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เปนเพ�่อนกันมั๊ย?

ฝาว�กฤตโคว�ด กับ “ธุรกิจออนไลน”

“กบข. ครบรอบ 23 ป”
MARCH 2563

ว�กฤตโคว�ด-19 กับเศรษฐกิจโลก

“บร�หารความเส�่ยงการลงทุนใหเหมาะกับตนเอง”

ปรับพฤติกรรมเพ�่อรับขอมูล
อยางถูกตองและมีสติ

Check List ของกิน-ของใชที่ควรมี
ในชวง “อยูบานชวยชาติ”

“คุมเง�นในกระเปาใหอยูหมัด
ดวยสูตร 50-30-20”

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

จากสถานการณระบาดของโรค COVID-19 และสงคราม
การคาน้ำมันที่สงผลกระทบทำใหตลาดหุนผันผวนปรับตัวลดลง
ทั่วโลกในขณะนี้ กบข. ไดมีการติดตามสถานการณอยางใกลชิด
และปรับลดการลงทุนในหุนทุกตลาดตั้งแตชวงตนป เพื่อลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้น และเนนเพิ่มสินทรัพยเสี่ยงต่ำ เชน พันธบัตร
รัฐบาลระยะยาวของกลุม เศรษฐกิจพัฒนาแลว ลดสินทรัพยเสีย่ งสูง
ไดแกหุนไทยและหุนตางประเทศ ควบคูกับการใชเครื่องมือ
ทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยง โดยปจจุบัน กบข. มีลงทุน
ในหุนเปนสัดสวน 9 เปอรเซ็นต ซึ่งลดลงจาก 17 เปอรเซ็นต
ในชวงตนป 2563 ประกอบดวย ตลาดหุนไทย ตลาดหุนประเทศ
พัฒนาแลว และตลาดหุนประเทศเกิดใหม
การลงทุนของ กบข. มุงเนนการสรางผลตอบแทน
สม่ำเสมอในระยะกลาง-ระยะยาว ใหแกสมาชิก จึงมีการกระจาย
สัดสวนการลงทุนในสินทรัพยที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการลงทุน
ในหุนทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้ ในบางชวงเวลา
ผลตอบแทนอาจผันผวนไดบางในระยะสั้น ซึ่งขอใหสมาชิกเลือก
แผนการลงทุ น ที ่ เ หมาะสมกั บ ระดั บ ความเสี ่ ย งและเป า หมาย
การออมได อยางไรก็ตามทานสามารถนัดปรึกษาเรื่องแผนการ
ลงทุนกับ ศูนยขอมูลการเงิน กบข. ผาน My GPF application
ไดที่เมนู “นัดหมายบริการขอมูลการเงิน” หรือ ที่ fa@gpf.or.th
และทายนี้ผมขอใหทุกทานดูแลตัวเองใหปลอดภัยจาก COVID-19
ผมเชื่อวาเราจะกาวขามสถานการณอันเลวรายนี้ไปไดดวยกัน
นายวิทัย รัตนากร
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

กองบรรณาธิการ วช�รา การสุทธิ์
พ�รทัศน ชัยอภินันทิมา
ว�รญา พ�สุทธิ์พ�บูลวงศ
ชาญว�ทย ลัภโต
ปรัชญาภรณ มกุลพานิช
สุนทร�ยา ชางดำ
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ไมใชแคเพ�่อนธรรมดาที่มีไวสนทนาพูดคุย
แตเปนเพ�่อนที่จะเคียงขางสรางความสุขใหกัน
ในทุก ๆ วัน เพ�ยงสมาช�กเพ��มเพ�่อนกับไลน กบข.
@gpfcommunity สมาช�กจะสามารถใชบร�การ
อื่น ๆ ที่อำนวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลและ
ใชบร�การสวนบุคคล ไมวาจะเปน

ดูยอดเง�น
เลือกแผน
การลงทุน
อัพเดทสิทธิพ�เศษ
สำหรับสมาช�ก

ออมเพ��ม
ไมพลาดทุกขอมูล
ขาวสาร กบข.
แชทสอบถาม
กับเจาหนาที่

แอดไลน กบข. ยังไง?
ว�ธีที่ 1

เขาไปคนหาช�่อเพ�่อน
แลวพ�มพ
@gpfcommunity

ว�ธีที่ 2

สแกน QR Code นี้เพ�่อไปที่หนาจอ
เพ��ม กบข. เปนเพ�่อน
จากนั�นกด “เพ��มเพ�่อน” เทานี้
คุณก็เปนเพ�อ่ นกับ กบข. ในไลนแลว
โดยในหนาจอพูดคุยจะปรากฏ
เมนูหลักทีส่ มาช�กสามารถเลือกใชงาน
ไดตามตองการ หากมีขอสงสัยหร�อ
ตองการความชวยเหลือก็สามารถ
สงขอความถึงเราไดทันทีี

วันนี้คุณเปนเพ�่อนกับ @gpfcommunity หร�อยัง? …
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สติ�กเกอร ไลน

สมาช�ก
ของขวัญครบรอบ

23 ป กบข.

โหลดฟร�! แอดไลนเลย

พ�มพ ID @gpfcommunity

หร�อ สแกนเลย!
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ประกันราคาพ�เศษ
ประกันภัย

ไวรัสโคโรนา
เบี้ยเร�่มตน

138 บาท/ป

1แสน
1ลาน

บาท

คารักษาสูงสุด

โคมาจายอีกสูงสุด

บาท

*เง�่อนไขเปนไปตามที่กรมธรรมกำหนด

กดรับสิทธิ์ที่ My GPF Application เมนู “สิทธิพ�เศษ”

ชอปหนังสือประหยัดสุดๆ

ลด

%

ซ�้อออนไลน

(หนังสือ/e-book)
ยอดซ�้อ 400 บาทข�้นไป

กดรับสิทธิ์ที่ My GPF Application เมนู “สิทธิพ�เศษ”

หมดเขต 30 เม.ย. 63
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ฝาว�กฤตโคว�ด กับ
ในขณะที่หลาย ๆ ธุรกิจกำลังลมหายตายจาก…
หนึ่งในธุรกิจที่ยังยืนหยัดอยูไดและเร�่มฉายแวว
เจ�ดจรัสข�้นเร�่อย ๆ กลับเปนธุรกิจออนไลน
ทามกลางความวิตกกังวลของคนทัง้ โลกกับการ
แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเขาขั้นวิกฤตอยู
ในเวลานี้ และก็ยังไมมีทีทาวาจะสิ้นสุดลงเมื่อไร แนนอน
ว าไม ไ ด ส  ง ผลกระทบแค ค วามปลอดภัย ในการใชช ีว ิต
ของเราทุกคนเทานั้น เพราะเศรษฐกิจทั่วโลกก็แทบ
พังทลายตามไปดวย...

ทุกวิกฤต...มีโอกาส เหมือนกับธุรกิจ

ออนไลนที่กลายเปนโอกาสในวิกฤตอยูตอนนี้ เพราะ
ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ นสร า งการเปลี่ย นแปลงโดยตรงตอ
พฤติกรรมการใชชีวิตอยางหลีกเลี่ยงไมได ดูจากหนากาก
อนามัยที่อยู ๆ ก็กลายเปนปจจัยหกสำหรับการดำรงชีพ
นับตอจากโทรศัพทมือถือที่เปนปจจัยหาในยุคปจจุบัน
ยิ่งมีมาตรการ Work from Home ออกมาใหเรารวมมือ
รวมใจกันเก็บตัวอยูก บั บานเพือ่ ลดการแพรระบาดของโรค
ยิ่งสรางแรงกระเพื่อมใหกับวงการ Shopping Online
อยางนาสนใจโดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภค หรือแมแต
บริการธุรกิจสงอาหาร (Food Delivery) ที่ขายดีเปน
เทน้ำเททาอยูในเมืองกรุงจนชวนใหรูสึกอยากเปดราน
อะไรสักอยางบางจัง!

“ธุรกิจออนไลน”
ความมีเสนหของธุรกิจออนไลน นอกจากอยูไหนก็หาเงินไดเพราะไมตองมี
หนารานแลว การไมตองใชเงินลงทุนอะไรมากนี่ละที่ทำใหใคร ๆ ก็อยากมีรานเปนของ
ตัวเอง เพราะแคมไี ลน หรือเปดเฟซบุก แฟนเพจ ก็ฟรี ลงโฆษณาบนเฟซบุก และ Google
ก็ใชเงินเริ่มตนแคหลักรอย ที่สำคัญสามารถคอย ๆ เริ่มทำได เพราะถาเกิดไปไมถึงฝน
ก็ยังไมเจ็บตัวเทาไหร แตความยากของธุรกิจนี้ก็ใชวาจะไมมี เพราะโจทยยากอยูที่จะขาย
อะไรดีตางหาก คอลัมน Moneyholic เลยขออาสามาสรางแรงบันดาลใจและทลาย
กำแพงความกลัวใหกบั ใครหลาย ๆ คนทีอ่ ยากสรางรายไดเสริมใหกบั ตัวเองในชวงนี้ แตกย็ งั
ไมรูจะเริ่มตนยังไงจากตรงไหนกอนดี ลองมาดูไอเดียงาย ๆ ที่จะทำใหคุณกลายเปน
แมคา-พอคาออนไลนไดในทันทีโดยที่ยังไมตองเสียเงินลงทุนเลยสักบาทเดียว
เริม่ จากสิง่ ทีใ่ กลตวั ทีส่ ดุ ...เชน ลองสำรวจขาวของเครือ่ งใชของตัวเองทีไ่ มใชแลว
แตยังมีสภาพดี อยาง เสื้อผา กระเปารองเทา และเครื่องประดับแฟชั่นตาง ๆ แมจะเปน
ของเกาสำหรับคุณแตอาจเปนไอเท็มโดนใจที่ใครหลายคนกำลังตามหา ที่สำคัญไมมีขาย
ทั่วไปแลวในทองตลาด ยิ่งไปกวานั้นกลุมเสื้อผาแฟชั่นยังเปนสินคามหาชนที่สามารถ
ขายไดทั่วไปผานชองทางออนไลน และยังถูกจัดอันดับเปนกลุมสินคาขายดีอันดับ 1 ในป
2562 (ขอมูลจาก Priceza) นั่นเพราะเสื้อผายังคงเปน 1 ในปจจัย 4 ที่ทุกคนตองการ
ซึ่งถาคุณยังไมพรอมลงทุนนี่อาจเปนอีกหนึ่งไอเดียใหลองพิจารณาดู สำหรับชองทาง
การขายถาคุณยังสรางเพจขายของบนเฟสบุค ไมเปนอาจลองโพสตขายเลน ๆ ในเฟสบุก ของ
ตัวเองเหมือนเราโพสตเรื่องราวในชีวิตประจำวันตามปกติดูกอน เพราะความเรียลริตี้
จะชวยดึงดูดความนาสนใจของสินคาได! เชนรูปสวย ๆ ของคุณกับชุดเกงตัวเกาที่พรอม
สงตอ หรือแมแตรองเทารุนลิมิเต็ดเอดิชั่นกับทริปเกาหลีเมื่อหลายปกอน แตถาเขินอาย
ก็ไมตองกังวลเพราะอาชีพนี้จะชวยใหคุณสนุกสนานและตื่นเตนไปกับการถายรูปสินคา
เพื่อใหไดมุมภาพที่เกไกสไลเดอรที่สุดออกมาจนได! นอกจากนี้อยาลืมใชพื้นที่หนา
Timeline ของไลน และ Instagram ใหเปนประโยชนพรอมติดเครื่องหมาย “#”
นำหนาชื่อหรือชนิดของสินคาเพื่อใหงายตอการคนหาทุกครั้ง สวนใครที่เปนขาประจำ
Shopping Online อยูแลว เรื่องนี้ยิ่งงายสำหรับคุณเพียงแคเปลี่ยนบทบาทจากผูซื้อ
มาเปนผูขายดูบาง ซึ่งปจจุบันมีหลายชองทางเพื่อการชอปปงที่เปนตัวกลางชวยใหคุณ
เปนไดทั้งผูซื้อและผูขายอยาง Lazada และ Shopee ที่มียอดผูใชบริการนำดิ่งเปน
อันดับ 1 และ 2 จาก Top 10 บนแพลตฟอรม E-Commerce ที่ฮอตที่สุดในประเทศไทย
(ขอมูลป 2562 จาก iPrice แพลตฟอรมเปรียบเทียบราคาสินคาออนไลน) สวนใครที่
ไมถนัดเรื่องเสื้อผา อาจลองดูวาตัวเองสนใจอะไรเปนพิเศษ เชน คุณอาจเปนคนหนึ่งที่มี
ความสุขกับการเลี้ยงปลาทองเปนชีวิตจิตใจ การไดลองเขากลุมคนรักปลาทองตาง ๆ
บนเฟสบุค นอกจากจะไดแลกเปลีย่ นความรูแ ลวยังไดเพิม่ ชองทางการซือ้ ขายระหวางกัน
อีกดวย แตถาคุณชอบทำอาหารยิ่งดีใหญเพราะเกือบทุกจังหวัดมีเฟสบุคที่เปดใหกลุม
คนรักอาหารที่ชอบกินชอบเที่ยวมารวมตัวกันและพรอมใหคุณฝากรานไดตลอดเวลาโดย
ไมมีคาใชจายใด ๆ
สุดทายขอย้ำวา คอลัมนนี้ขอเปนแรงบันดาลใจเล็ก ๆ ใหกับผูที่อยากหา
รายไดเสริมจากธุรกิจออนไลน แตยังไมรูจะเริ่มตนอยางไรใหลองสักครั้งจากไอเดีย
เรื่องใกลตัวที่ทำไดจริง และทำไดเลยดวยวิธีงาย ๆ บางทีอาชีพเสริมอาจสรางรายไดหลัก
อยางไมนาเชื่อ สวนใครที่เปนแมคา-พอคาออนไลนมืออาชีพอยูแลว ก็ขอใหยอดขาย
ชวงนี้พุงพรวด ๆ กันไปเลยนะจะ
เอาละ! ใครพรอมเปนแมคาออนไลนกันบางแลว ลุยเลย!

คอลัมนนี้มีรางวัล!

สำหรับสมาช�กผูโชคดี 5 ทานแรกที่แชรรานคาออนไลนของตัวเองเขามาทาง LINE: @gpfcommunity
อยาลืมแจง ช�่อ-นามสกุล ที่อยู และเบอรติดตอกลับ พรอมพ�มพ
“รวมสนุกคอลัมน Moneyholic ฉบับเดือนมีนาคม 2563” ดวยนะคะ (หมดเขตรวมสนุก 30 เมษายน 2563 เทานั�น)
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“กบข. เคียงขาง…สรางความสุขทุกชวงช�ว�ต” ประโยคพวงทายที่หลายคน
เร�่มคุนหูกันบางแลว หร�ออาจเร�ยกวานี่คือประโยคแนะนำตัวที่สั�นและกระชับ
ที่สุดเพ�่อใชแทนคำอธิบายใหทุกคนไดเขาใจถึงภารกิจทั�งหมดที่ กบข. มี…

วันนี้ กบข. ในวัย 23 ป จึงอาจเปรียบเหมือนหนุมสาววัยรุน

ที่กำลังเติบโตทามกลางเทคโนโลยีอันทันสมัย มีความกระตือรือรน รักที่จะ
พัฒนาตัวเอง และกลาทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง จึงไมแปลกทีค่ ณ
ุ จะไดเห็นสิง่ ใหม ๆ
เกิดขึ้นอยูตลอดในชวงเวลา 2 ปที่ผานมา โดยเฉพาะการเปลี่ยน กบข. สูการ
เปนองคกรดิจิทัลเต็มรูปแบบ ที่มีแอป กบข. ยุคใหม My GPF Application
เปนกาวสำคัญของการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงทำใหเราไดใกลกันมากขึ้น
กวาที่เคยผาน GPF Community สังคมการออมบน Facebook LINE และ
My GPF Application ภาพชัดนี้สะทอนภารกิจของ กบข. ที่นอกจาก
จะเปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเปนหลักประกันการจายบำเหน็จบำนาญ
ใหกับขาราชการที่เปนสมาชิกและมุงสงเสริมการออมแลว ยังมีอีกหนึ่ง
ภารกิจที่สำคัญ คือการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนใหกับสมาชิกเพื่อ
ใหไดรับประโยชนทั้งในวันนี้ และเมื่อเกษียณอายุราชการ เรียกไดวาเราจะ
อยูกับคุณทุกชวงชีวิตตั้งแตเริ่มเขาเปนสมาชิก กบข. จนถึงวันที่ตองขอรับ
เงินคืนเมื่อเกษียณอายุราชการเลยทีเดียว

ในโอกาสวันครบรอบ 23 ป กบข. จึงไมพลาดที่จะมาพรอมกับ
สิ่งใหมเพื่อสงมอบความสุขใหสมาชิกไดแฮปปกับการใชชีวิตในทุก ๆ วัน
เริ่มดวย การจัดสิทธิพิเศษ 4 หมวดใหม ซึ่งใครที่มีแอป กบข. ในมือถือ
อยูแลว เชื่อวาคุณจะไมมีทางพลาดเมนู “สิทธิพิเศษ” ที่โดดเดนสะดุดตา
ดวยรูปกลองของขวัญผูกโบวสีแดงที่มีสิทธิพิเศษมากมายหมุนเวียนกันมา
สรางรอยยิ้มอยูเสมอ เชนเดียวกับสิทธิพิเศษ 4 หมวดใหมลาสุดนี้ที่ครอบคุม
ไลฟ ส ไตล ข องสมาชิ ก มากยิ ่ ง ขึ ้ น แต ม ุ  ง ประหยั ด ค า ใช จ  า ยเหมื อ นเดิ ม
ไมวาจะเปนสิทธิพิเศษในหมวด “โรงแรม” ที่ใหสวนลดสูงสุดถึง 65% จาก
ที่พักและโรงแรมชื่อดังทั่วประเทศ หมวด “ตั๋วเดินทาง” ใหสมาชิกประหยัด
กวาใครดวยสวนลดสุดพิเศษเมื่อตองเดินทาง หมวด “แพ็กเกจทัวรทั่วไทย”
ในราคายอมเยาว และ หมวด “จุดทองเที่ยว” ใหสมาชิกประหยัดกวา
ที่เคย เมื่อตองซื้อบัตรเขาชมสถานที่ตาง ๆ แตคุณไมจำเปนที่จะตองใชสิทธิ์
กันทันทีในวันนี้ เพราะ กบข. ไดรว มมือกับพารทเนอรสวัสดิการวางแคมเปญ
ระยะยาวใหไดใชสิทธิ์กันไดนานมากกวา 6 เดือน
ตอดวยการเปดตัวครัง้ แรกของ “สติก๊ เกอรไลนสมาชิก” ทีอ่ อกแบบ
มาไดอยางนารักโดนใจเพื่อมอบเปนของขวัญในวันครบรอบ 23 ป กบข.
ใหสมาชิกไดโหลดฟรีกันทั่วประเทศ พรอมเชื่อมโยงใหทุกการสื่อสารมีแต
ความสดใส สามารถใชสงหากันไดงาย ๆ ในทุก ๆ วัน ดวยคำที่นิยมใชกันใน
ชีวิตประจำวัน ไมวาจะเปนการกลาว “สวัสดี” “ขอบคุณ” “OK” “เยี่ยม”
“รับทราบ” “555” “ฝนดี” และสงรักดวยรูปหัวใจ โหลดงาย ๆ เพียงแค
แอดไลน กบข. พิมพไอดี @gpfcommunity แลวกดโหลดจากเมนูในหนา
แชทไลน กบข. ไดเลย! ตั้งแตวันนี้ทั้งในทั้งในระบบ iOS และ Andriod
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มุงสูการเปนกองทุนบำนาญที่ยั�งยืน
สำหรับภารกิจสำคัญในปนี้ กบข. ไดกำหนดทิศทางองคกร
เพื่อมุงสูการเปนกองทุนบำนาญที่ยั่งยืนภายใต 2 สองเปาหมายหลัก คือ
“สมาชิกมีเงินออมเพื่อการเกษียณที่เพียงพอ” และ “สังคมมีความยั่งยืน”
โดยในเรื่องของการมีเงินออมเพื่อใชในยามเกษียณที่เพียงพอนั้น กบข.
ตั้งเปาหมายวา สมาชิกควรมีเงินออมคิดเปน 80% ของเงินเดือนสุดทาย
กอนเกษียณ หรือมีเงินออมอยูใน Percentile ที่ 70 ของเงินขั้นต่ำพึงมี ณ
วันเกษียณ ซึ่งการจะบรรลุเปาหมายได สมาชิกจะตอง “ออมเพิ่ม” และ
“เลือกแผนการลงทุน” ใหเหมาะสมกับตนเองได โดยในปนี้ กบข. ตั้งเปา
ใหสมาชิกออมเพิ่มกับ กบข. เพิ่มขึ้น 1.5 แสนคน จากสมาชิกทั้งหมดกวา
1.09 ลานคน โดยที่ผานมาตลอด 10 ป มีผูสนใจการออมเพิ่ม - เลือกแผน
การลงทุน รวมกันทั้งหมดเพียง 1 แสนคน และแนะนำใหสมาชิกที่มีเงิน
ใชจายยามเกษียณใกลเคียงหรือนอยกวาปจจุบันใหเลือกแผนการลงทุน
ที่เหมาะสมกับเปาหมายการออมและความเสี่ยงที่รับได โดย กบข. ไดมุง
รักษาระดับผลตอบแทนดวยความสม่ำเสมอประมาณ 4% ในทุกป ซึ่งจะ
สามารถสร า งความเชื ่ อ มั ่ น จากสมาชิ ก ได ม ากขึ ้ น นอกเหนื อ จากการ
ใหบริการสมาชิก

ครั�งแรกในประเทศไทย
ดัชนีความพรอมเพ�่อการเกษ�ยณระดับประเทศ
กบข. ไดรวมกับคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พัฒนา “ดัชนีความพรอมเพื่อการเกษียณ (Retirement
Readiness Index) สำหรับประเทศไทย” โดยมุงหวังวาดัชนีนี้จะเปนขอมูล
ที่เปนประโยชนกับสมาชิก กบข. และสังคมไทยโดยรวมในการเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ เพื่อชวยสรางความตระหนักรับรูใหกับประชาชนทั่วไปถึงความ
สำคัญของการออมและการวางแผนทางดานการเงินเพื่อเตรียมความพรอม
สำหรับการเกษียณอายุ โดยคาดวาจะสามารถเผยแพรผลดัชนีไดภายใน
ไตรมาส 3 ของปนี้ ซึ่งดัชนีสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนานั้นไดตอยอด
ความสำเร็จจากการพัฒนา “ดัชนีความพรอมเพือ่ การเกษียณสำหรับสมาชิก
กบข.” ซึ่งพัฒนาสำเร็จลุลวงแลวในป พ.ศ. 2562 ที่ผานมา โดย กบข.
สามารถนำดัชนีดงั กลาวมาเปนเครือ่ งมือและบรรทัดฐานในการวัดความพรอม
ในการเขาสูการเกษียณอายุใหกับสมาชิก กบข. และยังใชในการวางแผน
พัฒนากลยุทธ การสื่อสารกับสมาชิกและสรางการตระหนักถึงความสำคัญ
ของการออม การวางแผนทางการเงินใหกับสมาชิกไดอยางมีประสิทธิภาพ
สำหรับในดานของการลงทุน กบข. ไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนใน
ตางประเทศ โดยเพิ่มเพดานการลงทุนจากรอยละ 30 เปนรอยละ 40 ของ
สินทรัพยรวม ซึ่งการนำเงินไปลงทุนในตางประเทศเพิ่มขึ้น จะเปนการ
กระจายความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสการหาผลตอบแทนการลงทุนไปยัง
ตลาดที่มีศักยภาพ ในสินทรัพยประเภทตาง ๆ ที่หลากหลาย โดยมุงเนน
การลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพยทางเลือก (Alternative Assets) เชน กองทุน
โครงสรางพื้นฐาน กองทุนอสังหาริมทรัพย หรือ กองทุนไพรเวทอิควิตี้
และการลงทุนในตลาดหุนตางประเทศ
อีกหนึ่งเปาหมายหลักในปนี้ของ กบข. คือ สังคมมีความยั่งยืน
โดยริเริ่มในดานการลงทุนที่ใหความสำคัญกับปจจัยสิ่งแวดลอม สังคม และ
ธรรมาภิบาล หรือ ESG Investment และเปนผูนำที่ทำใหเกิดกระแสตื่นตัว
เรื่องนี้ในตลาดทุนไทยและโครงการเรือธงที่สรางความสำเร็จระดับประเทศ
ของ กบข. ในป 2562 ที่ผานมา คือการริเริ่มและผลักดันใหนักลงทุนสถาบัน
ไทย 32 ราย ลงนามความรวมมือกำหนดแนวปฏิบตั กิ ารระงับลงทุนในกิจการ
ที่มีปญหาธรรมาภิบาล (Negative List Guideline) เพื่อกระตุนใหเกิดการ
ตระหนักและสงเสริมธรรมาภิบาลการลงทุนของนักลงทุนสถาบันในประเทศ
ที่สำคัญในป 2563 นี้ กบข. พรอมสานตออยางเขมขนดวยการนำปจจัย
ESG มาเปนสวนหนึ่งในการคัดเลือกผูจัดการกองทุนเพื่อสรางการตระหนัก
ถึงความสำคัญในการลงทุนอยางมี ESG ใหกับผูจัดการกองทุนไดลงมือทำ
อยางจริงจัง เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีในการดำเนินธุรกิจอันจะนำมาสูการ
รวมสรางสังคมใหมีความยั่งยืนรวมกัน ซึ่งถือเปนอีกหนึ่งกาวสำคัญในการ
ยกระดับ กบข. สูการเปน "กองทุนบำนาญที่ยั่งยืน" ...
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ว�กฤตโคว�ด-19

กับเศรษฐกิจโลก

ไวรัส COVID-19 ทำใหเศรษฐกิจโลกตกต่ำกวาชวงว�กฤตซับไพรม” คำสันนิฐานของ MacroView
หร�อ ผศ.ดร.บุญธรรม รจ�ตภิญโญเลิศ อาจารยดานการเง�น คณะเศรษฐศาสตร มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่เช�่อวากิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง จะสงผลกระทบใหเกิดว�กฤตเศรษฐกิจอยางนอยคร�่งป
เหตุใดที่ว�กฤติไวรัสCOVID-19
ถึงสามารถฉุดใหเศรษฐกิจโลกตกต่ำ
ตลาดตราสารหนี้สหรัฐถือวามีความ
เสี่ยงอันดับ 1 ของป 2020 แมธนาคารกลาง
สหรัฐจะลดขนาดงบดุล และอัดเงินเขาระบบ
เศรษฐกิจ เพื่อกระตุนใหตลาดพันธบัตรหรือ
ตลาดเงินสหรัฐกลับมาทำงานได แตผลจาก
ไวรัส COVID-19 ทำใหนักลงทุนเริ่มนำเงิน
ออกจากตลาดตราสารหนี ้ ภาคเอกชนสหรัฐ
เพราะมองวาเอกชนอาจมีการเบีย้ วการจายเงิน
ตนในอนาคต และหันไปพักเงินใหปลอดภัยใน
ตลาดพันธบัตรสหรัฐ จนทำใหตลาดพันธบัตร
สหรัฐถึงจุดทีไ่ มมสี ภาพคลองขึน้ มา และธนาคาร
กลางสหรัฐก็ตองอัดเงิน เพื่ออุดรอยรั่วของ
ตลาดเงินสหรัฐ
ผศ.ดร.บุญธรรม มองวา การระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 เปนฟางเสนสุดทาย
ของการเกิ ด วิ ก ฤติ ต ลาดตราสารหนี ้ ส หรั ฐ
ยุคทศวรรษ 2020
โดยมี 4 ปจจัย ที่จะสงผลตอวิกฤติหนี้เอกชน
ในชวงถัดไป ไดแก
1. บริษทั เอกชนมีความเสีย่ งดานเครดิตทีส่ งู ขึน้
จากเศรษฐกิจที่จะย่ำแยลงเรื่อยๆ
2. การลดและงดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ประชาชน สงผลตอรายไดของบริษัทเอกชน
ที่จะมาจายใหกับผูถือหุนกู

3. เมื่อรายไดลดลง อัตราสวนทางการเงินของ
บริ ษ ั ท เอกชนก็ จ ะย่ ำ แย ล งและส ง ผลต อ
อันดับเครดิตที่จะถูกลด และตองจายอัตรา
ดอกเบี้ยที่แพงขึ้นอีก
4. บริษัทเอกชนผูออกตราสารหุนกู มีโอกาส
เกิดการเบี้ยวหนี้แกผูที่ถือตราสารหุนกูภาค
เอกชน
แตท ี่แน ๆ คือ ตลาดหุน กูเอกชน
สหรัฐกำลังจะเขาสูจุดอันตรายในระยะเวลา
อันใกล เพราะจะไมส ามารถหาเงิน มาจาย
ดอกเบี้ยใหผูถือหุนกู ได และตลาดตราสารหนี้
ของโลกมีความเสี่ยงสูงขึ้นมาก จากปจจุบัน
ตราสารหนี้โลกมีขนาด 257 ลานลานดอลลาร
เพิ่มขึ้นกวา 50% จากป 2008 รวมถึงหุนกูภาค
เอกชนของโลกก็เพิ่มกวา 2 เทาดวย
ตลาดหุนสหรัฐและตลาดหุนทั่วโลกก็
ยังคงตกตอเนื่อง ทายที่สุด เศรษฐกิจสหรัฐและ
ทัว่ โลกจะตกต่ำกวาชวงวิกฤตซับไพรมอยางนอย
ในไตรมาส 2 ของป 2020 อยางแนนอน ทางออก
ที่ดีที่สุด คือ ตองจัดการกับไวรัส COVID-19
และต อ งทำให ต ลาดพั น ธบั ต รสหรั ฐ กลั บ มา
ทำงานไดเปนปกติจริง ๆ

ถ า จะย อ นไปช ว งวิ ก ฤติ ซ ั บ ไพรม
หรือที่คนไทยรูจักในชื่อ วิกฤติแฮมเบอรเกอร
จุดเริ่มตนมาจาก เลหแมน บราเธอรส สถาบัน
การเงินยักษใหญของสหรัฐฯ ประกาศลมละลาย
และสงผลกระทบเปนลูกโซตอระบบเศรษฐกิจ
ทั่วโลก เนื่องจากวิกฤตครั้งนั้นถือวาเลวราย
ทีส่ ดุ นับตัง้ แตเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครัง้ ใหญ
(Great Depression) หลังสงครามโลกครั้งที่ 1
สำหรับประเทศไทย ในชวงขณะนัน้ ตองเผชิญกับ
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และในป 2541 ไทย
มีจีดีพีติดลบต่ำสุดที่ 7.6%
แตทกุ วิกฤติทเ่ี คยเกิดขึน้ ไมวา จะเปน
วิกฤติตมยำกุง วิกฤติแฮมเบอรเกอร เมื่อถึงจุด
ที่เศรษฐกิจต่ำสุดแลว ในระยะตอไปเศรษฐกิจ
ก็จะคอยๆดีดตัวกลับ ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ
แนนอน ...
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บร�หารความเสี่ยงการลงทุน
ใหเหมาะกับตนเอง
ตั้งแตตนป 2563 เปนตนมามีสถานการณตาง ๆ ที่กระทบกับ

การลงทุนเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะการระบาดของไวรัส COVID-19
ที่ทำใหเกิดความกังวลไปทั่วโลก ตลาดหุนทั่วโลกตั้งแตตนปมาจนถึงชวง
ตนเดือนมีนาคม (YTD) ปรับตัวลดลงไปในทิศทางเดียวกัน โดยตลาดหุน สหรัฐ
อเมริกา อังกฤษ ยุโรป และญี่ปุน ปรับตัวลดลงกวา 10%
สวนเศรษฐกิจไทยที่มีแรงกดดันจากหนี้ภาคครัวเรือนอยูแลว
ยังไดรับผลกระทบเพิ่มเติมจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้นอีก
สงผลตอการทองเที่ยวและการสงออกซึ่งเปนสวนสำคัญของเศรษฐกิจไทย
ทำใหสำนักวิเคราะหเศรษฐกิจของสถาบันการเงินตาง ๆ มีการปรับประมาณการ
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยป 2563 ลดลง ตลาดหุนไทย (SET Index)
ก็ปรับตัวลดลงกวา 15%
สำหรั บ ตราสารหนี ้ ต ั ้ ง แต ต  น ป ม าไม ไ ด ร ั บ ผลกระทบมากนั ก
ยังสามารถสรางผลตอบแทนไดอยางสม่ำเสมอ อีกทั้งมีการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายทำใหผลตอบแทนจากตราสารหนี้บวกมาประมาณ 1-2%
ในชวง 2 เดือนแรกของป สวนผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำบวก
ขึ้นมาแรงพอสมควร โดยตั้งแตตนปกองทุนทองคำบวกไปแลวกวา 10%
ซึ่งสภาวะความผันผวนเชนนี้สรางผลกระทบกับผูลงทุนแตละคนมากนอย
ขึ้นอยูกับสัดสวนการลงทุนที่ถือครอง
คำแนะนำดานการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข. ที่ใกลเกษียณ และ
จำเปนตองการถอนเงินใชเมื่อเกษียณไมตองการรับความผันผวนในระยะสั้น
อาจพิจารณาเลือกแผนการลงทุนโดยลดสัดสวนหุน ลง เพิม่ สัดสวนตราสารหนี้
ใหมากขึ้น โดยสมาชิกอาจพิจารณาเปลี่ยนแผนลงทุนเปนแผนตราสารหนี้
หรือแผนตลาดเงิน เพื่อรักษามูลคาเงินไมใหผันผวนมากนัก สวนสมาชิก
ที ่ ใ กล เ กษี ย ณแต ส ามารถรั บ ความเสี ่ ย งได ย ั ง ไม ม ี แ ผนถอนเงิ น ใช
เมื่อเกษียณแลวก็มีแผนที่จะออมตอกับ กบข. สามารถเลือกแผนหลัก ที่มี
สัดสวนหุนประมาณ 20% หรือแผนสมดุลตามอายุที่มีการปรับลดสัดสวน
หุนลงตามอายุสมาชิกที่มากขึ้นทุกป ตัวอยางเชน สมาชิกที่มีอายุ 58 ป
เลือกแผนสมดุลตามอายุ 60 จะมีสดั สวนหุน ประมาณ 12% และเมือ่ สมาชิก
อายุเพิ่มเปน 59 ป มีสัดสวนหุนเหลือประมาณ 10% ซึ่งการมีสัดสวนหุน
อยูบางก็เพิ่มโอกาสไดรับผลตอบแทนที่มากขึ้น
สำหรับสมาชิก กบข. ทีอ่ ายุนอ ย มีระยะเวลาการลงทุนทีย่ าวนาน
หรือสมาชิกที่ไมกังวลตอความผันผวนระยะสั้น มุงหวังผลตอบแทนที่ดี
ในระยะยาว ก็อาจเลือกแผนการลงทุนเปน แผนหลัก แผนผสมหุนทวี หรือ
แผนสมดุลตามอายุ โดยชวงที่ตลาดหุนปรับตัวลดลง ก็จะสามารถสะสม
หนวยลงทุนไดมากขึน้ ในขณะทีส่ ง เงินสะสมเทาเดิม อีกทัง้ นโยบายการลงทุน
ของแผนหลัก แผนผสมหุนทวี หรือแผนสมดุลตามอายุ เปนแผนที่มีการ
กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพยตาง ๆ หลากหลาย เชน ตราสารหนี้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ตราสารทุนหรือหุน อสังหาริมทรัพย และ โครงสราง
พืน้ ฐาน นอกจากนีย้ งั มีการกระจายความเสีย่ งโดยเลือกตราสารการลงทุนตาง ๆ
ดังกลาวขางตนของทั้งในประเทศไทยและตางประเทศทั่วโลกอีกดวย

จากเหตุการณตาง ๆ ทำใหรูวาการกระจายความเสี่ยง
(Diversiﬁcation) สำหรับการลงทุนนั้นเปนเรื่องสำคัญ โดย
เฉพาะอย า งยิ ่ ง การสร า งผลตอบแทนจากการลงทุ น เพื ่ อ การ
เกษียณซึง่ เปนการลงทุนในระยะยาวควรตองลงทุนใหผลตอบแทน
ชนะเงินเฟอแต ทั้งนี้ตองเหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับได ยิ่ง
ตลาดหุนผันผวนขึ้นลงอยางรุนแรง การกระจายความเสี่ยงดวย
การลงทุนในตราสารหนี้ และการลงทุนในสินทรัพยอื่น ๆ จึงเปน
เรื่องสำคัญ นอกจากจะเปนการลดความเสี่ยง (Risk) ของการ
ลงทุนแลวสินทรัพยเหลานี้ยังชวยประคับประคองผลตอบแทน
ไดในชวงเวลาที่ตลาดหุนไมแนนอนไดอีกดวย
สมาชิ ก สามารถเลื อ กแผนลงทุ น ได ด  ว ยตนเองที ่
My GPF app เมนู “เลือกแผนการลงทุน” หรือขอขอมูลเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน โดยนัดหมาย
ศูนยขอมูลการเงิน กบข. ไดที่ My GPF app เมนู “นัดหมาย
บริการขอมูลการเงิน” หรือสง E-Mail : fa@gpf.or.th ...
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26 กุมภาพันธ 2563

กบข. จับมือ ททท. จัดสิทธิพ�เศษ
4 หมวดใหม เพ�่อสมาช�ก

29 กุมภาพันธ 2563

ภาพบรรยากาศ
FA Workshop
นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการ (กบข.) เปดเผยถึงสวัสดิการเพื่อลดคาใชจายสมาชิก กบข. ดวยสิทธิ
พิเศษ 4 หมวดใหมครอบคุมไลฟสไตลของสมาชิกมากยิ่งขึ้น ประกอบดวย
หมวด “โรงแรม” ทีใ่ หสว นลดสูงสุด 65% จากทีพ่ กั และโรงแรมชือ่ ดังทัว่ ประเทศ
หมวด “ตั๋วเดินทาง” ใหสมาชิกประหยัดกวาใครดวยสวนลดสุดพิเศษเมื่อตอง
เดินทาง หมวด “แพ็กเกจทัวรทั่วไทย” ในราคายอมเยาว และ หมวด
“จุดทองเทีย่ ว” ใหสมาชิกประหยัดกวาทีเ่ คยเมือ่ ตองซือ้ บัตรเขาชมสถานทีต่ า ง ๆ
พรอมวางแคมเปญระยะยาวใหสมาชิกสามารถใชสทิ ธิไ์ ดนานถึง 6 เดือน โดยการ
เพิ่มสิทธิพิเศษหมวดใหมนี้ยังไดรับความรวมมือจาก นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผูวา
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ในการจัดแคมเปญสุดคุมมากมาย เพื่อ
มุงลดคาใชจายใหกับสมาชิก กบข. ซึ่งความรวมมือครั้งนี้นับเปนการสนับสนุน
ภารกิจหลักของ กบข. ที่นอกจากจะเปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนหลักประกันการจายบำเหน็จบำนาญใหกับขาราชการที่เปนสมาชิก
และสงเสริมการออมแลว กบข. ยังมีภารกิจหลักในการจัดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชนใหกับสมาชิกเพื่อใหไดรับประโยชนทั้งในวันนี้ และเมื่อเกษียณ
อายุราชการอีกดวย
บุคคลในภาพ (เร�ยงจากซายไปขวา)
น.ส. ฐาปนีย เกียรติไพบูลย รองผูวาการดานสินคาและธุรกิจทองเที่ยว ททท.
นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผูวาการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ททท.
นายว�ทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
ดร. ศร�กัญญา ยาทิพย รองเลขาธิการกลุมงานกิจกรรมองคกร กบข.

เรียกไดวาเปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไดรับความสนใจ
อยางมากจากสมาชิก กบข. สำหรับหลักสูตรอบรม FA Workshop
ที่รวมความรูดานการเงิน 2 เรื่อง 2 สไตล มาเติมภูมิคุมกัน
ใหกับสมาชิก กบข. โดยเฉพาะ ที่สำคัญไมเสียคาใชจายใด ๆ
ทั้งสิ้น และยังไดรับความรูแบบตอเนื่องตลอด 1 วันเต็ม
เริ่มดวยหลักสูตร “เกษียณมั่นใจไปกับ กบข.” ซึ่งถาใคร
อยากมีเงินใชสบายตอนเกษียณ หลักสูตรนี้จะชวยเปนเข็มทิศ
นำทางให ค ุ ณ สามารถวางแผนเกษี ย ณได อ ย า งมี เ ป า หมาย
สำหรับใครที่กำลังเล็งเปาจัดการหนี้ของตัวเองอยู หลักสูตร
“กำจัดหนี้ใหอยูหมัด” จะทำใหคุณไดเรียนรูเทคนิคและวิธี
ในการลดหนี้ใหมีออมแบบตอบโจทย สำหรับใครที่พลาด
หลักสูตรอบรมครั้งนี้ สามารถติดตามรับชมวิดีโอยอนหลังไดที่
Youtube Channel กบข. หรือ ติดตามไดทางหนาเพจ
Facebook กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
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เผยโฉมหนา
แฟนพันธุแท กบข. EP.2
ผานไปเปนที่เรียบรอยสำหรับแคมเปญยิ่งใหญ
แหงป เพื่อเฟนหาแฟนพันธุแท กบข. ภายใตชื่อกิจกรรม
"รักกันตองชวนกันออม" ซึ่งไดตัวแทนสมาชิกผูมีหัวใจนักออม
ที่สามารถชนะใจกรรมการดวยการถายทอดคลิปแนะนำให
เพื ่ อ นสมาชิ ก เห็ น ถึ ง ความสำคั ญ และประโยชน ข องการ
“ออมเพิ่ม” และ “เลือกแผนการลงทุน” ไดแบบโดนใจ เริ่มที่
สองหนุมหลออารมณดี“รุนอายุไมเกิน 30 ป” ไดแก

ตอดวยสองสาวสวย “รุนอายุ 30-50 ป”
ไดแก
ร.ต.หญิง กิตติญารัตน วงษ�กิตติชานนท
นายทหารว�เคราะหกำลังพล
จากกรมกำลังพลทหารอากาศ
กองทัพอากาศ

และ นางศศิศิศ บุญสนธิ
นักนิติวิทยาศาสตรปฏิบัติการ
จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร

และ แฟนพันธุแทรุนใหญ “อายุ 50 ปขึ้นไป” ไดแก

นายวลัญชน บุญแกวขวัญ
นักว�ชาการคอมพ�วเตอร
จากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการขนสงทางบก

นายผทายวุธ นวลอนงค
นักว�ชาการสาธารณสุขชำนาญการ
จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง

และ นางสาวสนิฎา ปานคงคา
นักสื่อสารมวลชนชำนาญการพ�เศษ
จากกรมประชาสัมพันธ
สำนักนายกรัฐมนตร�
และ ส.ท.ธาดา สุนทรว�ภาต
พลขับรถ จากกระทรวงกลาโหม สบส.มทบ.21
(คายสุรนาร�)

ซึ่งแฟนพันธุแทที่ผานการคัดเลือกในปนี้จะไดเปนตัวแทนเพื่อรวม
ภารกิจสงเสริมความมั่นคงในวัยเกษียณใหเพื่อนสมาชิกได “ออมเพิ่ม” และ
“เลือกแผนการลงทุน” ของตัวเองซึ่งนับเปนเครื่องมือสำคัญที่ชวยใหการออม
เพื่อการเกษียณบรรลุเปาหมายความพอเพียง โดยจะมีการเผยแพรผาน GPF
Community และสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ของ กบข. ใหไดรวมติดตามไป
พรอม ๆ กัน ...
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ในยุคที่โลกออนไลนทำใหทุกสิ่งเชื่อมตอถึงกันไดแคปลายนิ้ว เทคโนโลยีตาง ๆ ทำใหเรา
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็วและไรขีดจำกัด อานขาวใน Social Media ปุบ กดแชรปบ
เราก็กลายเปนคนที่ดูอินเทรนดทันกระแสกวาใครไดทันที
ดวยความสะดวกสบายนี้ อาจทำใหเราลืมระมัดระวังในเรื่องความถูกตองของขาวสาร
ที่ไดรับโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่ปริมาณขาวสารเรื่องโรคระบาดรายแรง, ความผันผวนทางเศรษฐกิจ,
ภัยธรรมชาติ ฯลฯ ถูกสงตอกันอยางมากมายมหาศาล ซึ่งลวนเปนเรื่องที่สงผลกระทบตอการดำรงชีวิต
และสภาพจิตใจของเราทั้งสิ้น
ดังนั้น การปรับพฤติกรรมของตนเองในการรับขอมูลขาวสารอยางถูกตองและมีสตินั้น จึงมี
ความสำคัญมาก และนี่คือสิ่งที่เราอยากจะแนะนำใหสมาชิก กบข. ลองปฏิบัติในเบื้องตน เพื่อไมใหได
รับผลเสียจากการเสพขาวในโลกออนไลน
1. เช�คกอนเช�่อ เสพขาวจากแหลงขาวที่เชื่อถือได มีการอางอิงแหลงที่มาชัดเจน หรือรับฟง
ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญเทานั้น
2. ชัวรกอนแชร เมื่อมั่นใจในความถูกตองของขอมูลขาวสารที่ไดรับแลว ควรแบงสารเปน 2 สวน
คือเนื้อหาหลักและความคิดเห็นตอขอมูลดังกลาว จากนั้นอธิบายกับผูรับสารใหชัดเจน เพื่อลดการ
บิดเบือนของขาวสารที่ถูกสงตอ
3. จำกัดเวลาออนไลน เชน หลีกเลีย่ งการเชือ่ มตอโลกออนไลนหรือการใชอปุ กรณอเิ ลคทรอนิกสตา ง ๆ
อยางนอย 1-2 ชั่วโมงกอนเขานอน เพื่อใหรางกายเขาสูโหมดการพักผอน และชวยเพิ่มคุณภาพ
การนอนหลับในแตละคืน
4. สลับโหมดเปนโลกออฟไลน แบงเวลาไปทำกิจกรรมอืน่ ๆ เพือ่ ความผอนคลายบาง เชน ทำงานบาน
ทำอาหาร อานหนังสือ หรือเลนกับสัตวเลี้ยง ...

เช�อ่ ไดชวั ร

ติดตามเราเพ�อ่ รับ
ขาวสารจาก กบข. ไดท่ี

www.gpf.or.th

กองทุนบำเหน็จบำนาญขารชการ
(กบข.)

@gpfcommunity
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4 เนื้อสัตวแปรรูป กับขาวทำงายอีกหนึ่ง
อยางที่ไมควรมองขามไมวาจะเปนหมูแผน
หมูหยอง ปลาทอดกรอบ หรือเนื้อปลา
แดดเดียว นำมากินกับขาวตมรอน ๆ จัดเปน
มื้อพิเศษสำหรับทุกคนไดเลย

ของกนิ -ของใชท ค่ี วรมี
ในชว ง “อยบู า นชว ยชาต”ิ
ขาวตัวเลขผูติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น
ไมเวนแตละวัน…เชื่อเถอะวาในเวลาอยางนี้
สิ่งเดียวที่ทุกคนจะรวมไมรวมมือกันไดดีที่สุด
คงไม ม ี อ ะไรดี เ ลิ ศ ไปกว า การช ว ยกั น ลดการ
แพรระบาดของโรคและแบงเบาภาระของหมอ
ที่ทำงานกันอยางหนักหามรุงหามค่ำดวยการ
พรอมใจกัน “อยูบาน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ซึ่ง
ตอนนี้หลายคนก็เริ่ม Work from Home
กันแลว แตบางคนก็ยังจำเปนตองเดินทางไป
ทำงานอยู แตหากวาเราสามารถลดการออก
จากบ า นเพื ่ อ ไปหาซื ้ อ อาหารและข า วของ
เครื่องใชลงไดบางก็คงดีกวาการออกไปทุกวัน
คอลัมน Check Now ฉบับนี้ขอรวมรณรงค
การอยูบานชวยชาติดวยการรวบรวมรายการ
ของกินของใชที่ควรมีติดบานไว เพราะถาตอง
ออกจากบานทั้งที ก็ควรออกไปเสี่ยงอยาง
คุมคา มาดูกันวาในสถานการณแบบนี้เราควร
ซื้ออะไรกันไวบาง
1 ขาวสาร สิ่งสำคัญที่ทุกบานตองมีไวไมให
ขาดแมวาตอนนี้ยังไมขาดตลาดแตมีตุนไว
นาจะดีกวา เพราะขาวสามารถกินไดกับ
ทุกอยาง ทั้งอาหารแหงหรือน้ำพริกแหง
แตถาใครกลัวเบื่อจะเสริมดวยขาวเหนียว
ก็นาสนใจ
2 บะหมีก่ ง่ึ สำเร�จรูป / โจกหร�อซุปสำเร�จรูป
เปนสิ่งที่หางาย ราคาไมแพง และรสชาติดี
แถมเก็บไดนานอีกดวย เพียงแคใสน้ำรอน
ลงไปไมเกิน 3 นาที ก็สามารถกินเปน
อาหารไดหนึ่งมื้อแลว
3 อาหารกระปอง นอกจากเก็บไวไดนาน
โดยไมตองใสตูเย็น ยังเหมาะกับคนไมชอบ
ทำอาหารอีกดวย

5 อาหารแชแข�ง เหมาะกับใครที่อยูคอนโด
หรือไมมหี มอหุงขาว และไมชอบทำอาหารเอง
อาหารแชแข็งเปนทางออกที่ดี แตอาจจะ
เปลืองพื้นที่ในชองแชแข็งสักหนอย
6 น้ำดื่ม ใครมีเครื่องกรองน้ำก็สบายไป แต
ถาไมมีคุณอาจตองซื้อเผื่อไว ยิ่งอยูบาน
นาน ๆ ยิง่ ดืม่ น้ำเยอะ และน้ำดืม่ ทีส่ ง่ั ประจำ
อาจไมมาสงซือ้ ไวอยางนอย 2 แพคใหอนุ ใจ
7 เคร�่องดื่มชนิดชง จะเปนชา กาแฟ หร�อ
เคร�่องดื่มสมุนไพร อยางน้ำขิงสมุนไพร
ชัน้ ดี แกทอ งอืด ทองเฟอ ขับเสมหะ และลด
อาการเจ็บคอถาใหดตี อ งซือ้ แบบไมมนี ำ้ ตาล
8 นมแบบกล อ ง นอกจากมี ค ุ ณ ค า ทาง
โภชนาการสูงแลว ยังชวยใหอิ่มทองได
แนะนำใหเลือกซื้อแบบกลองเพราะจะเก็บ
ไดนานกวา
9 ซ�เร�ยล ธัญพ�ช อาหารของคนรักสุขภาพ
จะซือ้ มาทานคูก บั นม หรือกินเลนเปนอาหาร
ขบเคี้ยวก็ไมเลวนะ แตอยาลืมเลือกที่มี
ไฟเบอรสงู ๆ ใหอม่ิ ทองแตไมอว นดวยนะจะ
10 ถั�วและผลไมอบแหง เปนอาหารที่อาจจะ
มีราคาสูงสักหนอย แตสามารถเก็บไดนาน
เลยทีเดียว อีกทัง้ เจาถัว่ และผลไมอบแหงนี้
ใหคณ
ุ คาทางอาหารสูงและสำคัญตอรางกาย
ดวย ในภาวะฉุกเฉินแบบนี้ มีเจาอาหารที่
ใหคณ
ุ ประโยชนตนุ ไวทบ่ี า นก็จะดีไมนอ ยนะ
11 กิมจิ ถือเปนอาหารกันตายของชาวเกาหลี
เลยทีเดียว แนะนำซือ้ มาไวกนิ คูก บั ขาวสวย
รอน ๆ หรือใสกับมามา รสชาติเปรี้ยว เค็ม
เผ็ดนิด ๆ แซบแนนอน
12 เผือก มัน เปนอาหารที่ราคาถูก แถมเก็บ
ไดนาน ที่สำคัญเจาเผือกและมันใหคุณ
ประโยชนตอรางกายและกินแทนขาวได
อีกดวย เวลาหิวก็นำมาตมหรือนึ่งใหสุก
แคนี้ก็อิ่มทองแลว

13 ขนมขบเคี้ยว อยางและคุกกี้หรือขนมปง
กรอบ จะเอามากินกับน้ำผึ้ง ช็อคโกแลต
หรือกินคูก บั ซุปกระปอง ก็กลายเปนอีกมือ้
เล็ก ๆ ระหวางวันที่ชวยทำใหอยูทองไดดี
14 ไขสด ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา อรอยงาย ๆ กับ
สารพัดเมนูไขไมมีเบื่อ ทั้งไขสดที่เก็บไวใน
ตูเย็นได และไขเค็มที่อยูไดนาน ๆ
15 ว�ตามิน อาจจะไมใชอาหาร แตเปนสิ่งที่
สำคัญตอรางกายเปนอยางมาก เพราะหาก
เราตองอยูท บ่ี า นแลวอาหารมีคณ
ุ ประโยชน
ไมเพียงพอ เราสามารถหยิบเจาวิตามินตางๆ
มากินชวยเสริมสรางรางกายใหไมปวยได
16 อุปกรณทำความสะอาด การดูและบาน
ใหสะอาดอยูเ สมอยิง่ เปนสิง่ สำคัญในเวลานี้
อยาลืมซือ้ อุปกรณและน้ำยาทำความสะอาด
ตาง ๆ เพิ่มไวดวย
17 กระดาษทิชชู / กระดาษชำระ ของใช
สำคัญที่ควรมีติดตัว ใชทั้งในครัว และ
หองน้ำ
18 ถุงขยะ แมถุงพลาสติกเริ่มกลายเปนของ
หายากเพราะเมือ่ ไปชอปปง เราตางก็มถี งุ ผา
สวนตัวพกไปใสของดวยอยูแลว แตขยะ
ที่ตองทิ้งก็ยังคงตองใสถุงพลาสติกกันอยู
อยาลืมซื้อมาเก็บไวสักแพ็คสองแพ็คเพื่อ
ช ว ยกั น ทิ ้ ง ขยะให เ ป น ที ่ เ ป น ทางไม ห ก
ออกมาเลอะเทอะนะจะ
การอยู  บ  า นอาจเป น เรื ่ อ งที ่ แ สน
น า เบื ่ อ และยากลำบากสำหรั บ ใครหลายคน
แตเมื่อเราตางหลีกเลี่ยงสถานการณเชนนี้ไมได
การเสี่ยงนอยสุดและพยายามดูแลตัวเองให
ปลอดภัยที่สุดคงจะดีกวาหรืออยางนอยใหลอง
นึกถึงทีมหมูปา ทีต่ ดิ อยูก บั ถ้ำอันมืดมิดตัง้ 17 วัน
ไมมที ง้ั อาหาร ไมมแี สงสวาง ไมมแี มแตความหวัง
ตองอยูกับความหิวและความเปนความตาย
ทุกวินาที แคนี้การยอมติดอยูกับบานที่เต็มไป
ดวยอาหาร ไฟฟา อินเตอรเน็ต และสารพัดสิ่ง
ที่แสนครบครัน ก็กลายเปนเรื่องงายขึ้นแลว
ใชไหมละ! ...
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เร�่องทายเลม
โดย กองทุนการออมแหงชาติ

"คุมเง�นในกระเปาใหอยูหมัด
ดวยสูตร 50-30-20"
สิ่งหนึ่งที่หลายคนมักมองขามคือ การวางแผนการเงินที่ดี ซึ่งถือเปนสวนสำคัญ

ที่จะทำใหชีวิตดานการเงินประสบความสำเร็จ ยิ่งในสถานการณเศรษฐกิจแบบนี้คงไมมีอะไร
ดีไปกวาการประหยัดอดออม วันนี้เรามารูจักเทคนิคบริหารจัดการเงินงาย ๆ ที่เรียกวา
"สูตร 50-30-20" (เทคนิคการออมของ Kyle Taylor ผูกอตั้งบริษัท The Penny Hoarder)
ที่จะชวยใหคุณสามารถควบคุมคาใชจาย และมีเงินออมเพิ่มขึ้นไดไมยาก

50 - จายเพ�่อความจำเปน

30 - แบงใชในสิ�งที่ตองการ

20 - ออมไวในอนาคต

สวนแรกเปนบัญชีคา ใชจา ยประจำวันที่จำเปน
เชน คาเดินทาง คาอาหาร รวมทั้งภาระหนี้สิน
ตาง ๆ เชน คาน้ำ คาไฟ คาผอนบาน คาผอนรถ ฯลฯ
เมื่อเราทำงานไดเงินมาเทาไรใหแบงไวกอนเลย
50% เชน เดือนนี้มีรายได 10,000 บาท ก็ให
แบงไว 5,000 บาท สำหรับเปนคาใชจายใน
สวนแรก

สวนที่สองแบงไวสำหรับคาใชจายทั่วไป
นอกเหนือจากการใชชวี ติ ประจำวัน เชน สังสรรค
กับเพื่อน ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ คาใชจาย
เพื่อความบันเทิง เปนตน แตถึงเราจะแบงเงิน
สว นนี้ไวถึง 30% ก็ไมใชวาจะนำไปใชจาย
ฟุมเฟอยเกินความจำเปนจนหมด แตหากเรา
สามารถบริหารจัดการเงินสวนนี้ใหเพียงพอและ
มีเงินเหลือเก็บไวได จะดีที่สุด

สวนสุดทายเปนการออมเงิน ซึ่งแบงออกมา
จากรายได 20% เพื่อเก็บออมตามเปาหมาย
ที่แตกตางกัน ซึ่งนอกจากการออมเงินกับ กบข.
ที่เปนการออมระยะยาวเพื่อความมั่นคงในวัย
เกษียณแลว บางคนอาจตั้งใจเก็บไวเปนเงิน
สำรองฉุกเฉินในอนาคต หรือถาตองการทำให
เงินออมงอกเงยขึ้นอีกก็อาจแบงเงินบางสวนไป
ฝากประจำ ลงทุนในกองทุนรวม หรือซื้อสลาก
ออมทรัพย เปนตน

เห็นหรือยังวา การแบงเงินในแตละเรื่องใหชัดเจนจะชวยใหเราวางแผนการเงินและควบคุมคาใชจายใน
แตละเดือนไดดีขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนสูตรไดตามความเหมาะสมของตัวเอง โดยขึ้นอยูกับอายุ รายได คาใชจาย
ภาระความจำเปน หนีส้ นิ รวมทัง้ เปาหมายในการเก็บเงิน เพือ่ นำเงินไปตอยอดสรางผลตอบแทนทีม่ ากขึน้ และเปนบันได
กาวสูชีวิตที่สุขสบายในวัยเกษียณ ...

สมใจนึก 15/6
ประกันชีวิตสะสมทรัพย

รับเง�นคืนทุกป การันตีผลตอบแทน

สูงสุด

*เง�่อนไขเปนไปตามที่บร�ษัทกำหนด

