วารสาร กบข.
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เตร�ยมพรอม
กอนเลือกแผนลงทุน
GPF Community สังคมออนไลน
บนโลกออนไลน เพ�่อสมาชิก

ชอปอยางไร
ใหมีเง�นเหล�อเก็บ

รูจักความตางที่ลงตัวของการสรางรายไดดวย
Active VS Passive Income

Deal 4 You

ชวนชางประจำบานมาชอปออนไลนแบบประหยัด
กับสวนลดพ�เศษจากฮารดแวรเฮาส

Self Awareness
เตร�ยมพรอมกอนเล�อกแผนการลงทุน
ชอปอยางไร ใหมีเง�นเหล�อเก็บ

ลงทุนลงทุน

รูจักความตางที่ลงตัวของการสรางรายไดดวย
Active VS Passive Income

WOW

รวมสุดยอดเคร�่องราง
สำหรับพอคาแมคาออนไลน

เร�่องทายเลม

ทำไมตองอัปเดตขอมูลสวนตัว
และยืนยันตัวตน

คุยกับกองบรรณาธิการ

GPF Community
สังคมออนไลน บนโลกออนไลน เพ�่อสมาชิก

วารสาร กบข.
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เตร�ยมพรอม
กอนเลือกแผนลงทุน
GPF Community สังคมออนไลน
บนโลกออนไลน เพ�่อสมาชิก

ชอปอยางไร
ใหมีเง�นเหล�อเก็บ

รูจักความตางที่ลงตัวของการสรางรายไดดวย
Active VS Passive Income

NOV 2021
“Self Awareness” ความตระหนักรูภายใน
ตนเอง จะชวยทำใหเรามีความสุขและมีการพัฒนาตัวเอง
ไดดีขึ้นทั้งในเรื่องชีวิตสวนตัวและการทำงาน เชนเดียวกับ
การตระหนักรูเ รือ่ งสิทธิประโยชนตา งๆ ของการเปนสมาชิก
กบข. และเสนทางการออมตั้งแตวันนี้ ไปจนถึงวันเกษียณ
ดวยการตั้งเปาหมายการออมที่ชัดเจน และรูวิธีที่จะชวย
เพิ่มคาเงินออมใหบรรลุเปาหมายไดเร็วยิ่งขึ้นก็เปนเรื่อง
สำคัญที่ตอง “ตระหนักรูใหเร็ว” เพื่อเปนเข็มทิศนำทางให
เรารูวาตองเตรียมตัวเองอยางไร และตองทำอะไรบาง
ในระหวางทางที่จะเดินทางไปใหถึงเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งใน
ฉบับนี้เราจะมาพูดถึง “การเตรียมตัวใหพรอมกอนเลือก
แผนการลงทุน” หนึง่ ในเครือ่ งมือการออมทีส่ ำคัญทีส่ มาชิก
“ควรรู” วา กบข. มีแผนการลงทุนตางๆ ทีส่ ามารถเลือกให
ตอบโจทยกับเปาหมายการออมที่หลากหลายของสมาชิก
แตละคนได และมีอะไรบางทีต่ อ งรูก อ นการเลือกแผนลงทุน
และอีกไมนานเกินรอทีจ่ ะพบกับการเปลีย่ นแปลง
ครั้งสำคัญของแผนทางเลือกการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อ
สมาชิก กบข. ซึ่งเราอยากใหคุณเตรียมตัวใหพรอม และ
รวมติดตามไปดวยกัน!
กองบรรณาธิการ

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

นันทนภัส จันทเสร�นนท
พ�รทัศน ชัยอภินันทิมา
ว�รญา พ�สุทธิ์พ�บูลวงศ
กัญญา ศิร�วราดร
ศุทธว�ร มงคลสินธุ
ชนษ�ชนก อยูชมวงษ�
ประภาวรรณ ทองไข
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สังคมออนไลน
บนโลกออนไลน
เพ�่อสมาช�ก
ประสบการณแรกทีค่ ณ
ุ ไดตดิ ตอ
กับ กบข. คือชองทางใด ? หลายคนอาจ
ตอบไดทันทีวา โทรไปที่ Contact Center
1179 และบางคนก็อาจตอบวา ยังไมเคยได
ติดตอ กบข. เลย หร�อบางคนก็อาจรูจัก
กบข. ครัง� แรกผานเอกสารใบแจงยอดเง�น
ประจำปที่ไดรับจากหนวยงานตนสังกัด
แตไมวาคุณจะเคยติดตอหร�อรูจัก กบข.
ครั�งแรกผานชองทางใด เราอยากใหคุณ
รูวา วันนี้ กบข. อยูใกล ๆ คุณมากกวาที่
คุณคิด…
เปนเวลากวา 3 ปแลว ที่ กบข. ได
จัดตั้ง GPF Community ขึ้น เพื่อสรางสังคม
การออมบนโลกออนไลน โดยเปด ตัว ผาน 3
แพลตฟอรมแรก คือ Facebook LINE และ
แอป กบข. ทีช่ อ่ื วา My GPF ดวยเปาหมายสำคัญ
ที่ตองการสงเสริมใหเกิดการสื่อสารระหวางกัน
อยางใกลชดิ ของสมาชิก กับ กบข. และระหวาง
สมาชิกดวยกันเอง ใหสามารถเขาถึงบริการที่
กบข. จัดให รวมไปถึงใหความรูทั้งในเรื่องสิทธิ
ประโยชนสมาชิก ความรูทางการเงินและการ
วางแผนเพื ่ อ การเกษี ย ณ ตลอดจนกิจกรรม
สัมพันธตา ง ๆ ในรูปแบบออนไลน ทำใหปจ จุบนั
GPF Community ไดรบั ความสนใจจากสมาชิก
ดวยจำนวนการเขารวมทีเ่ พิม่ ขึน้ อยางกาวกระโดด
และกลายเปนชองทางการสื่อสารหลักที่เขาถึง
สมาชิกไดทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดในปจจุบัน

เร�่มตนที่…แอป กบข. ที่ช�่อวา My GPF Application
กับคอนเซ�ปตครบวงจร “งาย…ครบ…ในมือคุณ”
ปจจุบนั กบข. ไดกา วเขาสูย คุ ดิจทิ ลั เต็มรูปแบบ ดวยการยกระดับการใหบริการทีท่ นั สมัย
กับความกาวหนาทางเทคโนโลยีทไ่ี มหยุดนิง่ ทำใหวนั นีส้ มาชิกสามารถเขาถึงบริการของ กบข. ไดงา ยๆ
ผานสมารทโฟนเพียงเครื่องเดียว และสามารถใหบริการสมาชิกไดแบบครบวงจร ตั้งแตเริ่มเขาเปน
สมาชิก กบข. จนถึงวันทีต่ อ งขอรับเงินคืนเมือ่ เกษียณอายุราชการ และยังมีการพัฒนาปรับปรุงระบบ
และมีฟเจอรใหมๆ ออกมาอยางตอเนือ่ งเพือ่ ใหสมาชิกไดใชประโยชนอยางเต็มทีม่ ากยิง่ ขึน้ ไมวา จะ
เปนการเขาสูขอมูลเงินออมในบัญชีเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของยอดเงิน การสั่งเปลี่ยนแปลง
อัตราการออมและเลือกแผนการลงทุน การแกไขขอมูลสวนบุคคลดวยตัวเอง บริการสิทธิพิเศษ
สวนลด และโปรโมชันตางๆ ที่สมาชิกสามารถเลือกใชตามความตองการ โดยกดรับสิทธิผานแอป
ไดเลย นอกจากนี้ กบข. ยังไดพัฒนาบัตรสมาชิกในรูปแบบ Digital Member Card ชวยใหพกพา
งายและไมตองกังวลเรื่องบัตรหายอีกตอไป เพราะแคมีแอป กบข. ก็เทากับคุณมีบัตรสมาชิกติดตัว
ไปดวยทุกที่ สะดวกจริงๆ ใชไหมละ!
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ

บัญชี
ของฉัน

บัญช�ของฉัน

คุยกับบอท

คุยกับบอท

ยินดีตอนรับ

เพ��มพูน รักการออม
บัตรสมาชิก

เลือกแผน
การลงทุน

คุยกับบอท

สิทธิพิเศษ
บัญชีของฉัน

สิทธิพิเศษ

เลือกแผนการลงทุน

ออมเพิ่ม

สิทธิพ�เศษสมาชิก

เลือกแผนการลงทุน

นัดหมายบร�การขอมูลการเง�น

นัดหมายบริการข้อมูลการเงิน

นัดหมายปร�กษาขอมูลการเง�น

ลงทะเบียนกิจกรรม

แผนเกษียณของฉัน

ประเมินความเสี่ยง

ความรู้คู่การออม

โปรแกรมคำนวณ
ความพอเพ�ยงเง�นเกษียณ

แผนเกษียณของฉัน

ณ ตุลาคม 2564
มีผูใชงานแลว
632,124 บัญช�ผูใช

ดาวนโหลดแอป

สแกนเลย!
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ใกลช�ดอยางตอเนื่องกับ LINE Official Account กบข.
ที่ช�่อวา “GPF Community”
หากวันนีค้ ณ
ุ เปนคนหนึง่ ทีต่ ดิ ตามชองทางนีอ้ ยู เชือ่ วาคุณจะไมมที างพลาดทุกเรือ่ งสำคัญ
อยางแนนอน! พิเศษไปกวานั้นคุณจะไดพูดคุยกับแอดมินตัวจริงที่พรอมตอบทุกคำถามคาใจทุกวัน
ตั้งแต 8 โมงเชา ถึง 2 ทุม หรือบางทีกด็ กึ กวานัน้ ซึง่ ปจจุบนั กบข. ไดขยายชองทางบริการใหสมาชิก
สามารถเขาถึงไดงายๆ เพียงแคมีไลน กบข. เรียกไดวายอสวนโลกทั้งใบของการใหบริการจาก กบข.
มาอยูบ นไลน คุณจึงสามารถดูยอดเงิน หรือใบแจงยอดเงินประจำป แจงออมเพิม่ และเลือกแผนการ
ลงทุน หรือนัดปรึกษาเรื่องการเงินกับผูเชี่ยวชาญผานไลน กบข. ไดทันที เพียงกดเลือกบริการใด
บริการหนึง่ ทีแ่ ถบเมนูในหนาแชทไลน กบข. และลงทะเบียนระบุตวั ตนครัง้ แรกเพียงครัง้ เดียว จากนัน้
ก็สามารถใชบริการตาง ๆ ไดตลอดตามที่ตองการ และเตรียมพบกับฟเจอรใหมที่จะตามมาอีกเพียบ
เพื่อเปนอีกชองทางบริการที่อำนวยความสะดวกใหสมาชิกไดเลือกใช

ดูยอดเง�น
อัปเดตผลตอบแทน
เลือกแผนการลงทุน
แจงออมเพ��ม

ดาวนโหลดใบแจงยอด
นัดหมายศูนยใหคำปร�กษาทางการเง�น
รับสิทธิพ�เศษ
ถาม-ตอบ เร�่อง กบข.
ณ ตุลาคม 2564
มีผูติดตามแลว
514,659 Followers

แอดไลน
@gpfcommunity

สแกนเลย!

Facebook กบข.
เรียกไดวาเปนชองทางหลักในการเผยแพรขอมูลกับสมาชิกที่เราอยากใหคุณกดติดตาม
หรือเลือกกด See First ไวเลย เพราะนอกจากคุณจะไมพลาดขาวสารสำคัญทีถ่ กู ตอง ครบถวน โดยตรง
จาก กบข. แลว ทีแ่ พลตฟอรมนีย้ งั มีการจัดกิจกรรมออนไลนเชือ่ มสัมพันธ และเปดโอกาสใหสมาชิก
ไดแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง รวมถึงสามารถเชื่อมตอ
ใกลชิดกับ กบข. ไดตลอดเวลา ผานดิจิทัลแพลตฟอรมอันเปนเสมือนศูนยรวมแหลงความรูทาง
การเงินการลงทุน ทีจ่ ะชวยสงเสริมความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการออมเพือ่ การเกษียณดวยคอนเทนต
สรางสรรค เนนสาระที่สมาชิกอยากรู ทั้งในเรื่องสิทธิประโยชน การออมตามกฎหมาย สถานะการ
ลงทุนและผลตอบแทน ผานวิธกี ารนำเสนอทีอ่ อกแบบจัดทำใหนา สนใจ ทันสมัย และเขาใจงาย ซึง่ ใน
อนาคต GPF Community จะมีแพลตฟอรมใหม ๆ มาใหสมาชิกไดตดิ ตามดวยรูปแบบการนำเสนอ
ที่หลากหลาย สนุกสนาน และไดสาระประโยชนอีกแนนอน!

ณ ตุลาคม 2564
มีผูติดตามแลว
239,635 Followers

“กบข. เคียงขาง สรางสุข ทุกชวงชีวติ ” มารวม
เปนสวนหนึ่งของสังคมการออมที่ GPF Community
แลวคุณจะไมพลาดทุกขาวสารความเคลื่อนไหวสำคัญ
โปรโมชัน และสิทธิประโยชนเพื่อสมาชิกอีกมากมาย...
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ชวนชางประจำบาน

มาชอปออนไลนแบบประหยัด
กับสวนลดพ�เศษจากฮารดแวรเฮาส
การ
ซอมแซมบานเล็กๆ นอยๆ หร�องานชางพ�น้ ฐานบางอยางนัน�
เจาของบานสามารถทำเองได โดยไมจำเปนตองพ�่งชางมืออาช�พ เพ�ยงแค

เคร�่องมือเคร�่องใชมาใหพรอม นอกจากจะชวยประหยัดเง�นแลวยังสนุก หร�อ
ฝกเปนว�ชาช�พไดอกี ดวย ไมวา จะเปนงานไม ทีเ่ พ�ยงมีอปุ กรณอยาง เลือ่ ย คอน
ตะปู สวาน น็อต เหล็กฉาก กระดาษทราย ติดบานไว นอกจากจะใชซอ มแซมบาน
ในเวลาฉุกเฉินไดแลวนั�น อาจจะใชเวลาวางลองประกอบเฟอรนิเจอร ไวใชเอง
อาทิ ชัน� ไม โตะไม ซ�ง่ อาจจะตอยอดเปนอาช�พเสร�มในอนาคต หร�องานสีสำหรับ
พ�้นที่ขนาดเล็ก ที่ปจจุบันมีรานขายวัสดุที่อำนวยความสะดวกใหเราสามารถ
เลือกสีที่ตองการไดเอง และบอกพ�้นที่หอง เพ�่อใหทราบปร�มาณสีที่ตองการ
ใชไดทันที
DEAL4YOU ฉบับนี้ขอเอาใจสมาช�ก กบข. ที่เปนชางประจำบานกับ
สวนลดจาก “ฮารดแวรเฮาส” แหลงชอปป�งวัสดุอุปกรณซอมบำรุงทั�งหลายที่
จะทำใหงานชางในบานเปนเร�อ่ งทีไ่ มนา หนักใจและไมหนักกระเปาอีกตอไป ไมวา
จะสัง� ซ�อ้ ทางออนไลน หร�อซ�อ้ ทีห่ นารานสาขาทีร่ ว มรายการ สามาถดูรายละเอียด
เพ��มเติมและกดรับสิทธิ์ไดทันทีที่ My GPF Application

สิทธิพ�เศษ

สมาช�ก กบข.

ซ�้อออนไลนสินคา 3M / TACTIX

10%

ที่ www.hardwarehouse.co.th
ลดทันที

(จากราคาปกติ)

ไมกำหนดยอดขั�นต่ำ / ไมจำกัดสิทธิ์

สมาช�ก กบข.

ซ�้อสินคา HARDWARE HOUSE

5%

ที่ www.hardwarehouse.co.th
ลดทันที

(จากราคาปกติ)

ไมกำหนดยอดขั�นต่ำ / ไมจำกัดสิทธิ์

สมาช�ก กบข.

ซ�้อสินคา HARDWARE HOUSE

15%

(เฉพาะ 6 สาขาที่รวมรายการ)

ลดทันที
สูงสุด

(จากราคาปกติ)

ไมกำหนดยอดขั�นต่ำ / ไมจำกัดสิทธิ์
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เตร�ยมพรอม
กอนเลือกแผนลงทุน
สมาช�กเคยสงสัยไหม? วาทำไม กบข. ถึงใหสมาช�กเลือกแผนการลงทุนดวยตนเอง มีแผนการลงทุนใหสมาช�กเลือกถึง 7 แผน และ
ยังมีทางเลือกใหผสมแผนการลงทุนดวยตนเองอีกดวย นั�นก็เพราะสมาช�ก กบข. ที่มีจำนวนกวาลานคนมีเปาหมายในวัยเกษ�ยณ ความคาด
หวังผลตอบแทน และระดับของการยอมรับความเสีย่ งทีแ่ ตกตางกัน ดังนัน� การเปดโอกาสใหสมาช�กไดเลือกแผนการลงทุนทีเ่ หมาะสม จ�งเปน
ว�ธีที่จะชวยใหสมาช�กสรางผลตอบแทนใหเปนไปตามที่คาดหวัง และตรงกับเปาหมายการออมเง�นเพ�่ออนาคตของตนเองได
เชนเดียวกับคำกลาวที่วา “รูเขา รูเรา รบรอยครั้ง ชนะรอยครั้ง” ความหมายก็คือ‘ไมวาเราจะทำการใดก็ตาม เราตองเรียนรูที่จะรูจักทั้งตนเองและ
ฝายตรงขามใหเปนอยางดี ยอมจะทำให ไมวา จะตกอยูใ นสถานการณใด เราก็จะไมมที างเสียทาตออีกฝาย โดย “รูเ รา” คือ การรูจ กั ตัวเอง รูว า เปาหมายการลงทุน
ของเราคืออะไร เรามีระยะเวลาการลงทุนไดนานแคไหน และเรามีความสามารถในการยอมรับความเสีย่ งไดมากนอยเพียงใด สวน “รูเ ขา” คือ การรูจ กั สินทรัพย
การลงทุนประเภทตางๆ วามีความเสีย่ งและผลตอบแทนเปนเชนไร ตอบโจทยเปาหมายการลงทุนของเราหรือไม รวมไปถึงมีความรูค วามเขาใจในภาวะเศรษฐกิจ
ตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการลงทุนของเราได นั่นก็หมายความวา กอนที่เราจะตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน เราตองมีความรูเพื่อเตรียมความพรอมกอน
เลือกแผนการลงทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. เปาหมายการลงทุน เปาหมายในการลงทุนของเราคืออะไร

เชน รักษาเงินตนใหปลอดภัย เพิม่ มูลคาของเงินอยางนอยใหชนะเงินเฟอ เพือ่ รักษาอำนาจซือ้ หรือเพือ่ ให
เงินงอกเงยเติบโต เพื่อนำไปใชในวัตถุประสงคตางๆ เชน เพื่อการศึกษาของบุตร เพื่อการเกษียณอายุ
เปนตน

2. อัตราผลตอบแทนคาดหวังที่ตองการเปนเทาไร

สมาชิกอาจจะดูจากผลตอบแทนในอดีตของแผนการลงทุนนั้นๆ วาผลตอบแทนเปนอยางไรเพื่อใชเปน
ขอมูลในการตัดสินใจในการเลือกแผนการลงทุน แตก็ตองขอย้ำวา ผลตอบแทนในอดีต ไมไดเปนสิ่ง
ยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต
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3. ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง (ability to take risk)

และความยินดีในการรับความเสีย่ ง (willingness to take risk) ซึง่ สองสิง่ นีม้ คี วาม
แตกตางกัน โดยปจจัยทีก่ ำหนดความสามารถในการรับความเสีย่ ง เชน อายุ รายได
และระยะเวลาการลงทุน ในขณะที่ความเต็มใจในการรับความเสี่ยง คือ ทัศนคติ
ความชอบหรือความสนใจในสินทรัพยลงทุนแตละประเภทความสามารถในการ
ยอมรับความเสีย่ งจะบอกวา เราสามารถลงทุนในสินทรัพยประเภทใดไดบา ง ขณะ
ที่ความเต็มใจในการรับความเสี่ยงจะบอกวา เราเหมาะกับสินทรัพยประเภทนั้นๆ
หรือไม เชน คนวัยหนุมสาวที่เพิ่งเริ่มรับราชการเปนวัยที่สามารถรับความเสี่ยงได
สูง สามารถลงทุนในสินทรัพยเสี่ยง อยางหุน อสังหาริมทรัพย ได อยางไรก็ตาม
หากไมยนิ ดีทจ่ี ะรับความเสีย่ งทีม่ ากไปนัก ก็จะเหมาะกับการเลือกลงทุนในสินทรัพย
ที่มีความเสี่ยงต่ำกวา เชน พันธบัตร หุนกู ตราสารหนี้ แตสมาชิกก็ตองยอมรับวา
ผลตอบแทนก็ต่ำเชนกัน ซึ่งหลักๆ ก็คือ ความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนที่ไดก็จะสูง
ความเสีย่ งต่ำ ผลตอบแทนทีไ่ ดกจ็ ะต่ำ ดังนัน้ ทำความรูจ กั ตัวเองกอนลงทุนสักหนอย
ยอมรับและเต็มใจรับความเสีย่ งหรือการขาดทุนไดแคไหน จะไดเลือกแผนการลงทุน
ไดเหมาะสมกับตัวเราใหไดมากที่สุดนั่นเอง

4. ควรรูจักแผนการลงทุนที่ กบข. จัดให

โดยตองศึกษาวาแผนการลงทุน นั้นๆ ลงทุนในสินทรัพยอะไร สินทรัพยที่ไปลงทุน
มันคืออะไร สัดสวนมีจำนวนเทาไหร การศึกษาและทำความเขาใจแผนการลงทุน
และ สินทรัพยที่ลงทุนเปนเรื่องสำคัญมาก เพราะหากเราจะลงทุนในสินทรัพยที่มี
ความเสี่ยงสูง แตลงทุนดวยความรูความเขาใจ ยิ่งมีโอกาสสรางผลตอบแทนได
มากขึน้ ทีส่ ำคัญ หามลงทุนในสิง่ ทีเ่ ราไมมคี วามรูห รือไมเขาใจโดยเด็ดขาด และลอง
มาเช็กกันวา เราควรอยูแผนการลงทุนใด ผานแอป กบข. เมนู ประเมินความเสี่ยง
หรือสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดของแผนการลงทุนทุกแผนเพิ่มเติมไดที่
เว็บไซด กบข. www.gpf.or.th หรือหากตองการปรึกษาผูเ ชีย่ วชาญทางการเงินเพือ่
ขอคำแนะนำเรื่องการเลือกแผนการลงทุน ก็สามารถใชบริการไดฟรี ไมมีคา
ใชจาย เพียงเขาแอป กบข. เลือกเมนู “นัดหมายศูนยใหคำปรึกษาทางการเงิน”
และกดเลือกหัวขอทีต่ อ งการรับคำปรึกษา ไมตอ งรอนานเพราะผูเ ชีย่ วชาญจะติดตอ
กลับมาหาสมาชิกตามเวลาที่ทานนัดหมาย

5. รูจักและเขาใจ ธรรมชาติของการลงทุน

วา “การลงทุนยอมมีความเสี่ยง” ดังนั้นความผันผวนของราคาจึงเปนเรื่องปกติ
ผันผวนมากก็เสีย่ งมาก ผลตอบแทนทีไ่ ดกม็ าก ผันผวนนอยก็เสีย่ งนอย ผลตอบแทน
ที่ไดก็นอย และไมมีอะไรที่ไมเสี่ยงเลย เพราะแมแตถอื เงินสดไว ก็เสีย่ งตอการทีเ่ งิน
จะลดคา อำนาจซือ้ หายไปจากอัตราเงินเฟอทีเ่ กิดขึน้ โดยตลาดการลงทุนมีวงจรชีวติ
ที่มีชวงที่ขึ้นและชวงที่ลง ดังนั้นยอดเงินที่มีอยูในบัญชีจึงเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง ตามมูลคาตอหนวยที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาของสินทรัพยที่ลงทุนใน
ตลาดเงินตลาดทุนทั้งในและตางประเทศ

6. ติดตามผลการลงทุน

ถึงแมการลงทุนกับ กบข. จะเปนการลงทุนระยะยาว มีผูจัดการกองทุนคอยปรับ
พอรตการลงทุนใหอยางตอเนื่อง แตสิ่งที่ไมควรลืมโดยเด็ดขาดก็คือ “ติดตามผล
การลงทุน” อยางนอยทุก 6 เดือนหรือ 1 ป เพื่อใหเรามั่นใจไดวาแผนการลงทุนที่
เราเลือกยังเปนแผนการลงทุนที่ดี ตรงกับเปาหมายการลงทุน และสามารถสราง
ผลตอบแทนไดดีใหกับเรา
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สำหรับชองทางการเลือกแผนการลงทุนและขั�นตอนการเลือก
สามารถเลือกดำเนินการดังนี้
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ

ยินดีตอนรับ

เพ��มพูน รักการออม

บัตรสมาช�ก

บัญช�ของฉัน

สิทธิพ�เศษ

เลือกแผนการลงทุน

ออมเพ��ม

นัดหมายบร�การขอมูลการเง�น

คุยกับบอท

แผนเกษ�ยณของฉัน

ประเมินความเสี่ยง

ความรูคูการออม

1 ผานบริการ

My GPF Website
เมนู “เลือกแผนการลงทุน”

2 ผานบริการ

My GPF Application
เมนู “เลือกแผนการลงทุน”

3 ผานบริการ

ขอกำหนดการเลือกแผนการลงทุน
1 การเลือกแผนสมาชิกสามารถเลือกได 1 แผนเทานั้น ยกเวนสมาชิกเลือกการผสม

แผนการลงทุนดวยตนเอง ซึ่งปจจุบันสามารถเลือกแผนไดดังนี้ แผนตลาดเงิน
แผนตราสารหนี้ แผนกองทุนอสังหาริมทรัพยไทย แผนตราสารทุนไทย

2 สามารถแจงความประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุนได 12 ครั้งในรอบ
ปปฏิทิน

3 ในกรณีที่กองทุนไดรับแบบแสดงความประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการ

ลงทุนของสมาชิกที่ถูกตองครบถวนภายในเวลา 12.00 น. หรือไดรับแจงความ
ประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุนของสมาชิกผานระบบของกองทุนภายใน
15.30 น. ของวันทำการใด กองทุนจะจัดการลงทุนใหแกสมาชิกในวันทำการนั้น
โดยใชมูลคาตอหนวยของวันดังกลาวในการจัดการลงทุน

เมื่อสมาชิกมีความรูความเขาใจจะทำใหไมตื่นตระหนกกับสถานะการณตางๆ
เพราะแผนการลงทุนทีเ่ ลือกเหมาะสมกับวัตถุประสงค และความเสีย่ งทีส่ มาชิกยอมรับได
ผลตอบแทนเปนไปตามที่คาดหวัง และตองเขาใจวา กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
(กบข.) เปนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับขาราชการ เปนกองทุนระยะยาวที่ทำ
หนาทีบ่ ริหารเงินที่สมาชิกนำสงเขามา ใหไดรับผลตอบแทนที่ดีเมื่อออกจากราชการหรือ
เกษียณอายุ ดังนั้น ผูที่เปนสมาชิกอยูควรเนนในเรื่องของการสะสมจำนวนหนวยการ
ลงทุน สวนผลตอบแทนควรประเมินทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ป ที่สำคัญหากสมาชิกยังไมมี
ความเขาใจกับสภาวะตลาด หรือไมสามารถจับจังหวะการลงทุนได ควรเลือกแผนการลงทุน
ที่มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพยที่หลากหลาย และไมควรเปลี่ยนแผนการลงทุน
บอยจนเกินไป เพราะจะทำใหสมาชิกอาจจะไดรับผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแผน

ขาวดี! เตรียมพบกับการเปลีย่ นแปลงครัง้ สำคัญของแผนการลงทุนใหม
เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนใหสมาชิกมากขึ้น เพราะการสรางผลตอบแทนที่ยั่งยืน
ระยะยาวใหกับสมาชิกเพื่อใหมีเงินออมที่มั่งคั่งในวัยเกษียณเปนภารกิจที่ กบข.
ใหความสำคัญเสมอมา โปรดติดตามฉบับหนา…

LINE @GPFCommunity
เมนู “เลือกแผนการลงทุน”
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Money Buddy

โดย ศูนย ใหคำปร�กษาทางการเง�น

ชอปอยางไรใหมีเง�นเหลือเก็บ
ว�ธีการหนึ่งสำหรับการผอนคลายความเคร�ยดหร�อความ
เบื่อที่ใครหลายคนเลือกใชก็คือ “การชอปป�ง” แมวาการชอป
จะเปนกิจกรรมทีช่ ว ยผอนคลายความเคร�ยดได แตเคยสงสัยกันมัย�
วาทำไมเง�นทีเ่ หลือจ�งไมพอใชไปจนถึงวันสุดทายของเดือน นัน� ก็เปน
เพราะวาบางครั�งเราชอปกันจนลืมตัว ทำใหเง�นที่มีหมดกระเปาได
นัน� เอง ความสุขในทีเ่ กิดจากการซ�อ้ หร�อชอปนัน� อาจกลายเปนภาระ
ที่ตองแบกรับคาใชจายที่เกินความจำเปนตามมาภายหลังได วันนี้
เราจ�งไดรวบรวมเทคนิคทีจ่ ะชวยใหคณ
ุ สนุกกับเทคนิคทีท่ ำใหมเี ง�น
เหลือเก็บออมไวในกระเปามาฝากกัน

1. ตั�งตนการชอปดวยการออมเง�น

สิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับนักชอปทั้งหลายคือ ตั้งเปาหมายใน
การเก็บเงิน เมื่อมีเงินหรือรายไดเขามาควรแบงเงินออกเปนสวนๆ หรือควร
หั ก เงิ น ออมเอาไว ก  อ นแล ว ค อ ยใช จ  า ย ตามสมการการเก็ บ ออมเงิ น
รายได – เงินออม = รายจาย โดยแบงเงินออมอยางนอย 10% ของเงินหรือ
รายไดที่เขามากอนที่จะจัดสรรปนสวนไปใชจายอยางอื่น วิธีนี้นอกจากจะ
ชวยใหคุณใชจายไดอยางเปนระบบแลว ยังชวยใหคุณมีเงินออมไวสำหรับ
เปาหมายตางๆ อีกดวย

2. ตั�งงบประมาณในการชอป

หัวใจของการชอปคือตองมีเงินในการจับจายซื้อสินคา กอนออก
ไปชอปครั้งใดควรตั้งงบประมาณของตัวเองไววาในการชอปแตละครั้งนั้น
เรามีงบอยูเทาไหร เมื่อมีการตั้งงบประมาณแลว ก็ควรบริหารใชจายเงินซื้อ
ของทีอ่ ยากไดเทาทีอ่ ยูใ นงบประมาณทีต่ ง้ั ไวเพือ่ ปองกันไมใหการใชจา ยบานปลาย
มากเกินไปจนกระทบกับคาใชจายในสวนอื่นที่จำเปนในชีวิตประจำวัน

3. จดรายการชอปลวงหนา

เมื่อมีงบประมาณในการชอปแลว กอนออกไปชอปครั้งใดควรจัด
ลำดับความสำคัญระหวางของที่จำเปนตองใชกับของที่อยากได และจด
รายการของที่จะซื้อไวลวงหนาก็จะชวยใหคุณโฟกัสอยูกับของที่ตองการ
เทานัน้ วางแผนซือ้ แคไหนก็ซอ้ื แคนน้ั ไมวอกแวกไปกับของหรือสินคาทีล่ อ ตา
ลอใจนอกเหนือจากที่อยากได วิธีนี้นอกจากจะชวยประหยัดเงินในกระเปา
แลวยังชวยประหยัดเวลาในการชอปไดอีกดวย

4. เปร�ยบเทียบราคา

เมื่อเจอสินคาที่ตองการซื้ออยายึดติดกับรานใดรานหนึ่ง กอนซื้อ
ควรเช็คและเปรียบเทียบราคาสินคาลักษณะเดียวกันจากหลายๆ รานเพื่อ
ใหแนใจวาเราไดสนิ คาในราคาทีด่ แี ละเหมาะสมทีส่ ดุ เพราะของแบบเดียวกัน
แตละรานก็ขายราคาที่ไมเทากัน ไมวาจะเปนตลาดนัด ซุปเปอรมาเก็ต
หรือแมกระทั่งรานคาออนไลนตางๆ

5. มองหาโปรโมชัน คูปอง สิทธิประโยชนตางๆ

รานคาหลายรานมักจะมีจัดแคมเปญสงเสริมการตลาดและให
สิทธิพเิ ศษตางๆ เพือ่ ดึงดูดลูกคาเขาราน อยาละเลยทีม่ องหาโปรโมชัน ตางๆ
เชน คูปองสวนลด, ซือ้ 1 แถม 1, ฟรีคา สง, เครดิตเงินคืน เปนตน สิง่ เหลานี้
จะชวยทำใหการชอปของคุณประหยัดและคุม คามากขึน้ อาจใชวธิ กี ารสมัคร
เปนสมาชิกของรานคาหรือกดติดตามเพจรานคาเพื่อรับสวนลดหรือสะสม
แตม แลกของรางวัลและอัพเดทขอมูลขาวสารและโปรโมชันที่นาสนใจ

6. ลองตอราคากับพอคาแมคาดูบาง

หากคุณมีโอกาสซือ้ สินคาจากรานคาโดยตรง อยาอายทีจ่ ะตอรอง
ราคาสินคากับพอคาแมคา ดูบา งเพือ่ ใหมโี อกาสทีจ่ ะซือ้ สินคาในราคาทีถ่ กู ลง
อยางคาดไมถงึ เงินสวนลดทีไ่ ดรบั จากการชอปแตละครัง้ เงินเหลานีถ้ งึ แมจะ
เปนเงินเล็กๆ นอยๆ แตกส็ ามารถเปลีย่ นเปนเงินกลับเขากระเปาเพือ่ จับจาย
ครั้งตอไปหรือจะนำไปหยอดกระปุกเก็บไวเพื่อเพิ่มเงินออมก็ไดเชนกัน

7. อยาเห็นแกของราคาถูก (Sale)

จริงอยูวาการซื้อของชวง Sale ลดราคาจะชวยใหคุณรูสึกคุมคา
และประหยัดเงินไดมาก จนถึงขัน้ ตาลุกวาวเหมาสินคากันมาเปนจำนวนมาก
เมื่อรวมๆ กันหลายชิ้นก็ไมไดทำใหใชจายนอยลงเสมอไป เพราะการซื้อ
ของ Sales หรือลดราคาบางอยางอาจไมใชสนิ คาทีต่ อ งการใชประโยชนจริงๆ
สุดทายก็ตองทิ้งเพราะใชไมทันและตองเสียเงินซื้อใหมอีกครั้ง

8. พกเง�นสดติดตัว

อาจจะสวนกระแสสังคมไรเงินสดไปบาง แตก็แนะนำใหใชเงินสด
เทาที่มีในกระเปา การพกเงินสดหรือจับจายซื้อของดวยเงินสดนั้นจะชวยให
คุณควบคุมคาใชจายระหวางการชอปไดเปนอยางดี เมื่อชอปถึงจุดหนึ่งแลว
จะไดรูวาตอนนี้เหลือเงินอยูเทาไหรและจะเพียงพอกับคาใชจายอื่นหรือไม

9. ใชบัตรเครดิตใหเปน

แมวา การใชบตั รเครดิตจะชวยเพิม่ ความสะดวกสะบายในการชอป
เพียงแครูดไปกอนแลวคอยไปผอนทีหลัง แตบางครั้งก็เกิดการรูดเพลินจน
ชักหนาไมถงึ หลังได และเพือ่ ไมใหเกิดความชะลาใจในใชจา ยผานบัตรเครดิต
จนลืมตัวเผลอสรางหนีข้ น้ึ มาเรือ่ ยๆ ควรวางแผนใชจา ยโดยดูวนั สรุปยอดและ
วันครบกำหนดชำระบัตรเครคิดในแตละเดือน หากเปนไปไดควรชำระคา
บัตรเครดิตใหตรงเวลาและเต็มจำนวนทุกเดือน นอกจากจะไดทง้ั ความสะดวก
สบายและสิทธิประโยชนในใชจายผานบัตรโดยไมเสียดอกเบี้ยอีกดวย

ไมวา คุณจะเปนคนทีช่ อ ปเกงและชอปบอยแคไหน ลองนำเทคนิค
ในการชอปแบบตางๆ ไปปรับใชใหเหมาะกับการชอปของคุณดู สิ่งเล็กๆ
นอยๆ เหลานีอ้ าจทำใหคณ
ุ กลายเปนนักชอปทีม่ คี วามสุขกับการจับจายแบบ
มีเงินเหลือเก็บได และสิง่ ทีน่ กั ชอปตัวยงไมควรละเลยก็คอื “การวางแผน
การเงิน” ชอปและใชเทาทีจ่ ำเปนใหเหมาะสมกับรายได ดังนัน้ ในการชอป
ครั้งใดควรตั้งสติและยับยั้งชั่งใจไวบาง หยุดคิดสักนิดวาสิ่งที่เรากำลังซื้อ
หรือชอปครั้งนี้เกิดจากความจำเปนตองซื้อ ตองใช หรือซื้อดวยอารมณ
หรือแคซื้อเพื่อความสบายใจกันแน เพื่อใหมั่นใจวาเราใชเงินชอปสินคา
ไดอยางมีความสุขไดและคุมคาจริงๆ ...
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ลงทุนลงทุน

รูจักความตางที่ลงตัวของการสรางรายไดดวย
Active VS Passive Income
สภาพ

เศรษฐกิจในปจจุบนั ทีม่ คี วามไมแนนอนสูง เนือ่ งจาก
โรคระบาดสรางผลกระทบทางการเงินใหกับผูคนในสังคมเปนวงกวาง
อาจถึงเวลาที่เราตองกลับมาทบทวน สถานะทางการเงินของตนเองวา
มีความพรอมที่จะรับมือกับปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกหรือไม
สำหรับบทความนี้จะแนะนำใหรูจักกับประเภทของรายไดที่มีลักษณะ
ที่มีความแตกตางกันดังนี้

Active Income
โดยทั่วไปแลว Active Income หมายถึง รายไดที่ตองใชเวลา
และแรงงาน เพื่อจะสามารถสรางรายได ซึ่งถาไมสามารถทำงานได ตอง
หยุดงาน หรือเจ็บปวย รายไดกจ็ ะขาดหายไปดวย ตัวอยางของรายไดประเภทนี้
คือ เงินเดือน คาแรง คาจางจากการทำงาน คาคอมมิชชัน่ โบนัส กำไรจาก
กิจการที่ดำเนินการเอง เปนตน

Passive Income

สวน Passive Income คือ รายไดทต่ี อ งเริม่ จาก การใชเวลาและ
แรงงานเพื่อสรางทรัพยสิน หลังจากนั้นใหทรัพยสินสรางรายไดแทนเรา
นั่นหมายความวา ถาทรัพยสินนั้นยังอยูในสถานะที่สรางสามารถสราง
รายได ไมวา เจาของทรัพยสนิ นัน้ จะหยุดทำงาน เจ็บปวย ก็จะมีรายไดเขามา
อยางตอเนื่องนั่นเอง ตัวอยางเชน คาเชาจากอสังหาริมทรัพยตางๆ รายได
จากคาลิขสิทธิแ์ ละทรัพยสนิ ทางปญญา รายไดจากการเขียนหนังสือ รายได
จากการลงวิดโี อใน YouTube รายไดจากการแตงเพลง หรือรายไดจากการ
ขายสิทธิรูปภาพดิจิทัล เปนตน
อีกทั้งยังมีรายไดอีกแบบที่นับไดวาเปน Passive Income คือ
รายไดจากการลงทุน (Portfolio Income) ซึง่ เปนรายไดทเ่ี กิดจากสินทรัพย
ทางการเงิน (Financial Assets) เชน รายไดดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร ดอกเบีย้
จากสลากออมสิน สลากออมทรัพยตางๆ ดอกเบี้ยจากพันธบัตรรัฐบาล
ดอกเบีย้ หุน กูเ อกชน เงินปนผลจากหุน ปนผลกองทุนอสังหาริมทรัพย และ
กองทุนรวมตางๆ

โดย กองทุนรวม นั้นเปนการลงทุนที่มีมืออาชีพบริการจัดการ
การลงทุนใหกับเรา มีทางเลือกการลงทุนที่หลากหลาย เลือกกระจายการ
ลงทุนไดหลายสินทรัพย เชน กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมแบบผสม กองทุนรวมหุน ไทย หรือใครตองการลงทุนตางประเทศ
ก็สามารถเลือกกองทุนรวมตางประเทศ หรือ Foreign Investment Fund
(FIF) ได โดยผลตอบแทนทีจ่ ะไดรบั จากการลงทุนในกองทุนรวม คือสวนตาง
ราคาหนวยลงทุน และเงินปนผล อีกทั้งบางกองทุนยังมีการขายคืนหนวย
ลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) ใหกับผูลงทุนอีกดวย
สำหรับผูท ต่ี อ งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย การซือ้ อสังหาริมทรัพย
เพือ่ ปลอยเชาเปนวิธกี ารลงทุนทีไ่ ดรบั ความนิยมมาตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั
แตดว ยการทีต่ อ งใชเงินลงทุนคอนขางสูง หรือไมกต็ อ งกูย มื เงินจากธนาคาร
เพื่อใหไดกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย และจะได “คาเชา” จากผูเชาใน
แตละเดือน โดยจะตองคำนวณรายรับรายจายอยางรอบคอบเนื่องจากการ
ซื้ออสังหาริมทรัพยจะตองมีคาผอนแตละงวดกับธนาคาร คาสวนกลาง คา
ดูแลรักษาอสังหาริมทรัพยนั้น ถาใครไมอยากยุงยากก็สามารถเลือกลงทุน
ในกองทุนอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนรูปแบบการลงทุนอยางที่นำเงินไปลงทุน
ในอาคารสำนักงาน ศูนยการคา คลังสินคา โรงแรม สนามบิน ทางดวน
เปนตน ซึง่ กองทุนเหลานีจ้ ะมีรายไดจาก “คาเชา” เชนกัน เมือ่ หักคาใชจา ย
ในการดำเนินงานแลว จะนำเงินมาจายปนผล สรางรายไดใหกับผูลงทุน
สำหรับการเริ่มตนสราง Portfolio Income นั้นอาจเริ่มตนจาก
การลงทุนดวยวิธี DCA (Dollar Cost Averaging) หรือ การลงทุนแบบถัว
เฉลี่ย ซึ่งเปนการลงทุนดวยจำนวนเงินที่เทากันอยางสม่ำเสมอ โดย
อาจลงทุนใหสอดคลองกับกระแสเงินสดที่ตัวผูลงทุนเองไดรับ เชน ลงทุน
ในทุกสิ้นเดือนเมื่อมีรายไดเขามา
แนนอนวาการมีรายไดหลายชองทางนั้นยอมดีกวาการมีรายได
ชองทางเดียว และหากมีสนิ ทรัพยทส่ี รางรายไดมากพอสำหรับเปนคาใชจา ย
ในชีวิตประจำวัน จะทำใหเราสามารถเลือกเกษียณไดกอนกำหนด (Early
Retirement) เนื่องจากมีสินทรัพยหรือ “มีเงินทำงาน” แทนเรานั่นเอง ...
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กบข. จัดพ�ธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพ�ตร
ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ (กบข.) เปนประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสัก
การะ เนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564
เพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดีและนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยมีคณะผูบริหารระดับสูงรวมในพิธี ณ สำนักงาน กบข.

กบข. รวมพ�ธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันปยมหาราช ประจำป 2564
นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร รองเลขาธิการ กลุม งานปฏิบตั กิ าร
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) นำพนักงานรวมพิธวี างพวงมาลา
ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวัน
ป ย มหาราช ประจำป 2564 ณ พระบรมราชานุ ส าวรี ย  รั ช กาลที ่ 5
กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564
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กบข. มองเศรษฐกิจโลกไตรมาส 4 มีแนวโนมเติบโต
แบบชะลอตัวลง หวง Supply Chain Disruption
ยืดเยื้อ เพ��มความกังวล stagflation
กบข. มองไตรมาส 4 เศรษฐกิจโลกขยายตัวเปนบวก
แตชะลอตัวลง เหตุจากโคว�ด สงผลใหปญหา Supply Chain
Disruption ยืดเยือ้ เพ�ม� ความกังวล Stagflation นักลงทุนทยอย
ลดสัดสวนสินทรัพยเสี่ยงอยางระมัดระวังใหสอดคลองตาม
สถานการณเศรษฐกิจ
ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ (กบข.) เปดเผยวา กิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกมีแนวโนม
ขยายตัวเปนบวกแตชะลอตัวลงอยางเห็นไดชดั ตัง้ แตชว งไตรมาสที่ 3 ตอเนือ่ ง
ถึงไตรมาสที่ 4 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
สายพันธุเ ดลตา ทำใหเกิดปญหา Supply Chain Disruption (หวงโซอปุ ทาน
เกิดภาวะชะงักงัน) ทั้งในภาคผลิต ภาคบริการ และตลาดแรงงาน มีความ
ยืดเยือ้ มากขึน้ และยังเปนปจจัยทีท่ ำใหอตั ราเงินเฟออยูใ นระดับสูงเกินกวา
การคาดการณทั่วไปรวมถึงเปาหมายเสถียรภาพราคาของธนาคารกลาง
หลัก ๆ อีกทั้งยังสรางความกังวล Stagﬂation (ภาวะที่อัตราเงินเฟอสูงแต
เศรษฐกิจไมขยายตัว) ซึ่งสงผลใหธนาคารกลางของประเทศขนาดใหญเริ่ม
มีทาทีเขมงวด รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่เริ่มแสดงประมาณการ
ปรับอัตราดอกเบีย้ นโยบาย (Dot Plot) ในปถดั ๆ ไป เร็วกวาทีต่ ลาดประเมิน
นอกจากนี้ ความเขมงวดของรัฐบาลจีนในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน และปญหาหนี้ภาคธุรกิจในจีนไดสราง
ความกังวลตอภาวะเศรษฐกิจโลกในระยะสั้น
อยางไรก็ดี จากความเสีย่ งตาง ๆ ขางตน จะทำใหเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัวลง แตจะไมชะงักงัน ทำใหความนาจะเปนทีจ่ ะเกิดภาวะ Stagﬂation
ยังมีไมมากนัก อยางไรก็ดี หลายภาคสวนตองใชเวลาฟนตัวมากกวาที่คาด
เพือ่ กลับเขาใกลเคียงระดับปกติ พิจารณาจากหลายองคประกอบ เชน อัตรา
ผูเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่คอนขางต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ระบาดแตละระลอกที่ผานมา โดยเฉพาะกลุมประเทศพัฒนาแลวที่มีอัตรา
การฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรไดเปนสวนใหญ และการเรงฉีดวัคซีนใน
ประเทศกำลังพัฒนาในชวงไตรมาสทีผ่ า นมา แนวโนมการเคลือ่ นที่ (Mobility
Trends) ของผูคนทั่วโลกที่โดยรวมแลวทรงตัวไดคอนขางดีทามกลางการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกหลัง ความเสี่ยงอัตราเงินเฟอโลก
และเศรษฐกิจหลัก ที่เริ่มทรงตัว แตยังคงอยูในระดับสูง เปนผลมาจาก
ปญหาดานอุปทานตึงตัวที่นาจะผอนคลายขึ้นอยางคอยเปนคอยไปตาม
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ดีขึ้น แมวายังมีความ
กังวลจากการปรับตัวกลับเขาใกลภาวะปกติที่ตองใชเวลาพอสมควรของ
การผลิตสินคาที่ตองใช semiconductor ที่กำลังขาดตลาด และผลจาก
อุปสงคโลกโดยเฉพาะจากกลุมประเทศพัฒนาแลวที่มีแนวโนมชะลอลง
สอดคลองกับวัฏจักรเศรษฐกิจที่การขยายตัวถึงจุดสูงสุดไปแลวในชวง
ไตรมาสที่ 2-3 ที่ผานมา

สวนประเด็นเศรษฐกิจจีนนั้น กบข. ประเมินวาการดำเนินการ
เขมงวดดานนโยบายและจัดระเบียบในหลาย ๆ อุตสาหกรรม (Regulatory
Crackdown) เพื ่ อ ความยั ่ ง ยื น และความมั ่ ง คั ่ ง รวมกั น ( Common
Prosperity) ยังคงมีตอเนื่อง ซึ่งจะสงผลเชิงบวกตอเศรษฐกิจและความ
มัน่ คงในระยะยาว แมวา จะมีผลกระทบเชิงลบระยะสัน้ และจากปญหาการ
ผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทในภาคอสังหาริมทรัพย รวมทั้ง Evergrande
กบข. คาดวารัฐบาลจีนอาจมีการเพิม่ การใชจา ยเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ รวมทัง้
ธนาคารกลางจีน (PBoC) เสริมสภาพคลองในชองทางตาง ๆ เพื่อชวยลด
ความเสี่ยงดานสภาพคลองในระบบการเงิน
สำหรับเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมฟนตัวชากวาประเทศคูคา แต
เชื่อวาสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะไมกลับมา
รุนแรง อีกทัง้ ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account) อาจกลับมาเกินดุลได
ในป 2565 หลังการเปดประเทศในชวงปลายป 2564
ดานมุมมองตอการลงทุนและจัดสรรสินทรัพย การทยอยลด
สัดสวนการถือครองสินทรัพยเสี่ยงโดยเฉพาะตราสารทุนอยางระมัดระวังมี
ความเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตชาลงตอเนื่อง
ความเสีย่ งเงินเฟอทีเ่ พิม่ ขึน้ และนโยบายของ Fed ทีจ่ ะทยอยลดการอัดฉีด
สภาพคลองเขาในระบบ อยางไรก็ดี ระบบการเงินยังมีสภาพคลองในระดับสูง
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกในระยะขางหนามีแนวโนมขยายตัวเปนบวก
หนุนใหคงระดับการถือครองสินทรัพยเสี่ยงไมต่ำกวาสัดสวนผลประเมิน
ความเหมาะสมในการรับความเสีย่ งของนักลงทุน (Suitability Test) รวมทัง้
การถือครองสินคาโภคภัณฑยงั คงมีประโยชนในการปองกันความเสีย่ งอัตรา
เงินเฟอที่ยังไมมีสัญญาณผอนคลายได
นอกจากนี้ กบข. คาดวา อัตราดอกเบีย้ ระยะยาวอายุ 10 ปของ
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ณ สิ้นป 2564 จะอยูที่ประมาณ 1.6% ซึ่งประเมิน
จากอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงที่ติดลบในปจจุบัน อยูในระดับที่ต่ำเกินไปเมื่อ
เทียบกับสภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟอที่อยูระดับสูง สวนคาเงินบาท
กบข. ประเมินวาชวงทีเ่ หลือของป 2564 แกวงตัว แตจะออนคาไดไมนา เกิน
ประมาณ 34 บาทตอดอลลารสหรัฐ และมีโอกาสแข็งคาขึน้ ไดเมือ่ เขาสูค รึง่
แรกของป 2565 จากการทีห่ ลายประเทศตลาดเกิดใหมนา จะกลับมาฟน ตัว
และขยายตัวไดดีกวาประเทศตลาดเศรษฐกิจพัฒนาแลว
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กบข. จับมือ สพฐ. เปดตัวโครงการ
“ทว�คาเง�นออมฯ” เพ�่อมุงเสร�มภูมิคุมกัน
ทางการเง�นใหขาราชการครู
กบข. รวมมือกับ สพฐ. ดำเนินโครงการ ทว�คาเง�นออม
ใหกับสมาช�ก กบข. ในสังกัด สพฐ. มุงสรางความรูเกี่ยวกับการ
บร�หารเง�น หวังสรางภูมคิ มุ กันทางการเง�นใหกบั สมาช�กขาราชการ
ครู ใหใสใจการบร�หารเง�นเพ�่อความสุขในวันนี้ และความมั�นคง
ในวัยเกษ�ยณ
ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ (กบข.) เปดเผยวา กบข. ไดรวมกับสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินโครงการ “ทวีคาเงินออม
สำหรับสมาชิก กบข. ในสังกัด สพฐ.” โดยมีวตั ถุประสงคหลักเพือ่ เสริมสราง
ภูมคิ มุ กันทางการเงินใหกบั สมาชิกขาราชการครู โดยใหความรูเ กีย่ วกับการ
ออมและการลงทุน ตลอดจนสรางความเขาใจเรื่องเงินลงทุนใน กบข. เหตุ
และสิทธิก์ ารรับเงิน รวมถึงการวางแผนทวีคา เงินออม กบข. เพือ่ ใหมเี งินใช
ยามเกษียณเพียงพอตามเปาหมายที่ตั้งไว
ภายใตโครงการดังกลาวประกอบดวยความรวมมือทัง้ หมด 3 ดาน
คือ ดานที่ 1) ประชาสัมพันธเกี่ยวกับบริการของ กบข. ผานชองทางของ
สพฐ. ซึง่ กบข. ไดจดั ทำรายการ “กบข. ใกลครู” เพือ่ รวบรวมสาระความรู
เกีย่ วกับ กบข. และการบริหารการเงินการลงทุน พรอมเผยแพรผา นชองทาง
OBEC Channel เปนประจำทุกวันพุธสุดทายของเดือน ในชวงพุธเชาขาว
สพฐ. เวลา 8.00-9.00 น. ดานที่ 2) พัฒนาและจัดหลักสูตรอบรมใหความรู
ดานการเงิน (Financial Literacy) โดยขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาที่เขาอบรมหลักสูตรของ กบข. สามารถนำจำนวนชั่วโมงที่ไดรับ
การอบรม ไปรวมนับชั่วโมงวิทยฐานะได ซึ่ง กบข. กำลังพัฒนาหลักสูตร
ในหัวขอ “บริหารเงินดี ชีวมี สี ขุ ” โดยกำหนดจัดอบรมภายในป 2565 และ
ดานที่ 3) การจัดกิจกรรมพิเศษ อาทิ บริการที่ปรึกษาการเงินสวนบุคคล
กิจกรรมพิเศษตาง ๆ เพื่อสมาชิกขาราชการครู เปนตน
ดร.ศรีกัญญา กลาวเพิ่มเติมวา กบข. มุงมั่นสรางเสริมความรู
ดานการออมและการลงทุนใหกับสมาชิกอยางตอเนื่อง สำหรับโครงการ
ความรวมมือในครัง้ นี้ กบข. รูส กึ เปนเกียรติอยางยิง่ ทีไ่ ดทำงานรวมกับ สพฐ.
ในการขยายองคความรูดานทักษะทางการเงินผานชองทางที่เขาถึงสมาชิก
ไดโดยตรง พรอมมุงหวังวาจะชวยเสริมสรางแนวคิดการบริหารเงินออม
ของข า ราชการครู ท ั ้ ง ในขณะที ่ ร ั บ ราชการ และสร า งความมั ่ น คงใน
วัยเกษียณไดมากยิ่งขึ้นดวย อีกทั้งยังสามารถชวยติดปกองคความรู เพื่อ
ถายทอดไปยังเพื่อนขาราชการตอไป

WOW

รวม

เคร�่องรางคาขายดี
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ฉบับพอคาแมคาออนไลน

เร�ยกไดวา “New Normal” ทีเ่ กิดข�น้ ในยุค “COVID-19” ผลักดันใหพฤติกรรม
ของผูค นทัว� โลกเขาสู “ความปกติรปู แบบใหม” อยางหลีกเลีย่ งไมได ไมเวนแมแตกลุม ลูกคา
ทีเ่ คยชอบออกไปเดินชอปปง� นอกบานก็ตอ งเปลีย่ นพฤติกรรมการจับจายมาซ�อ้ สินคาบน
โลกออนไลนเปนสวนใหญ จนกลุม พอคาแมคา เองก็ตอ งร�บพากันปรับตัวเขาสูร ะบบออนไลน
แทบไมทนั แถมยังตองแขงกันงัดกลเม็ดเด็ดโดนใจมาดึงดูดลูกคากันอยางไมมใี ครยอมใคร
อีกดวย แนนอนวานอกจากกลยุทธทางการตลาดทีต่ อ งมีแลว ความเช�อ่ ในการบูชาเคร�อ่ งราง
เพ�่อเสร�มดวงการคาขายจ�งกลายเปนของสำคัญที่พอคาแมคาหลายคนตองมี…
วาแลวคอลัมน WOW ฉบับนี้ ก็รบี ออกตามหาเครือ่ งรางของขลังตามความเชือ่ ทีว่ า กันวาพอคา
แมขายตางนิยมนำมาบูชา ดวยเชื่อกันวาจะชวยใหมียอดขายปงๆ ออเดอรเขารัวๆ จะมีอะไรบางมา
ติดตามอานกันไดเลย

นางกวัก

ถือเปนเทพีแหงความเปนมงคลและโชคลาภ และเปนเครื่องรางลำดับตน ๆ ที่หลายคนนึกถึง เมื่อ
ตองการเรียกลูกคา โดยในตำนานไทยโบราณ ถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชวยเรียกเงิน ทอง โชคลาภใหแก
ผูบ ชู า เชนเดียวกับแมวกวัก หรือ มาเนกิ เนโกะ (Maneki Neko) รูปปน แมวตามความเชือ่ ของชาวญีป่ นุ
ที่จะนำโชคลาภเงินทองมาใหเจาของ ในดานคาขายจะชวยดึงดูดลูกคาใหเขาราน ถาสังเกตดีๆ จะพบวา
แมวกวัก มีลักษณะทาทางในการยกแขนอยูหลายแบบอีกดวย

ฮก ลก ซ�ว่

ตามความเชื่อของจีน เชื่อวาเทพเจา 3 องคนี้ สามารถดลบันดาลความมั่งคั่ง ความสมบูรณ และความ
ยั่งยืน ดังนั้นพอคาแมคาสวนใหญจึงนิยมประดับรูปปน ฮก ลก ซิ่วไวในรานคา หรือที่บาน เพราะเชื่อวา
จะชวยใหประสบความสำเร็จเจริญรุงเรืองกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป และเพื่อความเปนสิริมงคลแกผูที่ได
ครอบครอง ควรวางใหหันออกหนาราน เพื่อดึงดูดเงินใหเขามาในราน สวนถาตั้งในบาน ไมควรตั้งหนา
หองน้ำ หรือหองครัว เพราะถือวาไมเปนมงคล

พระสังกัจจายน

ดวยสีหนามีความสุขและรูปรางที่สมบูรณ ทำใหพระสังกัจจายน ซึ่งเปนหนึ่งในพระอรหันต กลายเปน
สัญลักษณของความอุดมสมบูรณและโชคลาภ ผูที่บูชาพระสังกัจจายนจึงเชื่อกันวา จะชวยนำลาภ ยศ
และความเจริญรุงเรืองมาใหกับกิจการของตัวเอง

นกคุม

นอกจากจะเปนของขลังที่บูชาเพื่อคุมครองใหแคลวคลาดจากภัยอันตรายตาง ๆ แลว ยังเชื่อวาสามารถ
ชวยเรียกทรัพย เรียกเงินทองใหเขาบานไดอีกดวย ผูบูชาสวนใหญจะนำนกคุมใสพาน และหันออกไป
ทางหนาราน หรือหนาบานเพื่อเรียกใหลูกคาเขามาอุดหนุนซื้อของ และบันดาลโชคลาภใหเจาของเกิด
ความร่ำรวย

ปลาตะเพ�ยนทอง

คำทายของปลาตะเพียนนัน้ ออกเสียงคลายกับคำวา “เพียร” ซึง่ หมายถึงความขยันหมัน่ เพียร ไมยอ ทอ
ตออุปสรรค รวมไปถึงการขยันทำมาหากิน ทำใหกลายเปนความเชื่อที่วา ถาแขวนปลาตะเพียนทองไว
จะทำใหมีความกระตือรือรน คาขายดี มีโชคลาภ ขยันหมั่นเพียรไมหยุดนิ่ง การแขวนควรแขวนในที่สูง
บริเวณหนาราน หรือกลางราน เพื่อความเปนสิริมงคล

อยางไรก็ตามคงไมมีของขลังใดจะทรงอานุภาพไปกวา “การไมหยุดนิ่งที่จะเรียนรู และ
ปรับตัวใหทันกับโลกปจจุบัน” แตสำหรับใครที่กำลังหมดพลังใจกับภาวะเศรษฐกิจไมดี คาขาย
ไมคลองตัว อยางนอยการบูชาเครื่องรางดวยความศรัทธาก็ถือเปนสิ่งที่ชวยเสริมพลังใจใหคุณยิ้มสู
ไดในวันตอๆ ไป ...
ทีม่ า : moneyhub.in.th และ cheechongruay.smartsme.co.th
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เร�่องทายเลม
โดย เมืองไทยประกันชีว�ต

ทำไม?

ตองอัปเดตขอมูลสวนตัว และยืนยันตัวตน
กอนอื่นมารูจักกันวา KYC คืออะไร และสำคัญอยางไรกอน
KYC (Know Your Customer) คือ กระบวนการในการทำความรูจักลูกคาที่สามารถ
ระบุตัวตน (Identiﬁcation) และพิสูจนตัวตน (Veriﬁcation) ไดอยางถูกตองซึ่งเปน
สวนหนึ่งของ พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเปนสถาบันการเงิน ตองดำเนินการตรวจสอบขอมูลตางๆ ของลูกคา
ดวยการอัปเดตขอมูลใหเปนปจจุบันและสมํ่าเสมอ

ขอดีของอัปเดตขอมูลสวนตัว และยืนยันตัวตน
ขอมูลของคุณจะถูกเก็บรักษา
ดวยมาตรฐานความมั�นคง
และปลอดภัยของบร�ษัท
ปองกันการโจรกรรม
หร�อแอบอางขอมูลสวนตัวของคุณ
เขาถึงการบร�การดานกรมธรร
และสิทธิประโยชนอื่นๆ
ไดอยางครบถวน และถูกตอง
เง�่อนไขเปนไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันช�ว�ต กำหนด

สแกนเพ�่ออัปเดตขอมูล
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@GPFcommunity

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

www.gpf.or.th

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

