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OCT 2021
หลายหนวยงานเปดรับสมัครขาราชการใหม ซึง่
คงเปนเทศกาลตอนรับนองใหม สำหรับขาราชการทีเ่ พิง่ เขา
รับราชการ แนนอนตองมาเปนสมาชิก กบข. อัตโนมัติ
การเปนสมาชิก กบข. ควรทราบเรื่องอะไรบาง
เตรียมตัวยังไงกับการเปนสมาชิก วารสารฉบับนี้มีคำตอบ
มาให พรอมทริคงายๆ กับ 3 Steps ควรรูของมือใหม
หัดลงทุน ในคอลัมนลงทุนลงทุน
สิ่งสำคัญที่สมาชิก กบข. ทุกคนควรมีติดมือถือ
ไว คือ My GPF Application และ LINE กบข. เพือ่ เขาถึง
ขอมูลขาวสารจาก กบข. หรือจะสอบถามขอมูลกับ กบข.
โดย กบข. มุง พัฒนาเทคโนโลยี เพือ่ ความสะดวกในการใช
บริการของสมาชิกทุกทาน
กองบรรณาธิการ

3 เร�่องชวนรู
กอนเล�อกซื้อรถยนตมือสอง

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
ประภาวรรณ ทองไข

My GPF Application & LINE กบข.
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บัดดี้คูกาย สมาช�ก กบข. ควรมีติดมือถือไว
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ

ยินดีตอนรับ

เพ��มพูน รักการออม

บัตรสมาช�ก

บัญช�ของฉัน

เลือกแผนการลงทุน

คุยกับบอท

สิทธิพ�เศษ

ออมเพ��ม

นัดหมายบร�การขอมูลการเง�น

แผนเกษ�ยณของฉัน

ประเมินความเสี่ยง

ความรูคูการออม

โลกหมุนเปลี่ยนไปทุกวัน กบข. จ�งตองพัฒนาการดำเนินงาน เพ�่อใหทันกับยุคสมัย ซ�่งแนนอนวา เทคโนโลยีเขามามีบทบาท

ในช�ว�ตประจำวันของทุกคนเพ��มมากข�้น
กบข. มุงพัฒนา “My GPF Application” และ “LINE กบข.” อยางตอเนื่อง เพ�่อเปนอีกชองทางหลัก ในการใหบร�การสมาช�ก
กบข. และตอบโจทยความสนใจและการใชงานของสมาช�กใหไดมากที่สุด
“My GPF Application” ครบ งาย ในมือคุณ ที่มีบร�การที่จำเปน
สำหรับสมาช�ก กบข.
บัญชีของฉัน ที่ใหสมาชิกสามารถเช็กยอดเงินของตนเองได ดูผล
ประโยชนที่ไดรับจากการลงทุน ดูยอดเงินสมทบจากภาครัฐ
เลือกแผนการลงทุน สมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนที่
เหมาะสมกับตนเอง และสถานการณ ได 12 ครั้ง/ป
ออมเพิม่ สมาชิกสามารถเลือกเพิม่ เงินสะสม ซึง่ ตามกฎหมายสมาชิก
สามารถนำสงเงินสมทบไดเพิม่ เติมอีก 1-12% รวมกับเงินสะสมตาม
กฎหมาย ไมเกิน 15%
สิทธิพเิ ศษ ทีร่ วมสิทธิพเิ ศษ จากพันธมิตรสวัสดิการ ทัง้ สวนลดรานคา
ดีลพิเศษมากมาย
แผนเกษียณของฉัน สมาชิกสามารถตรวจเช็กยอดเงินที่คาดวาจะได
รับ ณ วันเกษียณอายุราชการได
และยังมีเมนูอื่นๆ อีกมากมาย
สมาชิกสามารถดาวนโหลด “My GPF Application” เพียงกดคนหา My
GPF Application ใน App store หรือ Play Store แลวสมาชิก จะไมพลาด
บริการและสิทธิประโยชนจาก กบข.

LINE กบข. ที่เปนชองทางที่ให กบข. ใกลสมาช�กมากยิ�งข�้น เคียงขาง
สรางความสุขใหกนั ในทุก ๆ วัน ซ�ง่ กบข. ไดพฒ
ั นา เพ�อ่ อำนวยความ
สะดวกใหกับสมาช�กมากยิ�งข�้น
ดูยอดเงินปจจุบัน ที่จะแสดงยอดเงินของสมาชิก แยกประเภทของ
เงิน ทั้งเงินสะสมของสมาชิก เงินจากภาครัฐ และผลประโยชนจาก
การลงทุน
ออมเพิม่ แสดงขอมูลการออมเพิม่ ปจจุบนั ของสมาชิก และยังสามารถ
แจงออมเพิ่มไดดวย
เลือกแผนการลงทุน แสดงขอมูลแผนปจจุบันของสมาชิก และ
สามารถแจงเลือกแผนการลงทุนได
สิทธิพเิ ศษ ทีไ่ ดรวบรวมสวัสดิการพิเศษ ทัง้ สวนลดรานคา ดีลพิเศษ
มากมาย
ถามตอบทุกความสงสัยของสมาชิก จะมีเจาหนาที่คอยใหบริการ
ตั้งแต 8 โมงเชา ถึง 2 ทุม
โดยสมาชิ ก สามารถเพิ ่ ม เพื ่ อ นทาง LINE เพี ย ง กดค น หา และพิ ม พ
ID กบข. @gpfcommunity

เพียงเทานี้! สมาชิกก็จะมีบัดดี้คูกายที่จำเปนสำหรับสมาชิก กบข. ไวบนมือถือ กบข. จะไมหยุดพัฒนา เพื่อใหทุกเรื่องของ กบข. เขาถึงมือสมาชิกทุกคน ...

เปดมุมมองและประสบการณ
การออมตอกับ กบข.

อดีตขาราชการกรมบังคับคดี

ติดตามว�ดีโออื่นๆ ไดที่ YouTube Channel กบข.

06

ชุดขาราชการใหม

กับสวนลดสุดวาวจากเคร�่องแบบขาราชการ
สมาช�ก กบข. อยูบานก็ชอปเคร�่องแบบขาราชการไดงาย ๆ แคปลายนิ�ว
แถมยังไดรบั สวนลดพ�เศษถึง 15% เมือ่ ซ�อ้ ชุดเคร�อ่ งแบบขาราชการสำเร�จรูป Thanulux
Uniform ผานทางแอปพลิเคชัน Shopee หร�อ www.shopee.co.th (สำหรับยอดซ�อ้
ขั�นต่ำ 500 บาท ข�้นไปเทานั�น)

ว�ธีการรับสิทธิ์
1 เขาแอปพลิเคชัน Shopee หร�อ www.shopee.co.th พ�มพคนหา "Thanulux
Uniform" ที่ชองคนหาสินคา และเลือกชุดเคร�่องแบบขาราชการสำเร�จรูปที่ตองการ
2 กดปุม "ซ�อ้ สินคา" เพ�อ่ ไปยังหนาสรุปยอดสัง� ซ�อ้ และเตร�ยมชำระเง�น

3 จากนั�นเขาแอปพลิเคชัน กบข. เมนูสิทธิพ�เศษ เลื่อนคนหาสิทธิพ�เศษ Thanulux
Uniform ที่หมวดหมูแนะนำ

4 อานรายละเอียดและเง�อ่ นไขในแอปพลิเคชัน กบข. จากนัน� "กดรับสิทธิพเ� ศษ" สมาช�กจะ

ไดรบั โคดสวนลด จากนัน� กลับไปทีแ่ อปพลิเคชัน Shopee หร�อ www.shopee.co.th เพ�อ่
นำโคดทีไ่ ดไปกรอกทีช่ อ ง "โคดสวนลดรานคา"

5 จากนัน� กด "ชำระเง�น" แลวทำตามขัน� ตอนของ Shopee
เง�อ่ นไขเพ�ม� เติม
* โคดสวนลดมีเวลาใชงานจำกัด กรุณาเลือกสินคาใหเร�ยบรอยกอนกดรับโคด
* ระยะเวลารับสิทธิต์ ง�ั แตวนั นี้ – 28 กุมภาพันธ 2565
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New official
New GPF’s member

ขาราชการที่บรรจุเขารับราชการใหมจะถือวาเปนสมาช�ก กบข. โดยอัตโนมัติตามกฎหมายที่กำหนด ผูที่เปน
สมาช�กจะตองเปนขาราชการที่อยูในประเภทขาราชการ 13 ประเภท และวันที่ที่เปนสมาช�กจะเปนวันที่เดียวกันกับวันที่
บรรจุเขารับราชการ โดยขาราชการทีเ่ ปนสมาช�กตองนำสงเง�นสะสมเขากองทุน 3% ของเง�นเดือน และภาครัฐจะสมทบ
เง�นสมทบ 3% และเง�นชดเชย 2% ของเง�นเดือนใหทกุ เดือน โดยเมือ่ ออกจากราชการผูท เ่ี ปนสมาช�กจะไดรบั เง�น 2 ทาง
คือ เง�นบำเหน็จหร�อบำนาญที่ไดจากภาครัฐ และ เง�นกอนที่ไดรับจาก กบข. ทั�งนี้ ขาราชการบรรจุใหมมีเร�่องอื่นๆ
ควรทราบอะไรบาง คำถามที่ยังสงสัย ทร�คเด็ดๆ ที่นาใจ เรามาอานกันเลย
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สิ�งที่ขาราชการใหม ควรทราบและปฏิบัติ
1. เมื่อเขารับราชการ แนะนำใหสมาชิกดาวนโหลดและลงทะเบียนแอป กบข. ไว เพื่อเปนชองการ

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ

ยินดีตอนรับ

รับขาวสารตางๆ และสิทธิพเิ ศษสำหรับสมาชิก กบข. รวมทัง้ ยังสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชี
หรือรับแจงเตือนทันทีเมื่อหนวยงานนำสงเงินของทานเขา กบข. ทุกเดือน

เพ��มพูน รักการออม

บัตรสมาช�ก

บัญช�ของฉัน

สิทธิพ�เศษ

เลือกแผนการลงทุน

ออมเพ��ม

นัดหมายบร�การขอมูลการเง�น

คุยกับบอท

แผนเกษ�ยณของฉัน

ประเมินความเสี่ยง

ความรูคูการออม

2. ทุกๆ เดือนรัฐจะชวยออมเดือนละ 5%

โดยสมาชิกสงเงินสะสม 3% รัฐก็จะใหเงินสมทบ 3%
และเงินชดเชย 2% นำสง กบข. ณ วันที่สมาชิกไดรับเงินเดือน

เง�นสะสม

เง�นสมทบ

เง�นชดเชย

3%

3%

2%

3. สมาชิกสามารถออมเพิ่ม เพิ่อเพิ่มโอกาสทวีคาเงินออม โดยสามารถออมไดตั้งแต 1 - 12 % ของ
เงินเดือน โดยเงินออมเพิ่ม และเงินสะสมของสมาชิกสามารถนำไปลดหยอนภาษีได ทั้งนี้เงิน
ออมเพิม่ ไมสามารถขอรับเงินคืนระหวางทาง จะไดรบั คืนเมือ่ ออกจากราชการหรือเกษียณเทานัน้

4.

5.

สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุน เลือกแผนที่ใช ตามสไตลที่ชอบ เพื่อเพิ่มเงินกอนวัยเกษียณ
โดยเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับการยอมรับความเสี่ยงและใหตรงกับเปาหมายการ
ลงทุนของตนเอง โดยเงินทีส่ ามารถนำไปเปลีย่ นแผนการลงทุนไดคอื เงินสะสม เงินออมเพิม่ และ
เงินสมทบ สวนเงินชดเชย ไมสามารถนำไปเปลีย่ นแผนการลงทุนไดจะยังคงบริหารอยูใ นแผนหลัก
เทานั้น ทั้งนี้สมาชิกสามารถประเมินระดับการยอมรับความเสี่ยงและเลือกแผนการลงทุนไดที่
แอป กบข. เมนู “เลือกแผนการลงทุน”

ไมวาสมาชิกจะบรรจุเขารับราชการปใดก็ตาม ยังคงมีสิทธิ์เลือกรับบำนาญจากรัฐ

6. เมื่อสมาชิกออกจากราชการ หรือ โอนยายไปสวนทองถิ่น หรือ เสียชีวิต หรือ เกษียณ จะถือวา

สิ้นสุดการเปนสมาชิก โดยสมาชิกหรือทายาท สามารถติดตอทำเรื่องขอรับเงินคืนไดที่หนวยงาน
ตนสังกัด เงินที่จะไดรับจะเปนไปตามสิทธิที่กำหนดในกฎหมาย และสิทธิการรับเงินจะเปนสิทธิ
เฉพาะตัว หากสมาชิกยังไมเสียชีวติ บุคคลอืน่ จะไมสามารถยืน่ ขอรับเงินคืนและไมสามารถรับเงิน
แทนสมาชิกได ทั้งนี้ สมาชิกที่ออกจากราชการ สามารถเลือกออมตอ ให กบข. บริหารเงินใหได
โดยจำนวนเงินขั้นต่ำที่ใหบริหารตองไมต่ำกวา 35,000 บาท

เง�นออมเพ��ม

1 - 12%

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ

ยินดีตอนรับ

เพ��มพูน รักการออม

บัตรสมาช�ก

เลือกแผนการลงทุน

บัญช�ของฉัน

สิทธิพ�เศษ

เลือกแผนการลงทุน

ออมเพ��ม

นัดหมายบร�การขอมูลการเง�น
ความรูคูการออม

คุยกับบอท

แผนเกษ�ยณของฉัน

ประเมินความเสี่ยง
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คำถามยอดฮิตของสมาช�กบรรจุใหม
Q เปนสมาช�ก กบข. จะตองสมัครเปนสมาช�กหร�อไม
กรอกใบสมัครอยางไร
A ขาราชการที่บรรจุเขารับราชการใหมจะถือวาเปนสมาชิก กบข. โดย
อัตโนมัติตามกฎหมายที่กำหนด ดังนั้น จึงไมตองสมัครเปนสมาชิกหรือ
กรอกใบสมัคร แตสมาชิกควรเขาไปดาวนโหลดแอป กบข. ลงทะเบียน
เพื่อเขาใชงานระบบ

Q ขาราชการบรรจุใหมจะมีสิทธิไดรับบำนาญหร�อไม
A ขาราชการไมวาจะบรรจุปใดมีสิทธิรับบำนาญกับกรมบัญชีกลาง
Q ขาราชการบรรจุใหมจะไดรับบัตรสมาช�กหร�อไม จะไดเมื่อไร
A บัตรสมาชิกเปนรูปแบบดิจิทัล (Digital Member Card) ซึ่งสมาชิกสามารถใชบัตรสมาชิก

ผานชองทางแอป หรือสมาชิกสามารถแสดงบัตรสมาชิกโดยกดเมนู “My Card” ที่หนาจอหลัก

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ

ยินดีตอนรับ

เพ��มพูน รักการออม

บัตรสมาช�ก

คุยกับบอท

เพ��มพูน รักการออม
บัญช�ของฉั
น
สิทธิพ�เศษ
X-XXXX-XXXXX-XX-X

เลือกแผนการลงทุน

ออมเพ��ม

นัดหมายบร�การขอมูลการเง�น

แผนเกษ�ยณของฉัน

ประเมินความเสี่ยง

ความรูคูการออม

ออมใหมากพอ ออมใหเร�วพอ เลือกแผนการลงทุนใหเหมาะสม เปนทร�คสำหรับสมาช�กใหม
ที่จะชวยใหสมาช�ก กบข. ไปถึงเสนชัยตามเปาหมายการออมเง�นเพ�่อวัยเกษ�ยณ เนื่องจาก

1 ออมใหเร็วพอ ยิ่งเริ่มตนออมเร็วยิ่งไดเปรียบ
2 ออมใหมากพอ เพราะพลังของดอกเบี้ยทบตนจะสงผลใหเงินออมยิ่งเติบโต
3 เลือกแผนการลงทุนใหเหมาะสม เพื่อทวีคาเงินออมดวยแผนการลงทุนที่เปนไปตามความคาดหวังผลตอบแทน
และระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได

ดังนั้น การเลือก “ออมเร็ว” และ “ออมเต็มที”่ จะชวยใหถงึ เปาหมายไดเร็วขึน้ โดยปจจุบนั สมาชิก กบข. สามารถออมเพิม่ ได
สูงสุดถึง 12% ของอัตราเงินเดือน หากสมาชิกทานใดมีความประสงคจะออมเพิม่ สามารถแจงไดทง้ั แอป My GPF, ไลน กบข.
หรือแจงที่หนวยงานตนสังกัดโดยตรงก็ไดเชนกัน ...
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Money Buddy

โดย ศูนย ใหคำปร�กษาทางการเง�น

เปลี่ยนเง�นออม
ใหเปนเง�นลงทุน
คงปฏิเสธไมไดวาจุดเร�่มตนของความสำเร�จทางการเง�นก็
คือ “การออม” และหากพูดถึงการออมเง�น สิ�งแรกที่หลายคนมัก
จะคิดถึงก็คอื การฝากเง�นไวกบั ธนาคารไมวา จะเปนการฝากออมทรัพย
ฝากประจำ เปนตน เมือ่ เวลาผานไปเง�นทีเ่ ก็บออมไวจากเดือนเปนป
หลายๆ ปเขาก็มีสะสมเพ��มมากข�้น ขอดีของการเก็บเง�นออมโดย
การฝากธนาคารนัน� มีความเสีย่ งต่ำ เง�นตนไมหาย ไดผลตอบแทน
ที่แนนอน แตการที่จะฝากเง�นธนาคารไวเฉยๆ อยางเดียวก็คงหนี
ไมพนกับภาวะเง�นเฟอที่สงผลกระทบตอเง�นออมที่คาดวาจะไดใน
อนาคตนั�นดอยคาลงไป ในขณะที่ขาวของเคร�่องใชมีราคาแพงข�้น
สวนทางกับคาของเง�นทีล่ ดลง ดังนัน� การเร�ยนรูเ ร�อ่ งการบร�หารเง�น
และการลงทุนจ�งไมไดจำกัดแคกลุมคนรวยที่มีเง�นเหลือ พนักงาน
บร�ษัทหร�อผูที่มีรายไดสูงเพ�ยงเทานั�น แตเปนเร�่องจำเปนที่ทุกคน
ไมควรมมองขาม ยิ�งในยุคว�กฤตโคว�ด 19 ที่ไมรูจะสิ�นสุดเมื่อไร ยิ�ง
ตองใหความสำคัญกับเง�นออมและหาทางทำใหเง�นออมที่มีงอกเงย
ใหเพ�ยงพอกับคาใชจายที่จะเกิดข�้นในอนาคต เราไดรวบรวมว�ธีที่
จะทำชวยตอยอดเง�นออมของคุณใหงอกเงยมากข�้นมาแนะนำดังนี้

ลงทุนในสลากออมทรัพย
การลงทุนในสลากออมทรัพยถอื วาเปนการลงทุนทีใ่ หผลตอบแทน
ในรูปแบบของดอกเบี้ยมากกวาการฝากเงินออมทรัพยทั่วไป การซื้อสลาก
ออมทรัพยสามารถซือ้ ครัง้ เดียวหรือซือ้ เพิม่ หลายครัง้ ได ระยะการลงทุนจะมี
ตั้งแต 1 ป 2 ป 3 ป หรือมากกวานั้น ตามเงื่อนไขและขอกำหนดของสลาก
แตละรุน นอกจากคุณจะไดผลตอบแทนแลวยังไดลุนการถูกรางวัลพิเศษใน
แตละเดือน เหมาะกับคนชอบเสี่ยงดวงซึ่งมีโอกาสถูกมากกวาการซื้อหวย
เปนไหนๆ รับประกันไดวาเงินตนของคุณจะอยูครบไมหายไปไหน

ซ�้อประกันช�ว�ตแบบสะสมทรัพย
การซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยหรือประกันแบบบำนาญ
เปนการเก็บออมเงินรูปแบบหนึ่งที่ไดทั้งผลตอบแทนจากการออมและความ
คุมครองชีวิต การออมในรูปแบบนี้ขอดีคือทำใหเรามีวินัยในการออมเงิน
สม่ำเสมอและทำใหเราเห็นจำนวนเงินทีจ่ ะไดรบั ในอนาคตโดยไมตอ งกังวลวา
ภาวะเศรฐกิจจะเปนอยางไร เหมาะกับคนที่มีเปาหมายยอดเงินที่ตองการใน
อนาคตและตองการความคุมครองชีวิตดวย แตสิ่งที่ตองพึงระวังคือ จะตอง
สามารถจายเบี้ยประกันไดตอเนื่องตามสัญญาจึงจะไดรับผลตอบแทนและ
เงินคืนตามขอกำหนดในสัญญาของกรมธรรม แตหากยกเลิกกรมธรรมกอน
กำหนดหรือจายคาเบี้ยไมไดตามที่ระบุในสัญญาอาจทำใหเงินตนหายหรือ
ไมไดรับเงินออมพรอมผลตอบแทนอยางที่ตั้งใจ

ลงทุนในหุน
การลงทุนในหุนหรือการลงทุนที่เปนเจาของรวมในธุรกิจนั้น เมื่อ
ธุรกิจเจริญเติบโตมีกำไรก็จะแบงผลกำไรเปนเงินปนผลผลตอบแทนใหกับ
ผูถือหุนในแตละป เมื่อมีผูลงทุนรายอื่นตองการรวมหุนดวยก็เสนอราคาซื้อ
ทีส่ งู ขึน้ ทำใหราคาหุน เพิม่ ขึน้ ดังนัน้ เมือ่ หุน ทีเ่ ราถืออยูม รี าคาสูงขึน้ หากขาย
ออกก็จะไดกำไรจากสวนตางของราคา มีโอกาสไดรบั ผลตอบแทนแบบไมจำกัด
มีความเสีย่ งและความผันผวนคอนขางสูงเหมาะกับคนทีม่ ปี ระสบการณและ
เขาใจสถานการณการลงทุนเปนอยางดี มีเวลาติดตามสถานการณเศรษฐกิจ
การลงทุนในหุน เรามักจะไดยนิ บอยๆ วา High Risk High Return นัน่ หมายความ
วายิ่งลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูง โอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนสูงก็มี
มาก แตกม็ โี อกาสทีจ่ ะเสียหายหรือขาดทุนเงินตนไดมากดวยเชนกัน สำหรับ
ใครที่กำลังเริ่มตนลงทุนในหุนแตยังไมมีประสบการณอาจตองใชเวลาในการ
ศึกษาและทำความเขาใจเปนอยางดีกอนตัดสินใจลงทุน

ลงทุนในทองคำ
ทองคำเปนทรัพยสนิ ทีม่ มี ลู คาและนับวันจะยิง่ สูงขึน้ เรือ่ ย ๆ สราง
โอกาสในการตอยอดเงินจากการทีร่ าคาทองปรับตัวสูงขึน้ การซือ้ หรือลงทุน
ในทองคำสามารถทำไดหลายแบบมีทง้ั การลงทุนทางตรงและทางออม สำหรับ
คนที่มีเงินอยูแลวอาจซื้อทองจากรานทองโดยตรงซึ่งจะมีทั้งทองแทงและ
ทองรูปพรรณใหเลือก หากซื้อเกร็งกำไรแนะนำใหซื้อหรือลงทุนในทอง
แทงเพราะเวลาขายจะไดราคามากกวาทองรูปพรรณและไมเสียคากำเหน็จ
แตสำหรับใครที่อยากลงทุนในทองคำแตมีเงินไมเยอะก็ทยอยสะสมทีละเล็ก
ทีละนอยตามกำลังเงินสามารถใชวธิ ลี งทุนผานกองทุนรวมทีล่ งทุนในทองคำ
แทนก็ไดเชนกัน

ลงทุนในกองทุนรวม
กองทุนรวมเปนหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่กำลังเปนที่นิยมในการใชตอ
ยอดเงิน การลงทุนในแตละครั้งใชเงินจำนวนไมสูงมาก เหมาะสำหรับคน
ไมคอยมีเวลาติดตามสถานการณการลงทุนหรือประสบการณลงทุนนอย
เพราะกองทุนรวมจะมีเชี่ยวชาญหรือผูจัดการกองทุนคอยบริหารจัดการนำ
เงินของเราไปลงทุนสรางผลตอบแทนให กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนให
เลือกหลากหลาย อาทิ ลงทุนในตราสารหนี้ หุน ทองคำและสินทรัพยทาง
เลือกอื่นๆ มีใหเลือกทั้งการลงทุนในประเทศและในตางประเทศ ซึ่งมีระดับ
ความเสี่ยงตั้งแตความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงปานกลาง ไปจนถึงความเสี่ยงสูง
ดังนัน้ ควรศึกษาขอมูลการลงทุนใหเขาใจเปนอยางดีกอนตัดสินใจลงทุน
และควรเลือกกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงตามที่ตนเองรับไดและสอดคลอง
กับเปาหมายการลงทุน
จะเห็นการเปลี่ยนเงินออมมาเปนเงินลงทุนใหเงินงอกเงยขึ้น
นั้นมีหลากหลายวิธี ซึ่งการเลือกใชผลิตภัณฑทางการเงินในแตละแบบมี
ความเสีย่ งทีแ่ ตกตางกันออกไป ดังนัน้ การเลือกใชใหเหมาะกับไลฟสไตล
และเหมาะสมกับความเสีย่ งทีค่ ณ
ุ ยอมรับไดกเ็ ปนสิง่ จำเปนทีค่ วรใหความ
สำคัญและไมวาจะเลือกการลงทุนแบบไหนควรศึกษาขอมูลใหละเอียด
รวมถึงเงื่อนไขตางๆ ใหถี่ถวนกอนการตัดสินใจลงทุน ...
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ลงทุนลงทุน

3 Steps

ควรรูของมือใหมหัดลงทุน

ในการเร�่มตนลงทุนอาจเปนสิ�งที่ดูยุงยากสำหรับหลายคน สำหรับบทความนี้ จะเปนแนวทางเร�่มตนเพ�่อให
ผูลงทุน เขาใจภาพรวม ซ�่งจะทำใหมีความมั�นใจในการลงทุนมากข�้น และพัฒนาตนเองเปนผูที่ชำนาญในดานการลงทุน
ตอไปในอนาคต ซ�่งมีคำแนะนำดังนี้

1 เตร�ยมความพรอม และรูเปาหมายของตนเอง

การลงทุนนั้นคือ การสละความสุขในการใชจายปจจุบัน เพื่อจะไดรับผลประโยชนมากขึ้นในอนาคต
ดังนั้น เปาหมายของเงินลงทุนนั้นเปนสิ่งจำเปน เนื่องจากระยะเวลาในระหวางทางกอนจะถึงเปาหมาย จะได
บริหารจัดการเงินลงทุนไดอยางเหมาะสม กอนเริ่มลงทุนนั้นผูลงทุนควรจะตองมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินกอน ซึ่ง
หากเกิดเหตุไมคาดฝน จำเปนตองใชเงิน จะไดนำเงินสวนนี้มาใชกอนโดยไมกระทบกับเงินลงทุน โดยควรมีเงิน
สำรองเก็บไวในบัญชีออมทรัพย อยางนอย 6 เทาของคาใชจายรายเดือน
เมื่อมีเงินสำรองแลว คำถามตอมาที่ผูลงทุนตองตอบตัวเองใหได คือ เปาหมายการลงทุนคืออะไร ซึ่ง
คำตอบจะสงผลตอระยะเวลาการลงทุน และรูปแบบสินทรัพยที่สามารถเลือกลงทุนใหสอดคลองกับระยะเวลา
เชน การลงทุนเพื่อการเกษียณในอีกหลายสิบปขางหนา มีระยะเวลาการลงทุนมากกวา 10 ป อาจพิจารณา
เลือกหุนในสัดสวนที่มากกวาตราสารหนี้ แตถาเปนการลงทุนที่ระยะสั้น เชน ตองการลงทุนเพื่อมีเงินไวดาวน
รถยนต ในอีก 2 ปขางหนา อาจเลือกลงทุนในตราสารหนี้อยางเดียว เปนตน การกำหนดเปาหมายการ
ลงทุนนั้น ควรแบงระยะเปาหมายเปน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อชวยใหเราวางแผนไดครอบคลุม
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นทรัพยลงทุน
2 รูทัจ�งักดประเภทสิ
านผลตอบแทน และความเสี่ยง
สำหรับการลงทุนนั้น มีสินทรัพยลงทุนหลายอยางที่ใหผลตอบแทนที่ดี แตตองไมลืมวาผลตอบแทน
ที่ไดมานั้น แฝงดวยความไมแนนอน อาจจะมีบางชวงเวลาที่ไดผลตอบแทนมาก บางชวงอาจไดผลตอบแทน
นอย และถาผูล งทุนตองการผลตอบแทนจากการลงทุนสูง สิง่ ทีต่ ามมาก็คอื สินทรัพยลงทุนนัน้ ยอมมีความเสีย่ ง
สูงดวยเชนกัน สำหรับผูลงทุนมือใหม ควรทำความรูจักสินทรัพยลงทุนหลัก 3 ประเภทดังนี้
หุน เปนสินทรัพยการลงทุนที่เมื่อลงทุนไปแลวผูลงทุนจะมีฐานะเปนเจาของบริษัทที่เขาไปถือหุน
ทำใหมีสวนรวมในผลประกอบการของกิจการนั้น ๆ สำหรับผูลงทุนในหุนจะไดรับผลตอบแทนสองสวน คือ
ผลตอบแทนจากเงินปนผล (Dividend) ทีบ่ ริษทั จายออกมาเมือ่ บริษทั มีกำไร และผลตอบแทนกำไรสวนตางราคา
(Capital Gain) โดยราคาหุน อาจปรับตัวสูงขึน้ จากการเติบโตของบริษทั การเติบโตของกำไรในแตละป โดยหุน
ในแตละกลุมอุตสาหกรรมอาจไดหรือเสียประโยชนจากเหตุการณที่เกิดขึ้นที่แตกตางกัน
ตราสารหนี้ คือ การลงทุนที่ผูลงทุนจะมีสถานะเปนเจาหนี้ และผูออกตราสารมีสถานะเปนลูกหนี้
โดยจะไดรบั ผลตอบแทนเปน ดอกเบีย้ (Interest) ตามระยะเวลาทีก่ ำหนดไว และจะไดรบั
เงินตน (Principal) คืน เมื่อครบกำหนดอายุที่ระบุไวในสัญญา ตัวอยางตราสารหนี้ เชน พันธบัตร
รัฐบาล และหุนกูเอกชน โดยตราสารหนี้ถือวาเปนสินทรัพยลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ตามทฤษฎีการเงินแลว
ถาผูออกตราสารหนี้เปนรัฐบาล ผูลงทุนมีโอกาสสูญเสียเงินตนนอยมาก แตหากลงทุนในหุนกูของบริษัท
เอกชน แลวธุรกิจนั้นมีปญ
 หา ผูถ อื ตราสารหนีก้ จ็ ะมีลำดับสิทธิในการเรียกรองสินทรัพยของบริษทั กอนผูถ อื หุน
อยางไรก็ตามเพื่อปองกันปญหานี้ กอนลงทุนตองพิจารณาวาบริษัทที่เราจะไปลงทุนนั้นมีฐานะมั่นคง สามารถ
ชำระทั้งดอกเบี้ยและเงินตนคืนไดเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด
สินทรัพยลงทุนทางเลือก คือ สินทรัพยการลงทุนที่ไมใชทั้งหุน และตราสารหนี้ โดยอาจหมายถึง
การลงทุนในสินคาโภคภัณฑ ซึ่งเปนสินคาที่มีความเหมือนกัน ราคาจะขึ้นอยูกับอุปสงคอุปทานในตลาดโลก
โดยสินคาโภคภัณฑ อาทิ สินคาทางการเกษตร สินคาประเภทวัตถุดิบที่มาจากเหมืองแร และวัตถุดิบที่นำมา
ผลิตเปนพลังงาน ซึ่งแมวาจะมีความผันผวนสูงแตก็ชวยเพิ่มผลตอบแทนในชวงที่เศรษฐกิจกำลังฟนตัว และ
สินทรัพยลงทุนทางเลือกอีกอยางที่ควรรูจักคือ การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตางๆ ซึ่งจะนำเงินไป
ลงทุนใน อาคารสำนักงาน ศูนยการคา คลังสินคา เปนตน ซึ่งกองทุนเหลานี้จะมีรายไดจาก คาเชา เปนหลัก
ซึ่งเมื่อหักคาใชจายแลวจะนำเงินมาจายปนผลใหกับผูลงทุน ในสถานการณที่ดอกเบี้ยอยูในระดับต่ำ กองทุน
อสังหาฯ ที่มีรายไดคาเชาอยางสม่ำเสมอจะมีความนาสนใจ แตถา เมือ่ ไรทีด่ อกเบีย้ ปรับตัวสูงขึน้ อาจทำใหผถู อื
หนวยกองทุนอสังหาฯ ขาดทุนได เนื่องจากผูลงทุนอาจขายกองอสังหาฯ ไปลงทุนในพันธบัตร อีกทั้งความ
เสี่ยงของการลงทุนในอสังหาฯ นั้น ขึ้นอยูกับวาเปนอสังหาฯที่อยูในธุรกิจประเภทใด ซึ่งอาจมีความเสี่ยง
ใกลเคียงกับธุรกิจที่ใชอสังหาฯนั้นประกอบกิจการอยู

3 ควรรูว�ธีการลงทุน และประโยชนอื่นๆ ที่จะไดรับ

ผูลงทุนไมควรลงทุนในสินทรัพยใดสินทรัพยหนึ่งอยางเดียว เนื่องจากหากสินทรัพยนั้นมีมูลคาลดลง
อยางรวดเร็วจะไดไมกอใหเกิดความเสียหายมากเกินไป ดังนั้นควรมีการกระจายการลงทุน (Diversiﬁcation)
ซึ่งทำไดดวยการจัดสรรเงินไปลงทุนในสินทรัพยตาง ๆ (Asset Allocation) เพื่อลดความเสี่ยงของพอรตการ
ลงทุนโดยรวม โดยอาจเริ่มตนดวยเงินไมเยอะ โดยทยอยลงทุนดวยเงินจำนวนเทา ๆ กันในแตละเดือน หรือ
ที่เรียกวา DCA (Dollar Cost Average) ซึ่งเปนวิธีที่เริ่มไดไมยาก และเหมาะสำหรับผูเริ่มตน

สำหรับผูลงทุนที่มีรายไดถึงเกณฑที่ตองเสียภาษี อาจพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
ใหมากขึน้ เปนลำดับแรก เนือ่ งจากการลงทุนเหลานีน้ อกเหนือจากการไดผลตอบแทนจากการลงทุนแลว เงินลงทุนยังสามารถนำมาใชสทิ ธิลดหยอนภาษี
ไดอีกดวย ...
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กบข. ควารางวัลองคกรตนแบบ
ดานสิทธิมนุษยชน ป 2564 ระดับดีเดน
ตอกย้ำบทบาทมุงสูการเปนองคกรยั�งยืน
กบข. เขารับการประเมินองคกรตนแบบดานสิทธิมนุษยชนครัง� แรก
ควารางวัลดีเดน ประเภทองคกรภาครัฐ เผยภารกิจองคกรภายใต
หลักการ “เสมอภาค เปนธรรม และไมเลือกปฎิบัติ” ครอบคลุม
ทุกมิติตามมาตรฐานสากล มุงขับเคลื่อน กบข. สูการเปนองคกร
ยั�งยืน
ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุน
บำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) เปดเผยวา กบข. ไดรบั รางวัลองคกร
ตนแบบดานสิทธิมนุษยชน ประจำป 2564 ในระดับดีเดน ประเภทองคกร
ภาครัฐ จัดโดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเปน 1 ใน 31 องคกร
ภาครัฐทีไ่ ดรบั รางวัล จากการประเมินองคกรทัว่ ประเทศ โดย กบข. เขารวม
รับการประเมินองคกรตนแบบดานสิทธิมนุษยชนเปนปแรก
สำหรับเกณฑการประเมินไดพิจารณาจากการดำเนินงานของ
องคกรตามภารกิจทีเ่ คารพในหลักการสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ เปนแบบอยาง
ที่ดีใหกับองคกรอืน่ เพือ่ เสริมสรางสังคมแหงการเคารพสิทธิมนุษยชนอยาง
ยั่งยืน ซึ่ง กบข. ไดดำเนินภารกิจขององคกรภายใตหลักการ “เสมอภาค
เปนธรรม และไมเลือกปฎิบตั ”ิ ครอบคลุมหวงโซอปุ ทานทุกมิติ อาทิ สมาชิก
กบข. พนักงาน พันธมิตรธุรกิจ และสังคม

กบข. มุงมั่นผลักดันการดำเนินงานดานสิทธิมนุษยชน โดยให
ความสำคัญและเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนและหลักปฏิบตั ขิ องสหประชาชาติวา ดวยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
(United Nations Guiding Principles on Business and Human
Rights : UNGPs) ที่เนนย้ำในเสาหลัก 3 ประการ ไดแก การคุมครอง
การเคารพ และการเยียวยา อีกทั้งยังบูรณาการหลักสิทธิมนุษยชนในทุก
ภาคสวน โดยกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตรองคกร ตลอดจนนำไป
ปฏิบัติ ทั้งในดานการบริหารจัดการลงทุน การบริการงานสมาชิก ตลอดจน
การบริหารองคกร เพื่อสรางกระบวนการบริหารจัดการดานสิทธิมนุษยชน
ในกิจการขององคกรทุกกระบวนการใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ กบข. เชื่อวา การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและสิทธิ
มนุษยชนที่ดีจะนำมาสูความมีศักดิ์ศรี ตลอดจนความนาเชื่อถือขององคกร
อันเปนปจจัยสำคัญทีจ่ ะนำองคกรไปสูก ารเปนองคกรทีย่ ง่ั ยืน (Sustainable
Organization) อีกทั้งยังเปนพลังเสริมสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดลอมใหกบั ประเทศและสังคมโลก ซึง่ เปนกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
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กบข. รวมพลังนักลงทุนสถาบันและธนาคาร
รวม 43 ราย ประกาศเจตนารมณรวมลงนาม
“Sustainable Thailand 2021”
มุงผลักดันธุรกิจการเง�นไทยสูการพัฒนา
ประเทศที่ยั�งยืน
กบข. รวมกับนักลงทุนสถาบันและภาคธนาคาร ประกาศ
เจตนารมณ “Sustainable Thailand 2021” สนับสนุนการนำ
หลักการลงทุนอยางรับผิดชอบ และหลักการการธนาคารที่มี
ความรับผิดชอบ มาใชเปนกรอบในการดำเนินงาน มุงขับเคลื่อน
ประเทศไทยสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั�งยืน (SDGs)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง
ในฐานะประธานและสักขีพยานในการประกาศเจตนารมณความรวมมือ
“Sustainable Thailand” ในครัง้ นี้ กลาววา กระทรวงการคลังมุง มัน่ สราง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและยืดหยุนมาโดยตลอด ผานนโยบายทางการคลังทั้งใน
ระยะสัน้ และระยะยาว รวมถึงในชวงการแพรระบาดใหญของโควิด-19 ซึง่
เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบนั้น รัฐบาลไดควบคุมการแพรระบาดอยาง
รวดเร็ว และจัดสรรทรัพยากรทางการคลังและการเงินทีจ่ ำเปนทัง้ หมด เพือ่
สนับสนุนระบบการรักษาพยาบาล และบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
และภาคธุรกิจ ผานหลากหลายโครงการ เชน คนละครึง่ ยิง่ ใชยง่ิ ได เปนตน
เพื่อรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศไว โดยคาดการณวาในป 2564
เศรษฐกิจจะเติบโตที่รอยละ 1.3 และจะปรับตัวขึ้นไปอยูที่รอยละ 4-5
ในป 2565
สำหรับโครงการ “Sustainable Thailand 2021” เปนความ
รวมมือระหวางภาครัฐ นักลงทุนสถาบัน และธนาคาร ซึ่งความรวมมือใน
ครั้งนี้จะชวยผลักดันภาคธุรกิจการเงินการลงทุนของไทย ใหนำหลักการ
ลงทุนอยางรับผิดชอบ (PRI) และหลักการการธนาคารที่มีความรับผิดชอบ
(PRB) มาใชเปนกรอบในการดำเนินงาน ซึง่ นับเปนกาวสำคัญในการสงเสริม
ใหภาคการเงินและการลงทุนของไทยแข็งแรง พัฒนาไปสูความยั่งยืนใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก

ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ (กบข.) เปดเผยวา การรวมลงนามในครั้งนี้ เกิดจาก
ความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ นักลงทุนสถาบัน และธุรกิจธนาคาร รวม
43 ราย ทีม่ สี นิ ทรัพยภายใตการบริหารรวมกันกวา 40.18 ลานลานบาท เพือ่
รวมกันผลักดันการดำเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบ ครอบคลุมทุกมิติและเปน
ไปตามมาตรฐานสากล (Sustainable Finance) ซึ่งเปนกลไกสำคัญอันจะ
นำไปสูการสรางความแข็งแกรงของเศรษฐกิจไทย และบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาทีย่ ง่ั ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) สำหรับสาระ
สำคัญของความรวมมือ คือ การดำเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบสอดรับกับ
ความตกลงปฏิญญาปารีส (Paris Agreement) วาดวยความรับผิดชอบ
รวมกันตอภัยคุกคามจากความเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ตลอดจนมุง มัน่
พัฒนากระบวนการดำเนินงานและธุรกิจสูความยั่งยืน อันจะสงผลกระทบ
เชิงบวกตอทุกหวงโซอุปทาน
อนึ่ง กบข. ในฐานะนักลงทุนสถาบัน ที่มีมูลคาสินทรัพยลงทุน
ทั่วโลกกวา 1.1 ลานลานบาท ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญที่นอกเหนือจาก
การสรางผลตอบแทนการลงทุนระยะยาวใหกบั สมาชิกขาราชการมีเงินออม
ในวัยเกษียณที่เพียงพอ หากแตตองคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและ
สิง่ แวดลอม และตองสงเสริมการลงทุนในกิจการทีย่ ดึ ถือในหลักธรรมาภิบาล
ควบคูไ ปดวย (Doing well while doing good) อันจะนำไปสูก ารขับเคลือ่ น
การลงทุนอยางรับผิดชอบ ตลอดจนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางยั่งยืน (Sustainable Economic and Social Development)
สอดคลองกับเจตนารมณของ กบข. ในการเปนผูน ำและผูร เิ ริม่ นวัตกรรมการ
ดานการลงทุนโดยคำนึงถึงปจจัยดาน ESG (Leader in ESG Investing &
Initiatives in Thailand)
การลงนามประกาศเจตจำนง “Sustainable Thailand”
ในครั้งนี้ เปนสวนหนึ่งของงาน Sustainable Thailand 2021 จัดโดย
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) รวมกับกระทรวงการคลัง องคการ
สหประชาชาติ ธนาคารแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
ธนาคารกสิกรไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
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กบข. เผยผลงานคร�ง่ ปแรก สรางผลตอบแทน
ลงทุนรอยละ 3.68 มั�นใจกลยุทธกระจาย
ความเสี่ยงเนนลงทุนสินทรัพยเติบโต
มองคร�่งปหลังเศรษฐกิจทั�วโลกฟ��นตัว
กบข. เผยผลตอบแทนการลงทุนแผนหลักในชวงคร�่ง
ปแรก กองทุ น สามารถสร า งผลตอบแทนได 3.68% สะท อ น
กลยุ ท ธ ก ระจายความเสี ่ ย งโดยเน น ลงทุ น สิ น ทรั พ ย เ ติ บ โต
(Growth assets) คาดคร�ง่ ปหลังเศรษฐกิจทัว� โลกฟ�น� ตัวตอเนือ่ ง
ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ (กบข.) เปดเผยวา ผลการลงทุนของ กบข. ในชวงครึง่
ปแรกของป 2564 (ม.ค. - มิ.ย. 2564) กบข. สามารถสรางผลตอบแทน
แผนหลัก (กอนหักคาใชจา ย) สูงถึง 3.68% โดยสินทรัพยทส่ี ามารถสราง
ผลตอบแทนไดสูงสุด 3 อันดับ ประกอบดวย สินคาโภคภัณฑ 26.2%
ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแลว 13.1% และตราสารทุนไทย 9.0% สะทอน
การวางกลยุทธที่มุงเนนลงทุนสินทรัพยเติบโต ซึ่งไดรับอานิสงสจากการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจขนาดใหญอยางสหรัฐอเมริกา
“ชวงไตรมาส 2 การลงทุนทั่วโลกเริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะ
สหรัฐฯ และยุโรป จากเม็ดเงินจำนวนมากทีอ่ ดั ฉีดเขาสูร ะบบ เสริมดวยนโยบาย
กระตุน เศรษฐกิจจากภาครัฐดานโครงสรางพืน้ ฐาน ทำใหราคาสินคาโภคภัณฑ
ทุกกลุม ไดรบั อานิสงสไปดวย สอดรับกับกลยุทธการลงทุนของ กบข. ทีม่ กี าร
กระจายการลงทุนไปในตราสารทุนตลาดพัฒนาแลว” ดร.ศรีกัญญา กลาว
สำหรับแนวโนมทิศทางเศรษฐกิจในชวงครึ่งหลังของป 2564
กบข. มองวา เศรษฐกิจทั่วโลกฟนตัวตอเนื่อง โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนา
แลว แตยงั มีปจ จัยเสีย่ งทีย่ งั คงตองจับตามองคือ แผนการบริหารจัดการสภาพ
คลองในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ (Tapering) แนวโนมการประกาศปรับ
ขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายของเฟด และทิศทางของ yield พันธบัตรระยะยาว
อายุ 10 ป ซึง่ อาจจะสงผลกระทบโดยตรงตอตลาดทุนและตลาดเงินทัว่ โลก
นอกจากนี้ การฟนตัวทางเศรษฐกิจสงผลใหอัตราเงินเฟอสูงขึ้น ทำใหความ
สำคัญของกลยุทธกระจายความเสี่ยงมีความจำเปนอยางมาก กบข. จึงวาง
กลยุทธการลงทุนโดยปรับลดระยะเวลาการถือครองพันธบัตรเพื่อปองกัน
ความเสี่ยง และปรับลดอัตราการปองกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อใหสอดคลองกับมุมมองเงินบาทที่ออนคาลง
ทั้งนี้คาดการณวาในไตรมาส 4 ปนี้ ตัวเลขการสงออกของไทยที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการฟนตัวของประเทศคูคา อาจสงผลใหคาเงินบาทของ
ไทยแข็งคาขึ้นมาได ผนวกกับเปนชวงที่ไทยจะมีการฉีดวัคซีนปองกันโควิด
-19 ใหกับประชาชนไดมากขึ้น และในป 2565 นักทองเที่ยวจะเริ่มกลับเขา
มาในประเทศได ปจจัยเหลานี้จะทำใหคาเงินบาทแข็งคาขึ้น และเศรษฐกิจ
จะกลับมาขับเคลื่อนไดอีกครั้ง

กบข. มองเศรษฐกิจจ�นชะลอตัวระยะสั�น
มั�นใจระยะยาวยังคงแข�งแกรง
กบข. มองเศรษฐกิจจ�นชะลอตัวระยะสั�นจากผลกระทบ
โคว�ดและมาตรการภาครัฐมัน� ใจแข�งแกรงในระยะยาวจากการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจเพ�่อความยั�งยืน
ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุน
บำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) เปดเผยวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของจีนเริม่ สงสัญญาณชะลอตัวตอเนื่อง ซึ่งเปนการสะทอนจากผลกระทบ
ของ หลายสาเหตุสำคัญ ไดแก 1) มาตรการล็อกดาวนครั้งใหม ภายหลัง
จากพบการแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 สายพันธุเ ดลตาในประเทศ 2)
การบริโภคภาคเอกชนและครัวเรือนแข็งแกรงนอยกวาหลายปกอ นหนา โดย
เฉพาะแนวโนมเศรษฐกิจหลังจากเกิดความกังวล China hard landing
ในป 2558 3) นโยบายลดปริมาณหนี้ (Deleveraging) และ 4) การจัด
ระเบียบและนโยบายการควบคุมของภาครัฐ (Regulatory Crackdown)
ตอบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญในหลายภาคอุตสาหกรรม อาทิ ธุรกิจการ
เงิน ธุรกิจ e-commerce ธุรกิจการศึกษา และธุรกิจเกมออนไลน เปนตน
อยางไรก็ตาม ธนาคารกลางจีน (PBoC) เริ่มผอนคลายนโยบาย
การเงินอีกครั้ง เพื่อเสริมสภาพคลองในระบบเศรษฐกิจ โดยปรับลดอัตรา
สวนสำรองขั้นต่ำในการดำรงสินทรัพยสภาพคลองของธนาคาร (Reserve
Requirement Ratio หรือ RRR) ลง 0.5% สงผลใหมีเม็ดเงินอัดฉีดเขาสู
ระบบการเงินประมาณ 1 ลานลานหยวน หรือประมาณ 150,000 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งเปนการรับมือตอภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงไดอยาง
ทันทวงที ในขณะทีส่ ถานการณผตู ดิ เชือ้ โควิด-19 ในจีนเริม่ ปรับลดลงอยาง
มีนัยสำคัญ ทำใหคาดวารัฐบาลจีนอาจจะทยอยปรับลดความเขมงวด
มาตรการล็อกดาวนในระยะถัดไป รวมทั้งคาดวารัฐบาลจีนอาจจะออก
มาตรการทางการคลังระยะยาว เชน โครงสรางพื้นฐาน เพิ่มเติม รวมถึง
อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Medium-Term Lending Facility :
MLF) ตามดวยอัตราดอกเบี้ยเงินกู (Loan Prime Rate : LPR) ทั้งอายุ
ระยะสั้นและกลาง เพื่อใหสอดคลองกับการปรับลด RRR ในลำดับถัดไป
สำหรับมุมมองการลงทุน กบข. มองวา เศรษฐกิจจีนชะลอตัวใน
ระยะสั้น แตระยะยาวยังคงเติบโตแข็งแกรงจากนโยบายของภาครัฐที่มุง
สรางความเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยัง่ ยืน โดยมีการลดความเสีย่ งดานสิน
เชื่อในระดับมหภาคใหอยูในระดับที่ยั่งยืน ลดการผูกขาดในการทำธุรกิจ
ของบริษัทรายใหญ เพิ่มการแขงขันอยางเปนธรรม ลดความไมเทาเทียม
เพิ่มความเขมงวดตอความปลอดภัยของขอมูลผูบริโภค ตลอดจนเพิ่มการ
เติบโตอยางมีสวนรวม (Inclusive Growth) และ มีความมั่นคงรวมกัน
(Common Prosperity)

16

สมาช�ก กบข. ยื่นขอรับเง�นเกษ�ยณคืนไดแลว
วันนี้ กบข. มั�นใจพรอมจายเง�นคืนรวดเร�ว
เร�่มเดือนตุลาคมนี้
กบข. แจงสมาช�กสามารถยืน่ ขอรับเง�นเกษ�ยณคืนลวงหนา
ไดแลว และจะไดรบั เง�นคืนภายใน 7 วันทำการหลังตรวจสอบเอกสาร
เร�ยบรอย พรอมเสนอทางเลือกบร�หารเง�นออมสรางผลตอบแทน
ตอเนื่องดวยบร�การออมตอ
ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ (กบข.) กลาววา สมาชิก กบข. ที่กำลังจะเกษียณอายุ
ราชการ ณ สิ้นปงบประมาณ 2564 หรือในวันที่ 30 กันยายนนี้ กวา 23,000
ราย สามารถแจงความประสงคขอรับเงิน กบข. ไดแลว โดยสามารถยื่นเรื่อง
ขอรับเงินคืนได 2 ชองทาง คือ 1) แจงความประสงคผา นระบบ e-Filing และ
2) แจงความประสงคผานหนวยงานตนสังกัด พรอมกรอกแบบ กบข. รง
008/1/2555 โดย กบข. มัน่ ใจจะสามารถจายเงินคืนแกสมาชิกไดภายใน 7 วัน
ทำการ หลังจากที่ไดรับเอกสารและตรวจสอบขอมูลถูกตองครบถวน และ
ประกาศเกษียณอายุราชการมีผลบังคับใช
สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินและติดตามสถานะการขอรับ
เงินคืนไดอยางสะดวกรวดเร็วผานทาง My GPF Application เมนูบัญชีของ
ฉัน และ เมนูคุยกับบอท พิมพคำวา ขอรับเงินคืน จากนั้นเลือกเมนู ติดตาม
สถานะขอรับเงินคืน นอกจากนี้สมาชิกยังคงไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
เนื่องจากเงินกอนที่ไดรับจาก กบข. นั้น จะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา

ดร.ศรีกัญญา กลาวเพิ่มเติมวา สำหรับสมาชิกที่ยังไมมีแผนใช
เงินกอนทันทีหลังเกษียณ กบข. ขอเสนอทางเลือกบริหารเงินออม ดวย
“บริการออมตอกับ กบข.” ซึ่งจะมีเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญดานการลงทุนของ
กบข. บริหารเงินลงทุนเพื่อสรางผลตอบแทนใหกับเงินออมของสมาชิกอยาง
ตอเนื่องเมื่อเกษียณ สมาชิกสามารถแจงความประสงคเลือกใชบริการออมตอ
ได 4 รูปแบบ ดังนี้ 1) ออมตอทั้งจำนวน 2) ทยอยรับเงินเปนงวดๆ ไดแก
รายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน หรือรายป 3) ขอรับเงินบางสวน ทีเ่ หลือ
ให กบข. บริหารตอ และ 4) ขอรับเงินบางสวน ทีเ่ หลือทยอยรับเงินเปนงวดๆ
พรอมทั้งสามารถแจงเปลี่ยนรูปแบบการออมตอไดปละ 2 ครั้ง ผาน My GPF
Application เมนู “ออมตอ”
ทั้งนี้ สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดบริการออมตอเพิ่มเติมที่
เว็บไซต กบข. หรือสอบถามขอมูลไดที่ GPF Contact Center โทร. 1179
Facebook กบข. หรือ Line กบข. พิมพคนหาไอดี @gpfcommunity
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WOW

สายมูตอ งมา!

รวมความเช�อ่ …เคร�อ่ งรางชวยใหการงานราบร�น่

ไมไดดวยเลห ก็เอาดวยกล ไมไดดวยมนต ก็เอาดวยคาถา สำหรับสาวกสายมูแลวคงไมมีใครไมเคยไดยินสำนวนที่วานี้ เพราะเปนสำนวนที่
ชางสะทอนความคิดความเช�่อเร�่องราวเหนือธรรมชาติที่ว�ทยาศาสตรมิอาจพ�สูจน ไดอยางชัดเจนจร�ง ๆ เร�ยกไดวาเปนความเช�่อเฉพาะบุคคล
ทีต่ อ งใชความศรัทธาและใจลวน ๆ คอลัมน WOW ฉบับนีจ้ ง� ขอแกะรอยตามหาเคร�อ่ งรางทีว่ า กันวา…เมือ่ นำมาเปนเคร�อ่ งยึดเหนีย่ วจ�ตใจแลว
ก็จะสามารถชวยดลบันดาลใหการงานราบร�่นผานพนอุปสรรคตาง ๆ ไปสูความสำเร�จได มาดูวามีอะไรกันบาง

แมลงภูคำหลวง

เปนเครื่องรางยอดนิยมในหมูของมือใหมหัดบูชา รูปรางหนาตาของแมลงภูคำหลวงไมไดนากลัวเหมือนชิ้นอื่น ๆ แตกลับ
ชวนใหนา ซือ้ มาสะสมไวและพกติดไดอกี ดวย เพราะดวยสีทม่ี คี วามงดงามราวกับเครือ่ งประดับทำใหหลาย ๆ คนเห็นแลว
เปนตองอยากได ที่สำคัญเปนวัตถุมงคลที่ครบเครื่อง เชื่อวาสามารถชวยไดทุกดานไมวาจะเปนการงาน การเงิน ความรัก
โชคลาภ แมกระทั่งสามารถปกปองคุมครองภัยอันตรายจากคนที่คิดรายใหออกไปจากเราดวย
ภาพ: www.naturalamulet.com

แปดเซ�ยนราชาโชค

มีความนาสนใจเปนอยางมาก เพราะสะดุดตาดวยดีไซดและสีสันที่เกิดจากเนื้อวาน แมเหมือนเปนเครื่องประดับธรรมดา
แตกลับแฝงไปดวยพลังที่เชื่อวาชวยสงเสริมเรื่องโชคสำหรับคนที่กำลังเริ่มตนทำธุรกิจหรือสรางแบรนดเปนของตัวเอง
ตองบูชา เพราะเหลาแปดเซียนราชาโชคจะคอยชวยอุปถัมภคม้ั จุนนำใหผา นอุปสรรคไปไดงา ยดวยดี นอกจากนีย้ งั เกือ้ หนุน
ธุรกิจการคา การเงินใหมั่งคั่งร่ำรวย ดวยเลข 8 มีความหมายทางสายมูเตลูสื่อถึงความโชคดี
ภาพ: www.natbay.com

ดวงตาสวรรค หร�อ ดวงตาสีฟาแหงตุรกี
เหมาะมากสำหรับคนที่ตองใชไอเดียความคิด เพื่อสรางสรรคงานออกมาตลอดเวลา หากกำลังรูสึกนึกไมออกหรือเจอ
หนทางตัน เชื่อวาบูชาดวงตาสวรรคจะทำใหเกิดความคิดใหม ๆ เหมือนดวงตาที่เปดกวางที่ชวยใหเห็นชองทางมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังชวยเรื่องการพูดคุยเจรจา คาขาย และยังปกปองใหพนภัยจากสิ่งชั่วรายสมกับชื่อดวงตาจากสวรรค
ภาพ: www.amazon.in

เตาทอง

หลายคนอาจคิดวาเตาทองเปนของตั้งโชวเก ๆ ชิ้นหนึ่งในหองทำงาน แตหลายคนกลับมีเหตุผลที่นำมาวางไว เพราะตาม
ตำนานในยุคกลางของยุโรป เตาทองมีความเกีย่ วของกับการสวดออนวอนตอพระแมมารี และเตาทองเปนแมลงทีพ่ ระแม
มารีสงมาเพื่อกำจัดศัตรูพืชอยางเพลี้ย จึงเชื่อวาเตาทองสามารถชวยบรรเทาความหายนะของพืชผลทางการเกษตรได
ซึ่งในปจจุบันไดรับความนิยมนำมาเปนเครื่องรางนำโชคในการทำงานดวย
ภาพ: www.fineartamerica.com

เกือกมา

เคล็ดลับคือตองไดมาจากมาจริงๆ หรือไดมาจากมาทีเ่ ขาวินหรือชนะในสนามแขงแลว อาจจะดูเปนของหายากและดูแปลก
ที่จะนำมาใชเปนเครื่องราง แตวากันวาเกือกมาเปนสัญลักษณที่นำมาซึ่งความโชคดี เชื่อวาใครที่มีไวในครอบครองจะชวย
เสริมโชคลาภ และความสำเร็จ วาแลว...ก็ลองแขวนเกือกมาไวใกล ๆ โตะทำงานดูสิ!
ภาพ: www.horonumber.com

นี่เปนเพียงบางสวนสำหรับเครื่องรางยอดนิยมดานการงาน ที่คัดมาใหสายมูไดพอหอมปากหอมคอ และอาจกำลัง
มองหาเพื่อจับจองเปนเจาของ อยางไรก็ตามอยาลืมวา...แมเราจะมีเครื่องรางของขลังพกไวขางกาย แตถาหากมัว
รอใหความสำเร็จใหเกิดขึ้นเองโดยปราศจากความเพียรพยายามใด ๆ แลว ความสำเร็จก็คงไมอาจเกิดขึ้นได ! ...
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เร�่องทายเลม
โดย กรุงศร� ออโต

3 เร�อ่ งชวนรู

กอนเลือกซ�อ้ รถยนตมอื สอง
ในชวงที่การเวนระยะหางทางสังคม
ยังเปนเร�่องสำคัญ แตเลี่ยงไมไดที่
ต อ งเดิ น ทางสั ญ จรไปยั ง ที ่ ต  า งๆ
แนวโนมการใชรถยนตสวนตัวบน
ถนนในปจจุบันจ�งเพ��มมากข�้น ทวา
สถานการณทางเศรษฐกิจยังมีความ
ผันผวน หากใครกำลังมองหายาน
พาหนะสวนตัวเพ�อ่ ใชในช�วต� ประจำวัน
“รถยนตมือสอง” จ�งเปนตัวเลือกที่
มีความคุมคา คุมราคา แตจะเลือก
อย า งไรให อ ุ  น ใจ “กรุ ง ศร� ออโต ”
ขอแนะนำ 3 เร�อ่ งชวนรู ใหสงั เกตกัน
กอนเลือกซ�้อรถยนตมือสอง

เลขไมล ไมใชคำตอบสุดทาย
เมื่อใดก็ตามทีเ่ ห็นรถทีถ่ กู ใจ และมีเลขไมลนอ ยนิด อยาเพิง่ เทใหทง้ั ใจ หันมาสนใจคันทีเ่ ลขไมลเยอะขึน้
มาบาง เพราะถึงจะผานการใชงานมานาน แตอาจไดรับการดูแลและบำรุงรักษาจากเจาของเกาอยางดี
ก็เปนได การตัดสินใจเลือกรถยนตมือสองสักคัน ตองมีหลายปจจัย ทั้งเลขไมล และสภาพรถทั้งภายใน
และภายนอก รวมถึงสมรรถนะหลังการทดลองขับ และประวัติการใชรถที่สามารถตรวจสอบได เพื่อให
มั่นใจวา รถคันที่เล็งไว คือคันที่ใชที่สุด

สภาพภายนอก ไมไดบอกทุกอยาง
การสองดูสีตัวถัง และเคาะกระโปรงรถ คือเช็กลิสตอันดับตนๆ ในการเลือกรถมือสอง แตปจจุบัน
เทคโนโลยีการซอมตัวถังรถกาวไกลไปมาก ความเชื่อที่วา “เมื่อเคาะที่ตัวถังรถ เสียงตองกองกังวานใส
ไมทบึ และหนัก” อาจไมสามารถการันตีสภาพรถทีด่ ไี ด สมัยนีก้ ารเปลีย่ นชิน้ สวนภายนอกทัง้ ชิน้ ดูเหมือน
จะคุม คากวาการทำสีเฉพาะจุด แตกส็ ามารถสังเกตไดไมยาก หากมีการเปลีย่ นชิน้ สวนภายนอกมา สีของ
ตัวรถทัง้ คันจะไมสม่ำเสมอ เพราะรถทีผ่ า นการใชงานมา สียอ มซีดจางไปบาง ไมเงาวับสะทอนเหมือนใหม
ผูซื้อจึงตองไมวางใจกับสภาพภายนอกรถ เพียงอยางเดียว

ดูรถไมเปน ไมใชปญ
 หา
หากไมมีความรูเรื่องรถ การหาชางที่ไวใจเพื่อชวยตรวจสอบรถมือสองนั้นเปนหนึ่งทางเลือกที่มักทำกัน
ไมใชวาการไปเต็นทรถคนเดียวแลวจะรูสึกโดดเดี่ยว แตการมีผูเชี่ยวชาญทำใหเราอุนใจได ปจจุบัน
ผูประกอบการรถยนตมือสองมีมาตรฐานการจัดการเต็นทรถในหลายดาน ไมวาจะเปนการคัดสรร
รถยนตที่มีคุณภาพ บริการหลังการขายที่เทียบเทาศูนยบริการรถยนตปายแดง รวมถึงการรับประกัน
คุณภาพรถ ดังนั้น หากใครที่กำลังเล็งรถยนตมือสอง แตขาดชางคูใจ ขอใหคลายความกังวล
3 เรื่องชวนรูเกี่ยวกับการซื้อรถยนตมือสองนี้ สะทอนใหเห็นถึงเทคโนโลยีหรือมาตรฐานในการให
บริการที่พัฒนาไปตามยุคสมัย ดังนั้น ใครที่กำลังจะเลือกซื้อรถยนตมือสอง อยาลืมศึกษาขอมูลให
ถี่ถวน เพื่อใหมั่นใจไดวารถที่ไดจับจองมาเปนเจาของนั้นตรงกับความตองการ ตอบโจทยทุกความ
สุขในการใชรถของเรานั่นเอง
สำหรับใครอยากเพ��มความมั�นใจในการเปนเจาของรถยนตมือสอง กรุงศร� ออโต เสนอโปรแกรม
ขยายเวลารับประกันอะไหลรถยนต (Krungsri Extended Warranty) แกลูกคาที่สมัครสินเช�่อ
“กรุงศร� ยูสด คาร” ซ�่งมีสิทธิประโยชนดังนี้
รับประกันเคร�่องยนต เกียร ชวงลาง หร�อ ช�้นสวนอื่น ๆ ตามที่กำหนด
เขารับการซอมที่ศูนยบร�การมาตรฐานรถใหม ตามยี่หอรถยนตคันที่ซ�้อได
ขยายเวลารับประกันรถยนตนานสุงสุด 2 ป หร�อ 70,000 กม.
“สมาชิก กบข. สามารถเลือกใชบริการสินเชื่อของกรุงศรี ออโต พรอมรับคำปรึกษาทั้งเรื่องรถและ
เรือ่ งเงิน ชวยใหเรือ่ งเงินเปนเรือ่ งงาย ผานสาขากรุงศรี ออโต 51 สาขาทัว่ ประเทศ รวมทัง้ สาขาของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ หรือติดตอ "กรุงศรี ออโต คอล เซ็นเตอร" โทร 02-740-7400
กด 1 ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ www.krungsriauto.com www.facebook.com/krungsriauto
หรือแอปพลิเคชัน GO Application by Krungsri Auto”

@GPFcommunity

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

www.gpf.or.th

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

