกำรเงินปันผลระหว่ำง

ทำง แต่ต้องกำรให้เงนิท่ีลงทุนไปสร้ำงผลตอบแทน ได้ดอกผลจำกกำรลงทุนทบต้นไปเรือ่ยๆ 

ในระยะยำว

 สไตล์การลงทุน
 สดุท้ำยกข็ึน้อยูก่บัสไตล์กำรลงทนุของผูล้งทนุแต่ละคนด้วยว่ำ โดยส่วนตวั เรำเป็นคน

ที่ลงทุนแล้วต้องกำรผลตอบแทนสม�่ำเสมอในรูปของเงินปันผล หรือไม่ต้องกำรเงินปันผล 

ไม่ว่ำจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตำม เช่น ไม่อยำกถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย 10% ไม่อยำกให้รำคำ

หน่วยลงทุน (NAV) ลดลงไปเรื่อยๆ หรือต้องกำรให้เงินท�ำงำนต่อไป เชื่อว่ำแต่ละคนจะมี

ควำมชอบและมีสไตล์กำรลงทุนเป็นของตัวเอง     

 อ่ำนมำถึงตรงนี ้หลำยคนน่ำจะพอมคี�ำตอบในใจแล้วว่ำ เมือ่ซ้ือกองทุน จะเลือกกองทนุ

แบบท่ีมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลหรือไม่จ่ำยเงินปันผลดีกว่ำกัน แต่ไม่ว่ำจะเลือกกองทุน 

แบบไหน อย่ำลืมดูนโยบำยกำรลงทุน ผลกำรด�ำเนินงำนย้อนหลัง ระดับควำมเส่ียงท่ีเรำ

ยอมรบัได้ รวมถงึระยะเวลำทีต้่องกำรใช้เงนิให้สอดคล้องกับระยะเวลำกำรลงทนุ อย่ำดแูค่

กำรจ่ำยเงินปันผลเพยีงอย่ำงเดยีว และเมือ่ตดัสนิใจลงทุนไปแล้ว ควรติดตำมผลกำรด�ำเนนิงำน 

ของกองทนุท่ีเรำลงทุนอย่ำงสม�ำ่เสมอด้วยว่ำ สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้ดอีย่ำงทีค่ำดหวังไว้ 

หรือไม่ เพื่อให้เงินที่เรำลงทุนไปออกดอกออกผลสมดังที่ตั้งใจนั่นเอง

	 ส่ิงที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือก

กองทุนแบบที่มีเงินปันผลหรือไม่มีเงินปันผล

 วัย 
 คนที่อยู่ในวัยเกษียณซึ่งไม่มีรำยได้เข้ำมำ

เหมือนตอนที่ยังท�ำงำนอยู่ จะเหมำะกับกองทุน

ทีม่นีโยบำยจ่ำยเงินปันผล ซึง่เงนิปันผลทีไ่ด้รบันี้

ให้น�ำมำยื่นเป็นเงินได้มำตรำ 40(8) โดยหำก 

รำยได้ท้ังปีที่หักค่ำใช้จ่ำยและค่ำลดหย่อนแล้ว 

ไม่ถงึ 150,000 บำท กจ็ะขอภำษทีีถู่กหกัคืนได้ค่ะ 

เมื่อก�าลังตัดสินใจเลือกลงทุน
ในกองทุ นสั กกอง ทุนหนึ่ ง 
หลายคนอาจลังเลใจว่าควร
เลือกกองทุนแบบท่ีมีนโยบาย
จ ่าย เ งินป ันผลหรือ ไม ่จ ่ าย
เงินปันผลดีกว่ากัน เพราะใจ
หนึ่งก็อยากได้เงินปันผลมาใช้ 
แต่อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย โดยปล่อยให้เงิน 
ท�างานต่อไปเรื่อยๆ แล้วแบบน้ี  
จะตัดสินใจอย ่างไรดี  เรามี 
ค�าแนะน�ามาฝากค่ะ



เกร็ดน่ารู้ด้านการลงทุน
 โดย ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน กสจ.

งานทะเบียนสมาชิก กสจ.

เตรียมความพร้อม ก่อนเกษียณสุข

 “รายได้ของรัฐบาล” มาจาก การจัดเก็บภาษี ก�าไรและรายได้
ของรัฐวิสาหกิจ (รัฐบาลถือหุ ้น) ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ  
โดยแหล่งท่ีมารายได้ของรัฐบาลจะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหำชน)

โดย บลจ.กรุงไทย

โดย ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

ควรเลือกกองทุนแบบที่มี
เงินปันผลหรือไม่มีเงินปันผล
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น วัย 
รายได้ เป้าหมายหรือระยะเวลา
ลงทุน รวมถึงสไตล์การลงทุน
ของผู้ลงทุนแต่ละคน

 คุณเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าหลังเกษียณคุณจะใช้ชีวิต
อย่างไร บางท่านอาจจะอยากใช้เวลาไปท�างานอดิเรกที่ชอบไม่ว่า 
จะเป็นการอ่านหนงัสอื ท่องเท่ียว ท�าสวน หรอืดแูลลกูหลาน ซึง่การ 
ที่เราจะสามารถใช้ชีวิตตามที่เราต้องการได้ สิ่งหน่ึงที่เราต้องมี
อย่างแรกคงหนีไม่พ้นก็คือเงิน หรือทรัพย์สินที่พอส�าหรับใช้ชีวิต 
หลังเกษียณ แต่ว่าหลังจากเกษียณเงินเดือนที่เราเคยได้เป็นประจ�า 
เพือ่ไว้ใช้จ่ายในชวีติประจ�าวนั จ่ายค่าเช่าบ้าน จ่ายค่ารกัษาพยาบาล 
และจ่ายค่าใช้จ่ายอืน่ๆ กจ็ะไม่มอีีกต่อไป แล้วเราจะอยูไ่ด้อย่างไร บางท่าน 
อาจจะโชคดทีีม่มีรดก มลีกูหลานเลีย้งด ูหรอืเงนิออมเพยีงพอก็คง
ไม่ต้องห่วง แต่หากเราไม่มีทั้งมรดกและลูกหลานเลี้ยงดู เราคง
ต้องเตรียมเงินออมให้เพียงพอซ่ึงปัจจุบันแนวทางการออมเงินเรา
สามารถท�าได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเก็บออมด้วยตัวหรือ
การออมผ่านระบบ ไม่ว่าจะเป็นการออมผ่านกองทุนส�ารองเล้ียงชพี 
กองทุนประกันสังคม กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ซึ่งการออมผ่านระบบ ทางภาครัฐ
ได้มีการจูงใจด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเราสามารถ 
น�าเงินออมเหล่านั้นมาหักเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการค�านวณภาษีประจ�าปีได้

ศรัทธำ คุณำพิส

 ครำวนีเ้ม่ือเรำออมแล้ว เรำจะต้องมเีงนิออมเท่ำไหร่ถงึจะ
เพียงพอไว้ใช้ยำมหลังเกษียณ ลองคิดเล่นๆ ว่ำหำกเรำจะอำยุ
ยนืไปอกี 10 ปี มค่ีำใช้จ่ำยเดือนละ 5,000 บำท และหลงัเกษียณ
เรำไม่ได้มีรำยได้อ่ืนๆ เรำต้องมีเงินออมเม่ือตอนเกษียณ 
600,000 บำท แต่หำกเรำอำยุยืนไปเป็น 80 ปี เรำก็ต้องม ี
เงินออมอย่ำงน้อย 1,200,000 บำท ซึ่งในควำมเป็นจริงแล้ว 
เงนิ 5,000 บำทในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ มลูค่ำมนัลดลงเป็นอย่ำงมำก 
ลองเทียบรำคำข้ำวแกงวันนี้ (30 - 40 บำท) กับ เมื่อ 10 ปีก่อน
(20 - 30 บำท) ก็พอจะเห็นได้ว่ำหำกจะใช้เงินจ�ำนวนเดือนละ 
5,000 บำท ในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ ควำมเป็นอยู่ของเรำก็คงไม่
สำมำรถสะดวกสบำยได้เหมือนเดิม

 คนส่วนใหญ่คิดว่ำกำรมีเงินออมหลักล้ำนบำทเป็นเรื่องที่
เป็นไปไม่ได้ เพรำะแค่ตอนนี้กำรมีเงินให้พอใช้ทุกเดือนก็ดีแล้ว 
แต่หำกเรำไม่เริม่ออมในวันนีช้วิีตเรำในอนำคตคงมคีวำมล�ำบำก
มำก นอกจำกนีเ้รำคงต้องสนใจเรือ่งกำรลงทนุให้มำกขึน้เพรำะ
กำรฝำกเงินกับธนำคำรให้ดอกผลในระดับที่ต�่ำมำก ปัจจุบัน 
กำรลงทุนมีควำมหลำกหลำยรูปแบบมำกขึ้น ในกำรลงทุน 
แต่ละรูปแบบกจ็ะมรีะดบัของอัตรำผลตอบแทนทีค่ำดหวงัและ
ระดบัควำมเสีย่งทีแ่ตกต่ำงกัน เรำคงต้องพยำยำมศกึษำหำควำมรู้ 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรลงทุนให้มำกขึ้น เพื่อท่ีเรำจะสำมำรถ 
เลือกรูปแบบกำรลงทุนให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมกับเรำ และ
มีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่เรำรับได้

เป็นรำยปีโดยคูณ 12 เดือน เช่น เงินเดือนเดือนสุดท้ำย 50,000 บำท หลังเกษียณ
ควรจะต้องมีเงินใช้ต่อเดือน 35,000 บำท และท�ำเป็นต่อปี (คูณ 12 เดือน) เท่ำกับ 
420,000 บำท และหำกตั้งใจจะอยู่ไปถึงอำยุ 90 ปี (ต้องอยู่ไปอีก 30 ปี) ก็ต้องคูณ
จ�ำนวนปีที่จะอยู่อีก หำกลองท�ำออกมำแล้วลมจับไปสะก่อนเพรำะเงินที่เตรียมไว้ 
ไม่พอ ท่ำนก็ต้องมำปรับประมำณกำรเงินที่จะใช้ต่อเดือนให้ลดลงอีกครับ
 3. จดัสรรเงินท่ีจะใช้ก่อน-ใช้ทีหลงั เมือ่ได้ท�ำข้ันตอนท่ี 2 แล้ว ท่ำนจะสำมำรถ
แบ่งเงินที่เตรียมไว้เป็นส่วนๆ ได้ โดยให้จัดสรรเงินดังนี้
  - ช่วงแรกของวัยเกษียณ (ช่วงอำยุ 60 - 70 ปี) เพื่อน�ำเงินไปลงทุนหรือ
ฝำกเงินให้มีสภำพคล่องที่สูงพอควร คือ ให้สำมำรถถอนออกมำใช้ได้ทุกเมื่อ 
อย่ำงรวดเร็ว โดยที่ผลตอบแทนอำจจะได้ไม่สูงนักแต่มีควำมปลอดภัย
  - ช่วงกลำงของวยัเกษียณ (ช่วงอำย ุ71 - 80 ปี) เพือ่น�ำเงินไปลงทุนแบบ
ระยะยำวหน่อย เพรำะเงินจ�ำนวนนี้กว่ำจะใช้อีกที ก็อีก 10 ปีข้ำงหน้ำ เรำสำมำรถ
น�ำเงินไปหำรำยได้เพื่อให้ได้รับดอกผลมำกข้ึนแต่ต้องค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยของ 
เงินต้นให้เหมำะสมกับท่ำน
  - ช่วงปลำยของวัยเกษียณ (อำยุ 80 ปีขึ้นไป) เงินลงทุนส�ำหรับช่วงนี้ 
สำมำรถลงทุนให้ยำวขึน้กว่ำช่วงกลำงได้ครบัเพือ่ผลประโยชน์ทีเ่ยอะกว่ำ แต่พออำยุ

ท่ำนใกล้ 80 ปี เมื่อไหร่ จะต้องเปลี่ยนที่
ให้เงินอยู่ในที่ที่เป็นสภำพคล่องสำมำรถ
ถอนเป็นเงินสดได้เร็วท่ีสุด เน่ืองจำก 
จะต ้องเตรียมไว ้รักษำตนและเผื่อ
เหตุกำรณ์ฉุกเฉิน

 หลายท่านที่ท�างานเป็นมนุษย์เงินเดือนมาทั้งชีวิต
เมื่อคิดถึงค�าว่า “เกษียณอายุ” ส�าหรับบางท่าน คงรู้สึก
เป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขมาก เพราะไม่ต้องตื่นเช้า อาบน�้า
แต่งตัวไปท�างาน ไม่ต้องฝ่าฟันรถติดหลังเลิกงาน 
กลับบ้าน ไม่ต้องปวดหัวแก้ปัญหาอุปสรรคนานัปการ
ระหว่างวันท�างาน ซึ่งชีวิตหลังเกษียณจะมีความสุขมาก
ย่ิงขึ้นถ้าเรามีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงด้วย หากท่าน
ได้เตรียมเงินเพียงพอส�าหรับเลี้ยงตนเองหลังเกษียณ 
โดยไม่ต้องพ่ึงพาลูกหลาน ก็จะท�าให้ท่านไม่ต้องกังวล
เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ จะส่งผลให้ท่านเป็นผู้สูงอายุที่มี
จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบาย และยังท�าให้ท่านสามารถ 
เลือกดูแลตนเอง รับประทานอาหารดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ซึ่งก็จะท�าให้เจ็บป่วยน้อยลง ไม่ต้องไปพบแพทย์
บ่อยครั้ง ดังนั้นบทความนี้จะขอกล่าวถึง การเตรียม
ความพร้อมด้านการเงินขั้นต้น ส�าหรับผู้ที่จะใกล้เกษียณ 
โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
 1. ส�ำรวจแหล่งเงินออมที่
จะน�ำมำใช้จ่ำยหลังเกษียณ จะต้อง
ทบทวนว่ำ ปัจจุบันท่ำนมีเงินเก็บที่
เตรียมไว้ใช ้หลังจำกวันท่ีไม่ได ้ม ี
เงินเดือนแล้ว อยู่ที่ตรงไหนและมี
เท่ำไหร่ อนันีจ้�ำเป็นต้องท�ำรำยกำร
ออกมำให้ครบท้ังหมด ท้ังส่วนท่ี
เคยซุกซ่อนใครไว้ หรือส่วนที่ 
เปิดเผยให้กับคนในครอบครัวรับรู้ 
บำงท่ำนเคยแอบฝำกเงินไว้
หรือเคยลงทุนในกองทุนเปิด
ไว้จนลืมมำพบอีกทีตอนอำยุ 
90 ปี ก็มีครับ แหล่งเงินได้นี้ให้รวมถึง กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงิน
บ�ำเหน็จพิเศษก่อนเกษียณ หลักทรัพย์หรือหุ้นต่ำงๆ ที่จะเปลี่ยน
เป็นเงินสดได้ง่ำยๆ และเงินออมในสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วยครับ
 2. วำงแผนกำรใช้เงินหลังเกษียณอย่ำงละเอียด ขอย�้ำ 
อีกครั้งครับว่ำอย่ำงละเอียด ขั้นตอนนี้ส�ำคัญมำก เนื่องจำกท่ำน
จะต้องจัดสรรเงินเพื่อใช้จ่ำยและบำงส่วนที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อจะต้อง
น�ำไปลงทนุเพ่ือให้เกิดดอกผลงอกเงยเพียงพอในระยะยำว วธิกีำร
ขั้นต้น คือ กำรค�ำนวนเงินที่จะใช้รำยเดือนหลังเกษียณ ซ่ึงควร
เป็น 70% ของเงินเดือนเดือนสุดท้ำยก่อนเกษียณ และน�ำไปท�ำ

 4. พบผู้วำงแผนทำงกำรเงินท่ีเป็นมืออำชีพ ผู้วำงแผนทำงกำรเงินอำจจะ 
ไม่ใช่คนคนเดียวกับผู้จัดกำรสำขำของธนำคำรท่ีท่ำนใช้อยู่นะครับ โดยผู้วำงแผน
ทำงกำรเงินนี้ จะเป็นเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำน และมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ 
ที่ เพียงพอตำมมำตรฐำนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ บคุคลเหล่ำนีจ้ะท�ำงำนอยูต่ำมธนำคำร และบรษัิทหลักทรพัย์จดักำร
กองทุน ทุกแห่งที่มีกำรให้บริหำรวำงแผนทำงกำรเงิน อำจจะมีค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำร
ช่วยท่ำนวำงแผนกำรลงทุน จัดสรรเงินลงทุนให้เหมำะสมตำมช่วงอำยุเกษียณที่เรำ
ได้คิดเอำไว้ ในข้อ 3. หรือบำงแห่งก็ให้บริกำรกันฟรีๆ แต่ท่ำนจะต้องลงทุนหรือ 
ฝำกเงินกับสถำบันกำรเงินนั้นๆ ตำมควำมเห็นของผู้เขียนบทควำม ผมคิดว่ำหมดยุค
แล้วครับ กับกำรน�ำเงินไปฝำกไว้ในบัญชีเงินฝำกเพียงอย่ำงเดียวท�ำให้เรำได้รับ 
ดอกเบี้ยน้อยๆ มำเลี้ยงชีวิตเรำไม่พอ ดังนั้น ท่ำนควรพบผู้วำงแผนทำงกำรเงินครับ
 ทั้ง 4 ขั้นตอนที่ได้กล่ำวมำ เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรเงินขั้นต้น 
ส�ำหรับโค้งสุดท้ำยในกำรท�ำงำนเพื่อให้ท่ำนเกษียณอย่ำงมีควำมสุข ลองคิดดูครับ 
หำกเรำได้เตรียมเงิน และ วำงแผนกำรเงินไว้อย่ำงดี ตื่นเช้ำมำท่ำนก็มีหน้ำที่แค่หำ
ทำนอำหำรอร่อยๆ ท�ำกิจกรรมเพลินๆ ที่ชอบ นั่งดูเงินลงทุนงอกเงยในรำยงำนกำร
ลงทนุทีส่่งมำให้ และสดุท้ำยผมขอให้ทกุท่ำนใช้ชวีติอย่ำงมคีวำมสขุในวยัเกษยีณครับ
โดย กำนต์ ลชิตำกุล/ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

                                                                                                                  

“รายได้ของ   รัฐบาล” 

มาจากไหนบ้าง?

  • รายได้จากการขายสิ่งของและบริการ 

เป็นรำยได้ที่เกิดจำกกำรบริหำรงำนของรัฐบำล เช่น 

ค่ำธรรมเนยีม ค่ำใบอนญุำต ค่ำขำยหรอืเช่ำทรพัย์สนิ

ของรัฐ ค่ำขำยของกลำงที่ยึดมำจำกคดีต่ำงๆ

  • ร า ย ไ ด ้ จ า ก ก า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร

รัฐวิสาหกิจ มำจำกกำรที่รัฐบำลเข้ำไปลงทุนใน

รฐัวสิำหกจิหรอืบรษิทัต่ำงๆ พอมกี�ำไรกจ็ะเอำเข้ำคลงั

มำเป็นรำยได้ของรัฐบำลนั่นเอง

  • รายได้อื่นๆ เช่น ค่ำปรับ อำกรแสตมป์

เงินคืนจำกส่วนเหลือจ่ำยปีก่อน ดอกเบ้ียเงินกู้ยืม 

เป็นต้น

 จำกข้อมลูในอดตีส�ำหรบัประเทศไทย โครงสร้ำง

รำยได้ส่วนใหญ่จะมำจำกภำษีทำงอ้อมเป็นหลัก  

รองลงมำคอืภำษทีำงตรง และรำยได้ทีม่ใิช่ภำษอีำกร 

ซ่ึงในควำมจริงแล้วรำยได้ของรัฐบำลอย่ำงเดียวอำจ

ไม่พอในกำรลงทุนพัฒนำประเทศที่ต ้องใช้เงิน 

เป็นหลักแสนล้ำนหรือล้ำนล้ำน 

 เพรำะบำงครั้งกำรลงทุนในประเทศก็ 

ไม่ได้ใช้เงินจำก “รำยได้รัฐบำล” 

อย่ำงเดียว แต่ยังมีส่วนอ่ืน เช่น เงินกู ้อยู ่ด ้วย  

มองง่ำยๆ รัฐบำลก็เหมือนกับบุคคลนั่นแหละ ถ้ำเรำ

อยำกซื้อบ้ำนรำคำ 3,000,000 บำท แต่เรำมีรำยได้

แค่ 50,000 บำทต่อเดือน สิ่งที่เรำท�ำกัน คือ ไปกู้เงิน

จำกธนำคำรใช่มัย้ล่ะ รัฐบำลกเ็ช่นเดยีวกนั เวลำทีม่ี 

รำยได้ไม่เพยีงพอ กไ็ปกู้เงินมำจำกที่อื่นแทน

	 1.	รายได้จากภาษีอากร	(Tax	Revenue)
 “ภำษอีำกร” ทีเ่กบ็จำกประชำชนทัง้หลำย ท่ีจ่ำยช่วงเดอืนมนีำคมของทกุปีนัน่แหละ 

หรือว่ำบำงคนอำจจะโดนหักอยู่ทุกๆ เดือนอยู่แล้วก็เป็นหนึ่งในภำษีอำกรเช่นกัน  

ซึ่งเป็นรำยได้หลักที่ส�ำคัญที่สุดของรัฐบำลเลยทีเดียว  อย่ำงไรก็ดี “รำยได้จำก 

ภำษีอำกร” ก็แบ่งได้อีก 2 ประเภทหลักๆ คือ

  • ภำษีทำงตรง เช่น ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ภำษีเงินได้นิติบุคคล  

ภำษีเงินได้ปิโตรเลียม

  • ภำษีทำงอ้อม เช่น ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ อำกรแสตมป์  

ภำษีสรรพสำมิต ภำษีศุลกำกร

 ในส่วนนี้รัฐบำลจะเก็บภำษีได้มำกน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู ่กับควำมสำมำรถ 

ในกำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษีของรัฐบำลเอง และควำมสำมำรถในกำรเสียภำษี 

ของประชำชนด้วย ดังนั้น รัฐบำลจะต้องพยำยำมบริหำรทรัพยำกร จัดสรรรำยจ่ำย 

ให้ประชำชน และธุรกิจ ให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะได้เก็บภำษีได้มำกขึ้น และท�ำให้

ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

	 2.	รายได้ท่ีมิใช่ภาษีอากร	(Non-Tax	Revenue)
 คือรำยได้จำกแหล่งอื่นๆ ที่ไม่ได้มำจำกภำษีอำกร ซึ่งหลักๆ เรำก็จะสำมำรถ 

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  • รายได้จากการอุดหนุนและการให้ มำจำกเงินบริจำคหรือเงินให้เปล่ำ 

ของประชำชน ภำคเอกชน หรือรัฐบำลประเทศอื่น เช่น กำรบริจำคเงินให้โรงพยำบำล 

โรงเรียน หรือหน่วยงำนรัฐ

คุณ จะอยู่อย่างไรหลังเกษียณ  
ขึ้นกับ ตัวคุณ

 รายได้ 
 คนที่มีรำยได้ในแต่ละเดือนไม่แน่นอน เช่น เป็นฟรีแลนซ์ ขำยของออนไลน์ หรือคน 

ที่มีรำยได้น้อย จะเหมำะกับกองทุนที่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลมำกกว่ำ เพรำะสำมำรถน�ำ

เงินปันผลมำใช้จ่ำย เป็นกำรเพิ่มรำยได้อีกทำงหนึ่ง

 เป้าหมายหรือระยะเวลาลงทุน
 หำกลงทุนเพื่อเป้ำหมำยระยะสั้นถึงระยะกลำง เช่น เก็บเงินเพ่ือกำรศึกษำของลูก 

ในอีก 2 ปี ซึ่งมีเวลำลงทุนไม่มำก จะเหมำะกับกองทุนที่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล เพื่อน�ำ

เงินปันผลมำเป็นค่ำเสื้อผ้ำ หรือค่ำเรียนพิเศษลูกได้

 หำกลงทุนเพือ่เป้ำหมำยระยะยำว เช่น ลงทนุเพือ่แผนเกษยีณ ซึง่มรีะยะเวลำลงทุนนำน 

จะเหมำะกับกองทุนที่ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล เนื่องจำกไม่ต้องกำรเงินปันผลระหว่ำง

ทำง แต่ต้องกำรให้เงนิท่ีลงทุนไปสร้ำงผลตอบแทน ได้ดอกผลจำกกำรลงทนุทบต้นไปเร่ือยๆ 

ในระยะยำว

 สไตล์การลงทุน
 สดุท้ำยกข็ึน้อยูก่บัสไตล์กำรลงทนุของผูล้งทนุแต่ละคนด้วยว่ำ โดยส่วนตวั เรำเป็นคน

ที่ลงทุนแล้วต้องกำรผลตอบแทนสม�่ำเสมอในรูปของเงินปันผล หรือไม่ต้องกำรเงินปันผล 

ไม่ว่ำจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตำม เช่น ไม่อยำกถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย 10% ไม่อยำกให้รำคำ

หน่วยลงทุน (NAV) ลดลงไปเรื่อยๆ หรือต้องกำรให้เงินท�ำงำนต่อไป เชื่อว่ำแต่ละคนจะมี

ควำมชอบและมีสไตล์กำรลงทุนเป็นของตัวเอง     

 อ่ำนมำถึงตรงนี ้หลำยคนน่ำจะพอมคี�ำตอบในใจแล้วว่ำ เมือ่ซือ้กองทุน จะเลือกกองทนุ

แบบท่ีมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลหรือไม่จ่ำยเงินปันผลดีกว่ำกัน แต่ไม่ว่ำจะเลือกกองทุน 

แบบไหน อย่ำลืมดูนโยบำยกำรลงทุน ผลกำรด�ำเนินงำนย้อนหลัง ระดับควำมเสี่ยงที่เรำ

ยอมรบัได้ รวมถงึระยะเวลำทีต้่องกำรใช้เงนิให้สอดคล้องกับระยะเวลำกำรลงทนุ อย่ำดูแค่

กำรจ่ำยเงินปันผลเพยีงอย่ำงเดยีว และเมือ่ตดัสนิใจลงทนุไปแล้ว ควรติดตำมผลกำรด�ำเนนิงำน 

ของกองทุนท่ีเรำลงทุนอย่ำงสม�ำ่เสมอด้วยว่ำ สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้ดอีย่ำงทีค่ำดหวงัไว้ 

หรือไม่ เพื่อให้เงินที่เรำลงทุนไปออกดอกออกผลสมดังที่ตั้งใจนั่นเอง

	 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือก

กองทุนแบบที่มีเงินปันผลหรือไม่มีเงินปันผล

 วัย 
 คนที่อยู่ในวัยเกษียณซึ่งไม่มีรำยได้เข้ำมำ

เหมือนตอนที่ยังท�ำงำนอยู่ จะเหมำะกับกองทุน

ทีม่นีโยบำยจ่ำยเงินปันผล ซึง่เงนิปันผลทีไ่ด้รบันี้

ให้น�ำมำยื่นเป็นเงินได้มำตรำ 40(8) โดยหำก 

รำยได้ท้ังปีท่ีหักค่ำใช้จ่ำยและค่ำลดหย่อนแล้ว 

ไม่ถงึ 150,000 บำท ก็จะขอภำษท่ีีถูกหกัคนืได้ค่ะ 

เมื่อก�าลังตัดสินใจเลือกลงทุน
ใ นกองทุ นสั กกอง ทุนหนึ่ ง 
หลายคนอาจลังเลใจว่าควร
เลือกกองทุนแบบที่มีนโยบาย
จ ่าย เงินป ันผลหรือ ไม ่จ ่ าย
เงินปันผลดีกว่ากัน เพราะใจ
หนึ่งก็อยากได้เงินปันผลมาใช้ 
แต่อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากถูกหัก
ภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยปล่อยให้เงิน 
ท�างานต่อไปเร่ือยๆ แล้วแบบนี้  
จะตัดสินใจอย ่างไรดี  เราม ี
ค�าแนะน�ามาฝากค่ะ



วารสารข่าว	กสจ.
“มั่นคง ปลอดภัย ออม เงิน ไว  กั บ กสจ.”
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กฎหมายน่ารู้   

ติดต่อพดูคยุกบั กสจ. ได้อีก 3 ช่องทางใหม่ !!!

โดย  ฝ่ำยนิติกร กสจ. 
กู้เงินจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
        ได้หรือไม่

โดย บลจ. กสิกรไทย จ�ำกดั

 เราคงเคยได้ยนิว่า อยากมัง่คัง่ ต้องลงทนุ ซึง่ลงทุนอย่างไร
ให้ประสบความส�าเร็จนั้น ไม่ได้อยู่ที่ต้องมีเงินมากๆ หรือได้ผล 
ตอบแทนสงูๆ แต่อยูท่ีก่ารวางแผน โดยก่อนลงทุนควรเตรียมตวั 
อย่างไร K-Expert มีค�าแนะน�าค่ะ

 เน่ืองจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน คนไทยส่วนใหญ่ 
ชอบความสะดวกสบายในการใช้ชวีติประจ�าวนั ประกอบกับความ
ก้าวล�้าทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการน�ามาประยุกต์ใช้มากขึ้น  
ดงันัน้ การท�าธรุกรรมทางการเงนิออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ 
แต่อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินออนไลน์นั้น 
สามารถเข้าไปได้เฉพาะบางกลุ่มบคุคลเท่านัน้
 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้พัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานการช�าระเงินของประเทศไทยให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Payment) อย่างครบวงจร เพื่อรองรับธุรกรรมต่างๆ  
เช่น การโอนเงนิ การรับจ่ายเงนิระหว่างประชาชนภาคธรุกจิ และ
ภาครัฐ รวมถงึพฒันาระบบภาษ ีและรวมศนูย์จ่ายเงนิสวสัดกิาร
ของภาครัฐ หรือทีเ่รียกกันว่า “พร้อมเพย์” ซึง่ใช้กันมาระยะหนึง่แล้ว 
อย่างไรกต็าม ยงัมีเรือ่งทีเ่ข้าใจผดิเก่ียวกบั “พร้อมเพย์” อยูอี่ก 
ต่อไปนีค้อื 10 เรือ่งทียั่งเข้าใจผดิอยู่ เรามาเรยีนรูก้นั 

	 2.	 ผูกเลขประจำาตวัประชาชน/เบอร์มอืถือ
เข้าใจยาก เนือ่งจำกเลขทัง้สองอย่ำงใช้รับโอนเงนิได้สะดวก
กว่ำกำรแจ้งชือ่ธนำคำร และเลขบญัชี โดยกำรโอนเงนิระหว่ำง
ประชำชนใช้เบอร์มอืถอืจะง่ำยกว่ำ ส่วนเลขประจ�ำตวัประชำชน
เหมำะส�ำหรับใช้รับเงินจำกภำครัฐ
	 3.	โอนเงนิแบบเดมิๆ	ปลอดภัยกว่า ควำมจรงิ
แล้วจะโอนเงินแบบพร้อมเพย์หรือโอนแบบเดิมก็ปลอดภัย 
เท่ำกันเพรำะใช้รหสัผ่ำนของตวัเองจงึจะใช้ได้
	 4.	สุม่เสีย่งจากโจรกรรมไซเบอร์ พร้อมเพย์เป็น
ระบบเช่ือมระหว่ำงธนำคำรที่ต่อยอดจำกปัจจุบัน ดังนั้น  
จงึปลอดภัยจำกกำรบกุรุก ไม่ด้อยไปกว่ำระบบปัจจบัุน
	 5.	 ถ้ามือถือหาย	 หรือใครรู้เลขประจำาตัว
ประชาชนกแ็อบโอนเงนิเราได้	ไม่จริงเพรำะกำรโอนเงิน
ออกจำกบญัชีทุกคร้ังต้องใช้กลไกควำมปลอดภัย
	 6.	 ธปท.	 เป็นผูใ้ห้บรกิารพร้อมเพย์	 ในควำม 
เป็นจริงธนำคำรเป็นผู้ให้บริกำร แต่ ธปท. เป็นผูส้นบัสนนุและ
เป็นผู้ก�ำกบัดูแล
	 7.	ถ้าเปลีย่นหรอืเลกิใช้เบอร์มอืถอืจะรับเงนิ
ผดิพลาด ซึง่ผู้ใช้บริกำรแค่แจ้งเบอร์มือถอืกับธนำคำรทุกครัง้
เมือ่มีกำรเปล่ียนแปลง
	 8.	 ข้อมูลส่วนตัวจะรั่วไหล ธนำคำรและผู้ให้
บริกำรระบบกลำงไม่สำมำรถน�ำข้อมูลผู้ใช้บริกำรมำเปิดเผย 
เนื่องจำกมีกฎหมำยควบคุม และ ธปท. ยังมีกำรตรวจสอบ
สม�ำ่เสมอ
	 9.	 ไม่มีกฎหมายรองรับ	 ปัจจุบันพร้อมเพย์ใช ้
กฎหมำยเดียวกับกำรโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ และหำกมี
ปัญหำ เช่น โอนเงนิผดิ ธนำคำรผูใ้ห้บรกิำรต้องดแูลลกูค้ำไม่ต่ำง
จำกในปัจจบุนั
	 10.	การใช้งานมคีวามเส่ียง ผู้ใช้บรกิำรลดควำม
เสีย่งกำรใช้บรกิำรโอนเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ได้โดยรักษำรหัสผ่ำน
ให้ดี

 เรามักจะได้ยินค�าถามจากสมาชิก กสจ. อยู ่บ่อยๆ  
ว่าจะขอกู้เงินจากกองทุนได้หรือไม่ เพราะในยามที่สมาชิก
เดือดร้อนเงิน แทนที่จะต้องไปกู้เงินจากแหล่งเงินกู ้อื่นๆ  
ขอกู้จากกองทุนแทนจะได้หรือไม่ เพราะไหนๆ ก็เป็นเงินออม
ของตัวเอง

 < หากสมาชิกกู้เงินแล้วหนีไป เงินกองทุน
ส่วนของสมาชิกไม่พอหักหน้ี กองทุนจะท�าอย่างไร

 < หากสมาชิกกู ้เงินกันจ�านวนมากๆ การ
บริหารการลงทุนของกองทุนหรือนโยบายนั้น 
จะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะนโยบายที่มีสมาชิกเลือก
ลงทุนน้อย

 < หากสมาชิก เกษียณ ลาออก หรือตาย 
สมาชิกจะมีเงินไว้ใช้ไม่พอเพียงหลังเกษียณ

  เห็นผลกระทบต่างๆ แล้ว เลิกล้มความคิด 
ที่จะกู้เงินจากกองทุนกันดีกว่านะคะ ส่วนกองทุน
เองก็ควรจะแน่วแน่ในวัตถุประสงค์ของกองทุน
ในการให้สมาชิกเข้ามาออมเงินอย่างมีวินัย เพ่ือ
สมาชิกจะได้มีเงินเป็นหลักประกันความมั่นคง 
ในชีวิตวัยเกษียณอย่างแท้จริงกัน

 เมื่อกู้เงินจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
ไม่ได้แล้วท�าอย่างไรดี
 ถึงแม้สมาชิก กสจ. จะไม่สามารถกู้เงินจากกองทุน
ได้ แต่ทาง กสจ. ได้มีการท�าข้อตกลงกับธนาคาร
ออมสินเพื่อให้สมาชิก กสจ. สามารถกู้เงินกับธนาคาร 
ได้แก่ สินเชื่อเคหะ และสินเชื่อสวัสดิการฯ โดยได้ดอกเบี้ย
ถูกกว่าที่เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป รายละเอียดสามารถ 
ดูได้ท่ี www.gpef.or.th

 นอกจากนั้น กฎหมายกองทุน มาตรา 24 บัญญัติไว้ว่า สิทธิเรียกร้องเงิน
จากกองทุนไม ่อาจโอนกันได ้  และไม ่อยู ่ ในความรับผิดแห ่งการบังคับคดี  
ซ่ึงวัตถุประสงค์ของการออกบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการให้ความคุ้มครองเงินที่
สมาชิกเก็บออมไว้ในกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของ
การจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ นั่นคือ เพื่อเป็นเงินออมให้ลูกจ้างมีเงินไว้ใช้
ด�ารงชีพหลังจากเกษียณอายุหรือไม่มีงานท�าแล้ว ดังนั้น การให้กู้เงินหรือการ
โอนสิทธิที่จะได้รับเงินจ�านวนดังกล่าวไปให้คนอื่น และการให้คนอื่นมายึดเงิน
จ�านวนนี้ไปได้ ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการมีกองทุนดังกล่าว 
นอกจากนั้น การให้กู ้เงินยังอาจมีผลกระทบต่อกองทุนด้วย ลองนึกภาพ 
ดูง่ายๆ นะคะว่า

 ค�าตอบคือไม่ได้นะคะ เพราะไม่มีกฎหมายกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพใน
ข้อใดอนุญาตให้สมาชิกกู ้เงินจากกองทุนได้ เนื่องจากการให้กู ้เงินไม่ใช่
วัตถุประสงค์ของกองทุน ซ่ึงกฎหมายกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ มาตรา 5 
ก�าหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณีที่
ลูกจ้างตาย ให้ออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน หากกรรมการกองทุน
รายใดน�า เงินกองทุนมาให ้สมาชิกกู ้  ถือว ่ ากรรมการท�านอกกรอบ
วัตถุประสงค์ของกองทุนและขัดกฎหมายด้วยค่ะ

เรื่องเข้าใจผิดเก่ียวกับ
พร้อมเพย์

	 1.	บงัคบัลงทะเบยีน	ธปท. ไม่ได้บงัคับประชำชนลงทะเบยีนพร้อมเพย์ 
แต่เสนอให้เป็นบรกิำรทำงเลอืกใหม่ทีส่ะดวกและมค่ีำธรรมเนยีมถกูมำก จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่ำงวันที่ 19 - 20 สิงหำคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยำลัย

กำรอำชีพนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
จังหวัดอุบลรำชธำนี ระหว่ำงวันที่ 24 - 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 ณ วิทยำลัย
สำรพัดช่ำงอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี

ณ จังหวัดสระแก้ว นครนำยก ปรำจีนบุรี และฉะเชิงเทรำ เม่ือวันที่ 19 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2560 โรงแรม อินโดจีน อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ณ จังหวัดกระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมรำช และสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 
14 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 โรงแรม มำริไทม์ ปำร์คแอนด์สปำ รีสอร์ท จังหวัด
กระบี่

ณ จังหวัดสงขลำ สตูล ยะลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส เมื่อวันที่ 8 กันยำยน พ.ศ. 2560 โรงแรม ลี กำร์เดนส์ พลำซ่ำ หำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ

Website		กสจ.	 :	 www.gpef.or.th
FACEBOOK		กสจ.	 :	 พิมพ์ค้นหาคำาว่า	“กสจ”
LINE		กสจ.	 :	 พิมพ์ค้นหาคำาว่า		“gpef2014	“

 ภำยในวำรสำรข่ำว กสจ. งำนทะเบียน
สมำชกิ ฉบับน้ี แนะน�ำท่ำนสมำชกิถงึประโยชน์
ใน “กำรเตรียมควำมพร้อม ก่อนเกษียณสุข” 
ส่วนด้ำนงำนลงทุนน�ำเสนอสำระน่ำรู้ในกำร
เลือกกองทุน/กำรออมเงินหลังเกษียณ/เรื่อง

เข้ำใจผิดเกี่ยวกับพร้อมเพย์ และเรื่องที่เป็นประโยชน์ใกล้ตัว อย่ำง
มำกมำย ส�ำหรบักฎหมำยน่ำรู ้น�ำเสนอบทควำมกฎหมำย เรือ่ง “กูเ้งนิ
จำกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้หรือไม่” และในหน้ำหลังเช่นเคยเรำได้
รวมภำพบรรยำกำศกำรจดังำนกิจกรรมต่ำงๆ ตลอดปี 2560 ของ กสจ. 
มำฝำกกันครับ 

   สุดท้ำยนี้ ที่อยำกย�้ำเตือนสมำชิกทุกท่ำน อย่ำทิ้งใบสเตทเม้นท์
แจ้งยอดเงินน�ำส่ง ที่ กสจ. ได้จัดส่งมำพร้อมวำรสำรข่ำว กสจ. ฉบับนี้
นะครบั เพรำะนอกจำกท่ำนจะได้ทรำบยอดเงนิรวมทีอ่อมเงนิ กับ กสจ. 
มำโดยตลอดแล้ว ท่ำนยังน�ำใบเสร็จนี้ไปยื่นลดหย่อนภำษีประจ�ำปีได้
อีกด้วย อย่ำท�ำหำยนะครับ ^^  

ค�าถามชิงรางวัลฉบับนี้
1. ภำยใน 1 ปี สมำชิก กสจ. สำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรเพิ่มเงิน
สะสมได้กี่ครั้ง และต้องท�ำกำรเปลี่ยนแปลงภำยในเดือนใด 

2. กำรยืน่ขอเปลีย่นแปลงข้อมลูสมำชกิ กสจ. ต้องใช้เอกสำรแบบใด 
 **เขียนหรือพิมพ์ค�ำตอบที่ถูกต ้องทั้ง 2 ข ้อ ลงด้ำนหลัง

ไปรษณียบตัร พร้อมแจ้งท่ีอยูข่องท่ำน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และส่งมำที่ 

ส�ำนกังำน กสจ. อำคำรเดอะ ไนน์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำมเก้ำ (อำคำรเอ) 

ช้ัน 23 เลขที่ 33/4 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310 คณะกรรมกำร กสจ. จะท�ำกำรจับฉลำก ผู ้ที่ 

ตอบค�ำถำมถกูต้อง ท้ัง 2 ข้อ จ�ำนวน 20 ท่ำน ขึ้นมำ ของรำงวัลจะจัดส่ง

ทำงไปรษณีย์ให้ 

กสจ. เปิดรับสมำชิกใหม่ ทุกวัน – เวลำรำชกำร 
หำกลูกจ้ำงประจ�ำท่ำนใดสนใจ และต้องกำรศกึษำรำยละเอยีดกองทนุ 
ก่อนกำรตัดสินใจนั้น ท่ำนสำมำรถคลิกเข้ำไปดูใน www.gpef.or.th 
หรือโทรศัพท์ 0 2168 1101-7 โทรสำร 0 2168 1108-9 

ด้วยอ�ำนำจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำย  
ขอจงดลบันดำล ให้สมำชิก กสจ. ทุกท่ำน ประสบแต่ควำมสุข ควำมเจริญ 

สุขภำพพลำนำมัยแข็งแรง  สมบูรณ์  ตลอดปี 2561  ครับ 

นายพัลลภ			ศักดิ์โสภณกุล
ประธานกรรมการ	กสจ.	ชุดที่	10	

โครงการจัดฝึีกอบรมเพื่อพัฒนา  

    สมาชิก กสจ.

โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์สัญจร 

   พบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ.
กิจกรรม
กสจ. 



วารสารข่าว	กสจ.
“มั่นคง ปลอดภัย ออม เงิน ไว  กั บ กสจ.”

กองทนุสำ�รองเลีย้งชพีสำ�หรบัลกูจ�้งประจำ�ของสว่นร�ชก�ร  ซึง่จดทะเบยีนแลว้  ปทีี ่21 ฉบบัท่ี 1 ประจำ�เดอืนมกร�คม - มถินุ�ยน พ.ศ. 2561          

ที่ปรึกษา
นำยพัลลภ   ศักดิ์โสภณกุล นำยพรชัย หำญยืนยงสกุล นำยวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล นำยสุภัทร จ�ำปำทอง นำยสันติ อ�่ำศรีเวียง
นำยกิตติศักดิ์ หำญกล้ำ นำยสมเกียรติ บุญทอง นำงสุรีย์ เกำศล นำยธนะ  บ�ำรุงแสง นำงพำณิภัค จึงสง่ำ 
นำยชัยสิทธิ์ ขันติสิทธิ์ นำยชินพันธ์ นำคประสพ นำยนะกูล อักษรไวสมผล  นำงยุพำ วีระทรัพย์ นำยจรัญ เหมือนแขยด

บรรณาธิการ นำยวิสิฐำ  ตั้งจิตนบ               ผู้ช่วยบรรณาธิการ นำงสำวเอกจิตรำ  แสงครุฑ        กองบรรณาธิการ	เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำน  กสจ. 
จัดทำาโดย กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับลูกจ้ำงประจ�ำของส่วนรำชกำร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 33/4 อำคำรเดอะ ไนน์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำมเก้ำ อำคำรเอ ชั้น 23 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
 โทร. 0 2168-1101-7  Fax 0 2168-1108-9  http://www.gpef.or.th
พิมพ์ที่	:		 หจก. อรุณกำรพิมพ์ โทร. 0 2282 6033-4  โทรสำร 0 2280 2187-8 www.aroonkarnpim.co.th

กฎหมายน่ารู้   

ติดต่อพดูคยุกบั กสจ. ได้อีก 3 ช่องทางใหม่ !!!

โดย  ฝ่ำยนิติกร กสจ. 
กู้เงินจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
        ได้หรือไม่

โดย บลจ. กสกิรไทย จ�ำกดั

 เราคงเคยได้ยนิว่า อยากมัง่ค่ัง ต้องลงทุน ซึง่ลงทุนอย่างไร
ให้ประสบความส�าเร็จน้ัน ไม่ได้อยู่ท่ีต้องมีเงินมากๆ หรือได้ผล 
ตอบแทนสูงๆ แต่อยูท่ี่การวางแผน โดยก่อนลงทุนควรเตรียมตวั 
อย่างไร K-Expert มีค�าแนะน�าค่ะ

 เน่ืองจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน คนไทยส่วนใหญ่ 
ชอบความสะดวกสบายในการใช้ชวีติประจ�าวนั ประกอบกับความ
ก้าวล�้าทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการน�ามาประยุกต์ใช้มากขึ้น  
ดังนัน้ การท�าธรุกรรมทางการเงนิออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ 
แต่อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินออนไลน์นั้น 
สามารถเข้าไปได้เฉพาะบางกลุม่บคุคลเท่านัน้
 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้พัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานการช�าระเงินของประเทศไทยให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Payment) อย่างครบวงจร เพื่อรองรับธุรกรรมต่างๆ  
เช่น การโอนเงนิ การรับจ่ายเงนิระหว่างประชาชนภาคธรุกจิ และ
ภาครฐั รวมถงึพฒันาระบบภาษ ีและรวมศนูย์จ่ายเงนิสวสัดกิาร
ของภาครฐั หรอืทีเ่รยีกกนัว่า “พร้อมเพย์” ซึง่ใช้กนัมาระยะหนึง่แล้ว 
อย่างไรกต็าม ยงัมีเรือ่งทีเ่ข้าใจผดิเก่ียวกบั “พร้อมเพย์” อยูอี่ก 
ต่อไปนีค้อื 10 เรือ่งทีย่งัเข้าใจผดิอยู ่เรามาเรยีนรูก้นั 

	 2.	 ผกูเลขประจำาตวัประชาชน/เบอร์มอืถือ
เข้าใจยาก เนือ่งจำกเลขทัง้สองอย่ำงใช้รับโอนเงนิได้สะดวก
กว่ำกำรแจ้งชือ่ธนำคำร และเลขบญัชี โดยกำรโอนเงนิระหว่ำง
ประชำชนใช้เบอร์มอืถอืจะง่ำยกว่ำ ส่วนเลขประจ�ำตวัประชำชน
เหมำะส�ำหรบัใช้รบัเงินจำกภำครัฐ
	 3.	โอนเงนิแบบเดมิๆ	ปลอดภัยกว่า ควำมจรงิ
แล้วจะโอนเงินแบบพร้อมเพย์หรือโอนแบบเดิมก็ปลอดภัย 
เท่ำกันเพรำะใช้รหสัผ่ำนของตวัเองจึงจะใช้ได้
	 4.	สุม่เสีย่งจากโจรกรรมไซเบอร์ พร้อมเพย์เป็น
ระบบเชื่อมระหว่ำงธนำคำรที่ต่อยอดจำกปัจจุบัน ดังนั้น  
จงึปลอดภยัจำกกำรบกุรุก ไม่ด้อยไปกว่ำระบบปัจจุบัน
	 5.	 ถ้ามือถือหาย	 หรือใครรู้เลขประจำาตัว
ประชาชนก็แอบโอนเงนิเราได้	ไม่จรงิเพรำะกำรโอนเงิน
ออกจำกบญัชทุีกครัง้ต้องใช้กลไกควำมปลอดภยั
	 6.	 ธปท.	 เป็นผูใ้ห้บรกิารพร้อมเพย์	 ในควำม 
เป็นจรงิธนำคำรเป็นผูใ้ห้บรกิำร แต่ ธปท. เป็นผูส้นบัสนนุและ
เป็นผู้ก�ำกบัดูแล
	 7.	ถ้าเปลีย่นหรอืเลกิใช้เบอร์มอืถอืจะรับเงนิ
ผดิพลาด ซึง่ผูใ้ช้บรกิำรแค่แจ้งเบอร์มือถือกับธนำคำรทุกครัง้
เมือ่มีกำรเปลีย่นแปลง
	 8.	 ข้อมูลส่วนตัวจะรั่วไหล ธนำคำรและผู้ให้
บริกำรระบบกลำงไม่สำมำรถน�ำข้อมูลผู้ใช้บริกำรมำเปิดเผย 
เนื่องจำกมีกฎหมำยควบคุม และ ธปท. ยังมีกำรตรวจสอบ
สม�ำ่เสมอ
	 9.	 ไม่มีกฎหมายรองรับ	 ปัจจุบันพร้อมเพย์ใช ้
กฎหมำยเดียวกับกำรโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ และหำกมี
ปัญหำ เช่น โอนเงนิผดิ ธนำคำรผูใ้ห้บรกิำรต้องดแูลลกูค้ำไม่ต่ำง
จำกในปัจจบุนั
	 10.	การใช้งานมคีวามเส่ียง ผู้ใช้บรกิำรลดควำม
เสีย่งกำรใช้บรกิำรโอนเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ได้โดยรักษำรหสัผ่ำน
ให้ดี

 เรามักจะได้ยินค�าถามจากสมาชิก กสจ. อยู ่บ่อยๆ  
ว่าจะขอกู้เงินจากกองทุนได้หรือไม่ เพราะในยามที่สมาชิก
เดือดร้อนเงิน แทนที่จะต้องไปกู้เงินจากแหล่งเงินกู้อื่นๆ  
ขอกู้จากกองทุนแทนจะได้หรือไม่ เพราะไหนๆ ก็เป็นเงินออม
ของตัวเอง

 < หากสมาชิกกู้เงินแล้วหนีไป เงินกองทุน
ส่วนของสมาชิกไม่พอหักหน้ี กองทุนจะท�าอย่างไร

 < หากสมาชิกกู ้เงินกันจ�านวนมากๆ การ
บริหารการลงทุนของกองทุนหรือนโยบายนั้น 
จะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะนโยบายท่ีมีสมาชิกเลือก
ลงทุนน้อย

 < หากสมาชิก เกษียณ ลาออก หรือตาย 
สมาชิกจะมีเงินไว้ใช้ไม่พอเพียงหลังเกษียณ

  เห็นผลกระทบต่างๆ แล้ว เลิกล้มความคิด 
ท่ีจะกู้เงินจากกองทุนกันดีกว่านะคะ ส่วนกองทุน
เองก็ควรจะแน่วแน่ในวัตถุประสงค์ของกองทุน
ในการให้สมาชิกเข้ามาออมเงินอย่างมีวินัย เพ่ือ
สมาชิกจะได้มีเงินเป็นหลักประกันความมั่นคง 
ในชีวิตวัยเกษียณอย่างแท้จริงกัน

 เมื่อกู้เงินจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
ไม่ได้แล้วท�าอย่างไรดี
 ถึงแม้สมาชิก กสจ. จะไม่สามารถกู้เงินจากกองทุน
ได้ แต่ทาง กสจ. ได้มีการท�าข้อตกลงกับธนาคาร
ออมสินเพ่ือให้สมาชิก กสจ. สามารถกู้เงินกับธนาคาร 
ได้แก่ สินเชื่อเคหะ และสินเชื่อสวัสดิการฯ โดยได้ดอกเบี้ย
ถูกกว่าที่เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป รายละเอียดสามารถ 
ดูได้ท่ี www.gpef.or.th

 นอกจากน้ัน กฎหมายกองทุน มาตรา 24 บัญญัติไว้ว่า สิทธิเรียกร้องเงิน
จากกองทุนไม ่อาจโอนกันได ้ และไม ่อยู ่ ในความรับผิดแห ่งการบังคับคดี  
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการออกบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการให้ความคุ้มครองเงินท่ี
สมาชิกเก็บออมไว้ในกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของ
การจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ นั่นคือ เพื่อเป็นเงินออมให้ลูกจ้างมีเงินไว้ใช้
ด�ารงชีพหลังจากเกษียณอายุหรือไม่มีงานท�าแล้ว ดังนั้น การให้กู้เงินหรือการ
โอนสิทธิที่จะได้รับเงินจ�านวนดังกล่าวไปให้คนอื่น และการให้คนอ่ืนมายึดเงิน
จ�านวนนี้ไปได้ ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการมีกองทุนดังกล่าว 
นอกจากนั้น การให้กู ้เงินยังอาจมีผลกระทบต่อกองทุนด้วย ลองนึกภาพ 
ดูง่ายๆ นะคะว่า

 ค�าตอบคือไม่ได้นะคะ เพราะไม่มีกฎหมายกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพใน
ข้อใดอนุญาตให้สมาชิกกู ้เงินจากกองทุนได้ เนื่องจากการให้กู ้เงินไม่ใช่
วัตถุประสงค์ของกองทุน ซ่ึงกฎหมายกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ มาตรา 5 
ก�าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือให้กองทุนเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณีที่
ลูกจ้างตาย ให้ออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน หากกรรมการกองทุน
รายใดน�า เงินกองทุนมาให ้สมาชิกกู ้  ถือว ่ ากรรมการท�านอกกรอบ
วัตถุประสงค์ของกองทุนและขัดกฎหมายด้วยค่ะ

เร่ืองเข้าใจผิดเก่ียวกับ
พร้อมเพย์

	 1.	บังคับลงทะเบียน	ธปท. ไม่ได้บงัคบัประชำชนลงทะเบยีนพร้อมเพย์ 
แต่เสนอให้เป็นบริกำรทำงเลือกใหม่ทีส่ะดวกและมค่ีำธรรมเนยีมถกูมำก จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่ำงวันที่ 19 - 20 สิงหำคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยำลัย

กำรอำชีพนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
จังหวัดอุบลรำชธำนี ระหว่ำงวันที่ 24 - 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 ณ วิทยำลัย
สำรพัดช่ำงอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี

ณ จังหวัดสระแก้ว นครนำยก ปรำจีนบุรี และฉะเชิงเทรำ เม่ือวันที่ 19 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2560 โรงแรม อินโดจีน อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ณ จังหวัดกระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมรำช และสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 
14 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 โรงแรม มำริไทม์ ปำร์คแอนด์สปำ รีสอร์ท จังหวัด
กระบี่

ณ จังหวัดสงขลำ สตูล ยะลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส เมื่อวันที่ 8 กันยำยน พ.ศ. 2560 โรงแรม ลี กำร์เดนส์ พลำซ่ำ หำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ

Website		กสจ.	 :	 www.gpef.or.th
FACEBOOK		กสจ.	 :	 พิมพ์ค้นหาคำาว่า	“กสจ”
LINE		กสจ.	 :	 พิมพ์ค้นหาคำาว่า		“gpef2014	“

 ภำยในวำรสำรข่ำว กสจ. งำนทะเบียน
สมำชกิ ฉบับน้ี แนะน�ำท่ำนสมำชกิถงึประโยชน์
ใน “กำรเตรียมควำมพร้อม ก่อนเกษียณสุข” 
ส่วนด้ำนงำนลงทุนน�ำเสนอสำระน่ำรู้ในกำร
เลือกกองทุน/กำรออมเงินหลังเกษียณ/เรื่อง

เข้ำใจผิดเกี่ยวกับพร้อมเพย์ และเรื่องที่เป็นประโยชน์ใกล้ตัว อย่ำง
มำกมำย ส�ำหรบักฎหมำยน่ำรู ้น�ำเสนอบทควำมกฎหมำย เรือ่ง “กูเ้งนิ
จำกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้หรือไม่” และในหน้ำหลังเช่นเคยเรำได้
รวมภำพบรรยำกำศกำรจดังำนกิจกรรมต่ำงๆ ตลอดปี 2560 ของ กสจ. 
มำฝำกกันครับ 

   สุดท้ำยนี้ ที่อยำกย�้ำเตือนสมำชิกทุกท่ำน อย่ำทิ้งใบสเตทเม้นท์
แจ้งยอดเงินน�ำส่ง ที่ กสจ. ได้จัดส่งมำพร้อมวำรสำรข่ำว กสจ. ฉบับนี้
นะครบั เพรำะนอกจำกท่ำนจะได้ทรำบยอดเงนิรวมทีอ่อมเงนิ กับ กสจ. 
มำโดยตลอดแล้ว ท่ำนยังน�ำใบเสร็จนี้ไปยื่นลดหย่อนภำษีประจ�ำปีได้
อีกด้วย อย่ำท�ำหำยนะครับ ^^  

ค�าถามชิงรางวัลฉบับนี้
1. ภำยใน 1 ปี สมำชิก กสจ. สำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรเพิ่มเงิน
สะสมได้กี่ครั้ง และต้องท�ำกำรเปลี่ยนแปลงภำยในเดือนใด 

2. กำรยืน่ขอเปลีย่นแปลงข้อมลูสมำชกิ กสจ. ต้องใช้เอกสำรแบบใด 
 **เขียนหรือพิมพ์ค�ำตอบที่ถูกต ้องทั้ง 2 ข ้อ ลงด้ำนหลัง

ไปรษณยีบตัร พร้อมแจ้งทีอ่ยูข่องท่ำน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และส่งมำที่ 

ส�ำนกังำน กสจ. อำคำรเดอะ ไนน์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำมเก้ำ (อำคำรเอ) 

ชั้น 23 เลขท่ี 33/4 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310 คณะกรรมกำร กสจ. จะท�ำกำรจับฉลำก ผู ้ที่ 

ตอบค�ำถำมถกูต้อง ทัง้ 2 ข้อ จ�ำนวน 20 ท่ำน ขึ้นมำ ของรำงวัลจะจัดส่ง

ทำงไปรษณีย์ให้ 

กสจ. เปิดรับสมำชิกใหม่ ทุกวัน – เวลำรำชกำร 
หำกลกูจ้ำงประจ�ำท่ำนใดสนใจ และต้องกำรศกึษำรำยละเอยีดกองทนุ 
ก่อนกำรตัดสินใจนั้น ท่ำนสำมำรถคลิกเข้ำไปดูใน www.gpef.or.th 
หรือโทรศัพท์ 0 2168 1101-7 โทรสำร 0 2168 1108-9 

ด้วยอ�ำนำจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำย  
ขอจงดลบันดำล ให้สมำชิก กสจ. ทุกท่ำน ประสบแต่ควำมสุข ควำมเจริญ 

สุขภำพพลำนำมัยแข็งแรง  สมบูรณ์  ตลอดปี 2561  ครับ 

นายพัลลภ			ศักดิ์โสภณกุล
ประธานกรรมการ	กสจ.	ชุดที่	10	

โครงการจัดฝึีกอบรมเพื่อพัฒนา  

    สมาชิก กสจ.

โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์สัญจร 

   พบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ.
กิจกรรม
กสจ. 



วารสารข่าว	กสจ.
“มั่นคง ปลอดภัย ออม เงิน ไว  กั บ กสจ.”

กองทนุสำ�รองเลีย้งชพีสำ�หรบัลกูจ�้งประจำ�ของสว่นร�ชก�ร  ซึง่จดทะเบยีนแลว้  ปทีี ่21 ฉบบัท่ี 1 ประจำ�เดอืนมกร�คม - มถินุ�ยน พ.ศ. 2561          

ที่ปรึกษา
นำยพัลลภ   ศักดิ์โสภณกุล นำยพรชัย หำญยืนยงสกุล นำยวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล นำยสุภัทร จ�ำปำทอง นำยสันติ อ�่ำศรีเวียง
นำยกิตติศักดิ์ หำญกล้ำ นำยสมเกียรติ บุญทอง นำงสุรีย์ เกำศล นำยธนะ  บ�ำรุงแสง นำงพำณิภัค จึงสง่ำ 
นำยชัยสิทธิ์ ขันติสิทธิ์ นำยชินพันธ์ นำคประสพ นำยนะกูล อักษรไวสมผล  นำงยุพำ วีระทรัพย์ นำยจรัญ เหมือนแขยด

บรรณาธิการ นำยวิสิฐำ  ตั้งจิตนบ               ผู้ช่วยบรรณาธิการ นำงสำวเอกจิตรำ  แสงครุฑ        กองบรรณาธิการ	เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำน  กสจ. 
จัดทำาโดย กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับลูกจ้ำงประจ�ำของส่วนรำชกำร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 33/4 อำคำรเดอะ ไนน์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำมเก้ำ อำคำรเอ ชั้น 23 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
 โทร. 0 2168-1101-7  Fax 0 2168-1108-9  http://www.gpef.or.th
พิมพ์ที่	:		 หจก. อรุณกำรพิมพ์ โทร. 0 2282 6033-4  โทรสำร 0 2280 2187-8 www.aroonkarnpim.co.th

กฎหมายน่ารู้   

ติดต่อพดูคยุกบั กสจ. ได้อีก 3 ช่องทางใหม่ !!!

โดย  ฝ่ำยนิติกร กสจ. 
กู้เงินจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
        ได้หรือไม่

โดย บลจ. กสกิรไทย จ�ำกดั

 เราคงเคยได้ยนิว่า อยากมัง่คัง่ ต้องลงทนุ ซึง่ลงทนุอย่างไร
ให้ประสบความส�าเร็จนั้น ไม่ได้อยู่ที่ต้องมีเงินมากๆ หรือได้ผล 
ตอบแทนสูงๆ แต่อยูท่ีก่ารวางแผน โดยก่อนลงทนุควรเตรยีมตวั 
อย่างไร K-Expert มีค�าแนะน�าค่ะ

 เน่ืองจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน คนไทยส่วนใหญ่ 
ชอบความสะดวกสบายในการใช้ชวิีตประจ�าวัน ประกอบกบัความ
ก้าวล�้าทางเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีมีการน�ามาประยุกต์ใช้มากข้ึน  
ดงันัน้ การท�าธรุกรรมทางการเงนิออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ 
แต่อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินออนไลน์นั้น 
สามารถเข้าไปได้เฉพาะบางกลุม่บคุคลเท่านัน้
 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้พัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานการช�าระเงินของประเทศไทยให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Payment) อย่างครบวงจร เพื่อรองรับธุรกรรมต่างๆ  
เช่น การโอนเงนิ การรับจ่ายเงนิระหว่างประชาชนภาคธรุกจิ และ
ภาครฐั รวมถงึพฒันาระบบภาษ ีและรวมศนูย์จ่ายเงนิสวสัดกิาร
ของภาครฐั หรอืทีเ่รยีกกันว่า “พร้อมเพย์” ซึง่ใช้กนัมาระยะหนึง่แล้ว 
อย่างไรกต็าม ยงัมีเรือ่งทีเ่ข้าใจผดิเก่ียวกบั “พร้อมเพย์” อยูอี่ก 
ต่อไปนีค้อื 10 เรือ่งทีย่งัเข้าใจผดิอยู ่เรามาเรยีนรูก้นั 

	 2.	 ผกูเลขประจำาตวัประชาชน/เบอร์มอืถือ
เข้าใจยาก เนือ่งจำกเลขทัง้สองอย่ำงใช้รับโอนเงนิได้สะดวก
กว่ำกำรแจ้งช่ือธนำคำร และเลขบญัช ีโดยกำรโอนเงนิระหว่ำง
ประชำชนใช้เบอร์มอืถอืจะง่ำยกว่ำ ส่วนเลขประจ�ำตวัประชำชน
เหมำะส�ำหรบัใช้รบัเงินจำกภำครัฐ
	 3.	โอนเงนิแบบเดมิๆ	ปลอดภัยกว่า ควำมจรงิ
แล้วจะโอนเงินแบบพร้อมเพย์หรือโอนแบบเดิมก็ปลอดภัย 
เท่ำกันเพรำะใช้รหสัผ่ำนของตวัเองจงึจะใช้ได้
	 4.	สุม่เสีย่งจากโจรกรรมไซเบอร์ พร้อมเพย์เป็น
ระบบเชื่อมระหว่ำงธนำคำรที่ต่อยอดจำกปัจจุบัน ดังนั้น  
จงึปลอดภยัจำกกำรบกุรุก ไม่ด้อยไปกว่ำระบบปัจจบัุน
	 5.	 ถ้ามือถือหาย	 หรือใครรู้เลขประจำาตัว
ประชาชนกแ็อบโอนเงนิเราได้	ไม่จรงิเพรำะกำรโอนเงิน
ออกจำกบญัชทุีกครัง้ต้องใช้กลไกควำมปลอดภยั
	 6.	 ธปท.	 เป็นผู้ให้บริการพร้อมเพย์	 ในควำม 
เป็นจรงิธนำคำรเป็นผูใ้ห้บรกิำร แต่ ธปท. เป็นผูส้นบัสนนุและ
เป็นผู้ก�ำกบัดูแล
	 7.	ถ้าเปล่ียนหรอืเลิกใช้เบอร์มอืถอืจะรับเงนิ
ผดิพลาด ซึง่ผูใ้ช้บรกิำรแค่แจ้งเบอร์มือถอืกับธนำคำรทุกครัง้
เมือ่มีกำรเปลีย่นแปลง
	 8.	 ข้อมูลส่วนตัวจะรั่วไหล ธนำคำรและผู้ให้
บริกำรระบบกลำงไม่สำมำรถน�ำข้อมูลผู้ใช้บริกำรมำเปิดเผย 
เนื่องจำกมีกฎหมำยควบคุม และ ธปท. ยังมีกำรตรวจสอบ
สม�ำ่เสมอ
	 9.	 ไม่มีกฎหมายรองรับ	 ปัจจุบันพร้อมเพย์ใช ้
กฎหมำยเดียวกับกำรโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ และหำกมี
ปัญหำ เช่น โอนเงนิผดิ ธนำคำรผูใ้ห้บรกิำรต้องดแูลลกูค้ำไม่ต่ำง
จำกในปัจจบุนั
	 10.	การใช้งานมคีวามเส่ียง ผู้ใช้บรกิำรลดควำม
เสีย่งกำรใช้บรกิำรโอนเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ได้โดยรักษำรหัสผ่ำน
ให้ดี

 เรามักจะได้ยินค�าถามจากสมาชิก กสจ. อยู ่บ่อยๆ  
ว่าจะขอกู้เงินจากกองทุนได้หรือไม่ เพราะในยามที่สมาชิก
เดือดร้อนเงิน แทนที่จะต้องไปกู้เงินจากแหล่งเงินกู้อื่นๆ  
ขอกู้จากกองทุนแทนจะได้หรือไม่ เพราะไหนๆ ก็เป็นเงินออม
ของตัวเอง

 < หากสมาชิกกู้เงินแล้วหนีไป เงินกองทุน
ส่วนของสมาชิกไม่พอหักหน้ี กองทุนจะท�าอย่างไร

 < หากสมาชิกกู ้เงินกันจ�านวนมากๆ การ
บริหารการลงทุนของกองทุนหรือนโยบายนั้น 
จะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะนโยบายท่ีมีสมาชิกเลือก
ลงทุนน้อย

 < หากสมาชิก เกษียณ ลาออก หรือตาย 
สมาชิกจะมีเงินไว้ใช้ไม่พอเพียงหลังเกษียณ

  เห็นผลกระทบต่างๆ แล้ว เลิกล้มความคิด 
ที่จะกู้เงินจากกองทุนกันดีกว่านะคะ ส่วนกองทุน
เองก็ควรจะแน่วแน่ในวัตถุประสงค์ของกองทุน
ในการให้สมาชิกเข้ามาออมเงินอย่างมีวินัย เพ่ือ
สมาชิกจะได้มีเงินเป็นหลักประกันความมั่นคง 
ในชีวิตวัยเกษียณอย่างแท้จริงกัน

 เม่ือกู้เงินจากกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ 
ไม่ได้แล้วท�าอย่างไรดี
 ถึงแม้สมาชิก กสจ. จะไม่สามารถกู้เงินจากกองทุน
ได้ แต่ทาง กสจ. ได้มีการท�าข้อตกลงกับธนาคาร
ออมสินเพื่อให้สมาชิก กสจ. สามารถกู้เงินกับธนาคาร 
ได้แก่ สินเชื่อเคหะ และสินเช่ือสวัสดิการฯ โดยได้ดอกเบี้ย
ถูกกว่าที่เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป รายละเอียดสามารถ 
ดูได้ท่ี www.gpef.or.th

 นอกจากน้ัน กฎหมายกองทุน มาตรา 24 บัญญัติไว้ว่า สิทธิเรียกร้องเงิน
จากกองทุนไม ่อาจโอนกันได ้ และไม ่อยู ่ ในความรับผิดแห ่งการบังคับคดี  
ซ่ึงวัตถุประสงค์ของการออกบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการให้ความคุ้มครองเงินที่
สมาชิกเก็บออมไว้ในกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของ
การจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ น่ันคือ เพื่อเป็นเงินออมให้ลูกจ้างมีเงินไว้ใช้
ด�ารงชีพหลังจากเกษียณอายุหรือไม่มีงานท�าแล้ว ดังน้ัน การให้กู้เงินหรือการ
โอนสิทธิที่จะได้รับเงินจ�านวนดังกล่าวไปให้คนอ่ืน และการให้คนอ่ืนมายึดเงิน
จ�านวนนี้ไปได้ ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการมีกองทุนดังกล่าว 
นอกจากนั้น การให้กู ้เงินยังอาจมีผลกระทบต่อกองทุนด้วย ลองนึกภาพ 
ดูง่ายๆ นะคะว่า

 ค�าตอบคือไม่ได้นะคะ เพราะไม่มีกฎหมายกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพใน
ข้อใดอนุญาตให้สมาชิกกู ้เงินจากกองทุนได้ เนื่องจากการให้กู ้เงินไม่ใช่
วัตถุประสงค์ของกองทุน ซ่ึงกฎหมายกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ มาตรา 5 
ก�าหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณีที่
ลูกจ้างตาย ให้ออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน หากกรรมการกองทุน
รายใดน�า เงินกองทุนมาให ้สมาชิกกู ้  ถือว ่ ากรรมการท�านอกกรอบ
วัตถุประสงค์ของกองทุนและขัดกฎหมายด้วยค่ะ

เรื่องเข้าใจผิดเก่ียวกับ
พร้อมเพย์

	 1.	บงัคบัลงทะเบยีน	ธปท. ไม่ได้บงัคบัประชำชนลงทะเบยีนพร้อมเพย์ 
แต่เสนอให้เป็นบรกิำรทำงเลอืกใหม่ทีส่ะดวกและมค่ีำธรรมเนยีมถกูมำก จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่ำงวันที่ 19 - 20 สิงหำคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยำลัย

กำรอำชีพนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
จังหวัดอุบลรำชธำนี ระหว่ำงวันที่ 24 - 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 ณ วิทยำลัย
สำรพัดช่ำงอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี

ณ จังหวัดสระแก้ว นครนำยก ปรำจีนบุรี และฉะเชิงเทรำ เม่ือวันที่ 19 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2560 โรงแรม อินโดจีน อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ณ จังหวัดกระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมรำช และสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 
14 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 โรงแรม มำริไทม์ ปำร์คแอนด์สปำ รีสอร์ท จังหวัด
กระบี่

ณ จังหวัดสงขลำ สตูล ยะลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส เมื่อวันที่ 8 กันยำยน พ.ศ. 2560 โรงแรม ลี กำร์เดนส์ พลำซ่ำ หำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ

Website		กสจ.	 :	 www.gpef.or.th
FACEBOOK		กสจ.	 :	 พิมพ์ค้นหาคำาว่า	“กสจ”
LINE		กสจ.	 :	 พิมพ์ค้นหาคำาว่า		“gpef2014	“

 ภำยในวำรสำรข่ำว กสจ. งำนทะเบียน
สมำชกิ ฉบับน้ี แนะน�ำท่ำนสมำชกิถงึประโยชน์
ใน “กำรเตรียมควำมพร้อม ก่อนเกษียณสุข” 
ส่วนด้ำนงำนลงทุนน�ำเสนอสำระน่ำรู้ในกำร
เลือกกองทุน/กำรออมเงินหลังเกษียณ/เรื่อง

เข้ำใจผิดเก่ียวกับพร้อมเพย์ และเรื่องที่เป็นประโยชน์ใกล้ตัว อย่ำง
มำกมำย ส�ำหรบักฎหมำยน่ำรู ้น�ำเสนอบทควำมกฎหมำย เรือ่ง “กู้เงนิ
จำกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้หรือไม่” และในหน้ำหลังเช่นเคยเรำได้
รวมภำพบรรยำกำศกำรจดังำนกจิกรรมต่ำงๆ ตลอดปี 2560 ของ กสจ. 
มำฝำกกันครับ 

   สุดท้ำยนี้ ที่อยำกย�้ำเตือนสมำชิกทุกท่ำน อย่ำทิ้งใบสเตทเม้นท์
แจ้งยอดเงินน�ำส่ง ที่ กสจ. ได้จัดส่งมำพร้อมวำรสำรข่ำว กสจ. ฉบับนี้
นะครบั เพรำะนอกจำกท่ำนจะได้ทรำบยอดเงนิรวมทีอ่อมเงนิ กับ กสจ. 
มำโดยตลอดแล้ว ท่ำนยังน�ำใบเสร็จนี้ไปยื่นลดหย่อนภำษีประจ�ำปีได้
อีกด้วย อย่ำท�ำหำยนะครับ ^^  

ค�าถามชิงรางวัลฉบับนี้
1. ภำยใน 1 ปี สมำชิก กสจ. สำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรเพิ่มเงิน
สะสมได้กี่ครั้ง และต้องท�ำกำรเปลี่ยนแปลงภำยในเดือนใด 

2. กำรยืน่ขอเปลีย่นแปลงข้อมลูสมำชกิ กสจ. ต้องใช้เอกสำรแบบใด 
 **เขียนหรือพิมพ์ค�ำตอบที่ถูกต ้องทั้ง 2 ข ้อ ลงด้ำนหลัง

ไปรษณยีบตัร พร้อมแจ้งทีอ่ยูข่องท่ำน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และส่งมำที่ 

ส�ำนกังำน กสจ. อำคำรเดอะ ไนน์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำมเก้ำ (อำคำรเอ) 

ชั้น 23 เลขที่ 33/4 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310 คณะกรรมกำร กสจ. จะท�ำกำรจับฉลำก ผู ้ที่ 

ตอบค�ำถำมถกูต้อง ทัง้ 2 ข้อ จ�ำนวน 20 ท่ำน ขึ้นมำ ของรำงวัลจะจัดส่ง

ทำงไปรษณีย์ให้ 

กสจ. เปิดรับสมำชิกใหม่ ทุกวัน – เวลำรำชกำร 
หำกลกูจ้ำงประจ�ำท่ำนใดสนใจ และต้องกำรศกึษำรำยละเอยีดกองทนุ 
ก่อนกำรตัดสินใจนั้น ท่ำนสำมำรถคลิกเข้ำไปดูใน www.gpef.or.th 
หรือโทรศัพท์ 0 2168 1101-7 โทรสำร 0 2168 1108-9 

ด้วยอ�ำนำจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำย  
ขอจงดลบันดำล ให้สมำชิก กสจ. ทุกท่ำน ประสบแต่ควำมสุข ควำมเจริญ 

สุขภำพพลำนำมัยแข็งแรง  สมบูรณ์  ตลอดปี 2561  ครับ 

นายพัลลภ			ศักดิ์โสภณกุล
ประธานกรรมการ	กสจ.	ชุดที่	10	

โครงการจัดฝึีกอบรมเพื่อพัฒนา  

    สมาชิก กสจ.

โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์สัญจร 

   พบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ.
กิจกรรม
กสจ. 


