
กฎหมายน่ารู้   
โดย  ส�ำนักงำน กสจ. 

ซึ่งหลายท่านอาจทราบกันมาบ้างแล้ว หรืออาจจะยังไม่ทราบกันว่าประเทศไทย 
เราเริม่มกีารใช้กฎหมายใหม่ PDPA หรอื พ.ร.บ.คุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาส่งผลต่อประชาชน องค์กรต่างๆ ทั้งภาค
รัฐและเอกชน ต้องมีการปรับตัว และให้ความส�าคัญ
 ข้อมลูส่วนบคุคล หรอื “Personal Data” คืออะไร ค�าถามนีม้คี�าตอบทีห่ลากหลาย 
กว้างมาก หลกัง่ายๆ คอื อะไรกไ็ด้ทีท่�าให้สามารถรูถ้งึบคุคลคนหนึง่ได้ไม่ว่าทางตรง  
หรือทางอ้อม ที่สามารถท�าให้ระบุตัวตนของบุคคลได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล 
อายุ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย ประวัติ 
การศึกษา/การท�างาน สถานที่ท�างาน ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ แต่ไม่รวมถึง
ข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรม เป็นต้น และรวมถึงข้อมูลที่ส่งผลกระทบทางอ้อม เช่น 
พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลด้านสุขภาพ ความเห็นทางด้านการเมือง ความเช่ือในด้าน 
ศาสนา เป็นต้น

 ซึง่ข้อมลูมคีวามเส่ียงในด้านของความ
ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงในเรื่องของ 
การขโมยตัวตน การถูกติดตาม สะกดรอย 
หรือการน�าข้อมูลต่างๆ ไปขาย ไปใช้ 
ในการท�าการตลาดหรอืการวเิคราะห์ข้อมลู 
ที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อเจ้าของข้อมูล 
โดยเจ้าของข้อมลูยงัไม่ได้รบัความยนิยอม
 ดังนั้น ข้อมูลของสมาชิก กสจ. ที่ได้
ระบุตอนสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก กสจ. 
นั้น เปรียบเสมือนได้ให้ความยินยอม 
ในการเป ิดเผยข ้อมูล ในการเก็บ
รวบรวม การน�ามาใช้ และการเปิดเผย
ข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อใช ้
ในการท�าระบบฐานข้อมูลสมาชิกกองทุน 
ซึ่งมีไว้เพ่ือจัดท�าฐานข้อมูลสมาชิกและ
ติดตามงานที่ เกี่ยวข ้องกับการบริหาร
จัดการงานทะเบียนสมาชิก กสจ. เท่านั้น 
 และเพ่ือความสบายใจว่าข้อมูล 
ที่ท่านให้มาน้ัน กสจ. หรือบริษัทที่ทาง
กองทุนว่าจ้างนั้น มีความน่าเชื่อถือไหม 
ทางกองทนุมผีูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล 
มีระบบ วิธีในการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล มีการจ�ากัดบุคคลท่ีจะมีสิทธิ
เข้าถึงข้อมูลได้

PD “Personal Data” หรือ “ข้อมูลส่วนบุคคล” 
PA “Protection Act” หรือ มาตรการและการคุ้มครอง
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  หรือ
PDPA (Personal Data Protection Act) 

 แต่ PDPA ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะเรื่องข้อมูลรั่วไหลจาก
การถูกโจมตีล้วงข้อมลูโดยผูไ้ม่ประสงค์ด ีแต่ยงัรวมไปถึงการ
ขออนุญาตเจ้าของข้อมูลก่อนที่จะน�าข้อมูลของเจ้าของ
ข้อมูลไปใช้ในการท�าการตลาดหรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะ
ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อเจ้าของข้อมูล 
 กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับการเก็บรวมรวม ใช ้ 
เปิดเผยและ/หรอืโอนข้อมลูส่วนบคุคลของบุคคลในประเทศไทย 
ซึ่งจะต้องมีการตั้งมาตรการในการจัดการ ในการปกป้อง
ข้อมูลของผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิส่วนตัว การขอความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผย นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูล 
ส่วนบุคคล รวมไปถึงจัดท�าและเก็บรักษาบันทึกรายการ
กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ

  และขอบอกให้ท่านสมาชิกไว้ใจว่า 
กสจ. ให้ความส�าคญัเรือ่งการป้องกนั 
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้รั่วไหลจนเกิด
ผลกระทบกับเจ้าของข้อมูลซึ่งก็คือ 
สมาชิก กสจ.

โครงการสมัมนา ประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชกิ และเจ้าหน้าท่ีปฏิบติังาน กสจ.

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชกิ กสจ.

จังหวัดเชียงราย ล�าปาง พะเยา น่าน เชียงใหม่ ล�าพูน และแพร่ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 
ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย

จังหวัดขอนแก่น วันท่ี 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

กิจกรรม
กสจ. 

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

กองทุนส�ำรองเลีย้งชีพส�ำหรบัลูกจ้ำงประจ�ำของส่วนรำชกำร  ซ่ึงจดทะเบยีนแล้ว  ปีที ่23 ฉบบัที ่2 ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563

บรรณาธิการ นำยวิสิฐำ  ตั้งจิตนบ      ผู้ช่วยบรรณาธิการ นำงสำวธีรกำนต์  ปิงใจ     กองบรรณาธิการ เจำ้หน้ำที่ส�ำนักงำน  กสจ. 
ที่ปรึกษา     

นำยประเสริฐ  บุญเรือง นำงแก้วกำญจน์  วสุพรพงศ์ นำยบุญชู  ประสพกิจถำวร นำงสำวพรวสำ  ศิรินุพงศ์ นำยพัชระ  ตั้งพำนิช  
นำยแพทย์สุระ  วิเศษศักดิ์ นำยไว  คงทวี   นำยสุทธิ  สุโกศล    นำยวุฒิศักดิ์  ณ อุบล   นำยจรัญ  เหมือนแขยด     

นำยสมชำย  สุดลอย นำยศุภชัย  เครือเมฆ นำยสมคิด  ชินทรักษำ     ดร. ยุพำ  วีระทรัพย์     นำยมนัส  สมบูรณ์จันทร์
จัดท�าโดย กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับลูกจ้ำงประจ�ำของส่วนรำชกำร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  

 อำคำรเดอะ ไนน์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำมเก้ำ (อำคำรเอ) ชัน้ 23 เลขที ่33/4 ถนนพระรำม9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรงุเทพฯ 10310
 www.gpef.or.th โทร. 0 2168 1101-6    Fax 0 2168 1107-8 

พิมพ์ที่  บริษัท ธนอรุณกำรพิมพ์ จ�ำกัด  โทร. 0 2282 6033-4  โทรสำร 0 2280 2187-8

ในช ่วงครึ่งป ีแรกน้ีมีเรื่องราวมากมายเกิดข้ึนกับ
ประเทศไทยของเรา ก็คือ การแพร่ระบาดของโรค 
อุบัติใหม่ไวรัสโคโรนา หรอืโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทย

สวัสดีครับ 
สมาชิก กสจ. 

 จากวิกฤตดังกล่าว ท�าให้เราได้รู้จักค�าว่า “วิถีชีวิตใหม่” “New Normal” ซึง่เป็น 
การด�าเนนิชวีติทีท่กุคนต้องมีการปรบัตัว จนท�าให้เป็นเรื่องปกติ
 คณะกรรมการ กสจ. ก็เช่นเดียวกัน เราไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
จงึได้ด�าเนนิการปรบักลยุทธ์การลงทุนให้มีความยืดหยุน่ เหมาะสม รองรบัสถานการณ์
ดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ และตระหนักถึงผลตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับ 
 กระผมในนามประธานกรรมการ กสจ. ขอให้ทกุท่านมัน่ใจว่า ผลการด�าเนินงานของ 
กสจ. จะเติบโต มั่นคงได้ในระยะยาว 

นายประเสริฐ บุญเรือง
ประธำนกรรมกำร

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับลูกจ้ำงประจ�ำของส่วนรำชกำร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กสจ. ยังคงเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ทุกวันในเวลาราชการ  
หากลูกจ้างประจ�าท่านใดสนใจ สามารถศึกษารายละเอียด 

กองทุนฯ ก่อนการตดัสนิใจ และสมคัรได้กับเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิาน 
กสจ. ประจ�าหน่วยงานของท่าน ไม่ว่าท่านจะมีอายุราชการ 

เหลือกี่ปี ก็สามารถสมัครสมาชิก กสจ. ได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ 0 2168 1101-6

วำรสำรข่ำว กสจ. ฉบับนี ้ ส�ำนกังำน 

กสจ. ได้รวบรวมภำพกิจกรรม บทควำม 

และสำรประโยชน์ต่ำงๆ ส�ำหรับทุกท่ำน 

อกีเช่นเคย ดังนี ้“ขัน้ตอนกำรขอรับเงนิ กสจ.” “มภีมูคิุม้กนั

อย่ำรอถงึวนัมโีรคระบำด” “3 อ. ก่อนเกษยีณ” “อำชพี 

หลงัเกษยีณ (จะท�ำอะไรบ้ำง?)” “5 ข้อควรระวงักำรใช้

ตงัค์หลงัเกษยีณ” รวมถงึบทควำมกฎหมำย “PDPA  

(Personal Data Protection Act) มำตรกำรและ 

กำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล” 

สมำชิก กสจ. ทุกท่ำน ยังคงได้รับใบรำยงำน

รำยตัวสรุปยอดเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (State-

ment of Account) ที่ทำงส�ำนักงำน กสจ. ได้ส่งมำ

พร้อมกับวำรสำรข่ำวฉบับนี้เป็นประจ�ำเช่นเคย 

เพรำะนอกจำกว่ำท่ำนจะได้รับทรำบยอดเงินท่ีท่ำน

ออมกับทำง กสจ. มำโดยตลอดแล้ว ท่ำนยังสำมำรถ

น�ำไปใช้เป็นหลักฐำนในกำรยื่นแบบกำรค�ำนวณ 

ภำษีเงินได้ เพื่อน�ำเงินสะสมท่ีได้น�ำส่งเข้ำกองทุน 

ไปลดหย่อนภำษีเงินได้ประจ�ำปีอีกด้วย

 กสจ. @gpef

โดย งานทะเบียนสมาชิก กสจ.

 บริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ซึง่ท�ำหน้ำทีด่แูลงำนทะเบยีนสมำชกิ กองทุนส�ำรองเลีย้งชพี 
ส�ำหรับลูกจ้ำงประจ�ำของส่วนรำชกำร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้เห็นถึงควำมส�ำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิก กสจ.  ที่ได้มอบให้แก่
บริษัทด้วยควำมไว้วำงใจ และเพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 
พฤษภำคม 2563 ในกำรรบัรองสทิธขิองบุคคลทีจ่ะต้องได้รบัควำมคุม้ครองเกีย่วกบักำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (ประมวลผล) ข้อมลู
ส่วนบคุคล  บรษิทัได้จดัส่งจดหมำยถงึท่ำน ในเร่ืองกำรแจ้งกำรประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้ำของบรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน 
กรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน) ภำยใต้พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้สมำชิกทรำบ และเข้ำใจในวัตถุประสงค์  
วธิกีำรเกบ็รวบรวม ประมวลผล ใช้และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของสมำชกิในส่วนทีเ่กีย่วกบักำรให้บรกิำรงำนทะเบยีนสมำชกิของบรษัิท 
 เพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจให้กับสมำชิก บริษัทขอแจ้งให้ทรำบว่ำบริษัทมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทมีกำร
จัดกำรทั้งที่เป็นรูปแบบเอกสำร (Hard Copy) รวมถึงด้ำนอิเล็กทรอนิกส์ และเทคนิคที่จะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกจำกกำร
เข้ำถึงโดยมิได้รับอนุญำต บริษัทมีกำรควบคุมและกลไกที่ออกแบบมำเพื่อตรวจจับ และกู้ข้อมูลกลับคืนในกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์
 ท่ำนสำมำรถศกึษำเพิม่เติมเรือ่งสิทธขิองเจ้ำของข้อมูลส่วนบคุคลได้บนเว็บไซต์ของบรษิทั www.ktam.co.th  หรือมีข้อสงสยัเกีย่วกบั 
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หลงัจำกมกีำรแพร่ระบำดของโรคอุบตัใิหม่ ท่ีเมืองอูฮ่ั่น มณฑลหเูป่ย์ สำธำรณรฐั
ประชำชนจีน ในขณะที่เรำอ่ำนข่ำวติดตำมสถำนกำรณ์เสมือนยังเป็นเรื่อง 

ห่ำงไกล ไม่กีส่ปัดำห์ต่อมำ องค์กำรอนำมยัโลก (WHO) ก็ได้มปีระกำศให้กำรแพร่ระบำด 
ของเชือ้ไวรสัโคโรนำสำยพันธุใ์หม่เป็น “กำรระบำดใหญ่” หรือ pandemic ณ วนัท่ี 
11 มนีำคม 2563 หลงัจำกวนัน้ันเป็นต้นมำ กำรใช้ชวีติของเรำทกุคนกไ็ด้รบัผลกระทบ
ไม่มำกกน้็อย หน้ำกำกผ้ำ หรอืหน้ำกำกอนำมยั เจลล้ำงมอืต่ำงๆ เริม่กลำยเป็นสิง่จ�ำเป็น
ในกำรด�ำรงชพี ทกุอย่ำงทีก่ล่ำวมำ ล้วนท�ำให้พวกเรำทกุคนมค่ีำใช้จ่ำยทีเ่พิม่ขึน้ ส�ำหรบั
ผู้มรีำยได้มำกอำจจะไม่ได้รู้สึกเดอืดร้อนเท่ำไรนกั แต่ส�ำหรบัผู้มรีำยได้น้อย-ปำนกลำง 
ผู้คนท่ียงัต้องหำเช้ำกนิค�ำ่ ต้องบอกตำมตรงว่ำรำยจ่ำยดงักล่ำวกระทบชีวิตเข้ำขัน้สำหัส
เลยทเีดยีว นอกจำกค่ำใช้จ่ำยทีเ่พ่ิมขึน้ รำยได้เรำกลบัลดลง ผูค้นเริม่จบัจ่ำยน้อยลง  
ห้ำงร้ำนต่ำงๆ มีลูกค้ำลดลงเนื่องจำกผู้คนไม่ออกจำกบ้ำน บริษัทต่ำงๆ มีมำตรกำร 
ท�ำงำนจำกทีบ้่ำนเพือ่ลดอตัรำกำรแพร่เชือ้ ลกูจ้ำงพนกังำนบ้ำงตกงำน บ้ำงต้องหยดุงำน  
บ้ำงต้องลดเงนิเดอืน เรำคงต้องอยูใ่นสถำนกำรณ์เช่นน้ีไปจนกว่ำพวกเรำจะมภูีมคิุม้กัน 
วนันัน้ Covid-19 คงท�ำอะไรเรำไม่ได้ 
 พวกเรำไม่ได้ใช้แค่ภมูคิุม้กนัทำงร่ำงกำยเท่ำนัน้ในกำรต่อสูกั้บโรคระบำด เรำยงัต้องใช้ 
ภมูคิุม้กนัทำงกำรเงนิในกำรเอำตวัรอดช่วงเวลำดงักล่ำวด้วย เรำต้องตัง้ค�ำถำมตวัเรำเอง
ว่ำหำกเรำถกูไล่ออก ลดเงนิเดอืน หรือขำดรำยได้จำกอำชีพเสริม เรำจะมีเงนิประทัง
ชวีติไปได้นำนเท่ำไร ค�ำตอบทีไ่ด้คอื ภูมคิุม้กนัทำงกำรเงนิของเรำ บำงคนอำจจะสำมเดอืน 
หกเดือน ห้ำปี สิบปี ก็อยู่ท่ีภูมิคุ้มกันเรำมำกน้อย หรือบำงคนอำจจะมีภูมิคุ้มกัน 
ทำงกำรเงนิน้อยจนอดตำยก่อนป่วยตำยกเ็ป็นไปได้

 3) อารมณ์ ให้มองโลกในแง่ดี ยอมรับควำมเป็นจริง มีชีวิต
อยูก่บัปัจจบัุน ยอมรบักำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคมและสภำพแวดล้อม 
อำจใช้หลักธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นอนหลับพักผ่อนให ้
เพียงพอ สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีให้กับบุคคลในครอบครัว

โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ผู้เกษยีณควรเตรยีมควำมพร้อมตนเองทัง้ทำงด้ำนสขุภำพร่ำงกำย และ
จิตใจ ซึ่งต้องค�ำนึงถึงตั้งแต่วัยหนุ่ม-สำว และวัยทอง เพรำะเมื่อถึง 

วัยเกษียณอำยุแล้วสุขภำพจะไม่ทรุดโทรมเร็วกว่ำที่ควรจะเป็น  
ลดกำรเจ็บป่วยจำกโรคเรือ้รงัต่ำงๆ ทีส่ำมำรถป้องกนัได้ด้วยกำรปฏบิตัิ 
ตำมหลกั 3 อ. ได้แก่ 

 1) อาหาร รับประทำนอำหำรให้ครบ 5 หมู่ และหลำกหลำย  
รวมถึงหลีกเลี่ยงอำหำรหวำน มัน เค็ม และอำหำรรสจัด เพ่ิมผักและ 
ผลไม้ เพื่อควบคุมน�้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

 ส�ำหรับท่ำนที่อยู่ในช่วงอำยุ 45-59 ปี ควรเพ่ิมกำรรับประทำน
อำหำรที่มีแคลเซียม เช่น ผักใบเขียวทุกชนิด นม ปลำเล็กปลำน้อย 
เป็นต้น เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน และเพิ่มอำหำรที่มีไฟโตเอสโตรเจน 
เช่น ถั่วเหลือง น�้ำเต้ำหู้ ฟักทอง ข้ำวกล้อง และควรลดอำหำรประเภท 
แป้ง น�้ำตำล ชำ กำแฟ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ 

ในกำรวำงแผนกำรเงิน มีเงินก้อนหนึ่งที่
ส�ำคัญมำก และเป็นเงนิก้อนแรกทีเ่รำทกุคนควรจะมี 
นั่นคือ เงินออมส�ำหรับใช้ในยำมฉุกเฉิน เงินออม 
ก้อนนีค้วรจะมปีรมิำณมำกพอทีจ่ะให้เรำใช้ชวีติได้
โดยไม่ล�ำบำกเป็นเวลำ 6 เดือน เงินก้อนน้ีเอง 
ทีผู่เ้ขยีนเรยีกว่ำ “ภมูคิุม้กนัทำงกำรเงนิ” โดยเรำ
สำมำรถเร่ิมสร้ำงภมูคิุม้กนัทำงกำรเงนินีไ้ด้ทีบ้่ำน
โดยไม่ต้องไปโรงพยำบำล อันดับแรก เรำต้อง
บนัทกึรำยรบัรำยจ่ำยของเรำ ส�ำหรบัใครทีจ่ดบนัทึก 
อยูก่่อนแล้วกเ็อำผลรวมของจ�ำนวนรำยจ่ำย 6 เดอืน 
ล่ำสุด เป็นเป้ำหมำยในกำรออม ส�ำหรับใครที ่
เพิง่เร่ิมบนัทกึก็เอำ 6 คูณค่ำใช้จ่ำยรำยเดอืน ก็จะได้ 
เป้ำหมำยนั้นมำ และพยำยำมเก็บออมให้ครบ
จ�ำนวนให้ได้ มนัอำจไม่ง่ำย แต่มนัยำกว่ำมำกหำก
ในวนัท่ีจ�ำเป็นต้องใช้แล้วไม่มเีงินก้อนน้ี สิง่ส�ำคญั
อีกสิ่งหนึ่งคือ เรำต้องหมั่นส�ำรวจภูมิคุ ้มกัน
ทำงกำรเงินนีด้้วยว่ำค่ำใช้จ่ำยหกเดอืนเรำเพ่ิมข้ึน
หรอืไม่ ค่ำใช้จ่ำยหกเดอืนของตวัเรำเองเมือ่สบิปี 
ท่ีแล้ว ไม่มทีำงเท่ำกบัค่ำใช้จ่ำยหกเดือนของตวัเรำเอง 
ในปัจจบุนั ดงันัน้ต้องคอยเตมิให้เตม็อยูเ่สมอ

เมือ่เรำมภีมูคิุม้กนัทำงกำรเงนิ เรำกต้็องหำ
ท่ีเกบ็รักษำภมูคุ้ิมกนันีไ้ว้ ซึง่นัน่กค็อื ทีท่ีเ่บกิใช้ง่ำย 
มคีวำมคล่องตัวสงูๆ เพรำะเรำไม่มทีำงรูว่้ำเรำจะ
จ�ำเป็นต้องใช้มันเมื่อไหร่ เช่น ฝำกธนำคำรบัญชี 
ออมทรัพย์ ข้อพงึระวังคือ ภมูคุ้ิมกันทำงกำรเงินอย่ำมี 
มำกจนเกินไป เงินส่วนที่เกินจำกเงินภูมิคุ ้มกัน 
ทำงกำรเงินควรแบ่งไปลงทุนในที่ต่ำงๆ เพื่อสร้ำง 
ผลตอบแทนให้มำกกว่ำอตัรำเงนิเฟ้อ

ในวันนี้พวกเรำยังมีโอกำสที่จะมีภูมิคุ้มกัน
ทำงกำรเงิน เพรำะผู้เขียนเชื่อว่ำ Covid-19 ไม่ใช่ 
โรคระบำดสดุท้ำยท่ีจะเกดิขึน้บนโลกน้ี

มีภูมิคุ้มกัน...
อย่ารอถึงวัน 
มีโรคระบาด

ก่อนเกษียณ

 2) ออกก�าลังกาย ควร 
ออกก�ำลงักำยหรอืกำยบรหิำรทุกวัน
หรืออย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 ครั้ง  
ครัง้ละ 30 นำท ีส�ำหรบัผูท้ีอ่ยูใ่นช่วง
อำยุ 45-59 ปี กำรเคลื่อนไหวและ 
ออกก�ำลงักำยทีเ่หมำะสมคอื เดนิเรว็ 
ป่ันจกัรยำน ร�ำมวยจีน ว่ำยน�ำ้ โยคะ 
เพรำะเมื่อเข้ำสู ่วัยเกษียณไม่ควร
ออกก�ำลังกำยที่ ใช ้แรงกระแทก  
โดยเฉพำะข้อเข่ำเพรำะจะท�ำให ้
เข่ำรบัน�ำ้หนกัมำกข้ึน จนเป็นสำเหตุ
ของข้อเข่ำเสื่อมก่อนวัยอันควร  

 “ทั้งนี้ กำรเตรียมสะสมเงินส�ำรองไว้ใช้จ่ำยหลัง
เกษียณอำยุ และประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำยในแต่ละ
เดือน จะช่วยลดปัญหำและภำวะเครียดจำกค่ำใช้จ่ำย 
ทีไ่ม่พอใช้ได้ รวมทัง้กำรเตรยีมควำมพร้อมของทีอ่ยูอ่ำศยั 
จดับ้ำนและสภำพแวดล้อมให้เหมำะสม โดยค�ำนงึถงึควำม
ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุและอันตรำยต่ำงๆ เช่น ใช้วัสดุ
กันลื่นในห้องน�้ำ มีรำวจับ ใช้โถส้วมแบบนั่งรำบ จัดบ้ำน
ให้โล่ง และอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก ส�ำหรับลูกหลำนและ
ญำติควรให้ควำมส�ำคัญกับผู้เกษียณอำยุเพรำะถือเป็น  
ผู้สูงอำยุประจ�ำบ้ำน ควรหำเวลำเพื่อพบปะหรือโทรศัพท์
ถำมทุกข์สุขก็จะช่วยให้ผู้เกษียณไม่เหงำและเกิดภำวะ 
ซึมเศร้ำ”

F ที่ปรึกษำบริษัท อำชีพนี้ต ้องอำศัย

ประสบกำรณ์ ควำมรู้และควำมน่ำเชือ่ถอื เพรำะ

มหีน้ำทีใ่ห้ค�ำแนะน�ำ แต่กำรตดัสนิใจอยูท่ีบ่รษิทั

ผู้ว่ำจ้ำง โดยที่เรำไม่ต้องลงมือบริหำรกิจกำรเอง
F     เปิดร้ำนขำยของ หลำยคนไม่ชอบอยูบ้่ำน

เฉยๆ อำจดัดแปลงบ้ำนท่ีอยู ่อำศัยเป็นร้ำน 

ขำยของเล็กๆ น้อยๆ หรือชอบท�ำอำหำร ขนม 

หรือน�้ำผลไม ้ อำจลองท�ำให ้ เ พ่ือนฝูง หรือ 

เพื่อนบ้ำนทำน แล้วจึงลองท�ำขำย หรือถ้ำใคร 

ที่ชอบธรรมชำติ ชอบต้นไม้ ลองศึกษำและมองหำ

ลู่ทำงเปิดร้ำนขำยต้นไม้เล็กๆ ก็ท�ำให้ชีวิตบั้นปลำย

ได้อยู่กับสิ่งที่สนใจ
F ศิลปิน/วำดรูป กำรท�ำงำนศิลปะ เช่น งำน

ปั้น ภำพวำด ถือเป็นกำรฝึกสมำธิ ท�ำให้จิตใจสงบ 

รวมถึงมีโอกำสสร้ำงรำยได้ก้อนโตให้ตัวเรำ
F  นักลงทุนในตลำดหุ้น อำจจะดูผิดกฎไปสัก 

เล็กน้อย เพรำะตำมกฎของกำรลงทุนแล้ว ยิ่งตัวเลข

อำยุสูงขึ้น ย่ิงควรลดกำรลงทุนในตลำดหุ้นให้น้อยลง 

เพรำะถือเป็นกำรลงทุนที่มีควำมเสี่ยงสูง แต่ก็มี 

หลำยคนลงทุนจริงจังกว่ำตอนที่ท�ำงำนประจ�ำเสียอีก 

เพียงแต่จะต้องรู้จกัประเมนิก�ำลังของตวัเองและจดัสรร

เงินมำลงทุนอย่ำงเหมำะสม 
F   อยู่อย่ำงพอเพียงด้วยกำรท�ำเกษตรกรรมในช่วง

บั้นปลำย ท�ำสวนท�ำไร่ หรือปลูกผักแบบเน้นเก็บกิน  

ที่ เหลือค ่อยขำย แต ่สิ่ งหนึ่งที่ต ้องไม ่ลืมนึกถึงคือ  

พื้นฐำนงำนเดิม เพรำะถ้ำเคยนั่งท�ำงำนอยู่แต่ในออฟฟิศ 

กำรท�ำไร่ท�ำสวนในช่วงบั้นปลำยก็คงไม่ใช่เรื่องง่ำยๆ  

หำกไม่มีประสบกำรณ์มำก่อน

 ส่ิงส�ำคัญในกำรเลือกอำชีพหลังเกษียณ คือ “เลือก

อำชพีทีท่�ำแล้วมคีวำมสขุ เหมำะกบัวยัและสภำพร่ำงกำย” 

อย่ำเลอืกงำนทีต้่องออกแรงมำกหรือโหมงำนหนกั จรงิๆ แล้ว 

งำนที่ท�ำหลังเกษียณจะยึดเป็นอำชีพ หรือเป็นงำนอดิเรก

ก็ได้ แต่ขอให้ท�ำอะไรก็ได้ที่ท�ำแล้วมีควำมสุข

อาชีพหลังเกษียณ 
(จะท�าอะไรบ้าง?)

โดย บรษิทั ธนำคำรกสกิรไทย จ�ำกัด (มหำชน)

อ าชีพหลังเกษียณมีหลากหลาย

อาชพี แต่มบีางอาชพีทีส่ามารถสร้าง

รายได้หลังเกษียณให้เราได้อย่างสม�่าเสมอ 

ทั้งนี้ต้องมีการวางแผนเตรียมพร้อมแต่เนิ่นๆ 

ก่อนเกษียณ เช่น มีบ้านหรือมีคอนโดให้เช่า  

ซ่ึงต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ยังมีเรี่ยวแรงท�างาน 

โดยผ่อนเก็บไว้ อย่างไรก็ตาม อย่าลืมพิจารณา

เรื่องของท�าเล หรืออาจแบ่งพื้นท่ีในบ้านให้คนเช่า  

เช่น ให้เช่าพืน้ทีช้ั่นล่าง หรอืให้เช่าหน้าบ้าน เพือ่ท�าเป็น

ร้านค้าขายของ แบบนี้ก็ช่วยให้รายได้เพิ่มเข้ามาให้เรา

ใช้จ่ายยามเกษียณได้มากขึ้น

 นอกจำกน้ี หลังเกษียณแล้ว เรำสำมำรถเลือกท�ำงำนหรือ 

มีอำชีพได้ โดยที่ไม่ต้องค�ำนึงถึงรำยได้ที่จะได้รับ แต่เลือกท�ำงำนเพื่อ

เป็นงำนอดเิรกทีจ่ะช่วยให้ชวีติไม่เงยีบเหงำ ซึง่ควรเป็นอำชพีท่ีเรำสนใจ

หรืออยำกท�ำ พอหลังเกษียณก็ถือเป็นโอกำสที่ดีเพื่อเริ่มต้นท�ำในสิ่งที่เรำ

สนใจ แล้วอำชีพหลังเกษียณอะไรบ้ำงที่เหมำะกับคนวัยนี้ มำดูกัน

  F นักเขียน/คอลัมนิสต์ จัดว่ำเป็นอำชีพยอดฮิตของวัยเกษียณเลยก็ว่ำได้ 

สำมำรถเริ่มด้วยกำรเขียนสิ่งที่เรำสนใจหรือถนัด แล้วส่งเรื่องที่เขียนไปให้

นิตยสำรหรือหนังสือพิมพ์พิจำรณำ เป็นต้น

  F อำจำรย์/วิทยำกร ตัวเลขอำยุท่ีเพิ่มข้ึนคงไม่ส�ำคัญเท่ำกับประสบกำรณ์ 

ที่สั่งสมมำนำน เรียกได้ว่ำเป็นคลังควำมรู้ที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับคนรุ่นใหม่

3 อ.
เกร็ดน่ารู้ด้านการลงทุน

 โดย ส�ำนักงำน กสจ.



หลงัจำกมกีำรแพร่ระบำดของโรคอุบติัใหม่ ท่ีเมืองอูฮ่ั่น มณฑลหเูป่ย์ สำธำรณรฐั
ประชำชนจีน ในขณะที่เรำอ่ำนข่ำวติดตำมสถำนกำรณ์เสมือนยังเป็นเรื่อง 

ห่ำงไกล ไม่กีสั่ปดำห์ต่อมำ องค์กำรอนำมยัโลก (WHO) ก็ได้มปีระกำศให้กำรแพร่ระบำด 
ของเชือ้ไวรสัโคโรนำสำยพันธุใ์หม่เป็น “กำรระบำดใหญ่” หรือ pandemic ณ วนัท่ี 
11 มนีำคม 2563 หลงัจำกวนัน้ันเป็นต้นมำ กำรใช้ชวีติของเรำทุกคนกไ็ด้รบัผลกระทบ
ไม่มำกกน้็อย หน้ำกำกผ้ำ หรอืหน้ำกำกอนำมยั เจลล้ำงมอืต่ำงๆ เริม่กลำยเป็นสิง่จ�ำเป็น
ในกำรด�ำรงชพี ทกุอย่ำงทีก่ล่ำวมำ ล้วนท�ำให้พวกเรำทกุคนมค่ีำใช้จ่ำยทีเ่พิม่ขึน้ ส�ำหรบั
ผูม้รีำยได้มำกอำจจะไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนเท่ำไรนัก แต่ส�ำหรบัผูม้รีำยได้น้อย-ปำนกลำง 
ผูค้นทีย่งัต้องหำเช้ำกนิค�ำ่ ต้องบอกตำมตรงว่ำรำยจ่ำยดังกล่ำวกระทบชวีติเข้ำขัน้สำหสั
เลยทเีดยีว นอกจำกค่ำใช้จ่ำยทีเ่พ่ิมขึน้ รำยได้เรำกลบัลดลง ผูค้นเริม่จบัจ่ำยน้อยลง  
ห้ำงร้ำนต่ำงๆ มีลูกค้ำลดลงเนื่องจำกผู้คนไม่ออกจำกบ้ำน บริษัทต่ำงๆ มีมำตรกำร 
ท�ำงำนจำกทีบ้่ำนเพือ่ลดอตัรำกำรแพร่เชือ้ ลกูจ้ำงพนกังำนบ้ำงตกงำน บ้ำงต้องหยดุงำน  
บ้ำงต้องลดเงนิเดอืน เรำคงต้องอยูใ่นสถำนกำรณ์เช่นน้ีไปจนกว่ำพวกเรำจะมภูีมคิุม้กัน 
วนันัน้ Covid-19 คงท�ำอะไรเรำไม่ได้ 
 พวกเรำไม่ได้ใช้แค่ภมูคิุม้กนัทำงร่ำงกำยเท่ำนัน้ในกำรต่อสูกั้บโรคระบำด เรำยงัต้องใช้ 
ภมูคิุม้กนัทำงกำรเงินในกำรเอำตวัรอดช่วงเวลำดงักล่ำวด้วย เรำต้องตัง้ค�ำถำมตวัเรำเอง
ว่ำหำกเรำถกูไล่ออก ลดเงินเดือน หรือขำดรำยได้จำกอำชพีเสรมิ เรำจะมีเงนิประทงั
ชวีติไปได้นำนเท่ำไร ค�ำตอบทีไ่ด้คอื ภูมคิุม้กนัทำงกำรเงนิของเรำ บำงคนอำจจะสำมเดอืน 
หกเดือน ห้ำปี สิบปี ก็อยู่ท่ีภูมิคุ้มกันเรำมำกน้อย หรือบำงคนอำจจะมีภูมิคุ้มกัน 
ทำงกำรเงนิน้อยจนอดตำยก่อนป่วยตำยกเ็ป็นไปได้

 3) อารมณ์ ให้มองโลกในแง่ดี ยอมรับควำมเป็นจริง มีชีวิต
อยูก่บัปัจจบัุน ยอมรบักำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคมและสภำพแวดล้อม 
อำจใช้หลักธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นอนหลับพักผ่อนให ้
เพียงพอ สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีให้กับบุคคลในครอบครัว

โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ผู้เกษยีณควรเตรียมควำมพร้อมตนเองทัง้ทำงด้ำนสุขภำพร่ำงกำย และ
จิตใจ ซึ่งต้องค�ำนึงถึงตั้งแต่วัยหนุ่ม-สำว และวัยทอง เพรำะเมื่อถึง 

วัยเกษียณอำยุแล้วสุขภำพจะไม่ทรุดโทรมเร็วกว่ำที่ควรจะเป็น  
ลดกำรเจ็บป่วยจำกโรคเร้ือรังต่ำงๆ ทีส่ำมำรถป้องกนัได้ด้วยกำรปฏบิตัิ 
ตำมหลัก 3 อ. ได้แก่ 

 1) อาหาร รับประทำนอำหำรให้ครบ 5 หมู่ และหลำกหลำย  
รวมถึงหลีกเลี่ยงอำหำรหวำน มัน เค็ม และอำหำรรสจัด เพ่ิมผักและ 
ผลไม้ เพื่อควบคุมน�้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

 ส�ำหรับท่ำนที่อยู่ในช่วงอำยุ 45-59 ปี ควรเพ่ิมกำรรับประทำน
อำหำรที่มีแคลเซียม เช่น ผักใบเขียวทุกชนิด นม ปลำเล็กปลำน้อย 
เป็นต้น เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน และเพิ่มอำหำรที่มีไฟโตเอสโตรเจน 
เช่น ถั่วเหลือง น�้ำเต้ำหู้ ฟักทอง ข้ำวกล้อง และควรลดอำหำรประเภท 
แป้ง น�้ำตำล ชำ กำแฟ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ 

ในกำรวำงแผนกำรเงิน มีเงินก้อนหนึ่งที่
ส�ำคัญมำก และเป็นเงนิก้อนแรกทีเ่รำทกุคนควรจะมี 
นั่นคือ เงินออมส�ำหรับใช้ในยำมฉุกเฉิน เงินออม 
ก้อนนีค้วรจะมปีรมิำณมำกพอท่ีจะให้เรำใช้ชวีติได้
โดยไม่ล�ำบำกเป็นเวลำ 6 เดือน เงินก้อนนี้เอง 
ทีผู่เ้ขยีนเรยีกว่ำ “ภมูคิุม้กนัทำงกำรเงนิ” โดยเรำ
สำมำรถเริม่สร้ำงภมูคิุม้กนัทำงกำรเงนินีไ้ด้ทีบ้่ำน
โดยไม่ต้องไปโรงพยำบำล อันดับแรก เรำต้อง
บนัทกึรำยรบัรำยจ่ำยของเรำ ส�ำหรบัใครทีจ่ดบนัทึก 
อยูก่่อนแล้วกเ็อำผลรวมของจ�ำนวนรำยจ่ำย 6 เดอืน 
ล่ำสุด เป็นเป้ำหมำยในกำรออม ส�ำหรับใครที ่
เพิง่เริม่บนัทกึกเ็อำ 6 คณูค่ำใช้จ่ำยรำยเดอืน กจ็ะได้ 
เป้ำหมำยนั้นมำ และพยำยำมเก็บออมให้ครบ
จ�ำนวนให้ได้ มนัอำจไม่ง่ำย แต่มนัยำกว่ำมำกหำก
ในวนัท่ีจ�ำเป็นต้องใช้แล้วไม่มเีงินก้อนน้ี สิง่ส�ำคญั
อีกสิ่งหนึ่งคือ เรำต้องหมั่นส�ำรวจภูมิคุ ้มกัน
ทำงกำรเงินนีด้้วยว่ำค่ำใช้จ่ำยหกเดอืนเรำเพ่ิมขึน้
หรอืไม่ ค่ำใช้จ่ำยหกเดอืนของตวัเรำเองเมือ่สบิปี 
ทีแ่ล้ว ไม่มทีำงเท่ำกบัค่ำใช้จ่ำยหกเดือนของตวัเรำเอง 
ในปัจจบัุน ดงันัน้ต้องคอยเตมิให้เตม็อยูเ่สมอ

เมือ่เรำมภีมูคิุม้กันทำงกำรเงนิ เรำกต้็องหำ
ทีเ่กบ็รกัษำภมูคุ้ิมกนันีไ้ว้ ซึง่นัน่กค็อื ทีท่ีเ่บกิใช้ง่ำย 
มคีวำมคล่องตัวสงูๆ เพรำะเรำไม่มทีำงรูว่้ำเรำจะ
จ�ำเป็นต้องใช้มันเมื่อไหร่ เช่น ฝำกธนำคำรบัญชี 
ออมทรัพย์ ข้อพงึระวงัคือ ภมูคิุม้กนัทำงกำรเงนิอย่ำมี 
มำกจนเกินไป เงินส่วนที่เกินจำกเงินภูมิคุ ้มกัน 
ทำงกำรเงินควรแบ่งไปลงทุนในที่ต่ำงๆ เพ่ือสร้ำง 
ผลตอบแทนให้มำกกว่ำอตัรำเงนิเฟ้อ

ในวันนี้พวกเรำยังมีโอกำสท่ีจะมีภูมิคุ้มกัน
ทำงกำรเงิน เพรำะผู้เขียนเชื่อว่ำ Covid-19 ไม่ใช่ 
โรคระบำดสดุท้ำยท่ีจะเกดิข้ึนบนโลกน้ี

มีภูมิคุ้มกัน...
อย่ารอถึงวัน 
มีโรคระบาด

ก่อนเกษียณ

 2) ออกก�าลังกาย ควร 
ออกก�ำลังกำยหรอืกำยบรหิำรทุกวัน
หรืออย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 ครั้ง  
ครัง้ละ 30 นำท ีส�ำหรบัผูท้ีอ่ยูใ่นช่วง
อำยุ 45-59 ปี กำรเคลื่อนไหวและ 
ออกก�ำลังกำยท่ีเหมำะสมคอื เดนิเร็ว 
ป่ันจกัรยำน ร�ำมวยจีน ว่ำยน�ำ้ โยคะ 
เพรำะเมื่อเข้ำสู่วัยเกษียณไม่ควร
ออกก�ำลังกำยที่ ใช ้แรงกระแทก  
โดยเฉพำะข้อเข่ำเพรำะจะท�ำให ้
เข่ำรบัน�ำ้หนกัมำกข้ึน จนเป็นสำเหตุ
ของข้อเข่ำเสื่อมก่อนวัยอันควร  

 “ทั้งนี้ กำรเตรียมสะสมเงินส�ำรองไว้ใช้จ่ำยหลัง
เกษียณอำยุ และประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำยในแต่ละ
เดือน จะช่วยลดปัญหำและภำวะเครียดจำกค่ำใช้จ่ำย 
ทีไ่ม่พอใช้ได้ รวมทัง้กำรเตรยีมควำมพร้อมของทีอ่ยูอ่ำศยั 
จดับ้ำนและสภำพแวดล้อมให้เหมำะสม โดยค�ำนงึถงึควำม
ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุและอันตรำยต่ำงๆ เช่น ใช้วัสดุ
กันลื่นในห้องน�้ำ มีรำวจับ ใช้โถส้วมแบบนั่งรำบ จัดบ้ำน
ให้โล่ง และอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก ส�ำหรับลูกหลำนและ
ญำติควรให้ควำมส�ำคัญกับผู้เกษียณอำยุเพรำะถือเป็น  
ผู้สูงอำยุประจ�ำบ้ำน ควรหำเวลำเพื่อพบปะหรือโทรศัพท์
ถำมทุกข์สุขก็จะช่วยให้ผู้เกษียณไม่เหงำและเกิดภำวะ 
ซึมเศร้ำ”

F ที่ปรึกษำบริษัท อำชีพน้ีต ้องอำศัย

ประสบกำรณ์ ควำมรูแ้ละควำมน่ำเชือ่ถือ เพรำะ

มหีน้ำทีใ่ห้ค�ำแนะน�ำ แต่กำรตดัสนิใจอยูท่ีบ่รษิทั

ผู้ว่ำจ้ำง โดยที่เรำไม่ต้องลงมือบริหำรกิจกำรเอง
F     เปิดร้ำนขำยของ หลำยคนไม่ชอบอยูบ้่ำน

เฉยๆ อำจดัดแปลงบ้ำนท่ีอยู ่อำศัยเป็นร้ำน 

ขำยของเล็กๆ น้อยๆ หรือชอบท�ำอำหำร ขนม 

หรือน�้ำผลไม ้ อำจลองท�ำให ้ เ พ่ือนฝูง หรือ 

เพื่อนบ้ำนทำน แล้วจึงลองท�ำขำย หรือถ้ำใคร 

ที่ชอบธรรมชำติ ชอบต้นไม้ ลองศึกษำและมองหำ

ลู่ทำงเปิดร้ำนขำยต้นไม้เล็กๆ ก็ท�ำให้ชีวิตบั้นปลำย

ได้อยู่กับสิ่งที่สนใจ
F ศิลปิน/วำดรูป กำรท�ำงำนศิลปะ เช่น งำน

ปั้น ภำพวำด ถือเป็นกำรฝึกสมำธิ ท�ำให้จิตใจสงบ 

รวมถึงมีโอกำสสร้ำงรำยได้ก้อนโตให้ตัวเรำ
F  นักลงทุนในตลำดหุ้น อำจจะดูผิดกฎไปสัก 

เล็กน้อย เพรำะตำมกฎของกำรลงทุนแล้ว ยิ่งตัวเลข

อำยุสูงขึ้น ยิ่งควรลดกำรลงทุนในตลำดหุ้นให้น้อยลง 

เพรำะถือเป็นกำรลงทุนที่มีควำมเสี่ยงสูง แต่ก็มี 

หลำยคนลงทุนจริงจังกว่ำตอนที่ท�ำงำนประจ�ำเสียอีก 

เพยีงแต่จะต้องรูจ้กัประเมนิก�ำลงัของตวัเองและจดัสรร

เงินมำลงทุนอย่ำงเหมำะสม 
F   อยู่อย่ำงพอเพียงด้วยกำรท�ำเกษตรกรรมในช่วง

บ้ันปลำย ท�ำสวนท�ำไร่ หรือปลูกผักแบบเน้นเก็บกิน  

ที่ เหลือค ่อยขำย แต ่สิ่ งหนึ่งที่ต ้องไม ่ ลืมนึกถึงคือ  

พื้นฐำนงำนเดิม เพรำะถ้ำเคยนั่งท�ำงำนอยู่แต่ในออฟฟิศ 

กำรท�ำไร่ท�ำสวนในช่วงบั้นปลำยก็คงไม่ใช่เรื่องง่ำยๆ  

หำกไม่มีประสบกำรณ์มำก่อน

 สิ่งส�ำคัญในกำรเลือกอำชีพหลังเกษียณ คือ “เลือก

อำชพีทีท่�ำแล้วมคีวำมสขุ เหมำะกับวยัและสภำพร่ำงกำย” 

อย่ำเลอืกงำนทีต้่องออกแรงมำกหรือโหมงำนหนกั จรงิๆ แล้ว 

งำนที่ท�ำหลังเกษียณจะยึดเป็นอำชีพ หรือเป็นงำนอดิเรก

ก็ได้ แต่ขอให้ท�ำอะไรก็ได้ที่ท�ำแล้วมีควำมสุข

อาชีพหลังเกษียณ 
(จะท�าอะไรบ้าง?)

โดย บรษิทั ธนำคำรกสกิรไทย จ�ำกัด (มหำชน)

อ าชีพหลังเกษียณมีหลากหลาย

อาชพี แต่มบีางอาชพีทีส่ามารถสร้าง

รายได้หลังเกษียณให้เราได้อย่างสม�่าเสมอ 

ทั้งนี้ต้องมีการวางแผนเตรียมพร้อมแต่เนิ่นๆ 

ก่อนเกษียณ เช่น มีบ้านหรือมีคอนโดให้เช่า  

ซ่ึงต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ยังมีเรี่ยวแรงท�างาน 

โดยผ่อนเก็บไว้ อย่างไรก็ตาม อย่าลืมพิจารณา

เรื่องของท�าเล หรืออาจแบ่งพื้นท่ีในบ้านให้คนเช่า  

เช่น ให้เช่าพืน้ทีช้ั่นล่าง หรอืให้เช่าหน้าบ้าน เพือ่ท�าเป็น

ร้านค้าขายของ แบบนี้ก็ช่วยให้รายได้เพิ่มเข้ามาให้เรา

ใช้จ่ายยามเกษียณได้มากขึ้น

 นอกจำกน้ี หลังเกษียณแล้ว เรำสำมำรถเลือกท�ำงำนหรือ 

มีอำชีพได้ โดยที่ไม่ต้องค�ำนึงถึงรำยได้ที่จะได้รับ แต่เลือกท�ำงำนเพื่อ

เป็นงำนอดเิรกทีจ่ะช่วยให้ชวีติไม่เงยีบเหงำ ซึง่ควรเป็นอำชพีท่ีเรำสนใจ

หรืออยำกท�ำ พอหลังเกษียณก็ถือเป็นโอกำสที่ดีเพื่อเริ่มต้นท�ำในสิ่งที่เรำ

สนใจ แล้วอำชีพหลังเกษียณอะไรบ้ำงที่เหมำะกับคนวัยนี้ มำดูกัน

  F นักเขียน/คอลัมนิสต์ จัดว่ำเป็นอำชีพยอดฮิตของวัยเกษียณเลยก็ว่ำได้ 

สำมำรถเริ่มด้วยกำรเขียนสิ่งที่เรำสนใจหรือถนัด แล้วส่งเรื่องที่เขียนไปให้

นิตยสำรหรือหนังสือพิมพ์พิจำรณำ เป็นต้น

  F อำจำรย์/วิทยำกร ตัวเลขอำยุท่ีเพิ่มข้ึนคงไม่ส�ำคัญเท่ำกับประสบกำรณ์ 

ที่สั่งสมมำนำน เรียกได้ว่ำเป็นคลังควำมรู้ที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับคนรุ่นใหม่

3 อ.
เกร็ดน่ารู้ด้านการลงทุน

 โดย ส�ำนักงำน กสจ.



หลงัจำกมกีำรแพร่ระบำดของโรคอุบัตใิหม่ ท่ีเมืองอูฮ่ั่น มณฑลหเูป่ย์ สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ในขณะท่ีเรำอ่ำนข่ำวติดตำมสถำนกำรณ์เสมือนยังเป็นเรื่อง 

ห่ำงไกล ไม่ก่ีสปัดำห์ต่อมำ องค์กำรอนำมยัโลก (WHO) ก็ได้มปีระกำศให้กำรแพร่ระบำด 
ของเชือ้ไวรสัโคโรนำสำยพันธุใ์หม่เป็น “กำรระบำดใหญ่” หรือ pandemic ณ วนัท่ี 
11 มนีำคม 2563 หลงัจำกวนัน้ันเป็นต้นมำ กำรใช้ชีวติของเรำทุกคนกไ็ด้รบัผลกระทบ
ไม่มำกกน้็อย หน้ำกำกผ้ำ หรอืหน้ำกำกอนำมยั เจลล้ำงมอืต่ำงๆ เริม่กลำยเป็นสิง่จ�ำเป็น
ในกำรด�ำรงชพี ทกุอย่ำงทีก่ล่ำวมำ ล้วนท�ำให้พวกเรำทกุคนมค่ีำใช้จ่ำยทีเ่พิม่ขึน้ ส�ำหรบั
ผู้มรีำยได้มำกอำจจะไม่ได้รู้สึกเดอืดร้อนเท่ำไรนกั แต่ส�ำหรบัผูม้รีำยได้น้อย-ปำนกลำง 
ผู้คนท่ียงัต้องหำเช้ำกนิค�ำ่ ต้องบอกตำมตรงว่ำรำยจ่ำยดงักล่ำวกระทบชวีติเข้ำขัน้สำหสั
เลยทเีดยีว นอกจำกค่ำใช้จ่ำยทีเ่พ่ิมขึน้ รำยได้เรำกลบัลดลง ผูค้นเริม่จบัจ่ำยน้อยลง  
ห้ำงร้ำนต่ำงๆ มีลูกค้ำลดลงเนื่องจำกผู้คนไม่ออกจำกบ้ำน บริษัทต่ำงๆ มีมำตรกำร 
ท�ำงำนจำกท่ีบ้ำนเพือ่ลดอตัรำกำรแพร่เช้ือ ลกูจ้ำงพนกังำนบ้ำงตกงำน บ้ำงต้องหยดุงำน  
บ้ำงต้องลดเงนิเดอืน เรำคงต้องอยูใ่นสถำนกำรณ์เช่นน้ีไปจนกว่ำพวกเรำจะมภูีมคุ้ิมกัน 
วนันัน้ Covid-19 คงท�ำอะไรเรำไม่ได้ 
 พวกเรำไม่ได้ใช้แค่ภมูคิุม้กันทำงร่ำงกำยเท่ำนัน้ในกำรต่อสูกั้บโรคระบำด เรำยงัต้องใช้ 
ภมูคิุม้กนัทำงกำรเงนิในกำรเอำตวัรอดช่วงเวลำดงักล่ำวด้วย เรำต้องตัง้ค�ำถำมตวัเรำเอง
ว่ำหำกเรำถกูไล่ออก ลดเงนิเดอืน หรือขำดรำยได้จำกอำชพีเสรมิ เรำจะมีเงนิประทงั
ชวีติไปได้นำนเท่ำไร ค�ำตอบทีไ่ด้คอื ภูมคิุม้กนัทำงกำรเงนิของเรำ บำงคนอำจจะสำมเดือน 
หกเดือน ห้ำปี สิบปี ก็อยู่ท่ีภูมิคุ้มกันเรำมำกน้อย หรือบำงคนอำจจะมีภูมิคุ้มกัน 
ทำงกำรเงนิน้อยจนอดตำยก่อนป่วยตำยกเ็ป็นไปได้

 3) อารมณ์ ให้มองโลกในแง่ดี ยอมรับควำมเป็นจริง มีชีวิต
อยูก่บัปัจจบัุน ยอมรบักำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคมและสภำพแวดล้อม 
อำจใช้หลักธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นอนหลับพักผ่อนให ้
เพียงพอ สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีให้กับบุคคลในครอบครัว

โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ผู้เกษยีณควรเตรียมควำมพร้อมตนเองทัง้ทำงด้ำนสขุภำพร่ำงกำย และ
จิตใจ ซึ่งต้องค�ำนึงถึงตั้งแต่วัยหนุ่ม-สำว และวัยทอง เพรำะเมื่อถึง 

วัยเกษียณอำยุแล้วสุขภำพจะไม่ทรุดโทรมเร็วกว่ำที่ควรจะเป็น  
ลดกำรเจ็บป่วยจำกโรคเร้ือรงัต่ำงๆ ทีส่ำมำรถป้องกนัได้ด้วยกำรปฏบิตัิ 
ตำมหลกั 3 อ. ได้แก่ 

 1) อาหาร รับประทำนอำหำรให้ครบ 5 หมู่ และหลำกหลำย  
รวมถึงหลีกเลี่ยงอำหำรหวำน มัน เค็ม และอำหำรรสจัด เพ่ิมผักและ 
ผลไม้ เพื่อควบคุมน�้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

 ส�ำหรับท่ำนที่อยู่ในช่วงอำยุ 45-59 ปี ควรเพ่ิมกำรรับประทำน
อำหำรท่ีมีแคลเซียม เช่น ผักใบเขียวทุกชนิด นม ปลำเล็กปลำน้อย 
เป็นต้น เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน และเพิ่มอำหำรที่มีไฟโตเอสโตรเจน 
เช่น ถั่วเหลือง น�้ำเต้ำหู้ ฟักทอง ข้ำวกล้อง และควรลดอำหำรประเภท 
แป้ง น�้ำตำล ชำ กำแฟ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ 

ในกำรวำงแผนกำรเงิน มีเงินก้อนหนึ่งที่
ส�ำคัญมำก และเป็นเงนิก้อนแรกทีเ่รำทกุคนควรจะมี 
นั่นคือ เงินออมส�ำหรับใช้ในยำมฉุกเฉิน เงินออม 
ก้อนนีค้วรจะมปีรมิำณมำกพอทีจ่ะให้เรำใช้ชวีติได้
โดยไม่ล�ำบำกเป็นเวลำ 6 เดือน เงินก้อนนี้เอง 
ทีผู่เ้ขยีนเรียกว่ำ “ภมูคุ้ิมกนัทำงกำรเงนิ” โดยเรำ
สำมำรถเริม่สร้ำงภมูคิุม้กนัทำงกำรเงินน้ีได้ทีบ้่ำน
โดยไม่ต้องไปโรงพยำบำล อันดับแรก เรำต้อง
บนัทกึรำยรบัรำยจ่ำยของเรำ ส�ำหรบัใครทีจ่ดบนัทึก 
อยูก่่อนแล้วกเ็อำผลรวมของจ�ำนวนรำยจ่ำย 6 เดอืน 
ล่ำสุด เป็นเป้ำหมำยในกำรออม ส�ำหรับใครที ่
เพิง่เริม่บนัทกึกเ็อำ 6 คณูค่ำใช้จ่ำยรำยเดอืน กจ็ะได้ 
เป้ำหมำยนั้นมำ และพยำยำมเก็บออมให้ครบ
จ�ำนวนให้ได้ มนัอำจไม่ง่ำย แต่มนัยำกว่ำมำกหำก
ในวนัท่ีจ�ำเป็นต้องใช้แล้วไม่มเีงินก้อนน้ี สิง่ส�ำคญั
อีกสิ่งหนึ่งคือ เรำต้องหมั่นส�ำรวจภูมิคุ ้มกัน
ทำงกำรเงินนีด้้วยว่ำค่ำใช้จ่ำยหกเดอืนเรำเพ่ิมขึน้
หรอืไม่ ค่ำใช้จ่ำยหกเดือนของตวัเรำเองเมือ่สบิปี 
ทีแ่ล้ว ไม่มทีำงเท่ำกบัค่ำใช้จ่ำยหกเดือนของตัวเรำเอง 
ในปัจจุบนั ดังน้ันต้องคอยเตมิให้เตม็อยูเ่สมอ

เมือ่เรำมภีมูคุ้ิมกนัทำงกำรเงนิ เรำกต้็องหำ
ทีเ่กบ็รักษำภมูคุ้ิมกนัน้ีไว้ ซึง่นัน่กค็อื ทีท่ีเ่บกิใช้ง่ำย 
มคีวำมคล่องตัวสงูๆ เพรำะเรำไม่มทีำงรูว่้ำเรำจะ
จ�ำเป็นต้องใช้มันเมื่อไหร่ เช่น ฝำกธนำคำรบัญชี 
ออมทรัพย์ ข้อพงึระวงัคือ ภมูคิุม้กันทำงกำรเงนิอย่ำมี 
มำกจนเกินไป เงินส่วนที่เกินจำกเงินภูมิคุ ้มกัน 
ทำงกำรเงินควรแบ่งไปลงทุนในที่ต่ำงๆ เพ่ือสร้ำง 
ผลตอบแทนให้มำกกว่ำอตัรำเงนิเฟ้อ

ในวันนี้พวกเรำยังมีโอกำสที่จะมีภูมิคุ้มกัน
ทำงกำรเงิน เพรำะผู้เขียนเชื่อว่ำ Covid-19 ไม่ใช่ 
โรคระบำดสดุท้ำยท่ีจะเกดิขึน้บนโลกน้ี

มีภูมิคุ้มกัน...
อย่ารอถึงวัน 
มีโรคระบาด

ก่อนเกษียณ

 2) ออกก�าลังกาย ควร 
ออกก�ำลงักำยหรอืกำยบรหิำรทุกวัน
หรืออย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 ครั้ง  
ครัง้ละ 30 นำท ีส�ำหรบัผูท้ีอ่ยูใ่นช่วง
อำยุ 45-59 ปี กำรเคลื่อนไหวและ 
ออกก�ำลงักำยทีเ่หมำะสมคอื เดนิเรว็ 
ป่ันจกัรยำน ร�ำมวยจีน ว่ำยน�ำ้ โยคะ 
เพรำะเมื่อเข้ำสู ่วัยเกษียณไม่ควร
ออกก�ำลังกำยท่ีใช ้แรงกระแทก  
โดยเฉพำะข้อเข่ำเพรำะจะท�ำให ้
เข่ำรับน�ำ้หนักมำกข้ึน จนเป็นสำเหตุ
ของข้อเข่ำเสื่อมก่อนวัยอันควร  

 “ทั้งนี้ กำรเตรียมสะสมเงินส�ำรองไว้ใช้จ่ำยหลัง
เกษียณอำยุ และประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำยในแต่ละ
เดือน จะช่วยลดปัญหำและภำวะเครียดจำกค่ำใช้จ่ำย 
ทีไ่ม่พอใช้ได้ รวมทัง้กำรเตรยีมควำมพร้อมของทีอ่ยูอ่ำศยั 
จดับ้ำนและสภำพแวดล้อมให้เหมำะสม โดยค�ำนงึถงึควำม
ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุและอันตรำยต่ำงๆ เช่น ใช้วัสดุ
กันลื่นในห้องน�้ำ มีรำวจับ ใช้โถส้วมแบบนั่งรำบ จัดบ้ำน
ให้โล่ง และอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก ส�ำหรับลูกหลำนและ
ญำติควรให้ควำมส�ำคัญกับผู้เกษียณอำยุเพรำะถือเป็น  
ผู้สูงอำยุประจ�ำบ้ำน ควรหำเวลำเพื่อพบปะหรือโทรศัพท์
ถำมทุกข์สุขก็จะช่วยให้ผู้เกษียณไม่เหงำและเกิดภำวะ 
ซึมเศร้ำ”

F ที่ปรึกษำบริษัท อำชีพน้ีต ้องอำศัย

ประสบกำรณ์ ควำมรูแ้ละควำมน่ำเชือ่ถือ เพรำะ

มหีน้ำทีใ่ห้ค�ำแนะน�ำ แต่กำรตดัสนิใจอยูท่ีบ่รษิทั

ผู้ว่ำจ้ำง โดยที่เรำไม่ต้องลงมือบริหำรกิจกำรเอง
F     เปิดร้ำนขำยของ หลำยคนไม่ชอบอยูบ้่ำน

เฉยๆ อำจดัดแปลงบ้ำนท่ีอยู ่อำศัยเป็นร้ำน 

ขำยของเล็กๆ น้อยๆ หรือชอบท�ำอำหำร ขนม 

หรือน�้ำผลไม ้ อำจลองท�ำให ้ เ พ่ือนฝูง หรือ 

เพื่อนบ้ำนทำน แล้วจึงลองท�ำขำย หรือถ้ำใคร 

ที่ชอบธรรมชำติ ชอบต้นไม้ ลองศึกษำและมองหำ

ลู่ทำงเปิดร้ำนขำยต้นไม้เล็กๆ ก็ท�ำให้ชีวิตบั้นปลำย

ได้อยู่กับสิ่งที่สนใจ
F ศิลปิน/วำดรูป กำรท�ำงำนศิลปะ เช่น งำน

ปั้น ภำพวำด ถือเป็นกำรฝึกสมำธิ ท�ำให้จิตใจสงบ 

รวมถึงมีโอกำสสร้ำงรำยได้ก้อนโตให้ตัวเรำ
F  นักลงทุนในตลำดหุ้น อำจจะดูผิดกฎไปสัก 

เล็กน้อย เพรำะตำมกฎของกำรลงทุนแล้ว ยิ่งตัวเลข

อำยุสูงขึ้น ยิ่งควรลดกำรลงทุนในตลำดหุ้นให้น้อยลง 

เพรำะถือเป็นกำรลงทุนที่มีควำมเสี่ยงสูง แต่ก็มี 

หลำยคนลงทุนจริงจังกว่ำตอนที่ท�ำงำนประจ�ำเสียอีก 

เพยีงแต่จะต้องรูจ้กัประเมนิก�ำลงัของตวัเองและจดัสรร

เงินมำลงทุนอย่ำงเหมำะสม 
F   อยู่อย่ำงพอเพียงด้วยกำรท�ำเกษตรกรรมในช่วง

บั้นปลำย ท�ำสวนท�ำไร่ หรือปลูกผักแบบเน้นเก็บกิน  

ที่ เหลือค ่อยขำย แต ่สิ่ งหนึ่งที่ต ้องไม ่ ลืมนึกถึงคือ  

พื้นฐำนงำนเดิม เพรำะถ้ำเคยนั่งท�ำงำนอยู่แต่ในออฟฟิศ 

กำรท�ำไร่ท�ำสวนในช่วงบั้นปลำยก็คงไม่ใช่เรื่องง่ำยๆ  

หำกไม่มีประสบกำรณ์มำก่อน

 สิ่งส�ำคัญในกำรเลือกอำชีพหลังเกษียณ คือ “เลือก

อำชพีทีท่�ำแล้วมคีวำมสขุ เหมำะกับวยัและสภำพร่ำงกำย” 

อย่ำเลือกงำนทีต้่องออกแรงมำกหรือโหมงำนหนกั จรงิๆ แล้ว 

งำนที่ท�ำหลังเกษียณจะยึดเป็นอำชีพ หรือเป็นงำนอดิเรก

ก็ได้ แต่ขอให้ท�ำอะไรก็ได้ที่ท�ำแล้วมีควำมสุข

อาชีพหลังเกษียณ 
(จะท�าอะไรบ้าง?)

โดย บรษิทั ธนำคำรกสกิรไทย จ�ำกัด (มหำชน)

อ าชีพหลังเกษียณมีหลากหลาย

อาชพี แต่มบีางอาชพีทีส่ามารถสร้าง

รายได้หลังเกษียณให้เราได้อย่างสม�่าเสมอ 

ทั้งนี้ต้องมีการวางแผนเตรียมพร้อมแต่เนิ่นๆ 

ก่อนเกษียณ เช่น มีบ้านหรือมีคอนโดให้เช่า  

ซึ่งต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ยังมีเร่ียวแรงท�างาน 

โดยผ่อนเก็บไว้ อย่างไรก็ตาม อย่าลืมพิจารณา

เรื่องของท�าเล หรืออาจแบ่งพื้นท่ีในบ้านให้คนเช่า  

เช่น ให้เช่าพ้ืนท่ีชัน้ล่าง หรือให้เช่าหน้าบ้าน เพือ่ท�าเป็น

ร้านค้าขายของ แบบนี้ก็ช่วยให้รายได้เพิ่มเข้ามาให้เรา

ใช้จ่ายยามเกษียณได้มากขึ้น

 นอกจำกนี้ หลังเกษียณแล้ว เรำสำมำรถเลือกท�ำงำนหรือ 

มีอำชีพได้ โดยที่ไม่ต้องค�ำนึงถึงรำยได้ที่จะได้รับ แต่เลือกท�ำงำนเพื่อ

เป็นงำนอดเิรกทีจ่ะช่วยให้ชวีติไม่เงยีบเหงำ ซึง่ควรเป็นอำชพีท่ีเรำสนใจ

หรืออยำกท�ำ พอหลังเกษียณก็ถือเป็นโอกำสที่ดีเพื่อเริ่มต้นท�ำในสิ่งที่เรำ

สนใจ แล้วอำชีพหลังเกษียณอะไรบ้ำงที่เหมำะกับคนวัยนี้ มำดูกัน

  F นักเขียน/คอลัมนิสต์ จัดว่ำเป็นอำชีพยอดฮิตของวัยเกษียณเลยก็ว่ำได้ 

สำมำรถเริ่มด้วยกำรเขียนส่ิงที่เรำสนใจหรือถนัด แล้วส่งเรื่องที่เขียนไปให้

นิตยสำรหรือหนังสือพิมพ์พิจำรณำ เป็นต้น

  F อำจำรย์/วิทยำกร ตัวเลขอำยุท่ีเพิ่มขึ้นคงไม่ส�ำคัญเท่ำกับประสบกำรณ์ 

ที่สั่งสมมำนำน เรียกได้ว่ำเป็นคลังควำมรู้ที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับคนรุ่นใหม่

3 อ.
เกร็ดน่ารู้ด้านการลงทุน

 โดย ส�ำนักงำน กสจ.



หลงัจำกมกีำรแพร่ระบำดของโรคอุบตัใิหม่ ท่ีเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหเูป่ย์ สำธำรณรฐั
ประชำชนจีน ในขณะที่เรำอ่ำนข่ำวติดตำมสถำนกำรณ์เสมือนยังเป็นเรื่อง 

ห่ำงไกล ไม่กีส่ปัดำห์ต่อมำ องค์กำรอนำมยัโลก (WHO) ก็ได้มปีระกำศให้กำรแพร่ระบำด 
ของเชือ้ไวรสัโคโรนำสำยพันธุใ์หม่เป็น “กำรระบำดใหญ่” หรือ pandemic ณ วนัท่ี 
11 มนีำคม 2563 หลงัจำกวนัน้ันเป็นต้นมำ กำรใช้ชวีติของเรำทกุคนกไ็ด้รบัผลกระทบ
ไม่มำกก็น้อย หน้ำกำกผ้ำ หรอืหน้ำกำกอนำมยั เจลล้ำงมอืต่ำงๆ เริม่กลำยเป็นสิง่จ�ำเป็น
ในกำรด�ำรงชพี ทกุอย่ำงทีก่ล่ำวมำ ล้วนท�ำให้พวกเรำทกุคนมค่ีำใช้จ่ำยทีเ่พิม่ขึน้ ส�ำหรบั
ผูม้รีำยได้มำกอำจจะไม่ได้รู้สึกเดอืดร้อนเท่ำไรนกั แต่ส�ำหรบัผู้มรีำยได้น้อย-ปำนกลำง 
ผูค้นทีย่งัต้องหำเช้ำกนิค�ำ่ ต้องบอกตำมตรงว่ำรำยจ่ำยดงักล่ำวกระทบชีวิตเข้ำขัน้สำหัส
เลยทเีดยีว นอกจำกค่ำใช้จ่ำยทีเ่พ่ิมขึน้ รำยได้เรำกลบัลดลง ผูค้นเริม่จบัจ่ำยน้อยลง  
ห้ำงร้ำนต่ำงๆ มีลูกค้ำลดลงเน่ืองจำกผู้คนไม่ออกจำกบ้ำน บริษัทต่ำงๆ มีมำตรกำร 
ท�ำงำนจำกทีบ้่ำนเพือ่ลดอัตรำกำรแพร่เชือ้ ลกูจ้ำงพนกังำนบ้ำงตกงำน บ้ำงต้องหยดุงำน  
บ้ำงต้องลดเงนิเดอืน เรำคงต้องอยูใ่นสถำนกำรณ์เช่นน้ีไปจนกว่ำพวกเรำจะมภูีมคิุม้กัน 
วนันัน้ Covid-19 คงท�ำอะไรเรำไม่ได้ 
 พวกเรำไม่ได้ใช้แค่ภมูคุ้ิมกันทำงร่ำงกำยเท่ำนัน้ในกำรต่อสูกั้บโรคระบำด เรำยงัต้องใช้ 
ภมูคิุม้กันทำงกำรเงินในกำรเอำตวัรอดช่วงเวลำดงักล่ำวด้วย เรำต้องตัง้ค�ำถำมตวัเรำเอง
ว่ำหำกเรำถูกไล่ออก ลดเงนิเดอืน หรือขำดรำยได้จำกอำชีพเสริม เรำจะมีเงนิประทัง
ชวิีตไปได้นำนเท่ำไร ค�ำตอบทีไ่ด้คือ ภูมคิุม้กนัทำงกำรเงนิของเรำ บำงคนอำจจะสำมเดอืน 
หกเดือน ห้ำปี สิบปี ก็อยู่ที่ภูมิคุ้มกันเรำมำกน้อย หรือบำงคนอำจจะมีภูมิคุ้มกัน 
ทำงกำรเงนิน้อยจนอดตำยก่อนป่วยตำยกเ็ป็นไปได้

 3) อารมณ์ ให้มองโลกในแง่ดี ยอมรับควำมเป็นจริง มีชีวิต
อยูก่บัปัจจบัุน ยอมรบักำรเปลีย่นแปลงทำงสังคมและสภำพแวดล้อม 
อำจใช้หลักธรรมะเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ นอนหลับพักผ่อนให ้
เพียงพอ สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีให้กับบุคคลในครอบครัว

โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ผู้เกษยีณควรเตรยีมควำมพร้อมตนเองทัง้ทำงด้ำนสขุภำพร่ำงกำย และ
จิตใจ ซึ่งต้องค�ำนึงถึงตั้งแต่วัยหนุ่ม-สำว และวัยทอง เพรำะเมื่อถึง 

วัยเกษียณอำยุแล้วสุขภำพจะไม่ทรุดโทรมเร็วกว่ำที่ควรจะเป็น  
ลดกำรเจ็บป่วยจำกโรคเรือ้รงัต่ำงๆ ทีส่ำมำรถป้องกนัได้ด้วยกำรปฏบิตัิ 
ตำมหลัก 3 อ. ได้แก่ 

 1) อาหาร รับประทำนอำหำรให้ครบ 5 หมู่ และหลำกหลำย  
รวมถึงหลีกเลี่ยงอำหำรหวำน มัน เค็ม และอำหำรรสจัด เพ่ิมผักและ 
ผลไม้ เพื่อควบคุมน�้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

 ส�ำหรับท่ำนท่ีอยู่ในช่วงอำยุ 45-59 ปี ควรเพ่ิมกำรรับประทำน
อำหำรที่มีแคลเซียม เช่น ผักใบเขียวทุกชนิด นม ปลำเล็กปลำน้อย 
เป็นต้น เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน และเพิ่มอำหำรที่มีไฟโตเอสโตรเจน 
เช่น ถั่วเหลือง น�้ำเต้ำหู้ ฟักทอง ข้ำวกล้อง และควรลดอำหำรประเภท 
แป้ง น�้ำตำล ชำ กำแฟ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ 

ในกำรวำงแผนกำรเงิน มีเงินก้อนหนึ่งที่
ส�ำคัญมำก และเป็นเงนิก้อนแรกท่ีเรำทุกคนควรจะมี 
นั่นคือ เงินออมส�ำหรับใช้ในยำมฉุกเฉิน เงินออม 
ก้อนนีค้วรจะมปีรมิำณมำกพอทีจ่ะให้เรำใช้ชวีติได้
โดยไม่ล�ำบำกเป็นเวลำ 6 เดือน เงินก้อนนี้เอง 
ทีผู่เ้ขยีนเรยีกว่ำ “ภมูคิุม้กนัทำงกำรเงนิ” โดยเรำ
สำมำรถเร่ิมสร้ำงภมูคุ้ิมกนัทำงกำรเงนินีไ้ด้ทีบ้่ำน
โดยไม่ต้องไปโรงพยำบำล อันดับแรก เรำต้อง
บนัทกึรำยรบัรำยจ่ำยของเรำ ส�ำหรบัใครทีจ่ดบนัทึก 
อยูก่่อนแล้วกเ็อำผลรวมของจ�ำนวนรำยจ่ำย 6 เดอืน 
ล่ำสุด เป็นเป้ำหมำยในกำรออม ส�ำหรับใครที ่
เพิง่เร่ิมบนัทกึกเ็อำ 6 คณูค่ำใช้จ่ำยรำยเดอืน กจ็ะได้ 
เป้ำหมำยนั้นมำ และพยำยำมเก็บออมให้ครบ
จ�ำนวนให้ได้ มนัอำจไม่ง่ำย แต่มนัยำกว่ำมำกหำก
ในวนัท่ีจ�ำเป็นต้องใช้แล้วไม่มเีงินก้อนน้ี สิง่ส�ำคญั
อีกสิ่งหนึ่งคือ เรำต้องหมั่นส�ำรวจภูมิคุ ้มกัน
ทำงกำรเงินนีด้้วยว่ำค่ำใช้จ่ำยหกเดอืนเรำเพ่ิมขึน้
หรอืไม่ ค่ำใช้จ่ำยหกเดอืนของตวัเรำเองเมือ่สบิปี 
ท่ีแล้ว ไม่มทีำงเท่ำกบัค่ำใช้จ่ำยหกเดือนของตวัเรำเอง 
ในปัจจบุนั ดงันัน้ต้องคอยเตมิให้เตม็อยูเ่สมอ

เมือ่เรำมภีมูคิุม้กนัทำงกำรเงนิ เรำกต้็องหำ
ท่ีเกบ็รักษำภมูคุ้ิมกนันีไ้ว้ ซ่ึงนัน่กคื็อ ท่ีทีเ่บกิใช้ง่ำย 
มคีวำมคล่องตัวสงูๆ เพรำะเรำไม่มทีำงรูว่้ำเรำจะ
จ�ำเป็นต้องใช้มันเมื่อไหร่ เช่น ฝำกธนำคำรบัญชี 
ออมทรัพย์ ข้อพงึระวงัคือ ภมูคิุม้กนัทำงกำรเงนิอย่ำมี 
มำกจนเกินไป เงินส่วนที่เกินจำกเงินภูมิคุ ้มกัน 
ทำงกำรเงินควรแบ่งไปลงทุนในท่ีต่ำงๆ เพ่ือสร้ำง 
ผลตอบแทนให้มำกกว่ำอตัรำเงนิเฟ้อ

ในวันนี้พวกเรำยังมีโอกำสที่จะมีภูมิคุ้มกัน
ทำงกำรเงิน เพรำะผู้เขียนเชื่อว่ำ Covid-19 ไม่ใช่ 
โรคระบำดสดุท้ำยท่ีจะเกดิขึน้บนโลกน้ี

มีภูมิคุ้มกัน...
อย่ารอถึงวัน 
มีโรคระบาด

ก่อนเกษียณ

 2) ออกก�าลังกาย ควร 
ออกก�ำลงักำยหรอืกำยบรหิำรทุกวัน
หรืออย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 ครั้ง  
ครัง้ละ 30 นำท ีส�ำหรบัผูท้ีอ่ยูใ่นช่วง
อำยุ 45-59 ปี กำรเคลื่อนไหวและ 
ออกก�ำลงักำยทีเ่หมำะสมคอื เดนิเรว็ 
ป่ันจกัรยำน ร�ำมวยจีน ว่ำยน�ำ้ โยคะ 
เพรำะเมื่อเข้ำสู ่วัยเกษียณไม่ควร
ออกก�ำลังกำยท่ีใช ้แรงกระแทก  
โดยเฉพำะข้อเข่ำเพรำะจะท�ำให ้
เข่ำรบัน�ำ้หนกัมำกข้ึน จนเป็นสำเหตุ
ของข้อเข่ำเสื่อมก่อนวัยอันควร  

 “ทั้งนี้ กำรเตรียมสะสมเงินส�ำรองไว้ใช้จ่ำยหลัง
เกษียณอำยุ และประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำยในแต่ละ
เดือน จะช่วยลดปัญหำและภำวะเครียดจำกค่ำใช้จ่ำย 
ทีไ่ม่พอใช้ได้ รวมทัง้กำรเตรยีมควำมพร้อมของท่ีอยูอ่ำศยั 
จัดบ้ำนและสภำพแวดล้อมให้เหมำะสม โดยค�ำนงึถงึควำม
ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุและอันตรำยต่ำงๆ เช่น ใช้วัสดุ
กันลื่นในห้องน�้ำ มีรำวจับ ใช้โถส้วมแบบนั่งรำบ จัดบ้ำน
ให้โล่ง และอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก ส�ำหรับลูกหลำนและ
ญำติควรให้ควำมส�ำคัญกับผู้เกษียณอำยุเพรำะถือเป็น  
ผู้สูงอำยุประจ�ำบ้ำน ควรหำเวลำเพื่อพบปะหรือโทรศัพท์
ถำมทุกข์สุขก็จะช่วยให้ผู้เกษียณไม่เหงำและเกิดภำวะ 
ซึมเศร้ำ”

F ที่ปรึกษำบริษัท อำชีพนี้ต ้องอำศัย

ประสบกำรณ์ ควำมรูแ้ละควำมน่ำเชือ่ถอื เพรำะ

มหีน้ำทีใ่ห้ค�ำแนะน�ำ แต่กำรตดัสนิใจอยูท่ีบ่รษิทั

ผู้ว่ำจ้ำง โดยที่เรำไม่ต้องลงมือบริหำรกิจกำรเอง
F     เปิดร้ำนขำยของ หลำยคนไม่ชอบอยูบ้่ำน

เฉยๆ อำจดัดแปลงบ้ำนท่ีอยู ่อำศัยเป็นร้ำน 

ขำยของเล็กๆ น้อยๆ หรือชอบท�ำอำหำร ขนม 

หรือน�้ำผลไม ้ อำจลองท�ำให ้ เ พ่ือนฝูง หรือ 

เพื่อนบ้ำนทำน แล้วจึงลองท�ำขำย หรือถ้ำใคร 

ที่ชอบธรรมชำติ ชอบต้นไม้ ลองศึกษำและมองหำ

ลู่ทำงเปิดร้ำนขำยต้นไม้เล็กๆ ก็ท�ำให้ชีวิตบั้นปลำย

ได้อยู่กับสิ่งที่สนใจ
F ศิลปิน/วำดรูป กำรท�ำงำนศิลปะ เช่น งำน

ปั้น ภำพวำด ถือเป็นกำรฝึกสมำธิ ท�ำให้จิตใจสงบ 

รวมถึงมีโอกำสสร้ำงรำยได้ก้อนโตให้ตัวเรำ
F  นักลงทุนในตลำดหุ้น อำจจะดูผิดกฎไปสัก 

เล็กน้อย เพรำะตำมกฎของกำรลงทุนแล้ว ยิ่งตัวเลข

อำยุสูงข้ึน ยิ่งควรลดกำรลงทุนในตลำดหุ้นให้น้อยลง 

เพรำะถือเป็นกำรลงทุนที่มีควำมเสี่ยงสูง แต่ก็มี 

หลำยคนลงทุนจริงจังกว่ำตอนที่ท�ำงำนประจ�ำเสียอีก 

เพยีงแต่จะต้องรูจ้กัประเมนิก�ำลงัของตวัเองและจดัสรร

เงินมำลงทุนอย่ำงเหมำะสม 
F   อยู่อย่ำงพอเพียงด้วยกำรท�ำเกษตรกรรมในช่วง

บ้ันปลำย ท�ำสวนท�ำไร่ หรือปลูกผักแบบเน้นเก็บกิน  

ท่ีเหลือค ่อยขำย แต ่สิ่ งหนึ่งที่ต ้องไม ่ ลืมนึกถึงคือ  

พื้นฐำนงำนเดิม เพรำะถ้ำเคยนั่งท�ำงำนอยู่แต่ในออฟฟิศ 

กำรท�ำไร่ท�ำสวนในช่วงบ้ันปลำยก็คงไม่ใช่เรื่องง่ำยๆ  

หำกไม่มีประสบกำรณ์มำก่อน

 สิ่งส�ำคัญในกำรเลือกอำชีพหลังเกษียณ คือ “เลือก

อำชีพท่ีท�ำแล้วมคีวำมสขุ เหมำะกบัวยัและสภำพร่ำงกำย” 

อย่ำเลอืกงำนท่ีต้องออกแรงมำกหรือโหมงำนหนกั จรงิๆ แล้ว 

งำนท่ีท�ำหลังเกษียณจะยึดเป็นอำชีพ หรือเป็นงำนอดิเรก

ก็ได้ แต่ขอให้ท�ำอะไรก็ได้ที่ท�ำแล้วมีควำมสุข

อาชีพหลังเกษียณ 
(จะท�าอะไรบ้าง?)

โดย บริษัท ธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน)

อ าชีพหลังเกษียณมีหลากหลาย

อาชพี แต่มบีางอาชพีทีส่ามารถสร้าง

รายได้หลังเกษียณให้เราได้อย่างสม�่าเสมอ 

ทั้งนี้ต้องมีการวางแผนเตรียมพร้อมแต่เนิ่นๆ 

ก่อนเกษียณ เช่น มีบ้านหรือมีคอนโดให้เช่า  

ซึ่งต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ยังมีเรี่ยวแรงท�างาน 

โดยผ่อนเก็บไว้ อย่างไรก็ตาม อย่าลืมพิจารณา

เรื่องของท�าเล หรืออาจแบ่งพื้นท่ีในบ้านให้คนเช่า  

เช่น ให้เช่าพืน้ทีช่ัน้ล่าง หรอืให้เช่าหน้าบ้าน เพือ่ท�าเป็น

ร้านค้าขายของ แบบน้ีก็ช่วยให้รายได้เพิ่มเข้ามาให้เรา

ใช้จ่ายยามเกษียณได้มากขึ้น

 นอกจำกน้ี หลังเกษียณแล้ว เรำสำมำรถเลือกท�ำงำนหรือ 

มีอำชีพได้ โดยที่ไม่ต้องค�ำนึงถึงรำยได้ที่จะได้รับ แต่เลือกท�ำงำนเพื่อ

เป็นงำนอดเิรกทีจ่ะช่วยให้ชวีติไม่เงยีบเหงำ ซึง่ควรเป็นอำชพีท่ีเรำสนใจ

หรืออยำกท�ำ พอหลังเกษียณก็ถือเป็นโอกำสที่ดีเพื่อเริ่มต้นท�ำในสิ่งที่เรำ

สนใจ แล้วอำชีพหลังเกษียณอะไรบ้ำงที่เหมำะกับคนวัยนี้ มำดูกัน

  F นักเขียน/คอลัมนิสต์ จัดว่ำเป็นอำชีพยอดฮิตของวัยเกษียณเลยก็ว่ำได้ 

สำมำรถเริ่มด้วยกำรเขียนสิ่งที่เรำสนใจหรือถนัด แล้วส่งเรื่องท่ีเขียนไปให้

นิตยสำรหรือหนังสือพิมพ์พิจำรณำ เป็นต้น

  F อำจำรย์/วิทยำกร ตัวเลขอำยุท่ีเพิ่มขึ้นคงไม่ส�ำคัญเท่ำกับประสบกำรณ์ 

ที่สั่งสมมำนำน เรียกได้ว่ำเป็นคลังควำมรู้ที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับคนรุ่นใหม่

3 อ.
เกร็ดน่ารู้ด้านการลงทุน

 โดย ส�ำนักงำน กสจ.



กฎหมายน่ารู้   
โดย  ส�ำนักงำน กสจ. 

ซึ่งหลายท่านอาจทราบกันมาบ้างแล้ว หรืออาจจะยังไม่ทราบกันว่าประเทศไทย 
เราเริม่มกีารใช้กฎหมายใหม่ PDPA หรอื พ.ร.บ.คุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาส่งผลต่อประชาชน องค์กรต่างๆ ทั้งภาค
รัฐและเอกชน ต้องมีการปรับตัว และให้ความส�าคัญ
 ข้อมลูส่วนบคุคล หรอื “Personal Data” คืออะไร ค�าถามนีม้คี�าตอบทีห่ลากหลาย 
กว้างมาก หลกัง่ายๆ คอื อะไรกไ็ด้ทีท่�าให้สามารถรูถ้งึบคุคลคนหนึง่ได้ไม่ว่าทางตรง  
หรือทางอ้อม ที่สามารถท�าให้ระบุตัวตนของบุคคลได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล 
อายุ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย ประวัติ 
การศึกษา/การท�างาน สถานที่ท�างาน ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ แต่ไม่รวมถึง
ข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรม เป็นต้น และรวมถึงข้อมูลที่ส่งผลกระทบทางอ้อม เช่น 
พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลด้านสุขภาพ ความเห็นทางด้านการเมือง ความเช่ือในด้าน 
ศาสนา เป็นต้น

 ซึง่ข้อมลูมคีวามเสีย่งในด้านของความ
ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงในเรื่องของ 
การขโมยตัวตน การถูกติดตาม สะกดรอย 
หรือการน�าข้อมูลต่างๆ ไปขาย ไปใช้ 
ในการท�าการตลาดหรอืการวเิคราะห์ข้อมลู 
ที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อเจ้าของข้อมูล 
โดยเจ้าของข้อมลูยงัไม่ได้รบัความยนิยอม
 ดังนั้น ข้อมูลของสมาชิก กสจ. ที่ได้
ระบุตอนสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก กสจ. 
นั้น เปรียบเสมือนได้ให้ความยินยอม 
ในการเป ิดเผยข ้อมูล ในการเก็บ
รวบรวม การน�ามาใช้ และการเปิดเผย
ข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อใช ้
ในการท�าระบบฐานข้อมูลสมาชิกกองทุน 
ซึ่งมีไว้เพ่ือจัดท�าฐานข้อมูลสมาชิกและ
ติดตามงานที่ เ ก่ียวข ้องกับการบริหาร
จัดการงานทะเบียนสมาชิก กสจ. เท่านั้น 
 และเพื่อความสบายใจว่าข้อมูล 
ที่ท่านให้มาน้ัน กสจ. หรือบริษัทที่ทาง
กองทุนว่าจ้างนั้น มีความน่าเชื่อถือไหม 
ทางกองทนุมผีูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล 
มีระบบ วิธีในการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล มีการจ�ากัดบุคคลที่จะมีสิทธิ
เข้าถึงข้อมูลได้

PD “Personal Data” หรือ “ข้อมูลส่วนบุคคล” 
PA “Protection Act” หรือ มาตรการและการคุ้มครอง
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  หรือ
PDPA (Personal Data Protection Act) 

 แต่ PDPA ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะเรื่องข้อมูลรั่วไหลจาก
การถกูโจมตล้ีวงข้อมลูโดยผูไ้ม่ประสงค์ดี แต่ยงัรวมไปถึงการ
ขออนุญาตเจ้าของข้อมูลก่อนที่จะน�าข้อมูลของเจ้าของ
ข้อมูลไปใช้ในการท�าการตลาดหรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะ
ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อเจ้าของข้อมูล 
 กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับการเก็บรวมรวม ใช ้ 
เปิดเผยและ/หรอืโอนข้อมลูส่วนบุคคลของบุคคลในประเทศไทย 
ซึ่งจะต้องมีการตั้งมาตรการในการจัดการ ในการปกป้อง
ข้อมูลของผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิส่วนตัว การขอความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผย นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูล 
ส่วนบุคคล รวมไปถึงจัดท�าและเก็บรักษาบันทึกรายการ
กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ

  และขอบอกให้ท่านสมาชิกไว้ใจว่า 
กสจ. ให้ความส�าคญัเรือ่งการป้องกนั 
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้รั่วไหลจนเกิด
ผลกระทบกับเจ้าของข้อมูลซึ่งก็คือ 
สมาชิก กสจ.

โครงการสมัมนา ประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชกิ และเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิาน กสจ.

โครงการอบรมเพือ่พฒันาสมาชกิ กสจ.

จังหวัดเชียงราย ล�าปาง พะเยา น่าน เชียงใหม่ ล�าพูน และแพร่ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 
ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย

จังหวัดขอนแก่น วันท่ี 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

กิจกรรม
กสจ. 

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

กองทุนส�ำรองเลีย้งชีพส�ำหรบัลูกจ้ำงประจ�ำของส่วนรำชกำร  ซึง่จดทะเบยีนแล้ว  ปีที ่23 ฉบบัที ่2 ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563

บรรณาธิการ นำยวิสิฐำ  ตั้งจิตนบ      ผู้ช่วยบรรณาธิการ นำงสำวธีรกำนต์  ปิงใจ     กองบรรณาธิการ เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำน  กสจ. 
ที่ปรึกษา     

นำยประเสริฐ  บุญเรือง นำงแก้วกำญจน์  วสุพรพงศ์ นำยบุญชู  ประสพกิจถำวร นำงสำวพรวสำ  ศิรินุพงศ์ นำยพัชระ  ตั้งพำนิช  
นำยแพทย์สุระ  วิเศษศักดิ์ นำยไว  คงทวี   นำยสุทธิ  สุโกศล    นำยวุฒิศักดิ์  ณ อุบล   นำยจรัญ  เหมือนแขยด     

นำยสมชำย  สุดลอย นำยศุภชัย  เครือเมฆ นำยสมคิด  ชินทรักษำ     ดร. ยุพำ  วีระทรัพย์     นำยมนัส  สมบูรณ์จันทร์
จัดท�าโดย กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับลูกจ้ำงประจ�ำของส่วนรำชกำร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  

 อำคำรเดอะ ไนน์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำมเก้ำ (อำคำรเอ) ชัน้ 23 เลขท่ี 33/4 ถนนพระรำม9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรงุเทพฯ 10310
 www.gpef.or.th โทร. 0 2168 1101-6    Fax 0 2168 1107-8 

พิมพ์ที่  บริษัท ธนอรุณกำรพิมพ์ จ�ำกัด  โทร. 0 2282 6033-4  โทรสำร 0 2280 2187-8

ในช ่วงคร่ึงป ีแรกน้ีมี เรื่องราวมากมายเกิดขึ้นกับ
ประเทศไทยของเรา ก็คือ การแพร่ระบาดของโรค 
อุบัติใหม่ไวรัสโคโรนา หรอืโควดิ-19 ทีส่่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทย

สวัสดีครับ 
สมาชิก กสจ. 

 จากวิกฤตดังกล่าว ท�าให้เราได้รู้จักค�าว่า “วิถีชีวิตใหม่” “New Normal” ซึง่เป็น 
การด�าเนนิชวีติทีท่กุคนต้องมกีารปรบัตวั จนท�าให้เป็นเรื่องปกติ
 คณะกรรมการ กสจ. ก็เช่นเดียวกัน เราไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
จงึได้ด�าเนนิการปรบักลยทุธ์การลงทนุให้มีความยดืหยุน่ เหมาะสม รองรบัสถานการณ์
ดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ และตระหนักถึงผลตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับ 
 กระผมในนามประธานกรรมการ กสจ. ขอให้ทกุท่านมัน่ใจว่า ผลการด�าเนินงานของ 
กสจ. จะเติบโต มั่นคงได้ในระยะยาว 

นายประเสริฐ บุญเรือง
ประธำนกรรมกำร

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับลูกจ้ำงประจ�ำของส่วนรำชกำร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กสจ. ยังคงเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ทุกวันในเวลาราชการ  
หากลูกจ้างประจ�าท่านใดสนใจ สามารถศึกษารายละเอียด 

กองทุนฯ ก่อนการตดัสนิใจ และสมคัรได้กับเจ้าหน้าท่ีปฏบิตังิาน 
กสจ. ประจ�าหน่วยงานของท่าน ไม่ว่าท่านจะมีอายุราชการ 

เหลือกี่ปี ก็สามารถสมัครสมาชิก กสจ. ได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ 0 2168 1101-6

วำรสำรข่ำว กสจ. ฉบับน้ี  ส�ำนักงำน 

กสจ. ได้รวบรวมภำพกิจกรรม บทควำม 

และสำรประโยชน์ต่ำงๆ ส�ำหรับทุกท่ำน 

อกีเช่นเคย ดังนี ้“ขัน้ตอนกำรขอรบัเงนิ กสจ.” “มภีมูคิุม้กนั

อย่ำรอถงึวนัมโีรคระบำด” “3 อ. ก่อนเกษยีณ” “อำชพี 

หลงัเกษยีณ (จะท�ำอะไรบ้ำง?)” “5 ข้อควรระวงักำรใช้

ตงัค์หลงัเกษยีณ” รวมถงึบทควำมกฎหมำย “PDPA  

(Personal Data Protection Act) มำตรกำรและ 

กำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล” 

สมำชิก กสจ. ทุกท่ำน ยังคงได้รับใบรำยงำน

รำยตัวสรุปยอดเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (State-

ment of Account) ที่ทำงส�ำนักงำน กสจ. ได้ส่งมำ

พร้อมกับวำรสำรข่ำวฉบับนี้เป็นประจ�ำเช่นเคย 

เพรำะนอกจำกว่ำท่ำนจะได้รับทรำบยอดเงินที่ท่ำน

ออมกับทำง กสจ. มำโดยตลอดแล้ว ท่ำนยังสำมำรถ

น�ำไปใช้เป็นหลักฐำนในกำรยื่นแบบกำรค�ำนวณ 

ภำษีเงินได้ เพื่อน�ำเงินสะสมท่ีได้น�ำส่งเข้ำกองทุน 

ไปลดหย่อนภำษีเงินได้ประจ�ำปีอีกด้วย

 กสจ. @gpef

โดย งานทะเบียนสมาชิก กสจ.

 บรษิทัหลักทรพัย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) (“บรษิทั”) ซ่ึงท�ำหน้ำทีดู่แลงำนทะเบยีนสมำชิก กองทุนส�ำรองเลีย้งชีพ 
ส�ำหรับลูกจ้ำงประจ�ำของส่วนรำชกำร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้เห็นถึงควำมส�ำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิก กสจ.  ที่ได้มอบให้แก่
บริษัทด้วยควำมไว้วำงใจ และเพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 
พฤษภำคม 2563 ในกำรรบัรองสทิธขิองบุคคลทีจ่ะต้องได้รบัควำมคุม้ครองเกีย่วกบักำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (ประมวลผล) ข้อมลู
ส่วนบคุคล  บรษิทัได้จดัส่งจดหมำยถงึท่ำน ในเร่ืองกำรแจ้งกำรประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้ำของบรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทนุ 
กรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน) ภำยใต้พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้สมำชิกทรำบ และเข้ำใจในวัตถุประสงค์  
วิธีกำรเกบ็รวบรวม ประมวลผล ใช้และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของสมำชิกในส่วนทีเ่กีย่วกบักำรให้บรกิำรงำนทะเบยีนสมำชิกของบรษิทั 
 เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจให้กับสมำชิก บริษัทขอแจ้งให้ทรำบว่ำบริษัทมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทมีกำร
จัดกำรทั้งที่เป็นรูปแบบเอกสำร (Hard Copy) รวมถึงด้ำนอิเล็กทรอนิกส์ และเทคนิคที่จะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกจำกกำร
เข้ำถึงโดยมิได้รับอนุญำต บริษัทมีกำรควบคุมและกลไกที่ออกแบบมำเพื่อตรวจจับ และกู้ข้อมูลกลับคืนในกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์
 ท่ำนสำมำรถศกึษำเพิม่เติมเรือ่งสทิธขิองเจ้ำของข้อมลูส่วนบคุคลได้บนเว็บไซต์ของบรษิทั www.ktam.co.th  หรือมีข้อสงสยัเกีย่วกบั 
กำรประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทท่ำนสำมำรถติดต่อได้ที่ : บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน) เลขที่ 1 
อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์ ช้ัน 32 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 โทรศัพท์ 0-2686-6100  
Email: Privacy@ktam.co.th  Website: www.ktam.co.th 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนของงานทะเบียนสมาชิก โดย บริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก

กสจ. 
กองทนุส ำรองเลี้ยงชพีส ำหรบัลกูจำ้งประจ ำของสว่นรำชกำร ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 

พ่ีฮกูลงทนุ 
GPEF 

ฝ่ายทะเบียนสมาชิก กสจ. โทร 02-168-1101 ตอ่ 109  โทรสำร 02-168-1107 www.gpef.or.th  

ขัน้ตอนการขอรบัเงิน กสจ. 
สมำชกิ กสจ. ที่เกษยีณอำยรุำชกำร  

เตรียมเอกสำรเพื่อประกอบกำรย่ืนเร่ืองขอรับเงนิ ดงันี ้

แบบ กสจ. 004/1 

ส าเนาค าสัง่/ 

ส าเนาบตัรประชาชน 

ส าเนาหนา้สมดุ 

ตวัจรงิ 

เจา้หนา้ท่ี 

สมาชิก 

บญัชีออมทรพัย ์

เจา้หนา้ท่ีรวบรวมเอกสาร แลว้สง่มาท่ี 
ต ู ้ปณ.543 ปณจ.บางรกั 

 กรงุเทพฯ 10500 

อยา่ลืม 
เอกสารตอ้งรบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุฉบบันะ 

!! 

ประกาศเกษียณ 

บญัชีธนาคาร 

รบัรองเอกสาร 

ไดท้กุธนาคาร 

รบัรองเอกสาร 



กฎหมายน่ารู้   
โดย  ส�ำนักงำน กสจ. 

ซึ่งหลายท่านอาจทราบกันมาบ้างแล้ว หรืออาจจะยังไม่ทราบกันว่าประเทศไทย 
เราเริม่มกีารใช้กฎหมายใหม่ PDPA หรอื พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาส่งผลต่อประชาชน องค์กรต่างๆ ทั้งภาค
รัฐและเอกชน ต้องมีการปรับตัว และให้ความส�าคัญ
 ข้อมลูส่วนบคุคล หรอื “Personal Data” คอือะไร ค�าถามนีม้คี�าตอบท่ีหลากหลาย 
กว้างมาก หลกัง่ายๆ คอื อะไรกไ็ด้ทีท่�าให้สามารถรูถ้งึบคุคลคนหนึง่ได้ไม่ว่าทางตรง  
หรือทางอ้อม ที่สามารถท�าให้ระบุตัวตนของบุคคลได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล 
อายุ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย ประวัติ 
การศึกษา/การท�างาน สถานที่ท�างาน ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ แต่ไม่รวมถึง
ข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรม เป็นต้น และรวมถึงข้อมูลที่ส่งผลกระทบทางอ้อม เช่น 
พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลด้านสุขภาพ ความเห็นทางด้านการเมือง ความเชื่อในด้าน 
ศาสนา เป็นต้น

 ซึง่ข้อมลูมคีวามเสีย่งในด้านของความ
ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงในเรื่องของ 
การขโมยตัวตน การถูกติดตาม สะกดรอย 
หรือการน�าข้อมูลต่างๆ ไปขาย ไปใช้ 
ในการท�าการตลาดหรอืการวเิคราะห์ข้อมลู 
ที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อเจ้าของข้อมูล 
โดยเจ้าของข้อมลูยงัไม่ได้รบัความยนิยอม
 ดังนั้น ข้อมูลของสมาชิก กสจ. ที่ได้
ระบุตอนสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก กสจ. 
นั้น เปรียบเสมือนได้ให้ความยินยอม 
ในการเป ิดเผยข ้อมูล ในการเก็บ
รวบรวม การน�ามาใช้ และการเปิดเผย
ข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อใช ้
ในการท�าระบบฐานข้อมูลสมาชิกกองทุน 
ซึ่งมีไว้เพ่ือจัดท�าฐานข้อมูลสมาชิกและ
ติดตามงานที่ เกี่ยวข ้องกับการบริหาร
จัดการงานทะเบียนสมาชิก กสจ. เท่านั้น 
 และเพื่อความสบายใจว่าข้อมูล 
ท่ีท่านให้มาน้ัน กสจ. หรือบริษัทที่ทาง
กองทุนว่าจ้างนั้น มีความน่าเชื่อถือไหม 
ทางกองทนุมผีูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล 
มีระบบ วิธีในการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล มีการจ�ากัดบุคคลท่ีจะมีสิทธิ
เข้าถึงข้อมูลได้

PD “Personal Data” หรือ “ข้อมูลส่วนบุคคล” 
PA “Protection Act” หรือ มาตรการและการคุ้มครอง
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  หรือ
PDPA (Personal Data Protection Act) 

 แต่ PDPA ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะเรื่องข้อมูลรั่วไหลจาก
การถกูโจมตีล้วงข้อมลูโดยผูไ้ม่ประสงค์ดี แต่ยงัรวมไปถึงการ
ขออนุญาตเจ้าของข้อมูลก่อนที่จะน�าข้อมูลของเจ้าของ
ข้อมูลไปใช้ในการท�าการตลาดหรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะ
ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อเจ้าของข้อมูล 
 กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับการเก็บรวมรวม ใช ้ 
เปิดเผยและ/หรอืโอนข้อมลูส่วนบคุคลของบคุคลในประเทศไทย 
ซึ่งจะต้องมีการตั้งมาตรการในการจัดการ ในการปกป้อง
ข้อมูลของผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิส่วนตัว การขอความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผย นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูล 
ส่วนบุคคล รวมไปถึงจัดท�าและเก็บรักษาบันทึกรายการ
กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ

  และขอบอกให้ท่านสมาชิกไว้ใจว่า 
กสจ. ให้ความส�าคญัเรือ่งการป้องกนั 
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้รั่วไหลจนเกิด
ผลกระทบกับเจ้าของข้อมูลซึ่งก็คือ 
สมาชิก กสจ.

โครงการสมัมนา ประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชกิ และเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิาน กสจ.

โครงการอบรมเพือ่พฒันาสมาชกิ กสจ.

จังหวัดเชียงราย ล�าปาง พะเยา น่าน เชียงใหม่ ล�าพูน และแพร่ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 
ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย

จังหวัดขอนแก่น วันท่ี 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

กิจกรรม
กสจ. 

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

กองทุนส�ำรองเลีย้งชีพส�ำหรบัลูกจ้ำงประจ�ำของส่วนรำชกำร  ซึง่จดทะเบยีนแล้ว  ปีที ่23 ฉบบัที ่2 ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563

บรรณาธิการ นำยวิสิฐำ  ตั้งจิตนบ      ผู้ช่วยบรรณาธิการ นำงสำวธีรกำนต์  ปิงใจ     กองบรรณาธิการ เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำน  กสจ. 
ที่ปรึกษา     

นำยประเสริฐ  บุญเรือง นำงแก้วกำญจน์  วสุพรพงศ์ นำยบุญชู  ประสพกิจถำวร นำงสำวพรวสำ  ศิรินุพงศ์ นำยพัชระ  ตั้งพำนิช  
นำยแพทย์สุระ  วิเศษศักดิ์ นำยไว  คงทวี   นำยสุทธิ  สุโกศล    นำยวุฒิศักดิ์  ณ อุบล   นำยจรัญ  เหมือนแขยด     

นำยสมชำย  สุดลอย นำยศุภชัย  เครือเมฆ นำยสมคิด  ชินทรักษำ     ดร. ยุพำ  วีระทรัพย์     นำยมนัส  สมบูรณ์จันทร์
จัดท�าโดย กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับลูกจ้ำงประจ�ำของส่วนรำชกำร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  

 อำคำรเดอะ ไนน์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำมเก้ำ (อำคำรเอ) ชัน้ 23 เลขที ่33/4 ถนนพระรำม9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรงุเทพฯ 10310
 www.gpef.or.th โทร. 0 2168 1101-6    Fax 0 2168 1107-8 

พิมพ์ที่  บริษัท ธนอรุณกำรพิมพ์ จ�ำกัด  โทร. 0 2282 6033-4  โทรสำร 0 2280 2187-8

ในช ่วงคร่ึงป ีแรกน้ีมี เรื่องราวมากมายเกิดขึ้นกับ
ประเทศไทยของเรา ก็คือ การแพร่ระบาดของโรค 
อุบัติใหม่ไวรัสโคโรนา หรอืโควดิ-19 ทีส่่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทย

สวัสดีครับ 
สมาชิก กสจ. 

 จากวิกฤตดังกล่าว ท�าให้เราได้รู้จักค�าว่า “วิถีชีวิตใหม่” “New Normal” ซ่ึงเป็น 
การด�าเนนิชวีติทีท่กุคนต้องมกีารปรบัตวั จนท�าให้เป็นเรื่องปกติ
 คณะกรรมการ กสจ. ก็เช่นเดียวกัน เราไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
จงึได้ด�าเนนิการปรบักลยทุธ์การลงทนุให้มีความยดืหยุน่ เหมาะสม รองรบัสถานการณ์
ดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ และตระหนักถึงผลตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับ 
 กระผมในนามประธานกรรมการ กสจ. ขอให้ทกุท่านมัน่ใจว่า ผลการด�าเนินงานของ 
กสจ. จะเติบโต มั่นคงได้ในระยะยาว 

นายประเสริฐ บุญเรือง
ประธำนกรรมกำร

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับลูกจ้ำงประจ�ำของส่วนรำชกำร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กสจ. ยังคงเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ทุกวันในเวลาราชการ  
หากลูกจ้างประจ�าท่านใดสนใจ สามารถศึกษารายละเอียด 

กองทุนฯ ก่อนการตดัสนิใจ และสมคัรได้กับเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิาน 
กสจ. ประจ�าหน่วยงานของท่าน ไม่ว่าท่านจะมีอายุราชการ 

เหลือกี่ปี ก็สามารถสมัครสมาชิก กสจ. ได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ 0 2168 1101-6

วำรสำรข่ำว กสจ. ฉบับนี ้ ส�ำนกังำน 

กสจ. ได้รวบรวมภำพกิจกรรม บทควำม 

และสำรประโยชน์ต่ำงๆ ส�ำหรับทุกท่ำน 

อกีเช่นเคย ดังนี ้“ขัน้ตอนกำรขอรบัเงนิ กสจ.” “มภีมูคิุม้กนั

อย่ำรอถงึวนัมโีรคระบำด” “3 อ. ก่อนเกษยีณ” “อำชพี 

หลงัเกษยีณ (จะท�ำอะไรบ้ำง?)” “5 ข้อควรระวงักำรใช้

ตงัค์หลงัเกษยีณ” รวมถงึบทควำมกฎหมำย “PDPA  

(Personal Data Protection Act) มำตรกำรและ 

กำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล” 

สมำชิก กสจ. ทุกท่ำน ยังคงได้รับใบรำยงำน

รำยตัวสรุปยอดเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (State-

ment of Account) ที่ทำงส�ำนักงำน กสจ. ได้ส่งมำ

พร้อมกับวำรสำรข่ำวฉบับนี้เป็นประจ�ำเช่นเคย 

เพรำะนอกจำกว่ำท่ำนจะได้รับทรำบยอดเงินที่ท่ำน

ออมกับทำง กสจ. มำโดยตลอดแล้ว ท่ำนยังสำมำรถ

น�ำไปใช้เป็นหลักฐำนในกำรยื่นแบบกำรค�ำนวณ 

ภำษีเงินได้ เพื่อน�ำเงินสะสมท่ีได้น�ำส่งเข้ำกองทุน 

ไปลดหย่อนภำษีเงินได้ประจ�ำปีอีกด้วย

 กสจ. @gpef

โดย งานทะเบียนสมาชิก กสจ.

 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ซึง่ท�ำหน้ำทีด่แูลงำนทะเบยีนสมำชิก กองทุนส�ำรองเลีย้งชีพ 
ส�ำหรับลูกจ้ำงประจ�ำของส่วนรำชกำร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้เห็นถึงควำมส�ำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิก กสจ.  ที่ได้มอบให้แก่
บริษัทด้วยควำมไว้วำงใจ และเพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 
พฤษภำคม 2563 ในกำรรบัรองสิทธขิองบุคคลท่ีจะต้องได้รบัควำมคุ้มครองเกีย่วกบักำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (ประมวลผล) ข้อมลู
ส่วนบคุคล  บรษิทัได้จดัส่งจดหมำยถงึท่ำน ในเร่ืองกำรแจ้งกำรประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้ำของบรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทนุ 
กรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน) ภำยใต้พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้สมำชิกทรำบ และเข้ำใจในวัตถุประสงค์  
วธิกีำรเกบ็รวบรวม ประมวลผล ใช้และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของสมำชกิในส่วนทีเ่กีย่วกบักำรให้บรกิำรงำนทะเบยีนสมำชิกของบรษิทั 
 เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจให้กับสมำชิก บริษัทขอแจ้งให้ทรำบว่ำบริษัทมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทมีกำร
จัดกำรทั้งที่เป็นรูปแบบเอกสำร (Hard Copy) รวมถึงด้ำนอิเล็กทรอนิกส์ และเทคนิคที่จะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกจำกกำร
เข้ำถึงโดยมิได้รับอนุญำต บริษัทมีกำรควบคุมและกลไกที่ออกแบบมำเพื่อตรวจจับ และกู้ข้อมูลกลับคืนในกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์
 ท่ำนสำมำรถศกึษำเพิม่เติมเรือ่งสทิธขิองเจ้ำของข้อมลูส่วนบคุคลได้บนเว็บไซต์ของบรษิทั www.ktam.co.th  หรือมีข้อสงสยัเกีย่วกบั 
กำรประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทท่ำนสำมำรถติดต่อได้ที่ : บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน) เลขที่ 1 
อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 โทรศัพท์ 0-2686-6100  
Email: Privacy@ktam.co.th  Website: www.ktam.co.th 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนของงานทะเบียนสมาชิก โดย บริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก

กสจ. 
กองทนุส ำรองเลี้ยงชพีส ำหรบัลกูจำ้งประจ ำของสว่นรำชกำร ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 

พ่ีฮกูลงทนุ 
GPEF 

ฝ่ายทะเบียนสมาชิก กสจ. โทร 02-168-1101 ตอ่ 109  โทรสำร 02-168-1107 www.gpef.or.th  

ขัน้ตอนการขอรบัเงิน กสจ. 
สมำชกิ กสจ. ที่เกษยีณอำยรุำชกำร  

เตรียมเอกสำรเพื่อประกอบกำรย่ืนเร่ืองขอรับเงนิ ดงันี ้

แบบ กสจ. 004/1 

ส าเนาค าสัง่/ 

ส าเนาบตัรประชาชน 

ส าเนาหนา้สมดุ 

ตวัจรงิ 

เจา้หนา้ท่ี 

สมาชิก 

บญัชีออมทรพัย ์

เจา้หนา้ท่ีรวบรวมเอกสาร แลว้สง่มาท่ี 
ต ู ้ปณ.543 ปณจ.บางรกั 

 กรงุเทพฯ 10500 

อยา่ลืม 
เอกสารตอ้งรบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุฉบบันะ 

!! 

ประกาศเกษียณ 

บญัชีธนาคาร 

รบัรองเอกสาร 

ไดท้กุธนาคาร 

รบัรองเอกสาร 



กฎหมายน่ารู้   
โดย  ส�ำนักงำน กสจ. 

ซึ่งหลายท่านอาจทราบกันมาบ้างแล้ว หรืออาจจะยังไม่ทราบกันว่าประเทศไทย 
เราเริม่มกีารใช้กฎหมายใหม่ PDPA หรอื พ.ร.บ.คุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาส่งผลต่อประชาชน องค์กรต่างๆ ทั้งภาค
รัฐและเอกชน ต้องมีการปรับตัว และให้ความส�าคัญ
 ข้อมลูส่วนบุคคล หรอื “Personal Data” คอือะไร ค�าถามนีม้คี�าตอบท่ีหลากหลาย 
กว้างมาก หลกัง่ายๆ คอื อะไรกไ็ด้ทีท่�าให้สามารถรูถ้งึบคุคลคนหนึง่ได้ไม่ว่าทางตรง  
หรือทางอ้อม ที่สามารถท�าให้ระบุตัวตนของบุคคลได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล 
อายุ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย ประวัติ 
การศึกษา/การท�างาน สถานที่ท�างาน ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ แต่ไม่รวมถึง
ข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรม เป็นต้น และรวมถึงข้อมูลที่ส่งผลกระทบทางอ้อม เช่น 
พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลด้านสุขภาพ ความเห็นทางด้านการเมือง ความเชื่อในด้าน 
ศาสนา เป็นต้น

 ซึง่ข้อมูลมีความเสีย่งในด้านของความ
ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงในเร่ืองของ 
การขโมยตัวตน การถูกติดตาม สะกดรอย 
หรือการน�าข้อมูลต่างๆ ไปขาย ไปใช้ 
ในการท�าการตลาดหรอืการวเิคราะห์ข้อมลู 
ที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อเจ้าของข้อมูล 
โดยเจ้าของข้อมลูยงัไม่ได้รบัความยนิยอม
 ดังนั้น ข้อมูลของสมาชิก กสจ. ที่ได้
ระบุตอนสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก กสจ. 
นั้น เปรียบเสมือนได้ให้ความยินยอม 
ในการเป ิดเผยข ้อมูล ในการเก็บ
รวบรวม การน�ามาใช้ และการเปิดเผย
ข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อใช ้
ในการท�าระบบฐานข้อมูลสมาชิกกองทุน 
ซึ่งมีไว้เพ่ือจัดท�าฐานข้อมูลสมาชิกและ
ติดตามงานที่ เกี่ยวข ้องกับการบริหาร
จัดการงานทะเบียนสมาชิก กสจ. เท่านั้น 
 และเพื่อความสบายใจว่าข้อมูล 
ที่ท่านให้มาน้ัน กสจ. หรือบริษัทที่ทาง
กองทุนว่าจ้างนั้น มีความน่าเชื่อถือไหม 
ทางกองทนุมผีูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล 
มีระบบ วิธีในการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล มีการจ�ากัดบุคคลที่จะมีสิทธิ
เข้าถึงข้อมูลได้

PD “Personal Data” หรือ “ข้อมูลส่วนบุคคล” 
PA “Protection Act” หรือ มาตรการและการคุ้มครอง
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  หรือ
PDPA (Personal Data Protection Act) 

 แต่ PDPA ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะเรื่องข้อมูลรั่วไหลจาก
การถกูโจมตล้ีวงข้อมลูโดยผูไ้ม่ประสงค์ดี แต่ยงัรวมไปถึงการ
ขออนุญาตเจ้าของข้อมูลก่อนที่จะน�าข้อมูลของเจ้าของ
ข้อมูลไปใช้ในการท�าการตลาดหรือการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีจะ
ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อเจ้าของข้อมูล 
 กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับการเก็บรวมรวม ใช ้ 
เปิดเผยและ/หรอืโอนข้อมลูส่วนบคุคลของบคุคลในประเทศไทย 
ซึ่งจะต้องมีการตั้งมาตรการในการจัดการ ในการปกป้อง
ข้อมูลของผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิส่วนตัว การขอความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผย นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูล 
ส่วนบุคคล รวมไปถึงจัดท�าและเก็บรักษาบันทึกรายการ
กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ

  และขอบอกให้ท่านสมาชิกไว้ใจว่า 
กสจ. ให้ความส�าคญัเรือ่งการป้องกนั 
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้รั่วไหลจนเกิด
ผลกระทบกับเจ้าของข้อมูลซึ่งก็คือ 
สมาชิก กสจ.

โครงการสัมมนา ประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชกิ และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัตงิาน กสจ.

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชกิ กสจ.

จังหวัดเชียงราย ล�าปาง พะเยา น่าน เชียงใหม่ ล�าพูน และแพร่ วันจันทร์ท่ี 27 มกราคม 2563 
ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย

จังหวัดขอนแก่น วันท่ี 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

กิจกรรม
กสจ. 

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

กองทุนส�ำรองเลีย้งชีพส�ำหรบัลูกจ้ำงประจ�ำของส่วนรำชกำร  ซึง่จดทะเบยีนแล้ว  ปีที ่23 ฉบบัที ่2 ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563

บรรณาธิการ นำยวิสิฐำ  ตั้งจิตนบ      ผู้ช่วยบรรณาธิการ นำงสำวธีรกำนต์  ปิงใจ     กองบรรณาธิการ เจำ้หน้ำที่ส�ำนักงำน  กสจ. 
ที่ปรึกษา     

นำยประเสริฐ  บุญเรือง นำงแก้วกำญจน์  วสุพรพงศ์ นำยบุญชู  ประสพกิจถำวร นำงสำวพรวสำ  ศิรินุพงศ์ นำยพัชระ  ตั้งพำนิช  
นำยแพทย์สุระ  วิเศษศักดิ์ นำยไว  คงทวี   นำยสุทธิ  สุโกศล    นำยวุฒิศักดิ์  ณ อุบล   นำยจรัญ  เหมือนแขยด     

นำยสมชำย  สุดลอย นำยศุภชัย  เครือเมฆ นำยสมคิด  ชินทรักษำ     ดร. ยุพำ  วีระทรัพย์     นำยมนัส  สมบูรณ์จันทร์
จัดท�าโดย กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับลูกจ้ำงประจ�ำของส่วนรำชกำร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  

 อำคำรเดอะ ไนน์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำมเก้ำ (อำคำรเอ) ชัน้ 23 เลขที ่33/4 ถนนพระรำม9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรงุเทพฯ 10310
 www.gpef.or.th โทร. 0 2168 1101-6    Fax 0 2168 1107-8 

พิมพ์ที่  บริษัท ธนอรุณกำรพิมพ์ จ�ำกัด  โทร. 0 2282 6033-4  โทรสำร 0 2280 2187-8

ในช ่วงครึ่งป ีแรกน้ีมี เรื่องราวมากมายเกิดขึ้นกับ
ประเทศไทยของเรา ก็คือ การแพร่ระบาดของโรค 
อุบัติใหม่ไวรัสโคโรนา หรอืโควดิ-19 ทีส่่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทย

สวัสดีครับ 
สมาชิก กสจ. 

 จากวิกฤตดังกล่าว ท�าให้เราได้รู้จักค�าว่า “วิถีชีวิตใหม่” “New Normal” ซึง่เป็น 
การด�าเนนิชวีติทีท่กุคนต้องมกีารปรบัตวั จนท�าให้เป็นเรื่องปกติ
 คณะกรรมการ กสจ. ก็เช่นเดียวกัน เราไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
จงึได้ด�าเนนิการปรบักลยทุธ์การลงทนุให้มีความยดืหยุน่ เหมาะสม รองรบัสถานการณ์
ดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ และตระหนักถึงผลตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับ 
 กระผมในนามประธานกรรมการ กสจ. ขอให้ทกุท่านมัน่ใจว่า ผลการด�าเนินงานของ 
กสจ. จะเติบโต มั่นคงได้ในระยะยาว 

นายประเสริฐ บุญเรือง
ประธำนกรรมกำร

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับลูกจ้ำงประจ�ำของส่วนรำชกำร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กสจ. ยังคงเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ทุกวันในเวลาราชการ  
หากลูกจ้างประจ�าท่านใดสนใจ สามารถศึกษารายละเอียด 

กองทุนฯ ก่อนการตดัสินใจ และสมคัรได้กับเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิาน 
กสจ. ประจ�าหน่วยงานของท่าน ไม่ว่าท่านจะมีอายุราชการ 

เหลือกี่ปี ก็สามารถสมัครสมาชิก กสจ. ได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ 0 2168 1101-6

วำรสำรข่ำว กสจ. ฉบับนี ้ ส�ำนกังำน 

กสจ. ได้รวบรวมภำพกิจกรรม บทควำม 

และสำรประโยชน์ต่ำงๆ ส�ำหรับทุกท่ำน 

อกีเช่นเคย ดังนี ้“ขัน้ตอนกำรขอรับเงนิ กสจ.” “มภีมูคุ้ิมกนั

อย่ำรอถงึวนัมโีรคระบำด” “3 อ. ก่อนเกษยีณ” “อำชพี 

หลงัเกษยีณ (จะท�ำอะไรบ้ำง?)” “5 ข้อควรระวงักำรใช้

ตงัค์หลงัเกษยีณ” รวมถงึบทควำมกฎหมำย “PDPA  

(Personal Data Protection Act) มำตรกำรและ 

กำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล” 

สมำชิก กสจ. ทุกท่ำน ยังคงได้รับใบรำยงำน

รำยตัวสรุปยอดเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (State-

ment of Account) ที่ทำงส�ำนักงำน กสจ. ได้ส่งมำ

พร้อมกับวำรสำรข่ำวฉบับนี้เป็นประจ�ำเช่นเคย 

เพรำะนอกจำกว่ำท่ำนจะได้รับทรำบยอดเงินที่ท่ำน

ออมกับทำง กสจ. มำโดยตลอดแล้ว ท่ำนยังสำมำรถ

น�ำไปใช้เป็นหลักฐำนในกำรยื่นแบบกำรค�ำนวณ 

ภำษีเงินได้ เพ่ือน�ำเงินสะสมท่ีได้น�ำส่งเข้ำกองทุน 

ไปลดหย่อนภำษีเงินได้ประจ�ำปีอีกด้วย

 กสจ. @gpef

โดย งานทะเบียนสมาชิก กสจ.

 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ซ่ึงท�ำหน้ำท่ีดแูลงำนทะเบยีนสมำชิก กองทุนส�ำรองเลีย้งชพี 
ส�ำหรับลูกจ้ำงประจ�ำของส่วนรำชกำร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้เห็นถึงควำมส�ำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิก กสจ.  ที่ได้มอบให้แก่
บริษัทด้วยควำมไว้วำงใจ และเพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 
พฤษภำคม 2563 ในกำรรบัรองสทิธขิองบุคคลทีจ่ะต้องได้รบัควำมคุม้ครองเกีย่วกบักำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (ประมวลผล) ข้อมลู
ส่วนบคุคล  บรษิทัได้จดัส่งจดหมำยถงึท่ำน ในเร่ืองกำรแจ้งกำรประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้ำของบรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทนุ 
กรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน) ภำยใต้พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้สมำชิกทรำบ และเข้ำใจในวัตถุประสงค์  
วธิกีำรเกบ็รวบรวม ประมวลผล ใช้และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของสมำชกิในส่วนทีเ่กีย่วกบักำรให้บรกิำรงำนทะเบยีนสมำชกิของบรษิทั 
 เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจให้กับสมำชิก บริษัทขอแจ้งให้ทรำบว่ำบริษัทมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทมีกำร
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