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DECEMBER 2562

	 การกระจายความเส่ียงการลงทุน	ถือเป็นอีกหน่ึงภารกิจ

ของ	กบข.	ซ่ึงขณะน้ี	กบข.	อยู่ระหว่างการนำาเสนอให้คณะกรรมการ

กบข.	 พิจารณา	 เพิ่มเพดานการลงทุนต่างประเทศจากร้อยละ	 30	

เป็นร้อยละ	40	ของสินทรัพย์รวม	คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถ

เริ่มดำาเนินการได้ในช่วงต้นปี	2563

	 โดยการกระจายความเสี่ยงลงทุนไปยังต่างประเทศ	

นับเป็นการเพิ่มโอกาสการหาผลตอบแทนการลงทุนในตลาดท่ีมี

ศักยภาพในสินทรัพย์ประเภทต่าง	ๆ	ที่หลากหลาย	โดยมุ่งเน้นการ

ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก	 (Alternative	 Assets)	 เช่น	 กองทุน

โครงสร้างพื้นฐาน	 กองทุนอสังหาริมทรัพย์	 หรือ	 กองทุนไพรเวท	

อิควิตี้	 และการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ	 โดยเฉพาะตลาด

ประเทศพัฒนาแล้ว	เช่น	สหรัฐอเมริกา	รวมถึงการลงทุนในพันธบัตร

รัฐบาลที่มีความมั่นคงสูง	

	 แม้ในปีนี้	ค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้น	7%	แต่การลงทุนใน

ต่างประเทศยังให้ผลตอบแทนสูง	เช่น	ตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว

ให้ผลตอบแทนในรูปเงินบาทสูงถึง	18%	เม่ือเทียบกับตลาดหุ้นไทย

ที่ให้ผลตอบแทนเพียง	 3%	 เท่านั้น	 ซึ่งการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น

อย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา	 และแข็งค่าในสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเงิน

ของประเทศอ่ืน	ๆ	ในเอเชีย	ก็ถือเป็นโอกาสในการลงทุนต่างประเทศ

เพิ่มขึ้นได้	 หากมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่

เหมาะสม
นายวิทัย รัตนากร

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

GPF EXPERIENCE

MONEYHOLIC

เรื่องจากปก

แก่ไปไม่จน

Money Buddy

ลงทุ๊นลงทุน

WOW

CHECK NOW

เช็คเงินสะสมได้จากบัญชีของฉัน

เตรียมเงินให้พร้อมกับปีใหม่ที่จะถึง

Let’s Celebrate 
กบข. ส่งความสุขรับปีใหม่ให้สมาชิก

4 สิ่งที่ควรปล่อยทิ้งไปกับปีเก่า

ดอกเบี้ยตํ่า เราได้อะไร?

ทําความรู้จัก SSF
กองทุนใหม่มาแทน LTF

เป้าหมายปีหมู สําเร็จไปกี่อย่าง?

20 สิ่งดีให้ชีวิตปี 2020
มีแต่เรื่องมงคล
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     แมวไม่อยู่หนูร่าเริงโบราณว่า

อาจถูกกินสิ้นชีพ ไม่ทันแก่

คนเหมือนหนูตั้งใจดูให้พร้อมสรรพ

อยู่ทั้งปี ไม่มีอันตราย

แต่แมวมาเมื่อไรไม่รู้แน่

ต้องพ่ายแพ้เพราะประมาทอาจถึงตาย

เผื่อแมวกลับสู้ได้ดังใจหมาย

ท่านทั้งหลายจงมีสุขทุกคืนวัน

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 พระราชทาน ส.ค.ส. ปี 2563 เนื่องในวันโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 
“แมวไม่อยู่ หนูระเริง” ให้แก่พสกนิกรชาวไทย
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โทนสีเขียว เป็นเงินสะสมที่คุณเป็นผู้นำาส่งเงินเข้า กบข. 

สีฟ้าอ่อน

เงินผลประโยชน์	 จากการที่	 กบข.	 นำาเงินสมทบ	 เงินชดเชย	 และ

เงินประเดิมไปลงทุน	 ซึ่งเงินสมทบจะทำาไปลงทุนตามที่คุณได้เลือก

แผนการลงทุนไว้	 ส่วนเงินชดเชยและเงินประเดิม	 จะถูกนำาไปลงทุน

ในแผนหลักตามกฎหมาย

เงินประเดิม	 เป็นเงินที่ภาครัฐนำาส่งเข้าบัญชีสมาชิก	 กบข.	 ที่เป็น

ข้าราชการอยู่ก่อนวันที่	 27	 มี.ค.	 2540	 นับว่าเป็นเงินขวัญถุงให้กับ

สมาชิกท่ีเลือกเป็นสมาชิก	กบข.	แทนท่ีจะเลือกรับบำานาญในสูตรเดิม	

สมาชิกจะได้รับเงินก้อนนี้ก็ต่อเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ	และต้องเป็น

ผู้ที่มีสิทธิ์รับและเลือกรับบำานาญเท่านั้น

เงินชดเชย		เป็นเงินที่ภาครัฐชดเชยส่วนต่างของการรับบำานาญแบบ

เดิม	ซึ่งจะส่งเข้าทุกเดือนที่อัตรา	2%	ของเงินเดือนสมาชิก	 (สมาชิก

จะได้รับก็ต่อเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพและเลือกรับบำานาญเท่านั้น)

เงินสมทบ	 	 เป็นเงินที่ภาครัฐสมทบให้ทุกเดือนที่อัตรา	 3%	ของเงิน

เดือนสมาชิก

สีฟ้าเข้ม	ประกอบไปด้วย

โทนสีฟ้า เป็นเงินสมทบจากภาครัฐ

เงินสะสม	เป็นเงินที่คุณได้สะสมทุกเดือนตามกฎหมายที่อัตรา	3	%	

ของเงินเดือน

สีเขียวเข้ม	ประกอบไปด้วย

เงินผลประโยชน์	จากการที่	กบข.	นำาเงินสะสมและเงินออมเพิ่มไป

ลงทุนตามแผนการลงทุนที่คุณได้เลือกไว้

เงินสะสมส่วนเพิ่ม	หรือเงินออมเพิ่ม	เป็นเงินที่คุณสะสมเข้ากองทุน

เพิ่มเติมตามความต้องการตั้งแต่	1-12	%	ของเงินเดือน

สีเขียวอ่อน

	 	 	 	 เงินแต่ละส่วน	 กบข.	 ได้นำาไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่ได้กำาหนดไว้	

แต่ขอบอกก่อนเลยว่า	 ไม่ควรเช็คยอดเงินทุกวัน	 เพราะยอดเงินในบัญชี

ของคุณ	 มีการขึ้นลงได้ตลอดเวลาตามทิศทางตลาดการลงทุนที่บางช่วง

เวลาอาจมีความผันผวนได้	 และ	 กบข.	 กระจายความเสี่ยงการลงทุน	 จึง

มีการลงทุนในต่างประเทศ	 ซึ่งแต่ละประเทศมีเวลาที่แตกต่างกัน	 ต้องใช้

เวลาคำานวณราคาของต่างประเทศด้วย	 ทำาให้ยอดเงินในเมนูบัญชีของฉัน	

จะแสดงผล	2	วันย้อนหลัง	ไม่ใช่ยอดเงิน	ณ	ปัจจุบันที่คุณเข้ามาดูยอดเงิน	

						การส่งเงินสะสมเข้า	กบข.	ก็เปรียบเสมือนกับการออม	เพื่อการลงทุน

ระยะยาว	 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แนะนำา	 การ	 “ติดตาม

ผล”	การลงทุน	ด้วยการหมั่นตรวจสอบสถานะการลงทุนเป็นประจำา	อาจ

จะทุก	6	เดือน	หรือ	1	ปีก็ได้	ว่าเป็นไปตามเป้าหมายการลงทุนที่กำาหนดไว้

ตอนต้นหรือไม่	หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้	จะได้	“ปรับพอร์ต

การลงทุน”	ได้ทันท่วงที	หรือติดตามผลการลงทุนในช่วงที่สถานการณ์การ

ลงทุนมีความผันผวน	 เพราะอาจปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะกับ

สถานการณ์ได้

       “การออมกับ กบข. เป็นการออมแบบไม่รู้ตัว”	คำานิยามจากคุณ

สุริยัน	พันธุ์พานิช	ผู้ออมต่อได้เคยกล่าวไว้	 	แม้ดูเหมือนอีกหลายปีกว่าจะ

ได้ใช้เงิน	แต่ถึงยังไงเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะกลับไปหาคุณอยู่ดี	พร้อมผล

ประโยชน์และเงินสมทบจากรัฐ	...

เช็คเงินสะสม ได้จากบัญชีของฉัน
 “บัญชีของฉัน”เมนูยอดฮิตอันดันหนึ่งในแอป กบข. My GPF Application ที่จะทำาให้คุณรู้ทุกความ
เคลื่อนไหวของยอดเงินสะสมที่อยู่กับ กบข.
 การออกแบบหน้าตาเมนูบัญชีของฉัน ด้วยการแยกประเภทของเงินออกเป็น 4 สี คือ สีเขียวเข้ม สีเขียวอ่อน 
สีฟ้าเข้ม และสีฟ้าอ่อน เพื่อให้สมาชิกดูรายละเอียดของยอดเงินแต่ละส่วนแบบเข้าใจได้ง่าย ๆ 
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MONEYHOLIC

    ปใีหม่นี้ คุณมีแพลนทำาอะไรกันบ้าง? 
กิจกรรมยอดฮิตคงหนีไม่พ้นปาร์ตี้กับ
ครอบครัวหรือเพื่อน ช้อปปิ้งเลือกซื้อ
ของขวัญ ทำาบุญเสริมดวงรับปีใหม่ และ
ท่องเท่ียวท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกทำากิจกรรมแบบไหน 
สิ่งที่ขาดไม่ได้นั้นคือเงินที่จะใช้ เพราะจาก
สถิติท่ีผ่านมาช่วงเทศกาลปีใหม่หรือวัน
หยุดยาวต่าง ๆ มักต้องมีการใช้จ่ายเงิน
มากกว่าปกติแน่นอน

แล้วคุณล่ะเตรียมเงินไว้พร้อม
ใช้จ่ายช่วงปีใหม่บ้างหรือยัง? 

	 ข้อมูลของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ	

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 ได้ทำาการสำารวจการใช้จ่าย

เงินในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี	 2562	 พบว่าประชาชนจะมี

การใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ	 6,400	 บาท	 โดยเงินที่จะนำามาใช้

จ่ายกว่า	50%	มาจากเงินเดือน	โบนัส	และเงินออม

	 	 	 	 	 แต่ไม่ว่าคุณจะใช้จ่ายเท่าไร	 หรือนำาเงินมาจากไหน	

สิ่งสำาคัญที่สุดคือ	 การใช้เงินแต่พอดี	 อย่าให้มีเหตุการณ์

หมุนเงินไม่ทันตั้งแต่ต้นปี	 เพราะจะเป็นการเริ่มต้นปีท่ี

ไม่ดีเอาซ่ะเลย	.	.	.

							การเตรียมตัวเตรียมเงินไว้ตั้งแต่เนิ่น	ๆ	ถือเป็น

ทางเลือกที่ดี	 Moneyholic	 ขอเสนอแนวทางเตรียม

ตัวให้พร้อมก่อนปีใหม่ที่จะมาถึง	

คาดการณ์ว่าต้องการใช้เงินช่วงปีใหม่เท่าไร?	ถ้าคิดว่า

จะปาร์ตี้หนัก	 หรือท่องเที่ยวในหลายจังหวัด	 ต้อง

มานั่งคิดประมาณรายจ่ายที่เกิดขึ้นไว้คร่าว	ๆ

1.

2.

3. แต่ถ้าเงินใน	ข้อ	2	ไม่เพียงพอ	ก็ต้องเริ่มต้นเก็บเงิน	

คุณอาจเก็บเงินก่อนปีใหม่สัก	2-	3	เดือน		

หาแหล่งรายได้ในช่วงใกล้ปีใหม่	 เช่น	 เงินโบนัส	

รายได้เสริม	หรือเงินเดือนที่จะได้รับประจำา
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เรื่องจากปก

กบข.
ส่งความสุขรับปีใหม่
ให้สมาชิก

Let’s Celebrate

          นับถอยหลังสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขที่ทุกคน
รอคอย...จะมีช่วงเวลาไหนท่ีจะรู้สึกรื่นเริงและ
สนุกสนานได้มากเท่ากับเทศกาลปีใหม่ เทศกาลที่
พัดพาความสุข รอยยิ้ม มาพร้อมกับบรรยากาศอัน
แสนอบอุ่นของแสงไฟ เสียงเพลง และการประดับ
ตกแต่งสุดตระการตาที่รอพาทุกคนเคาท์ดาวน์ฉลอง
ค่ำาคืนสุดท้ายของปีไปด้วยกันอย่างมีความสุข
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  สำาหรับปีน้ี การพัดมาของลมหนาวถือเป็นของขวัญก่อนส่งท้ายปี การได้สัมผัสอากาศดี ๆ ช่างเป็นความสุขท่ีเหมาะ
กับช่วงเวลาแบบนี้ เช่นเดียวกับ “ความสุข” ที่ กบข. ได้เตรียมไว้มอบให้กับสมาชิกเพื่อเติมเต็มช่วงเวลาดี ๆ  ให้คุณ และนี่คือ
อีกหนึ่งภารกิจที่สำาคัญของเรา

 ความสุขของการได้รับและได้ให้ของขวัญคือ
การสร้างรอยยิ้มที่ดีที่สุดให้แก่กัน แน่นอนว่าคุณคือคนสำาคัญ
ของเรา เพราะปีนี้ กบข. มีชุดของขวัญส่งท้ายปีหมูมามอบให้
สมาชิก กับความสุขคูณสองที่ตั้งใจให้คุณได้แฮปปี้ทั้งกายสบาย
ทั้งใจตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่  

 เริ่มจาก...ให้คุณเที่ยวปีใหม่ด้วยความสบายใจทุก
การเดินทางกับ “ประกันอุบัติเหตทิพยประกันภัย” ที่มอบความ
คุ้มครองชีวิตถึง 100,000 บาท และยังให้คุณตรวจเช็คสภาพรถ
ได้ฟรีกับ ศูนย์บำารุงรักษารถยนต์ A.C.T. ก่อนการเดินทาง

 นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของของขวัญแทนความห่วงใยที่ 
กบข. ตั้งใจนำามามอบให้คุณก่อนโบกมือบ๊ายบายปี 2019 และ
เตรียมก้าวสู่ปี 2020 ยังมีอีกหลาย ๆ ความสุขที่จะทยอยมาสร้าง
รอยยิ้มให้กับคุณในปีหน้า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำาสิ่งที่ดีที่สุดมา
มอบให้กับสมาชิกอย่างครอบคลุมและเข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ และ
แน่นอนว่าเราจะใกล้ชิดคุณให้มากที่สุด อย่าลืมนะคะเราจะใกล้
กันแน่นอนแค่คุณมีแอป กบข. My GPF 

       เราหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่เต็มไปด้วยความสุขสำาหรับคุณ 
พบกันใหม่ปีหน้า Let’s Celebrate!...

 เพิ่มความพิเศษให้ช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยของขวัญ
มูลค่า 100 บาท จาก Shopee ที่ กบข. ตั้งใจให้คุณประหยัดขึ้น
เมื่อต้องช้อปปิ้งแบบที่ไม่ต้องเดินทาง เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ไหน
ก็ประหยัดได้ ซึ่งคุณจะไม่พลาดของขวัญเหล่านี้ถ้ามีแอป กบข. 
อยู่ในมือ! และได้ติดตาม กบข. ผ่านทุกๆ ช่องทางทั้งเฟซบุ๊ก และ
ไลน์ที่ชื่อว่า “GPF Community” 



แก่ไปไ่ม่จน

ปีเก่ากำาลังจะผ่านไป และต้องเตรียมตัวยิ้มรับกับปีใหม่ที่จะถึง แต่ก่อน
จะก้าวข้ามปี เราลองมาทบทวนตัวเองกันก่อนว่าทั้งปีที่ผ่านมา สิ่งไหนที่
ควรทิ้งไปกับปีเก่ากันบ้าง
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  สิง่ทีค่วรปล่อยท้ิงไปกับปีเก่า

เป็นสิ่งแรกที่ควรทิ้งมันไปซ่ะ	ความสำาคัญ
ของการมีเป้าหมาย	จะช่วยให้มองเห็นในสิ่ง
ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น	ถ้าเป็นคนไม่มีเป้าหมาย	
เปรียบเสมือนกับการเดินทางที่ไม่รู้จุดจบ	มา
เริ่มต้นปี	2563	ด้วยการกำาหนดสิ่งที่อยากได้
หรืออยากให้เกิดขึ้น	แค่นี้ก็จะทำาให้รู้แล้วว่า
เส้นทางที่จะทำาให้ถึงเป้าหมายนั้นเป็นอย่างไร

การไม่มีเป้าหมายให้กับชีวิต เก็บเงินไม่ได้

ใช้เงินเกินตัว
เลิกซ่ะกับนิสัยนี้	ทิ้งมันไปกับปีเก่า	แล้วมาเริ่ม
ปีใหม่ด้วยการใช้เงินเท่าที่มี	อย่าใช้เงินเกินกว่า
ที่หามาได้	เพราะอาจจะทำาให้หมุนเงินไม่ทัน	
จนเกิดหนี้สินได้	แต่หากใครมีหนี้อยู่แล้ว	ต้อง
ตั้งสติเพื่อรวบรวมหนี้ที่มี	และทะยอยเคลียร์
ออกไปทีละก้อน	เพราะดอกเบี้ยจากหนี้เป็น
ตัวการที่สำาคัญให้รายจ่ายเพิ่มขึ้นได้	

เป็นอีกสิ่งที่ควรทิ้งมันไป	ขอให้จำาง่าย	ๆ	ว่า	
“เก็บก่อนใช้”	จะดีที่สุด	นั้นคือการหักเงินจาก
เงินเดือน	ให้กลายเป็นเงินเก็บประมาณ	10%	
ของรายได้ในทุกเดือน	เช่น	ได้รับเงินเดือน	
20,000	บาท	จะต้องเก็บเงินอย่างน้อย	2,000	
บาท	และเงินก้อนนี้จะกลายเป็นเงินออม	หรือ
ไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้	ฉะนั้นอย่าหยิบยืมเงิน
จากก้อนนี้มาใช้หากไม่จำาเป็น		

								ปีใหม่ที่กำาลังจะมาถึงนี้	หากทิ้งพฤติกรรมทั้ง	4	อย่างไปได้	ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าชีวิตในปีหน้าและในอนาคต
ของคุณต้องไปได้สวยแน่	...			

วัยเกษียณไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัว	เพราะวันหนึ่ง
คุณอาจรู้สึกว่าเวลาหมุนเร็วจนตั้งตัวไม่ทัน	
และอายุยิ่งเยอะ	พละกำาลังที่มีก็ยิ่งน้อยลงด้วย
เช่นกัน	การวางแผนชีวิตตัวเองเมื่อยามเกษียณ	
ในขณะที่ยังมีกำาลังถือเป็นสิ่งที่ควรทำา	เพราะ
ถ้าไร้การวางแผน	หรือขาดการวางแผนอนาคต
ที่ดี	เมื่อเกษียณอาจเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตอย่าง
ลำาบากได้

ไม่ใส่ใจเรื่องอนาคต
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Money Buddy
by : ศูนย์ข้อมูลการเงิน กบข.

ได้... โอกาสลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้
ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก เช่น 
หุ้น กองทุนรวม

ได้... ลดดอกเบี้ยเงินกู้ลอยตัวที่มีอยู่เดิม

ไม่ได้... อานิสงค์อะไร สำาหรับสินเชื่อ
รถยนต์และบัตรเครดิต เพราะเป็นสัญญา
ดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ ...

ได้... รีไฟแนนซ์บ้านลดภาระดอกเบี้ย

ได้... กู้สินเชื่อดอกเบี้ยตำ่า

ดอกเบี้ยตำ่า
เราได้อะไร?
	 	 	 มีเหตุการณ์สำาคัญส่งท้ายปี	 ที่คณะกรรมการ
นโยบายการเงิน	(กนง.)	ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ระดับ	1.25%	และถือเป็นระดับตำ่าสุด
ในรอบ	 10	 ปี	 8	 เดือน	 นับตั้งแต่เดือนเมษายน	
2552	 ผลจากการตัดสินใจในครั้งนี้ของ	 กนง.	
เกิดจากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม
ขยายตัวตำ่ากว่าที่ประเมินไว้และตำ่ากว่าศักยภาพ	
การส่งออกหดตัว	 บวกกับปริมาณการค้าโลกที่
ชะลอลงจากสภาวะการกีดกันทางการค้า	 ด้าน
การท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง	 การ
บริโภคชะลอลงตามรายได้ของครัวเรือน	 และ
การจ้างงานที่ปรับตัวลง	สวนทางกับหนี้ครัวเรือน
ที่ยังพุ่งสูงอีกด้วย	 และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย
ทั้งปีมีแนวโน้มตำ่ากว่ากรอบล่างของเป้าหมาย
เงินเฟ้อ	จากราคาพลังงานที่ปรับตัวลงเร็ว

	 จากสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยตำ่ามากขนาดนี้	
ก็ไม่ได้ส่งผลเสียไปซ่ะหมด	 เราลองมาเช็คดูสิว่า
จะได้อะไรกับเหตุการณ์นี้บ้าง
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ลงทุ๊นลงทุน

					สำาหรับกองทุนน้องใหม่นี้	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ได้สรุปข้อกำาหนดและหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของกองทุน	SSF	ดังนี้

กองทุน	SSF	สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท1.

2.

3. ผู้ซื้อกองทุน	SSF	สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ก็ต่อเมื่อถือ
ครองมาแล้วไม่น้อยกว่า	10	ปีนับจากวันที่ซื้อ

กองทุน	 SSF	 ให้บุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนภาษี
เงินได้สำาหรับเงินที่จ่ายป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ	
30	ของเงินได้พึงประเมิน	แต่ไม่เกิน	200,000	บาท	โดยเม่ือ
รวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ	 (กองทุน
RMF	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 กองทุนบำาเหน็จบำานาญ
ข้าราชการกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชน	 กองทุนการออมแห่งชาติ	 หรือเบ้ียประกันภัยสำาหรับ
การประกันชีวิตแบบบำานาญ)	แล้ว	ต้องไม่เกิน	500,000	บาท	
ในแต่ละปีภาษี	 และนำาค่าซื้อมาหักลดหย่อนภาษีได้เป็น
ระยะเวลา	5	ปี	(ปี	2563-2567)	โดยหลังจากนั้นกระทรวง
การคลังจะพิจารณาอีกที

	 	 นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุน	
RMF	ด้วย

	 	 	 การออกกองทุนน้องใหม่	 SSF	 และปรับหลักเกณฑ์ของกองทุน
RTF	นั้น	ภาครัฐต้องการให้ประชาชนมีการออมระยะยาวมากขึ้น	
ซึ่งการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะมุ่งเน้นให้กลุ่มผู้มีรายได้
ปานกลางถึงรายได้น้อย	 และสำาหรับผู้ที่เริ่มต้นวัยทำางานได้รับ
ประโยชน์อย่างเต็มที่	 เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการออมระยะยาว
โดยเร็ว	 และเป็นการวางแผนเพื่อรองรับกับสังคมสูงวัยที่กำาลัง
เกิดขึ้นกับประเทศไทยด้วย	...

ปรับสัดส่วนการหักลดหย่อนภาษีสำาหรับเงินท่ีจ่ายเป็นค่า
ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน	 RMF	 จากเดิมไม่เกินร้อยละ	 15	
ของเงินได้พึงประเมิน	 เป็นไม่เกินร้อยละ	30	ของเงินได้พึง
ประเมิน	 โดยยังคงกำาหนดวงเงินหักลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน	
500,000	บาท	เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณ
อายุอื่น	ๆ	 (กองทุน	 SSF	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	กองทุน
บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	 กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน	 กองทุนการออมแห่งชาติ	 หรือเบี้ย
ประกันภัยสำาหรับการประกันชีวิตแบบบำานาญ)	 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนออมได้มากขึ้น

ยกเลิกการกำาหนดจำานวนขั้นต่ำาในการซื้อกองทุน	 RMF	 จาก
เดิมกำาหนดให้ซื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ	3	ของเงินได้พึงประเมิน	
หรือไม่น้อยกว่า	5,000	บาทต่อปี	แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า	
เพื่อให้ผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงน้อยสามารถซื้อกองทุน	 RMF	
ได้	โดยยังคงกำาหนดให้ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี	และไม่ระงับการ
ซื้อเกิน	1	ปี	ติดต่อกันเช่นเดิม

ทำาความรู้จัก
กองทุนใหม่มาแทน LTF

      ลดหย่อนภาษีปีสุดท้ายแล้วนะจ๊ะ สำาหรับกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ LTF (Long Term 
Equity Fund) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเปิดตัวกองทุนเพื่อ
การออม หรือ SSF (Super Saving Fund) ในปี 2563 
เพื่อมาทดแทน LTF และให้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อน
ภาษี แต่สำาหรับใครที่ยังคงสนใจในตัวกองทุน LTF ก็ยังคง
สามารถซื้อได้ต่อเนื่องนะ เพียงแต่สิทธิประโยชน์ทางภาษี
จะไม่สามารถใช้ได้เท่านั้นเอง 

1.

2.



13

Activity

กบข. รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง 

กบข. ร่วมเสวนาในหัวข้อ 
ESG Investment From Why to Why Not 

กบข. ร่วมกับ Institutional Investor 
จัด Thailand Global Investment 
Workshop 2019

	 เม่ือวันท่ี	22	พฤศจิกายน	2562	ท่ีผ่านมา	กบข.	นำาพนักงานจิตอาสาลงพ้ืนท่ี
ทำากิจกรรมฟื้นฟูโรงเรียนบ้านกุดปลาขาว	 จ.อุบลราชธานี	 หลังได้รับความเสียหาย
อย่างมากจากเหตุการณ์นำ้าท่วมในช่วงที่ผ่านมา	นอกจากนี้	ยังได้มอบทุนการศึกษา	
ชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจให้กับนักเรียนทุกคน	
โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการเป็นการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง	 หลังจัดทำาถุงยังชีพ
เพื่อแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยนำ้าท่วมในจังหวัดเม่ือ
เดือนกันยายนที่ผ่านมา	

	 กบข.	ร่วมเสวนาในหัวข้อ	ESG	 Investment	From	Why	 to	Why	Not	
นำาเสนอมุมมองของนักลงทุนสถาบัน	 ในการนำาปัจจัย	 ESG	 มาประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน	การเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการประชุม	AOSEF	Working	Committee	
and	 Investor	Education	Working	Group	Meeting	2019	 :	ESG	 Investment	
for	Investors	ที่จัดขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือ	แลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการ
ดำาเนินงานระหว่างตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มสมาชิก	 Asian	 and	 Oceanian	 Stock	
Exchange	 Federation	 โดยจัดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ระหว่างวันที่	
14	–	15	พฤศจิกายน	2562	ที่ผ่านมานี้

	 เมื่อวันที่	 13	 พฤศจิกายน	 2562	 ที่ผ่านมา	 กบข.	 ร่วมกับ	 Institutional	
Investor	จัด	Thailand	Global	Investment	Workshop	2019	โดยมุ่งเน้นประเด็น	
ESG	ผ่านการบรรยายในหัวข้อต่าง	ๆ	เช่น	กลยุทธ์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ	ESG	ของ	
กบข.	ความสำาคัญในจัดพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้	โดยคำานึงถึงปัจจัย	ESG	อันได้แก่	
สิ่งแวดล้อม	 สังคม	 ธรรมาภิบาล	 และการบริหารพอร์ตการลงทุนในภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน	เป็นต้น
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WOW

เผลอแป๊บเดียว! นี่เดือนสุดท้ายของปีอีกแล้ว...
เวลาหนึ่งปีไม่ได้ยาวนานอย่างที่คิด แต่กลับผ่านไปไวเหมือนติดปีก

 ในช่วงเวลาแห่งความสุขสนุกสนานที่ใกล้มาถึงนี้	หลายคนอาจกำาลังเตรียมนับถอยหลังเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว
ที่จะได้	Countdown	ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ปี	2020	อย่างชื่นมื่น	แต่เดี๋ยวก่อน...เพราะก่อนจะถึงเวลานั้น	เราอยากให้คุณลองนึก
ทบทวนความสำาเร็จในรอบ	1	ปีที่ผ่านมา	เช่นเดียวกับจดจำาความล้มเหลวที่อาจเป็นบทเรียนสร้างความสำาเร็จครั้งใหม่ในปีหน้า	

	 ว่ากันว่า...	“คนเราควรวางแผนการใช้ชีวิตเพื่อให้อยู่บนโลกนี้อย่างสง่างาม และจากไปอย่างสงบ”	คุณเคยได้ยินคำากล่าวนี้
หรือไม่?	 สำาหรับใครที่ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ตั้งแต่ต้นปี	 เราขอชื่นชมคุณด้วยหัวใจเพราะอย่างน้อยคุณก็รู้ว่าชีวิตต้องการสิ่งใด	 และความมุ่ง
มั่นตั้งใจที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้นี่แหล่ะคือสิ่งที่เจ๋งที่สุดแล้ว	 แต่ก่อนที่จะก้าวข้ามปีเก่านี้ไป	 เราอยากให้คุณได้ลองกางแผนที่ความ
คิดหรือเป้าหมายชีวิตแต่ละด้านที่เคยตั้งใจไว้ออกมาอีกครั้ง	แล้วจรดปลายปากกาเช็คดูซิว่าสำาเร็จไปแล้วกี่อย่าง	?		

	 หากถามว่าทำาไมคนเราจึงควรวางแผนการใช้ชีวิต	คำาตอบท่ีชัดเจนท่ีสุดนอกจากความรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าแล้ว	คงเป็น	“ความสุขในชีวิต”	
ท่ีเราพอใจ	คนท่ีรู้จักบริหารชีวิตคือคนท่ีรู้จักใช้เวลาอย่างมีคุณค่า	ในแต่ละวันท่ีผ่านไปจึงไม่มีอะไรให้มาน่ังนึกเสียดายหรือเสียใจภายหลังท่ียังไม่ได้ทำา...

คอลัมน์นี้มีรางวัล! แจกของขวัญปีใหม่ให้กับสมาชิกผู้โชคดี 5 ท่าน ที่แชร์ความสำาเร็จของคุณด้านใดด้านหนึ่งในปีนี้ 
เข้ามาทาง LINE: GPF Community อย่าลืมแจ้งช่ือ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อกลับ พร้อมพิมพ์ “ร่วมสนุกคอลัมน์ WOW ฉบับเดือนธันวาคม 2562” 
ด้วยนะคะ (หมดเขตร่วมสนุก 31 มกราคม 2563 เท่านั้น)

เป้าหมายปีหมู สำ เร็จไปกี่อย่าง?

2019

เป้าหมาย ด้านการศึกษา

เป้าหมาย ด้านอาชีพ

เป้าหมาย ด้านการเงิน

เป้าหมาย ด้านครอบครัว

ไม่จำาเป็นต้องเป็นปริญญาโท	หรือปริญญาเอก	แต่อาจเป็นวิชาหรือหลักสูตรด้านใดด้านหนึ่งที่คุณสนใจอยากพัฒนาตนเองเพื่อความสำาเร็จ
ที่มากกว่าในอนาคต

อาชีพข้าราชการเป็นอาชีพที่มั่นคง	แต่เงินเดือนอาจไม่ได้หวือหวาเท่ากับการทำางานในภาคเอกชน	หลายคนจึงวางแผนหารายได้เสริมท้ังจากงานอดิเรก	
หรือวางเป้าหมายเก็บเงินระยะยาวแบบที่มนุษย์เงินเดือนรุ่นใหม่เค้านิยมให้เงินทำางานผ่านกองทุนรวมต่าง	ๆ	เพื่อให้เงินงอกเงยต่อเนื่องในระยะยาว
และเพียงพอใช้ในวัยเกษียณ	หรืออาจจะเป็นการออมเพิ่มกับ	กบข.	ก็ได้นะ	เอ้า!	หรือใครบรรลุเป้าหมายได้ใช้ชีวิตสบายในวัยเกษียณปีนี้แล้ว
ขอเสียงหน่อย...

หากคุณสามารถเข้าสู่อาชีพราชการได้เราถือว่าคุณประสบความสำาเร็จไปแล้วอีกข้ัน	เพราะกว่าจะสามารถสอบจนบรรจุได้	ไม่ง่ายเลยจริงมั๊ย	สำาหรับ
ใครที่ได้เลื่อนตำาแหน่งตามความมุ่งมั่นตั้งใจจากการทุ่มเทให้กับงานมาทั้งปี	เราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณด้วย	หรืออาจจะเป็นเป้าหมายใน
การทำาอาชีพเสริมก็ได้นะคะ

คุณอยากมีชีวิตครอบครัวแบบไหนหรือเมื่อวางแผนการงาน	การเงินไว้ดีแล้วบางคนก็อาจจะต้ังเป้าหมายสละโสดในปีนี้ไปด้วยเลย

ตั้งเป้าหมายไว้																	สำาเร็จแล้ว															ไม่สำาเร็จ					

ตั้งเป้าหมายไว้																	สำาเร็จแล้ว															ไม่สำาเร็จ					

ตั้งเป้าหมายไว้																	สำาเร็จแล้ว															ไม่สำาเร็จ					

ตั้งเป้าหมายไว้																	สำาเร็จแล้ว															ไม่สำาเร็จ					

เอาหล่ะ!! คุณพร้อมที่จะพิชิตเป้าหมายชีวิตในปีหน้ากันต่อแล้วรึยัง!
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ทำาความสะอาดบ้าน
วันสิ้นปี

ไหว้ขอพรผู้ใหญ่

สวดมนต์ข้ามปีี

ฝึกบริหารจิต

ตื่นนอนแต่เช้า 
แล้วออกไปรับแสง
อาทิตย์แรกของปี

รับประทานอาหาร
มงคลรับปีใหม่

ทำาบุญตักบาตร
ในวันปีใหม่

จัดโต๊ะทำางานใหม่
ตามฮวงจุ้ย

ไหว้พระ 9 วัด

ปลูกไม้มงคล

การเริ่มต้นสิ่งใหม่ด้วยอะไรดี	ๆ	ถือเป็นหนึ่งเคล็ดที่หลายคนเชื่อว่าจะนำาพาสิ่งดี	ๆ	เข้ามาในชีวิต	
และในปี	2020	เราก็อยากแนะนำาให้ทุกคนเริ่มต้นสิ่งดี	ๆ	ไปพร้อม	ๆ	กัน	

เคลียร์ของเก่าเก็บ	 ของที่
ไม่ได้ใช้	 ขยะต่าง	ๆ	และ
กำาจัดฝุ่น	 สิ่งสกปรกออก
จากบ้านให้หมดจด	 เริ่ม
ปีใหม่อย่างสะอาด	สบายตา
น่าอยู่

ไปพบปะญาติพี่น้อง	ให้ผู้
หลักผู้ใหญ่อวยพรอวยชัย	
ใช้เวลาร่วมกันแห่งความ
สุขร่วมกัน	 เป็นการชาร์จ
พลังไปในตัว

เรียกสติ	 สมาธิให้ตัวเอง
ด้วยการสวดมนต์ข้ามปี
เสริมดวงและความสิริ
มงคลให้กับตัวเองและ
ครอบครัว

ให้เวลากับตัวเองสักครู่
ทำาสมาธิสัก	 5-10	 นาที	
กำ า ห น ด ลมห า ย ใจ ใ ห้
รู ้สึกดี	 เรียกสติให้อยู่กับ
เนื้อกับตัวตลอด

เก็บกำาไรของชีวิตในเช้า
ว ันใหม่และปีใหม่	 ส ูด
อากาศบริสุทธิ์ เข้าปอด
เพื่อปลุกพลังใจ	ปีนี้ต้อง
เป็นปีที่ดีมาก	ๆ 	สำาหรับเรา

เช่น	แปะก๊วย	เต้าหู้เหลือง
เห็ดหอม	อาหารเพ่ือสุขภาพ
อื่น	ๆ	ที่ถือเป็นเคล็ดลับ
เสริมดวงดี	ๆ	รับปีใหม่

ต่ืนเช้าข้ึนมารับแสงอาทิตย์
แล้ วก็อย่ าลืม เติมแต้ม
บุญให้ตัว เองกันหน่อย

เปลี่ยนบรรยากาศโต๊ะ
ทำางานให้สวยงามน่ามอง
เติมไฟในการทำางานให้
เต็มสปีด

เริ่มต้นเส้นทางท่องเที่ยว
ไปกับวัดวาอารามต่าง	ๆ	
และถือโอกาสสักการะ
สิ่ ง ศักดิ์ สิท ธ์ิ ในแต่ละที่
อ่ิมอกอิ่มใจและอิ่มบุญ
กันถ้วนหน้า

เช่น	 ต้นเงินไหลมา	 เงิน
เต็มบ้าน	 ว่านเสน่ห์จันทร์
ขาว	มรกตแดง	ว่านเสน่ห์
ขุนแผน	โป๊ยเซียน	เป็นต้น

มีแต่เรื่องมงคล
สิ่งดีให้ชีวิตปี 2020
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ทำาบุญบริจาคโลงศพ
ทำาบุญให้ผู้ยากไร้

ยิ้มให้ผู้อื่นด้วย
ความจริงใจ

บริจาคโลหิต

รู้จักรอให้เป็น 
ใจเย็นลงสักนิด

สวมใส่เสื้อผ้าใหม่ ๆ

ใส่ใจคนรอบข้าง
ให้มากขึ้น

เปิดใจและให้อภัย

เติมพลังใจให้ตัวเอง

คิดและพูดในเรื่อง
ดี ๆ ที่เป็นมงคล

วางแผนการเงิน 

รับความสุขและความอิ่ม
ใจในฐานะผู้ให้	 ทำาสิ่งดี	 ๆ	
ตั้งแต่ต้นปีไปเลย

ยิ้มอย่างจริงใจให้ตัวเอง
ในทุกว ัน	 แล้วแบ่งปัน
รอยย้ิมน้ันไปให้คนรอบ
ข้างด้วย

การให้ท่ีไม่ส้ินสุดคือการ
ให้ชีวิต	ร่วมบริจาคโลหิต
ก็ ช่ ว ย ชี วิ ต ค น ไ ด้ อี ก
หลายคนนะ

ถ้าใจร้อนแล้วไม่ เคยมี
อะไรดีขึ้น	 ปีนี้ก็ใจเย็น	 ๆ
กันหน่อยดีไหม

ปีใหม่	ลุคใหม่	หรืออย่าง
น้อย	 ๆ	 เสื้อผ้าก็ควรเป็น
ชุดใหม่	ถือเคล็ดความใหม
่ให้ชีวิตสดใสซาบซ่า

อย่ามัวแต่สนใจตัวเอง	
ลองหันไปมองรอบตัว
และดูแลคนอ่ืน	ๆ 	ด้วย	หรือ
ถ้ามีเวลาจะไปทำากิจกรรม
จิตอาสา	เช่น	เลี้ยงอาหาร
เด็กกลางวัน	จัดงานปีใหม่
ให้ผู้สูงอายุ	 อะไรแบบนี้
ก็ ดี ก็ สุ ข ใจ ท้ั งผู้ ให้ และ
ผู้รับนะคะ

ลืมความไม่ดีกับทุก	ๆ	อย่าง	
หรือการกระทำาไม่ดีของ
คนไหนก็ตามเอาไว้กับปี
หลัง	 ปลดทุ่นของความ
ขุ่นเคืองใจ	 แล้วยิ ้มรับ
ความสดใสในปีใหม่ดีกว่า

พลังที่ดีที่สุดคือพลังจาก
ตัวเราเอง	หันมาใส่ใจตัว
เอง	 ดูแลตัวเองให้ดี	 เพื่อ
ให้ดำ า เนินชีวิตได้อย่าง
แฮปปี้ในทุกวัน

ความดีเริ่มได้ง่าย	ๆ 	แค่คิด
ดี	พูดดี	และทำาดี	เพ่ือทุกวัน
ดี	ๆ	ในชีวิตเรา

สิ่งสำาคัญที่จะทำาให้คุณเริ่มต้นปีอย่างมีความสุข	คือการวางแผนการเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	เช่น	เป้าหมายระยะสั้นควรบริหารรายรับ
รายจ่ายให้เหมาะสม	 หาโอกาสเพิ่มรายรับ	 ไปพร้อมๆ	 กับพยายามลดรายจ่ายที่ไม่จำาเป็นออกเพื่อเพิ่มเงินออม	 (ด้วยหัวใจที่แน่วแน่)	 ส่วน
เป้าหมายในระยะยาวควรมีการวางแผนการเงิน	และการลงทุนเพื่อให้มีเงินเพียงพอใช้ในวัยเกษียณ	ส่วนตัวช่วยคำานวณความเพียงพอของเงิน
ที่จะมีหลังเกษียณเพื่อให้คุณสามารถเตรียมตัววางแผนได้แบบเท่าทันตัวเอง	คือ	เมนู	“แผนเกษียณของฉัน”	ซึ่งอยู่ในแอป	กบข.	My	GPF	หรือ
ถ้าใครยังไม่มีแผนหรือยังไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นอย่างไรดี	 ก็ลองหาเวลามานัดคุยกับศูนย์ข้อมูลการเงิน	 กบข.	 นะคะ	 ที่นี่จะมีทีมงานมืออาชีพช่วย
แนะนำาเป้าหมายทางการเงินท่ีมีความสอดคล้องไปกับการใช้ชีวิตของคุณ	การจองคิวไม่ยุ่งยากแค่มีแอป	กบข.	My	GPF	เท่าน้ัน	(ไม่มีค่าใช้จ่าย)	
เพื่อเราจะได้เริ่มต้นปีใหม่พร้อมอนาคตการเงินที่สดใสไปด้วยกัน	

          เคล็ดลับเพื่อชีวิตดี ๆ ในปี 2020 อยากแฮปปี้ตั้งแต่ต้นปีลองทำาตามดูนะคะ ไม่ยากเล๊ย...
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