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APRIL 2020
เรียนทานสมาชิก
ด ว ยสภาพสั ง คมป จ จุ บ ั น ที ่ ค นส ว นใหญ เริ ่ ม ห ว ง
กังวลถึงฐานะการเงินของชีวติ หลังเกษียณ ไมใชแคเพียงเฉพาะ
ขาราชการที่เปนสมาชิกของ กบข. แตคนไทยสวนใหญก็ควร
จะตองมีเงินออมที่เพียงพอ เปาหมายหลักของภารกิจ กบข.
จึงอยูที่การทำอยางไรเพื่อใหสมาชิก กบข. ไดมีการวางแผน
เกษียณทีเ่ หมาะสม ซึง่ อันทีจ่ ริงชีวติ หลังเกษียณจะไมนา กลัวเลย
ถาหมดขอกังวลใน 2 เรื่องหลัก ๆ นั่นคือ
1. การมีสุขภาพที่ดี สามารถดูแลพึ่งพาตัวเองได
2. การมีเงินพอใชจายในชีวิตประจำวัน เพียงแตอาจมี
ประเด็นที่ตองนั่นคือเงินที่เตรียมไวอาจไมพอใช จึงเปน
หนาที่ กบข. ทีต่ อ งสงเสริมใหเกิดการออมเตรียมพรอมไว
ใหมีเงินออมที่พอเพียง โดย กบข. ตั้งเปาใหกับสมาชิกมี
เงินกอนขั้นต่ำเพื่อรักษาระดับการดำรงชีวิตหลังเกษียณ
ที่เพียงพอหรือมีอัตราการทดแทนรายไดไมนอยกวารอย
ละ 70 ของเงินเดือนเดือนสุดทาย โดย กบข. มุงหวังวา
ทายที่สุดแลว เมื่อถึงวันที่ตองเกษียณอายุ สมาชิก กบข.
จะเปนกลุมที่มีเงินออมในระดับที่คอนขางดีเมื่อเทียบกับ
คนกลุมอื่นในประเทศ
ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่สมาชิกไดปรับขึ้น
เงินเดือนประจำป 2563 นี้ และจนกวาที่เราทุกคนจะผานพน
ชวงเวลาอันยากลำบากในการเผชิญกับสถานการณโรคระบาด
ครั้งใหญนี้ ขอใหปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงทุกทานครับ
นายวิทัย รัตนากร
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

กองบรรณาธิการ วช�รา การสุทธิ์
พ�รทัศน ชัยอภินันทิมา
ว�รญา พ�สุทธิ์พ�บูลวงศ
ชนษ�ชนก อยูชมวงษ�
ชาญว�ทย ลัภโต
ปรัชญาภรณ มกุลพานิช
สุนทร�ยา ชางดำ
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สิ�นสุดการรอคอย!

เปลี่ยนแผนการลงทุนวันไหนไดราคาวันนั�น
มาแลว…หลักเกณฑใหมลาสุดในการคำนวณราคา

ตอหนวยลงทุน หร�อ NAV/Unit เมื่อใชบร�การเปลี่ยนแผน
การลงทุนใหมีผลทันใจ แจงเปลี่ยนแผนการลงทุนวันไหน
ก็จะไดราคาตอหนวยลงทุน (NAV/Unit) ของวันนั�นเลย!
หลักเกณฑนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2563 เรียกไดวา
เปนการปลดล็อคขอจำกัดเรื่องระยะเวลารอคอยเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
กับสมาชิก ซึง่ จากเดิมกำหนดใหการแจงเปลีย่ นแผนมีผล ใน 2 รอบตอเดือน
รอบแรกจะมีผลในวันทำการที่ 5 นับจากวันที่ 15 ของเดือน และรอบที่สอง
จะมีผลในวันทำการที่ 5 นับจากสิ้นเดือน ซึ่งหลักเกณฑใหมนี้จะชวยทำให
สมาชิกไดราคาหนวยลงทุนตามที่ไดตัดสินใจเปลี่ยนแผนการลงทุน หรือได
ราคาหนวยลงทุนที่ใกลเคียงกับความตองการมากที่สุดโดยไมตองรอนาน
อีกตอไป...
สำหรับระยะเวลาในการเปลี่ยนแผนการลงทุนตามหลักเกณฑ
ใหมนี้ เมื่อสมาชิกแจงเปลี่ยนแผนการลงทุนผานชองทางออนไลน ซึ่งไดแก
My GPF Application , My GPF Website, www.gpf.or.th และ LINE กบข.
สมาชิกจะไดรับราคาและรูราคา NAV/Unit ตามเงื่อนไข คือ แจงในวัน
ทำการวันจันทร - วันศุกร ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด กอนเวลา
15.30 น. จะไดราคาในวันที่แจงเลย แตหากแจงหลังเวลา 15.30 น. จะได
ราคาในวันทำการถัดไป สวนการแจงในวันหยุดเสาร - อาทิตย และ วัน
นักขัตฤกษ ก็จะไดราคาในวันทำการถัดไปเชนกัน สวนการเปลี่ยนแผน
การลงทุนผานแบบฟอรมสามารถศึกษาเงือ่ นไขไดทเ่ี ว็บไซต กบข. ทัง้ นี้ สมาชิก
สามารถรูร าคา NAV/Unit ของแผนการลงทุนทีเ่ ลือกใหมไดในอีก 2 วันทำการ
ยกตัวอยางเชน หากแจงเปลีย่ นแผนในวันทำการ คือ วันศุกร เวลา 15.00 น.
จะไดราคาของวันศุกร และจะเห็นราคาในวันอังคาร และหากแจงเปลีย่ นแผน
ในวันทำการ คือ วันศุกร เวลา 16.00 น. จะไดราคาของวันจันทรและ
จะเห็นราคาในวันพุธ โดยสามารถตรวจสอบราคา NAV/Unit ไดที่ My GPF
Application เขาไปที่เมนูเลือกแผนการลงทุน และอีกชองทางหนึ่งคือที่ My
GPF Website

อยางไรก็ตามการเลือกเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนในปจจุบัน
สามารถดำเนินการได 4 ครั้งตอป ขยายจากเดิมที่เลือกไดแค 2 ครั้ง แมจะ
ยังคงจำกัดจำนวนครั้ง แตสมาชิกไมตองรับภาระคาธรรมเนียมเอง เพราะ
กบข. เปนผูดูแลใหซึ่งตางจากกองทุนทั่วไปที่ตองรับภาระคาธรรมเนียม
การเปลี่ยนแผนในแตละครั้งดวย นอกจากนี้ยังเปนบริการที่กระตุนเตือน
ใหสมาชิกไดเลือกแผนการลงทุนดวยตัวเอง เพราะในปจจุบันเงินออมของ
สมาชิกที่ไมไดเลือกแผนการลงทุนจะถูกนำไปลงทุนใน "แผนหลัก" ซึ่ง
ออกแบบมาให เ หมาะกั บ สมาชิ ก ส ว นใหญ ท ี ่ ย อมรั บ ความเสี ่ ย งระดั บ
ปานกลาง และคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงกวาอัตราเงินเฟอ
แตสมาชิกแตละคนยอมมีเปาหมายการลงทุนที่ไมเหมือนกัน ดังนั้นสมาชิก
จึงควรเลือกแผนลงทุนดวยตนเอง โดยพิจารณาวาตนเองสามารถยอมรับ
ความเสีย่ งไดแคไหน สอดคลองกับความเสีย่ งตามแผนการลงทุนใดใน 6 แผน
ที่ กบข. มีใหเลือก ซึ่งไดแก แผนตลาดเงิน แผนตราสารหนี้ แผนหลัก
แผนสมดุลตามอายุ แผนผสมหุนทวี และแผนตราสารทุนไทย ซึ่งถาหาก
คุณอายุยังนอย หรือยังมีเวลาใหลงทุนไดอีกนานกวาจะเกษียณ ถือวา
ยังมีโอกาสลงทุนแบบเสี่ยงสูงเพื่อเรงสะสมผลตอบแทน เพราะจากสถิติ
ที่ผานมา หากเราลงทุนระยะยาว การลงทุนในหุนไดรับอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยสูงที่สุดแมวาระหวางทางจะมีความผันผวนของผลตอบแทนที่จะไดรับ
หรือเปนความเสี่ยงที่จะตองเจอ ดังนั้น เราควรศึกษาขอมูลการลงทุนของ
แตละแผนใหเขาใจ เพื่อใหสามารถเลือกแผนที่เหมาะสมกับตัวเอง และ
สามารถลงทุนระยะยาวไดอยางสบายใจไปพรอม ๆ กับเงินลงทุนที่เติบโต...
สมาชิกที่สนใจ สามารถปรึกษาแนวทางการเลือกแผนการลงทุน
ไดที่ ศูนยขอมูลการเงิน กบข. นัดหมายปรึกษาทาง My GPF Application
“เมนูนัดหมายบริการขอมูลการเงิน” หรืออีเมล fa@gpf.or.th ...
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สินเช�่อกรุงไทย

เพ�่อสมาช�ก กบข.

ทานที่ติดตามขาวสารแวดวงสถาบันการเง�นตอนนี้ คงไดเห็นมาตรการชวยเหลือลูกคาหลากหลายประเภทที่ไดรับ
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจจาก ธนาคารกรุงไทย ซ�่งรวมไปถึงดีลพ�เศษที่มอบให สมาช�ก กบข. ดวยการปรับลดดอกเบี้ย
สินเช�่อถึง 4 ประเภท ไมวาจะเปนสินเช�่อประเภทวงเง�นหร�อเง�นกอนเพ�่อชวยเพ��มสภาพคลองอยาง“สินเช�่อกรุงไทยธนวัฏ”
และ “สินเช�่ออเนกประสงค” หร�อสินเช�่อประเภทอสังหาร�มทรัพย “สินเช�่อที่อยูอาศัย” และ “สินเช�่อ Home Easy Cash”
โดยสมาช�ก กบข. สามารถกดรับสิทธิไ์ ดงา ย ๆ ที่ My GPF แอปพลิเคชัน� เลือกเมนู “สิทธิพเ� ศษ” ตัง� แตวนั นี้ – 30 มิถนุ ายน 63 เทานัน�

สินเช�่อกรุงไทยธนวัฏ
ดอกเบี้ยพ�เศษ 3 ปแรก
7%

6.475%

ตอป*

(MRR+0.13%)

สินเช�่ออเนกประสงค
ดอกเบี้ยพ�เศษ 3 ปแรก
7%

6.475%

ตอป*

(MRR+0.13%)

เฉพาะผูยื่นกูรายใหม
และลูกคาเดิมที่ขอเพ��มวงเง�น

เฉพาะผูยื่นกูรายใหม
และลูกคาเดิมที่ขอเพ��มวงเง�น

สินเช�่อที่อยูอาศัย

สินเช�่อ
Home Easy Cash

เพ�่อสมาช�ก กบข.
ดอกเบี้ยพ�เศษ

0%

ปแรก*

ดอกเบี้ยพ�เศษ
5%

4.475%

3 ปแรก*

(MRR-1.87%)

*เง�่อนไขอื่น ๆ และการพ�จารณาสินเช�่อเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด
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THE BIG SHORT
หนังดีที่หลายคนยังไมไดดู

ชวงเวลาแหงการ Work from Home มีขอดีอีกอยางคือทำใหเรา
มีเวลามากข�้นจากการที่ไมตองเสียเวลาไปกับการเดินทางจากที่บานเพ�่อไป
ทำงานและคงจะดีไมนอ ยถาเราจะสามารถทำกิจกรรมเพ�ม� ไดมากข�น้ อีกสักหนึง่
อยาง คอลัมน Moneyholic เลยถือโอกาสนี้แนะนำหนังสักเร�่องกับร�ว�วสั�น ๆ
ที่ตองขอบอกวาถาใครยังไมไดดูเราไมอยากใหคุณพลาดเลยจร�ง ๆ
The Big Short “เกมฉวยโอกาสรวย” ภาพยนตรรางวัลออสการ
สาขาบทภาพยนตรดัดแปลงยอดเยี่ยมที่ทำใหเรารูจักวิกฤตการเงินระดับโลก
หรือที่รูจักกันในชื่อ ‘วิกฤตแฮมเบอรเกอร’ หรือ ‘วิกฤตซับไพรม’ ที่สงผลกระทบ
เปนลูกโซตอระบบเศรษฐกิจทั่วโลกไดดียิ่งขึ้น โดยจุดเริ่มตนของวิกฤตมาจาก
ความตองการมีบา นของคนอเมริกนั ตามความเชือ่ ความศรัทธาทีเ่ รียกวา American
Dream ตามมาดวยความฉลาดและความโลภของธุรกิจการเงินที่เลนแรแปรธาตุ
สินคาทางการเงินจนเจอรอยรั่วของระบบ จนตองพบกับจุดจบของวิกฤต คือ
การลมละลายของบริษทั ยักษอยาง AIG และ Lehman Brothers จนเกิดผลกระทบ
และสรางความเสียหายเปนวงกวาง
เกมฉวยโอกาสรวย เลาถึงชีวติ ของเหลานักการเงินมืออาชีพชาวอเมริกนั
ผูคาดการณและหาโอกาสทำกำไรจากการกอตัวขึ้นของวิกฤตฟองสบูสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย ซึ่งกำลังถึงจุดจบในชวงป 2007 ถึง 2008 โดยเนื้อเรื่องทั้งหมด
ถูกหยิบมาเลาดวยภาษาทางการเงินทีพ่ ยายามอธิบายเรือ่ งยากใหดเู ขาใจงายขึน้ ดวย
วิธีที่สนุกและมีอารมณขัน โดยเริ่มจากคนกลุมหนึ่งที่มองเห็นเคาลางของวิกฤต
เศรษฐกิจ จนทำใหพวกเขาเกิดไอเดียในการลงทุน เพื่อรับมือกับการลมสลาย
ของระบบเศรษฐกิจในครัง้ นี้ ความเจงของของหนังเรือ่ งนีก้ ค็ อื การนำเอาเรือ่ งหนัก ๆ
อยางวิกฤตเศรษฐกิจ มาเลาดวยลีลากระแทกกระทั้น โดยสิ่งที่ทำใหหนังเรื่องนี้
มีมิตินาสนใจก็คือ การเลาเรื่องราว 3 เรื่องไปพรอม ๆ กัน ซึ่งชวยใหเราไดสำรวจ
หายนะครั้งนี้จากหลายๆ แงมุม โดยตัวหนังเลาถึงตนตอของ วิกฤตซับไพรม อยาง
CDO (Collateralized Debt Obligation) ซึ่งเปน สินคาทางการเงิน ที่พยายาม
เชื่อมโยง ‘ผูกูซื้อบาน’ และ ‘นักลงทุน’ เขาดวยกัน ดวยการนำเอาสินเชื่อบาน
มาจัดเปนแพ็คเกจเพื่อขายแก นักลงทุน ซึ่งจริง ๆ แลว ถามันเปนสินเชื่อชั้นดี
ตัว CDO เองก็ไมนาจะมีปญหาอะไร แตสิ่งที่ทำใหทุกอยางพังก็คือ สินเชื่อชั้นรอง
(หรือที่เรียกวา ซับไพรม) ที่ถูกใสเขามาในระบบมากขึ้นเรื่อย ๆ สุดทายแลว ตนตอ
ที่แทจริงของหายนะครั้งนี้ มันก็มาจาก ความหละหลวม ปนกับ ความโลภของคน
บางประเภท ที่มักจะมองเห็นแตผลประโยชนในระยะสั้น จนมองขามปญหาใน
ระยะยาวไป และกวาที่ทุกคนจะยอมรับความจริงที่เกิด มันก็สายเกินไปเสียแลว

ขอคิดทีไ่ ดจากหนังความยาว 2 ชัว่ โมงกวานี้ แสดงใหเห็น
ชัดเจนวาโลกใบนี้ไมมีอะไรปลอดภัยสักอยางเดียว ขนาดฝากเงิน
ธนาคารอยูแ ท ๆ ถาธนาคารเอาเงินไปลงทุนพลาด เงินฝากทัง้ หมด
ก็กลายเปนศูนยได (ถึงแมวาจะมีพระราชบัญญัติคุมครองเงินฝาก
แตสุดทาย หนี้เหลานั้นก็กลายเปนหนี้สาธารณะ สวนหนึ่งของ
ความรับผิดชอบเราอยูดี) ดังนั้นจงลงทุนอยางระมัดระวัง เพราะ
สิ่งที่เราเห็นอาจจะเปนเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งที่ซอนไวซึ่ง
ความเสี่ยงมากมายมหาศาลอันไมมีใครลวงรู ไมมีนักลงทุนคนไหน
กำจัดความเสี่ยงไดจนหมด แตเราสามารถลดความเสี่ยงใหได
มากที่สุด และสิ่งที่ลดความเสี่ยงไดทรงประสิทธิภาพที่สุดก็คือ
ความรูนั่นเอง ...
ขอบคุณขอมูลจาก : เร�่องเลน ร�ว�ว และ ลงทุนศาสตร – Investerest
ขอบคุณภาพจาก : www.majorcineplex.com

06

เง�นเดือนเพ��ม
à§Ô¹à¡ÉÕÂ³ÂÔ่§à¾Ô่Á

ดวย

สภาพสังคมปจจุบัน ทำให
‘การพ�่งพาตนเองได’ เปนหัวใจสำคัญของการ
ดำรงช�ว�ต ทั�งในวันนี้ และในอนาคต โดยบทบาท
หนาที่ของ กบข. คือ สงเสร�มใหสมาช�กมีการ
ออมเพ�่อช�ว�ตในอนาคต นั�นคือ สมาช�กมีเง�น
ยามเกษ�ยณที่เพ�ยงพอ ซ�่งวัดจากเง�นกอนขั�นต่ำ
ที่สมาช�กพ�งมี ณ วันที่เกษ�ยณอายุราชการ และ
อัตราการทดแทนรายไดตอ เดือน ทีม่ องวาหลังจาก
เกษ�ยณอายุราชการไปแลว … สมาช�กควรมีเง�น
ในจำนวนทีเ่ หมาะสมตอการรักษาระดับการดำรง
ช�ว�ตหลังเกษ�ยณ

Tips

ความมหัศจรรยของการออมกอนใช
เร�่มงาย ๆ จากการ ‘เปลี่ยนว�ธีคิด’ … ความมหัศจรรยก็บังเกิด
คนสวนใหญเมือ่ มีรายได ก็มกั จะหาทีใ่ ชหรือหาเรือ่ งใหตอ งจายออก
ตอใหตั้งอกตั้งใจวาจะออม แตสุดทายมักไมเหลือใหออม หรือบางทีก็ใชจาย
จนเกินรายได กลายเปนสรางหนี้เสียดวยซ้ำ แตถาเปลี่ยนวิธีคิดใหม มองหา
ตัวชวยที่จะทำใหได ‘ออมกอนใช’ โดยเมื่อมีรายไดก็หักสวนหนึ่งไปออมเลย
ไมเปดโอกาสใหเงินสวนนั้นผานเขามือ แตจะกลายเปนเงินตนที่ถูกนำไป
ตอยอดในการหาผลตอบแทนสะสมใหงอกเงยขึ้น โดยอาศัยความมหัศจรรย
ของพลังของดอกเบี้ยทบตน ซึ่งจะมีพลังมหาศาลมากนอยแคไหน ขึ้นอยูกับ
2 สวนประกอบสำคัญ คือ

ความลับของเลข 72

อัลเบิรต ไอนสไตน นักว�ทยาศาสตรระดับโลก กลาวไววา “ดอกเบี้ยทบตน คือสิ�งมหัศจรรย
ที่ 8 ของโลก คนไหนที่เขาใจมันจะไดรับมันไป ใครที่ไมเขาใจก็จะตองเสียมันไป”
ทฤษฎีการเง�นที่ทำใหคำนวณดอกเบี้ยทบตนไดงายนี้ เร�ยกวา ทฤษฎีของเลข 72 เปนการ
คาดการณวาจะใช “ระยะเวลา” หร�อ “อัตราดอกเบี้ย” เทาไหร จ�งจะทำใหเง�นลงทุนกอนแรกนั�น
เติบโตเปน 2 เทา โดยใชสูตร
เง�นลงทุนจะกลายเปน 2 เทา ในกี่ป =

72
(อัตราผลตอบแทนตอป (%))

หร�อ
เง�นลงทุนจะกลายเปน 2 เทา ดวยอัตราดอกเบี้ยเทาไหร =

72
(อัตราผลตอบแทนตอป (%))

1. ผลตอบแทนทีไ่ ดในแตละป
2. จำนวนปทไ่ี ดผลตอบแทน
นั่นหมายความวา ดวยพลังของเงินตนที่มากขึ้น
(ออมมากขึ้น) และพลังของระยะเวลาออมที่ยาวนานกวา
ทำใหเกิดพลังของดอกเบี้ยทบตนโดยที่ผูออมรูตัวอีกที
เมื่อเกษียณอายุราชการ ก็ไดรับเงินกอนใหญที่ผูออมเอง
ใสเงินตนลงไปเพียงสวนที่เปนเงินสะสมและเงินออมเพิ่ม
แตไดผลประโยชนตอบแทนจากการลงทุนทีท่ ำใหเงินออมนัน้
เติบโตทวีคูณ
**อานขอมูลความมหัศจรรยของดอกเบี้ยทบตนไดจาก
วารสาร กบข. ฉบับ มกราคม 2563
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เบาใจหนอย ออมเพ�ม� ดวยรายไดสว นทีเ่ พ�ม� ข�น้
เมือ่ เง�นเดือนเพ�ม� อยาใหรายจายเพ�ม�
เมือ่ เง�นเดือนเพ�ม� แลวรายจายไมเพ�ม� แบงสวนทีเ่ พ�ม� นัน� มา ‘ออม’
เปนจังหวะอันดี ทีพ่ อไดเงินเดือนขึน้ มีรายไดเพิม่ การตัดใจเอาเงินสวนนัน้ มาออมเพิม่ จึงทำไดไมยาก
เพราะไมตองลำบากลดรายจายเดิมถาอยากจะออม เชน สมมติวาสมาชิกไดปรับขึ้นเงินเดือนใหมอีก 3%
สมาชิกอาจนำเงินสวนนี้มาออมเพิ่มทั้งจำนวน หรือ อาจแบงเพียงบางสวนก็ได เชน เงินเดือนเพิ่มขึ้น 3%
แบงออมเพิ่ม 1% ที่เหลืออีก 2% เก็บไวใชจายในชีวิตประจำวัน เปนตน ลองพิจารณาจากตัวอยางอัตรา
การออมที่คำนวณเปนจำนวนเงินแลว ตามฐานเงินเดือนตาง ๆ ในตารางตอไปนี้

เง�นเดือน

% ออมเพ��ม
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

150
200
250
300
350
400
450
500

300
400
500
600
700
800
900
1,000

450
600
750
900
1,050
1,200
1,350
1,500

600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000

750
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
2,250
2,500

900
1,200
1,500
1,800
2,100
2,400
2,700
3,000

1,050
1,400
1,750
2,100
2,450
2,800
3,150
3,500

1,200
1,600
2,000
2,400
2,800
3,200
3,600
4,000

1,350
1,800
2,250
2,700
3,150
3,600
4,050
4,500

10% 11% 12%
1,500
2,000
2,750
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000

1,650
2,200
2,750
3,300
3,850
4,400
4,950
5,500

1,800
2,400
3,000
3,600
4,200
4,800
5,400
6,000

จากตารางขางตน ยกตัวอยางสมาชิกไดรับเงินเดือนใหม 25,000 บาท ถาสมาชิกเลือกออมเพิ่ม 1% คือหักเงินนำสงเพิ่มอีกเพียง 250 บาท/เดือน
เมื่อรวมกับเงินสะสม 3% ตามกฎหมาย (750 บาท/เดือน) เทากับสมาชิกไดมีการออม 1,000 บาท/เดือน เปนเงินตนไปลงทุนสรางผลตอบแทนทวีคูณ ดวย
พลังของความมหัศจรรยของการออมกอนใชนั่นเอง

ออมเพ�ม� ในจังหวะหนวยลงทุนราคาถูก
ทามกลางสถานการณโรคระบาด COVID-19 ที่สงผลกระทบตอ
ตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลก ซึ่งเปนการผันผวนในชวงระยะเวลาหนึ่งตาม
ลักษณะธรรมชาติของการลงทุนที่มี ‘หุน’ เปนสวนผสม และทำใหมูลคา
ตอหนวยลงทุน (NAV/Unit) มีราคาลดลง สมาชิกอาจมองเปนโอกาสอันดี
สำหรับ ‘เงินใหม’ ที่จะเขาออมเพิ่มในชวงเวลานี้ที่หนวยลงทุนมีราคาถูก
เพือ่ ทำกำไรเมือ่ หนวยลงทุนปรับตัวดีขน้ึ ในระยะยาว โดยเงินจำนวนทีเ่ ทากัน
ถาออมเพิ่มในชวงเวลาปกติที่ 1 หนวยลงทุน มีราคาประมาณ 25 บาท
จำนวนเงิน 100 บาท ซื้อได 4 หนวยลงทุน แตถาในชวงเวลาที่ราคาตก
สมมติวาหนวยลงทุนลงไปอยูที่ระดับ 20 บาท จำนวนเงิน 100 บาท
จะสามารถซื้อได 5 หนวยลงทุน ถือเปนโอกาสไดสะสมจำนวนหนวยลงทุน
ที่มากกวานั่นเอง

คอลัมนนม้ี รี างวัล!

สมาช�กที่ประสงคจะออมเพ��ม สามารถดำเนินการผาน 4 ชองทาง คือ
1. แจงที่หนวยงานตนสังกัด ว�ธีนี้หนวยงานฯ ซ�่งเปนผูดำเนินการหัก
เง�นเดือนสมาช�กนำสงเขากองทุนจะไดรับทราบความประสงคของ
สมาช�กโดยตรง
2. แจงทางแอป กบข. MY GPF Application
3. แจงทางไลน กบข. @GPFcommunity
4. แจงทางเว�บไซต กบข. www.gpf.or.th
แตสำหรับชองทางที่ 2–4 จะตองเผื่อเวลาสำหรับขั้นตอนที่ กบข.
ต อ งรวบรวมความประสงค ข องสมาชิ ก เพื ่ อ แจ ง ต อ หน ว ยงานต น สั ง กั ด
ใหดำเนินการหักเงินออมเพิ่มดวย ...

ขอเสียงคนเง�นเดือนเพ��มแลวร�บมาออมเพ��มกันหนอย

สำหรับสมาช�กผูโชคดี 10 ทานแรกที่แจงออมเพ��มที่ไลน กบข.
LINE: @gpfcommunity พรอมพ�มพบอกเหตุผลดี ๆ ที่ทำใหคุณตัดสินใจออมเพ��มมา 1 ขอ
อยาลืมแจง ช�่อ-นามสกุล ที่อยู และเบอรติดตอกลับ และพ�มพ “รวมสนุกคอลัมน เร�่องจากปก ฉบับเดือนเมษายน 2563” ดวยนะจะ
(หมดเขตรวมสนุก 15 พฤษภาคม 2563 เทานั�น)

เง�นเดือนเพ��ม
ไดเง�นเกษียณเพ��ม
หลายครั�งที่ในช�ว�ตเรา 'ความตั�งใจ'
มันไมตรงกับ 'ความเปนจร�ง'

ออมเพิ่ม เริ่มตนแค 1% ตอเดือน

เช�่อวามีสมาช�ก กบข. จำนวนไมนอย ที่ตั�งใจวา
เมื่อเกษ�ยณอายุราชการแลวอยากมีเง�นกอนใหญ
จ�งวางแผนวาจะออมเง�นใหไดทุกเดือน แตในช�ว�ต
จร�งกลับทำไมได เพราะเมื่อไหรที่มีเง�นอยูกับตัว
คนสวนใหญมักนำไปใชจายเสียหมดจนไมเหลือ
ใหออม ที่ตั�งใจไวเลยไมไดทำสักที

ออมเพ��มเร�่มไดเลย!
ลองตัดใจ ‘บังคับตัวเองใหออมอัตโนมัต’ิ โดยเฉพาะ
เมือ่ โอกาสมาถึงมีรายไดตอ เดือนเพ�ม� ข�น้ สมมติวา
สมาช�กไดปรับข�น้ เง�นเดือนใหม 3% ถาตัดเพ�ยง 1%
แบงมา ‘ออมเพ�ม� ’ กับ กบข. เง�นออมสวนทีเ่ พ�ม� ข�น้
นัน� จะเปนเง�นตนทีถ่ กู นำไปลงทุน เพ�ม� โอกาสสราง
ผลตอบแทนสะสมทีม่ ากกวา และดวยการลงทุนระยะ
ยาวผาน กบข. เง�นออมของสมาช�กจะไดงอกเงย
เพ�ม� มูลคาเร�วยิง� ข�น้
ตัวอยางเง�นออมเพ��มของแตละอัตราเง�นเดือน
% ออมเพ��ม
เง�นเดือน

15,000
20,000
25,000
35,000
40,000

1%
150
200
250
350
400

2%
300
400
500
700
800

3%
450
600
750
1,050
1,200

ระยะสัน� : ไดสทิ ธิล์ ดหยอนภาษ� สวนของเง�นสะสมทีน่ ำสงเขา
กองทุนไมเกิน 500,000 บาท สำหรับปภาษ�นน�ั ๆ
ระยะกลาง : สรางว�นยั ออมกอนใช หมดปญหาใชเง�นหมดกอนออม
ระยะยาว : แกแลวดี มีเง�นใชในวัยเกษ�ยณมากข�น้
"ตอนเกษ�ยณ ผมไดเง�นกอน กบข. มาลานกวาบาท ผมซ�้อบาน
หลังที่ 2 ได เพราะเง�นกอนนี้ เปนความภูมิใจที่มีโอกาสไดจับ
เง�นลาน…
แคออมเพ��ม 1% ก็ยังดี ดีกวาไมออมเลย ถาไมบังคับตัวเอง
หลังเกษ�ยณก็คงไมมีเง�นพอใช"
ตัวอยางจร�งจากอดีตสมาช�ก กบข.
พ.ต.ท.พงษ�ศักดิ์ พัตรภักดิ์
ขาราชการบำนาญ อดีตอาจารย (สบ.3) กอจ.ศฝร.ภ.3

ออมเพ�ม� ทำอยางไร?
แจงโดยตรงทีห่ นวยงานตนสังกัด โดยกรอก
แบบฟอรม (แบบ กบข. อพ. 001/1/2563)
แจงออมเพ�ม� ผาน กบข. ไดหลายชองทาง
LINE กบข. @gpfcommunity
เลือกเมนูออมเพ�ม�
My GPF Application เมนูออมเพ�ม�
www.gpf.or.th
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พลิกว�กฤตดวย อาชีพเสร�ม
การ
ระบาดของ “เช�อ้ ไวรัส COVID-19” สงผลกระทบมหาศาลเปนวงกวาง ธุรกิจ
ทีแ่ บกรับภาระตนทุนไมไหวตางทยอยปดตัวลง บร�ษทั บางแหงตองประกาศใหพนักงานหยุดงาน
โดยไมรับคาจาง หางสรรพสินคาถูกสั�งปดเพ�่อลดการแพรระบาดไวรัส แนนอนวาเม็ดเง�น
ที่หมุนเว�ยนในระบบเศรษฐกิจลดลงอยางเห็นไดชัด

เมื่อเงินในกระเปามีไมเทาเดิม การดิ้นรนเพื่อใหอยูรอดของคนก็เริ่มตนขึ้น ตางก็ตองการที่จะใหมีรายไดเขามาจุนเจือครอบครัว แตยังมีสิ่งหนึ่ง
ที่เกิดขึ้นทามกลางการดิ้นรนนี้ คือการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เห็นไดชัดจากกระแสในโลกออนไลน ที่มหาวิทยาลัยตาง ๆ เปดกรุป เพื่อใหศิษยเกา ศิษยปจจุบัน
มารวมตัวกัน ฝากรานขายสินคา ทั้งเสื้อผา กระเปา อาหาร รวมไปถึงธุรกิจกิจการตาง ๆ เพื่อเปนการชวยเหลือซึ่งกันและกันในชวงสถานการณการแพร
กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเปนชองทางหนึ่งที่กำลังฮอตฮิต และมีเงินสะพัดจำนวนมาก
การฝากรานในกรุปมหาลัย ทำใหมียอดขายสินคาเพิ่มขึ้น เชน
การฝากรานขายขาวเหนียวมะมวงในกรุปธรรมศาสตรและการฝากราน
มีลูกคาสั่งซื้อสินคาหมดในวันเดียว แมจะปดรับออเดอรแลว แตยังมีลูกคา
มาสั่งสินคาอยางตอเนื่อง ปรากฏการณที่เกิดขึ้นนี้ สะทอนใหเห็นวา
การไมรูจักยอมแพ กลาที่จะปรับตัว ชวยใหอยูรอดไดทามกลางการแพร
ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
สำหรับสมาชิก กบข. อาจไมไดรับผลกระทบทางตรง เพราะ
ยังคงไดรับเงินเดือนตามปกติ ไมมีการปรับลดเงินเดือนเหมือนอยางเชน
ภาคเอกชน จึงทำใหไมไดอยูในกลุมที่จะรับการชวยเหลือจากโครงการ
เราไมทิ้งกัน เดือนละ 5,000 บาท ถึงแมผลกระทบโดยตรงอาจไมมี แต
สมาชิก กบข. ไดรับผลกระทบทางออมจากคาใชจายในแตละเดือนที่เพิ่ม
มากขึน้ เชน คาหนากากอนามัย คาเจลลางมือ และบางรายคนในครอบครัว
ตกงาน หรือมีรายไดลดลง สงผลใหรายไดครัวเรือนลดลงตามไปดวย
สมาชิก กบข. แมจะมีรายไดจะเทาเดิม แตรายจายกลับเพิ่มขึ้น
และบางรายมีรายไดเสริมหดหายไปในชวงนี้ SME THAILAND CLUB จึงได
แนะนำ 7 อาชีพเสริมสุดฮอตฮิต เพือ่ สรางงานสรางเงินในภาวะวิกฤตนี้

1. ขายของออนไลน
ไมวาจะเปน ขายเจลลางมือ หนากากอนามัย หรือแมแตกระทั่ง
พวกอาหารแหง เชน ปลาหมึกแหง เนื้อแดดเดียว หรือ อื่น ๆ ที่เปนอาหาร
ที่ถูกถนอมอาหารมาแลวสามารถเก็บไวรับประทานไดนาน

2. เย็บหนากากผาขายออนไลน
ใครที่มีฝมือเรื่องการเย็บปกถักรอยชวงนี้เปนชวงนาทีทอง
ที่จะกอบโกยรายได เพราะความตองการหนากากมีสูงมาก

3. ขายประกันช�ว�ตไวรัส COVID-19 ออนไลน
เนื่องจากเปนชวงที่หลายคนกำลังหาซื้อประกันกันชีวิตกันมาก
เพื่อปองกันตัวเอง ทำใหประกันชีวิตมีคนใหความสนใจเยอะ

4. รับจางสงอาหาร Delivery
คนไมกลาออกบาน กลัวติดโรค มักจะสั่งอาหารมารับประทาน
ผานการสั่ง Delivery เพราะ สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ปลอดภัย จากไวรัส
ซึ่งปจจุบันพนักงานสงอาหารก็เริ่มขาดแคลน

5. เปดสอนพ�เศษออนไลน
คนทีอ่ ยูบ า นเฉย ๆ จะมีความเครียด เบือ่ ตองหากิจกรรมทำเชน
เรียนพิเศษผานออนไลนที่เปนกิจกรรมที่ดี ซึ่งใครที่มีความรูดานตาง ๆ
ไมวาจะเปนภาษาตางประเทศ หรือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือ
วิชาอื่นๆ ก็สามารถเปดคอรสสอนพิเศษหารายไดเสริมได สบาย ๆ

6. รับงานฟร�แลนซ
อีกหนึ่งหนทางรอดในการหาเงินเพื่อใหฝาวิกฤตชวงนี้ไปใหได
คือ การรับงานฟรีแลนซมาทำทีบ่ า น เลือกงานทีต่ วั เองถนัด เชน งานกราฟก
งานเขียนคอนเทนตออนไลน หรืองานอื่น ๆ ในสายงานที่ตัวเองถนัด
7. รถพุมพวงขายกับขาว
หลังจากทีค่ นหยุดอยูบ า นและไมกลาออกไปไหน ทำใหรถพุม พวง
ขายกับขาว ที่ไปตามตรอกซอกซอยขายดิบขายดีในชวงนี้
ทุก ๆ วิกฤตมักมีโอกาสเสมอ ขึ้นอยูกับวาใครจะเห็นโอกาสนั้น
อยาหวังรอใหรัฐบาลเขามาชวยเหลืออยางเดียว ควรพึ่งพาตัวเอง กอนที่จะ
ใหคนอื่นยื่นมือมาชวยเหลือ ....
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Money Buddy

บร�หารเง�นอยางไรให

Stay Safe

ประเด็นรอนตอนนี้คือ “เชื้อไวรัส COVID-19” กำลังเปนบททดสอบ
มนุษยชาติครั้งสำคัญ ที่บีบใหรัฐบาลหลายประเทศออกมาตรการเวน
ระยะหางทางสังคม และเริ่มสงผลกระทบตอธุรกิจเริ่มตั้งแตกลุมทองเที่ยว
อยางสายการบินโรงแรมที่พัก รานอาหาร กระทบตอเนื่องเปนลูกโซไป
หางสรรพสินคาและธุรกิจนอยใหญที่อาศัยหางฯ เปนชองทางพบเจอลูกคา
รวมทั้งบรรดาลูกจางหรือผูประกอบอาชีพอิสระที่รายไดลดลง หรือถูก
เลิกจางบาง แลวแตความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ
ภาครัฐเองก็ไดรว มมือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะธนาคารพาณิชยใหการ
เยียวยารูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนเงินชดเชยรายไดผูที่ไดรับผลกระทบการ
ยืดระยะเวลายื่นแบบประเมินภาษี การลดจำนวนเงินนำสงเขาประกันสังคม
การใหพกั ชำระเงินตนสินเชือ่ เปนตน ซึง่ ก็พอชวยใหหายใจหายคอไดบา ง แต
ยังไมโลงใจเสียทีเดียวเพราะไมมใี ครตอบไดวา สถานการณนจ้ี ะจบลงเมือ่ ไหร
คำแนะนำแบบตรงไปตรงมาคือ ถาใครเปนผูมีสิทธิไดรับเงินเยียวยา
ก็นาจะพิจารณาเขารับการชวยเหลือตามมาตรการของภาครัฐ สวนการพัก
ชำระหนี้เงินตนโดยจายแตดอกเบี้ยนั้นก็ใหดูกำลังความสามารถในการผอน
ของตนเองเปนหลัก การจายเฉพาะดอกเบี้ยชวยใหมีสภาพคลองแตละเดือน
สูงกวาการผอนทั้งตนและดอกก็จริง แตอยาลืมวาหนี้สินไมไดลดลงเพราะ
สวนของเงินตนก็ยังคงอยูเหมือนเดิม ดังนั้น ถาผอนไหวก็ยังอยากใหผอน
ตามปกติตอ ไป สวนคาใชจา ยในชีวติ ประจำวันนัน้ อะไรประหยัดไดกป็ ระหยัดไป
ในฐานะที่ใหคำปรึกษาดานการเงินสวนบุคคลมานาน บอกไดเลยวา
พื้นฐานของการจัดการเงินที่สำคัญที่สุดไมไดอยูที่ “ตัวเงิน” แตอยูที่
“ความคิดในการจัดการเงิน” มีเงินเยอะแตใชไมเปนก็หมดได มีเงินนอย
แตรูจักขวนขวายก็สรางฐานะได วิกฤตรอบนี้อาจมองเปนโอกาสที่ดีในการ
จัดระบบความคิดดานการเงินของตัวเองใหม
1.“มีรายไดหลายทาง”
กลุมฟรีแลนซที่รายไดเติบโตรวดเร็วตามปริมาณและคุณภาพงาน
ที่รับทำ ควรหาแหลงรายไดที่สราง passive income เชน ซื้อพันธบัตร
ซื้อสลากออมสิน หรือใหเชาอสังหาฯ ไวบาง เพื่อสรางสมดุลใหแหลงรายได
มีเสถียรภาพ
สวนกุลมพนักงานที่รับเงินเดือนประจำ ควรฝกฝนทักษะสรางคุณคา
ใหกับตัวเอง ทั้งทักษะในสายวิชาชีพ ทักษะดานการบริหาร เพราะจะทำให
มีโอกาสถูกเลยออฟเปนคนทาย ๆ ขององคกร หรือหากปดบริษัทไปก็มี
โอกาสที่จะหางานทำไดเร็วกวาคนอื่น ใครมีความรูในสายวิชาชีพมากพอ
ก็ลองพิจารณาแปลงไปเปนอาชีพเสริมตามความถนัด เพื่อใหมั่นใจวา
มีแหลงงานรองรับ

2. “ลงทุนอยางเขาใจและมีสติ”
คือใหเขาใจธรรมชาติของสินทรัพยเสี่ยงวามีลงมีขึ้นได
ตอนนี้เห็นหลายคนพร่ำบนโอดโอยบาง โมโหบาง เศราสลดบาง
ที่เห็นเงินที่ลงทุนไวลดลง แตหากยอนไปดูอดีตหลายสิบปทั้งในชวง
สงครามโลก วิกฤตการณทางการเงิน ก็จะเห็นไดวาภาวะแบบนี้จะ
อยูไปสักพักแลวก็จะดีดกลับขึ้นมาใหม นอกจากเขาใจแลวก็ตองมี
สติดวย ความกลัวมักทำใหขายออกที่ราคาต่ำ ความโลภมักทำให
เขาซื้อที่ราคาสูง หากมีสติดวยการหาจังหวะทยอยเขาซื้อเมื่อราคา
ออนตัว และทยอยขายเมื่อราคาเพิ่มขึ้น หรือที่เรียกวา Buy into
Weakness กับ Sell into Strength การเรียนรูและอดทนรอจังหวะ
ที่เหมาะสมเปนประโยชนกวา
3. “ทำประกันไวบาง”
เดิมใครทำประกันถือวาแชงตัวเอง แตยุคนี้ใครไมทำประกัน
ถือวาไมรูจักวิธีจัดการความเสี่ยง ประกันก็มีหลายแบบทั้งแบบสะสม
ทรัพยที่เบี้ยสูงแตไดเงินเมื่อครบสัญญา แบบตลอดชีพที่เบี้ยต่ำหนอย
แตจายเงินใหกับผูรับผลประโยชนเทานั้น สวนประกันแบบบำนาญ
ก็เอาไวเพื่อวัตถุประสงคการรับเงินรายงวด (annuity) หลังเกษียณ
นอกจากนี้ ก็ยงั มีประกันสุขภาพแบบตาง ๆ หากเลือกไมถกู ควรปรึกษา
ผูเ ชีย่ วชาญหรือนักวางแผนการเงินทีไ่ วใจได ใหแนะนำแบบประกันให
(ทั้งนี้ สำหรับสมาชิก กบข. สามารถนัดหมายศูนยขอมูลการเงิน หรือ
Financial Assistant Center ผานแอปพลิเคชัน My GPF Application
ไดโดยไมมีคาใชจาย)
4. “สำรองเง�นเผื่อฉุกเฉิน”
จริง ๆ เงินกอนนีก้ ค็ อื เงินออมนัน่ แหละ แตนำไปอยูใ นสินทรัพย
ทีเ่ รียกวาสภาพคลองสูงความเสีย่ งต่ำ เชน เงินฝากออมทรัพย เงินฝาก
ประจำที่สามารถถอนไดงาย หรือกองทุนรวมประเภทตลาดเงิน
(Money Market Fund) เพื่อจะไดหยิบนำมาใชในยามจำเปน
โดยเฉพาะในชวงวิกฤตที่รายไดหลักหายไป เพื่อใหดำรงชีวิตและจาย
คาใชจา ยประจำวันหรือผอนชำระหนีไ้ ดตามปกติ แนะนำวาควรมีเงิน
สำรองเผื่อฉุกเฉินไวอยางนอย 3 เทาของรายจายเฉลี่ยตอเดือน
5. “ปรับเปลี่ยนว�ถีช�ว�ต”
เชน จากเดิมทานอาหารนอกบานบอย ๆ ก็เปลีย่ นเปนทำอาหาร
เองบางมื้อหรือจะสั่งมากินที่บานก็ได บางเมนูทำไมยาก เปดเว็บไซต
สอนทำอาหารหรือ YouTube ลอง ๆ ทำดู ประหยัดเงิน ไดคุณภาพ
อาหารที่ตองการ และยิ่งชวนคนในครอบครัวมาทำดวยกัน ก็เพิ่ม
ความสุขไดอีก
เอาแคนี้กอนครับ ใครมีเทคนิคการจัดการเงินอยางไรก็แชร
มาที่ ศูนยขอมูลการเงิน กบข. อีเมล fa@gpf.or.th ไดนะครับ
ทางเราจะไดนำไอเดียมาเขียนเปนบทความเผยแพรความรูใหกับ
ทานผูอานในครั้งตอๆ ไป ...
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พาทัวรคำศัพทลงทุนที่นารู
เคยเปนกันหร�อเปลา

ที่อานขาวหร�อฟ�งผูประกาศ
พูดถึงขาวการเง�นการลงทุน แลวมักจะมีคำที่ไมคุนช�นหร�ออาจ
ไมคอยไดใชในช�ว�ตประจำวัน
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คอลัมน ลงทุนลงทุน ฉบับนี้ไดรวบรวม
คำศัพท
ทีจ่ ะพบเจอไดบอ ยในขาวการเง�นการลงทุน ใหไดทอ งเวลาวางชวง
กักตัวปองกันเช�้อไวรัส COVID-19 กัน ซ�่งหากทราบความหมาย
ของคำยอหร�อคำศัพทเหลานี้ก็จะทำใหเขาใจเนื้อหาของขาวสาร
ไดดียิ�งข�้น

BOND

FINANCIAL ADVISOR

ตราสารหนี้ นักลงทุนจะรับผลตอบแทนเปน
ดอกเบีย้ อยางสม่ำเสมอตามระยะเวลาทีก่ ำหนด
และไดรับเงินตนคืน เมื่อครบกำหนดอายุ จาก
ผูออกตราสารหนี้

ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ไดรับใบอนุญาตจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประกอบ
ธุรกิจการใหบริการ เกีย่ วกับคำปรึกษาความเห็น
และการจัดเตรียมเอกสารขอมูลตาง ๆ

MARKET PRICE

CIRCUIT BREAKER

FUTURES

MONEY MARKET

คำสั่งหยุดการซื้อขายชั่วคราว เมื่อตลาดหุน
รวงรุนแรงผิดปกติ เพื่อเวนชวงใหนักลงทุน
ไดตรวจสอบขาวสาร

DOW JONES

ดัชนีที่คำนวณจากหุนทั้งหมด 30 ตัวที่ไดรับ
การยอมรั บ ว า เป น ตั ว แทนของเศรษฐกิ จ
อเมริกาในภาพรวม

ESG

แนวทางดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง สิ่งแวดลอม
สังคม และมีธรรมาภิบาล

FED

ธนาคารกลางสหรัฐ ทีน่ โยบายตาง ๆ มีผลอยาง
มากตอตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึงทรัพยสนิ
อื่น ๆ ทั่วโลก

สัญญาระหวางคูส ญ
ั ญาสองฝายทีต่ กลงราคากัน
ณ ปจจุบัน และจะมีการสงมอบสินทรัพยและ
ชำระเงินในอนาคตตามราคาทีต่ กลงไว ไมวา ราคา
ในขณะนั้นจะเปนเทาไรก็ตาม

IMF

กองทุนการเงินระหวางประเทศ ทีด่ แู ลเสถียรภาพ
ใหกบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหวางประเทศ
ใหประเทศตาง ๆ กูย มื เงิน รวมทัง้ ใหความชวยให
เกิดการขยายตัวและดุลยภาพของการคาและ
การเงินระหวางประเทศ

MAA

การกำหนดสัดสวนการลงทุนโดยวางเปาหมาย
ระยะกลาง

ราคาของหลักทรัพย ในตลาดหลักทรัพยฯ
ที่เกิดจากการซื้อขายครั้งลาสุด เปนราคาที่
สะทอนถึงความตองการซื้อและความตองการ
ขายจากผูล งทุนโดยรวมในขณะนัน้
ตลาดเงินที่มีการระดมเงินและการใหสินเชื่อ
ระยะสั้นไมเกิน 1 ป รวมทั้งการซื้อขายหลัก
ทรัพยทางการเงินที่มีอายุการไถถอนระยะสั้น
เชน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วเงินคลัง
เปนตน

MSCI

ดัชนีทท่ี ำโดยบริษทั Morgan Stanley Capital
International เพือ่ เปนมาตรฐานใหกบั นักลงทุน
แบงเปนหลายประเภท สำหรับหุน ก็จะแบงเปน
กลุม เชน กลุม ประเทศกำลังพัฒนา กลุมเอเชีย
ยกเวนญี่ปุน เปนตน

NAV

มู ล ค า สิ น ทรั พ ย ส ุ ท ธิ ท ี ่ เ ป น ผลต า งระหว า ง
สินทรัพยทั้งหมดและหนี้สินทั้งหมด
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NAV/UNIT

มูลคาหนวยลงทุน ที่คำนวณมาจาก มูลคาทรัพยสินสุทธิ
(NAV) / จำนวนหนวยลงทุน

NPL

หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ที่เปนสินเชื่อคางชำระมากกวา
3 เดือนติดตอกันจนกลายเปนหนีเ้ สีย

OFFER

ราคาเสนอขายหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่ง ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง อาจมีราคาเสนอขายเขามาหลายราคา แตระบบ
การซื้อขายจะเรียงลำดับคำสั่งซื้อ/ขายตามราคาเสนอซื้อ/
เสนอขายที่ดีที่สุด

OPTIONS

สัญญาซื้อขายลวงหนาที่ผูซื้อไดสิทธิในการซื้อหรือขาย ดัชนี
SET50 ตามจำนวนและราคาที่ไดตกลงกันไวในสัญญา

PO

การเสนอขายหลักทรัพยแกประชาชน สวนใหญมจี ดุ ประสงค
เพื่อระดมเงินทุนไปขยายกิจการ

S&P 500

เรียกอีกชื่อวา US500 เปนดัชนีที่คำนวณจากหุนใหญใน
สหรัฐฯ 500 ตัว ซึง่ นักลงทุนใชเปนเกณฑมาตรฐานของตลาด
โดยรวมซึ่งเปนการเปรียบเทียบการลงทุนอื่น ๆ ทั้งหมด

SAA

การกำหนดสัดสวนการลงทุน โดยคำนึงถึงเปาหมายการ
ลงทุนระยะยาว

SET

ดัชนีที่ใชวัดมูลคาของหุนไทยทั้งหมด

SET50 / SET100

ดัชนีที่ใชวัดมูลคาหุนไทยที่ใหญที่สุด 50 และ 100 ตัวแรก
ตามลำดับ

TAA

การจัดสัดสวนการลงทุนใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
ในขณะนั้น ๆ

VOLUME

ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยที่ทำการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ

YIELD

ผลตอบแทนสุทธิเมื่อเทียบกับเงินที่ลงทุนไป มักใชพูดถึง
ผลตอบแทนของตราสารหนี้
นี้เปนเพียงแคคำศัพทสวนหนึ่งเทานั้นในตลาด
การเงินการลงทุนยังมีคำศัพทอีกมากมาย หากตองการ
ทราบคำศัพทเพิ่มเติม สามารถเขาไปศึกษา ไดที่หองเรียน
นักลงทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพราะการเรียนรู
เปนสิง่ ทีไ่ มมวี นั สิน้ สุด อยูท เ่ี ราทุกคนตองการศึกษาหาความรู
มากนอยเพียงใด ...
ขอบคุณขอมูลจาก : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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New Normal

พฤติกรรมผูบร�โภคหลังว�กฤตเช�้อไวรัส COVID-19
คำวา New Normal หร�อ ความปกติแบบใหม หร�อที่เร�ยกวา บรรทัดฐานใหม ไดปรากฎ

ตามบทความหร�อขาวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับว�กฤตเช�้อไวรัส COVID-19 ใหเห็นผานตากันมาบางในชวงนี้
ซ�่งหลายคนอาจจะสงสัยวามันคืออะไร ?
ความหมายของ New Normal
Bill Gross นักลงทุนในตราสารหนี้ชื่อดังของสหรัฐอเมริกา ไดนิยามถึง New Normal ไวหลังจากจบวิกฤตการเงินสำคัญของโลกเมื่อป 2008
ในเชิงวาแนวคิดนี้คือ พฤติกรรมของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง*
จากสถานการณปจจุบันจึงไดมีการคาดการณกันอยางกวางขวางวาเมื่อวิกฤตเชื้อไวรัส COVID-19 จบลง พฤติกรรมผูบริโภคตามแนวคิด New
Normal จะเกิดขึ้นทั่วโลกอยางแนนอน รวมทั้งประเทศไทย ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงจากออฟไลนสูออนไลน พฤติกรรมดานสุขภาพอนามัย การเลือก
พื้นที่อยูอาศัยหรือโอกาสใหม ๆ ของการจำหนายสินคา

ออฟไลนสูออนไลน
กอนหนานี้ผูบริโภคอยางเราอาจตอง
เดิ น ทางไปยั ง สถานที ่ ใ ดสถานที ่ ห นึ ่ ง เพื ่ อ ทำ
กิจกรรมตาง ๆ แตเมื่อมีมาตรการใหสถานที่
หลายแหงลดชั่วโมงเปดทำการหรือปดใหบริการ
ทั้งหางสรรพสินคา ธนาคาร รานอาหารที่ใหซื้อ
กลับบานเทานั้น โรงเรียน/มหาวิทยาลัยตอง
เลื่อนเปดเทอม บริษัทหลายแหงที่มีนโยบายให
พนักงาน Work from Home จึงทำใหพฤติกรรม
ผู  บ ริ โ ภคถู ก เปลี ่ ย นแปลงไปสู  โ หมดออนไลน
มากขึ้น ไมวาจะเปน

∙ ชอปป�งหร�อสั�งอาหารเดลิเวอร�่
เราอาจคุนเคยกับการชอปปงออนไลน
หรือสั่งอาหารเดลิเวอรี่ผานแอปพลิเคชั่นกัน
มาบาง แตเมื่อเขาสูสภาวะที่ทุกคนตองกักตัว
อยูบาน สิ่งเหลานี้จึงมีบทบาทกับผูบริโภคเยอะ
มากขึ้นจนยอดใชบริการพุงพรวด ชวงนี้เราจึง
ไดเห็นพนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่สัญจรไปมา
ระหวางวันกันอยางคุนตา นอกจากนี้ขาวของ
เครื่องใชอุปโภคบริโภคในครัวเรือนที่ปกติเรามัก
จะไปเลือกซื้อตามซุปเปอรมารเก็ตก็ไดรับความ
นิยมในการสั่งซื้อออนไลนเชนกัน และความ
สะดวกสบายนี้จะสรางความคุนเคยใหผูบริโภค
เลือกใชบริการในระยะยาวอยางแนนอน แมวา
จะผานชวงวิกฤตไปแลวก็ตาม

∙ เร�ยนหร�อทำงานจากที่บาน
เมื่อหลายคนจำเปนตอง Work from
Home จึงเริม่ เรียนรูก ารใชเทคโนโลยีตา ง ๆ ในการ
ทำงานหรือเรียนอยูที่บาน ทั้งการใชวิดีโอคอล
ผานแอปพลิเคชั่น LINE หรือประชุมพรอมแชร
ขอมูลบนจอคอมพิวเตอรผา นโปรแกรม ZOOM
ซึ่งมีความสะดวกใกลเคียงกับการทำงานปกติ
จึงมีความเปนไปไดวา ความจำเปนในการเดินทาง
ไปเรียนหรือไปทำงานที่ออฟฟศจะลดลง
∙ ทำธุรกรรมการเง�นออนไลน
ธนาคารสาขาหลักถูกจำกัดเวลาทำการ
และสาขาในหางสรรพสินคาสวนใหญตองปด
ทำการ ทำใหสถาบันการเงินหลายแหงเรงพัฒนา
แอปพลิเคชัน่ ของตนเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพรองรับ
การทำธุรกรรมการเงินออนไลนใหสมบูรณที่สุด
และจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นผูบริโภค
อาจจะไมตองเดินทางไปทำธุรกรรมการเงินที่
สาขาอีกตอไปในอนาคต
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พฤติกรรมดานสุขภาพอนามัย
คุณภาพชีวิตของผูบริโภคดานสุขภาพ
อนามัยจะเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะผูคน
คุ  น ชิ น กั บ การระมั ด ระวั ง ตั ว ในการใช ช ี ว ิ ต
ประจำวันใหสะอาดที่สุดเพื่อปองกันตัวเองจาก
เชื้อโรค ทั้งการลางมือบอย ๆ ดวยสบูหรือเจล
แอลกอฮอล สวมหนากากอนามัยตลอดเวลา
และของใชสวนตัวเพื่อการทำความสะอาดจะ
กลายมาเปนสินคาในชีวิตประจำวัน

การเลือกพ�้นที่อยูอาศัย
เปนอีกหนึ่งเรื่องที่นาจับตามอง เพราะ
การเขามามีบทบาทของการ Work from Home
ทำใหแวดวงอสังหาริมทรัพยคาดคะเนกันวา
พฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยูอาศัยของผูบริโภค
ในอนาคตจะพิจารณาจากความกวางขวางเพื่อ
ใหตอบสนองไลฟสไตลเมื่อตองใชชีวิตอยูที่บาน
มากขึน้ และปจจัยดานโลเคชัน่ ทีเ่ ดินทางสะดวก
ในโซนตัวเมืองหรือติดแนวรถไฟฟาอาจมีความ
สำคัญนอยลง

โอกาสใหม ๆ
ของการจำหนายสินคา
∙ สินคาออนไลน
ชองทางการขายออนไลนคึกคักอยาง
เห็นไดชดั ในชวงนี้ และมีแนวโนมเติบโตขึน้ อยาง
ตอเนื่องเพราะผูบริโภคเริ่มซึมซับการจับจาย
ใชสอยออนไลนแลว แตสำหรับผูขายการแขงขัน
ก็จะสูงมากขึ้นเชนกัน ดังนั้นผูขายจึงจำเปนตอง
งัดความสรางสรรคมานำเสนอสินคา เทรนด
ที่เราไดเห็นกันชวงนี้คือการขายออนไลนผาน
Social Media ดวยไอเดียการฝากราน ฝากขาย
ของศิษยมหาวิทยาลัยตาง ๆ ตาม Facebook
แฟนเพจ ซึ่งถือเปนขอดีที่ตลาดคาขายออนไลน
ของไทยจะไดพัฒนา ผูบริโภคเองก็มีโอกาสที่จะ
เลือกซื้อสินคาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
∙ สินคาที่ผลิตภายในประเทศ
ผูบริโภคเริ่มมีพฤติกรรมหันมาเลือกใช
สินคาที่ผลิตในประเทศมากยิ่งขึ้น เนื่องดวย
ขอจำกัดดานการนำเขาสินคาจากตางประเทศ
ในสภาวะวิกฤตที่กระทบไปทั่วโลก ประกอบกับ
ป ญ หาขนาดใหญ ใ นแวดวงอุ ต สาหกรรมโลก
จากเดิมทีป่ ระเทศตาง ๆ นิยมขยายฐานผลิตสินคา
ไปสูประเทศอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศจีน
แลวคอยนำสินคากลับเขามาจำหนายในประเทศ
แตเมือ่ ราวตนปทเ่ี ชือ้ ไวรัส COVID-19 แพรระบาด
อยางหนักในหลายมณฑลของจีนจนตองปดตาย
ประเทศ ทำใหการคาขายในประเทศตาง ๆ ตอง
สะดุดลง ดังนั้น New Normal ที่อาจจะเกิดขึ้น
อีกหนึ่งอยางก็คือ อุตสาหกรรมการผลิตภายใน
แตละประเทศจะเติบโตขึ้น และลดการนำเขา
จากประเทศอื่นลง เพื่อปองกันผลกระทบดาน
การชะลอตัวของการคาขาย

ทิ้งทายกันไวดวยความหวงใย แมไมมี
ใครรูวาวิกฤตที่ทุกคนประสบอยูในขณะนี้จะ
จบลงเมื่อไหร แตขอใหเรามีสติ เปดใจเรียนรู
และพรอมปรับตัวกับสิ่งใหม ๆ ที่จะเขามาอยู
เสมอ เพราะเมื่อกายและใจพรอมเราจะสามารถ
รับมือไดกับทุกสถานการณ ไมวาเปนวิกฤต
แบบใดก็ตาม ...
ขอบคุณขอมูลจาก:
https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1810991
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เช�กสักนิด เพ�่อสมดุลช�ว�ตระหวาง

Work from Home

ในสภาวะที่คนไทยมีความจำเปนตองปฏิบัติตามนโยบาย
อยูบ า นชวยชาติ ลดการระบาดเช�อ้ ไวรัส COVID-19 ทำใหหลายคน
ตองใชว�ธี Work from Home หร�อ ทำงานจากบานแมจะเปน
รูปแบบการทำงานที่มีมาสักพักแลวในตางประเทศ แตสำหรับ
ประเทศไทยนี่คือเร�่องใหมที่หลายคนยังไมคุนช�นและตองปรับตัว
การปรับตัวเขาสูโหมด Work from Home นั้นอาจทำใหกิจวัตร
ประจำวันของเราเปลี่ยนไป ที่เคยตื่นเชาตรู อาบน้ำ ไปทำงาน เลิกงาน ไปออก
กำลังกาย กลับบานพักผอน กลายเปนตองปรับตารางชีวิตใหมจนสงผลกระทบ
ตอจิตใจ บางคนเกิดภาวะตึงเครียดเพราะมีความรูสึกวางานใกลตัวมากขึ้น
จะทำงานตอนไหนก็ได บางครั้งตองประชุมหรือตอบอีเมลดึกดื่น หรือบางคน
เกิดอาการขาดสมาธิและแรงจูงใจในการทำงาน ถูกสิ่งเราดึงดูดความสนใจจนไม
สามารถทำงานใหเสร็จตามเปาหมายได เชน เผลอเปดซีรี่สดูในเวลางาน สาเหตุ
เพราะพื้นที่ทำงานกับพักผอนกลายมาเปนพื้นที่ทับซอน จนสงผลกระทบตอ
“สมดุลชีวิต” ระหวางการทำงานและชีวิตสวนตัวนั่นเอง
เช็กดูสักนิดวาเรามีพฤติกรรมหรือความรูสึกไปในทิศทางที่กลาว
ขางตนหรือไม แลวลองปฏิบัติตามคำแนะนำเหลานี้เพื่อใหสมดุลชีวิตกลับมา
เหมือนเดิมอีกครั้ง

กำหนดตารางเวลา

มีตารางเวลาปกติเหมือนไปทำงาน ตั้งแตตื่นนอน ทำกิจวัตรตาง ๆ
จนเริม่ ทำงาน ชวงเทีย่ งพักกลางวันหนึง่ ชัว่ โมง ชวงบายเบรคเพือ่ ผอนคลายความ
เมื่อยลาประมาณ 15 นาที และปดทายดวยการหยุดทำงานทุกอยางตามเวลา
ที่ตั้งไว (กรณีไมมีงานเรงดวน) เพื่อไปทำกิจกรรมอื่น เชน ดูซีรี่ส ออกกำลังกาย

เข�ยนสิ�งที่ตองทำ

วางแผนการทำงานแตละวันอยางมีจุดมุงหมายโดยเรียงลำดับตาม
ความสำคัญ และทบทวนตัวเองอยูเสมอวาสามารถทำงานไดตามที่ตั้งใจหรือไม

จัดพ�้นที่ทำงานเปนสัดสวน

แบงพื้นที่สำหรับนั่งทำงานชัดเจน ตกแตงใหมีบรรยากาศใกลเคียงกับ
โตะทำงานที่ออฟฟศ หรือวางตนไมเล็ก ๆ ไวเพื่อความสดชื่น และควรหลีกเลี่ยง
การทำงานในพื้นที่พักผอน เชน บนเตียงนอน

สื่อสารอยางสม่ำเสมอ

พูดคุยกับหัวหนาหรือเพือ่ นรวมงานผานเทคโนโลยีตา ง ๆ เชน วิดโี อคอล
เปนกลุม นอกจากจะทำใหงานเดินหนาไปไดดวยดีแลว ยังชวยใหเราถูกดึง
กลับมาในบรรยากาศของการทำงาน และลดภาวะตึงเครียดจากการตองอยูบาน
เปนระยะเวลานานอีกดวย
ปรับนิดเปลี่ยนหนอย เพียงเทานี้เราก็จะสามารถ Work from Home
ไดอยางมีประสิทธิภาพไมตางจากการทำงานที่ออฟฟศอยางแนนอน ...
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เร�่องทายเลม
โดย เมืองไทยประกันชีว�ต

ว�ธีตอกรกับเช�้อไวรัส COVID-19
ฉบับชาวออฟฟ�ศ
ในหนึ่งวันคุณใชเวลาอยูที่ทำงานนานแคไหน?
คำตอบคือนานรวมแปดชั�วโมง หร�ออาจนานกวานั�น ในชวงนี้ที่กำลังมี
เช�้อไวรัส COVID-19 ตัวรายแพรกระจายแบบนี้ การงานก็หามขาด
โรคระบาดก็แทบจะถามหาทุกวัน มนุษยเง�นเดือนแบบเราจะเอาช�ว�ตรอดยังไง
MTL รวบรวมมาใหไวที่แลว กับ 5 ว�ธีตอกรกับเช�้อไวรัส COVID-19
ฉบับชาวออฟฟ�ศ จะมีอะไรบาง ไปดูกันเลย!!!

1.

2.

นักรบที่ยิ่งใหญตองการพื้นที่ ดังนั้น
กอนที่คุณจะทำงานในแตละวัน ควรใชผลิตภัณฑ
ฆาเชื้อโรคตาง ๆ เช็ดทำความสะอาดโตะ คียบอรด
เมาส และโทรศัพทของออฟฟศ เพื่อยึดคืนพื้นที่
จากเหลาเชื้อโรค และถาจะใหดี...ควรรวมไปถึง
อุปกรณออฟฟศตาง ๆ ดวยจะดีมาก

หยิบจับมาหลายสิ่งอยางมาก แตตองไมลืม
ลางมือเพื่อดูแลสุขอนามัยของตัวเองดวยนะ
อยางเชน กอนและหลังรับประทานอาหาร
และโดยเฉพาะเวลาที่ใชมือปดปากเมื่อไอ
หรือจาม หมั่นดูแลตัวเองและรับผิดชอบ
ตอสังคมไปพรอมกัน

ทำความสะอาดโตะทำงานใหเอี่ยมออง

ลางมือนั�นสำคัญยิ�ง

3.

พกเจลลางมือแอลกอฮอลติดตัวไว
เพ�่อปองกัน
นักรบตองมีอาวุธติดตัวเสมอ! เมื่อไมอยูใน
สถานการณคับขัน ไมสามารถลางมือได
จงชักดาบแหงความสะอาดออกมาพิฆาต
เหลาไวรัสรายทั้งหลายซะ โดยเจลลางมือ
ตองมีสวนผสมของแอลกอฮอลมากกวา
70% ขึ้นไปนะ

4.

5.

Say Hi ทั้งวัน...จะไมทำความสะอาดนองก็กระไรอยู
นะเออ เพราะในหนึ่งวันเราหยิบใชเจาสมารตโฟน
แทบจะตลอดเวลา ผานรอนผานหนาว และผานมือ
ที่มีเชื้อโรคปนเปอนมา จึงควรทำความสะอาดมือถือ
ในทุก ๆ วัน เมื่อกลับถึงบาน ทั้งตัวเครื่องและเคส
เพื่อไมใหหลงเหลือเชื้อโรคบนพื้นผิวนี้อีกตอไป

สนิทกันก็ตองมีสกินชิพกันบางอะไรบาง
แตชากอน...ในสถานการณตอนนี้ควร
หลีกเลี่ยงและรักษาระยะหางเอาไวจะดีกวา
เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและ
คนรอบตัว

ทำความสะอาดสมารตโฟน

เลี่ยงการจับมือทักทาย
แตะ หร�อสัมผัส

เพื่อความปลอดภัยจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นอกจากดูแลตัวเองแลว โปรดเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่สาธารณะ
และสถานที่เสี่ยงหากไมจำเปน พรอมหมั่นตรวจเช็กและดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจใหแข็งแกรงไปพรอมกัน ...

