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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2  ฉบับที�   227  วนัศุกร์ที�   16  มถุินายน  พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 วนัที�  13-17 ม.ิย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื�นที� และมฝีน

ตกหนักบางแห่ง  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 30 กม. / ชม.   

อุณหภูมติํ�าสุด 23 - 26 องศาเซสเซียส  สูงสุด 31 -37   องศาเซลเซียส  

                         ภาคใต้ ฝั�งตะวนัตก
  มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  20 -40  ของพื�นที�  ตลอดช่วง

  อุณหภูมติํ�าสุด 24 -26 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส   

  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15 - 35 กม. / ชม.   

                          

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
 มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  20 - 40 ของพื�นที�     ตลอดช่วง

อุณหภูมติํ�าสุด  24 - 26  องศาเซสเซียส  สูงสุด 32 -36 องศาเซลเซียส  

ทะเลมคีลื�นสูงประมาณ 1 เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 80 ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบางแห่ง

อุณหภูมติํ�าสุด  23 -26 องศาเซสเซียส สูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

                             ภาคกลาง
 มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 60 ของพื�นที�  ตลอดช่วง

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

อุณหภูมติํ�าสุด 24-26องศาเซสเซียส สูงสุด 31 -36 องศาเซสเซียส    

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื�นที� ส่วนมากในช่วงบ่ายถงึคํ�า        

อุณหภูมติํ�าสุด   25-28 องศาเซสเซียส   

  อุณหภูมสูิงสุด  32 - 25 องศาเซสเซียส

เสนอรัฐตั�ง “กองทุนรวมประกนั” ดูแลสงัคมผูสู้งอายุ
 นางพรอนงค ์   บุษราตระกลู    หวัหนา้ภาควชิา

การธนาคารและการเงิน จุฬาฯ และกรรมการคณะกรรม

การกาํกบัตลาดทุน   เปิดเผยวา่   เตรียมเสนอผลงานวจิยั

การส่งเสริมการออม   และการลงทุนแก่ประชาชน  เพื�อ

รองรับการเขา้สู่วยัเกษียณ ต่อสถาบนัวทิยาการตลาดทุน

(วตท.)   เพื�อใหช่้วยกนัผลกัดนัการจดัตั�ง   “กองทุนรวม

ประกนั”   ซึ� งเป็นกองทุนระยะยาว และจ่ายผลตอบแทน

หลงัจากผูล้งทุนเกษียณอายเุป็นรายเดือน   โดยใหไ้ดรั้บ

สิทธิดา้นประกนัสุขภาพ   เพื�อดูแลผูเ้กษียณอายใุนประ-

เทศไทยที�มีแนวโนม้เพิ�มขึ�นต่อเนื�อง

  “กองทุนรวมประกนัถือเป็นผลิตภณัฑ์

ตวัใหม่ที�คลา้ยกองทุนรวมเพื�อการเลี�ยงชีพ  หรือ   RMF

แต่ที�แตกต่าง  คือ   กองทุนรวมประกนัจะไม่สามารถรับ

เงินเป็นกอ้นหลงัเกษียณอาย ุ    เพราะจะทาํใหเ้งินของผู ้

ออมหมดเร็วแต่จะจ่ายเป็นรายเดือน      แถมยงัมีประกนั

ดา้นสุขภาพหลงัเกษียณอายดุว้ย  เพราะคนสูงอายจุะเริ�ม

มีปัญหาสุขภาพตามมามากมาย    ดงันั�นกองทุนดงักล่าว

จะช่วยตอบโจทยป์ระเทศ ที�กาํลงัเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายไุด้

เป็นอยา่งดี      โดยแนวคิดนี�ตอ้งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดั

การกองทุนรวม  (บลจ.)  เป็นผูด้าํเนินการ   ส่วนรายละ-

เอียดเงื�อนไขต่างๆ ตอ้งพิจารณาอีกครั� ง”

 ทั�งนี�   จากผลงานวจิยั  ในหวัขอ้    “การศึกษาว-ิ

เคราะห์ระดบัสินทรัพยก์ารออมขั�นตํ�า      ที�ผูเ้กษียณอายุ

พึงมีแลว้นั�น       สาํหรับการประกนัคุณภาพชีวติขั�นพื�น

(วยัสูงอาย)ุ” พบวา่ประเทศไทยกาํลงัจะเขา้สู่สงัคมผูสู้ง 

อายอุยา่งสมบูรณ์ในปี 63    เนื�องจากประชากรผูสู้งอายุ

จะมีมากถึงกวา่ 13 ลา้นคน คิดเป็น 25%  ของประชากร 

ทั�งประเทศ ซึ�งหากผูเ้กษียณ   และผูสู้งอายไุม่มีเงินออม

เพียงพอต่อการดาํรงชีพในอนาคตจะส่งผลใหเ้ป็นภาระ

ค่าใชจ่้ายของรัฐบาลโดยพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งกวา่ 56.5% 

มีรายไดเ้พียงพอสาํหรับช่วงเกษียณอาย ุ   ส่วนอีกเกือบ

40% ตอบวา่ไม่เพียงพอและเพียงพอเป็นบางครั� ง  อยา่ง

ไรกต็าม     รายไดห้ลกัของผูสู้งอายหุลงัเกษียณยงัคงมา

จากรายไดข้องลกูหลาน       ขณะเดียวกนัตอ้งการเสนอ

ใหภ้าครัฐส่งเสริมการออมภาคสมคัรใจ     เพื�อสร้างผล

ตอบแทนในการลงทุนใหก้บัผูอ้อมมากยิ�งขึ�น.

แสตมป์  ร.10 : บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั    (ปณท) 

จดัสร้างดวงตราไปรษณียากรที�ระลึกชุดแรก      แห่ง

รัชกาลที� 10  เพื�อเทิดพระเกียรติ    เนื�องในโอกาสวนั

เฉลิมพระชนมพรรษา       สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหา-

วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 65 พรรษา   ชนิด

ราคา  10  บาท  จาํนวนพิมพ ์ 1  ลา้นดวง      กาํหนด

จาํหน่ายวนัแรก 28 กรกฎาคม 2560   เปิดจองไดแ้ลว้ ณ 

ที�ทาํการไปรษณียท์ั�วประเทศ
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