วารสาร กบข.
Jan 2021

กบข.
ฝาว�กฤติป 63 โชวผลตอบแทน

5 ชองทางรับใบแจงยอดเง�น
ประจำป 2563

วางแผนการเง�น
ใหป�งตลอดทั้งป

Cryptocurrency ส�นทรัพยดิจ�ทัล
ที่มาพรอมกับความเส�่ยงสูง
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Deal 4 You

รวมโปรสุดป�งตอนรับป 2021
กบข. ฝาว�กฤตป 63
โชวผลตอบแทน 4.79%

เร��มตนบร�หารการเง�นรับปใหม

ลงทุนลงทุน

ทำความรูจัก Cryptocurrency
ส�นทรัพยดิจ�ทัล ที่มาพรอมกับความเส�่ยงสูง

Check Now

เล�อกกระเปาสตางคดูดทรัพย เสร�มดวง

7 ว�ธีสรางความสุขรับปใหม

คุยกับกองบรรณาธิการ

5 ชองทางรับใบแจงยอดเง�น
ประจำป 2563

วารสาร กบข.
Jan 2021

กบข.
ฝาว�กฤติป 63 โชวผลตอบแทน

5 ชองทางรับใบแจงยอดเง�น
ประจำป 2563

วางแผนการเง�น
ใหป�งตลอดทั้งป

Cryptocurrency ส�นทรัพยดิจ�ทัล
ที่มาพรอมกับความเส�่ยงสูง

JANUARY 2021
สวัสดีปใหม 2564 ขอเริ่มตนปใหมนี้ดวยขาวดี กบข.
สรางผลตอบแทนการลงทุนไดถึง 4.79% เรียกไดวาเปนอัตรา
ที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับความผันผวนของตลาดในปที่ผานมา
สำหรับทิศทางการลงทุนในปนี้ นอกจากการเดินหนาขับเคลื่อน
ดวยแผนยุทธศาสตรดานงานลงทุนที่มีเปาหมายเพื่อสรางผล
ตอบแทนทีย่ ง่ั ยืนระยะยาวใหแกสมาชิกแลว กบข. ยังไดติดตาม
เฝาระวังการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะกลางอยางใกลชิด
ควบคูไ ปกับการใหความรูด า นการลงทุน (Investment Literacy)
แกสมาชิกและสรางความเขาใจเกี่ยวกับการทำงานของ กบข.
ไปพรอมกับการสรางความผูกพันกับสมาชิกผานทุกชองทาง
การสื่อสารและการใหบริการตาง ๆ ซึ่งนับเปนสิ่งสำคัญที่นำ
ไปสูการสรางความไววางใจใน กบข. ซึ่งจะผลักดันตอยอดสูการ
ใหความสำคัญกับการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณของ
สมาชิกตอไป...
กองบรรณาธิการ

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

พ�รทัศน ชัยอภินันทิมา
ว�รญา พ�สุทธิ์พ�บูลวงศ
ชนษ�ชนก อยูชมวงษ�
สุนทร�ยา ชางดำ
ชาญว�ทย ลัภโต
ปรัชญาภรณ มกุลพานิช
กัญญา ศิร�วราดร
ศุทธว�ร มงคลสินธุ

03

ชองทางรับใบแจงยอดเง�น
ประจำป 2563
เทศกาลการยื่นภาษ�มาถึงแลว
….ในฐานะที่เราเปนประชาชนคนไทย การจายภาษ�จ�งเปน
หนาที่ของทุกคนที่ตองดำเนินการโดยไมรอชา สำหรับป
นี้ เพ�่อใหสมาช�กไดรับใบแจงยอดเง�นประจำป 2563
นำไปใชในการยื่นเปนเอกสารลดหยอนภาษ�ดวยชองทาง
ที่สะดวกและรวดเร�ว กบข. จ�งไดขยายชองทางการให
บร�การสมาช�กเพ��มมากข�้น ซ�่ง วารสาร กบข. ฉบับนี้ ขอ
รวบรวม 5 ชองทางรับใบแจงยอดเง�นมาแนะนำใหสมาช�ก
ไดเลือกใชบร�การไดตามชองทางที่ตองการ

NEW

!

ชองทางที่ 1 : My GPF Application

ชองทางที่ 4 : LINE กบข.

สำหรับสมาชิกที่มีแอป กบข. อยูแลว หรือสนใจรับผานชองทางนี้
สามารถเขาไปดาวนโหลดเอกสารใบแจงยอดผานเมนู
“บัญชีของฉัน” และเลือก “ดาวนโหลด / e-Statement”

สำหรับสมาชิกที่ไมมีแอป กบข. เรามีอีกหนึ่งชองทางใหสมาชิก
สามารถดาวนโหลดใบแจงยอดเงินไดงาย ๆ ผาน LINE ที่
@gpfcommunity เมนู ดาวนโหลดใบแจงยอดเงิน แถมชองทางนี้ยัง
สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับแอดมินไดตั้งแต 8 โมงเชาถึง
2 ทุม ดวยนะ

ชองทางที่ 2 : My GPF Website
อีกหนึ่งชองทางบริการของ กบข. บนเว็บไซด mygpf.gpf.or.th
หลังจากกดเขาไปและลงทะเบียนเขาใชงานแลวก็สามารถเขาไป
ดาวนโหลดเอกสารใบแจงยอดผานเมนู “บัญชีของฉัน” และเลือก
“ขอสำเนาใบแจงยอด”

ชองทางที่ 3 : e-Mail

สำหรับสมาชิกที่แจงความประสงครับใบแจงยอดเงินผานอีเมล
โดยไดลงทะเบียนไวแลวในปที่ผานมา กบข. จะจัดสงใบแจงยอด
ไปใหที่อีเมลของสมาชิกตามขอมูลการลงทะเบียน ตั้งแตวันที่ 21
ม.ค. 64 หากสมาชิกไมพบในกลองขอความอีเมล อาจถูกกีดกัน
เปนอีเมลในกลองขยะ หรือสแปม

ชองทางที่ 5 : หนวยงานตนสังกัด
สำหรับสมาชิกที่ขอรับใบแจงยอดในรูปแบบเอกสาร กบข. จะมีการจัด
สงใบแจงยอดเงินผานหนวยงานตนสังกัดในทุกปจนกวาจะมีการแสดง
ความประสงคเปลียนแปลงชองทางการรับเอกสารจากสมาชิก โดย
สามารถติดตามใบแจงยอดเงินของทานไดที่หนวยงานตนสังกัด

ใครสะดวกรับชองทางไหน…
เลือกไดเลย ! …
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รวมโปรสุด

ตอนรับป 2021

Deal4You ขอเร�่มตนปดวยการคัดสรรดีลสุดพ�เศษเพ�่อสมาช�ก กบข. ที่ครอบคลุมปจจัยทั�ง
4 ขอ ไมวาจะเปนสวนลดอาหาร สวนลดซ�้อเสื้อผา สินเช�่อที่อยูอาศัย และประกันสุขภาพ โดย
สมาช�กสามารถกดรับสิทธิ์ไดทันทีที่ เมนูสิทธิพ�เศษ ใน My GPF Application

รับฟร�! คูปองสวนลด
ซ�้อชุดขาราชการสำเร�จรูป
ผาน
เทานั�น

ลดทันที

ผอนสบาย
ปแรก

%

ประกันช�ว�ต
และสุขภาพ

เร�่มตน

เปยมสุข

*เง�่อนไขเปนไปตามที่กำหนด

344

บาท/เดือน

ดาวน โหลด
My GPF Application
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กบข.
ฝาว�กฤตป 63 โชวผลตอบแทน
นับเปนขาวดีที่สมาช�ก กบข. ทุกคนตางรอคอย
สำหรับผลตอบแทนของกองทุนในป 2563 ที่เร�ยกไดวา
แมว�กฤตเช�้อไวรัส COVID-19 จะสรางผลกระทบตอ
เศรษฐกิจทั�วโลกจนหลายคนเกิดความกังวลใจวาผล
ตอบแทนป 63 จะเปนเชนไร แต กบข. ก็สามารถโชวผลงาน
ไดอยางสมการรอคอย…
กบข. เผยผลการดำเนินงานป 2563 สามารถ
สร างผลตอบแทนกองทุน สวนสมาช�กสูงถึง 4.79%
ผลตอบแทนแผนหลัก 4.93% ทามกลางความผันผวน
สืบเนื่องจากว�กฤติโคว�ด-19 ตอกย้ำความสำเร�จจาก
กลยุทธกระจายการลงทุนไปหลากหลายสินทรัพยทั�งใน
และตางประเทศ และประสิทธิภาพของ กบข.
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ดร.ศร�กญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ หร�อ
กบข. เปดเผยวา ป 2563 เปนปทท่ี า ทาย กบข. เปนอยางมาก ว�กฤตโคว�ด-19 ทำใหเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยรุนแรง หนวยงานภาครัฐและธนาคารกลางเกือบทุกประเทศออกมาตรการการคลังและ
การเง�นเพ�่อเยียวยาและลดผลกระทบ สงผลใหเกิดสภาพคลองลนระบบ ขณะทีม่ าตรการล็อกดาวน
ทำใหเศรษฐกิจหยุดชะงัก ถือเปนปรากฏการณใหมที่โลกลงทุนไมเคยสัมผัสมากอน เพ�่อใหการ
ตัดสินใจลงทุนมีความแมนยำ นำขอมูลจากทุกมิตมิ าประกอบการตัดสินใจ กบข. จ�งพัฒนา 8 โมเดล
ลงทุนนำมาใชงานรวมกับประสบการณของทีมลงทุน ทำใหเกิดความมั�นใจในการทำ Tactical ดาน
การลงทุนในหลายจังหวะที่มีโอกาส ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในปที่ผานมาคือการย้ำใหเห็นวาการ
บร�หารการลงทุนของ กบข. ดำเนินมาอยางมีประสิทธิภาพ
ขณะทีร่ ฐั มนตร�วา กระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพ�ทยาไพสิฐ กลาววา ผลตอบแทนการ
ลงทุนของ กบข. ในป 2563 ที่ผานมาถือวานาช�่นชม กบข. สามารถทำผลตอบแทนใหกองทุนสวน
สมาช�กสูงถึง 4.79% และ 4.93% สำหรับแผนหลัก ซ�่งสมาช�กกวา 90% อยูในแผนนี้ “สวนตัวผม
มั�นใจใน กบข. อยูแลว ผมเปนสมาช�กตั�งแตทำงานอยูสภาพัฒนฯ เกษ�ยณแลวผมก็ยังใชบร�การ
ออมตอกับ กบข. ยอดเง�นของผมใน กบข. ก็เพ�ม� ข�น้ ตอเนือ่ งทัง� ๆ ทีผ่ มไมไดสง เง�นสะสมเพ�ม� เพราะ
เกษ�ยณแลว ในสวนการกำกับดูแล ผมมัน� ใจในคณะกรรมการ กบข. ทีม่ ปี ลัดกระทรวงการคลังเปน
ประธานกรรมการ ผมเช�่อวาทุกทานดูแล กบข. อยางมืออาช�พ” นายอาคมฯ กลาว
ดานนายกฤษฎา จ�นะว�จารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กลาวเพ��มเติมวา การดำเนินงาน
ของ กบข. ในป 2563 ชนะทุกกลุมตัวช�้วัดที่คณะกรรมการกำหนด ไมวาจะเปนตัวช�้วัดดานสมาช�ก
ดานองคกร และที่สำคัญที่สุดคือดานการลงทุน ขณะทีก่ ระทรวงการคลังใหการสนับสนุนการบร�หาร
กองทุน กบข. ตอเนื่อง เพ�่อเพ��มโอกาสกระจายการลงทุนให กบข.
“อยากใหสมาช�ก กบข. ใชบร�การออมเพ��มและเลือกแผนลงทุนกับ กบข. ตามหลักการ
ลงทุนที่ดี อายุนอยก็อาจจะเลือกแผนที่มีความเสี่ยงไดมากกวาคนที่อายุมาก เพราะอีกหลายปกวา
จะเกษ�ยณ สามารถรับความเสีย่ งไดมากกวา แตทส่ี ำคัญคือควรออมเพ�ม� ดวย เพราะนอกจากจะได
ประโยชนทว�คาเง�นออมแลวยังลดหยอนภาษ�ไดอีกดวย ผมเองออมเพ��มเต็มอัตรากับ กบข.
มานานแลว” นายกฤษฎาฯ กลาว
อยางไรก็ตาม ผลตอบแทนของสมาช�กแตละทานยอมแตกตางกันไป ข�้นอยูกับเปาหมาย
การลงทุนและการเลือกแผนการลงทุนทีแ่ ตกตางกัน ซ�ง่ ปจจุบนั กบข. เปดโอกาสใหสมาช�กสามารถ
เลือกแผนการลงทุนใหเหมาะสมกับตนเองตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดจาก 7 แผนการลงทุน
ไดแก แผนตลาดเง�น แผนตราสารหนี้ แผนหลัก แผนสมดุลตามอายุ แผนผสมหุน ทว� แผนตราสาร
ทุนไทย และแผนอสังหาร�มทรัพย หร�อจะเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดสวนเองก็ได ทัง� นีไ้ มแนะนำ
ใหสมาช�กที่ไมมีพ�้นฐานความรูดานการลงทุนเปลี่ยนแผนการลงทุนเอง หากไมแนใจสามารถขอ
คำปร�กษาไดที่ “ศูนยใหคำปร�กษาทางการเง�น” เพ�ยงใชบร�การผานแอป กบข. My GPF กดเลือก
เมนู “นัดหมายบร�การขอมูลการเง�น” หร�อ LINE กบข. (@gpfcommunity) กดเลือกเมนู
“นัดปร�กษาขอมูลเร�อ่ งการเง�น” เพ�อ่ ใหเจาหนาทีผ่ เู ช�ย่ วชาญไดตดิ ตอใหคำแนะนำผานทางโทรศัพทใน
ชวงเวลาที่ทานตองการไดโดยไมมีคาใชจายใด ๆ
สำหรับผลตอบแทนในแผนการลงทุนอื่น ๆ สมาช�กสามารถติดตามไดที่เว�บไซต กบข.
www.gpf.or.th …
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Money Buddy

โดย ศูนย ใหคำปร�กษาทางการเง�น

เร�่มตนบร�หารการเง�นให ปปง ตลอดป
ในทุก ๆ เทศกาลปใหม เปนโอกาสทีด่ ที จ่ี ะเร�ม่ ตนอะไรใหม ๆ
ไมวา ปทผ่ี า นมาเราจะผานเหตุการณทด่ี หี ร�อไมกต็ าม เราก็ไดเร�ยนรู
จากสิ�งนั�น และเมื่อปใหมมาถึงเราก็เร�่มตนใหมไดเสมอ เชนเดียว
กับการบร�หารจัดการเง�นก็สามารถเร�่มตนได คอลัมน Money
Buddy มีแนวทางการบร�หารจัดการเง�น 4 ขัน� ตอน ทีจ่ ะชวยใหทุก
ทานสามารถนำไปประยุกตใช เพ�่อที่จะมีคุณภาพช�ว�ตทางการเง�น
ที่ดีข�้นได ดังตอไปนี้

ขั�นตอนที่ 1
ทำความเขาใจสถานการณและขอมูลทางการเง�นในปจจุบนั
ของตนเอง
เริ่มตนดวยการตรวจสอบสถานะการเงินในปจจุบัน โดยเก็บรวบ
รวมขอมูลทางการเงิน การลงทุนหรือเงินที่เตรียมไวเพื่อการเกษียณ ประกัน
ภัยที่มีอยู หนี้สินและภาระภาษี รวมถึงรายรับ รายจายตาง ๆ ขอมูลเหลานี้
เปนขอมูลทีร่ วบรวมไดดว ยการจัดทำงบดุลสวนบุคคล และงบรายรับรายจาย
สวนบุคคล ซึ่งเมื่อเห็นขอมูล จะทำใหเราเห็นภาพไดชัดเจนวาในปที่ผานมา
ในดานการเงินเราจัดการอะไรไดไมดี จะไดปรับปรุง สวนอะไรทีท่ ำไดดี ทำได
ตามเปาอยูแลวก็สามารถทำตอไป

ขั�นตอนที่ 2
ทำความเขาใจสาเหตุหร�อพฤติกรรมทางการเง�นของตนเอง
ในอดีตทีผ่ า นมาเชือ่ วาหลายคนพอจะมีบทเรียนหรือความผิดพลาด
ทางการเงิน แนะนำวาควรนำบทเรียนนั้นมาพิจารณาเพื่อทำความเขาใจ
ตนเอง ซึ่งหลายเหตุการณของเราสามารถอธิบายไดจากศาสตร “การเงินเชิง
พฤติกรรม” (Behavioral Finance) เชน คนเรามีแนวโนมทีจ่ ะใชจา ยเงินตอบ
สนองกับความตองการระยะสั้น เพื่อสรางความสุขเล็ก ๆ ที่ไดรับในปจจุบัน
มากกวาการอดออมนำเงินไปลงทุนเพื่ออนาคตจะไดรับผลตอบแทนมากขึ้น
(Present Bias) หรือ เมื่อเวลาเราอยากซื้อสิ่งใดก็ตาม เรามักจะหาขอมูล
สนับสนุนทีจ่ ะซือ้ สิง่ นัน้ โดยอาจดูรวี วิ สินคา และจะเห็นแตขอ ดีทม่ี าสนับสนุน
การตัดสินใจของเรา ซึง่ เรามีความอยากไดอยูแ ลวเปนทุนเดิม (Conﬁrmation
Bias) แตพอไดสง่ิ นัน้ มาแลวอาจไมไดใช หรือใชไดไมคมุ คาเทาไหร การสังเกต
พฤติกรรมของตนเองเหลานี้จะทำใหการตัดสินใจทางการเงินของเราดีขึ้นได
ในอนาคต

ขั�นตอนที่ 3
กำหนดเปาหมายทางการเง�นและวางแผนการเง�น
ในการทำสิ่งใดใหสำเร็จ เปาหมายเปนเรื่องสำคัญและขาดไมได
ในดานการบริหารการเงินก็เชนกัน อยางนอยทีส่ ดุ ควรมีเปาหมายการควบคุม
รายจาย เปาหมายการมีเงินสำรอง เปาหมายการชำระหนี้ และเปาหมาย
การเกษียณ เปนตน แนะนำวาควรเริ่มตนตั้งเปาหมายควบคุมรายจายกอน
จากนั้นจะไดมีความสามารถในการออมเพิ่มขึ้น หลังจากนั้นควรออมเงินเผื่อ
สำรองฉุกเฉินแลวจึงเริม่ ลงทุนเตรียมพรอมไวสำหรับวันทีเ่ กษียณ หลังจากนัน้
เริม่ ตนวางแผนใหบรรลุเปาหมายโดยคำนวณเงินกอนทีต่ อ งเตรียมไวเพือ่ เปาหมาย
และกำหนดจำนวนที่ตองออมในแตละเดือนเพื่อใหไปถึงเปาหมายที่ตองการ

ขั�นตอนที่ 4
ลงมือทำตามขัน� ตอนทีว่ างแผน
เมือ่ มีแผนการเงินแลวก็นำแผนนัน้ ไปปฏิบตั ิ โดยจะขอยกตัวอยาง
วิธีการควบคุมรายจาย เราอาจกำหนดนโยบายการใชจายของตนเอง เชน
กอนจะซื้อของใหถามตัวเองวา (1) เปนของที่จำเปนตองใชจริง ๆ ใชหรือไม
(2) เปนของที่เรายังไมมีหรือไม (ถาซื้อมาจะซ้ำกับของที่มีอยูแลวแตเราแค
อยากไดของใหม) (3) ถาซือ้ มาจะไดใชบอ ยหรือไม ถาทัง้ 3 คำถาม เราตอบ
วาใช ก็คอยตัดสินใจซื้อ อีกวิธีที่แนะนำเพื่อปองกันการผอนซื้อสินคา โดยใช
บัตรเครดิตเยอะจนเกินตัวเกินตัว เชน หากจะซื้อของราคา 8,000 บาท เรา
ตองมีเงินสดกันไวแลว 4,000 บาทเปนอยางนอย เพื่อที่จะสำรองไวจาย
บัตรเครดิต เปนตน
ตัวอยางการผอนชำระหนี้บาน ก็กำหนดวาเราจะเพิ่มการชำระ
ตองวดใหมากกวาที่ธนาคารกำหนด เชน ถาผอนบานอยู 10,000 บาท
อยากจะใหผอนบานหมดเร็วขึ้นอาจผอนเพิ่มขึ้นอีก 10% ผอนตอเดือนเปน
11,000 บาท จะทำใหไปลดเงินตนและชำระหนี้ไดหมดเร็วยิ่งขึ้น
สำหรับการลงทุนเพื่อการเกษียณ ไมวาจะเปนกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ ก็ควรเพิ่มอัตราการสงเงิน
เขากองทุนใหมากกวาปกอน โดยใหหักจากเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีก 1% เปน
อยางนอย ในทุก ๆ ครั้งที่มีการปรับเพิ่มเงินเดือนก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมของแตละบุคคล เพราะแผนการเงินของแตละคนนัน้ ยอมแตกตางกัน
ไปตามรายได รายจาย ทรัพยสิน หนี้สิน และขอจำกัดที่ไมเหมือนกัน
สำหรับสมาชิก กบข. ทีต่ อ งการคำแนะนำเรือ่ งการบริหารจัดการ
การเงินสวนบุคคลตาง ๆ หรือตองการปรึกษาเรือ่ งการเลือกแผนการลงทุน
สามารถนัดหมายศูนยใหคำปรึกษาทางการเงิน กบข. ไดที่ My GPF
Application เมนู “นั ด หมายบริ ก ารข อ มู ล การเงิ น ” หรื อ อี เ มล
fa@gpf.or.th ...
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ลงทุนลงทุน

ทำความรูจัก

Cryptocurrency

สินทรัพยดิจ�ทัล
ที่มาพรอมกับความเสี่ยงสูง
ทุกการลงทุนมักมีความเสี่ยงเสมอ และความเสี่ยงมักข�้นอยูกับสินทรัพยที่เลือกลงทุน

ความเสีย่ งยิง� นอย โอกาสขาดทุนก็นอ ยลง แตโอกาสทีจ่ ะไดรบั ผลตอบแทนก็นอ ยตามไปดวย ซ�ง่ หากชอบ
ผลตอบแทนที่สูง ก็ตองแลกกับการเลือกลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูง และก็ไมไดดีเสมอไป
คอลัมน ลงทุน ลงทุน ฉบับนี้ จ�งขอบอกเลาเกีย่ วกับสินทรัพยทม่ี คี วามเสีย่ งสูงมาก แตนกั ลงทุน
ก็ยังใหความสนใจกันมากดวยเชนกัน
หากไดตามกระแสการลงทุนในขณะนี้ คงตองยกให บิตคอยน เปนสินทรัพยดิจ�ทัล ในรูปแบบ
คร�ปโตเคอรเรนซ�ที่มีความเสี่ยงสูง มีราคาปรับตัวในแตละวันในลักษณะข�้นแรง ลงแรง แตนักลงทุน
กลับใหความสนใจ เนื่องจากราคาชวงตนปนี้ทุบสถิติพุงทะลุ 1 ลานบาทตอ 1 บิตคอยน ทำใหนักลงทุน
ที่ไดขุดเหมืองบิตคอยนตั�งแตเร�่ม ตางไดรับผลตอบแทนกันอยางทวมทน
หากเปร�ยบเทียบราคาบิตคอยน วันที่ 3 มกราคม ป 2563 มีราคาอยูท ่ี 7,343.1 ดอลลารสหรัฐฯ
เวลาเพ�ยงแค 1 ป ในวันที่ 3 มกราคม ป 2564 บิตคอยน ไดปรับราคาข�้นมาอยูที่ 32,958.9 ดอลลาร
สหรัฐ หร�อราคาปรับตัวสูงข�้นคิดเปน 448.8%
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ผลตอบแทนดีขนาดนี้ แลวมีความเสี่ยงอยางไร?
คำถามนี้หลายทานอาจมีความสงสัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา ) โดยนายมนตรี โสคติยานุรกั ษ
ผูอ ำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ไดใหขอ มูลวา
การเขามาเก็งกำไรของนักลงทุนบางกลุม ทีช่ อบความเสีย่ งสูงในภาวะทีเ่ ศรษฐกิจ
มีความผันผวนสูงทำใหราคาบิตคอยนขน้ึ ไปไดมาก ซึง่ ในระยะตอไปหากเศรษฐกิจ
มีความผันผวนนอยลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจของประธานาธิบดีคนใหมของ
สหรัฐฯออกมาเปนทีแ่ นนอน คาเงินดอลลารสหรัฐฯ มีความนิง่ มากขึน้ มีโอกาส
สูงมากทีร่ าคาบิทคอยนจะปรับตัวลดลงและอาจเปนการปรับฐานลดลงอยาง
รุนแรง ประกอบกับบิตคอยนไมมปี จ จัยมารองรับการขึน้ ลงราคาทีแ่ นชดั จึงควร
หลีกเลีย่ งเพราะมีความเสีย่ งทีจ่ ะขาดทุนและไดรบั ผลเสียหายสูงได
ทางดานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) ไดออกคำแนะนำ 6 ขอควรระวังกอนเริม่ ลงทุนคริปโตเคอรเรนซี ซึง่
ปจจุบนั นับวามีความผันผวนสูง

1 ศึกษาขอมูลใหเขาใจลักษณะความเสีย่ งและผลตอบแทนของคริปโต
2
3
4
5
6

เคอรเรนซี และอยาหลงเชือ่ คำโฆษณา ทีช่ กั ชวนลงทุนโดยอางวาจะ
ไดผลตอบแทนสูง
สามารถรับความผันผวนสูงได เพราะคริปโทเคอรเรนซีอาจขาด
ปจจัยพืน้ ฐานรองรับ และเปนเพียงการเก็งกำไร
ยอมรับการสูญเสียของเงินลงทุนได โดยไมเปนภาระตอตนเองและ
ครอบครัว เพราะมีโอกาสสูญเสียเงินลงทุนทัง้ กอน
หากไมเคยลงทุนในหลักทรัพยมากอน ควรใชความระมัดระวัง
เปนพิเศษ
ลงทุนในสัดสวนทีเ่ หมาะสมกับความเสีย่ งทีย่ อมรับได
หมัน่ ติดตามบัญชีลงทุนอยูเ สมอ

หากพบปญหาสามารถติดตอ “ศูนยดแู ลลูกคาของบริษทั ” (Compliance)
หรือ ติดตอสายดวนศูนยบริการประชาชน ก.ล.ต. 1207 ตลอด 24 ชัว่ โมง 7 วัน
ตามพระราชกำหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ. 2561
ไดระบุความหมายของ คริปโตเคอรเรนซี หมายความวา หนวยขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งถูกสรางขึ้นบนระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส โดยมี
วัตถุประสงคทจ่ี ะใชเปนสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ น เพือ่ ใหไดมาซึง่ สินคา บริการ
หรือสิทธิอน่ื ใด หรือแลกเปลีย่ นระหวางสินทรัพยดจิ ทิ ลั และใหหมายความถึง
หนวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสอน่ื ใดตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
หรือจะเรียกแบบงาย ๆ คือ เงินดิจทิ ลั
บิทคอยนถูกคิดคนมาตั้งแตป 2008 - 2009 ซึ่งเปนชวงที่เศรษฐกิจ
สหรัฐฯประสบปญหาทำใหเริ่มมีการคิดการเก็งกำไรดวยวิธีนี้ขึ้น การกำหนด
ราคาของบิทคอยนเปนเรือ่ งของอุปสงคและอุปทานเหมือนกับสินคา หากตลาด
มีความตองการมากก็จะขยับปรับราคาขึน้ ไปไดมาก ซึง่ บิทคอยนเปนตสินทรัพย
ดิจทิ ลั ไมใชสนิ ทรัพยทส่ี ามารถสัมผัสจับตองได เชน ทองคำ อสังหาริมทรัพย
รวมทั้งไมไดเปนสกุลเงิน (Currency) ซึ่งสิ่งสำคัญอยูที่บิทคอยนไมมีพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจสินทรัพยใดๆรองรับ ซึง่ ตรงนีแ้ ตกตางจากสกุลเงินและสินทรัพย
ตางๆทีม่ กี ารลงทุนกันอยู

นอกจากบิทคอยนแลว ปจจุบันยังมีคริปโตเคอรเรนซีอีกมากมายที่ถูก
ซื้อขายในตลาดลงทุน จึงขอยกตัวอยาง 5 คริปโตเคอรเรนซีที่มีมูลคาตลาด
ทีใ่ หญทส่ี ดุ ในขณะนี้

1 Bitcoin หรือ "BTC" สกุลเงินดิจิทัลยี่หอแรกที่ทุกคนรูจักและคุนหู

มากที่สุด เปนราชาแหงคริปโตเคอรเรนซี ที่สำคัญเปนเหรียญที่มี
ราคาแพงที่สุด เมื่อเทียบกับเหรียญอื่นๆ เพราะราคา 1 บิตคอยน
ในปจจุบัน คุณอาจจะซื้อรถยนตมือสองได 1 คัน
2 Ethereum หรือ "ETH" เหรียญคริปโต ETH เปนเหรียญบนบล็อก
เชนอี เ ธอเรี ย ม ซึ ่ ง บล็ อ กเชนอี เ ธอเรี ย ม มี จ ุ ด เด น คื อ Smart
Contract หรือ สัญญาที่เขียนขึ้นตามเงื่อนไขตางๆ ในรูปแบบโคด
คอมพิวเตอร ตอมาเหรียญคริปโตหรือโทเคนตางๆ ที่เกิดใน
ตอนหลังมากมาย ก็ใชแพลตฟอรมบล็อกเชนอีเธอเรียม

3 Tether หรือ "USDT" เปนสเตเบิ้ลคอยนหรือเหรียญคริปโตที่ตรึง

มูลคาไวกบั สินทรัพยทผ่ี นั ผวนต่ำ ทำใหมลู คาคอนขางนิง่ ซึง่ USDT
มีมลู คาตรึงอยูก บั ดอลลารในอัตรา 1USDT :1 USDโดยแนวคิดของ
USDT คือการเปนดอลลารดิจิทัล
4 Pokadot หรือ “DOT” เปนคริปโตเคอรเรนซีนองใหมที่มาแรง
Polkadot เปนเครือขายบล็อกเชนแบบ Sharded Blockchain
ซึ่งเปนเครือขายที่มีการแบง Nodes สำหรับ การประมวลผลออก
เปน Nodes ยอยๆภายในเครือขายเหรียญ DOT จะมีบทบาท
มอบสิทธิ์ในการควบคุมเครือขาย ปกเหรียญในระบบเพื่อรวมเปน
ผูตรวจสอบ และเชื่อมตอเครือขายเขาดวยกัน

5 Ripple หรือ “XRP” เปนเหรียญดิจิทัลของบริษทั ริปเปล ซึง่ ริปเปล
คือบริษทั เทคโนโลยีจากสหรัฐฯ ทีส่ รางระบบโอนเงินระหวางประเทศ
แบบอัตโนมัติ โดยสามารถโอนเงินขามประเทศไดภายใน 40 วินาที
บริการแกลูกคาองคกร นอกจากนี้ ธนาคารไทยพาณิชย (SCB) ยัง
ไดเขาไปลงทุนในบริษัทนี้ดวย

คริปโตเคอรเคนซีจะปรับอันดับอยูต ลอดเวลา ขึน้ อยูก บั ความตองการของ
ตลาดในขณะนัน้ จึงไมสามารถกลาวไดวา 5 อันดับทีก่ ลาวอางถึงนี้ เปนสินทรัพย
ดิจทิ ลั ทีม่ มี ลู คาตลาดสูงสุดในชวงเวลาอืน่ ๆ ซึง่ ทุกการลงทุนมีความเสีย่ ง หาก
คุณไมศกึ ษาใหรอบดาน อาจสูญเงินไปแบบไมรตู วั ได ...
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กบข. ถวายแจกันดอกไม
และลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร�
ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการ
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) พรอมคณะ
ผูบริหาร ถวายแจกันดอกไมหนาพระบรมฉายาลักษณ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และรวมลงนามถวายพระพร ใหทรงมี
พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ และหายจากพระอาการประชวร
โดยเร็ววัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

กบข. สวัสดีปใหม 2564

กบข. สวัสดีปใหม 2564

ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข า ราชการ (กบข.) พร อ มด ว ยผู  บ ริ ห าร กบข. เข า พบ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เพื่อสวัสดี
ปใหม และขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 2564 ณ กระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ (กบข.) พรอมดวยผูบริหาร กบข. เขาพบ นายสันติ
พรอมพัฒน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง เพื่อสวัสดีปใ หม และ
ขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 2564 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4
มกราคม 2564

รัฐมนตร�วาการกระทรวงการคลัง

รัฐมนตร�ชวยวาการกระทรวงการคลัง
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เลือกกระเปาสตางคดูดทรัพย เสริมดวง
ข�้นปใหมทั�งที ลองเปลี่ยนอะไรใหม ๆ กันดูไหม ? อาจลองเร�่มจากเปลี่ยนกระเปาสตางคใหมเปนอยางแรก
จะไดเสร�มดวงรับทรัพยกันตั�งแตตนป ใครเกิดวันไหน ควรใชกระเปาสตางคสีใด เช�กกันไดเลย!

คนเกิดวันอาทิตย

คนเกิดวันพุธ (กลาวคืน)

เปนคนหาเง�นเกง แตเวลาใชก็เกงมาก ใจใหญ เปยหนัก
หากอยากมีเง�นเก็บ เสร�มเง�นทอง ทรัพยสิน มั�งมี
ควรใชกระเปาโทนสีดำ สีมวง สีน้ำตาลเขม หร�อสีน้ำตาลทอง

เปนคนที่กลาไดกลาเสีย แตตองระวังไมตกไปสูหนทาง
แหงอบายมุข หากตองการมีโชคลาภเขากระเปาไมขาดมือ
เสร�มโชคลาภดวยกระเปาสตางคสี เหลืองออน สีขาว สีเทา

คนเกิดวันจันทร

คนเกิดวันพฤหัสบดี

เปนคนรูจักใชเง�น แมบางครั�งจะขาดสติเผลอใชเง�นเกินตัว
แตขอดีคือเปนคนหาเง�นเกง หากตองการเสร�มดวงการเง�น
ใหมีเง�นเก็บ ควรใชกระเปาสตางคสีแสด สีเหลืองเขม สีสม
และสีทอง

เปนคนมีความรับผิดชอบสูง ซ�่อสัตย ขอดีของการใชเง�น
ของคนเกิดวันนี้คือ เก็บเง�นเกง รูจักอดทนสะสมทีละเล็ก
ทีละนอย แนะนำใหกระเปาสตางคเปนสีเหลืองออน สีขาว
และสีเทา เพ�่อเสร�มดวงการเง�นใหดียิ�ง ๆ ข�้นไป

คนเกิดวันอังคาร
คนที่เกิดวันอังคารเปนคนจูจ�้ จุกจ�ก เร�่องการเง�น และ
มัธยัสถพอสมควร แตก็มักจะถูกคนเอยปากขอหยิบยืม
หากอยากใหมีดวงการเง�นร่ำรวย มีเง�นเก็บมากกวาปที่ผานมา
ควรกระเปาสตางคสีเทาเขม

คนเกิดวันพุธ (กลางวัน)
คนที่เกิดวันพุธกลางวันเปนคนขยันทำมาหากิน แตมักขาด
ความรอบคอบ ไมคอยเปร�ยบเทียบราคาหร�อคุณภาพสินคา
แนะนำเสร�มเง�นทอง ทรัพยสมบัติ ดวยการใชกระเปาสตางค
สีน้ำเง�น สีคราม สีฟา

คนเกิดวันศุกร
มักมีนิสัยการใชเง�นมือเติบ ตามอารมณ ไมเก็บเง�น เพราะ
มักจะคิดวาเดี๋ยวก็หาใหมได กระเปาเง�นที่จะชวยเสร�มโชคลาภ
คือสีเข�ยวออน และเข�ยวเขม

คนเกิดวันเสาร
เปนคนที่ตองใชความทุมเทและอดทนในการหาเง�น และไมคอย
มีโชคลาภ หากตองการมีเง�นใชคลองมือ ควรเสร�มเง�นทอง
ทรัพยสมบัติ ดวยการใชกระเปาสตางคสีแดง

ใครเกิดวันไหนก็เลือกไดตามใจชอบ จะไดเร�ยกทรัพยใหเง�นไหลมาเทมาตลอดป หลังจากเปลี่ยนกระเปาสตางค
แลวก็อยาลืมวางแผนการเง�น และเก็บออมควบคูกันไปดวย เพ�่อจะไดเปนหลักประกันใหมีช�ว�ตที่ดีในวัยเกษ�ยณ
ขอบคุณขอมูลจาก: https://www.dailynews.co.th/
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เร�่องทายเลม
โดย เมืองไทยประกันชีว�ต

ว�ธีสรางความสุข
รับปใหม
ปใหมทั�งที อะไรที่ไมดี อะไรที่แยก็ปลอยมันไป มาเร�่ม
ตนกันใหม เติมความสุขใหกับช�ว�ตกันดีกวานะทุกคน
แตหากใครคิดวา แลวความสุขที่วา? จะสรางยังไงละ แลว
พ.ศ.ใหมนี้ จะทำใหช�ว�ตตัวเองดีกวาเดิมไดมั�ย ขอตอบวา
ทุกคนทำไดและดีกวาเดิมแนนอน เพ�ยงลองอานและทำตาม
ว�ธีตอไปนี้แลวนำไปปรับใชในช�ว�ตจร�งดู รับรองวาช�ว�ตจะมี
แตแฮปปชัวร

1
2
3
4

เร�่มตนดวยการยิ�มและทักทาย
ใบหนาที่เปอนยิ�มบวกกับการทักทายอยางอบอุน
ใครไดเห็นไดสัมผัสยอมรูสึกดีและมีความสุขอยูแลว
รูแบบนี้แลวลองยิ�มกันใหบอยๆ เผลอๆ ยิ�มของคุณ
อาจประทับใจ ทำใหคนที่เห็นตกหลุมรักคุณเลยก็ได

เร�ยนรูสิ�งใหม ๆ อยูเสมอ
ช�ว�ตมีอะไรใหเร�ยนรูอยูตลอดเวลา อยาปลอยให
ตัวเองจำเจอยูกับเร�่องเดิมๆ แลวคุณจะพบวาโลกนี้
ยังมีอะไรสนุกๆ ใหทำอีกเยอะ

วางแผนการทำงานใหม
ไมใชวาจะใหไปจมอยูกับอดีตหรอกนะ แตใหทบทวน
เพ�่อวางแผนใหตัวเองพัฒนาไปในทางที่ดีข�้นตอไป
เร�่อยๆ เมื่อวานพลาดไมใชวาพรุงนี้เราจะตองพลาด
ตอไปนี่

การคิดดี พูดดี ทำดี
ไมตองรอปใหม ไมตองรอวันสงกรานตหร�อวันเกิด
ก็คิดดี พูดดี ทำดีไดทุกวันอยูแลว รูอยางนี้แลวก็
จงพูดดี จงทำดี กันเถอะทุกคน

สนใจประกันช�ว�ตและสุขภาพ
ติดตอตัวแทนเมืองไทยประกันช�ว�ต
โปรดศึกษารายละเอียดความคุมครองและขอยกเวนกอนตัดสินใจทำประกัน

โทร.1766 ตลอด 24 ชั�วโมง

5
6
7

รูจักการใหอภัย
เพ�ยงคุณปลอยวาง เปดใจใหกวาง แลวใหอภัยรับรอง
วาคุณจะมีความสุขข�้นเปนกองเลยเช�ยวละ ยกตัวอยาง
ถาคุณลองเอามือบีบกอนหินสักกอนหนึ่งยิ�งบีบแรง
คุณก็ยิ�งรูสึกเจ�บมือแลวถาคุณโยนกอนหินทิ�งไปละ
มันจะสบายมือกวามั�ยและไมตองถือใหหนักดวย
มันก็เหมือนคุณโกรธหร�อเกลียดใครมากๆ เพ�ยงแต
คุณปลอยหร�อใหอภัยแคนี้เราก็มีความสุขแลว

เขาวัดปฏิบัติธรรม
การพาตัวเองเขาสูหลักธรรมก็เปนอีกว�ธีหนึ่งที่สราง
ความสุขไดเชนกัน ลองหาโอกาสเขาวัดเขาวา จะไดอิ�ม
ทั�งบุญและความสุขพรอมๆ กันเลย

การเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ในเมื่อช�ว�ตเปนของเรา จะรอใหใครมาบอกใหเปลี่ยน
แปลงทำไม ปรับปรุงตัวเอง แกไขขอผิดพลาด ใหปใหม
ปนี้เปนจุดเร�่มตนที่ดีของช�ว�ตในแบบของเรากันดีกวา
Credit : Infographic Thailand
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