วารสาร กบข.
Sep 2020

แผนการลงทุนไหน
ที่ใช…สไตลสมาช�ก กบข.

อันดับเครดิต (Credit Rating)
เร�่องตองรูกอนลงทุนตราสารหนี้

แนวทางทำรายไดสบาย ๆ
สไตลวัยเกา

อยากเกษียณแบบคูล ๆ
ตองรูอะไรบาง
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Deal 4 You

ประกันบำนาญกับสมาชิก กบข.
แผนการลงทุนไหน
ที่ใช…สไตลสมาชิก กบข.

อันดับเครดิต (Credit Rating)
เร�่องตองรูกอนลงทุนตราสารหนี้

ลงทุนลงทุน

แนวทางทำรายไดสบาย ๆ
สไตลวัยเกา

WOW

ใชชีว�ตวัยเกษียณใหสนุกไดสไตลภาพยนตร
THE INTERN - โกเกากับบอสเก ไก

อยากเกษียณแบบคูล ๆ
ตองรูอะไรบาง

คุยกับกองบรรณาธิการ

3 ว�ธี ติดตามสถานะขอรับเง�นคืนงาย ๆ
สำหรับผูเกษียณป 2563

วารสาร กบข.
Sep 2020

แผนการลงทุนไหน
ที่ใช…สไตลสมาช�ก กบข.

อันดับเครดิต (Credit Rating)
เร�่องตองรูกอนลงทุนตราสารหนี้

แนวทางทำรายไดสบาย ๆ
สไตลวัยเกา

อยากเกษียณแบบคูล ๆ
ตองรูอะไรบาง

SEPTEMBER 2020
แตละคนยอมมีเปาหมายทางการเงินที่แตกตางกัน
ออกไป ขึ้นอยูกับปจจัยสภาพแวดลอม จุดมุงหมายในชีวิต และ
ความตองการตามนิสัยสวนตัวของแตละคน เชนเดียวกับเงินที่
คุณไดทยอยสะสมเขามาไวกับ กบข. เปนประจำทุกเดือนเพื่อรอ
วันรับคืนกลับไปเมื่อถึงวันเกษียณอายุราชการ ก็สามารถกำหนด
เปาหมายเพื่อมุงสูความพอเพียงในวัยเกษียณได เพราะเงิน
จำนวนนีส้ ามารถทวีคา เพิม่ ขึน้ ไดมากกวาดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
หรือแคชนะคาเงินเฟอ เพียงแคคุณไดเลือกแผนการลงทุนที่
เหมาะสมกับตนเอง โดยคอลัมน “เรื่องจากปก” ฉบับนี้จะพา
สมาชิกไปคอย ๆ ทำความเขาใจและเริม่ คนหาเปาหมายการออม
เพื่อวัยเกษียณไปกับแผนการลงทุนที่คุณสามารถเลือกเองได
อีกหนึ่งวาระสำคัญในเดือนกันยายนของทุกป คือ
การเกษียณอายุราชการของสมาชิก กบข. หลังจากที่ไดทุมเท
ทำงานหนักมาตลอดอายุราชการ แตแมวาสถานะความเปน
สมาชิกจะสิ้นสุดลงไปพรอมกับการขอรับเงินคืน แตโอกาสใน
การสรางเงินใหงอกเงยนั้นไมไดสิ้นสุดลงไปดวย เพราะคอลัมน
“ลงทุนลงทุน” จะมาบอกวิธีที่ทำใหเงินออมกอนสำคัญที่คุณมี
อยูสามารถเติบโตเพิ่มพูนไดดวยแนวทางการลงทุนสบาย ๆ
สไตลวัยเกา พรอมกับอีกหลากหลายเรื่องราวที่ไมอยากใหคุณ
พลาดในวารสาร กบข. ฉบับนี้
กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ สุภวัส พรหมว�ทักษ�
เสนอแนะหร�อตองการรับขอมูลขาวสาร กบข. แจงไดที่
โทรศัพท : 0-2636-1000
Email : member@gpf.or.th
GPF Contact Center : โทร. 1179
Line : @GPFcommunity

พ�ศุทธิ์ สัมปทานุกุล
พ�รทัศน ชัยอภินันทิมา
ว�รญา พ�สุทธิ์พ�บูลวงศ
ชนษ�ชนก อยูชมวงษ�
สุนทร�ยา ชางดำ
ชาญว�ทย ลัภโต
ปรัชญาภรณ มกุลพานิช
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2563
เกษ�ยณแลว…
ยื่นเร�่องขอรับเง�นคืนแลว…
จะไดรับเง�น กบข. คืนเมื่อไหร ?

นาจะเปนคำถามของขาราชการที่จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน หากคุณไดยื่นเรื่องขอรับเงินคืนไวแลว ไมวา

1

จะเปนการยืน่ ผานระบบ e-ﬁling ไปพรอมกับการยืน่ ขอรับบำเหน็จบำนาญ กรณีนไ้ี มตอ งสงเอกสารการขอรับเงินคืนมายัง กบข. หรือ
แจงความประสงคที่หนวยงานตนสังกัดพรอมกรอกแบบ กบข. รง 008/1/2555 และจัดสงเอกสารมายัง กบข. โดยตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคมเปนตนไป กบข. จะเริ่มจายเงินคืนใหกับสมาชิกภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ กบข. ไดรับเอกสารครบถวนถูกตอง
ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการสงเอกสารกลับคืนไป-มา สมาชิกจึงตองจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการขอรับเงินคืนใหครบถวน ลงนาม
และตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ ซึ่งจะทำใหการจายเงินคืนไมตองลาชาออกไปอีก
สำหรับสมาชิกทีต่ อ งการติดตามสถานะการขอรับเงินคืนหลังจากวันที่ 30 กันยายน เปนตนไป สามารถใชบริการไดงา ย ๆ
ผาน 3 ชองทางดังตอไปนี้

ผาน MY GPF Website

ว�ธีเขาสูระบบ
1. กรอก “รหัสผูใช” คือ
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
และกรอก “รหัสผาน”
คือ ตัวเลข 8 หลัก
2. หากไมมีให คลิก
“ลงทะเบียนใหม หรือ
ลืมรหัสผาน”
3. ระบบจะขึ้นขอความแจงเตือนอัตโนมัติ ในกรณีที่ กบข. ไดรับขอมูลการขอรับเงินคืนจากหนวย
งานแลว สมาชิกจะทราบวา กบข. ไดรับเอกสารการขอรับเงินคืนแลว หรือเอกสารที่ไดรับไมถูก
ตองครบถวนคะ
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ผาน MY GPF Application

1. เขาเมนู “คุยกับบอท”

2. คลิก “การขอรับเงินคืน”

3. เลือกปุม “ติดตามสถานะขอรับเงินคืน”

ระบบจะข�้นขอความสถานะการขอรับเง�นคืนของสมาชช�ก
สำหรับสมาชิก กบข. ที่โหลดแอปมาใชครั้งแรก หรือเคยใชแอปเดิมอยูแลว แตลืมรหัสผาน สามารถลงทะเบียนเขาใช
My GPF Application ทั้งระบบ iOS และ Android ไดดวย 3 ขั้นตอนงายๆ ดังนี้
1. กด "ลงทะเบียนใหม" ที่แถบดานลางสุดของหนาจอ
2. ใสหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3. ใสรหัส 12 ตัวหลังบัตรประชาชน โดย 2 ตัวแรกเปนตัวอักษร ตามดวยตัวเลข 10 ตัว
(ไมตองเวนวรรคและไมตองใสขีดกลาง) จากนั้นกดปุมสีเหลืองเขาสูระบบ

****สำหรับลืมรหัสผาน สมาช�กกด ลืมรหัสผาน ระบบจะสงรหัส OTP ยืนยัน และจะใหสมาช�กตั�งรหัสผานใหม

3

ติดตอศูนยบร�การขอมูลสมาช�ก

โทร 1179

โดยจะมีเจาหนาที่คอยใชบริการตรวจเช็คสถานะการขอรับเงินคืน ซึ่งตองเตรียมขอมูลแจงเจาหนาที่
ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อเปนการยืนยันตัวตน
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ประกันบำนาญ
กับ สมาช�ก กบข.
ประกันบำนาญ คืออะไร ? เหมาะกับใคร ?
สมาช�ก กบข. จำเปนตองซ�้อประกันบำนาญหร�อเปลา ?
มาคลายขอสงสัยพรอมอานคำแนะนำดี ๆ จาก

กัน!

ประกันบำนาญ คือประกันชีวิตรูปแบบหนึ่งที่มีความคลายกับประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย แตแตกตางกันตรงที่ประกันชีวิตแบบบำนาญจะเริ่มจายผลประโยชน
แกผูประกันตนตั้งแตเริ่มเกษียณอายุ 55 ป หรือ 60 ป เรื่อยไปจนถึงอายุสูงสุดที่
90 ป (แลวแตประเภทของกรมธรรม) โดยทยอยจายเปนงวดตามเงื่อนไขจนครบ
กำหนดตามสัญญากรมธรรม การทำประกันชีวิตแบบบำนาญจึงถือเปนหลักประกัน
ไดวาเราจะมีรายไดประจำ สม่ำเสมอ และตอเนื่องหลังจากที่เกษียณอายุแลว

ประกันบำนาญ เหมาะกับใคร ?
• ผูที่ตองการวางแผนการเง�นไวใชหลังเกษ�ยณในจำนวนที่แนนอน
• ผูที่สามารถรับความเสี่ยงไดนอยกวาการลงทุนเพ�่อการเกษ�ยณชองทางอื่น ๆ
• ผูที่ตองการสิทธิประโยชนในการลดหยอนภาษ�

ประกันบำนาญ กับ สมาช�ก กบข.
หากสมาชิกตองการมีเงินอีกสวนหนึ่งที่สามารถวางแผนไวใชจายอยางสม่ำเสมอและ
ตอเนื่องในวัยเกษียณ นอกจากเงินสะสมและเงินผลประโยชนที่จะไดรับคืนจาก กบข.
“ประกันบำนาญ” อาจจะเปนอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถนำมาพิจารณา โดยประกัน
บำนาญ ที่ Deal4You ขอแนะนำ เปนประกันบำนาญที่ถูกออกแบบขึ้นโดยเฉพาะ
เพื่อสมาชิก กบข.

นอกจากนี้ ยังมีดีลประกันบำนาญสุดพิเศษ สำหรับ
สมาชิก กบข. แบบอื่น ๆ ใหไดเลือกอีก
เกษมบำนาญ 2

เกษมทว� 14/7

ประกัน เกษมบำนาญ A1 / A65 ดวยรูปแบบประกันที่ผูซื้อชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว
เมื่ออายุครบ 60 ปและจะไดรับเงินคืนเปนบำนาญรายเดือน (หรือรายป แลวแตจะ
เลือกรับและตามเงื่อนไขของบริษัทฯ) โดยสามารถเริ่มรับเงินบำนาญตั้งแตอายุ 61 ป
หรือ 65 ป ไปจนถึง 85 90 หรือ 99 ป (แลวแตแบบประกันที่เลือก)

จายเบี้ยรายปจนครบ 60 ป

ชำระเบี้ย 7 ป
คุมครอง 14 ป

กลาวคือ สมาชิกจะสามารถเปลี่ยนเงินกอน กบข. ใหเปนการรับเงินเปนงวด รายเดือน
หรือรายป โดยมีเงินผลประโยชนสนับสนุนเพิ่มเติมจากบริษัท ฯ ประกันที่เลือก

มีเง�นปนผล

เปยมสุข

เปยมสุข

กดรับสิทธิ์และรายละเอียดเพ��มเติม
ไดที่ แอป กบข.

เกษมบำนาญ
A1 / A65

เปยมสุข

เปลี่ยน “เง�นกอน”
เปน “บำนาญ”
*ระยะเวลารับสิทธิ์ซ�้อกรรมธรรม ไดตั�งแตวันนี้ – 31 ธ.ค. 63
*เง�่อนไขกรมธรรมเปนไปตามที่บร�ษัทกำหนด
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แผนการลงทุนไหน
ที่ใช…สไตลสมาช�ก กบข.

“เลือกแผนการลงทุน ก็เหมือนกับการเลือกแฟน” คำพูดเปร�ยบเปรยทีส่ อ่ื ใหเห็นภาพไดอยาง
ชัดเจน ซ�่งทุกคนตองการแฟนที่เขากับตัวเองไดเปนอยางดี มีอนาคตวางเปาหมายที่สวยงามดวยกัน
ซ�่งก็มีคนจำนวนไมนอยที่เลือกแฟนผิดพลาด จากการมองภาพสวยงามแคภายนอก แตเมื่อลองศึกษา
ดูใจกันแลว อาจไมใชอยากที่คิดไว
แตสเปคของแตละคน ก็ไมเหมือนกัน จ�งเปนโจทยที่สำคัญของ กบข. เพ�่อตอบสนองความ
ตองการของสมาช�กใหไดมากทีส่ ดุ และไดรบั ประโยชนสงู สุด จ�งมีแผนการลงทุนใหสมาช�กสามารถเลือก
ไดถึง 7 แผน ตามความคาดหวังผลตอบแทน และระดับของการยอมรับความเสี่ยงที่แตกตางกัน

แลวแฟน (แผน) แบบไหนที่เหมาะกับตัวเรา
ลองมาพ�จารณาตามสเปคของตัวเอง แลวนำไปเปร�ยบเทียบกับแผนการลงทุนของ กบข.
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แผนหลัก
มีการกระจายความเสี่ยงการลงทุนตามที่กฎหมายกำหนด ลงทุนในตราสารหนี้ 67%
หุน 18% และสินทรัพยอื่น ๆ 15% เนนสะสมผลตอบแทนในระยะยาว ซ�่งสมาช�ก กบข.
สวนใหญจะอยูแผนนี้ เนื่องจากเปนแผนที่มีความเสี่ยงปานกลาง และเปนแผนที่ถูก
กำหนดตามกฎหมาย หากเร�่มเปนสมาช�กจะอยูในแผนหลักอัตโนมัติ
ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
ผลตอบแทน 5 ป เฉลี่ย 4.10%
เหมาะสำหรับ คนที่ไมเร�่องมาก วายังไงวาตามกัน เง�่อนไขในช�ว�ตไมเยอะ

แผนตลาดเง�น

จะเนนรักษาเง�นตนใหปลอดภัย ไมเนนเร�่องผลตอบแทน ลงทุนในตราสารหนี้
ระยะสั�นในประเทศ 100% โดยสวนใหญนักลงทุนมักเลือกมาหลบภัยในชวงที่
ตลาดการลงทุนผันผวน เหมือนอยางเชนชวงตนปที่ผานมา การแพรระบาด
ไวรัส COVID-19 ไดทำใหตลาดลงทุนทั�วโลกทรุดตัวอยางหนัก
ระดับความเสี่ยง ต่ำมาก
ผลตอบแทน 5ป เฉลี่ย 1.60%
เหมาะสำหรับ คนที่มีความระมัดระวังตัวเอง ข�้กลัว ชอบความชัวร
และไมกลาเสี่ยง

แผนตราสารหนี้
เนนผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ มีความผันผวนต่ำ ลงทุนในตราสารหนี้
ภาครัฐไทย 40% ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย 25% และลงทุนใน
สินทรัพยอื่นๆอีก 35%
ระดับความเสี่ยง ตํ่า
ผลตอบแทน 5 ป เฉลี่ย 2.79%
เหมาะสำหรับ คนเร�ยบงาย มีความเสมอตนเสมอปลาย

แผนผสมหุน ทว�

มีการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงมากกวาแผนหลัก มีสัดสวนการลงทุนในหุน
35% ตราสารหนี้ 51% และสินทรัพยอื่นๆ อีก 14% มีแนวโนมสราง
ผลตอบแทนระยะยาวสูงกวาแผนหลัก
ระดับความเสี่ยง ปานกลางคอนขางสูง
ผลตอบแทน 5ป เฉลี่ย 4.64%
เหมาะสำหรับ คนมีความกลาที่จะเสี่ยง และชอบที่จะลอง

แผนสมดุลตามอายุ
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จะปรับการลงทุนตามชวงอายุ ยกตัวอยาง กรณีสมาช�กเกษ�ยณอายุ 60 ป ถาอายุตัว
ไมเกิน 45 ป จะลงทุนในหุน 65% ตราสารหนี้ 24% และสินทรัพยอื่น ๆ 11% ซ�่งสัดสวน
การลงทุนจะคอย ๆ ปรับลดสินทรัพยเสี่ยงลง โดยหากอายุ 46-50 ป หุนจะลดลงปละ
6% อายุ 51-55 ป หุนจะลดลงปละ 3% อายุ 56-59 ป หุนลดลงป 2% สวนสินทรัพย
อื่น ๆ จะปรับลดลงเฉลี่ยปละ 1% และจะไมมีการลงทุนในสินทรัพยอื่นๆ เมื่ออายุ 54 ป
โดยเมื่อสมาช�กมีอายุ 59 ป จะมีการลงทุนในตราสารหนี้ 90% และหุน10%
ระดับความเสี่ยง อายุนอยเสี่ยงมาก อายุมากเสี่ยงนอย
ผลตอบแทน 5 ป (หุน65) เฉลี่ย 6.16%
เหมาะสำหรับ คนที่รูหลบเปนปก รูหลีกเปนหาง

แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพยไทย
จะลงทุนในกองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย ไทย ทรัตสเพ�่อการลงทุนในอสังหาร�มทรัพย
กองทุนรวมโครงสรางพ�้นฐาน ซ�่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ระดับความเสี่ยง คอนขางสูง
ผลตอบแทน เปนแผนใหม เร�่มแผนการลงทุนเมื่อ 31 กรกฎาคม 2563
เหมาะสำหรับ คนที่ชอบความทาทาย และมองหาสิ�งใหม ๆ อยูเสมอ

แผนตราสารทุนไทย
ลงทุนในหุนไทย 100% ผลตอบแทนมีข�้น-ลงได เพ�่อโอกาสผลตอบแทน
ที่สูงข�้นในระยะยาว
ระดับความเสี่ยง สูง
ผลตอบแทน 5 ป เฉลี่ย 3.90%
เหมาะสำหรับ คนความมั�นใจในตัวเอง กลาไดกลาเสีย
เมื่อรูสไตลของแตละแผนการลงทุนแลว ก็ลองมาเช�กกันวา ลักษณะของแผนการลงทุนใดมีแนวโนมสอดคลองกับความ
ตองการของคุณ เมื่อเจอแผนที่ใชแลว อาจพ�จารณาเลือกแผนการลงทุนนั�น
การเปดโอกาสใหสมาช�กไดเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสม จ�งเปนว�ธีที่จะชวยใหสมาช�กขยับเขาใกลเปาหมายการออมเง�น
เพ�่ออนาคตของตนเองได …

คอลัมนนม้ี รี างวัล!
สำหรับสมาช�ก 5 ทานแรกที่ลงทะเบียนนัดปร�กษาศูนยขอมูลการเง�น
เร�่อง “เลือกแผน ออมเพ��ม คำนวณเง�นเกษ�ยณ” ผานชองทาง LINE: GPFcommunity เร�ยบรอยแลว
เพ�ยงสงภาพหนาจอในขั�นตอนสุดทาย พรอมแจง ช�่อ-นามสกุล มาที่หนาขอความแชท อยาลืมพ�มพ “รวมสนุกวารสาร กบข.
รอรับของรางวั
สงตรงถึงวบมสนุ
านทกานได
คอลัมนเร�่องจากปก ฉบับเดือนกันยายน 2563” รับไปเลยรางวัลสุดพ�เศษจากกองบรรณาธิ
การ ล(หมดเขตร
16 เตุลย!
ลาคม 2563 เทานั�น)
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โดย ศูนยขอมูลการเง�น กบข.

ถา

อันดับเครดิต (Credit Rating)

เร�่องตองรูกอนลงทุนตราสารหนี้

มีใครสักคนมาขอยืมเงินเรา และเรามีเงินเหลือมากพอที่จะ
ใหยมื สิง่ แรกทีเ่ ราตองพิจารณากอนใหยมื เงินนัน้ ก็คอื เรามีโอกาสถูกเบีย้ วหนี้
มากนอยเพียงใด อยางเชน เรามีเพือ่ นอยู 2 คน คนแรก นาย ก. มีฐานะมัน่ คง
มีรายไดสม่ำเสมอ ตองการนำเงินไปขยายธุรกิจ กับ นาย ข. ซึ่งมีรายไดไม
สม่ำเสมอและมาขอยืมเงินโดยไมบอกเหตุผล แถมยังเคยมีประวัติยืมเงินเรา
แลวคืนชาอีก หากพิจารณาจากปจจัยขางตน การให นาย ก. ยืมเงินนาจะมี
ความเสีย่ งนอยกวาให นาย ข. ดังนัน้ ถาเราจะใหนาย ข. ยืมเงินจริง ๆ เราคง
ตองขอคิดดอกเบี้ยมากกวา นาย ก. สักหนอย เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เรา
ตองแบกรับไว
การใหใครสักคนยืมเงินแลวเราไดดอกเบีย้ เปนการตอบแทน ก็เปรียบ
เสมือนการที่ผูลงทุนนำเงินไปใหองคกรหรือบริษัทผูออกตราสารหนี้ยืมเงิน
ซึง่ ผูอ อกตราสารหนี้ (Issuer) มีหนาทีต่ อ งจายดอกเบีย้ และคืนเงินตนเมือ่ ครบ
กำหนดสัญญาใหกบั นักลงทุนผูถ อื ตราสารหนี้ (Investor) ดังนัน้ กอนผูล งทุน
จะตัดสินใจใหองคกรหรือบริษัทไหนกูยืมเงินเราไปใช ควรพิจารณาอันดับ
เครดิตกันกอนนะครับ

อันดับเครดิต หร�อ Credit Rating คืออะไร

สิง่ ทีจ่ ะทำใหผลู งทุนรูว า ตราสารหนีน้ น้ั ๆ มีโอกาสการผิดนัดชำระ
หนี้ (Default) มากนอยเพียงใด ก็คือการดูจากอันดับความนาเชื่อถือหรือ
อันดับเครดิต ซึง่ เปนการประเมินความนาเชือ่ ถือของทัง้ ตัวองคกรทีเ่ ปนผูอ อก
ตราสารหนี้ไมวาจะเปน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนตาง ๆ และ
เปนการประเมินความนาเชื่อถือในระดับของตราสารหนี้แตละตัวที่องคกร
นั้น ๆ ไดออกมาเสนอขายใหกับผูลงทุน โดยจะมีการประเมินจาก สถาบัน
จัดอันดับเครดิต (Credit Rating Agency) โดยบริษทั จัดอันดับเครดิตทีไ่ ดรบั
การยอมรับในระดับสากล 3 บริษัท ไดแก Standard and Poor’s (S&P) /
Moody’s / Fitch สวนในประเทศไทยนัน้ จะมี ทริสเรทติง้ และฟทช เรทติง้ ส
(ประเทศไทย) ซึ่งสถาบันเหลานี้ทำหนาที่ใหบริการจัดอันดับเครดิตโดย
พิจารณาจากภาพรวมลักษณะธุรกิจ ปจจัยหลักตาง ๆ ทีม่ ผี ลตอผลประกอบการ
ความสามารถในการแขงขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของธุรกิจ มีการ
พิจารณาขอมูลดานการเงินจากงบการเงินของบริษทั แผนงบประมาณตาง ๆ
รวมไปถึงระดับหนี้และโครงสรางเงินทุนของบริษัท

อันดับเครดิตบอกอะไรเราบาง

สำหรับอันดับเครดิตของตราสารหนี้ระยะสั้น จะมีตั้งแต T1 หรือ
F1+ (อาจแตกตางกันไปในแตละสถาบันจัดอันดับเครดิต) ลงไปจนต่ำสุดถึง
ระดับ D สวนอันดับเครดิตของตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาวที่มีอายุตั้งแต 1
ปขน้ึ ไปจะถูกตัดเกรดแบงเปนสองกลุม ใหญ คือ กลุม นาลงทุน (Investment
Grade) จะมีอนั ดับเครดิต AAA ลงไปถึง BBB- และกลุม เก็งกำไร (Speculative
Grade) เริม่ ตนตัง้ แตอนั ดับ BB+ ลงไปจนถึง D โดยตราสารหนีท้ อ่ี นั ดับเครดิต
ยิ่งสูง (AAA) จะมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำ ซึ่งตามทฤษฎีการเงิน
แลวตราสารหนี้ประเภท พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) จะถือวา
เปนสินทรัพยลงทุนทีป่ ราศจากความเสีย่ ง (Risk-Free Asset) เพราะวารัฐบาล
มีความนาเชื่อถือมีความสามารถในการชำระหนี้ เนื่องจากรัฐบาลมีอำนาจ
(Authority) ในการจัดเก็บภาษีเพื่อนำมาใชหนี้คืนนั่นเอง สวนตราสารหนี้ที่
ออกโดยภาคเอกชนหรือที่เรียกวาหุนกูนั้น จะมีความเสี่ยงสูงกวาพันธบัตร
รัฐบาล ดังนัน้ หุน กูภ าคเอกชนจึงตองมีการจายดอกเบีย้ ใหกบั ผูล งทุนในอัตรา
ที่สูงกวาพันธบัตรรัฐบาลจึงจะเปนที่สนใจของนักลงทุน

แนวทางการเลือกลงทุนตราสารหนี้
1. สำหรับผูลงทุนทั่วไปแลวแนะนำวาควรเลือกลงทุนตราสารหนี้ที่อยูใน
ระดับ Investment Grade ซึ่งจะมีความปลอดภัย เปนการหลีกเลี่ยง
โอกาสการสูญเสียเงินตน หลีกเลี่ยงโอกาสที่จะไดผลประโยชนไมครบ
ตามจำนวนหรือระยะเวลาทีก่ ำหนดไวตามสัญญา
2. ผูลงทุนพึงระลึกวาการซื้อหุนกูหรือพันธบัตรโดยตรงนั้น มีความเสี่ยง
สภาพคลอง (Liquidity Risk) เนื่องจากตลาดรองของตราสารหนี้นั้น
มีผซู อ้ื ขายนอยราย เมือ่ ผูล งทุนตัดสินใจลงทุนตราสารหนีไ้ ปแลว มักตอง
ถือครองตราสารจนครบกำหนดไถถอน ดังนั้นผูลงทุนรายยอยควร
พิจารณาเลือกอายุตราสารหนี้ใหเหมาะกับระยะเวลาที่ตองการใชเงิน
ในอนาคต
สำหรับผูลงทุนที่ตองการลงทุนแบบมีสภาพคลอง อาจพิจารณา
เลือกลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งมีทั้งประเภทกองทุนรวมตลาดเงิน
(Money Market Fund) เปนกองทุนรวมทีล่ งทุนในตราสารหนีท้ ม่ี อี ายุคงเหลือ
ไมเกิน 1 ป หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) ทีล่ งทุนใน
ตราสารหนีป้ ระเภทตาง ๆ เชน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ รวมถึง
หุนกูภาคเอกชน อีกทั้งยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในตางประเทศให
เลือกอีกดวย ขอดีของการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้นั้นคือมีผูจัดการ
กองทุนบริหารเงินลงทุน บริหารความเสีย่ งใหกบั เรา คอยติดตามสถานะตราสาร
ทีเ่ ขาไปลงทุน โดยผูล งทุนสามารถเลือกกองทุนทีม่ นี โยบายสอดคลองกับความ
ตองการของตนเอง สวนขอมูลรายละเอียด คาธรรมเนียมและเงื่อนไขตาง ๆ
สามารถศึกษาไดจากหนังสือชีช้ วนเพือ่ ประกอบการตัดสินใจลงทุน
ทัง้ นีใ้ นสวนการลงทุนของ กบข. ซึง่ บริหารเงินลงทุนใหกบั สมาชิก
กวา 1.1 ลานราย มีนโยบายการลงทุนคัดเลือกตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูง
โดยเลือกตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตอยูในระดับ Investment Grade
เพือ่ สรางความมัน่ คงทางการเงินใหกบั สมาชิก ...
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ลงทุนลงทุน

แนวทางหารายไดสบายๆ

สไตลวัยเกา

“กลัวไมมีเง�นพอใช” ความกังวลอันดับหนึ่ง ของผูที่กาวเขาสูวัยเกษ�ยณ
เพราะอนาคตไมมีใครทราบไดวาจะมีอายุหลังเกษ�ยณไดอีกกี่ป เง�นที่ออม
สะสมมาตลอดชวงวัยทำงานจะเพ�ยงพอหร�อเปลา?
โดยจากรายงาน Getting Older – Our Aging Word 2019 ระบุวา วัยเกษียณมีความกังวลมากในเรื่องการไมมีเงินเพียงพอตอการ
ดำรงชีพ สูงถึง 30% รองลงมากังวลปญหาการเคลือ่ นไหวรางกาย 25% กังวลเสียความทรงจำ 24% กังวลจะไมสามารถทำสิง่ ตาง ๆ ทีเ่ คยทำได 22% กังวล
การจากไปของคนในครอบครัว ญาติ และเพื่อนฝูง 20% และกลัวความเจ็บปวย 20%

สูงวัยโลก กังวลอะไรทีส่ ดุ ?
30%
25%
24%
22%
20%
20%

กลัวมีเง�นไมพอตอการดำรงช�วต�
กลัวมีปญ
 หาการเคลือ่ นไหวทางรางกาย
เสียความทรงจำ
ไมสามารถทำสิง� ตาง ๆ ทีเ่ คยทำได
การจากไปของคนในครอบครัว ญาติ และเพ�อ่ นฝูง
ความเจ�บปวย

แลวคุณละมีความกังวลกับเร�่องเหลานี้บางหร�อเปลา?

เลือกอาช�พที่เหมาะสมกับตัวเอง

ความกังวลทางกายภาพ อาการเจ็บปวยที่มากขึ้นตามอายุ
ที่เพิ่มขึ้น ความทรงจำที่เริ่มลืมเลือน ไมมีอะไรมาการันตีไดวาจะไมเกิดขึ้น
เพราะเปนสิ่งที่ตองเกิดขึ้นตามธรรมชาติของรางกายมนุษย ที่ตองมีเกิด
แก เจ็บ และสูญสลาย (ตาย) จากโลกใบนีไ้ ป
สิง่ ทีส่ ามารถปองกันไมใหเกิดขึน้ ได คือ ความไมมน่ั คงทางการเงิน
คุณสามารถเตรียมความพรอมไวตง้ั แตชว งวัยทำงาน เริม่ ตนวางแผนการเงิน
ตัง้ แตอายุยงั นอย คอย ๆ สะสมเงินออม เรียนรูก ารลงทุนสรางผลตอบแทน
และอยาลืม! ประมาณการรายได รายจายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ไดหลังจากเกษียณ
เพื่อใหชีวิตหลังเกษียณราบรื่น แตถาใครที่เริ่มวางแผนชา หรือมีแนวโนม
เงินใชจายหลังเกษียณจะไมพอใช อาจตองลองพิจารณาทางเลือกสราง
รายได หรือลงทุน เพือ่ ใหมเี งินงอกเงย

ปจจุบันนี้มีอาชีพ และการลงทุนที่หลากหลาย แตสำหรับกลุม
คนเกษียณทีม่ ขี อ จำกัดในเรือ่ งสภาพรางกาย รายไดทจ่ี ำกัด การจะเลือกสิง่
ที่จะทำใหเงินที่มีงอกเงยตองมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น ทางเลือกที่
ดีที่สุด คือการทำในสิ่งที่ตนเองถนัด และมีความชื่นชอบ เพราะนอกจาก
จะมีรายไดเสริมเขามาแลว ยังเปนการชวยใหมคี วามสุขดวย
ลงทุน ลงทุน ฉบับนี้ ไดรวบรวม 8 อาชีพยอดฮิต แมจะเกษียณแลว
ก็สามารถทำได
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1.

ที่ปรึกษาบริษัท : ผูชำนาญการพิเศษ ดวยประสบการณ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน คนวัยเกษียณจึงมักเลือก และถูกเลือกใหเปนที่
ปรึกษาในธุรกิจตางๆ

2.
3.

นักเขียน - คอลัมนิสต : การเขียนหนังสือใหความรู เขียนคอลัมน หรือ
เขียนรีววิ สินคาตาง ๆ ตามความชืน่ ชอบสวนบุคคล

อาจารย / วิทยากรพิเศษ : นำความรูม าเผยแพรความรู ประสบการณ
ทีท่ รงคุณคาตาง ๆ ใหคนรุน ใหม

4.
5.

นักขายของออนไลน : ยุคออนไลน การขายสินคาเพือ่ สรางรายไดเปน
เรือ่ งงาย และนาสนใจอีกอาชีพหนึง่

เกษตรกร หรืออาชีพเกีย่ วกับตนไม : วางแผนใชชวี ติ เรียบงาย อยูก บั
ธรรมชาติ เริ่มจากปลูกไวบริโภคเอง เหลือก็เก็บไปขายสรางรายได
อีกทางหนึง่

6.
7.

รานอาหาร : สำหรับผูท ช่ี น่ื ชอบการทำอาหารอยูแ ลว จะเปดรานเล็ก ๆ
ก็สามารถเพิม่ รายไดในชวงวัยเกษียณได

เปดบาน - คอนโดใหเชา : หากคุณไดลงทุนอสังหาริมทรัพยไวบา ง เมือ่
เกษียณอาจปลอยเชา ทำเปนบานพักโฮมสเตย ก็เปนอีกอาชีพที่สราง
รายไดโดยไมตอ งเหนือ่ ยมาก

8.

นักลงทุน : ถาคุณมีเงินเก็บอยูบ า ง การนำเงินทีอ่ อมไวบางสวนมาลงทุน จะตอยอดใหเงินเพิม่ พูนได แตกอ น
ที่จะเริ่มลงทุน ตองกลับมามองตัวเอง ดวยการสำรวจความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงโอกาสที่เงิน
ลดลงไดมากนอยแคไหน สมมติมเี งิน 100 บาท และนำไปลงทุน หากคุณรับความเสีย่ งไดสงู โอกาสทีเ่ งินจะ
หายไป 50 บาทอาจเกิดขึน้ ซึง่ ก็เชนเดียวกันทีม่ โี อกาสจะไดเงินเพิม่ ขึน้ เปน 150 บาทไดดว ย ขณะเดียวกัน
หากคุณรับความเสีย่ งไดตำ่ นำเงินไปลงทุนในสินทรัพยทเ่ี สีย่ งต่ำ โอกาสทีจ่ ะไดรบั ตอบแทนก็นอ ย

แตขอจำกัดของนักลงทุนที่อยูในกลุมคนเกษียณ คือ มีระยะเวลาในการลงทุนที่นอยลง โอกาสรับกับความเสี่ยงก็ลดลงตามไปดวย เพราะ
มักมีความกังวลวาเงินทีใ่ ชดำรงชีพในชวงเกษียณจะลดนอยลง หากเกิดเหตุการณไมคาดคิด เชน หุน ตกต่ำลงไปมากกวาปจจุบนั เศรษฐกิจฟน ตัวชา จึงควร
ลงทุนตามระดับความเสีย่ งทีต่ นเองสามารถยอมรับได
สุดทาย การเลือกอาชีพสรางรายไดหลังเกษียณนั้น สิ่งสำคัญ
คือการเลือกอาชีพที่ทำแลวมีความสุข ทำใหชีวิตของคุณดำเนินไปอยาง
มีคุณคา เหมาะสมกับสุขภาพรางกายของตัวเอง ...
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เลขาธิการ กบข. ลงพ�้นที่พบสมาช�ก
จ.กาญจนบุร� พรอมเปดงาน
GPF FUN(d) Fair 2020
ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ (กบข.) นำทีมผูบ ริหารและพนักงาน กบข. ลงพืน้ ทีจ่ งั หวัด
กาญจนบุรี โดยในโอกาสนีไ้ ดเขาพบนายบวรศักดิ์ วานิช รองผูว า ราชการจังหวัด
กาญจนบุรี นางพิสมัย บุญเทียม คลังจังหวัดกาญจนบุรี และพลตรี วสุ เจียมสุข
ผูบ ญ
ั ชาการมณฑลทหารบกที่ 17 เพือ่ หารือเกีย่ วกับการประชาสัมพันธขอ มูล
บริการ กบข. ใหกบั สมาชิกในจังหวัดกาญจนบุรี พรอมทัง้ ขอความรวมมือใน
การจัดบรรยายแบบเจาะหนวยงาน
พรอมกันนี้ ดร.ศรีกญ
ั ญา เปนประธานเปดงาน GPF FUN(d) FAIR
2020 ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อารเอส โฮเทล จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีสมาชิก กบข. กวา 200 คนเขารวมงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ
ใหสมาชิกไดรูวิธีเลือกแผนการลงทุนที่ใช และสัมมนาหัวขอ เกษียณมั่นใจ
ไปกับ กบข. ตลอดจนกิจกรรมของบูธพันธมิตรสวัสดิการ กบข. ที่ยกขบวน
สินคาและบริการมาจัดแสดง ใหสมาชิกรวมสนุกรับของทีร่ ะลึกมากมาย

กบข. เติบโตมั�นคง

สินทรัพยสุทธิทะยานสูลานลานบาท
ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. นำทีม
ผูบริหารและพนักงาน แสดงพลังความเปนหนึ่งเดียว เนื่องในโอกาสที่
สินทรัพยของกองทุนเติบโตสูงกวาลานลานบาท สะทอนถึงความมุง มัน่
และความเปนมืออาชีพของทีมงานในการบริหารเงินลงทุน มัน่ ใจวาจะ
นำพาองคกรใหเติบโตตอไปอยางมั่นคง เพื่อใหสมาชิกไดรับประโยชน
สูงสุด ในโอกาสเดียวกันนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย เจาอาวาส
วัดยานนาวา พรอมพระเถรานุเถระ จำนวน 10 รูป ไดเมตตาเจริญ
พระพุทธมนต เพือ่ ความเปนสิรมิ งคลใหกบั ผูบ ริหารและพนักงาน
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ใชช�ว�ตวัยเกษ�ยณใหสนุกได
สไตลภาพยนตร

THE INTERN - โกเกากับบอสเก ไก
หากเอยถึงนิยามของคำวา “ช�ว�ตวัยเกษ�ยณ” หลายคนคง
จ�นตนาการถึงภาพของการไดพักผอนอยูกับบาน ไดใชเวลา
อยูกับลูกหลาน ทำกิจกรรมตาง ๆ นอยลง เพ�่อใหรางกาย
และจ�ตใจไดผอนคลายในชวงบั�นปลายช�ว�ต
แตรหู รือไมวา ในอีกแงมมุ หนึง่ คนวัยเกษียณอาจไมจำเปนตองมีชวี ติ
ตามที่มาตรฐานของสังคมนิยาม หรือตามที่คนหมูมากปฏิบัติเสมอไป เพราะ
แทจริงแลววัยเกษียณถือเปนวัยที่มีทักษะการใชชีวิตและทักษะการทำงานที่
เต็มเปย มจากการสัง่ สมประสบการณมาทัง้ ชีวติ ดังนัน้ หากเราจะมองในมุมทีว่ า
คนวัยนี้จะสามารถใชคุณคาของประสบการณชีวิตที่มีเพื่อเปนประโยชนใหกับ
คนอื่น ๆ ไดอยางไร คงจะเปนเรื่องที่นาสนใจไมนอยเลยทีเดียว
ภาพยนตรเรื่อง “The Intern” หรือชื่อภาษาไทยวา “โกเกา
กับบอสเกไก” ไดสะทอนมุมมองที่นาสนใจนั้นออกมาไดดีมาก ดวยเรื่องราว
ของ เบน วิทเทเกอร (รอเบิรต เดอ นิโร) ชายวัย 70 ป ทีภ่ รรยาเสียชีวติ อยูต วั
คนเดียว และไมตอ งการใชชวี ติ หลังเกษียณใหหมดไปวัน ๆ เขาจึงตัดสินใจสมัคร
เปนพนักงานฝกหัดในบริษัทขายเสื้อผาออนไลนที่มีไอเดียอยากรับผูสูงวัยมา
รวมงาน เพื่อหวังวาประสบการณของคนสูงวัยจะทำใหทีมงานไดแงคิดที่ตาง
ออกไปบาง บริษทั ฯ แหงนีก้ อ ตัง้ และบริหาร โดย จูลส ออสติน (แอนน แฮททาเวย)
หญิงสาววัย 30 ตน ๆ ที่ประสบความสำเร็จในหนาที่การงานตั้งแตอายุยังนอย
แตมีปญหาในการรับมือกับความสำเร็จที่ถาโถมเขามารวดเร็วเกินไป และ
ไมสามารถปรับสมดุลของการทำงานและชีวติ สวนตัวได ซึง่ เมือ่ เบนไดเขามาใน
ชีวิตของจูลสไดถูกจังหวะ เขาจึงเปลี่ยนสถานะจากพนักงานฝกงานมาเปนที่
ปรึกษาคนสำคัญของเธอ
ในขณะที่ชมภาพยนตรเรื่องนี้ เราอดไมไดที่จะอมยิ้มนอย ๆ ใหกับ
ความนารักในการพยายามปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยีใหม ๆ และเพือ่ นรวมงาน
รุน หลานของคุณลุงวัย 70 อยางเบน และรูส กึ ตลกขบขันไปกับมิตรภาพตางวัย
ของพวกเขา ในขณะเดียวกันก็ทำใหเราอินไปกับชีวิตของ Working Woman
อยางจูลส ที่ตองรับมือกับการบริหารงานลนมือ การเปนผูนำที่ดีของลูกนอง
และมีเวลาใหกบั ครอบครัว ซึง่ ทายทีส่ ดุ แลวเบนก็กลายเปนกุญแจสำคัญในการ
คลีค่ ลายความทุกขจกุ อกของจูลสไดอยางลงตัว และสามารถทำใหผชู มมองเห็น
ถึงแกนสำคัญของภาพยนตรเรื่องนี้ไดวา ความเคารพและใหเกียรติผูสูงอายุ
ไมใชเกิดขึ้นเพียงเพราะคนวัยนี้อาบนํ้ารอนมากอน แตเปนเพราะคุณคาจาก
ประสบการณที่พวกเขามี ซึ่งสอดคลองกับประโยคคลาสสิคที่เปนจุดเดนของ
ภาพยนตเรื่องนี้คือ “ประสบการณไมเคยตกยุค”
หากคุณกำลังหาคำตอบใหกับตัวเองวา เราจะใชชีวิตใหมีความ
ความหมายไดอยางไร ? เมื่อดูภาพยนตรเรื่องนี้อาจทำใหเราฉุกคิดอะไร
บางอยางขึ้นมาได และใชชีวิตในทุก ๆ วัน ไดอยางสนุก ไมวาจะเปนคน
วัยใดก็ตาม ...
ขอบคุณภาพจาก : https://movie24.info/the-intern-movie-2015/

อยากเกษ�ยณ
แบบคูลๆ
ตองรูอะไรบาง?

เร�่องทายเลม
โดย เมืองไทยประกันชีว�ต
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ยณ
6 ขั�นตอนวางแผนเกษ�
ใหมีเง�นพอใชไปตลอดช�ว�ต
1. กำหนดอายุเกษ�ยณและอายุขัย
ปจจุบัน อายุ 35 ป

ระยะเวลา
ทำงาน
25 ป

เกษ�ยณ อายุ 60 ป

ช�ว�ตหลัง
เกษ�ยณ
25 ป

เสียช�ว�ตอายุ 85 ป

2. คำนวณเง�นคาใชจายในวัยเกษ�ยณ
คากินอยูทั�วไป
120,000 บาท/ป

3. คำนวณเง�นออมที่มี

คาบำรุงรักษาทรัพยสิน
30,000 บาท/ป

คาทองเที่ยว
100,000 บาท/ป

คารักษาพยาบาล
50,000 บาท/ป

รวมคาใชจายในวัยเกษ�ยณ 7,500,000 บาท

ประกัน

กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ

ประกันบำนาญ

เง�นออม

รวมเง�นออม 1,000,000 บาท

4. คำนวณเง�นที่ตองออมเพ��ม
เง�นออม
1,000,000 บาท

เง�นที่ตองใช
7.5 ลาน

5. วางแผนออม และลงทุนอยางมีว�นัย
เง�นฝาก
ตราสารหนี้
หุน
กองทุน
สมาช�ก กบข. สนใจผลิตภัณฑประกันช�ว�ต ออมทรัพย และการลงทุน
สอบถามขอมูลเพ��มเติม ติดตอตัวแทนเมืองไทยประกันช�ว�ต
โทร. 1766 muangthai.co.th

ขาด 6,500,000 บาท

6. ติดตาม และทบทวนแผนการเง�น
อยางสมํ่าเสมอ

ประเมินผลอยางนอย
ทุก 6-12 เดือน
เพ�่อดูวาเปนไปตาม
เปาหมายหร�อไม
ที่มา: PLEARN เพลิน BY KRUNGSRI GURU

เพราะความสุขคือทุกอยาง

