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     วารสารข่าว กสจ. ฉบับนี้ ต้องการเน้นการเตรียมตัวก่อนเกษียณฯ แก่ท่านสมาชิก กสจ. ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นบทความด้าน 
งานทะเบียน เรื่อง “ต้องมีเงินเท่าไหร่? จึงจะเพียงพอใช้หลังเกษียณ”/ข้อคิดเกี่ยวกับการลงทุนให้เกิดผลงอกเงย/แผนส�ารองเพ่ิม 
รายได้ส�าหรับคนวัยเกษียณ และกฎหมายน่ารู้เร่ือง สิทธิที่สมาชิกได้รับจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้จะกลาย
เป็นคู่มือแนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างดี 

  สมาชิก กสจ. ทุกท่าน อย่าทิ้งใบสเตทเม้นท์แจ้งยอดเงินน�าส่ง ที่ กสจ. ได้จัดส่งมาพร้อมวารสารข่าว กสจ. ฉบับน้ีนะครับ  
เพราะนอกจากท่านจะได้ทราบยอดเงินรวมที่ออมเงิน กับ กสจ. มาโดยตลอดแล้ว ท่านยังน�าใบเสร็จนี้ไปยื่นภาษีประจ�าปีได้

กสจ.	เปิดรับสมำชิกใหม่		ทุกวันเวลำรำชกำร   
หำกลูกจ้ำงประจ�ำท่ำนใดสนใจศึกษำรำยละเอียดกองทุนฯ 
ก่อนกำรตัดสินใจ	 ท่ำนสำมำรถคลิกเข้ำไป	 www.gpef.or.th	 
หรือ		โทรศัพท์		0	2168	1101-7		โทรสำร	0	2168	1107-8 

กองทนุสำ�รองเลีย้งชพีสำ�หรับลูกจ�้งประจำ�ของสว่นร�ชก�ร  ซึง่จดทะเบียนแลว้  ปทีี ่22 ฉบบัที ่2  ประจำ�เดอืนกรกฎ�คม  -  ธนัว�คม  2562          

 งานประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจ�าปี 2561 วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ มีผู้แทนสมาชิก 
กสจ. จ�านวนกว่า 500 ท่าน มาร่วมฟังการรายงานผลการด�าเนินงานของกองทุนฯ ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงชี้แจงสิทธิประโยชน์
และสวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิก จากคณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 11 และบริษัทจัดการต่างๆ ที่ดูแลงานแต่ละด้านของกองทุนฯ

จังหวัดเลย หนองบัวล�าภู อุดรธานี และหนองคาย วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเลย พาเลซ  
จังหวัดเลย

จังหวัดน่าน พะเยา แพร่ และอุตรดิตถ์ วันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

พิธีแต่งตั้งบริษัทจัดกำรกำรลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน	ยูโอบี	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด 
วันที่ 17 เมษายน 2562 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 4. แผนเปลีย่นบ้านเป็นเงนิกู ้ต้องเป็นบ้านทีอ่ยูอ่าศยั

ปลอดภาระหนี้และเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา น�าไปค�้าประกัน

เพือ่ขอสนิเชือ่กับธนาคาร หรอืเรยีกว่า Reverse Mortgage 

สินเชื่อนี้เฉพาะคนวัยเกษียณอายุ 60 - 85 ปีเท่านั้น กู้ได้ 

ไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 20 ปี  

ผู้กู้ยังได้อยู่บ้านเหมือนเดิม และเลือกรับเป็นเงินก้อนหรือ

รายงวดหลังจากหักดอกเบ้ียได้ เมื่อเราสิ้นอายุขัยหรือเมื่อ

สิน้สดุสญัญาบ้านจะเป็นกรรมสทิธ์ิของธนาคาร ข้อจ�ากดั คอื 

หากสิ้นสุดสัญญาแต่เรายังมีชีวิตอยู่ เราต้องออกจากบ้านนี้

ไปหาที่อยู่ใหม่ ดังนั้น วิธีนี้จึงอยากแนะน�าให้เป็นทางออก

สุดท้าย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บทความ Reverse 

Mortgage ทางเลือกจัดการบ้านของคน 60+

 แผนการเงนิของคนวยัเกษยีณถอืว่ามคีวามส�าคญัมาก 

เพราะโอกาสในการเพิม่รายได้น้อย แต่ยงัมรีายจ่ายทีจ่�าเป็น

เพิม่ข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดงัน้ัน ต้องหมัน่ตรวจสอบเงนิทีม่อีย่าง

สม�่าเสมอ หากรู้ว่าเงินออมที่มีไม่เพียงพอควรปรับเปลี่ยน

แผนการใช้เงินตั้งแต่เน่ินๆ หาวิธีเพิ่มรายได้ ขายทรัพย์สิน 

ที่ไม่จ�าเป็น ตัดใจขายหรือปรับลดขนาดทรัพย์สินจ�าเป็น  

เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินส�าหรับใช้จ่ายในบั้นปลายของชีวิต  

ก่อนจะสายเกินไป

 1. แผนเพิม่ผลตอบแทนจากเงนิออม รวบรวมเงนิออมทัง้หมดทีม่ ีแล้วแบ่ง

เป็นเงินส�ารองเผื่อฉุกเฉินไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยเก็บไว้ในบัญช ี

ออมทรพัย์หรอืลงทนุในกองทนุรวมตลาดเงนิอย่างน้อย 12 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดอืน 

ส่วนที่เหลือแนะน�าให้น�าไปลงทุนตามความเส่ียงท่ีรับได้ เพราะเราไม่ได้ใช้เงิน

ทั้งหมดในระยะสั้น บางส่วนยังใช้ในอีก 5 - 15 ปีข้างหน้า ท�าให้สามารถลงทุน

ระยะยาวเพื่อเพ่ิมโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากข้ึนได้ เมื่อลงทุนแล้วต้องหมั่น

ตรวจสอบเงินลงทุนของตนเองอย่างสม�่าเสมอว่ามีความเสี่ยงหรือได้รับ 

ผลตอบแทนเป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ หากไม่เคยลงทุนมาก่อน แนะน�า 

ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและท�าความเข้าใจโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

 2. แผนหารายได้เพิ่มจากประสบการณ์ที่มี เช่น รับเป็นที่ปรึกษา เป็น

อาจารย์พเิศษ หรอืจากงานอดเิรก เปลีย่นมาเป็นอาชพีเพิม่รายได้ เช่น ชอบปลกู

ต้นไม้ นอกจากปลูกที่บ้านแก้เหงาแล้ว ให้ต่อยอดมาเป็นปลูกเพื่อขาย นอกจาก

จะได้ใช้ประสบการณ์ที่สะสมมาและได้ท�าสิ่งที่ชอบแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้

เพิ่มได้อีกด้วย

 3. แผนขายทรัพย์สิน เริ่มจากทรัพย์สินที่ไม่จ�าเป็นก่อน เช่น เครื่องประดับ 

ของใช้ที่มีมูลค่า ควรทยอยขายตั้งแต่เน่ินๆ จะท�าให้ขายได้ในราคาที่อยากขาย 

หากรอเงินออมใกล้หมดท�าให้ต้องเร่งขาย อาจขายไม่ได้ราคาที่ต้องการ แต่หาก

เงนิยงัไม่พอใช้อีก คงต้องกระทบกบัทรพัย์สนิจ�าเป็น เช่น เวนคนืกรมธรรม์ประกัน

ชีวิต รวมถึงต้องยอมตัดใจขาย หรือลดขนาดทรัพย์สินจ�าเป็นหรือเก่ียวข้องกับ

การด�าเนนิชวิีต เช่น ขายบ้านเดิมแล้วซือ้บ้านใหม่ทีเ่ลก็ลง นอกจากจะได้เงนิเพิม่

แล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลบ้านอีกด้วย

     ชีวิตในฝันของคนวัยเกษียณ หลังจาก
ท�างานหนักมาทั้งชีวิต ใครๆ ก็คงอยาก 
ใช้ชีวิตที่สุขสบาย มีเงินใช้อย่างเพียงพอ  
ได้พักผ่อนท่องเที่ยวอย่างที่ใจต้องการ แต่
ในความเป็นจริง มีคนจ�านวนไม่น้อยท่ีชีวิต 
ในวัยเกษียณไม ่ เป ็นไปอย ่างท่ีฝ ันไว ้  โดย 
ผลส�ารวจของ K-Expert ในปี 2558 พบว่า 2 ใน 3 
ของผู้ที่เกษียณแล้วมีความเส่ียงที่เงินจะไม่พอใช้ในยามเกษียณ  
เงินออมและทรัพย์สินท่ีมีไม่มากนัก ท�าให้ต้องท�างานต่อหรือ 
ยังต้องพึ่งพารายได้จากลูกหลาน

 ดังน้ัน ใครที่เกษียณแล้วอย่ารีรอ ควรรีบทบทวนเงินออมที่มี แล้ววางแผนการถอนเงินส�าหรับใช้จ่ายในแต่ละปี หรือสร้างสูตร
ถอนเงินให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ นอกจากนี้ ควรท�างบประมาณรายจ่ายต่อเดือน เพื่อช่วยควบคุมไม่ให้ใช้จ่ายมากเกิน
ความจ�าเป็น และจดบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างสม�่าเสมอ แต่เมื่อวางแผนถอนเงินแล้วพบว่าเงินออมที่มีไม่เพียงพอ ต้องรีบวางแผน
ส�ารองเพิ่มรายได้ทันที ซึ่งแผนส�ารองเพิ่มรายได้ส�าหรับคนวัยเกษียณมี 4 แผน ดังนี้

เกษียณแล้ว…เงินไม่พอใช้ ท�าไงดี

เกร็ดน่ารู้ด้านการลงทุน
 โดย ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน กสจ.

 ค�าถามที่มักจะเกิดข้ึน เมื่อมีใครสักคนหนึ่งพูดถึงเรื่อง 
การเตรียมตัวเกษียณ หรือการจัดการเงินส�าหรับใช้อย่าง 
เพียงพอในวัยเกษียณ ก็คือ มันส�าคัญมากขนาดน้ันเลยเหรอ?  
ดูจะจริงจังเกินไปกับชีวิตหรือเปล่า? แค่ท�างานหารายได้เพื่อไว ้
ใช้จ่ายในชีวิตประจ�าก็เหนื่อยจะแย่แล้ว ใช้แล้วเหลือก็เอาไป 
เก็บออม ฝากธนาคารไว้ แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอ ไม่พอก็หารายได้
เพ่ิมอีกตั้งนานกว่าจะเกษียณ จะรีบกังวลไปท�าไม ยังมีเวลา 
เตรียมตัวอีกตั้งนาน จบป่ะ?

 จบครับ...จบเห่แน่ๆ  ใครที่คิดแบบนี้ ผมต้องขออนุญาตแสดงความเสียใจ 

ล่วงหน้าเลยล่ะครับ 

 ท�าไมต้องจัดการเงินส�าหรับเกษียณ
	 1.	 คนมีแนวโน้มที่ต้องดูแลตัวเองยำมเกษียณมำกขึ้น

  ครอบครวัตามอุดมคตแิบบไทยแท้เลยคือ “ครอบครัวขยาย” ท่ีอยูกั่น ปู่ ย่า 

ตา ยาย พ่อ แม่ ลูก หลาน พร้อมหน้าพร้อมตา แต่ละคนก็ท�าหน้าที่ตามบทบาทของ

ตัวเองไป พอปั้นปลายหลังเกษียณก็อยู่บ้านเล้ียงหลาน ให้ลูกๆ ดูแลเร่ืองค่าใช้จ่าย

จนถึงวันที่เราจากโลกนี้ไปอย่างหมดห่วง...โลกสวยที่สุด

  แต่ในปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนไปเยอะมาก ครอบครัวมีขนาดเล็กลง มี

ลักษณะแบบครอบครัวเดี่ยวที่แยกออกมาอยู่กันต่างหากพ่อแม่ลูก พอลูกโตก็ 

แยกออกไปมีชีวิตของตัวเอง หลายคู่ก็อยู่แบบไม่มีลูก ต้องคอยดูแลกันและกันยาม

แก่เฒ่า และมีอีกไม่น้อยที่ใช้ชีวิตคนเดียวแบบโสดๆ ทั้งที่เต็มใจและไม่เต็มใจก็ตาม

  ประกอบกับสังคมไทยก�าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือภาษาอังกฤษ

เรียกว่า aging society จากตัวเลขของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 

และสถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ในปี 2574 ประเทศไทยจะ

กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ หรือ aged society นั่นคือ 

จ�านวนประชากรผูสู้งอายจุะมากกว่าจ�านวนประชากรเดก็อย่างมีนัยส�าคญั แปลว่า 

ผู้สูงอายุก็จะต้องพึ่งพาตัวเองอย่างแน่นอน

	 2.	 อำยุขัยเฉลี่ยของคนมำกขึ้น

  ณ วนัเกษยีณ ซึง่บรษิทับางแห่งกก็�าหนดไว้ทีอ่าย ุ55 ปี บางแห่งก ็60 ปี 

รายได้หลักของเราที่ได้รับเป็นประจ�าทุกเดือนก็จะหายไป ในขณะที่รายจ่าย

ส�าหรบัด�ารงชวิีตยงัคงมอียู ่ซึง่หากเราไม่ได้เตรยีมเงนิไว้อย่างเพยีงพอแล้วล่ะก็

สลดแน่ๆ เหมือนค�าคมที่เคยมีคนว่าเอาไว้ “ที่สุดแห่งความเสียดาย คือตาย

ไปแล้วใช้เงินไม่หมด...ที่สุดแห่งความสลด คือใช้เงินหมด แล้วยังไม่ตาย”

3 เหตุผลที่ทุกคน
ต้องเตรียมตัวเกษียณ

        ดังนั้น เงินที่เราสะสมเอาไว้จึงต้องพอใช้

ตัง้แต่วนัเกษยีณจนถงึวันสุดท้ายของชวีติ ซึง่ค่าเฉล่ีย

อายขุยัของคนไทยอยูท่ีป่ระมาณ 80 ปี และมแีนวโน้ม 

ทีจ่ะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ตามความก้าวหน้าทางวทิยาการ

ด้านสาธารณสขุ หมายความว่า หลงัจากวนัเกษยีณ

เราต้องเตรียมเงินส�าหรับใช้จ ่ายไว ้อย่างน้อย 

จนกระทั่งอายุ 80 ปี ถ้าเราเกษียณท่ีอายุ 55 ป ี 

ก็ต้องมีเงินใช้อีกอย่างน้อย 25 ปี หรือถ้าเกษียณที่  

60 ปี ก็อย่างน้อย 20 ปี ถ้าใครสุขภาพแข็งแรง  

ดูแลตัวเองมาอย่างดี อาจจะมีอายุมากกว่านี้ไปอีก  

นี่ขนาดยังไม่ได้พูดถึงจ�านวนเงินนะครับ แค่นี้ก็ 

ตื่นเต้นจะแย่อยู่แล้ว

  	 			3.			เงินเฟ้อ	-	ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้น

      พูดภาษาบ้านๆ เลยก็คือของแพงขึ้น

ทกุปี ยกตวัอย่างชดัๆ เช่น ก๋วยเตีย๋ว สักช่วงปี 2500 

ราคาชามละ 50 สตางค์ 1 บาท มาปี 2535 ก็

ประมาณชามละ 20 บาท พเิศษ 25 บาท มาปัจจุบนันี่ 

เจอชามละ 40 บาท ถือว่าราคาถูกมากแล้วนะครับ 

    คราวนี้ลองนึกดูว่า ณ วันท่ีเราเกษียณ  

ราคาก๋วยเตี๋ยวจะพุ่งไปที่เท่าไหร่ แล้วค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ล่ะ ไม่ว่าจะค่ากินค่าอยู่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าน�้า  

ค่าไฟ สารพัดสารพัน คือสมมติถ้าปัจจุบันคุณนึกไว้ 

แล้วว่าจะใช้จ่ายในวันเกษียณเดือนละ 15,000 บาท  

พอ 30 ปีผ่านไปถึงวันท่ีเราเกษียณจริงๆ มันต้อง

มากกว่าที่คิดไว้แน่นอน

   จาก 3 เหตุผลข้างต้นน่าจะพอบอกได้แล้ว 

นะครับว่าท�าไมต้องจัดการเงินส�าหรับเกษียณ จะเป็น 

คนแก่ทีม่คีวามสขุหรือจะทกุข์จนกว่าจะตาย...คณุวางแผน

ได้ตั้งแต่วันนี้ เวลาเดินไวนะครับ ขอบอก...

กิจกรรม
กสจ. 

   โครงการจัดฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. 

โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์สัญจร กสจ.

พบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ.



งานทะเบียนสมาชิก กสจ.

ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน 
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)

โดย บลจ.กรุงไทย

ต้องมีเงินเท่าไหร่? 
จึงจะเพียงพอใช้ชีวิตหลังเกษียณ

 เป็นค�าถามยอดฮิตท่ีใช้ถามกับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ท่านๆ แต ่
ค�าตอบที่ได้รับส่วนใหญ่ จะตอบว่าไม่ทราบ บ้างก็ว่ายังไม่เคยคิดบ้างล่ะ อีก
นานกว่าจะเกษียณบ้างล่ะ หลังเกษียณคงอยู่ได้อีกไม่กี่ปีหรอก หรือบางครั้ง
จ�านวนเงนิทีบ่อกมากไ็ม่สมเหตสุมผล เรามาดกูนัว่าจะต้องมเีงนิเท่าไหร่หลงั
เกษยีณ ก่อนอืน่เราต้องประเมนิก่อนว่า เราจะมชีวีติอยูไ่ปก่ีปีหลงัเกษียณ ซึง่
ค่าเฉลีย่จะอยูท่ีป่ระมาณ 15 - 20 ปี ค�าถามต่อมาคอื เราจะใช้เงนิหลังเกษยีณ
เดือนละเท่าไหร่ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการด�ารงชีวิตของแต่ละท่าน ซึ่งจากตาราง
ข้างใต้น้ีแสดงให้เห็นจ�านวนเงนิทีเ่ราจะใช้หลงัเกษยีณ และจ�านวนปีทีค่าดว่า 
จะมีชีวิตอยู่ ผลลัพธ์ท่ีได้จะเป็นจ�านวนเงินที่ต้องเตรียมไว้ใช้หลังเกษียณ 
แบบคร่าว ๆ 

 ค�าตอบส่วนใหญ่ท่ีได้ ท่านจะต้องเตรยีมเงนิไว้ใช้ประมาณ 3 - 7 ล้านบาท 
ในวนัทีเ่ราเกษียณ ท้ังนีข้ึน้อยูกั่บปัจจยัของแต่ละบคุคลว่าบัน้ปลายชวีติจะใช้ 
เงินในแต่ละเดือนมากน้อยเพียงใด มีลูกมีหลานเลี้ยงดูเรามั๊ย ยามเจ็บป่วย 
ใช้เงินที่ไหนรักษาพยาบาล เห็นยอดเงินที่ต้องเตรียมกันแล้ว สมาชิกกองทุน 
กสจ. หลายท่านอาจจะเป็นลม หรืออาจถึงข้ันท้อแท้ไปเลยก็ได้ ซึ่งวันนี ้
ทาง บลจ.กรุงไทย มีเคล็ดลับดีๆ มาให้สมาชิกฯ ลองปฏิบัติตาม โดยเงินของ
สมาชิกฯ จะงอกเงยได้ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัย ดังนี้

	 1.	 จ�ำนวนเงินออม หรอืจ�านวนเงินต้นทีน่�ามาลงทนุนัน่เอง ในท่ีนี้ 
ถ้าหากสมาชกิฯ ออมเงนิไว้เพือ่การลงทนุในแต่ละเดือนมากขึน้ จากเดมิ
เก็บเงินเดือนละ 1,000 บาท ลองเก็บเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 2,000 บาท 
ปลายทางเวลาเกษยีณเงินของท่านจะต้องงอกเงยเพิม่ขึน้เป็น 2 - 3 เท่า
จากที่เคยตั้งใจแน่นอน
	 2.	 ระยะเวลำในกำรออม ซึง่ระยะเวลาในการออมกเ็ป็นส่ิงส�าคญั 
ซึ่งหากเรายังอายุน้อย แสดงว่ายังมีเวลาในการออม ในการลงทุนอีก
หลายปี เช่น นาย A อายุ 40 ปี แล้วเกษียณตอนอายุ 60 ปี แสดงว่ามี
เวลาในการออมการลงทุนอีก 20 ปี และหากนาย B มาเริ่มคิดออมตอน
อายุ 52 ปี แล้วเกษียณตอนอายุ 60 ปี ดังนั้น นาย B จะเหลือเวลาใน
การออมเพียงแค่ 8 ปี ซึ่งการออมเงินเดือนละ 2,000 บาท ช้าไป 12 ปี 
เมื่อเทียบกับนาย A ท�าให้นาย B มีเงินเก็บน้อยกว่านาย A อย่างน้อย 
300,0000 บาทเลยทีเดียว
	 3.	อตัรำผลตอบแทนทีไ่ด้รบัจำกกำรลงทนุ แน่นอนว่าการลงทนุ
มีความเสี่ยง ไม่ว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใดก็มีความเสี่ยง 
ทั้งสิ้น ดังนั้นเราควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ของหลักทรัพย์ที่ต้องการ
ไปลงทุน รวมถึงผลตอบแทนที่ได้รับและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
การลงทุน โดยท�าแบบประเมินความเสี่ยงที่ตามสถาบันการเงินแต่ละที่
จัดไว้ให้ท�าก่อนการลงทุน ซึ่งการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีอาจได้รับ
ผลตอบแทนสงูกจ็ะมาพร้อมกับความเส่ียงทีส่งูเช่นกนั แน่นอนว่าหากเรา 
ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเฉล่ียปีละ 5% ย่อม 
ดีกว่าการฝากเงินไว้ในธนาคารที่ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 1% แน่นอน
 ทั้งหมดที่กล่าวมาน้ีเม่ือน�ามารวมกันทั้ง 3 ปัจจัย เช่น เมื่ออาย ุ
ยงัน้อย เริม่ออม เริม่ลงทนุต่อเดอืนด้วยจ�านวนเงนิทีม่ากกว่าปกต ิ รวมถงึ 
เลือกลงทุนในสินทรัพย์เส่ียงในสัดส่วนท่ีมากขึ้นของเงินออม เช่น  
น�าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ซักประมาณ 40 - 60% ของเงินออม 
ซ่ึงผลตอบแทนเฉล่ียย้อนหลังกองทุนหุ้น 10 ปี ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 
มากถึง 9 - 12% เมือ่รวมกบัผลตอบแทนท่ีได้รบัจากตราสารหน้ีบางส่วน 
ทีไ่ด้ประมาณ 2 - 3% น่าจะท�าให้ได้รบัผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลีย่ 
5 - 7% ต่อปีเลยทีเดียว หลายท่านคงเคยได้ยินค�ากล่าวที่ว่าออมก่อน
รวยกว่า ซึ่งเป็นจริงเลยทีเดียวครับ

 
 และเพ่ือให้สมาชกิหลายๆ ท่านทราบ เมือ่ท่านสิน้สดุจากการเป็นสมาชกิ
กองทุน สมาชิกจะได้รับเงิน 2 ส่วน คือ
 •	 เงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม	:	สมาชิกต้องได้รับทั้งจ�านวน
 •	 เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ	:	สมาชิกต้องได้รับทั้งจ�านวน	

ทุกปี
	 กองทนุส�ารองเลีย้งชพีจะต้องจดัให้มกีารประชมุสามญัประจ�าปี	สมาชกิควร
ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสามัญประจ�าปี	เพือ่รับฟังผลการด�าเนนิงานของกองทนุ	
รวมทั้งทิศทางการด�าเนินงานในปีต่อไป	 โดยเฉพาะในเรื่องผลการด�าเนินงาน
ของกองทนุ	ใครเป็นผู้จัดการกองทุน	(บริษัทจัดการ)	ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	
นโยบายการลงทุนของกองทุนเป็นอย่างไร	 ปัจจุบันกองทุนลงทุนในอะไรบ้าง	 
มีความเสี่ยงอะไรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนบ้าง	

เมื่อสิ้นสมาชิกภาพ
	 การสิ้นสมาชิกภาพอาจเกิดจากการเกษียณอายุ	ออกจากงาน	หรือสมาชิก
เสียชีวิต	 สมาชิกควรศึกษาวิธีการขอรับเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 เนื่องจาก 
แต่ละกองทุนอาจมีวิธีการที่แตกต่างกัน	ซึ่งโดย	กสจ.	จะจ่ายโดยวิธีการโอนเงิน
เข้าบัญชีสมาชิกเท่านั้น	ทั้งนี้	มีขั้นตอนต่างๆ	ดังต่อไปนี้
 กรณีสมาชิกเกษียณอายุ/ออกจากงาน
	 เจ้าหน้าทีห่น่วยงานต้องติดต่อบรษิทัจดัการทะเบยีนสมาชกิ	เพือ่ให้แจ้งการ
สิน้สมาชกิภาพของสมาชิก	พร้อมส่งเอกสารทีเ่กีย่วข้องให้บรษิทัจดัการทะเบยีน
สมาชิกทราบ	 หลังจากนั้น	 บริษัทจัดการจะด�าเนินการจ่ายเงินคืนให้สมาชิก
โดยตรง

กรณีสมาชิกเสียชีวิต
	 เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานต้องแจ้งผู้รับประโยชน์ทีส่มาชกิได้ระบุชือ่ไว้	ต้องติดต่อ
บริษัทจัดการทะเบียนสมาชิกพร้อมส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง	 หลังจากนั้น	 บริษัท
จัดการจะด�าเนินการจ่ายเงินคืนให้ในนามผู้รับผลประโยชน์ตามที่สมาชิกได้ระบุ
ไว้ในใบสมัคร	ส่วนกรณีที่ไม่ได้มีการระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้	จะจ่ายให้บุตร	สามี
หรือภริยา	และบิดามารดา	ตามล�าดับ	ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด
	 ระยะเวลาที่จะได้รับเงิน
	 สมาชิกจะได้รับเงินภายใน	 30	 วันนับแต่วันที่สิ้นสมาชิกภาพ	 และน�าส่ง
เอกสารการขอรับเงินกองทุนตามวิธีการรับเงินที่ระบุไว้	 ดังนั้น	 หากพ้นระยะ 
เวลาดงักล่าวแล้วยงัไม่ได้รบัเงิน	สมาชกิควรตดิตามทวงถามไปยงัหน่วยงานหรอื
บริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก	
	 ทั้งนี้	 หากมีเจ้าหนี้ขอรับเงินแทนสมาชิก	 หรือมีบุคคลใดขอยึดหรือ 
หน่วงเหนี่ยวเงินกองทุนส�ารองเล้ียงชีพไว้	 จะไม่สามารถกระท�าได้	 เนื่องจาก
กฎหมายก�าหนดว่า	 เงินที่ได้รับจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพไม่อาจโอนกันได้ 
และไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

B

ต่อ

กฎหมายน่ารู้   
โดย  ฝ่ายนิติกร กสจ. สิทธิที่สมาชิก

ได้รับจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

และ
หน้าที่ที่สมาชิกพึงปฏิบัติ

ทุกเดือน 
	 นายจ้างจะหักเงินจากเงินเดือนของสมาชิกเพื่อส่งเข้ากองทุน	ทั้งนี้	การหัก
เงนิสะสมของสมาชกิเข้ากองทนุให้เป็นไปตามอัตราทีก่�าหนดในข้อบงัคบักองทนุ	
ซึง่ปัจจบุนั	กสจ.	ให้สมาชกิจ่ายเงินสะสมได้ร้อยละ	3	ถงึร้อยละ	15	ของเงนิเดอืน	
	 ดังนั้น	 สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบการน�าเงินเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพว่า 
ถกูต้องหรอืไม่	โดยดจูากใบรบัรองการจ่ายเงนิเดอืน	ซึง่ควรเกบ็ไว้เพือ่ตรวจสอบ
กับรายงานรอบ	6	เดือนด้วย	หากพบว่าไม่ถูกต้อง	รีบแจ้งหน่วยงานที่ท�าหน้าที่
หักเงินเดือน	

ทุก 6 เดือน 
	 ในทุก	6	เดือน	บริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก	จะส่งรายงานรอบ	6	เดือน	ที่
แสดงยอดเงนิสะสมและเงินสมทบให้สมาชกิภายในเดอืนมกราคมและกรกฎาคม
ของทุกปี	ซึ่งสมาชิกควรดูข้อมูล	ดังต่อไปนี้	
	 1.	 เงินสะสม	 :	 ดูว่ายอดเงินรวม	 6	 เดือน	 ตรงกับยอดเงินที่เข้ากองทุน 
ในแต่ละเดือนหรือไม่
	 2.	 เงินสมทบ	 :	 ดูว่ามียอดเงินตามที่ก�าหนดในข้อบังคับกองทุนหรือไม	่ 
(ร้อยละ	3	ของเงินเดือน)	
	 3.	 จ�านวนหน่วย	:	ดูว่าเพิ่มขึ้นตราบเท่าที่มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนเพิ่มขึ้น
	 4.	 มลูค่าต่อหน่วย	:	หากมลูค่าเพิม่ขึน้	แสดงว่าผลประกอบการของกองทุน	
ดีขึ้น	แต่หากมูลค่าลดลง	แสดงว่าผลประกอบการของกองทุนลดลง

 วันนี้ขอน�านิทานเรื่องการแข่งขันวิ่งระหว่างเจ้าเต่ากับเจ้า
กระต่ายมาเชื่อมโยงกับเรื่องการลงทุน ก่อนอื่นขอทบทวนภาคแรกก่อน
คอื เจ้ากระต่ายได้ท้าแข่งวิง่กับเจ้าเต่า โดยทีเ่จ้ากระต่ายวิง่แซงน�าไปไกล
มากท�าให้เกิดความกระหยิม่ใจนอนพกัแล้วเผลอหลบัไป เจ้าเต่าถึงแม้จะ
เดินต้วมเตี้ยมแต่ก็ไม่ย่อท้อ สุดท้ายก็สามารถที่จะเข้าเส้นชัยก่อน 
เจ้ากระต่าย ส�าหรับภาคสอง เจ้ากระต่ายได้เกิดการเรียนรู้แล้วว่า 
ความประมาทเป็นหนทางแห่งความพ่ายแพ้จงึกลบัไปท้าเจ้าเต่าอกีรอบ 
เจ้าเต่ารับค�าท้าเหมือนเดิม แต่ในรอบนี้เจ้าเต่าได้ตั้งกติกาใหม่ว่าจะต้อง
แข่งว่ายน�้า ท้ายที่สุดเจ้ากระต่ายก็แพ้เหมือนเดิมแม้ว่าจะเตรียมตัวมา
เป็นอย่างดี
นิทานเรื่องนี้มีข้อคิดเกี่ยวกับการลงทุน คือ

 -	 กำรรู้จักตัวเองหรือท�ำในสิ่งที่เรำถนัด
  ถึงแม้เจ้ากระต่ายจะกลับมาท้าทายเจ้าเต่าอีกรอบด้วยความ
มัน่ใจ แต่กก็ลบัท�าในสิง่ทีไ่ม่ถนดัคอื การแข่งว่ายน�า้ ท�าให้พ่ายแพ้เช่นเดมิ 
เหมือนกับการลงทุน หากเราลงทุนในสิ่งที่เราไม่มีความรู้ ความเข้าใจ  
แม้เราจะมีความมั่นใจเพียงใดก็อาจท�าให้เรามีโอกาสผิดพลาดได้มาก

	 -	 ไม่อยู่ในควำมประมำท
  เจ้ากระต่ายภาคแรกประมาทเพราะคิดว่าน�ามาไกลยังไง 
เจ้าเต่าก็ไล่ไม่ทนั เป็นสิง่ทีอ่นัตรายมากส�าหรบัการลงทนุ ถงึแม้นกัลงทนุ
จะได้ผลตอบแทนที่มาก หากมีความประมาทว่ายังไงก็ไม่ขาดทุน ก็อาจ
ขาดทุนได้ในท้ายที่สุดถ้าไม่ท�าการตรวจสอบข้อมูลบริษัทอย่างต่อเนื่อง

 -	 อดทนไม่ย่อท้อ
  เจ้าเต่าภาคแรกเดินอย่างไม่ย่อท้อถึงแม้จะรู้ว่าเจ้ากระต่ายจะ
วิ่งไวกว่าและน�าไปไกลมาก แต่ก็ยังคงเดินไปอย่างไม่หยุด สุดท้ายก็เข้า

เส้นชัยก่อนกระต่าย การลงทนุกเ็ช่นเดยีวกัน หากเราลงทนุในสิง่ที่ 
เราเข้าใจและวเิคราะห์อย่างดแีล้ว เราต้องอดทนรอและตรวจสอบ 
ข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ แม้เราจะเห็นหุ ้นตัวอื่นขึ้นไปเรื่อยๆ  
อย่าให้สิ่งนั้นมีผลกับการลงทุนของเรา

 -	 มีควำมถ่อมตน
  ข้อนี้อาจไม่เก่ียวข้องกับการลงทุนโดยตรง แม้ว่าเจ้า
กระต่ายจะมีความสามารถในการวิง่ แต่การท้าทายเจ้าเต่าในการ
วิง่แข่งคล้ายกบัการยกตนข่มท่าน นักลงทนุไม่ควรมคีวามอวดตวั
ว่าเก่งกว่านักลงทุนท่านอื่น นักลงทุนต้องเปรียบตัวเองเหมือน
กับน�้าท่ีไม่เต็มแก้วเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆ เพื่อการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ
  การท�าสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดและประมาทนั้นจะท�าให้ 
นักลงทุนขาดความรอบคอบ เพราะความเสี่ยงจะเกิดขึ้นเมื่อเรา
ท�าในสิง่ทีไ่ม่เข้าใจหรอืไม่รูเ้หมือนเจ้ากระต่ายทีต้่องไปแข่งว่ายน�า้ 
นักลงทุนไม่ควรเอาเจ้ากระต่ายเป็นเยี่ยงอย่างแม้มีความมั่นใจ 
ในการท้าเจ้าเต่าวิ่ง เพราะเจ้าเต่ากลับไม่ยอมอยู่ในเกมของเจ้า
กระต่าย แต่ด้วยความมุ่งมั่นและมั่นใจเกินร้อยของเจ้ากระต่าย
ท�าให้ต้องเปล่ียนไปแข่งว่ายน�า้ตามกตกิาของเจ้าเต่า ซึง่เป็นสิง่ที่
ตัวเองถนัด ไม่ควรออกนอกขอบเขตความรู้ ความสามารถของ
ตนเอง และอดทนรอด้วยความมุ่งมั่น

เจ้ากระต่ายกับเต่า 



งานทะเบียนสมาชิก กสจ.

ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน 
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)

โดย บลจ.กรุงไทย

ต้องมีเงินเท่าไหร่? 
จึงจะเพียงพอใช้ชีวิตหลังเกษียณ

 เป็นค�าถามยอดฮิตท่ีใช้ถามกับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ท่านๆ แต ่
ค�าตอบที่ได้รับส่วนใหญ่ จะตอบว่าไม่ทราบ บ้างก็ว่ายังไม่เคยคิดบ้างล่ะ อีก
นานกว่าจะเกษียณบ้างล่ะ หลังเกษียณคงอยู่ได้อีกไม่กี่ปีหรอก หรือบางครั้ง
จ�านวนเงนิทีบ่อกมากไ็ม่สมเหตสุมผล เรามาดกูนัว่าจะต้องมเีงนิเท่าไหร่หลงั
เกษยีณ ก่อนอืน่เราต้องประเมนิก่อนว่า เราจะมชีวีติอยูไ่ปก่ีปีหลังเกษียณ ซึง่
ค่าเฉลีย่จะอยูท่ีป่ระมาณ 15 - 20 ปี ค�าถามต่อมาคือ เราจะใช้เงนิหลังเกษยีณ
เดือนละเท่าไหร่ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการด�ารงชีวิตของแต่ละท่าน ซึ่งจากตาราง
ข้างใต้นีแ้สดงให้เห็นจ�านวนเงนิทีเ่ราจะใช้หลังเกษยีณ และจ�านวนปีทีค่าดว่า 
จะมีชีวิตอยู่ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจ�านวนเงินที่ต้องเตรียมไว้ใช้หลังเกษียณ 
แบบคร่าว ๆ 

 ค�าตอบส่วนใหญ่ท่ีได้ ท่านจะต้องเตรยีมเงนิไว้ใช้ประมาณ 3 - 7 ล้านบาท 
ในวนัท่ีเราเกษียณ ท้ังนีข้ึน้อยูกั่บปัจจยัของแต่ละบคุคลว่าบัน้ปลายชวีติจะใช้ 
เงินในแต่ละเดือนมากน้อยเพียงใด มีลูกมีหลานเล้ียงดูเราม๊ัย ยามเจ็บป่วย 
ใช้เงินที่ไหนรักษาพยาบาล เห็นยอดเงินที่ต้องเตรียมกันแล้ว สมาชิกกองทุน 
กสจ. หลายท่านอาจจะเป็นลม หรืออาจถึงขั้นท้อแท้ไปเลยก็ได้ ซึ่งวันนี ้
ทาง บลจ.กรุงไทย มีเคล็ดลับดีๆ มาให้สมาชิกฯ ลองปฏิบัติตาม โดยเงินของ
สมาชิกฯ จะงอกเงยได้ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัย ดังนี้

	 1.	 จ�ำนวนเงินออม หรอืจ�านวนเงินต้นทีน่�ามาลงทนุนัน่เอง ในท่ีนี้ 
ถ้าหากสมาชกิฯ ออมเงนิไว้เพือ่การลงทนุในแต่ละเดือนมากขึน้ จากเดมิ
เก็บเงินเดือนละ 1,000 บาท ลองเก็บเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 2,000 บาท 
ปลายทางเวลาเกษยีณเงินของท่านจะต้องงอกเงยเพิม่ขึน้เป็น 2 - 3 เท่า
จากที่เคยตั้งใจแน่นอน
	 2.	 ระยะเวลำในกำรออม ซึง่ระยะเวลาในการออมกเ็ป็นส่ิงส�าคญั 
ซึ่งหากเรายังอายุน้อย แสดงว่ายังมีเวลาในการออม ในการลงทุนอีก
หลายปี เช่น นาย A อายุ 40 ปี แล้วเกษียณตอนอายุ 60 ปี แสดงว่ามี
เวลาในการออมการลงทุนอีก 20 ปี และหากนาย B มาเริ่มคิดออมตอน
อายุ 52 ปี แล้วเกษียณตอนอายุ 60 ปี ดังนั้น นาย B จะเหลือเวลาใน
การออมเพียงแค่ 8 ปี ซึ่งการออมเงินเดือนละ 2,000 บาท ช้าไป 12 ปี 
เมื่อเทียบกับนาย A ท�าให้นาย B มีเงินเก็บน้อยกว่านาย A อย่างน้อย 
300,0000 บาทเลยทีเดียว
	 3.	อตัรำผลตอบแทนทีไ่ด้รบัจำกกำรลงทุน แน่นอนว่าการลงทนุ
มีความเสี่ยง ไม่ว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใดก็มีความเสี่ยง 
ทั้งสิ้น ดังนั้นเราควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ของหลักทรัพย์ที่ต้องการ
ไปลงทุน รวมถึงผลตอบแทนที่ได้รับและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
การลงทุน โดยท�าแบบประเมินความเสี่ยงที่ตามสถาบันการเงินแต่ละที่
จัดไว้ให้ท�าก่อนการลงทุน ซึ่งการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่อาจได้รับ
ผลตอบแทนสงูกจ็ะมาพร้อมกับความเส่ียงทีส่งูเช่นกนั แน่นอนว่าหากเรา 
ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเฉลี่ยปีละ 5% ย่อม 
ดีกว่าการฝากเงินไว้ในธนาคารที่ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 1% แน่นอน
 ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เมื่อน�ามารวมกันทั้ง 3 ปัจจัย เช่น เมื่ออาย ุ
ยงัน้อย เริม่ออม เริม่ลงทนุต่อเดอืนด้วยจ�านวนเงนิทีม่ากกว่าปกต ิ รวมถงึ 
เลือกลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในสัดส่วนท่ีมากขึ้นของเงินออม เช่น  
น�าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ซักประมาณ 40 - 60% ของเงินออม 
ซ่ึงผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังกองทุนหุ้น 10 ปี ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 
มากถึง 9 - 12% เมือ่รวมกบัผลตอบแทนท่ีได้รับจากตราสารหน้ีบางส่วน 
ทีไ่ด้ประมาณ 2 - 3% น่าจะท�าให้ได้รบัผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลีย่ 
5 - 7% ต่อปีเลยทีเดียว หลายท่านคงเคยได้ยินค�ากล่าวที่ว่าออมก่อน
รวยกว่า ซึ่งเป็นจริงเลยทีเดียวครับ

 
 และเพือ่ให้สมาชกิหลายๆ ท่านทราบ เมือ่ท่านสิน้สดุจากการเป็นสมาชกิ
กองทุน สมาชิกจะได้รับเงิน 2 ส่วน คือ
 •	 เงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม	:	สมาชิกต้องได้รับทั้งจ�านวน
 •	 เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ	:	สมาชิกต้องได้รับทั้งจ�านวน	

ทุกปี
	 กองทนุส�ารองเลีย้งชพีจะต้องจัดให้มกีารประชมุสามญัประจ�าปี	สมาชกิควร
ส่งผูแ้ทนเข้าร่วมประชุมสามัญประจ�าปี	เพือ่รบัฟังผลการด�าเนนิงานของกองทนุ	
รวมทั้งทิศทางการด�าเนินงานในปีต่อไป	 โดยเฉพาะในเรื่องผลการด�าเนินงาน
ของกองทนุ	ใครเป็นผู้จัดการกองทุน	(บริษัทจัดการ)	ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	
นโยบายการลงทุนของกองทุนเป็นอย่างไร	 ปัจจุบันกองทุนลงทุนในอะไรบ้าง	 
มีความเสี่ยงอะไรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนบ้าง	

เมื่อสิ้นสมาชิกภาพ
	 การสิ้นสมาชิกภาพอาจเกิดจากการเกษียณอายุ	ออกจากงาน	หรือสมาชิก
เสียชีวิต	 สมาชิกควรศึกษาวิธีการขอรับเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 เนื่องจาก 
แต่ละกองทุนอาจมีวิธีการที่แตกต่างกัน	ซึ่งโดย	กสจ.	จะจ่ายโดยวิธีการโอนเงิน
เข้าบัญชีสมาชิกเท่านั้น	ทั้งนี้	มีขั้นตอนต่างๆ	ดังต่อไปนี้
 กรณีสมาชิกเกษียณอายุ/ออกจากงาน
	 เจ้าหน้าทีห่น่วยงานต้องติดต่อบรษิทัจดัการทะเบยีนสมาชกิ	เพือ่ให้แจ้งการ
สิน้สมาชกิภาพของสมาชิก	พร้อมส่งเอกสารทีเ่กีย่วข้องให้บรษิทัจดัการทะเบยีน
สมาชิกทราบ	 หลังจากนั้น	 บริษัทจัดการจะด�าเนินการจ่ายเงินคืนให้สมาชิก
โดยตรง

กรณีสมาชิกเสียชีวิต
	 เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานต้องแจ้งผูร้บัประโยชน์ทีส่มาชกิได้ระบชุือ่ไว้	ต้องติดต่อ
บริษัทจัดการทะเบียนสมาชิกพร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง	 หลังจากนั้น	 บริษัท
จัดการจะด�าเนินการจ่ายเงินคืนให้ในนามผู้รับผลประโยชน์ตามที่สมาชิกได้ระบุ
ไว้ในใบสมัคร	ส่วนกรณีที่ไม่ได้มีการระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้	จะจ่ายให้บุตร	สามี
หรือภริยา	และบิดามารดา	ตามล�าดับ	ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด
	 ระยะเวลาที่จะได้รับเงิน
	 สมาชิกจะได้รับเงินภายใน	 30	 วันนับแต่วันที่สิ้นสมาชิกภาพ	 และน�าส่ง
เอกสารการขอรับเงินกองทุนตามวิธีการรับเงินที่ระบุไว้	 ดังนั้น	 หากพ้นระยะ 
เวลาดงักล่าวแล้วยงัไม่ได้รบัเงิน	สมาชกิควรตดิตามทวงถามไปยงัหน่วยงานหรอื
บริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก	
	 ทั้งนี้	 หากมีเจ้าหน้ีขอรับเงินแทนสมาชิก	 หรือมีบุคคลใดขอยึดหรือ 
หน่วงเหนี่ยวเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพไว้	 จะไม่สามารถกระท�าได้	 เนื่องจาก
กฎหมายก�าหนดว่า	 เงินที่ได้รับจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพไม่อาจโอนกันได้ 
และไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

B

ต่อ

กฎหมายน่ารู้   
โดย  ฝ่ายนิติกร กสจ. สิทธิที่สมาชิก

ได้รับจากกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ

และ
หน้าที่ที่สมาชิกพึงปฏิบัติ

ทุกเดือน 
	 นายจ้างจะหักเงินจากเงินเดือนของสมาชิกเพื่อส่งเข้ากองทุน	ทั้งนี้	การหัก
เงนิสะสมของสมาชกิเข้ากองทนุให้เป็นไปตามอัตราทีก่�าหนดในข้อบงัคบักองทนุ	
ซึง่ปัจจบัุน	กสจ.	ให้สมาชิกจ่ายเงินสะสมได้ร้อยละ	3	ถงึร้อยละ	15	ของเงนิเดอืน	
	 ดังนั้น	 สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบการน�าเงินเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพว่า 
ถกูต้องหรอืไม่	โดยดจูากใบรบัรองการจ่ายเงนิเดอืน	ซึง่ควรเกบ็ไว้เพือ่ตรวจสอบ
กับรายงานรอบ	6	เดือนด้วย	หากพบว่าไม่ถูกต้อง	รีบแจ้งหน่วยงานที่ท�าหน้าที่
หักเงินเดือน	

ทุก 6 เดือน 
	 ในทุก	6	เดือน	บริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก	จะส่งรายงานรอบ	6	เดือน	ที่
แสดงยอดเงนิสะสมและเงินสมทบให้สมาชกิภายในเดอืนมกราคมและกรกฎาคม
ของทุกปี	ซึ่งสมาชิกควรดูข้อมูล	ดังต่อไปนี้	
	 1.	 เงินสะสม	 :	 ดูว่ายอดเงินรวม	 6	 เดือน	 ตรงกับยอดเงินที่เข้ากองทุน 
ในแต่ละเดือนหรือไม่
	 2.	 เงินสมทบ	 :	 ดูว่ามียอดเงินตามที่ก�าหนดในข้อบังคับกองทุนหรือไม	่ 
(ร้อยละ	3	ของเงินเดือน)	
	 3.	 จ�านวนหน่วย	:	ดูว่าเพิ่มขึ้นตราบเท่าที่มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนเพิ่มขึ้น
	 4.	 มูลค่าต่อหน่วย	:	หากมลูค่าเพิม่ข้ึน	แสดงว่าผลประกอบการของกองทุน	
ดีขึ้น	แต่หากมูลค่าลดลง	แสดงว่าผลประกอบการของกองทุนลดลง

 วันนี้ขอน�านิทานเรื่องการแข่งขันวิ่งระหว่างเจ้าเต่ากับเจ้า
กระต่ายมาเชื่อมโยงกับเรื่องการลงทุน ก่อนอื่นขอทบทวนภาคแรกก่อน
คอื เจ้ากระต่ายได้ท้าแข่งวิง่กับเจ้าเต่า โดยทีเ่จ้ากระต่ายวิง่แซงน�าไปไกล
มากท�าให้เกิดความกระหยิม่ใจนอนพกัแล้วเผลอหลบัไป เจ้าเต่าถึงแม้จะ
เดินต้วมเตี้ยมแต่ก็ไม่ย่อท้อ สุดท้ายก็สามารถที่จะเข้าเส้นชัยก่อน 
เจ้ากระต่าย ส�าหรับภาคสอง เจ้ากระต่ายได้เกิดการเรียนรู้แล้วว่า 
ความประมาทเป็นหนทางแห่งความพ่ายแพ้จงึกลบัไปท้าเจ้าเต่าอกีรอบ 
เจ้าเต่ารับค�าท้าเหมือนเดิม แต่ในรอบนี้เจ้าเต่าได้ตั้งกติกาใหม่ว่าจะต้อง
แข่งว่ายน�้า ท้ายที่สุดเจ้ากระต่ายก็แพ้เหมือนเดิมแม้ว่าจะเตรียมตัวมา
เป็นอย่างดี
นิทานเรื่องนี้มีข้อคิดเกี่ยวกับการลงทุน คือ

 -	 กำรรู้จักตัวเองหรือท�ำในสิ่งที่เรำถนัด
  ถึงแม้เจ้ากระต่ายจะกลับมาท้าทายเจ้าเต่าอีกรอบด้วยความ
มัน่ใจ แต่กก็ลบัท�าในสิง่ทีไ่ม่ถนดัคอื การแข่งว่ายน�า้ ท�าให้พ่ายแพ้เช่นเดมิ 
เหมือนกับการลงทุน หากเราลงทุนในสิ่งที่เราไม่มีความรู้ ความเข้าใจ  
แม้เราจะมีความมั่นใจเพียงใดก็อาจท�าให้เรามีโอกาสผิดพลาดได้มาก

	 -	 ไม่อยู่ในควำมประมำท
  เจ้ากระต่ายภาคแรกประมาทเพราะคิดว่าน�ามาไกลยังไง 
เจ้าเต่าก็ไล่ไม่ทนั เป็นสิง่ทีอ่นัตรายมากส�าหรบัการลงทนุ ถงึแม้นกัลงทนุ
จะได้ผลตอบแทนที่มาก หากมีความประมาทว่ายังไงก็ไม่ขาดทุน ก็อาจ
ขาดทุนได้ในท้ายที่สุดถ้าไม่ท�าการตรวจสอบข้อมูลบริษัทอย่างต่อเนื่อง

 -	 อดทนไม่ย่อท้อ
  เจ้าเต่าภาคแรกเดินอย่างไม่ย่อท้อถึงแม้จะรู้ว่าเจ้ากระต่ายจะ
วิ่งไวกว่าและน�าไปไกลมาก แต่ก็ยังคงเดินไปอย่างไม่หยุด สุดท้ายก็เข้า

เส้นชัยก่อนกระต่าย การลงทนุกเ็ช่นเดยีวกัน หากเราลงทนุในสิง่ที่ 
เราเข้าใจและวเิคราะห์อย่างดแีล้ว เราต้องอดทนรอและตรวจสอบ 
ข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ แม้เราจะเห็นหุ ้นตัวอ่ืนขึ้นไปเรื่อยๆ  
อย่าให้สิ่งนั้นมีผลกับการลงทุนของเรา

 -	 มีควำมถ่อมตน
  ข้อนี้อาจไม่เก่ียวข้องกับการลงทุนโดยตรง แม้ว่าเจ้า
กระต่ายจะมีความสามารถในการวิง่ แต่การท้าทายเจ้าเต่าในการ
ว่ิงแข่งคล้ายกับการยกตนข่มท่าน นักลงทนุไม่ควรมคีวามอวดตวั
ว่าเก่งกว่านักลงทุนท่านอื่น นักลงทุนต้องเปรียบตัวเองเหมือน
กับน�้าท่ีไม่เต็มแก้วเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆ เพื่อการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ
  การท�าสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดและประมาทนั้นจะท�าให้ 
นักลงทุนขาดความรอบคอบ เพราะความเสี่ยงจะเกิดขึ้นเมื่อเรา
ท�าในสิง่ทีไ่ม่เข้าใจหรอืไม่รูเ้หมือนเจ้ากระต่ายทีต้่องไปแข่งว่ายน�า้ 
นักลงทุนไม่ควรเอาเจ้ากระต่ายเป็นเยี่ยงอย่างแม้มีความมั่นใจ 
ในการท้าเจ้าเต่าว่ิง เพราะเจ้าเต่ากลับไม่ยอมอยู่ในเกมของเจ้า
กระต่าย แต่ด้วยความมุ่งมั่นและมั่นใจเกินร้อยของเจ้ากระต่าย
ท�าให้ต้องเปลีย่นไปแข่งว่ายน�า้ตามกตกิาของเจ้าเต่า ซึง่เป็นสิง่ที่
ตัวเองถนัด ไม่ควรออกนอกขอบเขตความรู้ ความสามารถของ
ตนเอง และอดทนรอด้วยความมุ่งมั่น

เจ้ากระต่ายกับเต่า 



งานทะเบียนสมาชิก กสจ.

ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน 
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)

โดย บลจ.กรุงไทย

ต้องมีเงินเท่าไหร่? 
จึงจะเพียงพอใช้ชีวิตหลังเกษียณ

 เป็นค�าถามยอดฮิตท่ีใช้ถามกับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ท่านๆ แต ่
ค�าตอบที่ได้รับส่วนใหญ่ จะตอบว่าไม่ทราบ บ้างก็ว่ายังไม่เคยคิดบ้างล่ะ อีก
นานกว่าจะเกษียณบ้างล่ะ หลังเกษียณคงอยู่ได้อีกไม่กี่ปีหรอก หรือบางครั้ง
จ�านวนเงนิท่ีบอกมาก็ไม่สมเหตสุมผล เรามาดกูนัว่าจะต้องมเีงนิเท่าไหร่หลงั
เกษยีณ ก่อนอืน่เราต้องประเมนิก่อนว่า เราจะมชีวีติอยูไ่ปก่ีปีหลงัเกษียณ ซึง่
ค่าเฉลีย่จะอยูท่ีป่ระมาณ 15 - 20 ปี ค�าถามต่อมาคอื เราจะใช้เงนิหลงัเกษยีณ
เดือนละเท่าไหร่ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการด�ารงชีวิตของแต่ละท่าน ซึ่งจากตาราง
ข้างใต้นีแ้สดงให้เห็นจ�านวนเงนิทีเ่ราจะใช้หลงัเกษยีณ และจ�านวนปีทีค่าดว่า 
จะมีชีวิตอยู่ ผลลัพธ์ท่ีได้จะเป็นจ�านวนเงินที่ต้องเตรียมไว้ใช้หลังเกษียณ 
แบบคร่าว ๆ 

 ค�าตอบส่วนใหญ่ท่ีได้ ท่านจะต้องเตรยีมเงนิไว้ใช้ประมาณ 3 - 7 ล้านบาท 
ในวนัทีเ่ราเกษยีณ ท้ังนีข้ึน้อยู่กับปัจจยัของแต่ละบคุคลว่าบัน้ปลายชีวติจะใช้ 
เงินในแต่ละเดือนมากน้อยเพียงใด มีลูกมีหลานเลี้ยงดูเรามั๊ย ยามเจ็บป่วย 
ใช้เงินที่ไหนรักษาพยาบาล เห็นยอดเงินที่ต้องเตรียมกันแล้ว สมาชิกกองทุน 
กสจ. หลายท่านอาจจะเป็นลม หรืออาจถึงขั้นท้อแท้ไปเลยก็ได้ ซึ่งวันนี ้
ทาง บลจ.กรุงไทย มีเคล็ดลับดีๆ มาให้สมาชิกฯ ลองปฏิบัติตาม โดยเงินของ
สมาชิกฯ จะงอกเงยได้ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัย ดังนี้

	 1.	 จ�ำนวนเงินออม หรอืจ�านวนเงินต้นทีน่�ามาลงทนุนัน่เอง ในท่ีนี้ 
ถ้าหากสมาชกิฯ ออมเงนิไว้เพือ่การลงทนุในแต่ละเดือนมากขึน้ จากเดมิ
เก็บเงินเดือนละ 1,000 บาท ลองเก็บเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 2,000 บาท 
ปลายทางเวลาเกษียณเงินของท่านจะต้องงอกเงยเพิม่ขึน้เป็น 2 - 3 เท่า
จากที่เคยตั้งใจแน่นอน
	 2.	 ระยะเวลำในกำรออม ซึง่ระยะเวลาในการออมกเ็ป็นส่ิงส�าคญั 
ซึ่งหากเรายังอายุน้อย แสดงว่ายังมีเวลาในการออม ในการลงทุนอีก
หลายปี เช่น นาย A อายุ 40 ปี แล้วเกษียณตอนอายุ 60 ปี แสดงว่ามี
เวลาในการออมการลงทุนอีก 20 ปี และหากนาย B มาเริ่มคิดออมตอน
อายุ 52 ปี แล้วเกษียณตอนอายุ 60 ปี ดังนั้น นาย B จะเหลือเวลาใน
การออมเพียงแค่ 8 ปี ซึ่งการออมเงินเดือนละ 2,000 บาท ช้าไป 12 ปี 
เมื่อเทียบกับนาย A ท�าให้นาย B มีเงินเก็บน้อยกว่านาย A อย่างน้อย 
300,0000 บาทเลยทีเดียว
	 3.	อตัรำผลตอบแทนทีไ่ด้รบัจำกกำรลงทนุ แน่นอนว่าการลงทนุ
มีความเสี่ยง ไม่ว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใดก็มีความเสี่ยง 
ทั้งสิ้น ดังนั้นเราควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ของหลักทรัพย์ที่ต้องการ
ไปลงทุน รวมถึงผลตอบแทนที่ได้รับและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
การลงทุน โดยท�าแบบประเมินความเสี่ยงที่ตามสถาบันการเงินแต่ละที่
จัดไว้ให้ท�าก่อนการลงทุน ซึ่งการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีอาจได้รับ
ผลตอบแทนสงูกจ็ะมาพร้อมกับความเส่ียงทีส่งูเช่นกนั แน่นอนว่าหากเรา 
ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเฉลี่ยปีละ 5% ย่อม 
ดีกว่าการฝากเงินไว้ในธนาคารที่ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 1% แน่นอน
 ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เมื่อน�ามารวมกันทั้ง 3 ปัจจัย เช่น เมื่ออาย ุ
ยงัน้อย เริม่ออม เริม่ลงทนุต่อเดอืนด้วยจ�านวนเงนิทีม่ากกว่าปกต ิ รวมถงึ 
เลือกลงทุนในสินทรัพย์เส่ียงในสัดส่วนท่ีมากขึ้นของเงินออม เช่น  
น�าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ซักประมาณ 40 - 60% ของเงินออม 
ซึ่งผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังกองทุนหุ้น 10 ปี ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 
มากถึง 9 - 12% เมือ่รวมกบัผลตอบแทนท่ีได้รบัจากตราสารหน้ีบางส่วน 
ทีไ่ด้ประมาณ 2 - 3% น่าจะท�าให้ได้รบัผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลีย่ 
5 - 7% ต่อปีเลยทีเดียว หลายท่านคงเคยได้ยินค�ากล่าวที่ว่าออมก่อน
รวยกว่า ซึ่งเป็นจริงเลยทีเดียวครับ

 
 และเพ่ือให้สมาชกิหลายๆ ท่านทราบ เมือ่ท่านสิน้สดุจากการเป็นสมาชิก
กองทุน สมาชิกจะได้รับเงิน 2 ส่วน คือ
 •	 เงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม	:	สมาชิกต้องได้รับทั้งจ�านวน
 •	 เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ	:	สมาชิกต้องได้รับทั้งจ�านวน	

ทุกปี
	 กองทนุส�ารองเลีย้งชพีจะต้องจดัให้มกีารประชมุสามญัประจ�าปี	สมาชกิควร
ส่งผูแ้ทนเข้าร่วมประชุมสามัญประจ�าปี	เพือ่รบัฟังผลการด�าเนนิงานของกองทนุ	
รวมทั้งทิศทางการด�าเนินงานในปีต่อไป	 โดยเฉพาะในเรื่องผลการด�าเนินงาน
ของกองทนุ	ใครเป็นผู้จัดการกองทุน	(บริษัทจัดการ)	ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	
นโยบายการลงทุนของกองทุนเป็นอย่างไร	 ปัจจุบันกองทุนลงทุนในอะไรบ้าง	 
มีความเสี่ยงอะไรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนบ้าง	

เมื่อสิ้นสมาชิกภาพ
	 การสิ้นสมาชิกภาพอาจเกิดจากการเกษียณอายุ	ออกจากงาน	หรือสมาชิก
เสียชีวิต	 สมาชิกควรศึกษาวิธีการขอรับเงินกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ	 เนื่องจาก 
แต่ละกองทุนอาจมีวิธีการที่แตกต่างกัน	ซึ่งโดย	กสจ.	จะจ่ายโดยวิธีการโอนเงิน
เข้าบัญชีสมาชิกเท่านั้น	ทั้งนี้	มีขั้นตอนต่างๆ	ดังต่อไปนี้
 กรณีสมาชิกเกษียณอายุ/ออกจากงาน
	 เจ้าหน้าทีห่น่วยงานต้องติดต่อบรษิทัจัดการทะเบยีนสมาชกิ	เพือ่ให้แจ้งการ
สิน้สมาชกิภาพของสมาชิก	พร้อมส่งเอกสารทีเ่กีย่วข้องให้บรษิทัจดัการทะเบยีน
สมาชิกทราบ	 หลังจากนั้น	 บริษัทจัดการจะด�าเนินการจ่ายเงินคืนให้สมาชิก
โดยตรง

กรณีสมาชิกเสียชีวิต
	 เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานต้องแจ้งผูร้บัประโยชน์ทีส่มาชกิได้ระบชุือ่ไว้	ต้องติดต่อ
บริษัทจัดการทะเบียนสมาชิกพร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง	 หลังจากนั้น	 บริษัท
จัดการจะด�าเนินการจ่ายเงินคืนให้ในนามผู้รับผลประโยชน์ตามที่สมาชิกได้ระบุ
ไว้ในใบสมัคร	ส่วนกรณีที่ไม่ได้มีการระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้	จะจ่ายให้บุตร	สามี
หรือภริยา	และบิดามารดา	ตามล�าดับ	ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด
	 ระยะเวลาที่จะได้รับเงิน
	 สมาชิกจะได้รับเงินภายใน	 30	 วันนับแต่วันที่สิ้นสมาชิกภาพ	 และน�าส่ง
เอกสารการขอรับเงินกองทุนตามวิธีการรับเงินที่ระบุไว้	 ดังนั้น	 หากพ้นระยะ 
เวลาดงักล่าวแล้วยงัไม่ได้รบัเงิน	สมาชกิควรตดิตามทวงถามไปยงัหน่วยงานหรอื
บริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก	
	 ทั้งนี้	 หากมีเจ้าหนี้ขอรับเงินแทนสมาชิก	 หรือมีบุคคลใดขอยึดหรือ 
หน่วงเหน่ียวเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพไว้	 จะไม่สามารถกระท�าได้	 เนื่องจาก
กฎหมายก�าหนดว่า	 เงินที่ได้รับจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพไม่อาจโอนกันได้ 
และไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

B

ต่อ

กฎหมายน่ารู้   
โดย  ฝ่ายนิติกร กสจ. สิทธิที่สมาชิก

ได้รับจากกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ

และ
หน้าที่ที่สมาชิกพึงปฏิบัติ

ทุกเดือน 
	 นายจ้างจะหักเงินจากเงินเดือนของสมาชิกเพื่อส่งเข้ากองทุน	ทั้งนี้	การหัก
เงนิสะสมของสมาชกิเข้ากองทนุให้เป็นไปตามอัตราทีก่�าหนดในข้อบงัคบักองทนุ	
ซึง่ปัจจบุนั	กสจ.	ให้สมาชกิจ่ายเงินสะสมได้ร้อยละ	3	ถงึร้อยละ	15	ของเงนิเดอืน	
	 ดังนั้น	 สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบการน�าเงินเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพว่า 
ถกูต้องหรอืไม่	โดยดจูากใบรบัรองการจ่ายเงนิเดอืน	ซึง่ควรเกบ็ไว้เพือ่ตรวจสอบ
กับรายงานรอบ	6	เดือนด้วย	หากพบว่าไม่ถูกต้อง	รีบแจ้งหน่วยงานที่ท�าหน้าที่
หักเงินเดือน	

ทุก 6 เดือน 
	 ในทุก	6	เดือน	บริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก	จะส่งรายงานรอบ	6	เดือน	ที่
แสดงยอดเงนิสะสมและเงินสมทบให้สมาชกิภายในเดอืนมกราคมและกรกฎาคม
ของทุกปี	ซึ่งสมาชิกควรดูข้อมูล	ดังต่อไปนี้	
	 1.	 เงินสะสม	 :	 ดูว่ายอดเงินรวม	 6	 เดือน	 ตรงกับยอดเงินที่เข้ากองทุน 
ในแต่ละเดือนหรือไม่
	 2.	 เงินสมทบ	 :	 ดูว่ามียอดเงินตามที่ก�าหนดในข้อบังคับกองทุนหรือไม	่ 
(ร้อยละ	3	ของเงินเดือน)	
	 3.	 จ�านวนหน่วย	:	ดูว่าเพิ่มขึ้นตราบเท่าที่มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนเพิ่มขึ้น
	 4.	 มลูค่าต่อหน่วย	:	หากมลูค่าเพิม่ขึน้	แสดงว่าผลประกอบการของกองทุน	
ดีขึ้น	แต่หากมูลค่าลดลง	แสดงว่าผลประกอบการของกองทุนลดลง

 วันนี้ขอน�านิทานเรื่องการแข่งขันวิ่งระหว่างเจ้าเต่ากับเจ้า
กระต่ายมาเชื่อมโยงกับเรื่องการลงทุน ก่อนอื่นขอทบทวนภาคแรกก่อน
คือ เจ้ากระต่ายได้ท้าแข่งว่ิงกับเจ้าเต่า โดยทีเ่จ้ากระต่ายว่ิงแซงน�าไปไกล
มากท�าให้เกดิความกระหยิม่ใจนอนพกัแล้วเผลอหลบัไป เจ้าเต่าถึงแม้จะ
เดินต้วมเตี้ยมแต่ก็ไม่ย่อท้อ สุดท้ายก็สามารถท่ีจะเข้าเส้นชัยก่อน 
เจ้ากระต่าย ส�าหรับภาคสอง เจ้ากระต่ายได้เกิดการเรียนรู้แล้วว่า 
ความประมาทเป็นหนทางแห่งความพ่ายแพ้จงึกลบัไปท้าเจ้าเต่าอกีรอบ 
เจ้าเต่ารับค�าท้าเหมือนเดิม แต่ในรอบนี้เจ้าเต่าได้ตั้งกติกาใหม่ว่าจะต้อง
แข่งว่ายน�้า ท้ายที่สุดเจ้ากระต่ายก็แพ้เหมือนเดิมแม้ว่าจะเตรียมตัวมา
เป็นอย่างดี
นิทานเรื่องนี้มีข้อคิดเกี่ยวกับการลงทุน คือ

 -	 กำรรู้จักตัวเองหรือท�ำในสิ่งที่เรำถนัด
  ถึงแม้เจ้ากระต่ายจะกลับมาท้าทายเจ้าเต่าอีกรอบด้วยความ
มัน่ใจ แต่กก็ลับท�าในส่ิงทีไ่ม่ถนดัคอื การแข่งว่ายน�า้ ท�าให้พ่ายแพ้เช่นเดมิ 
เหมือนกับการลงทุน หากเราลงทุนในสิ่งที่เราไม่มีความรู้ ความเข้าใจ  
แม้เราจะมีความมั่นใจเพียงใดก็อาจท�าให้เรามีโอกาสผิดพลาดได้มาก

	 -	 ไม่อยู่ในควำมประมำท
  เจ้ากระต่ายภาคแรกประมาทเพราะคิดว่าน�ามาไกลยังไง 
เจ้าเต่าก็ไล่ไม่ทนั เป็นสิง่ทีอ่นัตรายมากส�าหรบัการลงทนุ ถงึแม้นกัลงทนุ
จะได้ผลตอบแทนที่มาก หากมีความประมาทว่ายังไงก็ไม่ขาดทุน ก็อาจ
ขาดทุนได้ในท้ายที่สุดถ้าไม่ท�าการตรวจสอบข้อมูลบริษัทอย่างต่อเนื่อง

 -	 อดทนไม่ย่อท้อ
  เจ้าเต่าภาคแรกเดินอย่างไม่ย่อท้อถึงแม้จะรู้ว่าเจ้ากระต่ายจะ
วิ่งไวกว่าและน�าไปไกลมาก แต่ก็ยังคงเดินไปอย่างไม่หยุด สุดท้ายก็เข้า

เส้นชัยก่อนกระต่าย การลงทุนกเ็ช่นเดยีวกัน หากเราลงทนุในสิง่ที่ 
เราเข้าใจและวิเคราะห์อย่างดแีล้ว เราต้องอดทนรอและตรวจสอบ 
ข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ แม้เราจะเห็นหุ ้นตัวอ่ืนขึ้นไปเรื่อยๆ  
อย่าให้สิ่งนั้นมีผลกับการลงทุนของเรา

 -	 มีควำมถ่อมตน
  ข้อนี้อาจไม่เก่ียวข้องกับการลงทุนโดยตรง แม้ว่าเจ้า
กระต่ายจะมีความสามารถในการวิง่ แต่การท้าทายเจ้าเต่าในการ
วิง่แข่งคล้ายกบัการยกตนข่มท่าน นักลงทนุไม่ควรมคีวามอวดตวั
ว่าเก่งกว่านักลงทุนท่านอื่น นักลงทุนต้องเปรียบตัวเองเหมือน
กับน�้าท่ีไม่เต็มแก้วเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆ เพื่อการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ
  การท�าสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดและประมาทนั้นจะท�าให้ 
นักลงทุนขาดความรอบคอบ เพราะความเสี่ยงจะเกิดขึ้นเมื่อเรา
ท�าในส่ิงทีไ่ม่เข้าใจหรอืไม่รูเ้หมือนเจ้ากระต่ายทีต้่องไปแข่งว่ายน�า้ 
นักลงทุนไม่ควรเอาเจ้ากระต่ายเป็นเยี่ยงอย่างแม้มีความมั่นใจ 
ในการท้าเจ้าเต่าวิ่ง เพราะเจ้าเต่ากลับไม่ยอมอยู่ในเกมของเจ้า
กระต่าย แต่ด้วยความมุ่งมั่นและมั่นใจเกินร้อยของเจ้ากระต่าย
ท�าให้ต้องเปลีย่นไปแข่งว่ายน�า้ตามกตกิาของเจ้าเต่า ซึง่เป็นสิง่ที่
ตัวเองถนัด ไม่ควรออกนอกขอบเขตความรู้ ความสามารถของ
ตนเอง และอดทนรอด้วยความมุ่งมั่น

เจ้ากระต่ายกับเต่า 



งานทะเบียนสมาชิก กสจ.

ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน 
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)

โดย บลจ.กรุงไทย

ต้องมีเงินเท่าไหร่? 
จึงจะเพียงพอใช้ชีวิตหลังเกษียณ

 เป็นค�าถามยอดฮิตท่ีใช้ถามกับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ท่านๆ แต ่
ค�าตอบที่ได้รับส่วนใหญ่ จะตอบว่าไม่ทราบ บ้างก็ว่ายังไม่เคยคิดบ้างล่ะ อีก
นานกว่าจะเกษียณบ้างล่ะ หลังเกษียณคงอยู่ได้อีกไม่กี่ปีหรอก หรือบางครั้ง
จ�านวนเงนิท่ีบอกมาก็ไม่สมเหตสุมผล เรามาดกัูนว่าจะต้องมเีงนิเท่าไหร่หลงั
เกษยีณ ก่อนอืน่เราต้องประเมนิก่อนว่า เราจะมชีวีติอยูไ่ปก่ีปีหลงัเกษียณ ซึง่
ค่าเฉลีย่จะอยูท่ีป่ระมาณ 15 - 20 ปี ค�าถามต่อมาคอื เราจะใช้เงนิหลงัเกษยีณ
เดือนละเท่าไหร่ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการด�ารงชีวิตของแต่ละท่าน ซึ่งจากตาราง
ข้างใต้นีแ้สดงให้เห็นจ�านวนเงนิทีเ่ราจะใช้หลงัเกษยีณ และจ�านวนปีทีค่าดว่า 
จะมีชีวิตอยู่ ผลลัพธ์ท่ีได้จะเป็นจ�านวนเงินท่ีต้องเตรียมไว้ใช้หลังเกษียณ 
แบบคร่าว ๆ 

 ค�าตอบส่วนใหญ่ท่ีได้ ท่านจะต้องเตรียมเงนิไว้ใช้ประมาณ 3 - 7 ล้านบาท 
ในวนัทีเ่ราเกษยีณ ท้ังนีข้ึน้อยู่กับปัจจยัของแต่ละบคุคลว่าบัน้ปลายชวีติจะใช้ 
เงินในแต่ละเดือนมากน้อยเพียงใด มีลูกมีหลานเลี้ยงดูเรามั๊ย ยามเจ็บป่วย 
ใช้เงินที่ไหนรักษาพยาบาล เห็นยอดเงินที่ต้องเตรียมกันแล้ว สมาชิกกองทุน 
กสจ. หลายท่านอาจจะเป็นลม หรืออาจถึงขั้นท้อแท้ไปเลยก็ได้ ซึ่งวันนี ้
ทาง บลจ.กรุงไทย มีเคล็ดลับดีๆ มาให้สมาชิกฯ ลองปฏิบัติตาม โดยเงินของ
สมาชิกฯ จะงอกเงยได้ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัย ดังนี้

	 1.	 จ�ำนวนเงินออม หรอืจ�านวนเงินต้นทีน่�ามาลงทนุนัน่เอง ในท่ีนี้ 
ถ้าหากสมาชกิฯ ออมเงนิไว้เพ่ือการลงทุนในแต่ละเดือนมากขึน้ จากเดมิ
เก็บเงินเดือนละ 1,000 บาท ลองเก็บเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 2,000 บาท 
ปลายทางเวลาเกษยีณเงินของท่านจะต้องงอกเงยเพิม่ขึน้เป็น 2 - 3 เท่า
จากที่เคยตั้งใจแน่นอน
	 2.	 ระยะเวลำในกำรออม ซึง่ระยะเวลาในการออมก็เป็นส่ิงส�าคญั 
ซึ่งหากเรายังอายุน้อย แสดงว่ายังมีเวลาในการออม ในการลงทุนอีก
หลายปี เช่น นาย A อายุ 40 ปี แล้วเกษียณตอนอายุ 60 ปี แสดงว่ามี
เวลาในการออมการลงทุนอีก 20 ปี และหากนาย B มาเริ่มคิดออมตอน
อายุ 52 ปี แล้วเกษียณตอนอายุ 60 ปี ดังนั้น นาย B จะเหลือเวลาใน
การออมเพียงแค่ 8 ปี ซึ่งการออมเงินเดือนละ 2,000 บาท ช้าไป 12 ปี 
เมื่อเทียบกับนาย A ท�าให้นาย B มีเงินเก็บน้อยกว่านาย A อย่างน้อย 
300,0000 บาทเลยทีเดียว
	 3.	อตัรำผลตอบแทนทีไ่ด้รบัจำกกำรลงทนุ แน่นอนว่าการลงทนุ
มีความเสี่ยง ไม่ว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใดก็มีความเสี่ยง 
ทั้งสิ้น ดังนั้นเราควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ของหลักทรัพย์ที่ต้องการ
ไปลงทุน รวมถึงผลตอบแทนที่ได้รับและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
การลงทุน โดยท�าแบบประเมินความเสี่ยงที่ตามสถาบันการเงินแต่ละที่
จัดไว้ให้ท�าก่อนการลงทุน ซึ่งการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่อาจได้รับ
ผลตอบแทนสงูกจ็ะมาพร้อมกับความเส่ียงทีส่งูเช่นกนั แน่นอนว่าหากเรา 
ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเฉลี่ยปีละ 5% ย่อม 
ดีกว่าการฝากเงินไว้ในธนาคารที่ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 1% แน่นอน
 ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เมื่อน�ามารวมกันท้ัง 3 ปัจจัย เช่น เมื่ออาย ุ
ยงัน้อย เร่ิมออม เร่ิมลงทุนต่อเดอืนด้วยจ�านวนเงนิท่ีมากกว่าปกต ิ รวมถงึ 
เลือกลงทุนในสินทรัพย์เส่ียงในสัดส่วนท่ีมากขึ้นของเงินออม เช่น  
น�าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ซักประมาณ 40 - 60% ของเงินออม 
ซึ่งผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังกองทุนหุ้น 10 ปี ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 
มากถึง 9 - 12% เมือ่รวมกบัผลตอบแทนท่ีได้รบัจากตราสารหน้ีบางส่วน 
ทีไ่ด้ประมาณ 2 - 3% น่าจะท�าให้ได้รบัผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลีย่ 
5 - 7% ต่อปีเลยทีเดียว หลายท่านคงเคยได้ยินค�ากล่าวที่ว่าออมก่อน
รวยกว่า ซึ่งเป็นจริงเลยทีเดียวครับ

 
 และเพือ่ให้สมาชิกหลายๆ ท่านทราบ เมือ่ท่านส้ินสุดจากการเป็นสมาชิก
กองทุน สมาชิกจะได้รับเงิน 2 ส่วน คือ
 •	 เงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม	:	สมาชิกต้องได้รับทั้งจ�านวน
 •	 เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ	:	สมาชิกต้องได้รับทั้งจ�านวน	

ทุกปี
	 กองทนุส�ารองเลีย้งชพีจะต้องจดัให้มกีารประชมุสามญัประจ�าปี	สมาชกิควร
ส่งผูแ้ทนเข้าร่วมประชุมสามัญประจ�าปี	เพือ่รบัฟังผลการด�าเนนิงานของกองทนุ	
รวมทั้งทิศทางการด�าเนินงานในปีต่อไป	 โดยเฉพาะในเรื่องผลการด�าเนินงาน
ของกองทนุ	ใครเป็นผู้จัดการกองทุน	(บริษัทจัดการ)	ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	
นโยบายการลงทุนของกองทุนเป็นอย่างไร	 ปัจจุบันกองทุนลงทุนในอะไรบ้าง	 
มีความเสี่ยงอะไรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนบ้าง	

เมื่อสิ้นสมาชิกภาพ
	 การสิ้นสมาชิกภาพอาจเกิดจากการเกษียณอายุ	ออกจากงาน	หรือสมาชิก
เสียชีวิต	 สมาชิกควรศึกษาวิธีการขอรับเงินกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ	 เนื่องจาก 
แต่ละกองทุนอาจมีวิธีการที่แตกต่างกัน	ซึ่งโดย	กสจ.	จะจ่ายโดยวิธีการโอนเงิน
เข้าบัญชีสมาชิกเท่านั้น	ทั้งนี้	มีขั้นตอนต่างๆ	ดังต่อไปนี้
 กรณีสมาชิกเกษียณอายุ/ออกจากงาน
	 เจ้าหน้าทีห่น่วยงานต้องติดต่อบรษิทัจดัการทะเบยีนสมาชกิ	เพือ่ให้แจ้งการ
สิน้สมาชกิภาพของสมาชิก	พร้อมส่งเอกสารทีเ่กีย่วข้องให้บรษิทัจดัการทะเบยีน
สมาชิกทราบ	 หลังจากนั้น	 บริษัทจัดการจะด�าเนินการจ่ายเงินคืนให้สมาชิก
โดยตรง

กรณีสมาชิกเสียชีวิต
	 เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานต้องแจ้งผูร้บัประโยชน์ทีส่มาชกิได้ระบชุือ่ไว้	ต้องติดต่อ
บริษัทจัดการทะเบียนสมาชิกพร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง	 หลังจากนั้น	 บริษัท
จัดการจะด�าเนินการจ่ายเงินคืนให้ในนามผู้รับผลประโยชน์ตามที่สมาชิกได้ระบุ
ไว้ในใบสมัคร	ส่วนกรณีที่ไม่ได้มีการระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้	จะจ่ายให้บุตร	สามี
หรือภริยา	และบิดามารดา	ตามล�าดับ	ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด
	 ระยะเวลาที่จะได้รับเงิน
	 สมาชิกจะได้รับเงินภายใน	 30	 วันนับแต่วันที่สิ้นสมาชิกภาพ	 และน�าส่ง
เอกสารการขอรับเงินกองทุนตามวิธีการรับเงินที่ระบุไว้	 ดังนั้น	 หากพ้นระยะ 
เวลาดงักล่าวแล้วยงัไม่ได้รบัเงิน	สมาชกิควรตดิตามทวงถามไปยงัหน่วยงานหรอื
บริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก	
	 ทั้งนี้	 หากมีเจ้าหนี้ขอรับเงินแทนสมาชิก	 หรือมีบุคคลใดขอยึดหรือ 
หน่วงเหนี่ยวเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพไว้	 จะไม่สามารถกระท�าได้	 เนื่องจาก
กฎหมายก�าหนดว่า	 เงินที่ได้รับจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพไม่อาจโอนกันได้ 
และไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

B

ต่อ

กฎหมายน่ารู้   
โดย  ฝ่ายนิติกร กสจ. สิทธิที่สมาชิก

ได้รับจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

และ
หน้าที่ที่สมาชิกพึงปฏิบัติ

ทุกเดือน 
	 นายจ้างจะหักเงินจากเงินเดือนของสมาชิกเพื่อส่งเข้ากองทุน	ทั้งนี้	การหัก
เงนิสะสมของสมาชกิเข้ากองทนุให้เป็นไปตามอัตราทีก่�าหนดในข้อบงัคบักองทนุ	
ซึง่ปัจจุบัน	กสจ.	ให้สมาชกิจ่ายเงินสะสมได้ร้อยละ	3	ถงึร้อยละ	15	ของเงนิเดอืน	
	 ดังนั้น	 สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบการน�าเงินเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพว่า 
ถกูต้องหรอืไม่	โดยดจูากใบรบัรองการจ่ายเงนิเดอืน	ซึง่ควรเกบ็ไว้เพือ่ตรวจสอบ
กับรายงานรอบ	6	เดือนด้วย	หากพบว่าไม่ถูกต้อง	รีบแจ้งหน่วยงานที่ท�าหน้าที่
หักเงินเดือน	

ทุก 6 เดือน 
	 ในทุก	6	เดือน	บริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก	จะส่งรายงานรอบ	6	เดือน	ที่
แสดงยอดเงนิสะสมและเงินสมทบให้สมาชกิภายในเดอืนมกราคมและกรกฎาคม
ของทุกปี	ซึ่งสมาชิกควรดูข้อมูล	ดังต่อไปนี้	
	 1.	 เงินสะสม	 :	 ดูว่ายอดเงินรวม	 6	 เดือน	 ตรงกับยอดเงินที่เข้ากองทุน 
ในแต่ละเดือนหรือไม่
	 2.	 เงินสมทบ	 :	 ดูว่ามียอดเงินตามท่ีก�าหนดในข้อบังคับกองทุนหรือไม	่ 
(ร้อยละ	3	ของเงินเดือน)	
	 3.	 จ�านวนหน่วย	:	ดูว่าเพิ่มขึ้นตราบเท่าที่มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนเพิ่มขึ้น
	 4.	 มลูค่าต่อหน่วย	:	หากมลูค่าเพิม่ขึน้	แสดงว่าผลประกอบการของกองทุน	
ดีขึ้น	แต่หากมูลค่าลดลง	แสดงว่าผลประกอบการของกองทุนลดลง

 วันนี้ขอน�านิทานเร่ืองการแข่งขันวิ่งระหว่างเจ้าเต่ากับเจ้า
กระต่ายมาเชื่อมโยงกับเรื่องการลงทุน ก่อนอื่นขอทบทวนภาคแรกก่อน
คอื เจ้ากระต่ายได้ท้าแข่งวิง่กับเจ้าเต่า โดยทีเ่จ้ากระต่ายวิง่แซงน�าไปไกล
มากท�าให้เกดิความกระหยิม่ใจนอนพกัแล้วเผลอหลบัไป เจ้าเต่าถึงแม้จะ
เดินต้วมเตี้ยมแต่ก็ไม่ย่อท้อ สุดท้ายก็สามารถที่จะเข้าเส้นชัยก่อน 
เจ้ากระต่าย ส�าหรับภาคสอง เจ้ากระต่ายได้เกิดการเรียนรู้แล้วว่า 
ความประมาทเป็นหนทางแห่งความพ่ายแพ้จงึกลบัไปท้าเจ้าเต่าอกีรอบ 
เจ้าเต่ารับค�าท้าเหมือนเดิม แต่ในรอบนี้เจ้าเต่าได้ตั้งกติกาใหม่ว่าจะต้อง
แข่งว่ายน�้า ท้ายที่สุดเจ้ากระต่ายก็แพ้เหมือนเดิมแม้ว่าจะเตรียมตัวมา
เป็นอย่างดี
นิทานเรื่องนี้มีข้อคิดเกี่ยวกับการลงทุน คือ

 -	 กำรรู้จักตัวเองหรือท�ำในสิ่งที่เรำถนัด
  ถึงแม้เจ้ากระต่ายจะกลับมาท้าทายเจ้าเต่าอีกรอบด้วยความ
มัน่ใจ แต่กก็ลบัท�าในสิง่ทีไ่ม่ถนดัคอื การแข่งว่ายน�า้ ท�าให้พ่ายแพ้เช่นเดมิ 
เหมือนกับการลงทุน หากเราลงทุนในสิ่งที่เราไม่มีความรู้ ความเข้าใจ  
แม้เราจะมีความมั่นใจเพียงใดก็อาจท�าให้เรามีโอกาสผิดพลาดได้มาก

	 -	 ไม่อยู่ในควำมประมำท
  เจ้ากระต่ายภาคแรกประมาทเพราะคิดว่าน�ามาไกลยังไง 
เจ้าเต่าก็ไล่ไม่ทนั เป็นสิง่ทีอ่นัตรายมากส�าหรบัการลงทนุ ถงึแม้นกัลงทนุ
จะได้ผลตอบแทนที่มาก หากมีความประมาทว่ายังไงก็ไม่ขาดทุน ก็อาจ
ขาดทุนได้ในท้ายที่สุดถ้าไม่ท�าการตรวจสอบข้อมูลบริษัทอย่างต่อเนื่อง

 -	 อดทนไม่ย่อท้อ
  เจ้าเต่าภาคแรกเดินอย่างไม่ย่อท้อถึงแม้จะรู้ว่าเจ้ากระต่ายจะ
วิ่งไวกว่าและน�าไปไกลมาก แต่ก็ยังคงเดินไปอย่างไม่หยุด สุดท้ายก็เข้า

เส้นชัยก่อนกระต่าย การลงทนุกเ็ช่นเดยีวกัน หากเราลงทนุในส่ิงท่ี 
เราเข้าใจและวเิคราะห์อย่างดแีล้ว เราต้องอดทนรอและตรวจสอบ 
ข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ แม้เราจะเห็นหุ ้นตัวอื่นข้ึนไปเรื่อยๆ  
อย่าให้สิ่งนั้นมีผลกับการลงทุนของเรา

 -	 มีควำมถ่อมตน
  ข้อนี้อาจไม่เก่ียวข้องกับการลงทุนโดยตรง แม้ว่าเจ้า
กระต่ายจะมีความสามารถในการวิง่ แต่การท้าทายเจ้าเต่าในการ
วิง่แข่งคล้ายกบัการยกตนข่มท่าน นักลงทนุไม่ควรมคีวามอวดตวั
ว่าเก่งกว่านักลงทุนท่านอื่น นักลงทุนต้องเปรียบตัวเองเหมือน
กับน�้าท่ีไม่เต็มแก้วเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆ เพื่อการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ
  การท�าสิ่งท่ีตัวเองไม่ถนัดและประมาทนั้นจะท�าให้ 
นักลงทุนขาดความรอบคอบ เพราะความเสี่ยงจะเกิดขึ้นเมื่อเรา
ท�าในสิง่ท่ีไม่เข้าใจหรอืไม่รูเ้หมือนเจ้ากระต่ายท่ีต้องไปแข่งว่ายน�า้ 
นักลงทุนไม่ควรเอาเจ้ากระต่ายเป็นเยี่ยงอย่างแม้มีความมั่นใจ 
ในการท้าเจ้าเต่าวิ่ง เพราะเจ้าเต่ากลับไม่ยอมอยู่ในเกมของเจ้า
กระต่าย แต่ด้วยความมุ่งมั่นและมั่นใจเกินร้อยของเจ้ากระต่าย
ท�าให้ต้องเปลีย่นไปแข่งว่ายน�า้ตามกตกิาของเจ้าเต่า ซึง่เป็นสิง่ที่
ตัวเองถนัด ไม่ควรออกนอกขอบเขตความรู้ ความสามารถของ
ตนเอง และอดทนรอด้วยความมุ่งมั่น

เจ้ากระต่ายกับเต่า 
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     วารสารข่าว กสจ. ฉบับน้ี ต้องการเน้นการเตรียมตัวก่อนเกษียณฯ แก่ท่านสมาชิก กสจ. ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นบทความด้าน 
งานทะเบียน เรื่อง “ต้องมีเงินเท่าไหร่? จึงจะเพียงพอใช้หลังเกษียณ”/ข้อคิดเกี่ยวกับการลงทุนให้เกิดผลงอกเงย/แผนส�ารองเพิ่ม 
รายได้ส�าหรับคนวัยเกษียณ และกฎหมายน่ารู้เร่ือง สิทธิที่สมาชิกได้รับจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้จะกลาย
เป็นคู่มือแนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างดี 

  สมาชิก กสจ. ทุกท่าน อย่าทิ้งใบสเตทเม้นท์แจ้งยอดเงินน�าส่ง ที่ กสจ. ได้จัดส่งมาพร้อมวารสารข่าว กสจ. ฉบับนี้นะครับ  
เพราะนอกจากท่านจะได้ทราบยอดเงินรวมที่ออมเงิน กับ กสจ. มาโดยตลอดแล้ว ท่านยังน�าใบเสร็จนี้ไปยื่นภาษีประจ�าปีได้

กสจ.	เปิดรับสมำชิกใหม่		ทุกวันเวลำรำชกำร   
หำกลูกจ้ำงประจ�ำท่ำนใดสนใจศึกษำรำยละเอียดกองทุนฯ 
ก่อนกำรตัดสินใจ	 ท่ำนสำมำรถคลิกเข้ำไป	 www.gpef.or.th	 
หรือ		โทรศัพท์		0	2168	1101-7		โทรสำร	0	2168	1107-8 

กองทนุสำ�รองเลีย้งชีพสำ�หรับลูกจ�้งประจำ�ของสว่นร�ชก�ร  ซึง่จดทะเบียนแลว้  ปทีี ่22 ฉบบัท่ี 2  ประจำ�เดอืนกรกฎ�คม  -  ธนัว�คม  2562          

 งานประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจ�าปี 2561 วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ มีผู้แทนสมาชิก 
กสจ. จ�านวนกว่า 500 ท่าน มาร่วมฟังการรายงานผลการด�าเนินงานของกองทุนฯ ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงชี้แจงสิทธิประโยชน์
และสวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิก จากคณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 11 และบริษัทจัดการต่างๆ ที่ดูแลงานแต่ละด้านของกองทุนฯ

จังหวัดเลย หนองบัวล�าภู อุดรธานี และหนองคาย วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเลย พาเลซ  
จังหวัดเลย

จังหวัดน่าน พะเยา แพร่ และอุตรดิตถ์ วันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

พิธีแต่งตั้งบริษัทจัดกำรกำรลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน	ยูโอบี	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด 
วันที่ 17 เมษายน 2562 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 4. แผนเปลีย่นบ้านเป็นเงนิกู ้ต้องเป็นบ้านทีอ่ยูอ่าศยั

ปลอดภาระหนี้และเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา น�าไปค�้าประกัน

เพือ่ขอสนิเชือ่กบัธนาคาร หรอืเรยีกว่า Reverse Mortgage 

สินเชื่อนี้เฉพาะคนวัยเกษียณอายุ 60 - 85 ปีเท่านั้น กู้ได้ 

ไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 20 ปี  

ผู้กู้ยังได้อยู่บ้านเหมือนเดิม และเลือกรับเป็นเงินก้อนหรือ

รายงวดหลังจากหักดอกเบ้ียได้ เมื่อเราสิ้นอายุขัยหรือเมื่อ

สิน้สดุสญัญาบ้านจะเป็นกรรมสทิธ์ิของธนาคาร ข้อจ�ากดั คอื 

หากสิ้นสุดสัญญาแต่เรายังมีชีวิตอยู่ เราต้องออกจากบ้านนี้

ไปหาที่อยู่ใหม่ ดังนั้น วิธีนี้จึงอยากแนะน�าให้เป็นทางออก

สุดท้าย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บทความ Reverse 

Mortgage ทางเลือกจัดการบ้านของคน 60+

 แผนการเงนิของคนวยัเกษยีณถอืว่ามคีวามส�าคัญมาก 

เพราะโอกาสในการเพิม่รายได้น้อย แต่ยงัมรีายจ่ายทีจ่�าเป็น

เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ดงันัน้ ต้องหมัน่ตรวจสอบเงนิท่ีมอีย่าง

สม�่าเสมอ หากรู้ว่าเงินออมที่มีไม่เพียงพอควรปรับเปลี่ยน

แผนการใช้เงินตั้งแต่เนิ่นๆ หาวิธีเพิ่มรายได้ ขายทรัพย์สิน 

ท่ีไม่จ�าเป็น ตัดใจขายหรือปรับลดขนาดทรัพย์สินจ�าเป็น  

เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินส�าหรับใช้จ่ายในบั้นปลายของชีวิต  

ก่อนจะสายเกินไป

 1. แผนเพิม่ผลตอบแทนจากเงนิออม รวบรวมเงนิออมทัง้หมดทีม่ ีแล้วแบ่ง

เป็นเงินส�ารองเผื่อฉุกเฉินไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยเก็บไว้ในบัญช ี

ออมทรัพย์หรอืลงทนุในกองทนุรวมตลาดเงนิอย่างน้อย 12 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดอืน 

ส่วนที่เหลือแนะน�าให้น�าไปลงทุนตามความเส่ียงท่ีรับได้ เพราะเราไม่ได้ใช้เงิน

ทั้งหมดในระยะสั้น บางส่วนยังใช้ในอีก 5 - 15 ปีข้างหน้า ท�าให้สามารถลงทุน

ระยะยาวเพื่อเพ่ิมโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นได้ เมื่อลงทุนแล้วต้องหมั่น

ตรวจสอบเงินลงทุนของตนเองอย่างสม�่าเสมอว่ามีความเสี่ยงหรือได้รับ 

ผลตอบแทนเป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ หากไม่เคยลงทุนมาก่อน แนะน�า 

ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและท�าความเข้าใจโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

 2. แผนหารายได้เพิ่มจากประสบการณ์ที่มี เช่น รับเป็นท่ีปรึกษา เป็น

อาจารย์พเิศษ หรอืจากงานอดเิรก เปลีย่นมาเป็นอาชพีเพิม่รายได้ เช่น ชอบปลกู

ต้นไม้ นอกจากปลูกที่บ้านแก้เหงาแล้ว ให้ต่อยอดมาเป็นปลูกเพื่อขาย นอกจาก

จะได้ใช้ประสบการณ์ที่สะสมมาและได้ท�าสิ่งที่ชอบแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้

เพิ่มได้อีกด้วย

 3. แผนขายทรัพย์สิน เริ่มจากทรัพย์สินที่ไม่จ�าเป็นก่อน เช่น เครื่องประดับ 

ของใช้ที่มีมูลค่า ควรทยอยขายตั้งแต่เนิ่นๆ จะท�าให้ขายได้ในราคาท่ีอยากขาย 

หากรอเงินออมใกล้หมดท�าให้ต้องเร่งขาย อาจขายไม่ได้ราคาที่ต้องการ แต่หาก

เงนิยงัไม่พอใช้อกี คงต้องกระทบกบัทรพัย์สนิจ�าเป็น เช่น เวนคนืกรมธรรม์ประกัน

ชีวิต รวมถึงต้องยอมตัดใจขาย หรือลดขนาดทรัพย์สินจ�าเป็นหรือเก่ียวข้องกับ

การด�าเนนิชวิีต เช่น ขายบ้านเดิมแล้วซือ้บ้านใหม่ทีเ่ลก็ลง นอกจากจะได้เงนิเพิม่

แล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลบ้านอีกด้วย

     ชีวิตในฝันของคนวัยเกษียณ หลังจาก
ท�างานหนักมาทั้งชีวิต ใครๆ ก็คงอยาก 
ใช้ชีวิตที่สุขสบาย มีเงินใช้อย่างเพียงพอ  
ได้พักผ่อนท่องเที่ยวอย่างที่ใจต้องการ แต่
ในความเป็นจริง มีคนจ�านวนไม่น้อยที่ชีวิต 
ในวัยเกษียณไม ่ เป ็นไปอย ่างที่ฝ ันไว ้  โดย 
ผลส�ารวจของ K-Expert ในปี 2558 พบว่า 2 ใน 3 
ของผู้ที่เกษียณแล้วมีความเส่ียงที่เงินจะไม่พอใช้ในยามเกษียณ  
เงินออมและทรัพย์สินที่มีไม่มากนัก ท�าให้ต้องท�างานต่อหรือ 
ยังต้องพึ่งพารายได้จากลูกหลาน

 ดังน้ัน ใครที่เกษียณแล้วอย่ารีรอ ควรรีบทบทวนเงินออมที่มี แล้ววางแผนการถอนเงินส�าหรับใช้จ่ายในแต่ละปี หรือสร้างสูตร
ถอนเงินให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ นอกจากนี้ ควรท�างบประมาณรายจ่ายต่อเดือน เพื่อช่วยควบคุมไม่ให้ใช้จ่ายมากเกิน
ความจ�าเป็น และจดบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างสม�่าเสมอ แต่เมื่อวางแผนถอนเงินแล้วพบว่าเงินออมที่มีไม่เพียงพอ ต้องรีบวางแผน
ส�ารองเพิ่มรายได้ทันที ซึ่งแผนส�ารองเพิ่มรายได้ส�าหรับคนวัยเกษียณมี 4 แผน ดังนี้

เกษียณแล้ว…เงินไม่พอใช้ ท�าไงดี

เกร็ดน่ารู้ด้านการลงทุน
 โดย ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน กสจ.

 ค�าถามที่มักจะเกิดข้ึน เมื่อมีใครสักคนหนึ่งพูดถึงเรื่อง 
การเตรียมตัวเกษียณ หรือการจัดการเงินส�าหรับใช้อย่าง 
เพียงพอในวัยเกษียณ ก็คือ มันส�าคัญมากขนาดน้ันเลยเหรอ?  
ดูจะจริงจังเกินไปกับชีวิตหรือเปล่า? แค่ท�างานหารายได้เพื่อไว ้
ใช้จ่ายในชีวิตประจ�าก็เหนื่อยจะแย่แล้ว ใช้แล้วเหลือก็เอาไป 
เก็บออม ฝากธนาคารไว้ แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอ ไม่พอก็หารายได้
เพิ่มอีกตั้งนานกว่าจะเกษียณ จะรีบกังวลไปท�าไม ยังมีเวลา 
เตรียมตัวอีกตั้งนาน จบป่ะ?

 จบครับ...จบเห่แน่ๆ  ใครที่คิดแบบนี้ ผมต้องขออนุญาตแสดงความเสียใจ 

ล่วงหน้าเลยล่ะครับ 

 ท�าไมต้องจัดการเงินส�าหรับเกษียณ
	 1.	 คนมีแนวโน้มที่ต้องดูแลตัวเองยำมเกษียณมำกขึ้น

  ครอบครวัตามอุดมคตแิบบไทยแท้เลยคือ “ครอบครัวขยาย” ท่ีอยูกั่น ปู่ ย่า 

ตา ยาย พ่อ แม่ ลูก หลาน พร้อมหน้าพร้อมตา แต่ละคนก็ท�าหน้าที่ตามบทบาทของ

ตัวเองไป พอปั้นปลายหลังเกษียณก็อยู่บ้านเล้ียงหลาน ให้ลูกๆ ดูแลเร่ืองค่าใช้จ่าย

จนถึงวันที่เราจากโลกนี้ไปอย่างหมดห่วง...โลกสวยที่สุด

  แต่ในปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนไปเยอะมาก ครอบครัวมีขนาดเล็กลง มี

ลักษณะแบบครอบครัวเดี่ยวที่แยกออกมาอยู่กันต่างหากพ่อแม่ลูก พอลูกโตก็ 

แยกออกไปมีชีวิตของตัวเอง หลายคู่ก็อยู่แบบไม่มีลูก ต้องคอยดูแลกันและกันยาม

แก่เฒ่า และมีอีกไม่น้อยที่ใช้ชีวิตคนเดียวแบบโสดๆ ทั้งที่เต็มใจและไม่เต็มใจก็ตาม

  ประกอบกับสังคมไทยก�าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือภาษาอังกฤษ

เรียกว่า aging society จากตัวเลขของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 

และสถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ในปี 2574 ประเทศไทยจะ

กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ หรือ aged society นั่นคือ 

จ�านวนประชากรผู้สูงอายจุะมากกว่าจ�านวนประชากรเดก็อย่างมีนัยส�าคญั แปลว่า 

ผู้สูงอายุก็จะต้องพึ่งพาตัวเองอย่างแน่นอน

	 2.	 อำยุขัยเฉลี่ยของคนมำกขึ้น

  ณ วันเกษยีณ ซึง่บรษิทับางแห่งกก็�าหนดไว้ทีอ่าย ุ55 ปี บางแห่งก ็60 ปี 

รายได้หลักของเราที่ได้รับเป็นประจ�าทุกเดือนก็จะหายไป ในขณะที่รายจ่าย

ส�าหรบัด�ารงชวิีตยงัคงมอียู ่ซึง่หากเราไม่ได้เตรยีมเงนิไว้อย่างเพยีงพอแล้วล่ะก็

สลดแน่ๆ เหมือนค�าคมที่เคยมีคนว่าเอาไว้ “ที่สุดแห่งความเสียดาย คือตาย

ไปแล้วใช้เงินไม่หมด...ที่สุดแห่งความสลด คือใช้เงินหมด แล้วยังไม่ตาย”

3 เหตุผลที่ทุกคน
ต้องเตรียมตัวเกษียณ

        ดังนั้น เงินที่เราสะสมเอาไว้จึงต้องพอใช้

ตัง้แต่วนัเกษยีณจนถงึวันสดุท้ายของชวีติ ซึง่ค่าเฉล่ีย

อายขุยัของคนไทยอยูท่ีป่ระมาณ 80 ปี และมแีนวโน้ม 

ทีจ่ะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ตามความก้าวหน้าทางวทิยาการ

ด้านสาธารณสขุ หมายความว่า หลงัจากวนัเกษยีณ

เราต้องเตรียมเงินส�าหรับใช้จ ่ายไว ้อย่างน้อย 

จนกระทั่งอายุ 80 ปี ถ้าเราเกษียณท่ีอายุ 55 ป ี 

ก็ต้องมีเงินใช้อีกอย่างน้อย 25 ปี หรือถ้าเกษียณที่  

60 ปี ก็อย่างน้อย 20 ปี ถ้าใครสุขภาพแข็งแรง  

ดูแลตัวเองมาอย่างดี อาจจะมีอายุมากกว่าน้ีไปอีก  

นี่ขนาดยังไม่ได้พูดถึงจ�านวนเงินนะครับ แค่นี้ก็ 

ตื่นเต้นจะแย่อยู่แล้ว

  	 			3.			เงินเฟ้อ	-	ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้น

      พูดภาษาบ้านๆ เลยก็คือของแพงขึ้น

ทกุปี ยกตวัอย่างชดัๆ เช่น ก๋วยเตีย๋ว สกัช่วงปี 2500 

ราคาชามละ 50 สตางค์ 1 บาท มาปี 2535 ก็

ประมาณชามละ 20 บาท พเิศษ 25 บาท มาปัจจุบนันี่ 

เจอชามละ 40 บาท ถือว่าราคาถูกมากแล้วนะครับ 

    คราวนี้ลองนึกดูว่า ณ วันท่ีเราเกษียณ  

ราคาก๋วยเตี๋ยวจะพุ่งไปที่เท่าไหร่ แล้วค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ล่ะ ไม่ว่าจะค่ากินค่าอยู่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าน�้า  

ค่าไฟ สารพัดสารพัน คือสมมติถ้าปัจจุบันคุณนึกไว้ 

แล้วว่าจะใช้จ่ายในวันเกษียณเดือนละ 15,000 บาท  

พอ 30 ปีผ่านไปถึงวันที่เราเกษียณจริงๆ มันต้อง

มากกว่าที่คิดไว้แน่นอน

   จาก 3 เหตุผลข้างต้นน่าจะพอบอกได้แล้ว 

นะครับว่าท�าไมต้องจัดการเงินส�าหรับเกษียณ จะเป็น 

คนแก่ทีม่คีวามสขุหรือจะทกุข์จนกว่าจะตาย...คณุวางแผน

ได้ตั้งแต่วันนี้ เวลาเดินไวนะครับ ขอบอก...
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จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

พิธีแต่งตั้งบริษัทจัดกำรกำรลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน	ยูโอบี	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด 
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 4. แผนเปลีย่นบ้านเป็นเงินกู ้ต้องเป็นบ้านทีอ่ยูอ่าศยั

ปลอดภาระหนี้และเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา น�าไปค�้าประกัน

เพือ่ขอสนิเชือ่กบัธนาคาร หรอืเรยีกว่า Reverse Mortgage 

สินเชื่อนี้เฉพาะคนวัยเกษียณอายุ 60 - 85 ปีเท่านั้น กู้ได้ 

ไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 20 ปี  

ผู้กู้ยังได้อยู่บ้านเหมือนเดิม และเลือกรับเป็นเงินก้อนหรือ

รายงวดหลังจากหักดอกเบี้ยได้ เมื่อเราสิ้นอายุขัยหรือเมื่อ

สิน้สดุสญัญาบ้านจะเป็นกรรมสทิธ์ิของธนาคาร ข้อจ�ากดั คอื 

หากสิ้นสุดสัญญาแต่เรายังมีชีวิตอยู่ เราต้องออกจากบ้านนี้

ไปหาที่อยู่ใหม่ ดังนั้น วิธีนี้จึงอยากแนะน�าให้เป็นทางออก

สุดท้าย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บทความ Reverse 

Mortgage ทางเลือกจัดการบ้านของคน 60+

 แผนการเงนิของคนวยัเกษยีณถอืว่ามคีวามส�าคัญมาก 

เพราะโอกาสในการเพิม่รายได้น้อย แต่ยงัมีรายจ่ายทีจ่�าเป็น

เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ดังน้ัน ต้องหมัน่ตรวจสอบเงนิทีม่อีย่าง

สม�่าเสมอ หากรู้ว่าเงินออมที่มีไม่เพียงพอควรปรับเปลี่ยน

แผนการใช้เงินตั้งแต่เนิ่นๆ หาวิธีเพิ่มรายได้ ขายทรัพย์สิน 

ที่ไม่จ�าเป็น ตัดใจขายหรือปรับลดขนาดทรัพย์สินจ�าเป็น  

เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินส�าหรับใช้จ่ายในบั้นปลายของชีวิต  

ก่อนจะสายเกินไป

 1. แผนเพิม่ผลตอบแทนจากเงนิออม รวบรวมเงนิออมทัง้หมดทีม่ ีแล้วแบ่ง

เป็นเงินส�ารองเผื่อฉุกเฉินไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยเก็บไว้ในบัญช ี

ออมทรพัย์หรอืลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินอย่างน้อย 12 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดอืน 

ส่วนที่เหลือแนะน�าให้น�าไปลงทุนตามความเส่ียงท่ีรับได้ เพราะเราไม่ได้ใช้เงิน

ทั้งหมดในระยะสั้น บางส่วนยังใช้ในอีก 5 - 15 ปีข้างหน้า ท�าให้สามารถลงทุน

ระยะยาวเพื่อเพ่ิมโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีมากข้ึนได้ เมื่อลงทุนแล้วต้องหมั่น

ตรวจสอบเงินลงทุนของตนเองอย่างสม�่าเสมอว่ามีความเสี่ยงหรือได้รับ 

ผลตอบแทนเป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ หากไม่เคยลงทุนมาก่อน แนะน�า 

ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและท�าความเข้าใจโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

 2. แผนหารายได้เพิ่มจากประสบการณ์ท่ีมี เช่น รับเป็นท่ีปรึกษา เป็น

อาจารย์พเิศษ หรอืจากงานอดเิรก เปลีย่นมาเป็นอาชพีเพิม่รายได้ เช่น ชอบปลกู

ต้นไม้ นอกจากปลูกที่บ้านแก้เหงาแล้ว ให้ต่อยอดมาเป็นปลูกเพื่อขาย นอกจาก

จะได้ใช้ประสบการณ์ที่สะสมมาและได้ท�าสิ่งที่ชอบแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้

เพิ่มได้อีกด้วย

 3. แผนขายทรัพย์สิน เริ่มจากทรัพย์สินที่ไม่จ�าเป็นก่อน เช่น เครื่องประดับ 

ของใช้ที่มีมูลค่า ควรทยอยขายตั้งแต่เนิ่นๆ จะท�าให้ขายได้ในราคาท่ีอยากขาย 

หากรอเงินออมใกล้หมดท�าให้ต้องเร่งขาย อาจขายไม่ได้ราคาที่ต้องการ แต่หาก

เงนิยงัไม่พอใช้อกี คงต้องกระทบกบัทรพัย์สนิจ�าเป็น เช่น เวนคนืกรมธรรม์ประกัน

ชีวิต รวมถึงต้องยอมตัดใจขาย หรือลดขนาดทรัพย์สินจ�าเป็นหรือเก่ียวข้องกับ

การด�าเนนิชวิีต เช่น ขายบ้านเดิมแล้วซือ้บ้านใหม่ทีเ่ลก็ลง นอกจากจะได้เงนิเพิม่

แล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลบ้านอีกด้วย

     ชีวิตในฝันของคนวัยเกษียณ หลังจาก
ท�างานหนักมาทั้งชีวิต ใครๆ ก็คงอยาก 
ใช้ชีวิตที่สุขสบาย มีเงินใช้อย่างเพียงพอ  
ได้พักผ่อนท่องเที่ยวอย่างที่ใจต้องการ แต่
ในความเป็นจริง มีคนจ�านวนไม่น้อยที่ชีวิต 
ในวัยเกษียณไม ่ เป ็นไปอย ่างที่ฝ ันไว ้  โดย 
ผลส�ารวจของ K-Expert ในปี 2558 พบว่า 2 ใน 3 
ของผู้ที่เกษียณแล้วมีความเส่ียงที่เงินจะไม่พอใช้ในยามเกษียณ  
เงินออมและทรัพย์สินที่มีไม่มากนัก ท�าให้ต้องท�างานต่อหรือ 
ยังต้องพึ่งพารายได้จากลูกหลาน

 ดังน้ัน ใครที่เกษียณแล้วอย่ารีรอ ควรรีบทบทวนเงินออมที่มี แล้ววางแผนการถอนเงินส�าหรับใช้จ่ายในแต่ละปี หรือสร้างสูตร
ถอนเงินให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ นอกจากนี้ ควรท�างบประมาณรายจ่ายต่อเดือน เพื่อช่วยควบคุมไม่ให้ใช้จ่ายมากเกิน
ความจ�าเป็น และจดบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างสม�่าเสมอ แต่เมื่อวางแผนถอนเงินแล้วพบว่าเงินออมที่มีไม่เพียงพอ ต้องรีบวางแผน
ส�ารองเพิ่มรายได้ทันที ซึ่งแผนส�ารองเพิ่มรายได้ส�าหรับคนวัยเกษียณมี 4 แผน ดังนี้

เกษียณแล้ว…เงินไม่พอใช้ ท�าไงดี

เกร็ดน่ารู้ด้านการลงทุน
 โดย ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน กสจ.

 ค�าถามที่มักจะเกิดข้ึน เมื่อมีใครสักคนหน่ึงพูดถึงเร่ือง 
การเตรียมตัวเกษียณ หรือการจัดการเงินส�าหรับใช้อย่าง 
เพียงพอในวัยเกษียณ ก็คือ มันส�าคัญมากขนาดน้ันเลยเหรอ?  
ดูจะจริงจังเกินไปกับชีวิตหรือเปล่า? แค่ท�างานหารายได้เพื่อไว ้
ใช้จ่ายในชีวิตประจ�าก็เหนื่อยจะแย่แล้ว ใช้แล้วเหลือก็เอาไป 
เก็บออม ฝากธนาคารไว้ แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอ ไม่พอก็หารายได้
เพิ่มอีกต้ังนานกว่าจะเกษียณ จะรีบกังวลไปท�าไม ยังมีเวลา 
เตรียมตัวอีกตั้งนาน จบป่ะ?

 จบครับ...จบเห่แน่ๆ  ใครที่คิดแบบนี้ ผมต้องขออนุญาตแสดงความเสียใจ 

ล่วงหน้าเลยล่ะครับ 

 ท�าไมต้องจัดการเงินส�าหรับเกษียณ
	 1.	 คนมีแนวโน้มที่ต้องดูแลตัวเองยำมเกษียณมำกขึ้น

  ครอบครวัตามอุดมคติแบบไทยแท้เลยคือ “ครอบครัวขยาย” ท่ีอยูกั่น ปู่ ย่า 

ตา ยาย พ่อ แม่ ลูก หลาน พร้อมหน้าพร้อมตา แต่ละคนก็ท�าหน้าที่ตามบทบาทของ

ตัวเองไป พอปั้นปลายหลังเกษียณก็อยู่บ้านเลี้ยงหลาน ให้ลูกๆ ดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย

จนถึงวันที่เราจากโลกนี้ไปอย่างหมดห่วง...โลกสวยที่สุด

  แต่ในปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนไปเยอะมาก ครอบครัวมีขนาดเล็กลง มี

ลักษณะแบบครอบครัวเดี่ยวที่แยกออกมาอยู่กันต่างหากพ่อแม่ลูก พอลูกโตก็ 

แยกออกไปมีชีวิตของตัวเอง หลายคู่ก็อยู่แบบไม่มีลูก ต้องคอยดูแลกันและกันยาม

แก่เฒ่า และมีอีกไม่น้อยที่ใช้ชีวิตคนเดียวแบบโสดๆ ทั้งที่เต็มใจและไม่เต็มใจก็ตาม

  ประกอบกับสังคมไทยก�าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือภาษาอังกฤษ

เรียกว่า aging society จากตัวเลขของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 

และสถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ในปี 2574 ประเทศไทยจะ

กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ หรือ aged society นั่นคือ 

จ�านวนประชากรผูส้งูอายจุะมากกว่าจ�านวนประชากรเด็กอย่างมีนัยส�าคญั แปลว่า 

ผู้สูงอายุก็จะต้องพึ่งพาตัวเองอย่างแน่นอน

	 2.	 อำยุขัยเฉลี่ยของคนมำกขึ้น

  ณ วนัเกษยีณ ซึง่บรษิทับางแห่งกก็�าหนดไว้ทีอ่าย ุ55 ปี บางแห่งก็ 60 ปี 

รายได้หลักของเราที่ได้รับเป็นประจ�าทุกเดือนก็จะหายไป ในขณะท่ีรายจ่าย

ส�าหรบัด�ารงชวิีตยงัคงมอียู ่ซึง่หากเราไม่ได้เตรยีมเงนิไว้อย่างเพยีงพอแล้วล่ะก็

สลดแน่ๆ เหมือนค�าคมที่เคยมีคนว่าเอาไว้ “ที่สุดแห่งความเสียดาย คือตาย

ไปแล้วใช้เงินไม่หมด...ที่สุดแห่งความสลด คือใช้เงินหมด แล้วยังไม่ตาย”

3 เหตุผลที่ทุกคน
ต้องเตรียมตัวเกษียณ

        ดังนั้น เงินท่ีเราสะสมเอาไว้จึงต้องพอใช้

ตัง้แต่วนัเกษยีณจนถึงวันสดุท้ายของชวีติ ซึง่ค่าเฉล่ีย

อายขัุยของคนไทยอยูท่ี่ประมาณ 80 ปี และมแีนวโน้ม 

ทีจ่ะเพิม่ข้ึนเรือ่ยๆ ตามความก้าวหน้าทางวทิยาการ

ด้านสาธารณสขุ หมายความว่า หลงัจากวนัเกษยีณ

เราต้องเตรียมเงินส�าหรับใช้จ ่ายไว ้อย่างน้อย 

จนกระท่ังอายุ 80 ปี ถ้าเราเกษียณท่ีอายุ 55 ป ี 

ก็ต้องมีเงินใช้อีกอย่างน้อย 25 ปี หรือถ้าเกษียณที่  

60 ปี ก็อย่างน้อย 20 ปี ถ้าใครสุขภาพแข็งแรง  

ดูแลตัวเองมาอย่างดี อาจจะมีอายุมากกว่านี้ไปอีก  

นี่ขนาดยังไม่ได้พูดถึงจ�านวนเงินนะครับ แค่นี้ก็ 

ตื่นเต้นจะแย่อยู่แล้ว

  	 			3.			เงินเฟ้อ	-	ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้น

      พูดภาษาบ้านๆ เลยก็คือของแพงขึ้น

ทกุปี ยกตวัอย่างชดัๆ เช่น ก๋วยเตีย๋ว สักช่วงปี 2500 

ราคาชามละ 50 สตางค์ 1 บาท มาปี 2535 ก็

ประมาณชามละ 20 บาท พเิศษ 25 บาท มาปัจจุบนันี่ 

เจอชามละ 40 บาท ถือว่าราคาถูกมากแล้วนะครับ 

    คราวนี้ลองนึกดูว่า ณ วันท่ีเราเกษียณ  

ราคาก๋วยเตี๋ยวจะพุ่งไปที่เท่าไหร่ แล้วค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ล่ะ ไม่ว่าจะค่ากินค่าอยู่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าน�้า  

ค่าไฟ สารพัดสารพัน คือสมมติถ้าปัจจุบันคุณนึกไว้ 

แล้วว่าจะใช้จ่ายในวันเกษียณเดือนละ 15,000 บาท  

พอ 30 ปีผ่านไปถึงวันที่เราเกษียณจริงๆ มันต้อง

มากกว่าที่คิดไว้แน่นอน

   จาก 3 เหตุผลข้างต้นน่าจะพอบอกได้แล้ว 

นะครับว่าท�าไมต้องจัดการเงินส�าหรับเกษียณ จะเป็น 

คนแก่ทีม่คีวามสขุหรือจะทกุข์จนกว่าจะตาย...คณุวางแผน

ได้ตั้งแต่วันนี้ เวลาเดินไวนะครับ ขอบอก...
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หำกลูกจ้ำงประจ�ำท่ำนใดสนใจศึกษำรำยละเอียดกองทุนฯ 
ก่อนกำรตัดสินใจ	 ท่ำนสำมำรถคลิกเข้ำไป	 www.gpef.or.th	 
หรือ		โทรศัพท์		0	2168	1101-7		โทรสำร	0	2168	1107-8 

กองทนุสำ�รองเล้ียงชพีสำ�หรับลูกจ�้งประจำ�ของสว่นร�ชก�ร  ซึง่จดทะเบียนแลว้  ปท่ีี 22 ฉบบัที ่2  ประจำ�เดือนกรกฎ�คม  -  ธนัว�คม  2562          

 งานประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจ�าปี 2561 วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ มีผู้แทนสมาชิก 
กสจ. จ�านวนกว่า 500 ท่าน มาร่วมฟังการรายงานผลการด�าเนินงานของกองทุนฯ ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงชี้แจงสิทธิประโยชน์
และสวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิก จากคณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 11 และบริษัทจัดการต่างๆ ที่ดูแลงานแต่ละด้านของกองทุนฯ

จังหวัดเลย หนองบัวล�าภู อุดรธานี และหนองคาย วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเลย พาเลซ  
จังหวัดเลย

จังหวัดน่าน พะเยา แพร่ และอุตรดิตถ์ วันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

จังหวัดร้อยเอ็ด วันท่ี 2 - 3 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

พิธีแต่งตั้งบริษัทจัดกำรกำรลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน	ยูโอบี	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด 
วันที่ 17 เมษายน 2562 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 4. แผนเปลีย่นบ้านเป็นเงนิกู ้ต้องเป็นบ้านทีอ่ยูอ่าศยั

ปลอดภาระหนี้และเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา น�าไปค�้าประกัน

เพือ่ขอสนิเชือ่กบัธนาคาร หรอืเรยีกว่า Reverse Mortgage 

สินเชื่อนี้เฉพาะคนวัยเกษียณอายุ 60 - 85 ปีเท่านั้น กู้ได้ 

ไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 20 ปี  

ผู้กู้ยังได้อยู่บ้านเหมือนเดิม และเลือกรับเป็นเงินก้อนหรือ

รายงวดหลังจากหักดอกเบี้ยได้ เมื่อเราสิ้นอายุขัยหรือเมื่อ

สิน้สดุสญัญาบ้านจะเป็นกรรมสทิธ์ิของธนาคาร ข้อจ�ากดั คอื 

หากสิ้นสุดสัญญาแต่เรายังมีชีวิตอยู่ เราต้องออกจากบ้านนี้

ไปหาที่อยู่ใหม่ ดังนั้น วิธีนี้จึงอยากแนะน�าให้เป็นทางออก

สุดท้าย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บทความ Reverse 

Mortgage ทางเลือกจัดการบ้านของคน 60+

 แผนการเงนิของคนวัยเกษยีณถอืว่ามคีวามส�าคัญมาก 

เพราะโอกาสในการเพิม่รายได้น้อย แต่ยงัมรีายจ่ายทีจ่�าเป็น

เพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง ดงันัน้ ต้องหมัน่ตรวจสอบเงนิท่ีมอีย่าง

สม�่าเสมอ หากรู้ว่าเงินออมที่มีไม่เพียงพอควรปรับเปลี่ยน

แผนการใช้เงินตั้งแต่เนิ่นๆ หาวิธีเพ่ิมรายได้ ขายทรัพย์สิน 

ที่ไม่จ�าเป็น ตัดใจขายหรือปรับลดขนาดทรัพย์สินจ�าเป็น  

เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินส�าหรับใช้จ่ายในบั้นปลายของชีวิต  

ก่อนจะสายเกินไป

 1. แผนเพิม่ผลตอบแทนจากเงนิออม รวบรวมเงนิออมทัง้หมดทีม่ ีแล้วแบ่ง

เป็นเงินส�ารองเผื่อฉุกเฉินไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยเก็บไว้ในบัญช ี

ออมทรพัย์หรอืลงทนุในกองทนุรวมตลาดเงนิอย่างน้อย 12 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดอืน 

ส่วนที่เหลือแนะน�าให้น�าไปลงทุนตามความเส่ียงท่ีรับได้ เพราะเราไม่ได้ใช้เงิน

ทั้งหมดในระยะสั้น บางส่วนยังใช้ในอีก 5 - 15 ปีข้างหน้า ท�าให้สามารถลงทุน

ระยะยาวเพื่อเพ่ิมโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นได้ เมื่อลงทุนแล้วต้องหมั่น

ตรวจสอบเงินลงทุนของตนเองอย่างสม�่าเสมอว่ามีความเส่ียงหรือได้รับ 

ผลตอบแทนเป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ หากไม่เคยลงทุนมาก่อน แนะน�า 

ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและท�าความเข้าใจโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

 2. แผนหารายได้เพิ่มจากประสบการณ์ที่มี เช่น รับเป็นที่ปรึกษา เป็น

อาจารย์พเิศษ หรอืจากงานอดเิรก เปลีย่นมาเป็นอาชพีเพิม่รายได้ เช่น ชอบปลกู

ต้นไม้ นอกจากปลูกที่บ้านแก้เหงาแล้ว ให้ต่อยอดมาเป็นปลูกเพื่อขาย นอกจาก

จะได้ใช้ประสบการณ์ที่สะสมมาและได้ท�าส่ิงท่ีชอบแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้

เพิ่มได้อีกด้วย

 3. แผนขายทรัพย์สิน เริ่มจากทรัพย์สินที่ไม่จ�าเป็นก่อน เช่น เครื่องประดับ 

ของใช้ที่มีมูลค่า ควรทยอยขายตั้งแต่เนิ่นๆ จะท�าให้ขายได้ในราคาที่อยากขาย 

หากรอเงินออมใกล้หมดท�าให้ต้องเร่งขาย อาจขายไม่ได้ราคาที่ต้องการ แต่หาก

เงนิยงัไม่พอใช้อีก คงต้องกระทบกบัทรัพย์สินจ�าเป็น เช่น เวนคืนกรมธรรม์ประกัน

ชีวิต รวมถึงต้องยอมตัดใจขาย หรือลดขนาดทรัพย์สินจ�าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ

การด�าเนนิชวิีต เช่น ขายบ้านเดิมแล้วซือ้บ้านใหม่ทีเ่ลก็ลง นอกจากจะได้เงนิเพิม่

แล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลบ้านอีกด้วย

     ชีวิตในฝันของคนวัยเกษียณ หลังจาก
ท�างานหนักมาทั้งชีวิต ใครๆ ก็คงอยาก 
ใช้ชีวิตที่สุขสบาย มีเงินใช้อย่างเพียงพอ  
ได้พักผ่อนท่องเที่ยวอย่างที่ใจต้องการ แต่
ในความเป็นจริง มีคนจ�านวนไม่น้อยที่ชีวิต 
ในวัยเกษียณไม ่ เป ็นไปอย ่างที่ฝ ันไว ้  โดย 
ผลส�ารวจของ K-Expert ในปี 2558 พบว่า 2 ใน 3 
ของผู้ที่เกษียณแล้วมีความเส่ียงที่เงินจะไม่พอใช้ในยามเกษียณ  
เงินออมและทรัพย์สินท่ีมีไม่มากนัก ท�าให้ต้องท�างานต่อหรือ 
ยังต้องพึ่งพารายได้จากลูกหลาน

 ดังน้ัน ใครที่เกษียณแล้วอย่ารีรอ ควรรีบทบทวนเงินออมที่มี แล้ววางแผนการถอนเงินส�าหรับใช้จ่ายในแต่ละปี หรือสร้างสูตร
ถอนเงินให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ นอกจากนี้ ควรท�างบประมาณรายจ่ายต่อเดือน เพื่อช่วยควบคุมไม่ให้ใช้จ่ายมากเกิน
ความจ�าเป็น และจดบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างสม�่าเสมอ แต่เมื่อวางแผนถอนเงินแล้วพบว่าเงินออมที่มีไม่เพียงพอ ต้องรีบวางแผน
ส�ารองเพิ่มรายได้ทันที ซึ่งแผนส�ารองเพิ่มรายได้ส�าหรับคนวัยเกษียณมี 4 แผน ดังนี้

เกษียณแล้ว…เงินไม่พอใช้ ท�าไงดี

เกร็ดน่ารู้ด้านการลงทุน
 โดย ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน กสจ.

 ค�าถามที่มักจะเกิดข้ึน เมื่อมีใครสักคนหน่ึงพูดถึงเร่ือง 
การเตรียมตัวเกษียณ หรือการจัดการเงินส�าหรับใช้อย่าง 
เพียงพอในวัยเกษียณ ก็คือ มันส�าคัญมากขนาดน้ันเลยเหรอ?  
ดูจะจริงจังเกินไปกับชีวิตหรือเปล่า? แค่ท�างานหารายได้เพื่อไว ้
ใช้จ่ายในชีวิตประจ�าก็เหนื่อยจะแย่แล้ว ใช้แล้วเหลือก็เอาไป 
เก็บออม ฝากธนาคารไว้ แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอ ไม่พอก็หารายได้
เพิ่มอีกตั้งนานกว่าจะเกษียณ จะรีบกังวลไปท�าไม ยังมีเวลา 
เตรียมตัวอีกตั้งนาน จบป่ะ?

 จบครับ...จบเห่แน่ๆ  ใครที่คิดแบบนี้ ผมต้องขออนุญาตแสดงความเสียใจ 

ล่วงหน้าเลยล่ะครับ 

 ท�าไมต้องจัดการเงินส�าหรับเกษียณ
	 1.	 คนมีแนวโน้มที่ต้องดูแลตัวเองยำมเกษียณมำกขึ้น

  ครอบครวัตามอุดมคตแิบบไทยแท้เลยคือ “ครอบครัวขยาย” ท่ีอยูกั่น ปู่ ย่า 

ตา ยาย พ่อ แม่ ลูก หลาน พร้อมหน้าพร้อมตา แต่ละคนก็ท�าหน้าที่ตามบทบาทของ

ตัวเองไป พอปั้นปลายหลังเกษียณก็อยู่บ้านเลี้ยงหลาน ให้ลูกๆ ดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย

จนถึงวันที่เราจากโลกนี้ไปอย่างหมดห่วง...โลกสวยที่สุด

  แต่ในปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนไปเยอะมาก ครอบครัวมีขนาดเล็กลง มี

ลักษณะแบบครอบครัวเดี่ยวท่ีแยกออกมาอยู่กันต่างหากพ่อแม่ลูก พอลูกโตก็ 

แยกออกไปมีชีวิตของตัวเอง หลายคู่ก็อยู่แบบไม่มีลูก ต้องคอยดูแลกันและกันยาม

แก่เฒ่า และมีอีกไม่น้อยที่ใช้ชีวิตคนเดียวแบบโสดๆ ทั้งที่เต็มใจและไม่เต็มใจก็ตาม

  ประกอบกับสังคมไทยก�าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือภาษาอังกฤษ

เรียกว่า aging society จากตัวเลขของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 

และสถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ในปี 2574 ประเทศไทยจะ

กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ หรือ aged society นั่นคือ 

จ�านวนประชากรผูส้งูอายจุะมากกว่าจ�านวนประชากรเดก็อย่างมีนัยส�าคญั แปลว่า 

ผู้สูงอายุก็จะต้องพึ่งพาตัวเองอย่างแน่นอน

	 2.	 อำยุขัยเฉลี่ยของคนมำกขึ้น

  ณ วนัเกษียณ ซึง่บรษัิทบางแห่งก็ก�าหนดไว้ท่ีอาย ุ55 ปี บางแห่งก็ 60 ปี 

รายได้หลักของเราท่ีได้รับเป็นประจ�าทุกเดือนก็จะหายไป ในขณะท่ีรายจ่าย

ส�าหรบัด�ารงชวิีตยงัคงมอียู ่ซึง่หากเราไม่ได้เตรยีมเงนิไว้อย่างเพยีงพอแล้วล่ะก็

สลดแน่ๆ เหมือนค�าคมที่เคยมีคนว่าเอาไว้ “ที่สุดแห่งความเสียดาย คือตาย

ไปแล้วใช้เงินไม่หมด...ที่สุดแห่งความสลด คือใช้เงินหมด แล้วยังไม่ตาย”

3 เหตุผลที่ทุกคน
ต้องเตรียมตัวเกษียณ

        ดังนั้น เงินที่เราสะสมเอาไว้จึงต้องพอใช้

ต้ังแต่วนัเกษียณจนถงึวันสดุท้ายของชวีติ ซ่ึงค่าเฉล่ีย

อายขุยัของคนไทยอยูท่ีป่ระมาณ 80 ปี และมแีนวโน้ม 

ทีจ่ะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ตามความก้าวหน้าทางวทิยาการ

ด้านสาธารณสขุ หมายความว่า หลงัจากวนัเกษยีณ

เราต้องเตรียมเงินส�าหรับใช้จ ่ายไว ้อย่างน้อย 

จนกระทั่งอายุ 80 ปี ถ้าเราเกษียณท่ีอายุ 55 ป ี 

ก็ต้องมีเงินใช้อีกอย่างน้อย 25 ปี หรือถ้าเกษียณที่  

60 ปี ก็อย่างน้อย 20 ปี ถ้าใครสุขภาพแข็งแรง  

ดูแลตัวเองมาอย่างดี อาจจะมีอายุมากกว่านี้ไปอีก  

นี่ขนาดยังไม่ได้พูดถึงจ�านวนเงินนะครับ แค่นี้ก็ 

ตื่นเต้นจะแย่อยู่แล้ว

  	 			3.			เงินเฟ้อ	-	ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้น

      พูดภาษาบ้านๆ เลยก็คือของแพงขึ้น

ทกุปี ยกตวัอย่างชดัๆ เช่น ก๋วยเตีย๋ว สกัช่วงปี 2500 

ราคาชามละ 50 สตางค์ 1 บาท มาปี 2535 ก็

ประมาณชามละ 20 บาท พเิศษ 25 บาท มาปัจจุบันนี่ 

เจอชามละ 40 บาท ถือว่าราคาถูกมากแล้วนะครับ 

    คราวนี้ลองนึกดูว่า ณ วันท่ีเราเกษียณ  

ราคาก๋วยเตี๋ยวจะพุ่งไปที่เท่าไหร่ แล้วค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ล่ะ ไม่ว่าจะค่ากินค่าอยู่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าน�้า  

ค่าไฟ สารพัดสารพัน คือสมมติถ้าปัจจุบันคุณนึกไว้ 

แล้วว่าจะใช้จ่ายในวันเกษียณเดือนละ 15,000 บาท  

พอ 30 ปีผ่านไปถึงวันที่เราเกษียณจริงๆ มันต้อง

มากกว่าที่คิดไว้แน่นอน

   จาก 3 เหตุผลข้างต้นน่าจะพอบอกได้แล้ว 

นะครับว่าท�าไมต้องจัดการเงินส�าหรับเกษียณ จะเป็น 

คนแก่ทีม่คีวามสขุหรือจะทกุข์จนกว่าจะตาย...คณุวางแผน

ได้ตั้งแต่วันนี้ เวลาเดินไวนะครับ ขอบอก...

กิจกรรม
กสจ. 

   โครงการจัดฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. 

โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์สัญจร กสจ.

พบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ.


