วารสาร กบข.
Jul 2021

กบข. ปรับการลงทุน-ทำงาน

สู COVID-19

ความคืบหนาการเสนอแก ไขกฎหมาย กบข.
เพ�่อเพ��มโอกาสทว�คาเง�นออมใหกับสมาชิก

เล�อกซื้อประกันโคว�ด-วัคซีน
อยางไรดี?

กองทุนหุนตางประเทศ
โอกาสและความเส�่ยงของนักลงทุน
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Deal 4 You

ประกันโคว�ด+servishero
ทำความสะอาดบานฆาเชื้อ
กบข. ปรับการลงทุน-ทำงาน
สู COVID-19

เล�อกซื้อประกันโคว�ด-วัคซีน
อยางไรดี?

ลงทุนลงทุน

กองทุนหุนตางประเทศ
โอกาสและความเส�่ยงของนักลงทุน

WOW

เตร�ยมตัวใหพรอมกอนฉีดวัคซีน
COVID-19

เร�่องทายเลม

รถส�ไหน ใชเทรนดนาจับตา

คุยกับกองบรรณาธิการ

ความคืบหนาการเสนอแก ไขกฎหมาย กบข.
เพ�่อเพ��มโอกาสทว�คาเง�นออมใหกับสมาชิก

วารสาร กบข.
Jul 2021

กบข. ปรับการลงทุน-ทำงาน

สู COVID-19

ความคืบหนาการเสนอแก ไขกฎหมาย กบข.
เพ�่อเพ��มโอกาสทว�คาเง�นออมใหกับสมาชิก

เล�อกซื้อประกันโคว�ด-วัคซีน
อยางไรดี?

กองทุนหุนตางประเทศ
โอกาสและความเส�่ยงของนักลงทุน

JULY 2021
ไวรัส COVID-19 ยังเปนปญหาใหญ ที่ประเทศไทย
กำลังเรงแกไข เพื่อหวังใหเศรษฐกิจกลับมาฟนตัวไดอยาง
โดยเร็ว กองบรรณาธิการ วารสาร กบข. ขอสงกำลังใจให
ทุกฝาย และเราจะผานพนวิกฤตนี้ไปดวยกัน
หากผูอานอยากซื้อประกันโควิด ลองอานคอลัมน
money buddy เลือกซือ้ ประกันโควิด-วัคซีน อยางไรดี?
ที่ไดนำขอมูล แนวทางการเลือกซื้อประกัน เพื่อใหตรงกับ
ความตองการของตัวเอง เพราะการซื้อประกันที่สามารถ
คุมครองไดทั้งโควิด-19 และการแพวัคซีนจึงเปนอีกหนึ่ง
ทางเลือก เพือ่ ความสบายใจและชวยลดความกังวลตอความ
เสียหายหรือภาระคาใชจา ยทีเ่ กิดจากการรักษาพยาบาล
สำหรั บ วารสารฉบั บ นี ้ ได ร วบรวมความน า สนใจ
มากมาย ทัง้ กองทุนหุน ตางประเทศ โอกาสและความเสีย่ ง
ของนักลงทุน ในคอลัมนลงทุนลงทุน ที่ไดมีคำแนะนำ
สำหรับการกระจายการลงทุนไปยังตางประเทศที่มีกลุม
ธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเติบโตสูง จะสรางโอกาส
ใหกับผูลงทุนมากกวาการลงทุนแคภายในประเทศเทานั้น
คอลัมน GPF EXPERIENCE ไดรายงานความคืบหนา
การเสนอแกไขกฎหมาย กบข. เพื่อเพิ่มโอกาสทวีคาเงิน
ออมใหกบั สมาชิก ซึง่ เปนการอัปเดตขอมูลใหสมาชิก กบข.
ไดรับทราบ
กองบรรณาธิการ

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

พ�รทัศน ชัยอภินันทิมา
ว�รญา พ�สุทธิ์พ�บูลวงศ
ชนษ�ชนก อยูชมวงษ�
สุนทร�ยา ชางดำ
ชาญว�ทย ลัภโต
ปรัชญาภรณ มกุลพานิช
ดวงช�ว�นด ยุวนะเตมีย
กัญญา ศิร�วราดร
ศุทธว�ร มงคลสินธุ
ประภาวรรณ ทองไข
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ความคืบหนา
การเสนอแกไขกฎหมาย กบข.
เพ�่อเพ��มโอกาสทว�คาเง�นออมใหกับสมาช�ก
หลังจากที่ กบข. ไดกำหนดแผนยุทธศาสตรดา นสมาชิก ป พ.ศ. 2564-2566 โดยมีหนึง่ ในแผนงานทีส่ ำคัญ คือ การแกกฎหมาย กบข.
เพื่อเพิ่มโอกาสทวีคาเงินออมใหกับสมาชิก ซึ่งไดเรงดำเนินการมาตั้งแตปลายป 2563 เปนตนมา หลังจากการยื่นเสนอประเด็นแกไขกฎหมาย
ตอคณะกรรมการ กบข. ดวยการเก็บรวมรวมขอมูลสวนหนึ่งจากความคิดเห็นและขอเสนอแนะของสมาชิกในชวงหลายปที่ผานมา ไมวาจะเปน
การเพิม่ อัตราการออมของเงินสะสมสวนเพิม่ และการนำเงินในสวนทีร่ ฐั ให ไดแก เงินประเดิม และเงินชดเชย ทีป่ จ จุบนั กฎหมายกำหนดใหลงทุน
อยูในแผนหลักสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนไดนั้น ทำใหในชวงหลายปที่ผานมามีสมาชิกหลายทานติดตามการดำเนินงาน และสอบถามเขามา
อยางตอเนื่องเกี่ยวกับสาระสำคัญของการแกไขกฎหมายในครั้งนี้วามีอะไรบาง ความคืบหนาของการดำเนินการเปนอยางไร และกฎหมายจะมี
ผลบังคับใชเมื่อใด วารสาร กบข. ฉบับนี้ จึงขอนำความเคลื่อนไหวลาสุดมาอัปเดตใหสมาชิกไดติดตามอานกัน

ประเด็นแกไขกฎหมาย กบข. ที่เกี่ยวของกับสมาช�ก มีดังนี้
1

2

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9% 10% 11% 12%
สัดสวนออมเพ��มปจจุบัน

1. เง�นสะสม 3%

4. เง�นประเดิม

2. เง�นสมทบ 3%

5. เง�นชดเชย 2%

13% 14% 15% 16%
17% 18% 19% 20%
21% 22% 23% 24%
25% 26% 27%
สัดสวนออมเพ��มหลังแกกฎหมาย

4

5

ผูออมตอกับ กบข.
จะสามารถ
เลือกแผนการลงทุนได

สมาช�กจะสามารถโอนเง�นจาก
กองทุนสำรองเลี้ยงช�พอื่นเขา
มายัง กบข. ได

ประเภทเง�นสำหรับเลือกแผน

สมาช�กเขาใหมหากไมเลือกแผน
สินทรัพยเสี่ยงสูง
สินทรัพยเสี่ยงตํ่า

สัดสวน
สินทรัพยเสีย่ ง

ออมเพ��มกับ กบข.
ไดมากกวา 12%

3

สมาช�กสามารถนำ เง�น
สมาช�กที่บรรจุเขามาใหมแลว
ชดเชย และเง�นประเดิม
ไมไดเลือกแผนการลงทุน
(ถามี) ไปเลือกแผนการลงทุน เง�นทั�งหมดจะนำไปลงทุนใน
ไดเชนเดียวกับเง�นสะสม เง�น
แผนสมดุลตามอายุ
ออมเพ�ม� (ถามี) และเง�นสมทบ

อายุ

เง�นเปลี่ยนแผนลงทุนได
หลังแกกฎหมาย

3. เง�นออมเพ��ม 1-12%

ขยายขอบเขตการบร�หาร
เง�นสำรองและเง�นกองกลาง

แผนสมดุลตามอายุ

บร�หารภายใตหลักการที่ดี
“อายุนอยเสี่ยงมาก อายุมากเสี่ยงนอย”

สถานะการดำเนินการในขั�นตอนการแกไขกฎหมาย

ครม.
18 ธันวาคม 2563
กบข.

เสนอประเด็นกฎหมาย ตอคณะ
กรรมการ กบข. และสงหนังสือไปยัง
กระทรวงการคลัง เพ�่อพ�จารณา
ความจำเปนในการตรากฎหมาย

ธันวาคม 2563 - พฤษภาคม 2564

มิถุนายน 2564

กระทรวงการคลัง

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร�

พ�จารณาความจำเปน
ในการตรากฎหมาย และยืนยัน
รางกฎหมาย สงไปยังสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตร�

กรกฎาคม 2564

สอบถามความคิดเห็นหนวยงานที่
เกี่ยวของ และเสนอรางกฎหมาย
พรอมความคิดเห็นจากหนวยงานตาง ๆ
สงใหคณะรัฐมนตร�พ�จารณา

สถานะการดำเนินการในขณะนี้ กระทรวงการคลังไดนำสงรางกฎหมาย
ดังกลาวไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว สำหรับการดำเนินงานในขัน้ ตอน
ตอไป สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีหนังสือแจงเวียนรางพระราชบัญญัติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ไปยังสวนราชการและ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ไดแก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต.
และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพือ่ พิจารณาใหความเห็นในสวนทีเ่ กีย่ วของ

มิถุนายน 2565

มกราคม 2566

พ.ร.บ. ผาน

พ.ร.บ.
มีผลบังคับใช

คณะรัฐมนตร�

พ�จารณาเห็นชอบ

เมื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรบั ทราบความเห็นแลว จะนำรางพระราชบัญญัติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และความเห็นของสวน
ราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
ทัง้ นี้ คาดวากฎหมายจะสามารถประกาศใชไดในชวงตนป พ.ศ. 2566
โดย สมาชิกสามารถติดตามการอัปเดตรายละเอียดในแตละประเด็นตาง ๆ ไดที่
GPF Community ทั้ง Facebook กบข. , LINE OA @gpfcommunity และ
My GPF Application ...
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ยกระดับการปองกัน!

ดวย ประกันภัยไวรัสโคโรนา จากทิพยประกันภัย
และ บร�การทำความสะอาดฆาเช�้อจาก ServisHero
แนนอนวาตอนนี้ การใสหนากากอนามัยทุกครัง� ทีอ่ อกจากบาน การหมัน� ลางมือดวยสบูห ร�อเจล/สเปรยแอลกอฮอล
และการรักษาระยะหางทางสังคมนาจะกลายเปนพฤติกรรมการปองกันตนเองทีห่ ลายคนทำจนเคยช�นแลว แตดว ยสถานการณ
การแพรระบาดเช�อ้ COVID-19 ณ ปจจุบนั ยังคงนาเปนหวง จะดีกวาไหมถาเรายกระดับการปองกันใหมากยิง� ข�น้ DEAL4YOU
ฉบับนีจ้ ง� มีดลี สุดพ�เศษทีจ่ ะชวยยกระดับการปองกันของคุณใหเต็มทีก่ วาทีเ่ คย
ประกันภัย

ไวรัสโคโรนา
คารักษาพยาบาลสูงสุด

1แสนบาท

*เง�่อนไขและความคุมครองเปนไปตามที่กรมธรรมกำหนด

บร�การทำความสะอาดบาน ลางแอร
หร�อซอมไฟฟา ประปา หลังคา พ�้น ผนัง

รับสวนลดสูงสุด

ลด10%

ประกันภัยไวรัสโคโรนา

ราคาพ�เศษเพ�อ่ สมาช�ก กบข. จากทิพยประกันภัย ทีค่ มุ ครองครอบคลุมทัง� การเจ�บปวย
จากการติดเช�อ้ ไวรัสโคโรนา หร�อจากการแพวคั ซ�น ดวยวงเง�นคารักษาพยาบาลสูงสุด
100,000 บาท

*เง�อ่ นไขและความคุม ครองเปนไปตามทีก่ รมธรรมกำหนด

ServisHero
สมาช�ก กบข. รับสวนลดสูงสุด 10% เมือ่ ซ�อ้ บร�การจาก ServisHero
บร�การทำความสะอาดโดยการใชนำ้ ยาฆาเช�อ้ เพ�อ่ กำจัดเช�อ้ โรคและเช�อ้ ไวรัส
ทีเ่ กาะอยูบ นพ�น้ ผิวสัมผัส ทัง� ปด กวาด เช�ด ถู และปดฝุน หร�อเช�ดกระจก
ในจุดทีเ่ อือ้ มไมถงึ (เฉพาะกรุงเทพและปร�มณฑล)
บร�การลางแอร ซอมไฟฟา/ประปา ซอมหลังคา/ปูกระเบือ้ ง
(ใหบร�การทัว� ประเทศ)
*เง�อ่ นไขเปนไปตามทีก่ ำหนด

ดูรายละเอียดเพ�ม� เติม และกดรับสิทธิไ์ ดท่ี
My GPF Application
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กบข. ปรับการลงทุน-ทำงาน

สู COVID-19

สถานการณการแพรระบาดไวรัส COVID-19 ยังคงสงผลกระทบอยางตอเนื่องตั�งแตปลายป 2562
ถึงปจจุบัน และยังไมมีทาทีจะลดลง เนื่องจากไวรัสมีการกลายพันธและแพรเช�้อไดรวดเร�วมากข�้น ทำใหหลาย
หนวยงานไดคาดการณ โอกาสที่เศรษฐกิจทั�วโลก รวมถึงเศรษฐกิจไทย จะกลับมาสูภาวะปกติไดในป 2565
แมสภาวะเศรษฐกิจจะทรุดตัว หร�อดีข�้นอยางไร ภารกิจที่สำคัญของ กบข. คือการบร�หารเง�นออมของ
สมาช�ก สรางผลตอบแทนทีด่ ี และชนะเง�นเฟอ ทามกลางการลงทุนทีผ่ นั ผวน กบข. ไดมกี ารปรับกลยุทธการลงทุน
เพ�่อใหสอดรับกับสถานการณ

07
สำหรับการจัดสรรการลงทุนในป 2563 นั้น ในชวงตนป กบข.
ไดทยอยลดสัดสวนการลงทุนรองรับการขยายตัว (Growth Assets) บางสวน
และเพิม่ สัดสวนสินทรัพยกลุม รับมือการถดถอย (Safety Assets) สอดคลอง
แผนจัดสรรการลงทุนระยะยาวที่ไดรับอนุมัติในชวงปลายป 2562 และเมื่อ
การแพรระบาดของ Covid-19 สงผลกระทบตอตลาดการเงินทั่วโลก ทำให
ตลาดหุนทั่วโลกปรับตัวลดลงอยางรุนแรง ตั้งแตชวงปลายเดือนกุมภาพันธ
กบข. ไดปรับลดสัดสวนหุน ทัง้ หมดผานการขายหนวยลงทุน และหุน ทีล่ งทุนอยู
รวมทั้งเขาทำธุรกรรมปองกันความเสี่ยงผานตราสารอนุพันธทั้ง Futures
และ Options ในตลาดทีม่ สี ภาพคลองสูง ทำใหสดั สวนหุน ทัง้ หมดลดลงจาก
16.4% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เหลือเพียงประมาณ 8.5% ในชวงกลาง
เดือนมีนาคม 2563 ขณะทีไ่ ดเพิม่ สัดสวนของสินทรัพยกลุม รับถือการถดถอย
จาก 37.2% เปนประมาณ 42% ในชวงเวลาเดียวกัน โดยเนนเพิม่ การลงทุน
ในตราสารหนีภ้ าครัฐโลกประมาณ 5% เพือ่ ลดความเสีย่ งโดยรวมของพอรต
จากการเทขายของตลาดหุน ขณะที่สัดสวนของสินทรัพยกลุมกระจายความ
เสี่ยง (Diversiﬁer) ปรับลดลงเล็กนอยในสวนของตราสารหนี้เอกชนโลก ซึ่ง
ไดรบั ผลลบจากการตึงตัวของสภาพคลองในตลาดตราสารหนีภ้ าคเอกชนโลก
โดยลดลงจาก 30.7% ณ 31 ธั น วาคม 2562 เป น 29.9% ในวั น ที ่
31 มีนาคม 2563

อยางไรก็ดี เมือ่ สภาวการณของตลาดการเงินโลกเริม่ มีเสถียรภาพ
มากขึ้น หลังธนาคารของประเทศหลัก ๆ อัดฉีดสภาพคลองมหาศาล และ
อยางรวดเร็ว รวมถึงการผอนคลายมาตรการการคลังขนาดใหญ สงผลให
สินทรัพยเสีย่ ง โดยเฉพาะหุน กลับมาปรับตัวเพิม่ ขึน้ ซึง่ กบข. กลับมาทยอย
เพิ่มสัดสวนการลงทุนในหุน และสินทรัพยเสี่ยงอื่น ๆ ในชวงตั้งแตเดือน
เมษายน โดยเนนหุนกลุมที่ไดรับประโยชนจากฟนตัวหลังการแพรระบาด
Covid-19 อยางรวดเร็ว เชน หุนตลาดเกิดใหม โดยเฉพาะจีน และหุนกลุม
New Economy ในตลาดพัฒนาแลว ซึ่งไดประโยชนจากพฤติกรรมตาม
บริบทใหม (New Normal) รวมทั้งเนนการลงทุนแบบยั่งยืน (Sustainable
Investing) ซึ่ง กบข. ประเมินวาจะใหผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ทำให
สัดสวนโดยรวมของหุน ทัง้ ไทยและตางประเทศเพิม่ จากชวงกลางเดือนมีนาคม
2563 ที่ 8.5% เปน 17.0% ณ 31 ธันวาคม 2563 ในสวนของสินทรัพยอื่น
ๆ กบข. ไดเริ่มลงทุนในสินคาโภคภัณฑ โดยเริ่มลงทุนในทองคำในชวงกลาง
เดือนกรกฎาคม และสินคาโภคภัณฑอน่ื ๆ ทีไ่ ดรบั ประโยชนจากมาตรการการ
เปดเมือง และการเริ่มกลับมาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทำใหผลตอบแทน
โดยรวมของแผนหลัก กบข. อยูที่ 4.93% ณ 31 ธันวาคม 2563
สวนป 2564 ในไตรมาส 1 กบข. ไดปรับสัดสวนการลงทุน เพือ่ ให
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน โดยแตละแผนการลงทุน จะมีสัดสวน
การลงทุน ตามตาราง

สัดสวนการลงทุนในแผนการลงทุนของสมาช�ก
แผนหลัก
(GPF)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

จำนวนเง�น

แผนผสมหุนทว�
(EQ35)
รอยละ

จำนวนเง�น

แผนตราสารหนี้
(EQ0)

แผนตลาดเง�น
(MM)

แผนตราสารทุนไทย
(TEQ)

แผนกองทุน
อสังหาร�มทรัพยไทย
(REIT)

กองทุน EQ20
กองทุน EQ65
เพ�่อแผนสมดุลตามอายุ เพ�่อแผนสมดุลตามอายุ

รอยละ

จำนวนเง�น

รอยละ

จำนวนเง�น

รอยละ

จำนวนเง�น

รอยละ

จำนวนเง�น

รอยละ

จำนวนเง�น

รอยละ

จำนวนเง�น

895.23

รอยละ

ตราสารหนี้ไทยระยะสั�น

15,136.99

3.72

800.23

8.42

186.82

25.41

100.00

0.03

-

-

-

352.87

18.72

757.89

7.93

ตราสารหนี้ภาครัฐไทย

100,460.24

24.68

1,862.33

19.62

305.44

41.27

-

-

-

-

-

-

387.50

20.54

444.74

4.65

ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย

98,137.54

24.11

1,258.42

13.26

246.18

33.32

-

-

-

-

-

-

479.38

25.41

270.26

2.82

16.65

ตราสารหนี้ไทยอางอิงอัตราเง�นเฟอ

4,335.03

1.06

35.97

0.38

-

-

-

-

-

-

-

-

0.88

34.71

0.36

ตราสารหนี้โลกภาครัฐ

14,215.86

3.49

113.84

1.20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96.86

1.01

ตราสารหนี้โลกภาคเอกชน

22,853.17

5.61

231.31

2.44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

189.51

1.98

100.00

กองทุนอสังหาร�มทรัพย ไทย

646.10

0.16

-

-

-

-

-

-

-

-

340.65

-

-

-

ตราสารหนี้โลกตลาดเกิดใหม

3,580.59

1.88

82.53

0.87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57.89

0.60

19,450.69

4.78

969.36

10.21

-

-

-

-

1,967.94

100.00

-

-

105.34

5.58

1,380.07

14.42

ตราสารทุนไทย

-

ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแลว

33,751.25

8.30

1,673.23

17.63

-

-

-

-

-

-

-

-

168.25

8.92

3,160.91

33.03

ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม

20,554.27

5.05

664.73

7.00

-

-

-

-

-

-

-

-

93.74

4.97

1,374.73

14.37

โครงสรางพ�้นฐาน

11,529.32

2.83

318.59

3.36

-

-

-

-

-

-

-

-

39.96

2.12

245.83

2.57

อสังหาร�มทรัพย ไทย

18,187.21

4.47

416.39

4.39

-

-

-

-

-

-

-

-

72.31

3.83

409.83

4.28

อสังหาร�มทรัพย โลก

13,360.56

3.28

357.33

3.76

-

-

-

-

-

-

-

-

54.17

2.87

253.26

2.65

นิติบุคคลเอกชนไทย

3,745.30

0.92

95.26

1.00

-

-

-

-

-

-

-

-

20.44

1.09

174.27

1.82

นิติบุคคลเอกชนโลก

8,350.29

2.05

257.79

2.72

-

-

-

-

-

-

-

-

37.00

1.96

320.57

3.35

สินคาโภคภัณฑ

9,377.95

2.30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Absolute Return

9,421.18

2.31

354.92

3.74

-

-

-

-

-

-

-

-

58.74

3.11

398.47

4.16

รวมสินทรัพยลงทุน

407,093.54

100.00

9,492.23

100.00

738.44

100.00

1,169.17

100.00

1,967.97

100.00

340.65

100.00

1,886.35

100.00

9.569.80

100.00
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กบข. เขาใจถึงความเดือดรอนของสมาชิก ที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด COVID-19 จึงไดเปดตัวโครงการ กบข. บอกตอรานเด็ด โดย
กบข. ยินดีเปดพื้นที่ออนไลนใหสมาชิกและผูออมตอฝากรานคา รานอาหาร รานบริการของทาน เพื่อเปนอีกชองทางในการเพิ่มรายได

โดย กบข. จะคัดเลือกรานคา และบอกตอผานทาง Facebook Page กบข. และ LINE กบข. @gpfcommunity
เปนประจำทุกวันศุกรของสัปดาห
สมาชิกและผูออมตอที่สนใจอยากฝากรานเด็ด สามารถสงรายละเอียดรานคามาไดที่อีเมล welfare@gpf.or.th
ระบุขอมูลดังนี้
1 ขอมูลของทาน ไดแก เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-สกุลและเบอรมือถือ
2 ขอมูลสินคาและรานคา ชื่อสินคา ราคาโปรโมชันและชองทางติดตอและจำหนายสินคา
3 รูปภาพหรือวิดีโอสินคา และลิงกของรานคา เชน เฟซบุกเพจ เว็บไซต (ถามี)
ไมวาจะมีวิกฤตอะไรก็ตาม กบข. พรอมอยูเคียงขางสมาชิก โดย กบข. มีเปาหมายการทำงาน เพื่อหวังทวีคาเงินออม
ใหกับสมาชิก กบข. ทุกคน หวังใหชวงวัยเกษียณของสมาชิกมีความมั่นคง....

09

Money Buddy

โดย ศูนย ใหคำปร�กษาทางการเง�น

เลือกซ�้อประกัน
โคว�ด-วัคซ�น อยางไรดี?

จากสถานการณการระบาดของเช�้อไวรัสโคว�ด-19 ที่ทว�
ความรุนแรงข�้นแพรกระจายเปนวงกวาง สงผลใหมีผูติดเช�้อเพ��ม
จำนวนมากข�น้ อยางตอเนือ่ งมีอตั ราเฉลีย่ มากกวา 4,000 คนตอวัน
นอกจากจะปองกันตัวดวยการเวนระยะหางทางสังคม สวมหนากาก
อนามัยและใชแอลกอฮอลลา งมือแลว การฉีดวัคซ�นจ�งเปนทางออก
ในการควบคุมการแพรระบาดและลดความรุนแรงของอาการ แต
ก็ยงั มีขา วสารการแพวคั ซ�นหร�อผลขางเคียงหลังจากการฉีดจนเกิด
กระแสความหวัน� ว�ตกสรางความไมมน�ั ใจในการเขารับวัคซ�น การซ�้อ
ประกันที่สามารถคุมครองไดทั�งโคว�ด-19 และการแพวัคซ�นจ�งเปน
อีกหนึง่ ทางเลือกอับดับตนๆ เพ�อ่ ความสบายใจและชวยลดความกังวล
ตอความเสียหายหร�อภาระคาใชจา ยทีเ่ กิดจากการรักษารักษาพยาบาล

สิ�งที่ควรพ�จารณาเพ�่อประกอบการตัดสินใจ
เลือกซ�้อประกัน คือ
1. ความเสี่ยงตอการติดโคว�ดมากนอยแคไหน
ผูคนที่อาศัยอยูในชุมชนพื้นที่เสี่ยง ที่ทำงาน เดินทางเขาออกใน
พืน้ ทีเ่ สีย่ งเปนประจำหรือตองใชวติ ในพืน้ ทีส่ าธารณะบอยๆ เชน อยูใ นสถานทีป่ ด
ไมมกี ารถายเทอากาศ เดินทางดวยรถขนสงสาธารณะและรถปรับอากาศรวมกัน
เปนตน ถือวามีความเสีย่ งทีจ่ ะเผชิญโรคคอนขางสูง คนทีม่ ปี ระกันสวนตัวหรือ
ประกันกลุม ทีม่ คี า รักษาพยาบาลอยูแ ลว การซือ้ ประกันโควิดอาจเปนหนึง่ ใน
ทางเลือกเพิ่มความอุนใจ แตคนที่ไมเคยมีประกันอาจจำเปนตองมีไว เพราะ
ไมรูวาวันหนึ่งวันใดอาจจะเกิดเหตุการณไมคาดฝนจนทำใหเกิดความกังวล
กับคาใชจา ยในการรักษา หรือชวยแบงเบาภาระคาใชจา ยทีอ่ าจเกิดขึน้ เพิม่ เติม
นอกเหนือจากการรักษาได

2. สำรวจสิทธิ์ของตนเองหร�อประกันที่มีอยู

ควรสำรวจตัวเองกอนวามีสิทธิ์สวัสดิการตางๆและประกันเดิมที่
มีอยูว า ความคุม ครองและคารักษาพยาบาลเพียงพอกับความตองการหรือไม
เพราะประกั น สุ ข ภาพกรณี น อนพั ก รั ก ษาในโรงพยาบาลก็ ค ุ  ม ครอง
ครอบคลุมโรคโควิด-19 อยูแลว โดยไมตองซื้อเพิ่มก็ได เพียงแคทบทวนวา
มีวงเงินคารักษาเพียงพอหรือไม แตสำหรับใครยังที่ยังไมมีประกันสุขภาพ
และกำลังมองหาประกันเพื่อคุมครองโรคโควิด-19 โดยเฉพาะก็สามารถ
เลือกซื้อเฉพาะประกันคุมครองโรคโควิด-19 ได ซึ่งสวนใหญเปนประกัน
แบบปตอป ปจจุบันคุมครองทั้งกรณีเสียชีวิต คารักษาพยาบาล และชดเชย
การแพวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดความกังวลใจได

3. เปร�ยบเทียบรายละเอียดและความคุมครองของแตละบร�ษัท
บริษัทประกันแตละบริษัทจะมีกฎเกณฑหรือรูปแบบแผนการ
คุมครองที่ตางกันไปตามราคา ซึ่งจะเปนราคาที่จับตองไดมีตั้งแตหลักรอย
ไปจนถึงหลักพัน สามารถคุม ครองแบบเฉพาะโรควิด -19 หรือคุม ครองเฉพาะ
การแพวัคซีน หรือคุมหลายหลายรูปแบบในกรมธรรมเดียวก็มีเชนกัน ควร
เปรียบเทียบรายละเอียดและความคุมครองของแตละบริษัทใหครบถวน
แนะนำใหเลือกแผนทีม่ คี วามคุม ครองเหมาะกับความเสีย่ งหรือความตองการ
และราคาที่ยอมรับได

เลือกประกันคุมครองโคว�ดที่มีเง�่อนไขตามที่ตองการ
โดยมีรูปแบบความคุมครองหลักๆใหเลือกดังนี้
คารักษาพยาบาล หากตรวจพบวาติดเชื้อโควิด-19 ครั้งแรก
บริษัทประกันจะจายความคุมครองใหตามลักษณะของกรมธรรม ซึ่งในสวน
ของการจายคารักษาพยาบาลนั้นจะมีลักษณะการจาย 2 แบบใหเลือก คือ
ตรวจเจอแลวจายเงินเปนกอนครัง้ เดียว ทีเ่ รียกกันวา เจอ จาย จบ หรือ ตรวจเจอ
แลวจายคารักษาพยาบาล เชน คายา คารักษาพยาบาล และคาหองใหตาม
จริงแตไมเกินวงเงิน ขึ้นอยูกับวาเราซื้อทุนประกันไวเทาไหร สำหรับคนที่มี
ประกันสุขภาพอยูแ ลวควรเลือกประกันโควิด-19แบบทีจ่ า ยเปนงินกอนเพียง
ครัง้ เดียว หรือ เจอ จาย จบ เพือ่ ไมใหซำ้ ซอนกับประกันสุขภาพเดิมทีม่ อี ยูแ ลว
ความคุมครองเมื่อเสียชีวิตหรือมีอาการโคมาระยะสุดทายจาก
โรคโควิด-19 ผลประโยชนนี้จะคุมครองเมื่ออยูในภาวะโคมา เจ็บปวยระยะ
สุดทาย รุนแรง และแพทยลงความเห็นวาไมสามารถรักษาไดหรือเสียชีวิต
หรือจากการติดเชือ้ โควิด-19 บริษทั จะจายเงินความคุม ครองใหตามทีก่ ำหนดไว
ในกรมธรรม
คาชดเชยรายได บริษทั ประกันจายเงินเปนคาชดเชยรายไดหาก
ตองหยุดงานเนื่องจากการเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือไมสามารถหา
รายได โดยบางบริษทั ฯจะจายเงินคาชดเชยรายไดใหตง้ั แต 300-1,000 บาท
ตอวัน ระยะเวลาการจายขึ้นอยูกับเงื่อนไขของสัญญา อาชีพอิสระที่ไมมี
รายไดประจำ เมื่อตองนอนรักษาตัวที่โรงพยบาลจะขาดรายได อาจจำเปน
ตองพิจารณาความคุมครองในสวนนี้เขาไปดวยเพื่อชดเชยรายไดที่หายไป
ความคุม ครองอืน่ ๆ อันเนือ่ งมาจากโควิด-19 บางบริษทั อาจจะ
เพิ่มความคุมครองที่หลากหลายแตกตางกัน เชน คาใชจายการตรวจโควิด
สำหรั บ บุ ค คลในครอบครั ว ค า ใช จ  า ยเพื ่ อ ทำความสะอาดสถานที ่ เ อา
ประกันภัย เปนตน
ความคุม ครองการแพวคั ซีน จะมีทง้ั แบบขายแยกเฉพาะในสวน
ของความคุม ครองการแพวคั ซีนอยางเดียว และแบบทีเ่ ปนสวนคุม ครองเพิม่
เติมจากประกันโควิด เมื่อเขารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แลวเกิดผลกระทบ
หรือแพวคั ซีนโควิด-19 บริษทั ฯ จะใหความคุม ครองอยางใดอยางหนึง่ หรือ
หลายอยางตามเงื่อนไข เชน คารักษาพยาบาลเนื่องจากการแพวัคซีนหรือ
อาการโคมาตามจำนวนที่จายจริงแตไมเกินวงเงินที่ระบุเอาไว รวมทั้งจาย
เงินคาชดเชยรายไดหรือเงินปลอบขวัญเมื่อเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
การเลือกซื้อประกันเพื่อใหไดประโยชนสูงสุด ไมวาจะเลือกซื้อ
ประกันรูปแบบไหน นอกจากจะดูสิทธิ์และประโยชนจะไดรับแลว อยาลืม
ศึกษาทำความเขาใจในเงื่อนไขและขอยกเวนตางๆใหละเอียด หรือ
สอบถามตัวแทนประกันใหชัดเจนทุกครั้งกอนตัดสินใจซื้อ ...
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ลงทุนลงทุน

กองทุนหุนตางประเทศ
โอกาสและความเสี่ยงของนักลงทุน
ถา

เศรษฐกิจในประเทศยังซบเซาไปอีกหลายป ผูลงทุนตอง
จำกัดโอกาสการลงทุนของตนเองอยูก บั หุน หร�อกิจการในประเทศเทานัน�
นัน� อาจเปนการพลาดโอกาสทีจ่ ะไดรบั ผลตอบแทนจากตลาดหุน ทีฟ
่ น� ตัว
จากว�กฤตโคว�ด และธุรกิจที่เติบโตข�้นจากธุรกิจที่มี Business Model
ที่เต็มไปดวยนวัตกรรม เชน ตลาดหุนอเมร�กา และตลาดหุนจ�น สำหรับ
นักลงทุนแลวสิง� ทีส่ ำคัญคือ “การมองหาโอกาสจากตลาด” หากเศรษฐกิจ
ในประเทศฟ�น� ตัวชา เติบโตไดนอ ย เนือ่ งจากหลายธุรกิจขาดความสามารถ
ในการแขงขัน ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย คาแรงของประเทศไทยก็ไมได
ถูกเหมือนแตกอ น เศรษฐกิจตองพ�ง่ พาการทองเทีย่ วเปนอยางมาก ซ�ง่
จากทีผ่ า นมาจะเห็นไดวา กลุม ธุรกิจทองเทีย่ วนัน� เปราะบางแคไหน สำหรับ
การเจร�ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เชน อเมร�กาและจ�น ทีม่ งุ เนน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี หากนักลงทุน
กระจายการลงทุนไปยังตางประเทศที่มีกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพเติบโตสูง จะสรางโอกาสใหกับผูลงทุนมากกวาการลงทุนแค
ภายในประเทศเทานั�น

โอกาสของการลงทุนตางประเทศ
สำหรับเครื่องมือที่จะทำใหผูลงทุนแสวงหาผลตอบแทนจากการ
ลงทุนตางประเทศไดนั้น คือ กองทุนรวมเพื่อการลงทุนในตางประเทศ หรือ
Foreign Investment Fund (FIF) ซึ่งเปนกองทุน ที่จะนำเงินของผูลงทุน
ไปลงทุนในสินทรัพยประเทศตางๆ ตามนโยบายของกองทุนที่กำหนดไว
หากผูลงทุนตองการลงทุนตามเทรนดการเปลี่ยนไปของโลก
(Thematic Investing) การลงทุนตางประเทศจะเปนการเพิม่ ทางเลือก และ
ความหลากหลายของอุตสาหกรรมในพอรตนักลงทุน อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วของ
กับเทคโนโลยีที่เปนนวัตกรรม เชน เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม (Genetic
Engineering) รถยนตไฟฟา (Electric Vehicle) นวัตกรรมทางการแพทย
(Healthcare Innovation) ปญญาประดิษฐ (Artiﬁcial Intelligence) เปนตน
และเมื่อดูภาพรวมของตลาดหุนของกลุมประเทศพัฒนาแลว
(Developed Markets) เชน อเมริกา ยุโรป ญี่ปุน จะมีปจจัยสนับสนุน
จากหลายดานไมวาจะเปนสภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟนตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่
ถดถอย รวมถึงความพยายามของรัฐบาลและธนาคารกลาง ในการออก
มาตรการอัดฉีดเม็ดเงิน กระตุนเศรษฐกิจ สงผลใหตลาดหุนของกลุม
ประเทศพัฒนาแลวปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

อีกทั้งตลาดหุนกลุมประเทศเหลานี้มักจะมีหุนที่เปนเบอรหนึ่ง
ของโลกในแตละดาน เชน หุน กลุม ยักษใหญดา นเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา
ที่เรียกกันวาหุนกลุม FAANG ซึ่งหมายถึง Facebook, Amazon, Apple,
Netﬂix และ Google ตามลำดับตัวอักษร ซึง่ หุน แตละตัวนัน้ เปนหุน ทีส่ ามารถ
สรางรายไดจากลูกคาทั่วทั้งโลก และมีโอกาสเติบโตไดอีกมาก
สวนหุนกลุมประเทศตลาดเกิดใหม (Emerging Markets) ก็เปน
อีกทางเลือกที่นาสนใจ โดยเฉพาะตลาดหุนของประเทศในเอเชีย เชน จีน
เกาหลีใต ไตหวัน เนือ่ งจากเปนประเทศทีเ่ ศรษฐกิจทีม่ นี วัตกรรม และตลาด
เวียดนามซึ่งเปนฐานการผลิตของแบรนดตางๆ เมื่อเศรษฐกิจโลกฟนตัวจาก
วิกฤต ตลาดหุนของประเทศเหลานี้จึงมีความนาสนใจ

ความเสี่ยงของการลงทุนหุนตางประเทศ
การเลือกลงทุนในแตละประเทศใดประเทศหนึ่งยอมมีความเสี่ยง
แตกตางกันไป ดวยปจจัยตางๆ ของประเทศนั้น และมีความเสี่ยงในดาน
ความสัมพันธระหวางประเทศดวย (Geopolitical Risk) เนื่องจากในหลาย
ครัง้ ความขัดแยงของแตละประเทศ อาจสงผลตอนโยบายดานเศรษฐกิจ เชน
หากประเทศถูกนโยบายกีดกันทางเศรษฐกิจ หรือประเทศคูคา ก็อาจสงผล
กระทบตอตลาดหุนอยางรุนแรง จึงอาจตองติดตามสถานการณการลงทุน
อยางสม่ำเสมอ
สวนความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (Foreign Exchange Risk)
อาจสรางความผันผวนทั้งดานบวกและดานลบใหกับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนได แตนักลงทุนก็สามารถเลือกกองทุนที่มีนโยบายการปองกันความ
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจพิจารณาเลือกกองทุนทีไ่ มปอ งกันความเสีย่ ง
ขอมูลเหลานีส้ ามารถศึกษารายละเอียดไดจากหนังสือชีช้ วนของกองทุนตางๆ
อยางไรก็ตามหลักการสำคัญของการจัดพอรตการลงทุนก็คอื การ
กระจายการลงทุน (Asset Allocation) ซึ่งหากจัดสรรการลงทุนไปยัง
ตางประเทศในสัดสวนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ มีประโยชนในการ
บริหารความเสี่ยงของผูลงทุน และชวยสรางโอกาสเพิ่มผลตอบแทนใหดวย
สุดทายสิ่งที่ลืมไมไดเลยคือ ระดับการยอมรับความเสี่ยงของผูลงทุนเองที่
จะตองลงทุนไมเกินระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได จะทำใหลงทุนไปได
ตลอดดวยความสบายใจ ...
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News & Activity

กบข. รวมบันทึกเทปถวายชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวช�รเกลาเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) นำผูบ ริหาร เขารวมบันทึกเทปถวายชัยมงคล พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกลาเจาอยูห วั เนือ่ งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เพือ่ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ณ สถานี
วิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT) เมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
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กบข. รวมประชุมออนไลน
แลกเปลี่ยนประสบการณการบร�หารกองทุน
กับกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. พรอมดวยนายแมน ชุตชิ เู ดช รองเลขาธิการ กลุม งานกลยุทธลงทุนและบริหารผูจ ดั การกองทุน
และพนักงาน กบข. รวมประชุมออนไลนกบั นายอภิวฒ
ั น ชัญชาจารุรตั น ประธานคณะกรรมการนโยบายตราสารทุน และคณะผูแ ทนจากกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการบริหารกองทุน รับฟงมุมมองการลงทุนของ กบข. แนวทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ตลอดจนบริการแผนการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข.
นอกจากนี้ คณะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ไดหารือแนวทางพัฒนากองทุนและการจัดทำแผนสมดุลตามอายุ (Life Path) เพื่อเพิ่มทางเลือกแผน
การลงทุนสำหรับพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค การประชุมดังกลาวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564

กบข. เดินหนาสนับสนุนบทบาท ESG
ในเวทีสัมมนาออนไลนระดับนานาชาติ

ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. รวมเสวนา
งาน State Street Global Advisors–OMFIF EMEA Roundtable:
Recovery, Responsibility and Returns for Public Investors in
2021 หัวขอ “Key Trends Turning ESG Into BAU for Investors”
จัดโดย Ofﬁcial Monetary and Financial Institutions Forum
(OMFIF) ย้ำ ESG ไมมี “One size ﬁts all approach” และ “Government
policy is a key driver.”
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผานมา ดร.ศรีกัญญา ไดรวมเวที
เสวนาออนไลนกบั ผูท รงความรูด า น ESG ไดแก Mr. Christophe Beuves
หัวหนาฝายงานตลาดตราสารหนีแ้ ละการบริหารงานตางประเทศ (Head
of Bond Markets and International Operations) จากธนาคารกลาง
ยุโรป (European Central Bank), Ms. Anne-Charlotte Hormgard,
ผูจ ดั การอาวุโสดานความยัง่ ยืน (Senior Manager, Sustainability) จาก
AP-Fonden 3 ประเทศสวีเดน, Ms. Anne Simpson, ผูอำนวยการ
ฝายบริหารการลงทุน ธรรมาภิบาล และความยัง่ ยืน (Managing Investment
Director, Board Governance & Sustainability) จาก CalPERS
กองทุนบำนาญแหงรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา โดยมี Ms. Patricia
Hudson, หัวหนากลยุทธ ESG ระดับโลก (Global Head of ESG
Strategy) จาก State Street เปนผูดำเนินรายการ

“นโยบายรัฐ (Government Policy) คือกลไกที่สามารถเปน
แรงขับเคลื่อน (Key drivers) การลงทุนอยางรับผิดชอบใหกลายเปน
Business as Usual (BAU) ได ทัง้ นีเ้ พราะการลงทุนแทบทุกลักษณะในโลก
ตางก็เกี่ยวของกับรัฐไมทางใดก็ทางหนึ่งอยางหลีกเลี่ยงไมได รัฐสามารถ
เปนไดทั้งผูลงทุน (direct investor) ผูรวมลงทุน (co-investor) ผูซื้อ
(purchaser) ผูเปดโอกาสใหเกิดธุรกิจจากทรัพยากรของรัฐ (providing
transaction resources) อีกทั้งยังเปนผูที่สามารถกำหนดระเบียบ ออก
กฎหมายตางๆ เพื่อเปนเงื่อนไขสงเสริมการลงทุนอยางรับผิดชอบได”
ดร.ศรีกัญญา กลาว
ดร.ศรีกัญญา ไดยกตัวอยางประเทศที่นโยบายของรัฐมีบทบาท
สำคัญตอการลงทุนอยางรับผิดชอบ อาทิ นโยบาย Energy Star Program
ของประเทศอเมริกาที่เอื้อตอการผลิตสินคาหรือโรงงานที่ใหความสำคัญ
ตอการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ นโยบาย Multi-fondos ของ
ประเทศเปรูที่ใหกองทุนบำนาญทองถิ่นสามารถลงทุนในธุรกิจ SMEs ได
ดวยเงื่อนไขที่ยืดหยุน กฎหมาย Microﬁnance ของประเทศเคนยาเพื่อ
กำกับดูแลการใหบริการเงินกูระดับไมโครใหเหมาะสม หรือนโยบาย
National Rental Affordability Scheme ของประเทศออสเตรเลีย
ที่ให Tax credit สำหรับการลงทุนในโครงการที่อยูอาศัยราคาประหยัด
เปนตน
การกำหนดเปาหมายรวมกัน ในการสรางประเทศที่ยั่งยืน
(Sustainable Country) และการลงทุ น ที ่ ย ั ่ ง ยื น (Sustainable
Investment) ไมสามารถจะเกิดขึ้นไดหากภาครัฐและนักลงทุนสถาบันไม
รวมมือกาวไปในทิศทางเดียวกัน ดร.ศรีกัญญา สรุป
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กบข. เดินหนาสนับสนุนบทบาท ESG
ในเวทีสัมมนาออนไลนระดับนานาชาติ
ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. รวม
เสวนางาน หัวขอ “Corporate Governance in South East Asia:
What Investors need to know” จัดโดย Principles for Responsible
Investment (PRI) และ The Asian Corporate Governance Association
(ACGA)
เมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคมทีผ่ า นมา ดร.ศรีกญ
ั ญา ไดรว มเวทีเสวนา
ออนไลนกับผูทรงความรูดาน ESG ไดแก Mr. Jamie Allen เลขาธิการ
(Secretary General) จาก The Asian Corporate Governance
Association (ACGA) , Mr. Ben McCarron ผูกอตั้งและกรรมการ
ผูจัดการ (Founder & Managing Director) จาก Asia Research &
Engagement Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร, Ms. Pauline Ng กรรมการ
ผูจัดการ หัวหนาฝายตราสารทุน EMAP และ ผูเชี่ยวชาญตราสารทุน
ASEAN (Managing Director, Head of EMAP Equities & ASEAN
Equities Specialist) จาก JP Morgan Asset Management,
รองศาสตราจารย Mak Yuen Teen จากคณะวิชาธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เเหงชาติสิงคโปร (NUS Business School) โดยมี Ms. Vaishnavi
Ravishankar นักวิเคราะหอาวุโสดาน ESG (Senior Analyst, ESG) จาก
Principles for Responsible Investment (PRI) เปนผูดำเนินรายการ
ในงานสัมมนาดังกลาว ดร.ศรีกัญญา ไดกลาววา ธรรมาภิบาล
(Corporate Governance) สำหรับธุรกิจทีม่ รี ฐั เปนเจาของ (State-owned
entities: SOEs) เปนสิ่งที่สำคัญระดับสูงสุดเพราะธุรกิจของ SOEs
เกี่ยวของกับความเปนอยูระดับพื้นฐานของพลเมืองในประเทศเปนสำคัญ
อาทิ สาธารณูปโภคพื้นฐาน น้ำ ไฟฟา การเดินทางคมนาคม ขนสง และ
การสื่อสาร เปนตน
SOEs มีผเู กีย่ วของในหวงโซการผลิตและการใหบริการ (Value
chain of manufacturing and servicing) ที่ซับซอน เกี่ยวของกับ
ผูบริหารประเทศระดับนักการเมือง กระทรวง ทบวง กรม คณะกรรมการ
ทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ จากหนวยงานรัฐ ผูบ ริหารกิจการ NGOs และอืน่ ๆ อีก
มากมาย ซึง่ หากระบบและกลไกธรรมาภิบาลไมเขมงวดและรัดกุมก็จะทำให
เกิดปญหาของ SOEs นั้นในที่สุด
ดวยลักษณะของ SOEs ทีม่ คี วามหลากหลายตัง้ แตใหบริการฟรี
คิดคาบริการเล็กนอย จนถึงระดับเปนหนวยธุรกิจ (Business Unit)
จัดตั้งมาเพื่อแสวงหารายไดและทำกำไร SOEs จึงอาจไดรับความสนใจ
ในระดับนอยสุด (passive ownership) จากรัฐ จนถึงระดับแทรกแซง
สูงสุด (Excessive state intervention)

เพือ่ ปองกันมิให SOEs ขาดธรรมาภิบาลในการบริหารและกำกับ
ดูแล ดร.ศรีกญ
ั ญา กลาววา สามารถทำไดใน 3 แนวทาง คือ 1) กำหนด
ภารกิจเปาหมายของ SOEs ใหสอดคลองกับ 17 SDGs (Sustainable
Development Goals) ของสหประชาชาติ เพื่อใหภารกิจของ SOEs มี
ความชัดเจนและมีเปาหมายเปนหนวยงานเพื่อสรางสังคมที่ยั่งยืน 2)
กำหนดแนวทางคัดสรรและโครงสรางบอรดใหมีผูรูและผูเชี่ยวชาญที่แท
จริงจากหลากหลายวิชาชีพ หลากหลายโครงสรางอายุ กำหนดเงื่อนไข
คณะกรรมการอิสระและกลไกปองกันผลประโยชนทับซอน (Conﬂict of
Interest) และ 3) กำหนดเงื่อนไขการเปดเผยขอมูลใหมีความโปรงใส
(Disclosure and Transparency) โดยเฉพาะรายการที่มีนัยสำคัญ
ผลประกอบการ คาตอบแทน เปนตน
สำหรับธุรกิจครอบครัว (Family-owned entities: FOEs) นัน้
ดร.ศรีกัญญา กลาววา เปนรูปแบบธุรกิจที่มีพัฒนาการที่ตางกันในแตละ
ประเทศ เปนหนึ่งในรูปแบบที่มีจุดแข็งดานความมุงมั่นสรางธุรกิจของ
ผูกอตั้ง ลักษณะเฉพาะของ FOEs ในประเทศไทยคือการผสมวัฒนธรรม
ไทย-จีน เขาดวยกัน เพราะผูกอตั้ง FOEs ในประเทศไทยสวนใหญเปน
คนไทยเชื้อสายจีน สิ่งที่เห็นไดชัดของ FOEs ไทยคืออำนาจในการบริหาร
การตัดสินใจและการสืบทอดธุรกิจที่มักกำหนดใหเปนของทายาทผูชาย
ลำดับตน อยางไรก็ดี รูปแบบนีก้ ำลังเปลีย่ นไปเปนการนำผูบ ริหารมืออาชีพเขา
มารวมบริหาร
ในการตัดสินใจลงทุนใน FOEs นัน้ ดร.ศรีกญ
ั ญา กลาววา กบข.
พิจารณาการบริหารความสมดุลระหวาง “Family-related Sentimental
Values” และ “Entrepreneurial Values” โดย กบข. จะพิจารณา
ลงทุนเฉพาะในกิจการที่ใหความสำคัญกับ “Entrepreneurial Values”
มากกวา “Family-related Sentimental Values” เทานั้น
แนวทางสำคัญที่ กบข. ใชประเมิน (Due diligence) กิจการที่
กบข. ลงทุนวามีธรรมาภิบาลหรือไม คือการทำ Engagement กับกิจการ
เหลานั้น สิ่งที่ กบข. ประเมินมี 3 ประการคือ 1) กิจการนัน้ มี Corporate
Governance Policy commitment หรือไม 2) กิจการนั้นมีโครงสราง
และกระบวนการทำงานที่สอดคลองกับนโยบายหรือไม (Structure and
Process alignment) และ 3) กิจการนั้นไดทำอยางที่กลาวในนโยบาย
และผลของการกระทำสอดคลองจริงหรือไม (Behavior and Results)
“Engagement คือกลไกที่ดีและสำคัญที่สุด กบข. มีนโยบาย
ที่จะทำ Engagement กับกิจการที่เราลงทุนทั้งในลักษณะที่เปนประจำ
สม่ำเสมอ (Routine) และเฉพาะกิจ (Ad hoc) เมื่อเกิดเหตุการณใด ๆ”
ดร.ศรีกัญญา สรุป
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Wow

เตร�ยมตัวใหพรอม
กอนฉีดวัคซ�น COVID-19

หลาย ๆ คนทีก่ ำลังเขารับการฉีดวัคซ�น COVID-19 คงจะมีความ
กังวลใจเกีย่ วกับอาการไมพง� ประสงคทอ่ี าจเกิดข�น้ หลังจากทีไ่ ดรบั วัคซ�นแลว
ประกอบกับการรับขาวสารถึงผลขางเคียงหร�ออาการเจ�บปวยทีเ่ กิดข�น้ พอง
พอดีกบั การฉีดวัคซ�น เชน การเสียช�วต� จากโรคประจำตัวของผูส งู อายุกย็ ง�ิ
สรางความว�ตกกังวลใหเพ��มมากข�้นไมนอย โดยเฉพาะในสังคมวงกวาง
หากไมไดรับขอมูลที่ถูกตอง คอลัมน WOW ฉบับนี้ จ�งขอรวบรวมขอมูล
สำคัญเกี่ยวกับการเตร�ยมตัวทั�งรางกาย และจ�ตใจใหพรอมกอนถึงวัน
นัดหมายเขารับการฉีดวัคซ�น รวมถึงการดูตัวเองหลังจากไดรับวัคซ�นแลว
มาฝากกัน

“คลายความกังวล”
กอนอื่นลองมาคลายความกังวลที่มีตออาการขางเคียงจากการแพวัคซีน
หรืออาการที่รางกายตอบสนองทางภูมิคุมกันตอวัคซีนมากกวาปกติ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได
แตมีโอกาสเกิดขึ้นนอยมาก โดยเฉพาะการแพอยางรุนแรงที่เรียกวาแอนาฟแล็กซิส
พบได 1 ถึง 10 ในหนึ่งลานเหตุการณ(ขึ้นอยูกับชนิดวัคซีนและผลการศึกษาในแตละ
ประเทศ) สำหรับอาการไมพึงประสงคเปนเรื่องที่พบไดโดยทั่วไป มักไมรุนแรงและ
หายไดเองในระยะเวลาไมนาน เชน อาการไข ปวดศรีษะ ปวดเมือ่ ยตามตัว ออนเพลีย
บวม แดงรอน บริเวณที่ฉีด อาการเหลานี้มักเปนสัญญาณแสดงวา รางกายกำลังถูก
วัคซีนกระตุนใหสรางภูมิคุมกัน เพื่อปองกันการเจ็บปวยหรือเสียชีวิต ซึ่งคนทั่วไปมัก
เขาใจผิดและเรียก “อาการไมพึงประสงคภายหลังการไดรับวัคซีน” วา “อาการ
แพวัคซีน”

“ขอปฏิบัติกอนเขารับการฉีดวัคซ�น”
สำหรับการเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนนั้น กระทรวงสาธารณสุขไดมี
7 ขอแนะนำดังนี้

1 สองวันกอนและหลังการฉีดวัคซีนใหงดออกกำลังกายหนัก หรือ

ยกน้ำหนัก และนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ
2 วันที่ฉีดควรกินน้ำอยางนอย 500-1,000 ซีซี งดชา กาแฟ หรือ
ของที่มีคาเฟอีน รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
3 ฉีดแขนขางที่ไมคอยถนัด และหลังฉีดสองวันอยาใชแขนนั้น
อยาเกร็งยกของหนัก
4 หลังฉีดแลวเจาหนาที่จะใหรอดูอาการในบริเวณที่ฉีด 30 นาที

5 ถามีไข หรือปวดเมื่อยมากทนไมไหว สามารถกินยาพาราเซตามอล
ขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละหนึ่งเม็ดซ้ำไดถาจำเปนแตใหหาง 6
ชั่วโมง หามกินยาพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด
6 การฉีดวัคซีนโควิดควรหางกับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
อยางนอย 1 เดือนและ
7 ถากินยาละลายลิ่มเลือดอยู ก็ใหกินยาตามปกติ แตเมื่อฉีดยาแลว
ใหกดนิ่งตรงตำแหนงที่ฉีดตออีก 1 นาที
อยางไรก็ตาม วัคซีนแตละชนิดมีโอกาสเกิดอาการไมพึงประสงค
ตางกัน แตวัคซีนที่ไดรับการรับรองและขึ้นทะเบียนแลวถือวาผานการพิสูจน
วา มีประโยชนมากกวาโทษ และไมกอใหเกิดผลขางเคียงรุนแรง หรือหากพบ
ผลขางเคียงรุนแรง จะพบในอัตราที่ต่ำมาก โดยอาการไมพงึ ประสงคหลังการ
รับวัคซีนอาจ “เกิดจากวัคซีนโดยตรง” หรือ “อาจไมเกี่ยวของกับวัคซีน
โดยตรง” ก็ได ...

ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
และ คูมือ วัคซ�นสูโคว�ด (ฉบับประชาชน)
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เร�่องทายเลม
โดย กรุงศร� ออโต

รถสีไหน ใชเทรนดนาจับตา
เคยสงสัยไหมวา ทำไมแตละป รถยนตบางสี

จ�งออกมาโลดแลนบนถนนบอยนัก บางชวงดาษดืน่
ไปดวยรถยนตสขี าว บางชวงเต็มไปดวยรถยนต
สีเทา และเรามักจะไดเห็นนวัตกรรมของโทนสีรถยนต
ใหมๆ ออกมาอวดโฉมกันในแตละฤดูกาลเสมอ
คำตอบคือ สีของรถมาจากเทรนดของนักออกแบบที่
ตอบโจทยความนิยมของผูบ ร�โภคนัน� เอง

แอ็กซอลตา (Axalta) ผูนำดานนวัตกรรมการผลิตสีรถยนตจาก
สหรัฐอเมริกามากวา 150 ป รายงานผลการเก็บขอมูลจากโรงงานผลิตรถยนต
ในหลายประเทศ พบวาผูซื้อสวนใหญยังคงเทใจให ‘รถยนตสีขาว’ มากเปน
อันดับหนึ่ง คิดเปน 38% ของตลาดรถยนตทั่วโลก รองลงมาคือสีคลาสสิก
ตลอดกาลอยางสีดำ คิดเปน 19% ตามมาดวยสีเทา 15% ซึ่งในชวง 10 ป
ใหหลังมานีไ้ ดรบั ความนิยมแซงหนาเฉดสีเงิน ทำใหปท แ่ี ลวสีเงินมีสดั สวนความ
นิยมเพียง 9% เทานั้น ทั้งนี้ สาเหตุหลักที่ผูขับขี่มักเลือกรถยนตโทนสีกลางๆ
เปนเพราะงายตอการขายเปลี่ยนมือ และคงมูลคารถไมใหตกรุนเร็วจนเกินไป
แตใชวา ปจจัยเรือ่ งการขายเปลีย่ นมือจะมีผลตอความนิยมของสีรถเพียงอยางเดียว
แนนซี่ ล็อกฮารต (Nancy Lockhart) ผูจ ดั การฝายผลิตภัณฑประเภทสีรถยนต
ของ Axalta เสริมวา โทนสีกลางมีความเปนสากลและงายตอการทำตลาดในทุก
ภูมภิ าค อีกทัง้ ยังมีมาตรฐาน สามารถรองรับเทคโนโลยีการผสมสีหรือความนิยม
ในการจับคูสีตามเทรนดความชื่นชอบของแตละประเทศได

อีกหนึ่งปจจัยที่มีผลตอความนิยมของสีรถยนตคือ กลุมผูขับขี่รุน
มิลเลนเนียล (Millennials) ซึ่งเปนกำลังหลักที่ขับเคลื่อนแฟชั่นยุคปจจุบันให
เปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยคนกลุม นีน้ ยิ มขับรถไซสมนิ ิ และกลาฉีกกรอบ
สีรถยนตเฉดเดิมๆ ซึ่งคนสวนใหญเลือกใช จึงคาดการณไดวาในอนาคตกลุมสี
พาสเทลและสีสนั สดใสอาจเขามาแบงสัดสวนความนิยมจากสีรถยนตโทนกลางๆ
มากยิ่งขึ้น
บีเอเอสเอฟ (BASF) ผูผ ลิตเคมีภณ
ั ฑรายใหญอนั ดับสองในอเมริกาเหนือ
เปนอีกหนึ่งบริษัทที่ออกมาวิเคราะหแนวโนมสีรถยนตเปนประจำทุกป โดย
เชือ่ วารสนิยมการเลือกสีรถยนตของผูบ ริโภคนัน้ เชือ่ มโยงกับความสัมพันธระหวาง
อารมณความรูสึกกับคุณคารอบตัวตามสถานการณตางๆ ในแตละชวงป เชน
แนวโนมการเลือกสีของผูบริโภคในแถบเอเชียแปซิฟก จะอยูในโทนอบอุนแต
มั่นคง สะทอนทัศนคติเชิงบวก ยืดหยุน พรอมรับการเปลี่ยนแปลง สวนแถบ
อเมริกาเหนือ นิยมสีโทนเรียบงาย ดูสงางาม และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ความเชื่อดังกลาวนำมาซึง่ รายงานการพยากรณเฉดสีรถยนตภายใต
คอลเลกชันที่ใชชื่อวา CODE-X หมายถึงโคดสีที่เปลี่ยนแปลงไดในทุกๆ ปอัน
ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ สำหรับป 2021 นี้ มีสีที่คาดวาจะโดดเดนมากขึ้น และ
อาจมีบทบาทในวงการยานยนตตอเนื่องไปอีกอยางนอย 3-5 ปอยูหลายสี ซึ่ง
สวนใหญถูกตั้งชื่อขึ้นมาใหมโดยเฉพาะ ไมวาจะเปนสี Social Camouﬂage
(สวนผสมระหวางสีกากี เทา และเขียว) สี Pundits Solution (สีโทนเบจอุนๆ
อมทอง) สี Dark Seltzer (สีเทาเขม) สี Dream Fighter (สีทองแดงอมสม)
และสี Unknown Metal (สีเทาเมทัลลิกเหลือบมวง) เปนตน
เทรนดของสี จึงนับเปนอีกหนึ่งความนาสนใจในวงการรถยนตไม
ตางจากแวดวงแฟชั่นและการออกแบบเลยทีเดียว
“สมาชิก กบข. สามารถเลือกใชบริการสินเชื่อของกรุงศรี ออโต
พรอมรับคำปรึกษาทั้งเรื่องรถและเรื่องเงิน ชวยใหเรื่องเงินเปนเรื่องงาย
ผานสาขากรุงศรี ออโต 51 สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งสาขาของธนาคาร
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาทั ่ ว ประเทศ หรื อ ติ ด ต อ "กรุ ง ศรี ออโต คอล เซ็ น เตอร "
โทร 02-740-7400 กด 1 ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ www.krungsriauto.com
www.facebook.com/krungsriauto หรือแอปพลิเคชัน GO Application
by Krungsri Auto”

ที่มา
https://www.carscoops.com
https://www.thansettakij.com
https://www.caradvice.com.au
https://www.tomorrowstechnician.com

@GPFcommunity
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