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In GPF We Trust
“เกษียณมั่นใจกับ กบข.”
เพ��มตะกราเง�นหลาย ๆ ใบ
ดวยรายไดหลาย ๆ ทาง

ลงทุนลงทุน

ขอควรรูกอนเขาสู
ตลาดคร�ปโตเคอรเรนซี

Check Now

สองเทรนดอาชีพหลังเกษียณ
สูงวัยก็มีไฟได

เร�่องทายเลม

คุยกับกองบรรณาธิการ
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เพ��มตะกราเง�นหลายๆ ใบ
ดวยรายไดหลาย ๆ ทาง

ขอควรรูกอนเขาสูตลาด
คร�ปโตเคอรเรนซี

JUN 2022
เชือ่ วาหลายคนคงเคยไดยนิ คำวา “ความไมรตู า งหาก
คือความเสี่ยงที่แทจริง” ซึ่งคำกลาวนี้ก็คงไมผิดนัก เพราะ
ความไมรูสามารถสรางความเสียหายใหเกิดขึ้นได และอาจ
กลายเปนความเสี่ยงที่นากลัวที่สุด วารสาร กบข. ฉบับนี้
มีความตัง้ ใจทีจ่ ะนำเสนอขอมูลสถานการณลงทุนในป 2565
ซึ่งสรุปสาระสำคัญมาจากกิจกรรมเลขาธิการฯ พบผูแทน
สมาชิก กบข. เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ซึง่ หากคุณเปน
คนหนึ่งที่ไดติดตามภาวะเศรษฐกิจโลกมาโดยตลอด จะรูว า
ปนี้ตลาดลงทุนมีความทาทายมากที่สุดอีกปหนึ่งเทาที่เคย
เปนมา…
และไมวา คุณจะเกษียณปน้ี หรือในอนาคตอันใกล
หรือไกล คอลัมน “เรือ่ งจากปก” ฉบับนีจ้ ะเปนประโยชนให
สามารถเตรียมเกษียณอยางมั่นใจ ดวยความรูความเขาใจ
อันเปนภูมิคุมกันสำคัญ!
แลวพบกันอีกในฉบับหนา...

เตร�ยมเร�่องเง�นใหพรอม
กอนออกรถใหม

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
ประภาวรรณ ทองไข
กัญญา ศิร�วราดร
ชนษ�ชนก อยูชมวงษ�

03

แนะนำหลักสูตร

“บร�หารเง�นดี
ช�ว�มีสุข”
ยื่นขอนับชั�วโมงเพ�่อประเมิน
ว�ทยฐานะไดแลววันนี้

หลังจากที่ กบข. ไดเพ�ม� ชองทางการเร�ยนรูส ำหรับสมาช�ก กบข. ดวยแพลตฟอรม GPF e-Learning เมือ่ ตนปทผ่ี า นมาและไดรบั
การตอบรับเปนอยางดี ทำใหสมาช�กไดเร�ยนรูเ กีย่ วกับสิทธิก์ ารเปนสมาช�ก กบข. และเขาถึงบร�การของ กบข. ไดงา ยข�น้ สอดรับกับการเร�ยนรู
ว�ถีใหมในยุคดิจ�ทัลที่ชวยลดขอจำกัดเร�่องเวลาหร�อสถานที่ในการเร�ยนรู และเพ�่อเปนการสงเสร�มความรูพ�้นฐานทางการเง�นอยางตอเนื่อง
โดยเมือ่ เดือนพฤษภาคมทีผ่ า นมา กบข. ไดเปดหลักสูตรออนไลนนอ งใหม ช�อ่ วา “บร�หารเง�นดี ช�วม� สี ขุ ” เปนเนือ้ หาทีม่ งุ สงเสร�มทักษะความรู
ใหครอบคลุมทุกเร�อ่ งการเง�น สำหรับรายละเอียดจะมีอะไรบาง คอลัมน GPF Experience ฉบับนีข้ อมาแนะนำใหสมาช�กทุกทานไดรจู กั ไปพรอม ๆ กัน
“หลักสูตรบร�หารเง�นดี ช�วม� สี ขุ ” เปนหลักสูตรทีไ่ ดรวมรวบเอา
ทักษะความรู เทคนิค และเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญในการบริหารเงิน
ครอบคลุมทุกดาน เริ่มจาก รูใช รูหนี้ รูออม และรูลงทุน เพื่อสงเสริม
การออมและตอยอดความมั่งคั่ง เพื่อเปาหมายทางการเงินดานตาง ๆ มา
เผยแพรใหกับสมาชิกไดใชเปนแนวทางในการบริหารเงิน

โครงสรางหลักสูตรเปนอยางไร

หลักสูตรบริหารเงินดี ชีวีมีสุข ประกอบดวยการบรรยายและ
การทำกิจกรรมรวมกัน 5 หมวดเนื้อหา ดังนี้
1 ความสำคัญของการบริหารเงิน (รูใช รูหนี้ รูออม รูลงทุน)
2 เรื่องควรรูคูลงทุน และการเลือกลงทุนใหสอดคลองกับเปาหมาย
3 การวางแผนเกษียณสำหรับ สมาชิก กบข.
4 วางแผนทวีคาเงินออม กับ กบข.
5 กลยุทธการลงทุนของ กบข.

เร�ยนหลักสูตรนี้แลวจะไดอะไร

ผูที่เรียนหลักสูตรนี้จะไดรับความรูทางการเงินและสามารถนำ
หลักการไปประยุกตใชในการบริหารจัดการการเงินของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถสรางแรงบันดาลใจในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมดานการใชจายเงิน เพื่อนำไปสูการมีอิสรภาพทางการเงิน
เริ่มตั้งแตการบริหารรายจายใหเพียงพอกับรายได การจัดการหนี้สินไมใหมี
หนีม้ ากเกินความสามารถ เคล็ดลับการเพิม่ เงินออม ตลอดจนเขาใจการลงทุน
ขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ นำไปตอยอดเงินออมเพิม่ ผลตอบแทนใหไดตามเปาหมายตาง ๆ
ที่ตองการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเกษียณ และสามารถวางแผน
เกษียณไดอยางมั่นใจ ดวยเครื่องมือการออมที่เปนบริการของ กบข. อาทิ
บริการออมเพิ่ม บริการเลือกแผนการลงทุน ที่ชวยเพิ่มความมั่นคงทาง
การเงินและนำไปสูก ารมีเงินทีเ่ พียงพอไปจนถึงระดับมัง่ คัง่ ตลอดชวงชีวติ หลัง
เกษียณ ซึ่งสมาชิกที่เขาเรียนหลั ก สู ต รนี ้ น อกจากจะได ท ั ้ ง ความรู  แ ล ว
ยังไดรับวุฒิบัตรจาก กบข. อีกดวย

หลักสูตร “บร�หารเง�นดีช�ว�มีสุข” สามารถนำไปนับชั�วโมง
สำหรับการยื่นขอว�ทยฐานะได
สำหรับสมาชิกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ ขาเรียน
หลักสูตร “บริหารเงินดีชวี มี สี ขุ ” ตัง้ แตวนั ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เปนตนไป
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เมื่อเรียนจบหลักสูตรครบ 100% และ
ทำแบบทดสอบผานตามเกณฑที่ กบข. กำหนดไว (ไมนอยกวา 70%)
จะไดรับวุฒิบัตรจาก กบข. จากนั้นสามารถนำไปยื่นนับชั่วโมงการพัฒนาฯ
ประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑที่กำหนดได

เร�ยนหลักสูตรนี้ไดอยางไร?
สมาชิกทีส่ นใจเพิม่ ทักษะในการวางแผนการเงิน สามารถเขาเรียนรู
ในรูปแบบออนไลนไดแลววันนี้ ผาน GPF e-Learning ของ กบข. จาก
3 ชองทาง ตอไปนี้ 1. LINE กบข. 2. My GPF Application และ
3. My GPF Website (กรณีเขาผานคอมพิวเตอร แท็บเล็ต) แลวไปที่
หลักสูตรออนไลน เลือกหมวด GPF Financial Class แลวเลือกหลักสูตร
“บริหารเงินดี ชีวีมีสุข” จากนั้นกดลงทะเบียน เพียงแคนี้ก็สามารถเริ่ม
เรียนไดตามวันหรือเวลาที่สะดวก หากยังเรียนไมจบ สามารถกลับเขา
มาเรียนตอเนื่องจากเดิมไดในครั้งตอไป หรือเรียนหลักสูตรนี้จบแลว
อยากกลับเขามาเรียนซ้ำหลักสูตรเดิมไดตามตองการ นอกจากนี้ กบข.
ยังมีหลักสูตรอืน่ ๆ ทีน่ า สนใจอีกมากมายไวบริการสมาชิก โดยสามารถเลือก
เรียนตามความสนใจไดฟรี โดยไมมีคาใชจายใด ๆ ...
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รวมดีลชุมฉ่ำ…
รับหนาฝน
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เพราะอากาศเปลีย่ นแปลงบอย เราจ�งตองหมัน� ดูแลตัวเองอยูเ สมอ โดยเฉพาะอยางยิง� ในชวงฤดูฝนทีอ่ ากาศรอน
สลับช�น้ เชนนี้ มีความเสี่ยงอยางยิ�งที่เราจะตองพบเจอกับอาการเจ�บปวยตาง ๆ ไปจนถึงอาจเกิดความเคร�ยดจากสภาวะ
แวดลอมรอบตัว Deal4You ฉบับนีจ้ ง� มีทร�คดูแลตัวเองจากภายในจ�ตใจไปจนถึงความสดใสภายนอก พรอมทัง� ดีลสวนลด
พ�เศษชุมฉ่ำรับหนาฝนมาฝากสมาช�ก กบข. ทุกทาน โดยสามารถดูรายละเอียดเพ��มเติมพรอมกดรับสิทธิ์ไดทันทีที่
My GPF Application
หมั�นดูแลสุขภาพภายในดวยการเติมว�ตามินเขาสูรางกาย
เพ�่อเสร�มภูมิตานทาน ดวยการรับประทานผลไมหลากชนิด
อาหารเสร�ม หร�อจะดื่มน้ำผลไมก็เปนว�ธีที่งายและไดรับ
ความสดช�่นทันที
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เลือกใชผลิตภัณฑดูแลผิวใหเหมาะกับฤดูกาล เพราะ
สภาพอากาศที่ช�้นและรอนเกินไปสามารถทำอันตรายให
กับผิวพรรณได ี
ขอแนะนำ สวนลดจากราน All About you ที่มี
ผลิตภัณฑดูแลผิวและเคร�่องสำอางใหเลือกมากมาย

ขอแนะนำ สวนลดพ�เศษจาก น้ำผลไมทปิ โก
สมาช�ก กบข.
นํ้าผลไมทิปโก 1 ลัง

นํ้าผลไมทิปโก 1 ลัง

ขนาด 1000ml.

ขนาด 200ml.

699 บาท

380 บาท

พ�เศษ!

828 บาท

จำนวน 12 กลอง
(1 ลัง / 1 รสชาติ)
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พ�เศษ!

432 บาท

เมื่อซ�้อสินคาครบ 700 บาท

จำนวน 12 กลอง

(ยกเวนสินคาลด 50% ข�้นไปงดรวมรายการ)

(1 ลัง / 1 รสชาติ)

เลือกเสื้อผาที่คุณภาพดี สวมใสสบาย เพ�่อไมใหรูสึกอึดอัด
หากตองอยูในสภาพอากาศรอนช�้นเปนเวลานาน และหากเปน
เสื้อผาที่มีดีไซนสวยงามก็จะยิ�งเสร�มสรางความมั�นใจใหเรา
มากข�้นไปอีก
ขอแนะนำ สวนลดเสื้อผาแฟชั�นดีไซนสวยหลากหลายแบรนด
อาทิ Guy Laroche, L’officiel, GSP, Jousse, C&D

วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 65

4

ใชสิทธิ์ไดไมจำกัดจำนวนครั�ง

หาเวลาไปทองเที่ยวพักผอนเพ�่อปรับสมดุลช�ว�ต และลด
สภาวะตึงเคร�ยด เพราะสภาพจ�ตใจที่ดีถือเปนรากฐาน
สำคัญที่สงเสร�มสุขภาพโดยรวมของเรา
ขอแนะนำ สวนลดบัตรผานประตู Siam Amazing
Park (สวนสยาม) และ Andamanda Phuket

พ�เศษ! สมาช�ก กบข.

ซ�ื้อบัตรผูใหญรายวัน ราคาเพ�ยง

(ปกติ 900 บาท)
เลนสวนน้ำและเคร�่องเลนสวนสนุก ไมจำกัดรอบ 1 วัน
สำหรับผูใหญ ความสูงตั�งแต 131 ซม. ข�้นไป
1 สิทธิ์ ซ�้อไดสูงสด 4 ใบ/วัน
15 พ.ค.- 30 มิ.ย. 65

พ�เศษ!
สมาช�ก กบข.

50%
สวนลดบัตรผานประตู

(ปกติ 1,500 บาท)

บัตรเขาสวนน้ำสามารถใชทำกิจกรรมได
ทุกเคร�่องเลน ไมรวมอาหารและเคร�่องดื่ม
1 สิทธิ์ ซ�้อไดสูงสุด 4 ใบ/วัน
22 พ.ค.- 31 ธ.ค. 65

05

In GPF

We Trust
“เกษ�ยณมัน� ใจกับ กบข.”
เร�่อง

จากปกฉบับนี้…ขอกลับมาตอเนื่องประเด็นสำคัญ ที่ทิ�งทายกันไวในฉบับที่แลวเกี่ยวกับสถานการณลงทุนในป 2565
ซ�่งไมอยากใหคุณพลาดจร�ง ๆ โดยเฉพาะสมาช�กที่เกษ�ยณอายุราชการในปนี้ เพราะเราไดเก็บสาระสำคัญจากกิจกรรมเลขาธิการฯ
พบผูแทนสมาช�ก กบข. มาฝากใหไดอานกัน ซ�่งหากคุณเปนคนหนึ่งที่ไดติดตามภาวะเศรษฐกิจโลกมาโดยตลอด จะรูวาปนี้ตลาดลงทุน
มีความทาทายมากที่สุดอีกปหนึ่งเทาที่เคยเปนมา…
ในกิจกรรมสัมมนา “เลขาธิการพบผูแทนสมาชิก ป 2565” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผานมา ทานเลขาธิการ กบข. ไดมาพูดคุยกับผูแทน
สมาชิกเกี่ยวกับขอมูลสถานการณลงทุนอันเปนประโยชนในการสื่อสารตอไปยังเพื่อนสมาชิกในหนวยงานใหไดเขาใจและรับทราบถึงสถานการณลงทุนและ
ประเด็นทาทายที่สงผลกระทบตอการลงทุนของ กบข. และเงินออมของสมาชิกในป 2565 เพื่อใหสามารถเตรียมตัวรับมือไดอยางเหมาะสมไมวาคุณจะเกษียณ
ปนี้หรือยังไมเกษียณ ดวยความรูความเขาใจ อันเปนภูมิคุมกันสำคัญ!
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2565 ปแหงภาวะการลงทุนผันผวนจากปจจัยเสี่ยง
และประเด็นความทาทายที่หลากหลาย

เริ่มกันที่ เกิดอะไรขึ้น ? ทำไมป 2565 จึงเรียกวาเปนปที่ภาวะ
การลงทุนมีความทาทายและยากตอการจัดการลงทุนเปนอยางมาก
ในประเด็นนีข้ อนำคำวา “เศรษฐกิจชะลอตัว…จากวิกฤตซอนวิกฤต” มาอธิบาย
ใหเห็นภาพรวมวามีปจจัยหลัก ๆ อะไรบางทีส่ ง ผลกระทบตอการลงทุนของ
กบข. และทำใหยอดเงินในบัญชีของสมาชิกลดลง ซึง่ คำวาวิกฤตซอนวิกฤต
คือ ภาวะที่มีหลายวิกฤตเกิดขึน้ พรอมกัน ไมวา จะเปนสถานการณโควิด เริม่
ตั้งแตมีการระบาดในชวง 2 ปทผ่ี า นมา จนทำใหหลายประเทศตองประกาศ
ปดประเทศ ธุรกิจหลายภาคสวนตองหยุดชะงัก รัฐบาลจึงมีมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจตาง ๆ อาทิ การใหกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยถูก เมื่อสถานการณ
โควิดเริ่มคลี่คลาย ประชาชนกลับมาใชชวี ติ ไดตามปกติและมีความตองการ
ใชสนิ คาและบริการเพิม่ ขึน้ (Demand–Pull Inﬂation) แตภาคการผลิตยัง
ฟน ตัวไมทนั จึงทำใหสนิ คาไมเพียงพอกับความตองการ ราคาสินคาจึงปรับสูงขึน้
สงผลใหเกิดภาวะเงินเฟอตามมา และเปนเงินเฟอสหรัฐฯ ที่สูงมากที่สุด
เปนประวัตกิ ารณในรอบ 40 ป ธนาคารกลางของหลาย ๆ ประเทศ จำเปนตอง
ออกมาตรการตาง ๆ เพือ่ ลดปญหาเงินเฟอ อาทิ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เพื่อใหประชาชนหรือภาคธุรกิจดึงเงินออกจากระบบ ดวยการกระตุน ใหนำ
เงินมาลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่ออกใหมดวยอัตราดอกเบี้ยที่มาก
ขึ้น ผลกระทบตอมาเมื่อนักลงทุนเห็นวาพันธบัตรหรือตราสารหนี้ชุดใหมได
รับดอกเบี้ยที่สูงกวา จึงตองการขายพันธบัตรหรือตราสารหนี้ชุดเดิมเพื่อ
นำเงินไปลงทุนชุดใหม สงผลใหราคาของพันธบัตรหรือตราสารหนี้ชุดเดิมที่
ยังมีอายุคงเหลืออยูป รับลดลง เมือ่ ธนาคารขึน้ ดอกเบีย้ ยังสงผลทำใหบริษทั มี
ตนทุนจากดอกเบี้ยเงินกูที่สูงขึ้น จึงทำใหมูลคาหุนของบริษัทถูกประเมิน
ราคาใหมลดลง หุนจึงมีความนาสนใจลดลง นักลงทุนบางสวนจึงขายหุน
เพือ่ ทำกำไรออกมากอน ราคาหุน ที่ซื้อขายในตลาดจึงปรับลดลง
นอกจากนี้ยังเกิดเหตุการณความขัดแยงระหวางประเทศของ
รัสเซียกับยูเครนและเหลาประเทศพันธมิตรนาโต เหตุการณนี้ไมไดกระทบ
แคประเทศที่เกิดความขัดแยงเทานัน้ ยังสงผลตอเศรษฐกิจทัว่ โลก เนือ่ งจาก
รัสเซียเปนประเทศสงออกน้ำมันรายใหญของโลก เมื่อไมสามารถสงออกได
เหมือนเดิมน้ำมันที่มีในตลาดจึงไมเพียงพอกับความตองการ ทำใหราคา
น้ำมันโลกปรับสูงขึ้น ซึ่งน้ำมันเปนตนทุนของธุรกิจภาคการผลิตและการ
ขนสง ทำใหบริษัทยิ่งมีตนทุนที่สูงมากขึ้นไปอีก สวนยูเครนเปนประเทศ
สงออกสินคาเกษตรสที่สำคัญของโลก เมื่อไมสามารถสงออกสินคาเกษตร
ไดเหมือนเดิมสินคาเกษตรขาดแคลน ราคาจึงเพิ่มสูงขึ้น เหตุการณความ
ขัดแยงนีย้ ง่ิ ตอกย้ำปญหาเงินเฟอมากขึน้ และยิง่ สงผลกระทบกับการลงทุน
ในสินทรัพยตาง ๆ ทั่วโลก

2565 ปท่ี “ตราสารหนี”้ และ “ตราสารทุน”
ใหผลตอบแทนติดลบ

โดยทั�วไปผลตอบแทนระหวางหุนและตราสารหนี้จะไมไดติดลบ
พรอมกัน มีเพ�ยงป 2015 และอาจจะเปนป 2022 เทานั�น
การลงทุนอาจจะตองพ�จารณาการปองกันความเสี่ยง จังหวะ
ในการเขาออก และ selection มากกวาปกอนๆ
ในวั ฏ จั ก รการลงทุ น โดยทั ่ ว ไป ผลตอบแทนการลงทุ น ของ
ตราสารหนี้กบั หุน จะไมตดิ ลบพรอมกัน แตในภาวะทีม่ วี กิ ฤตซอนวิกฤตเชนนี้
หากพิจารณาจากกราฟขางตน กราฟแทงสีฟา คือ ผลตอบแทนจากการลงทุน
ในหุน และกราฟแทงสีเหลือง คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้
ในป 2565 นี้ ผลตอบแทนติดลบพรอมกัน สะทอนใหเห็นวาเหตุการณ
แบบนี้ไมไดเกิดขึ้นใหเห็นบอย ๆ สถานการณการลงทุนในปนี้จึงเปนปที่
ยากลำบากปนึงของ กบข.
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ภาพรวมการลงทุน กบข.
พ.ร.บ. กบข. มาตรา 70
“อยางนอยตองกำหนดใหลงทุนในหลักทรัพย
ทีม่ คี วามมัน� คงสูงไมตา่ํ กวารอยละ 60”
ความมัน� คง
สวนเพ�ม�

(40%)

ตราสารหนี้

ความมัน� คง
สวนหลัก

(60%)

สินทรัพยเสีย่ ง

หุน ไทย/ตางประเทศ
สินทรัพยทางเลือก

ตราสารทุน

สินทรัพยมน�ั คงสูง
พันธบัตรรัฐบาลไทย/ตางประเทศ
หุน กูเ อกชนไทย/ตางประเทศ

กฎกระทรวงการคลัง

สัดสวน

ลงทุนในสินทรัพยตา งประเทศ

<60%

ลงทุนในตราสารทุน

<35%

ลงทุนในอสังหาร�มทรัพย

<12%

หลังจากที่เราไดรูปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบตอการลงทุนไปแลว
มาดูการลงทุนของ กบข. ซึง่ แบงออกเปน 3 สวนสำคัญคือ
สวนที่ 1 การลงทุนในตราสารหนี้ เปนการลงทุนในสินทรัพยที่
มีความมัน่ คงสูง ตาม พ.ร.บ. กบข. ทีก่ ำหนดกรอบการลงทุนไววา จะตองลงทุน
ในสินทรัพยที่มีความมั่นคงสูงหรือตราสารหนี้ไมนอยกวา 60% ซึ่งหมาย
ความวา หากปไหนผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีไ้ มดี กบข. ก็ไม
อาจลดสัดสวนการลงทุนในตราสารหนี้ต่ำกวา 60% ได นี่จึงเปนอีกหนึ่งตัว
แปลสำคัญที่สรางความทาทายใหกับการบริหารจัดการลงทุนของ กบข.
สวนที่ 2 คือ การลงทุนในตราสารทุนหรือหุน ยังมีขอ จำกัดตาม
ประกาศกฎกระทรวงการคลัง และมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ
กำกับดูแลการลงทุนใหเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไว
สวนที่ 3 การลงทุนในสินทรัพยทางเลือก เชน อสังหาริมทรัพย
น้ำมัน และสินคาเกษตร
จากเหตุการณวกิ ฤตซอนวิกฤตดังกลาวขางตน สงผลกระทบทาง
ลบทั้งตราสารหนี้และหุน สวนสินทรัพยทางเลือกซึ่งเปนสัดสวนที่ กบข.
ลงทุนไดไมมากนัก ไดรับผลบวกจากภาวะเงินเฟอ

การดำเนินงานของ กบข. เพ�อ่ ลดผลกระทบ
ความนาสนใจของประเด็นตอมา คือ การสรางความเชือ่ มัน่ ให
กับสมาชิกดวยแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ ภายใตสถานการณ
วิกฤตซอนวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ นี้ โดย กบข. ไดนำปจจัยตาง ๆ มาทำการวิเคราะห
ผานการทำ Stress Test ทดสอบความสามารถในการรับ วิกฤต และ
ความทาทายในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเตรียมรับมือกับทุกสถานการณที่
อาจเกิดขึ้นได

กรอบการอนุมตั กิ ารลงทุน

พ.ร.บ. กบข. มาตรา 26 คณะกรรมการมีอำนาจหนาที่
“กำหนดนโยบายการลงทุนของกองทุน
ตามหลักเกณฑทก่ี ำหนดในกฎกระทรวง”
นโยบาย

คณะกรรมการ

กำหนดนโยบายลงทุน อนุมตั /ิ ติดตามผลการ
กำหนดงาน

คณะอนุกรรมการ
จัดการลงทุน

กลัน� กรองขอเสนอ ใหค ำแนะนำตอบอรด
เชน LTSAA
อนุมตั กิ ารลงทุนทีไ่ ดรบั มอบหมาย เชน MTAA
หร�อื การลงทุนทางเลือก

กรอบการลงทุน/หลักเกณฑ

แนวปฏิบตั ิ

สำนักงาน

วางกลยุทธการลงทุนและปรับเปลีย่ น
ตามสถานการณ
ตัดสินใจและลงทุนตามนโยบาย (กรอบ)

กบข. ไดมกี ารประชุมรวมกับผูจ ดั การกองทุนทัง้ ในและตางประเทศ
อยางตอเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณลงทุนและปจจัย
เสี่ยงที่จะกระทบการลงทุน พรอมสือ่ สารความมุง หวังของ กบข. เพือ่ ผลักดัน
ภารกิจการสรางผลตอบแทนของผูจัดการกองทุนใหไดอยางเต็มที่

กองทุนในประเทศ
(3 ราย)

ช�อ่ ผูจ ดั การ

ความรับผิดชอบ

บลจ.วรรณ
บลจ.กรุงศร�
บลจ.กสิกร

หุนไทย
หุนไทย
หุนไทย

กองทุนตางประเทศ Open Door Investment Mamagement
(11 ราย) Insight Investment
Robeco Global
Magellan Financial Group
Veritas Asset Management
MFS Investment Management
Baillie Gifford
The Townsend Group
Allspring Global Investments
Ruffer Investment Management
Pimco

China A shares
ตราสารหนี้ตางประเทศ
ตราสารหนี่ตางปรเเทศ
หุนตางประเทศ
หุนตางประเทศ
หุนตางประเทศ
หุนตางประเทศ
อสังหาฯ ตางปรสะเทศ
หุนประเทศกำลังพัฒนา
Multi Asset
Multi Fixed Income
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ซึ่งนอกจากไดรวมประชุมกับผูจัดการกองทุน และจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารฯ เพือ่ รับฟงมุมมองการลงทุนจากคณะอนุกรรมการจัดการลงทุนแลว
กบข. ยังไดรบั ฟงมุมมองเพิม่ เติมจากผูบ ริหารขององคการเพือ่ ความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ซึง่ มีมมุ มองเปนไปในทิศทางเดียวกันวา ในปนี้
การลงทุนมีความยากลำบาก สิ่งที่ตองเรงสื่อสารไปยังสมาชิก คือ ตองสรางความเขาใจใหกับสมาชิกวา “การออมกับ กบข. เปนการออมระยะยาว
ความผันผวนที่เกิดขึ้นในแตละป เปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดในระยะสั้น ควรคาดหวังผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว สวน กบข. หากจะตอบสนองกับตลาด ตองดู
ใหดีวายอมทิง้ ผลประกอบการหรือโอกาสในระยะกลางและระยะยาวหรือไม อยาตอบสนองกับตลาดมากเกินไปตองมองทั้งระยะกลางและระยะยาวดวย
รวมถึงตองสรางสมดุลใหด”ี
ผูบร�หารจาก OECD

ผูจัดการกองทุนใหความมั�นใจแกสมาช�ก

สัมมนาเช�งปฏิบัติการฯ อนุกรรมการจัดการลงทุน

นายพรชัย ธีระเวช (ประธาน)

Pension Fund Investment,
Global Situation and Risks,
Live from OECD, Paris
Dr.Pablo Antolin,
OECD Pension Unit
OECD: Organisation for
Economic Co-oprration
and Development

นายชัยวัฒน โควาว�สารัช

นายศุภวุฒิ สายเช�้อ (ที่ปร�กษา)
ดร.อัมพร แสงมณี

นายเอกชัย จงว�ศาล
นายสุขวัฒน ประเสร�ฐยิ�ง

นอกจากนี้ เพื่อวางแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนอยางรอบดานภายใต
สถานการณเหลานี้ กบข. ยังไดมกี ารทำวิจยั ทัง้ เชิงคุณภาพและปริมาณกับสมาชิกกวา 2 พันราย
เพือ่ สำรวจความคิดและความเขาใจตอสถานการณทเ่ี กิดขึน้ โดยสมาชิกสวนใหญยงั มองวาปจจัย
เสี่ยงตาง ๆ ไมกระทบตอผลประกอบการของกองทุน หรือมองวาผลตอบแทนจะเปนไปใน
ทิศทางบวก ซึ่งอาจจะขัดแยงกับความเปนจริงที่เกิดขึ้น

นางว�วรรณ ธาราหิรัญโชติ

ผลว�จยั สมาช�กตอ 17 ปจจัยทีส่ ง ผลกระทบตอการลงทุนและผลประกอบการ กบข.
(ว�จยั เมือ่ วันที่ 12-13 มีนาคม 2565 สมาช�กตอบแบบสอบถามจำนวน 2,482 คน)

ทำใหผลตอบแทนติดลบมาก
ไมกระทบผลตอบแทน
ตอบไมได/ ไมทราบรายละเอียด/ ไมเขาใจความเกี่ยวของ
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ทำใหผลตอบแทนติดลบเล็กนอย
ทำใหผลตอบแทนดีข�้น

ทำใหผลตอบแทนลดลงบาง แตไมติดลบ
ทำใหผลตอบแทนดีข�้นมาก
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จากการทำวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม ภาพรวมพบวาสมาชิกมีความตระหนักและเขาใจปจจัยเสี่ยงที่กระทบตอการลงทุนของ กบข. ในปนี้ และเขาใจ
วาการออมเงินกับ กบข. เปนการออมระยะยาว เพราะสามารถรับเงินคืนไดตอเมื่อเกษียณ ดังนั้นยอดเงินที่เห็นปรับขึ้น-ลงในแอป กบข. เปนเพียงการสะทอน
ภาวะตลาด ซึ่งเห็นไดชัดเจนวาปจจุบันสมาชิกมีความเขาใจเรื่องการลงทุนมากขึ้น

แนวโนมพฤติกรรมบร�หารเง�นของสมาช�กเมื่อเห็นแนวโนม
ผลประกอบการ กบข. ลดลง และยอดเง�นในบัญช�ลดลง

นอกจากนีย้ งั พบวาสมาชิกกวา 30% อยากเปลีย่ นแผนการลงทุน
และอีกกวา 60% ตอบวาจะไมทำอะไรกับเงิน กบข. สิง่ นีถ้ อื เปนการสะทอน
ความเชื่อวาการออมกับ กบข. เปนการออมระยะยาว ในขณะทีส่ มาชิกอีก
สวนหนึ่งตอบวา ถามีจังหวะก็จะเปลี่ยนแผนการลงทุนไปเปนแผนที่มีความ
เสีย่ งสูงขึน้ เพราะแผนทีม่ คี วามเสีย่ งสูงนัน้ ในอดีตราคาตอหนวยมีมลู คาแพง
กวาปจจุบนั ในภาวะทีเ่ กิดวิกฤตเชนนีท้ ำใหมลู คาตอหนวยลดลง หากเปลีย่ น
เปนแผนที่มีความเสี่ยงสูง จึงเปนจังหวะที่ดีที่จะไดลงทุนในแผนการลงทุนที่
เคยราคาแพงดวยราคาที่ถูกลง ซึ่งถือวาเปนความเขาใจที่ถูกตอง แตอยางไร
ก็ตามยังมีสมาชิกอีกจำนวนหนึง่ ทีอ่ ยากเปลีย่ นไปอยูใ นแผนทีม่ คี วามเสีย่ งต่ำ
เพราะเห็นวาแผนความเสีย่ งสูงมีความผันผวนมาก ซึง่ กบข. ไดใหความเขาใจ
สมาชิกกลุมนี้เพิ่มเติมวา กรณีที่สมาชิกเปลี่ยนไปอยูแผนที่มีความเสี่ยงต่ำ
ถาในอนาคตอยากจะกลับไปอยูแ ผนการลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ราคาตอหนวย
อาจกลับมาแพงขึน้ ซึง่ นับเปนความเสีย่ งทีจ่ ะตองยอมรับในอนาคต แตสมาชิก
จะไดความสบายใจในปจจุบัน อยางไรก็ตามยังมีสมาชิกบางสวนที่ตองการ
เปลี่ยนไปอยูแผนทีม่ คี วามเสีย่ งต่ำกอน เพือ่ เปนการตัง้ หลักกับสถานการณน้ี

ทำว�จัยเช�งคุณภาพเพ��มเพ�่อทำความเขาใจ Insights

60% (531

)

21% (187

)

19% (174

)

36%
64% (1,590

(892

)

)

อีกหนึ่งประเด็นสำคัญ คือ การพิจารณามูลคาตอหนวยของทุกแผนการลงทุนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนขอมูลสำคัญที่จะชวยทำใหเขาใจถึง
ธรรมชาติความผันผวนของตลาดลงทุนไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น
มูลคาตอหนวยลงทุน กบข.

ผลประกอบการ กบข.

บาท

25

20

16.51

20.63

15

11.84
10

9.42

8.8

6.41

7.22

5

0

-5

40
6.86

8.02
41

8.77

9.32

42

43

10.00
44

9.22

8.21
10.77
45

6.83
11.93 12.31
2.02
46

47

13.66

14.78

14.05

16.67 17.41
8.92
8.95
15.36

18.43

25.20

26.38

27.28

49

51

52

53

54

หลังหักคาใชจาย

มูลคาตอหนวยลงทุน (NAV per Unit)
7.82

6.75

5.10

6.43

5.47

3.41

2.31
50

25.00

20.00

4.73

5.83

55

56

57

58

59

60

61

15.00

(ปดเศษทศนิยม)

10.00

0.20
48

30.00

ผลตอบแทนการลงทุน (% ตอป)

19.29

4.51

13.09 3.44

21.35

22.41

23.84 23.88

27.94

62

63

64 มี.ค. 65
5.00

-5.17

-10

กราฟนีเ้ ปนขอมูลสำคัญที่ กบข. ใชนำเสนอมาอยางตอเนือ่ ง โดย
กราฟแทงเปนผลประกอบการของ กบข. ในแตละป ซึง่ จะเห็นไดวา เปนบวก
มาโดยตลอด กอนติดลบ 5.17% จากวิกฤตการเงินโลกครั้งใหญในป 2551
และกลับมาสรางผลตอบแทนเปนบวก 8.92 ในปตอมา และบวกมาอยาง
ตอเนื่อง จนกระทั่งมีวิกฤตซอนวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลกและสงผลกระทบตอ
สถานการณลงทุนในป 2565 ซึ่งมุมมองการลงทุนของ กบข. ประเมินวา
ผลประกอบการในปนี้อาจมีความเสี่ยงที่จะลดลง

0.00

สิ่งสำคัญที่เราอยากใหสมาชิกไดลองพิจารณาทำความเขาใจ
มากกวาคำวาผลตอบแทนลดลง คือ “ราคาหนวยลงทุน” เพราะมูลคาตอ
หนวยลงทุนกับผลประกอบการของ กบข. บางครั้งก็ไมไดเปนไปในทิศทาง
เดียวกันเสมอไป สิง่ ทีส่ มาชิกจะตองพิจารณาจริง ๆ คือมูลคาตอหนวยลงทุน
ซึ่งที่ผานมาราคาหนวยลงทุนของสมาชิกสวนใหญ (อยูแผนหลัก) เริ่มตั้งแต
ราคา 6 บาทกวา และปจจุบนั อยูท ห่ี นวยละ 27 บาทกวา ชีใ้ หเห็นวา ผูท เ่ี ริม่
เปนสมาชิก กบข. ตั้งแตป 2540 จะไดสะสมหนวยลงทุนในบัญชีดวยราคา
เริ่มตนที่ 6.86 บาท และเมื่อสมาชิกเกษียณ เชน หากเกษียณปน้ี หรือขอรับ
เงินคืนในชวงเดือนมีนาคมที่ผานมา ราคาหนวยที่เคยซื้อตั้งแต 6 บาท
กวาจะไดรับคืนในราคาตอหนวยที่ 27.28 บาท ดังนัน้ สิง่ สำคัญทีต่ อ งพิจารณา
มากกวาผลตอบแทนของกองทุนในแตละปคือ ราคาหนวยลงทุนที่ทยอย
สะสมมาตั้งแตเริ่มเปนสมาชิกจนถึงวันที่นำเงินออกนั่นเอง
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อีกหนึง่ ประเด็นไฮไลททน่ี า ติดตาม คือ การดำเนินการของ กบข.
เพื่อลดผลกระทบจากปจจัยกดดันดานลงทุน คือการนำ 5 กลยุทธสำคัญมา
ใชในการบริหารจัดการลงทุนเชิงรุกเพือ่ ลดผลกระทบจากการปรับลดลงของ
ราคาสินทรัพย และเพิ่มผลตอบแทนสวนเพิ่ม (Alpha) ในชวงที่เหลือของ
ป 2565 ประกอบดวย

1
2
3
4
5

Active Allocation (Tactical Asset Allocation)
Selection โดยการบริหารผูจัดการกองทุนและการบริหารสินทรัพย
TAA Overlay
Active Alpha-Hunting สินคาโภคภัณฑ หุนไทย
Minimize Loss ตราสารหนี้

1 Active Allocation
ผลตอบแทนสะสม (%) ณ วันที่ 10 พ.ค.65

Active Weights (%)

Actions in Asset Allocation as of 10 May 22
มุมมองหร�อปจจัยที่เกี่ยวของ

สินทรัพยที่ปรับ

การปรับสัดสวนการลงทุน ณ 4 ม.ค. และ 10 พ.ค.

ความเสี่ยงอัตราเง�นเฟอ

สินคาโภคภัณฑ

เพ��มจาก 0.9% เปน 2.2%

Bond Yield ไทยกระชากข�้น

ตราสารหนี้ภาครัฐไทย

ลดจาก 23% เปน 22%

ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร Russia-Ukraine

หุนตลาดพัฒนาแลว
Absolute Return Fund

ลดสัดสวนหุนโดยรวมจาก 16% เหลือ 13.1%
โดยเปนหุนตลาดพัฒนาแลวจาก 8.8% เหลือ 5.7%
เพ��มสัดสวนจาก 3.6% เปน 4.5% เนน Multi Strategy

หุนตลาดเกิดใหม

เพ��มหุนตลาดเกิดใหมไมรวมจ�นประมาณ 0.25%

Reopening theme ในกลุม Asia ยกเวนจ�น

เร�่มที่กลยุทธแรก Active Allocation คือการปรับสัดสวนการลงทุนตามมุมมองอยางมั่นใจ เชน มองเห็นวาสินคาโภคภัณฑดีขึ้น กบข. ก็จะเพิ่ม
การลงทุนในสินคาโภคภัณฑมากขึ้น จากกราฟแทงดานบนจะเห็นวาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 มีการปรับเพิม่ สัดสวนของสินคาโภคภัณฑขน้ึ ไปอยูท ่ี 1.19%
สวนตราสารหนี้ภาครัฐไทยมีการปรับลดสัดสวนลงมาอยูใตเสน 0% ขณะเดียวกันหุนตลาดพัฒนาแลวก็ปรับลดลง และ Absolute Return Fund (ARF) ซึ่ง
เปนการลงทุนที่มีเทคนิคมากมายเพื่อหาผลตอบแทนที่แนนอน ก็มีการปรับเพิ่มการลงทุนขึ้นมาอยูที่ 0.51% ดังนัน้ กราฟแทงดานซายมือจะนำไปสูผ ลตอบแทน
สะสมโดยรวมของ กบข. แสดงตามกราฟเสนสีเหลืองกับสีน้ำเงินที่วิ่งคูขนานดานขวา ในสวนสีเหลืองเปนกราฟแสดงผลกรณีทไ่ี มไดทำ Active Allocation ซึง่
จะติดลบประมาณ -3.74% แตเมื่อมีการทำ Active Allocation กราฟเสนสีน้ำเงินแสดงวาแสดงผลตอบแทนติดลบนอยลงจาก -3.74% เปน -3.26% ซึ่งเปน
ขอมูลประมาณการที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้ ซึ่งนับวาเปนการตัดสินใจที่ถูกตองที่ กบข. สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดความเสียหายลงได จึงอยากใหสมาชิก
มั่นใจวา กบข. มีการบริหารจัดการลงทุนที่ดีเพื่อลดผลกระทบจากปจจัยกดดันดานลงทุนตาง ๆ ใหนอยลง แมวาจะอยูในสถานการณที่ยากเพียงใด

2 การบร�หารผูจัดการกองทุน: หุนตางประเทศ
แนวทางการบร�หารผูจัดการกองทุนหุนตางประเทศ
DMGEQ

EMGEQ

Internal Port 12%

Value 23%

Outer Ring 7%
Super Growth
18%

Core 17%
Momentum bias
Growth 17%

core strategy เพ�่อใหพอรตรวมผันผวนนอย
(TE < 4%) และ Satellite (TE 5-15%)
เพ�่อเพ��ม alpha ในระยะยาว
Satellite มี style การลงทุนตางกัน
เพ�่อกระจายความเสี่ยง
มี Internal Portfolio บร�หารมุมมอง
การลงทุนในระยะสั�น 3-6 เดือน

Europe small cap 3%

Defensive Growth 10%

Total size $931m. As of 29 Apr 22

Value 20%

Core 30%

Growth 25%

Growth at
Reasonable Price 18%

Total size $347m. As of 29 Apr 22
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กลยุทธที่สอง Selection โดยการบร�หารผูจัดการกองทุน
และการบร�หารสินทรัพย
กบข. มีการบริหารผูจ ดั การกองทุนทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
ใน 2 ลักษณะ คือ สวนที่เปน Core มีความเสี่ยงต่ำ และ สวนที่เปน
Settle lite ที่มีการแยกใหผูจัดการกองทุนหลาย ๆ รายมาชวยกันบริหาร
โดยจากภาพ (หนาที่แลว) ทางดานซายเปนกราฟวงกลมของหุน ตลาดพัฒนา
แลว (DMGEQ) และดานขวาเปนหุนของตลาดกำลังพัฒนา (EMGEQ) ซึ่งมี
การบริหารในแนวทางเดียวกัน คือมีสวนที่เปน Core และ Settle lite ซึ่ง
เปนแนวทางที่ไมไดโฟกัสความเสีย่ งไปทีผ่ จู ดั การรายเดียว แตมกี ารกระจาย
การบริหารจัดการหลายลักษณะ เพื่อหาโอกาสสรางผลตอบแทนจากหลาก
หลายแหลง นอกจากนี้ยังมีการทบทวนความสามารถของผูจัดการกองทุน
ตาง ๆ อยางตอเนื่อง แมวาอดีตจะเคยทำผลประกอบการไดดี แตปจจุบัน
ไมสามารถทำได กบข. ก็จะมองหาผูจัดการกองทุนรายอื่น ๆ ที่สามารถ
บริหารจัดการลงทุนภายใตสถานการณผันผวนไดดีกวาเขามาแทน
กลยุทธที่สาม TAA Overlay มีการปรับ Exposure ผาน
ธุรกรรม Derivatives เพื่อหาผลตอบแทนสวนเพิ่ม และบริหารความเสี่ยง
หรือลดการสูญเสียจากการลงทุนลง ซึง่ นอกจาก กบข. จะมีการบริหารจัดการ
ผานผูจัดการกองทุนแลว ยังมีทมี ผูจ ดั การลงทุนของ กบข. ทีค่ อยมอนิเตอร
เพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่ง และทำ TAA Overlay เพื่อลดความผันผวนของพอรต
ลงตามมุมมองที่มองเห็น ซึ่งเปนกลยุทธเชิงรุกเพือ่ เพิม่ ผลตอบแทนสวนเพิม่
(Alpha) ใหกับกองทุนผานการทำ TAA Overlay
กลยุทธที่สี่ Active Alpha-Hunting สินคาโภคภัณฑ และ
หุนไทย ดานโภคภัณฑ เปนการเพิ่มสัดสวนการลงทุนในสินคาโภคภัณฑ
ซึ่งเปนสินทรัพยทางเลือกที่สามารถสรางผลตอบแทนที่ดี เชน น้ำมัน หรือ
สินคาเกษตร รวมถึงปรับสัดสวนสินคาโภคภัณฑประเภทอืน่ ๆ ไมวา จะเปน
อาหารคน อาหารสัตว ทองแดง ซึ่งแตละตัวก็มีความผันผวนแตกตางกัน
กบข. ก็จะมีทีมลงทุนมาคอยบริหารจัดการ เพื่อหาผลตอบแทนในสวนเพิ่ม
ใหกับกองทุน สวนหุนไทย ที่ปจจุบันสามารถสรางผลตอบแทนไดดี ดังนั้น
ทีมลงทุนในหุนไทยก็จะมีการบริหารจัดการดวยการเพิ่มสัดสวนการลงทุน
ในกลุมอุตสาหกรรมที่ดี เชน Banking, Commerce, Property หรือ
Finance เปนตน ซึ่งแมวาหุนไทยเริม่ มีแนวโนมทีด่ แี ตกย็ งั คงมีความผันผวน
และยังมีปจจัยเรื่องเงินเฟอ ความตึงเครียดดานการเมือง และนโยบายตาง ๆ
เขามาเกี่ยวของ ซึ่งปจจุบัน (ขอมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565) กบข.
สามารถทำผลตอบแทนไดเปนบวก 3% กวา แตกย็ งั ไมสามารถชนะตราสาร
หนี้ซึ่งมีสัดสวนการลงทุนตาม พ.ร.บ. กบข. มากกวาตราสารทุนหรือหุน

กลยุทธที่หา Minimize Loss ตราสารหนี้
ในสวนพันธบัตรรัฐบาลโลก กบข. ไดปรับลดอายุเฉลีย่ การถือครอง
ลงเหลือ 4.8 ป (เทียบกับ 6.6 ป ของตัวเทียบวัด) โดยแนวทางการบริหาร
จัดการในครึ่งปหลัง คือ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน
ตราสารหนี้ในแตละชวงอายุ และการเรงหรือชะลอตัวของเงินเฟอสหรัฐฯ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโนมการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (Fed Dot Plot) และแนวโนมปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ (Money Supply Growth) เพื่อประเมินมุมมองของตลาดตอ
Terminal rate ของดอกเบี้ยสหรัฐฯ อายุ 2 ป และ 10 ป ซึ่งจะบงชี้จุดที่
กบข. สามารถกลับเขาลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลาง-ยาว และอาจมีผลให
ลดการถือครอง USD ดวย และหาก 10-Year real yield ชะลอตัว ก็จะเปน
จุดที่ กบข. เริ่มลดการถือครอง USD ลง ดานพันธบัตรรัฐบาลไทย ไดมีการ
ลดอายุเฉลี่ยการถือครองพันธบัตรรัฐบาลไทย (TGB port) ลดลงจาก 4.2 ป
เหลือ 3.0 ป เพื่อลดการขาดทุนในภาวะดอกเบี้ยปรับขึ้นอยางรุนแรง โดย
แนวทางการบริหารจัดการในครึง่ ปหลัง คือ การติดตามการเปลีย่ นแปลงของ
อัตราเงินเฟออยางใกลชดิ เลือกลงทุนในหุน กูบ ริษทั เอกชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงมาก
เทานั้น และหลีกเลี่ยงกลุมที่ฟนตัวชา รวมไปถึงพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราผลตอบแทนของตราสารหนีใ้ นแตละชวงอายุวา สะทอนการปรับขึน้
ดอกเบี้ยในระดับใด และพรอมเขาลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว
ทามกลางสถานการณโควิดในชวงสองปทผ่ี า นมา กบข. สามารถ
สรางผลประกอบการเปนบวกมาไดอยางตอเนือ่ ง โดยในป 2564 สามารถ
ทำไดที่ +5.83% เรียกไดวา กบข. ไดฝาฝนและทำงานเพื่อสมาชิกอยาง
เต็มที่มาโดยตลอด และในฐานะกองทุนทีม่ ภี ารกิจสำคัญในการบริหารเงิน
ออมเพื่อการเกษียณของสมาชิก จึงอยากใหทกุ คนมัน่ ใจวา กบข. จะมุง มั่น
ปฏิบัติหนาที่ในการบริหารเงินลงทุนของสมาชิกอยางเต็มความสามารถ
และคำนึงถึงผลประโยชนสงู สุดทีส่ มาชิกจะไดรบั เปนสำคัญ ไมวา ในอนาคต
อาจจะตองเจอกับวิกฤตอีกมากมายที่ทำใหสถานการณลงทุนมีความยาก
ลำบากหรือทาทายเพียงใดก็ตาม …
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เพ��มตะกราเง�นหลายๆ ใบ
ดวยรายไดหลายๆ ทาง
ในยุคนี้ ใครๆ ก็บอกวา "คนเราควรมีรายไดมากกวา
หนึ่งทาง หร�อ มีตะกราเง�นหลายๆ ใบ" เพราะรายไดแคทางเดียว
อาจจะไมเพ�ยงพอกับคาใชจาย หร�อในบางชวงของช�ว�ตอาจมี
"รายจาย" แบบกาวกระโดดโดยไมทนั ตัง� ตัว อยางเชนในยุคปจจุบนั นี้
ที่เกิดภาวะเง�นเฟอทำใหมีคาครองช�พเพ��มสูงข�้นเร�่อยๆ เราจ�งตอง
ใชเง�นมากข�้นเร�่อยๆ โดยไมรูตัว
ดังนั้นเพื่อสรางความมั่นคงทางรายไดและเพิ่มรายไดใหเพียงพอ
กับรายจาย เราควรตองคิดถึงการสรางรายไดใหมมี ากกวาหนึง่ ทาง ดวยการ
หาอาชีพเสริมเพิ่มเติมจากงานประจำที่ทำอยู หรือนำเงินกอนที่มีไปลงทุน
ใหงอกเงย สวนการสรางรายไดเพิ่มจะมีทางไหนบาง ลองดูกันเลย

1

รายไดจากการทำงาน เปนรายไดทค่ี ณ
ุ ไดมาจากการทำงานประจำ
ของคุณ นั่นก็คือคาจาง หรือเงินเดือนนั่นเอง ถาเงินเดือนของคุณมีจำนวน
ที่เหมาะสมครอบคลุมคาใชจา ยและเหลือเก็บก็ถอื วาเปนเรือ่ งทีด่ ี แตอยาลืม
พัฒนาตัวเองอยูเสมอเพือ่ เพิม่ โอกาสสรางความกาวหนามากขึน้ ก็จะทำใหมี
เงินเดือนมากขึ้นตามมา ทั้งนี้การมีรายไดจากแหลงนี้เพียงแหลงเดียวอาจ
กลายเปนกับดักที่ใหคุณติดอยูใ น Comfort Zone และเปนอุปสรรคในการ
พัฒนาตัวคุณไปสูจุดมุงหมายทางการเงินที่คุณตองการได

2 รายไดจากการขายสินคาหร�อบร�การ รายไดจากแหลงนีถ้ อื วา
เปนรายไดเสริมลำดับตนๆ ทีห่ ลายคนรูจ กั เลยก็วา ได เพราะมันคือรายไดทม่ี าจาก
การคาขายสินคาหรือบริการนัน่ เอง โดยเฉพาะการขายออนไลนทเ่ี ปนทีน่ ยิ ม
ในยุคนี้ และเปนรายไดเสริมของมนุษยเงินเดือนหลายๆ คน ไมวา จะเปนการ
ไปรับสินคามาแลวขายไป หรือแมกระทั่งการผลิตสินคาเอง เชน ทำขนม
ทำอาหาร ขายผานชองทางทั้งออนไลนและออฟไลน แตการสรางรายได
ลักษณะนี้ อาจจะตองใชเวลาหรือใชกำลังกายของคุณบาง เชน ตองขายของ
หลังเลิกงานหรือขายของในวันหยุด ออกใหบริการลูกคาในวันหยุด ขอควร
ระวังคือ ตองพยายามจัดสรรเวลาเพื่อไมใหกระทบกับการทำงานประจำ
3

รายไดทม่ี าจากดอกเบีย้ เปนรายไดทอ่ี าจเรียกไดวา เปน Passive
Income เลยก็วา ได เปนรายไดทเ่ี กิดจากการใชเงินตอเงิน เชน รายไดดอกเบีย้
จากเงินฝากธนาคาร ซึง่ คุณอาจไดรายไดจากแหลงนีโ้ ดยการตอยอดเงินออม
ที่เก็บสะสมไดจากแหลงรายไดสองแหลงขางตน ทัง้ นีค้ วรศึกษารายละเอียด
การออมเงินกับสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ รวมถึงควรศึกษาอัตราดอกเบี้ย
ของแตละสถาบันการเงินดวย

4

รายไดจากเง�นปนผลและสวนตางราคา เปนรายไดจากการ
ลงทุนในสินทรัพยลงทุนตางๆ เชน หุน กู หุน หรือ การลงทุนผานกองทุนรวม
ตางๆ ซึ่งการลงทุนรูปแบบนี้เปนรายไดที่เกิดจากผลตอบแทนการลงทุน ซึ่ง
มีความไมแนนอนหรือมีความเสี่ยง ทั้งนี้แมวาการลงทุนมีความเสี่ยง แต
คุณเองก็สามารถเลือกไดวาจะลงทุนที่มีความเสี่ยงมากนอยแคไหน ดังนั้น
กอนตัดสินใจลงทุน ผูล งทุนตองมีความรูค วามเขาใจในสินทรัพยและความเสีย่ ง
ของการลงทุนกอน และเลือกรูปแบบการลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่
ตนเองยอมรับได ทีส่ ำคัญอยาลงทุนตามเพือ่ นหรือฟงจากคนบางกลุม เทานัน้

5 รายไดจากการนำทรัพยสินออกใหเชา เปนการสรางรายได
จากทรัพยสนิ ทีเ่ รามีไมวา จะเปนอสังหาริมทรัพย เชน ทีด่ นิ บาน คอนโดมิเนียม
หรืออาจจะเปนสินทรัพยอน่ื ๆ ทีก่ ำลังเปนทีน่ ยิ ม เชน เสือ้ กันหนาว ชุดออกงาน
เครือ่ งเลนเกมส เปนตน ดังนัน้ คุณลองมองไปรอบๆ บานหรือสำรวจสินทรัพย
ที่มีอยูแตยังไมอยากขาย ซึ่งก็อาจจะกลายเปนแหลงสรางรายไดจากการ
ใหเชาไดอีกทางก็เปนได
6

รายไดจากการขายทรัพยสินที่มีอยู รายไดจากแหลงนี้คือ
รายไดจากการทีค่ ณ
ุ นำทรัพยสนิ ทีม่ อี ยูแ ตไมตอ งการใชแลวนำไปขายตอ เชน
เสื้อผา รองเทา เครือ่ งประดับ ของใชในบาน เครือ่ งออกกำลังกาย โทรศัพท
มือถือ เครือ่ งเสียง การดยูกโิ อ การดโปเกมอน โมเดลรถยนต โมเดลหุน ยนต
เปนตน ซึง่ รายไดจากแหลงนีจ้ ะทำใหเราเปลีย่ นทรัพยสนิ หรือของทีไ่ มใชแลวให
กลายเปนรายไดอีกทางหนี่ง

7

รายไดจากความรูค วามสามารถ เปนรายไดทไ่ี ดมาจากความรู
ความสามารถของคุณเองนำมาสรางสรรคเปนผลงานออกมา เชน การเปน
ที่ปรึกษา การขายลิขสิทธิ์ในงานเขียน ขายลิขสิทธิ์ในการออกแบบโลโก
ขายแฟรนไชส การขายภาพถาย หรือ การถายทอดความรูห รือทักษะทีเ่ รามี
เชน สอนพิเศษเด็กนักเรียนในวิชาที่คุณถนัด สอนทำอาหาร สอนปลูกผัก
ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้ลวนมาจากหนึ่งสมองและสองมือของคุณเอง
ทัง้ หมดนีเ้ ปนคำแนะนำในการสรางรายไดมากวาหนึง่ ทาง ทีค่ ณ
ุ
สามารถหาทำเพิม่ ไดตามความถนัดของตนเอง เพือ่ สรางความมัน่ คงใหกบั
รายได เพิ่มเติมจากรายไดประจำ และรองรับคาใชจายที่มีแนวโนมเพิ่ม
สูงขึน้ ซึง่ เปนแนวทางในการบริหารความเสีย่ ง ตามคำกลาวทีว่ า “อยาเก็บ
ไขไวในตะกราใบเดียว” ...
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ลงทุนลงทุน

ขอควรรูกอนเขาสูตลาด
คร�ปโตเคอรเรนซ�

หากไดตามกระแสการลงทุนในชวงนี้ เช�อ่ วาหลายคนคงเร�ม่ พูดถึงและใหความสำคัญกับการลงทุนในสินทรัพยทางเลือกกันมากข�น้ โดยสินทรัพย

ทางเลือกหนึง่ ทีก่ ำลังนิยมและกลายเปนแหลงลงทุนทีเ่ ติบโตอยางรวดเร�วของบรรดานักลงทุนทัง� หลาย ก็คงหนีไมพน การลงทุนในสินทรัพยดจิ ท� ลั ทีเ่ ร�ยกกัน
ติดปากวา ตลาดคร�ปโต หร�อ คร�ปโตเคอรเรนซ� (Cryptocurrency) โดยเฉพาะนักลงทุนรุน ใหมทช่ี อบความทาทาย ดวยลักษณะการลงทุนไว มีอสิ ระใน
การเลือกลงทุน แมจะถูกมองวาเปนการลงทุนในสินทรัพยทม่ี คี วามเสีย่ งสูง แตในบางจังหวะก็มโี อกาสไดผลตอบแทนทีส่ งู และทำกำไรไดรวดเร�วทันใจกวา
เมื่อเทียบกับการลงทุนในสินทรัพยการเง�นรูปแบบอืน่ ในระยะเวลาอันสัน� ทำใหเกิดกระแสลงทุนทีไ่ ดการยอมรับมากข�น้ และมีทา ทีวา จะเพ�ม� มากข�น้ เร�อ่ ยๆ
สำหรับนักลงทุนมือใหมหรือใครทีก่ ำลังจะกาวเขาสูต ลาดคริปโต มีขอ มูลอะไรบางทีค่ วรรู มีอะไรบางทีต่ อ งระวัง? กอนการลงทุน คอลัมนลงทุน ลงทุน
ฉบับนี้ ขอรวบรวมขอมูลพืน้ ฐานทีม่ อื ใหมควรรูไ วกอ นมาบอกเลาใหฟง

คร�ปโตเคอรเรนซ� คืออะไร

คร�ปโตเคอรเรนซ� เปนตลาดที่มีความผันผวนสูง

คริปโตเคอรเรนซี (Cryptocurrency) ถือเปนสินทรัพยดิจิทัล
ประเภทหนึง่ โดยการทำธุรกรรมตางๆ จะตองทำผานบล็อกเชน (Blockchain)
ทีต่ อ งมีการเขารหัสเพือ่ ความปลอดภัย ซึง่ ถูกออกแบบมาเพือ่ ใชเปนสือ่ กลาง
ในการแลกเปลี่ยนสินคา บริการ หรือสินทรัพยดจิ ทิ ลั อืน่ ๆ ทีม่ กี ารซือ้ ขาย
แลกเปลี่ยนบนโลกออนไลน โดยมูลคาในการแลกเปลี่ยนจะถูกกำหนดโดย
ความพึงพอใจระหวางผูใชงานดวยกัน ซึ่งคริปโตเคอรเรนซี่ที่ซื้อขายกันใน
ตลาดลงทุนนัน้ มีหลากหลายกวา 5,000 รายการ สวนทีไ่ ดรบั ความนิยมและ
มักจะไดยินชื่อบอย ๆ ไดแก Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance
Coin (BNB), Solana (SOL) และ Terra (LUNA) เปนตน

แมวาการลงทุนในคริปโตฯ จะใหผลตอบแทนอยางรวดเร็วใน
ระยะเวลาอันสัน้ แตกไ็ มใชทกุ คนทีจ่ ะประสบความสำเร็จ เนือ่ งจากไมมปี จ จัย
ที่แนนอนที่สงผลตออัตราแลกเปลีย่ น ทำใหการคาดการณทศิ ทางของราคา
หรือผลตอบแทนเปนไปคอนขางยาก มีความไมแนนอนสูง และมีความผันผวน
รุนแรงยิ่งกวารถไฟเหาะ ซึ่งราคาซื้อขายสามารถขึ้นสูงสุดหรือลงต่ำสุดได
มากกวา 100% - 1,000% ในชวงเวลาอันสัน้ เพราะตลาดคริปโตฯ เปนตลาด
ที่มีการซื้อขายกันตลอด 24 ชัว่ โมง ไมมกี ารกำหนดเรือ่ งราคาต่ำสุด (Floor)
และราคาสูงสุด (Ceiling) และไมมกี ารหามซือ้ ขาย (Circuit Baker) เหมือน
ตลาดหุน ทำใหนักลงทุนบางรายมีโอกาสไดกำไรหรือสูญเสียเงินทั้งกอน
แบบไมรูตัวได
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ราคาของคร�ปโตเคอรเรนซ� ข�น้ อยูก บั ความตองการและขาวสาร
บนโซเซ�ยลมีเดีย
ดวยความที่เหรียญในตลาดคริปโตนั้นไมไดอางอิงกับสินทรัพย
ใดๆ เหมือนกับหุน ปจจัยพื้นฐานอยางเชน นโยบายการเงิน อัตราเงินเฟอ
หรือการเติบโตทางเศรษฐกิจ ก็ไมไดสง ผลกระทบตอการกำหนดราคามากนัก
แตจะขึ้นอยูก บั ความตองการของตลาด ยิง่ เหรียญสกุลใดทีม่ นี กั ลงทุนตองการ
หรือเขาซื้อจำนวนมาก ราคาของเหรียญนัน้ จะดีดตัวสูงขึน้ ไป ในทางตรงกัน
ขามหากนักลงทุนไมตอ งการแลวขายออกพรอม ๆ กัน ก็ทำใหราคาของเหรียญ
ลดลงไดมากเชนกัน
อีกทัง้ การเปลีย่ นแปลงราคาและความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุนยังคงเปน
เรื่องของสือ่ ไมวา จะเปนขาวสารบนโลกออนไลนทง้ั ดานบวกและดานลบสลับ
เปลี่ยนกันตลอดเวลา รวมไปถึงการทวิตของคนดังและผูม อี ทิ ธพลทางโชเซียล
มีเดียที่พูดถึงคริปโตฯ ทุกความเคลือ่ นไหวเหลานัน้ สามารถสรางความสับสน
และความไมแนนอนไดอยางรวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบตอราคาอยางตอเนื่อง
ทำใหมีโอกาสเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางรุนแรงได ดังนั้นผูลงทุนควรติดตาม
ขาวสารอยูเสมอและติดตามจากหลายแหลงขอมูล ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อใหรูเทาทันและสามารถวิเคราะหทิศทางของตลาดและ
ราคาเหรียญนั้นได

การซ�้อ-ขายบนแพลตฟอรมตางประเทศยังไมไดรับการ
รับรองและไมสามารถชำระหนี้ตามกฎหมายได
แมวาจะมีผูคนสนใจลงทุนในคริปโตฯ เปนจำนวนมาก แตการ
ซื้อและขายคริปโตฯ บนแพลตฟอรมของตางประเทศ ปจจุบันยังไมไดรับ
ความคุมครองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
(กลต.) จะรับรองเฉพาะแพลตฟอรมในประเทศไทยที่จดทะเบียนไวกับ
กลต. เทานัน้ (พรก. ประกอบธุรกิจสินทรัพยดจิ ทิ ลั พ.ศ. 2561) และยังไมมี
กฎหมายรองรับจากธนาคารแหงประเทศไทย และคริปโตฯ ไมถอื วาเปนเงิน
ที่ชำระหนี้ไดตามกฎหมายไทยเชนเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก (ยกเวน
ประเทศเอลซัลวาดอรที่สามารถใช BTC ชำระหนี้ไดตามกฎหมาย) และ
อาจมีคนบางกลุม ฉกฉวยโอกาสใชเปนชองทางในการหลอกลวงใหคนหันไป
ลงทุนทีเ่ ปนลักษณะแบบแซรลกู โช หรือถูกใชเปนเครือ่ งมือในการทำธุรกรรม
ฟอกเงินผิดกฎหมายได
ทัง้ หมดนีเ้ ปนเพียงสวนหนึง่ ของขอมูลพืน้ ฐานทีม่ อื ใหมควรรูไ วกอ น
แนนอนวาในโลกของคริปโตเคอรเรนซี่ยังมีขอมูลที่นาสนใจอีกมากมาย
เปนเหมือนเหรียญที่มีสองดาน สำหรับใครที่สนใจอยาลืมศึกษาขอมูลให
ละเอียดถี่ถวน คิดวิเคราะหใหรอบดานกอนการตัดสินใจ และนอกเหนือจาก
ความรูความเขาใจกอนการลงทุนแลว อยาลืมสำรวจตัวเองดวยวาสามารถ
รับความผันผวนหรือยอมรับการสูญเสียไดมากนอยแคไหนในตลาดที่
ขึ้นชื่อวามีความเสี่ยงสูงเชนนี้
ปจจุบัน กบข. ยังไมมีนโยบายนำเงินของสมาชิกไปลงทุนใน
คริปโตเคอรเรนซี่ เนือ่ งจากมีระดับความเสีย่ งทีส่ งู มาก และยังมีขอ จำกัด
ตางๆ มากมาย หากสมาชิกตองการเลือกแผนลงทุนที่ชวยเพิ่มโอกาส
ไดรับผลตอบแทนทีม่ ากขึน้ ในระยะยาว สามารถเลือกแผนลงทุนที่ กบข.
มีอยูใ หเลือกไดทง้ั หมด 9 แผนการลงทุน และสามารถเปลีย่ นแผนลงทุนได
3 ช อ งทาง ดั ง นี ้ 1. LINE กบข. 2. My GPF Application และ
3. My GPF Website (กรณีเขาผานคอมพิวเตอร แท็บเล็ต) ใหไปที่เมนู
“เลือกแผนการลงทุน” หรือหากตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม
สามารถติดตอเขามาที่ Contact Center โทร 1179 ...
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News & Activity
กบข. จัดพ�ธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราช�นี

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) เปนประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะหนา
พระฉายาลักษณ สมเด็จพระนางเจาสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะผูบริหารระดับสูงรวมในพิธี ณ สำนักงาน กบข.

กบข. จัดงานประชุมใหญผูแทนสมาช�ก
รายงานผลการดำเนินงานประจำป 2564ี
เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2565 กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
(กบข.) จัดงานประชุมใหญผูแทนสมาชิกผานระบบอิเล็กทรอนิกส
(E-Meeting) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและการรับ
จายเงินของกองทุนในป 2564 แนวทางการดำเนินงานในป 2565
ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูแทนสมาชิก โดยมี
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธาน
กรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ เปนประธานในที่ประชุม
พรอมดวย นายพรชัย ฐีระเวช ผูอ ำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นายปยวัฒน ศิวรักษ เลขาธิการ ก.พ. นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดี
กรมบัญชีกลาง และ ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
เพื่อรวมรายงานผลการดำเนินงาน โดยมีผูแทนสมาชิกเขารวมประชุม
จำนวน 518 คน

ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ (กบข.) เปดเผยวา ผลการดำเนินงานในป 2564 กบข.
มีสินทรัพยสุทธิ 1,132,074 ลานบาท มีกำไรหรือผลประโยชนสุทธิ
จำนวน 44,013 ลานบาท โดยผลตอบแทนแผนหลัก หลังหักคาใชจาย
อยูที่ 5.83% ซึ่ง กบข. สามารถดำเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนงาน
ไดทั้งหมด พรอมทั้งเพิ่มแผนการลงทุนใหมสำหรับสมาชิก เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกในการบริหารเงินออมและกระจายความเสี่ยงผานการลงทุน
ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนผูนำในการประกาศเจตนารมณ
Sustainable Thailand 2021 เพื่อขับเคลื่อนสถาบันการลงทุนและ
การธนาคารไทยสูความยั่งยืน
นอกจากนี้ กบข. ยังไดผลักดันการแกไขกฎหมายเพื่อมุงเนน
การเพิ่มโอกาสทวีคาเงินออมของสมาชิก พัฒนาระบบการใหความรูแก
สมาชิกและการสื่อสารอยางตอเนื่องผานดิจิทัลแพลตฟอรม สงผลใหมี
จำนวนสมาชิกใชบริการของ กบข. เพิ่มมากขึ้นจากปกอน กวา 70%

สำหรับแผนการดำเนินงานป 2565 กบข. ไดศึกษาทบทวน
ผลการดำเนินงานในปที่ผานมา ถอดบทเรียนจากการดำเนินงานรวมถึง
ได ร ั บ ข อ เสนอแนะจากคณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการ กบข.
มาปรับปรุงการจัดทำแผนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปนี้ กบข.
ได ก ำหนดแผนยุ ท ธศาสตร ไว 10 แผน ครอบคลุ ม ภารกิ จ 3 ด า น
ประกอบดวย 1) ดานลงทุน เปาหมายเพื่อสรางผลตอบแทนยั่งยืนใน
ระยะยาว 2) ดานสมาชิก เปาหมาย ทวีคาเงินออม ผูกพัน กบข. และ
3) ดานองคกร เปาหมายผูกพันองคกร ทุมเทเพื่อสมาชิก
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Check Now

สองเทรนด
อาช�พหลังเกษ�ยณ

สูงวัยก็มีไฟได

เมื่อไมนานมานี้เราเร�่มจะเห็นแลววา…มีหลายประเทศที่มีขาว
การเปดรับสมัครผูสูงอายุเขาทำงาน เชนเดียวกับประเทศไทยเองก็มี
หลาย ๆ หนวยงานของรัฐทีไ่ ดเร�ม่ ตนดำเนินโครงการไปพรอม ๆ กับสถาน
ประกอบการภาคเอกชนหลายแหงทีใ่ หความรวมมือรับผูส งู อายุเขาทำงาน
ดวยเชนกัน
สำหรับสมาชิก กบข. ทีใ่ กลเกษียณ หลายทานอาจเริม่ รูส กึ ใจหาย
ไมนอยกับการกาวเขาสูชีวิตวัยเกษียณที่ไมไดทำงานประจำเหมือนเดิมอีก
ตอไป หรืออาจกำลังใจหายใจกับรูปแบบชีวติ ทีก่ ำลังจะเปลีย่ นไปอยางสิน้ เชิง
และนึกกังวลไปถึงวาหลังจากที่ไมไดทำงานเหมือนเดิมแลวคุณจะสามารถ
เติมคุณคาและความสุขใหกับชีวิตในแตละวันไดอยางไร คอลัมน Check
Now ฉบับนี้ จึงไมรอชา เพราะอยากมาบอกวาขอเพียงแคคุณยังมีพลังใจ
ไฟในตัวก็ไมมีทางดับลงได เอาหละ มาสองเทรนดอาชีพหลังเกษียณไป
พรอม ๆ กันวามีเทรนดอะไรที่นาสนใจรอคุณอยูบาง
เร�ม่ กันที…
่ เทรนดของภาคบร�การและคาปลีกรับผูส งู อายุเพ�ม�
ปจจุบันธุรกิจบริการและคาปลีกเปนกลุมหลักที่มีการประกาศรับผูสูงอายุ
เขาทำงาน เพราะสามารถใชทกั ษะและประสบการณดา นบริการ โดยเฉพาะ
ในชวงสถานการณโควิด-19 ที่ผูบริโภคตองการผูแนะนำสินคาผานระบบ
โทรศัพทมากขึน้ สำหรับประเทศไทย หางคาปลีกหลายแหงมีนโยบายในการ
รับผูสูงอายุเขาทำงานเพิ่มขึ้นในชวง 1-2 ปทผ่ี า นมา โดยขอมูลของกรมการ
จัดหางานระบุวา อาชีพที่ผูสูงอายุไดรับการบรรจุมากที่สุด 5 อันดับ ไดแก
(1) แนะนำการขายสินคา (2) จัดเรียงสินคา (3) ประชาสัมพันธ (4) แมบา น
ชางเทคนิค และ (5) งานบริการตาง ๆ โดยคณะกรรมการคาจางกำหนดอัตรา
ผลตอบแทนผูส งู อายุเปนอัตราเดียวทัว่ ประเทศ คือ ไมตำ่ กวา 45 บาท/ชัว่ โมง
ทำงานไมเกิน 7 ชั่วโมง/วัน และไมเกิน 6 วัน/สัปดาห สำหรับเทรนดนี้
อาจไมไดเหมาะกับผูสูงอายุทุกคน แตหากคุณเปนคนขีเ้ หงา หรือมีความสุข
กับการไดเปนผูใหบริการ เทรนดนี้ก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจไมนอย

สวนอีกเทรนดที่มาแรงมากสำหรับอาชีพของผูสูงอายุในยุคทอง
ของโซเชียลมีเดีย คือ การเปนอินฟลูเอนเซอรทเ่ี รียกวา "Silver Inﬂuencers"
ปจจุบันผูสูงอายุมีบทบาทมากขึ้นบนโลกออนไลน ซึ่งจากการศึกษาของ
inﬂuencerhouse.co.th พบวา ผูส งู อายุทม่ี อี ายุ 55 ปขน้ึ ไป มากกวา 55%
ใชเวลาประมาณ 15 ชั่วโมงตอสัปดาห ติดตามอินฟลูเอนเซอรบนโซเชียล
มีเดีย โดยแพลตฟอรมทีม่ กี ารใชงานมากทีส่ ดุ ไดแก LINE 21% เฟซบุก 13%
และสื่อใหมอยาง TikTok ก็มีการใชงานมากขึ้น
ทุ ก วั น นี ้ ม ี Silver Inﬂuencers เกิ ด ขึ ้ น มากมาย เช น กลุ  ม
อินฟลูเอนเซอรสงู วัยแหงจีนแผนดินใหญ ‘Fashion Grannies’ ทีม่ สี มาชิก
รวมทีมถึง 23 คน และสามารถสรางรายไดหลังเกษียณเปนกอบเปนกำ
จากการนำเสนอแฟชัน่ เสือ้ ผาและผลิตภัณฑจากแบรนดตา งๆ มาลงบนโซเชียล
มีเดียทำใหมีผูติดตามจำนวนมากจากกลุมคนแทบทุกวัย
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เชนเดียวกับ Vicky Bennison นักเขียนดานอาหารผูกอตั้งชองยูทูป Pasta Grannies ดวยแนวคิด “พาตามหาพาสตาสูตรคุณยายชาวอิตาลี”
นำเสนอใหกับโลกอินเทอรเนตดวยเมนูโฮมเมดดั้งเดิมจากครัวจะมอบบรรยากาศอบอุนใหทุกคนประทับใจ

หรือในบานเรา ลุงองอาจ คุณพอเจาของเพจเฟซบุก มนุษยตา งวัย
ที่เริ่มเปนนายแบบในวัย 67 ป จากการชื่นชอบการแตงตัว แฟชั่น และ
ถายแบบลงเฟซบุก และวลีเด็ดที่บอกบรรดาคนรุนใหมวา “หนุม ๆ สาว ๆ
อยาเพิ่งหมดหวัง ขนาดลุงแกแลวยังเปนนายแบบได”

ในปจจุบัน ยังมีงานอีกหลายอยางทีเ่ หมาะกับผูส งู อายุ โดยเฉพาะ
งานที่ไดเปนนายตัวเอง เพราะเวลาในการทำงานก็สามารถยืดหยุนได และ
บางงานก็สามารถทำที่บานไดอีกดวย ซึ่งในยุคนี้หากใครมีความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย ก็ยง่ิ ดี เพราะสิง่ นีค้ อื เครือ่ งมือสำคัญ
ในการสรางรายไดใหมากขึ้น

10 อาช�พที่เหมาะสำหรับผูสูงอายุ

ที่ปร�กษา

นอกจากแฟชัน่ และอาหารแลว ยังมีผสู งู อายุทเ่ี ปนอินฟลูเอนเซอร
ดานสุขภาพและการทองเทีย่ วอีกมากมาย ซึง่ พวกเขาเหลานีส้ ามารถเปนแรง
บันดาลใจใหกับคุณได เพราะความมีเสนหของ Silver Inﬂuencers คือ
ทัศนคติอันแหลมคมทีผ่ า นการบมเพาะจนสุกงอม ทำใหเหลาอินฟลูเอนเซอร
สูงวัยมัดใจแฟนๆ ไดดว ยการสงตอแนวคิดไปสูค นรุน ใหม ชวยเพิม่ ความมัน่ ใจ
ใหกบั คนในวัยเดียวกันแมอายุจะมากขึน้ และสรางสีสนั ใหกบั โลกออนไลนได
ไมแพกับอินฟลูเอนเซอรวัยลูกหลานเลยทีเดียว

ผูเก็บคาบร�การ
ทางการแพทย

ติวเตอร

ฝายบร�การ
ลูกคา

ผูฝกสอนกีฬา

นักบัญช�
และภาษ�อากร

ผูชวยเสมีอน
(Virtual
assistant)

พ�่เลี้ยงสัตว

คนทำบัญช�

บล็อกเกอร

ที่มา : the Asspcoated Press-NORC Center for Public Affairs Research

ผูส งู อายุ นับวาเปนทรัพยากรทีส่ รางคุณคาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไดตอ ไป เพราะยังสามารถทำงานไดหลากหลายอาชีพตามความ
เชีย่ วชาญในดานตาง ๆ และประสบการณที่สะสมมาอยางยาวนาน ซึง่
เปนสิ่งที่มีคุณคามหาศาลที่สุด เอาหละ! รีบมาเตรียมตัววางแผน หรือ
มองหาอาชีพหลังเกษียณกันเถอะ เพราะเพียงแคยังมีใจ ไฟในตัวก็ไมมี
วันหมด! ...

ที่มา: bot.or.th และ manoottangwai.com
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เร�่องทายเลม
โดย เมืองไทยประกันชีว�ต

เคลมสุขภาพผาน

งาย สะดวก จบ ในแอปเดียว

ยื่นเคลมออนไลน ไดงายๆ ดังนี้

1

เขาสูระบบ และกดเลือก

“การเคลมของฉัน”

4

2

ทำตามขั�นตอนที่ปรากฏ

3

กดเลือก ยื่นเคลม

พรอมแนบไฟลอิเล็กทรอนิกส
ของเอกสารการรักษา

5

เลือกประเภทของการเคลม
และประเภทของการรักษา

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

อัปโหลดภาพเอกสารและสงยื่นเคลม

หมายเหตุ :
1. สำหรับลูกคาที่เคลมสินไหมรายบุคคล หลังจากทานยื่นเคลม ผาน MTL Click Application เร�ยบรอยแลว
กรุณานำสงเอกสารฉบับจร�งมาที่ บมจ. เมืองไทยประกันช�ว�ต (ยกเวนสัญญาเพ��มเติมสุขภาพวงเง�นแนนอน
ไมตองสงเอกสารฉบับจร�ง) การพ�จารณาอนุมัติการเคลมข�้นอยูกับประเภทของการรักษา และข�้นอยูกับเง�่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรม
2. ในกรณีที่บร�ษัทฯ ยังไมสามารถพ�จารณาเคลมได บร�ษัทฯ จะดำเนินการติดตอทานภายหลัง
3. มูลคาการเคลมสินไหมผาน MTL Click Application ข�้นอยูกับแตละประเภทการเคลม
4. เง�่อนไขเปนไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันช�ว�ต กำหนด

สแกนดูชองทาง
การเคลมสุขภาพเพ��มเติม

@GPFcommunity

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

www.gpf.or.th

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

