Deal 4 You
รวมดีลสวนลด
สำหรับคนมีรัก

GPF LOVE YOU
กบข. “บอกรัก” ผานการเปล�่ยนแปลงสำคัญเพ�่อสมาชิก

ตั้งเปาหมายการเง�นฉบับนักชอป พ�ชิตของที่อยากได
แบบไมกระทบเง�นในกระเปา

ลงทุนลงทุน

“เง�นเฟอ” คืออะไร
สงผลกระทบอยางไรตอเง�นในกระเปาของเรา

WOW

เปดไอเดียไอเทมสคูกาย
เสร�มดวงคนปชง 2565

คุยกับกองบรรณาธิการ

วางแผนการเง�นใหป�ง
ตอยอดความมั่งคั่ง
กับเคร�่องมือวางแผนการเง�นกันเถอะ
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วารสาร กบข. ขอต อ นรั บ เดื อ นแห ง ความรั ก
“บอกรักคุณ” ผาน 11 การเปลี่ยนแปลงสำคัญเพื่อสมาชิก
กับการยกระดับการใหบริการตางๆ ที่มุงตอบโจทยความ
ตองการของสมาชิก ในฐานะที่เปนกองทุนที่มีการบริหาร
จัดการที่ดีและมีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงผลประโยชนของ
สมาชิกเปนสำคัญ เห็นไดจากการเปลีย่ นแปลงในหลายๆ มิติ
ที่เกิดขึ้นแลวในชวงเวลาที่ผานมา...
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่นาจับตามองที่สุด คือ
สถานการณเงินเฟอที่ลาสุดพุงไปแตะที่ +7.5% จากการ
ประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟอของสหรัฐในเดือนมกราคม
อยางเปนทางการ เรียกไดวาเปนอัตราเงินเฟอที่ทำสถิติสูง
ที่สุดในรอบ 40 ป และสถานการณเงินเฟอครั้งนี้มีความ
สำคัญอยางไร จะสงผลกระทบอะไรในชีวิตประจำวันของ
เราบาง คอลัมน “ลงทุนลงทุน” ฉบับนี้จะมาไขขอของใจให
ทุกคนไดเขาใจและเตรียมตัวรับมือไปดวยกัน...

เร�่องทายเลม

กองบรรณาธิการ

รับมืออยางไร
เมื่อพบวาตัวเองติดเชื้อ โคว�ด 19

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�
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วางแผนการเง�นใหปง

ตอยอดความมัง� คัง� กับเคร�อ่ งมือวางแผนการเง�นกันเถอะ
ในชวงเทศกาลตรุษจ�นกิจกรรมทีห่ ลายคนตัง� ตารอ โดยเฉพาะ
ลูกหลานชาวจ�นหร�อคนไทยเช�อ้ สายจ�น ก็คอื การสงมอบซองแดง ทีเ่ ร�ยก
กันติดปากวา อัง� เปา หร�อ แตะเอีย เพราะถือวาเปนโอกาสดีทจ่ี ะไดรบั เง�น
เขากระเปาจากผูหลักผูใหญ เพ�อ่ เปนสิรม� งคลเก็บไวเปนเง�นขวัญถุงแลว
บางคนยังใชเง�นกอนนีเ้ ปนเง�นตัง� ตนในการตอยอดจากกอนเล็กๆ ใหเปลีย่ น
เปนเง�นกอนใหญในอนาคตได วันนี้เรามีทางเลือกในการตอยอดเง�นที่
สามารถลองนำไปปรับใชกันดูคะ เพ�อ่ ใหหลังจากเทศกาลตรุษจ�นปนแ้ี ละ
ตรุษจ�นปถัดไป จะไดมีเง�นใชจายเง�นไดโดยไมตองกังวลใจกันอีกตอไป
สายคนชอบเก็บออม เพิ่มพูนความมั่งคั่ง เปนทางเลือกพื้นฐาน
สุดคลาสสิกสำหรับคนเก็บเงินเกง ดวยการนำเงินทีไ่ ดรบั ทัง้ หมดหรือบางสวน
ไปฝากธนาคาร เพื่อใชเปนเงินทุนสำรองไวเผื่อฉุกเฉิน วิธีนี้อาจตอยอดหรือ
ไดรับผลตอบแทนที่ไมสูงมากนัก แตก็ถือเปนการเริ่มตนเก็บออมที่ดีวิธีหนึ่ง
แตหากใครพอมีความรูเรื่องการลงทุนอยูบางก็อาจนำเงินไปลงทุนสินทรัพย
ที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่มากขึ้น เชน กองทุนรวมตางๆ หรือลงทุนหุน
ซึ่งปจจุบนั การลงทุนลักษณะนีส้ ามารถทำไดดว ยเงินจำนวนไมมาก ลงทุนได
ตั้งแตหลักรอยขึ้นไป แตการลงทุนก็มีความเสี่ยงมากกวาเงินฝาก ดังนั้นผูจะ
นำเงินไปลงทุนควรศึกษาและทำความเขาใจลักษณะสินทรัพยที่จะลงทุน
เงื่อนไข และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหดีกอนตัดสินใจลงทุน
สายคนชอบเร�ยน เพิ่มพูนความรู การลงทุนกับตัวเองคือการ
ลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่ดี ไมมีคำวาขาดทุน ดวยการนำเงินที่ไดมาลงทุน
เพิ่มเติมความรูอาจเริ่มตนดวยการซื้อหนังสือมาอาน หรือถามีเงินมากก็ลง
คอรสเรียนเพื่อเสริมทักษะตอยอดความรูในสายอาชีพหรือพัฒนาตนเองใน
ดานอื่นๆ ที่สนใจ เชน เพิ่มทักษะตางๆ ในงานที่ทำ เพิ่มความรูดานภาษา
ดานการลงทุนก็จะชวยใหเขาใจการลงทุนมากขึน้ สิง่ เหลานีจ้ ะเปนการสราง
มูลคาเพิ่มใหกับตัวเราในอนาคตไดอยางแนนอน
จริงๆ แลวในการตอยอดเงินนั้นมีหลายวิธีดวยกัน การเลือกใชวิธี
ไหนก็ขึ้นอยูกับความชอบและสไตลของแตละบุคคล อยางไรก็ตามใครไมใช
เชื้อสายจีนไมไดรับอั่งเปาหรือไดรับ แตอาจมีมูลคาไมสูงนัก ก็สามารถใช
แนวเหลานี้เพิ่มพูนความมั่นคงและมัง่ คัง่ ในอนาคตไดเชนกัน โดยอาจเริม่ จาก
สิง่ ใกลตวั กอนอยางเชน การจัดสรรรายไดของตนเอง สิง่ สำคัญคือ การเริม่ ตน
และมีวินัยกับการบริหารเงินของตนเองอยางจริงจัง

หาตัวชวยดีๆ ในการจัดการเง�น
เมือ่ เรามีการบริหารเงินทีด่ ี ก็จะชวยใหเรามีเงินออมมากขึน้ หาก
เรามีการกำหนดเปาหมายการออมเงินที่ชัดเจน ก็ทำใหรูวาจะสามารถบรรลุ
เปาหมายที่ตองการไดหรือไม แลวควรจะตั้งเปาหมายอยางไร เก็บออมเงิน
อยางไร นานแคไหนกวาจะบรรลุเปาหมายที่ตองการ โดย กบข. มีตัวชวย
ดีๆ ในการจัดการเงินออมของคุณใหบรรลุเปาหมายตางๆ ใหเปนแนวทาง
การออมการลงทุนที่สามาถเลือกในการตัดสินใจทำใหไปถึงเปาหมายไดตาม
ตองการดวยเครือ่ งมือทีม่ ชี อ่ื วา “โปรแกรมวางแผนออมเงินตามเปาหมาย”
เปนตัวชวยในการคำนวณเปาหมายการออมเงินไดตง้ั แตระยะสัน้ ระยะกลาง
และระยะยาว เพื่อตอบโจทยความตองการและวัตถุประสงคการใชเงินไมวา
จะเปน เปาหมายเก็บออมใหเพียงพอกับความตองการ หรือเพือ่ วัตถุประสงค
สวนตัว ไดแก ทองเทีย่ ว การศึกษา การวางแผนเกษียณ โดยสามารถกำหนด
รายละเอียดได ดังนี้
กำหนดเปาหมายวาจะลงทุนเพื่ออะไร ระยะเวลาเทาไหร
กำหนดเงินตั้งตน และเงินออมในแตละเดือนไดตามความตองการ
กำหนดสัดสวนการลงทุน ในสินทรัพยตางๆ ไดตามความเสี่ยง
การใชโปรแกรมวางแผนการออมตามเปาหมายจะทำใหทราบถึง
จำนวนเงินออมในอนาคตตามระยะเวลาทีต่ อ งการ ภายใตเงือ่ นไขทีม่ อี ยูอ ยาง
จำกัด และสามารถเปรียบเทียบขอมูลการออมการลงทุนวาในแตละแนวทาง
ที่เราเลือกนั้นวามีจำนวนเงินที่จะไดรับหรือผลลัพธอยางไร เปนไปตาม
เปาหมายหรือไม เพื่อพิจารณาเปนทางเลือกในการตัดสินใจ ที่สำคัญทำให
เรารูวาเราสามารถบรรลุเปาหมายนั้นไดหรือไม ถาไมไดตองปรับเปลี่ยน
อยางไร เชน ออมเงินมากขึ้น เพิ่มผลตอบแทน หรือขยายระยะเวลาของ
เปาหมายออกไป โปรแกรมนี้จะชวยใหเรามีวินัยในการออมเงินเพื่อให
บรรลุเปาหมายทีต่ อ งการและชวยลดโอกาสการเปนหนีโ้ ดยไมจำเปนอีกดวย
นอกจากเครือ่ งมือวางแผนออมแลว กบข. ยังมีอกี หลายเครือ่ งมือ
วางแผนการเงินทีจ่ ะเปนตัวชวยวิเคราะหขอ มูลเบือ้ งตนในการจัดการดาน
การเงินไดหลากหลายเปาหมายขึน้ อยูกับวัตถุประสงคในการใชงาน เชน
โปรแกรมตรวจสุ ข ภาพการเงิ น โปรแกรมวางแผนภาษี โปรแกรม
วางแผนสินเชื่อและจัดการหนี้ และโปรแกรมวางแผนประกันชีวิต เพียง
เขาไปที่เมนู เครื่องมือวางแผนทางการเงิน ได 3 ชองทาง คือ My GPF
Application หรือ LINE กบข. หรือ My GPF Website แลวเลือก เมนู
วางแผนการออม หรือ เมนูวางแผนอื่นๆ ที่ตองการไดเลย หรือหาก
ตองการคำแนะนำเพิม่ เติมสามารถนัดหมายศูนยใหคำปรึกษาทางการเงิน
ไดที่ My GPF Application ไดฟรี ไมมีคาใชจาย ...
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รวมดีลสวนลด
สำหรับคนมี รัก
คน
มีรัก มักมีความสุข เดือนแหงความรักแบบนี้ Deal4You เลยขอจัดดีลสวนลดดีๆ ใหคนมีความรัก
ทุกทานไดสุขยิ�งข�้นไปอีก ไมวาคุณจะเปนคนรักครอบครัว คนรักแฟน คนรักรถ และอีกมากมาย Deal4You ก็ขอจัดให

แบบเต็ม! สามารถดูรายละเอียดเพ��มเติมและดูสวัสดิการดีๆ อีกเพ�ยบ พรอมกดรับสิทธิ์ไดทันทีที่ My GPF Application

สวนลดของ คนรักครอบครัว

สวนลดของ คนรักการอาน

สวนลดของ คนรักแฟน

สวนลดของ คนรักรถ

สวนลดของ คนรักบาน

สวนลดของ คนรักการชอป
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เดินหนาผลักดันการแกไขกฎหมาย
เพ�่อทว�คาเง�นออมใหแกสมาช�ก

การแกกฎหมาย กบข. เพือ่ เพิม่ โอกาสทวีคา เงินออมใหกบั สมาชิก
เป น หนึ ่ ง ในแผนงานที ่ ส ำคั ญ ของแผนยุ ท ธศาสตร ด  า นสมาชิ ก ป พ.ศ.
2564-2566 ซึง่ กบข. ไดเรงดำเนินการมาตัง้ แตปลายป 2563 ดวยการเก็บ
รวมรวมขอมูลสวนหนึง่ จากความคิดเห็นและขอเสนอแนะของสมาชิกในชวง
หลายปที่ผานมา กอนเสนอประเด็นแกไขกฎหมายตอคณะกรรมการ กบข.
จนปจจุบันสามารถผลักดันรางกฎหมายใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาลงมติ
รับหลักการของรางกฎหมายดังกลาวเมือ่ วันที่ 5 มกราคม 2565 และขณะนี้
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผูแ ทนราษฎร ทัง้ นี้
กบข. คาดการณวา รางกฎหมายดังกลาวจะมีผลใชบงั คับไดประมาณกลางป
2565 นี้

พัฒนาแพลตฟอรมดิจ�ทัลใหบร�การสมาช�ก
เต็มรูปแบบ ครบวงจรที่ My GPF Application
และ LINE กบข.

เรียกไดวาทั้ง My GPF Application และ LINE กบข. คือบัดดี้
คูกายเพื่อสมาชิกที่พัฒนาขึ้นมาใหเสมือนยอสวนโลกทั้งใบของ กบข. มาไว
ในมือคุณ ใหสามารถเขาถึงทุกบริการของ กบข. ไดงายๆ ผานสมารทโฟน
เพียงเครื่องเดียว สมาชิกจึงสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มทีม่ ากยิง่ ขึน้ ดวย
ฟเจอรใหมๆ ที่พัฒนาออกมาอยางตอเนื่อง ไมวาจะเลือกใชบริการผาน
ชองทางใด ก็สามารถดูยอดเงิน เช็กผลตอบแทน ดาวนโหลดใบแจงยอด
แจงออมเพิ่ม หรือ เลือกแผนการลงทุน และรับสิทธิพิเศษจาก กบข. ได
งายๆ รวดเร็วสะดวกสบาย ใชบริการไดทุกที่ทุกเวลา

ประเด็นแกไขกฎหมาย กบข. ทีเ่ กีย่ วของกับสมาชิก มีดงั นี้
1

2

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

ประเภทเง�นสำหรับเลือกแผน

1. เง�นสะสม 3%

4. เง�นประเดิม

2. เง�นสมทบ 3%

5. เง�นชดเชย 2%

9% 10% 11% 12%

3
สมาช�กเขาใหมหากไมเลือกแผน

13% 14% 15% 16%
17% 18% 19% 20%
21% 22% 23% 24%

เง�นเปลี่ยนแผนลงทุนได
หลังแกกฎหมาย

3. เง�นออมเพ��ม 1-12%

สัดสวน
สินทรัพยเสีย่ ง

สัดสวนออมเพ��มปจจุบัน

สินทรัพยเสี่ยงสูง
สินทรัพยเสี่ยงตํ่า

อายุ

แผนสมดุลตามอายุ
บร�หารภายใตหลักการที่ดี
“อายุนอยเสี่ยงมาก อายุมากเสี่ยงนอย”

25% 26% 27%
สัดสวนออมเพ��มหลังแกกฎหมาย

4

5

โอนเง�นจาก
กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ
ให กบข. บร�หารได

3
1 สมาชิกสามารถออมเพิ่มกับ กบข. ไดมากกวา 12%
2 สมาชิกสามารถนำเงินประเดิม (ถามี) และเงินชดเชย ไปเลือกแผนการ
ลงทุนไดเชนเดียวกับเงินสะสม เงินออมเพิ่ม (ถามี) และเงินสมทบ
3 สมาชิกที่บรรจุรับราชการเขามาใหม หากไมไดเลือกแผนการลงทุน
เงินทั้งหมดจะนำไปลงทุนในแผนสมดุลตามอายุ
4 ผูออมตอกับ กบข. จะสามารถเลือกแผนการลงทุนได
5 ผูที่เขาเปนสมาชิก กบข. จะสามารถโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อื่นเพื่อให กบข. บริหารได

ใกลช�ดสมาช�กทุกวันกับ GPF Community
ที่สมาช�กสามารถถามตอบไดทุกวัน

สรางความผูกพันระหวาง กบข. กับสมาชิก ผาน GPF Community
ดวย 3 แพลตฟอรมหลักที่สามารถเขาถึงไดงายๆ ไดแก Facebook LINE
และ My GPF Application เพื่อใหสมาชิกสามารถติดตามอัพเดทขาวสาร
สำคัญไดทุกวัน พรอมนำเสนอสาระความรูเรื่องการเงินการลงทุนอยางตอ
เนื่อง พิเศษไปกวานั้นคุณจะไดพดู คุยกับแอดมินตัวจริงทีพ่ รอมตอบทุกคำถาม
คาใจทุกวันอยางใกลชิด ตัง้ แต 8 โมงเชา ถึง 2 ทุม และยังไดรว มสนุกไปกับ
กิจกรรมสัมพันธตางๆ มากมายในรูปแบบออนไลนที่ไมควรพลาด

GPF Community

สมาชิกสามารถติดตามอัปเดตความคืบหนาไดที่วารสาร กบข.
Facebook กบข. และ LINE OA @gpfcommunity
facebook กบข. @gpfcommunity

Application
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4

ปร�กษาเร�่องการวางแผนเกษ�ยณ
และการลงทุนแบบสวนตัว กับ
“ศูนยใหคำปร�กษาทางการเง�น” ฟร�!
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ

ยินดีตอนรับ

เพ��มพูน รักการออม

บัตรสมาช�ก

บัญช�ของฉัน

สิทธิพ�เศษ

เลือกแผนการลงทุน

ออมเพ��ม

นัดหมายบร�การขอมูลการเง�น

คุยกับบอท

แผนเกษ�ยณของฉัน

เคร�่องมือ

นความเสี่ยนง
วางแผนการเง�
ประเมิ

ความรูคูการออม

กบข. ยกระดับบริการใหคำปรึกษาเชิงลึกรายบุคคลเพื่อสมาชิก
ทีท่ ำหนาทีค่ อยเปนศูนยกลางใหขอ มูลทีเ่ กีย่ วกับแผนการลงทุน กบข. การออม
และการลงทุน การวางแผนเพื่อการเกษียณ ใหสามารถนำไปใชเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการเงิน หรือประกอบการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม โดย
เจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญดานการเงินซึ่งไดรบั คุณวุฒวิ ชิ าชีพดานวางแผน สมาชิก
สามารถนัดหมายศูนยใหคำปรึกษาทางการเงิน ผาน My GPF Application
เขาไปที่หนารวมเมนู แลวกดเลือกเมนู “นัดหมายปรึกษา” จากนัน้ เลือกหัวขอ
ทีต่ อ งการปรึกษาพรอมระบุชว งเวลาทีส่ ะดวกใหเจาหนาทีผ่ เู ชีย่ วชาญติดตอกลับ
โดยไมมีคาใชจายใด ๆ และไมจำกัดจำนวนครั้งในการใชบริการ
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6

Daily Switching และสิทธิ์เปลี่ยน
แผนการลงทุนได 12 ครั�งตอป ปลดล็อก
ขอจำกัดการเลือกแผน!

Daily Switching นับวาเปนอีกหนึง่ บริการทีย่ กระดับความประทับใจ
มาตอบโจทยใหกับสมาชิก กบข. เมื่อใชบริการเลือกแผนการลงทุน ดวย
หลักเกณฑใหมที่ใชในการคำนวณราคาตอหนวยลงทุน หรือ NAV/Unit ใหมี
ผลทันใจ แจงเปลี่ยนแผนการลงทุนวันไหนไดราคาตอหนวยลงทุน (NAV/Unit)
ของวันนั้นเลย เรียกไดวา เปนบริการที่ กบข. ตัง้ ใจปลดล็อกขอจำกัดเรือ่ งระยะ
เวลารอคอยเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับสมาชิก ซึ่งเปนหลักเกณฑที่ชวย
ทำใหสมาชิกไดราคาหนวยลงทุนตามทีไ่ ดตดั สินใจเปลีย่ นแผนการลงทุน หรือ
ไดราคาหนวยลงทุนที่ใกลเคียงกับความตองการมากที่สุดโดยไมตองรอนาน
อีกตอไป โดยสมาชิกสามารถแจงเปลีย่ นแผนการลงทุนผานชองทางออนไลน
ไดแก My GPF Application, My GPF Website, www.gpf.or.th และ
LINE กบข. และจะไดรับราคาและรูราคา NAV/Unit ตามเงื่อนไข คือ แจง
ในวันทำการวันจันทร - วันศุกร ตามทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยกำหนด ภายใน
เวลา 15.30 น. จะไดราคาในวันที่แจงเลย แตหากแจงหลังเวลา 15.30 น.
จะไดราคาในวันทำการถัดไป สวนการแจงในวันหยุดเสาร - อาทิตย และ
วันนักขัตฤกษ ก็จะไดราคาในวันทำการถัดไปเชนกัน พรอมเพิม่ สิทธิก์ ารเปลีย่ น
แผนการลงทุนไดมากถึง 12 ครั้งตอป จากเดิม 4 ครั้งตอป
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เปดตัว “e-Learning” พรอมหลักสูตร
ออนไลน กบข. ใหสมาช�กเร�ยนรูไดทุกที่
ทุกเวลา พรอมรับวุฒิบัตร

ยกระดับการใหบริการที่ทันสมัยดวยการเพิ่มชองทางการเรียนรู
ผานแพลตฟอรม GPF e-Learning เพื่อใหสมาชิกไดมีชองทางการเรียนรู
ใหมๆ ที่สามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลาที่สะดวก สอดรับกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ลดขอจำกัดตางๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงองค
ความรูและบริการใหมๆ ของ กบข. ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยหลักสูตร
ออนไลนที่รวบรวมสาระความรูท างการเงินทีห่ ลากหลาย ครบทุกเรือ่ งทีส่ มาชิก
อยากรู ไมวาจะเปนความรูเกี่ยวกับ กบข. สิทธิประโยชนที่จะไดรับสำหรับ
การเปนสมาชิก กบข. ความรูทางการเงินและการลงทุน การวางแผนเพื่อ
การเกษียณ การหารายไดเสริม และอื่นๆ อีกมากมาย ใหเลือกเรียนไดตาม
หัวขอที่สนใจ นอกจากนี้บางหลักสูตรยังสามารถขอรับวุฒิบัตรจาก กบข. ได
อีกดวย โดยสมาชิกสามารถเขาใชบริการไดงาย ๆ ผาน LINE กบข. My GPF
Application และ My GPF Website ไดทง้ั ในมือถือ แท็บเล็ต โนตบุก และ
คอมพิวเตอร

เพ��มทางเลือกแผนการลงทุนใหสมาช�ก
เพ��มโอกาสสรางผลตอบแทนที่ดี

เปดตัว 2 แผนการลงทุนใหมลา สุด ไดแก แผนหุน 65 และแผนหุน
ตางประเทศ เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนใหกับสมาชิกมากขึ้น สอดคลองกับ
ความตองการของสมาชิกที่ตองการกระจายความเสี่ยง และตองการโอกาส
แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในตางประเทศ พรอมทัง้ เปลีย่ นชือ่ แผนการ
ลงทุนเดิม 3 แผน เพือ่ ใหสมาชิกเขาใจแผนการลงทุนของ กบข. ไดงา ยมากยิง่ ขึน้
แผนหุน 65 เปนแผนการลงทุนทีม่ กี ารลงทุนในหลักทรัพยประเภท
ตาง ๆ เชนเดียวกับ แผนหลัก โดยมีเปาหมายการลงทุนในตราสารทุน 65%
และสวนที่เหลือจะเปนการลงทุนในหลักทรัพยอื่น
แผนหุน ตางประเทศ เปนแผนการลงทุนทีม่ กี ารลงทุนในหลักทรัพย
ตางประเทศอันเปนหรือเกีย่ วของกับตราสารทุน หนวยลงทุน รวมทัง้ ธุรกรรม
ทางการเงินอื่นที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยดังกลาว โดยอาจมีการลงทุนใน
หลักทรัพยอื่นที่เปนเงินฝากหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะสั้นเพียงบาง
สวนเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารสภาพคลองเทานั้น

เพ��ม 2 แผนการลงทุนใหม!

เพ��มทางเลือกการลงทุนและโอกาสสรางผลตอบแทน
ใหม!

ใหม!

แผนหุน 65
“เสี่ยงสูง ลุนเพ��มผลตอบแทน”

35

แผนหุนตางประเทศ

“เสี่ยงสูง สรางผลตอบแทนในตางประเทศ”
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สำหรับ 7 แผนการลงทุนเดิมไดแก
1. แผนสมดุลตามอายุ
2. แผนหลัก
3. แผนหุน 35 (ชือ่ เดิม : แผนผสมหุน ทวี)
4. แผนเงินฝากและตราสารหนีร้ ะยะสัน้ (ชือ่ เดิม : แผนตลาดเงิน)
5. แผนตราสารหนี้
6. แผนกองทุนอสังหาริมทรัพยไทย
7. แผนหุน ไทย (ชือ่ เดิม : แผนตราสารทุนไทย)
นอกจากเลือกแผนการลงทุนแผนใดแผนหนึ่งจาก 9 แผนนี้แลว
สมาชิกยังสามารถเลือกผสมสินทรัพยลงทุนเองตามสัดสวนที่ตองการ โดย
พิจารณาจากผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เหมาะสมจากทั้ง 5 แผน ไดแก
แผนเงิ น ฝากและตราสารหนี ้ ร ะยะสั ้ น แผนตราสารหนี ้ แผนกองทุ น
อสังหาริมทรัพยไทย แผนหุนตางประเทศ และแผนหุนไทย สามารถดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมไดที่เมนู แผนการลงทุน บนเว็บไซต กบข. www.gpf.or.th
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ทบทวนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว (SAA)
และระยะกลาง (MTAA)

หนึ่งในแผนงานที่สำคัญของแผนยุทธศาสตรงานลงทุน กบข. ป
พ.ศ. 2564-2566 คือ แผนทบทวนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว (SAA)
และระยะกลาง (MTAA) อันเปนกลไกสำคัญในการสรางผลตอบแทนกวา
90% ใหกบั กองทุน เพือ่ ใหสอดรับกับการเปลีย่ นกระบวนทัศนดา นการลงทุน
และดานสมาชิก นำไปสูการกำหนดแนวทางสรางผลตอบแทนยั่งยืนในระยะ
ยาวใหแกสมาชิก ใหมั่นใจไดวา กบข. เปนกองทุนที่มีการบริหารจัดการที่ดีมี
มาตรฐาน และคำนึงถึงผลประโยชนของสมาชิกเปนสำคัญ
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เพ��มตัวชวยวางแผนการเง�นกับ
“เคร�่องมือวางแผนการเง�น”

อีกหนึ่งบริการใหมลาสุดจาก กบข. “เครื่องมือวางแผนการเงิน”
ตัวชวยสมาชิกเตรียมพรอมทุกเรื่องการเงิน ไมวาจะเปน ตรวจสุขภาพทาง
การเงิน วางแผนสินเชือ่ และจัดการหนี้ ภาษี และประกันชีวติ สมาชิกสามารถ
เลือกเรื่องที่ตองการวางแผนและกรอกขอมูลเพื่อใหโปรแกรมชวยวิเคราะห
แผนการเงินของคุณไดทันที เพียงเขาเมนู "เครื่องมือวางแผนการเงิน" ที่ My
GPF Application หรือ LINE กบข. (กรณีเขาผานมือถือ) และ My GPF
Website https://mygpf.gpf.or.th/ (กรณีเขาผานคอมพิวเตอร แท็บเล็ต
โนตบุก)
ตรวจสุขภาพ
ทางการเง�น
วางแผนการลงทุน
ตามเปาหมาย

ใหม!

วางแผนสินเช�่อ
และจัดการหนี้

วางแผนภาษ�

วางแผน
ประกันช�ว�ต
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จัดสวัสดิการรูปแบบใหมตรงใจสมาช�ก ภายใต
แนวคิด “ลดรายจาย เพ�ม� รายได สรางความสุข”

หนึง่ ในวัตถุประสงคหลักของการจัดตัง้ กบข. คือ การจัดสวัสดิการ
และสิทธิประโยชนอน่ื ใหกบั สมาชิก กบข. โดย กบข. ไดจดั หาสวัสดิการและ
สิทธิพิเศษตางๆ ใหกับสมาชิกอยางตอเนื่อง ภายใตแนวคิด “ลดรายจาย
เพิ่มรายได สรางความสุข” เพื่อชวยใหสมาชิกสามารถประหยัดคาใชจายที่
จำเปนในการดำรงชีวิตประจำวันและมีเงินเหลือเก็บออมไวใชในยามเกษียณ
ไดมากขึ้นดวยการคัดสรรสิทธิพิเศษโดนใจที่ครอบคลุมสิทธิประโยชนใน
ทุกๆ มิตขิ องการใชชวี ติ ประจำวัน และยังมีสทิ ธิพเิ ศษในกลุม อืน่ ๆ ใหสมาชิก
เลือกใชไดตามความตองการ ไมวา จะเปนกลุม ไลฟสไตลทม่ี สี ว นลดรานคาให
จายไดในราคาที่ประหยัดกวา สวนลดรานหนังสือ รานแวนตา สวนลดการ
เดินทาง และสถานที่ทองเที่ยว ไปจนถึงสิทธิพิเศษในกลุมประกันที่รวบรวม
แบบประกันสุดคุมมาไวในที่เดียว และสิทธิพิเศษดานการเงินตางๆ เพียงกด
รับสิทธิไ์ ดงา ยๆ ทีเ่ มนู สิทธิพเิ ศษ บน My GPF Application และ LINE กบข.
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อัพเดทสถานการณสำคัญ เผยมุมมอง แนวโนม
และกลยุทธการลงทุน ใหสมาช�กไมพลาดทุกสาระ
ความรูด า นการลงทุน และขาวสารสำคัญ กับ
GPF Talk และรายการอืน่ ๆ ใน Youtube
Channel กบข.

สรางสรรคและพัฒนาสือ่ มัลติมเี ดียในรูปแบบวิดโี อสงเสริมความรู
ดานการเงินการลงทุนที่เขาใจงาย เหมาะกับสมาชิกยุคดิจิทัลที่มีไลฟสไตล
อยูบนเครือขายสังคมออนไลน ใหไมพลาดทุกขาวสารสำคัญจาก กบข. และ
สาระความรูดานการลงทุนจากบทสัมภาษณพเิ ศษของเลขาธิการและผูบ ริหาร
กองทุนที่มาเผยมุมมอง แนวโนมและกลยุทธการลงทุนทีส่ ำคัญ พรอมอัพเดท
สถานการณการลงทุนที่นา จับตามองอยางใกลชดิ ในรายการ GPF Talk และ
รายการอื่นๆ ที่จดั ทำขึน้ เพือ่ นำเสนอประเด็นความรูท เ่ี ปนประโยชนกบั สมาชิก
เผยแพรใน Youtube Channel กบข.
เราอยากใหคณ
ุ มัน่ ใจวา...ภายใตวสิ ยั ทัศน “กองทุนบำนาญไทย
มาตรฐานกองทุนบำนาญโลก” หัวใจสีนำ้ เงินดวงนีย้ งั คงมุง มัน่ สรางผลงาน
อันเปนประโยชนแกสมาชิกอยางเต็มทีต่ อ ไป และพรอมยืนหยัดเปนเสาหลัก
การออมที่ยั่งยืนเพื่อใหสมาชิกมีชีวิตในวัยเกษียณที่มั่นคง สามารถบรรลุ
เปาหมายการออมเพื่อการเกษียณไดอยางมีความสุข ...
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Money Buddy

โดย ศูนย ใหคำปร�กษาทางการเง�น

ตั�งเปาหมายการเง�นฉบับนักชอป พ�ช�ตของที่อยากได
แบบไมกระทบเง�นในกระเปา
นักชอปอยางเราๆ ถาเจอปายหนารานวา SALE SALE
SALE ก็แทบจะอดใจไมไหว ตองเดินเฉี่ยวหนาราน หร�อเขาไปดูใน
รานกันเปนแน และถายิง� ของดีราคาโดนใจแลวละก็ ยิง� เปนเร�อ่ งยาก
ที่จะหามใจกันอยู การซ�้อของที่อยากไดไมไดเปนเร�่องเสียหาย และ
การชอปปง� ก็เปนการใชจา ยทีส่ ามารถวางแผนได เพราะเราจะรูล ว งหนา
อยูแลววาจะตองใชจา ยอะไรบาง ดังนัน� ถาไมอยากชอปจนเง�นหมด
กระเปาก็ตองใชเง�นอยางมีแผนและมีสติ เพ�่อที่จะไดมีเง�นเหลือเก็บ
เหลือใช แถมไดของอยางทีใ่ จตองการ แตการใชจา ยเง�นออกไปโดย
ทีไ่ มวางแผน ก็จะกระทบกับเง�นทีม่ อี ยูใ นกระเปาหร�อเง�นเก็บของเราได
วันนี้ Money Buddy จ�งมาชวนตั�งเปาหมายการเง�นฉบับนักชอป
พ�ช�ตของที่อยากได แบบไมกระทบเง�นในกระเปากันเถอะ….

1. จัดสรรเง�นกอนใชจาย
สวนที่หนึ่ง “เงินที่ตองใชในชีวิตประจำวัน” ในเงินสวนที่หนึ่งนี้

เปนสวนที่มีความสำคัญมากที่สุดเนื่องจากวาเปนเงินที่เราจะตองใชในการ
ดำรงชีพในแตละเดือน ควรจะแบงเงินเดือนใหกบั สวนนีป้ ระมาณ 50 เปอรเซ็นต
เปนคาใชจายในบานรวมไปถึงคากินคาอยูไ มวา จะเปนคาน้ำ คาไฟ คาน้ำมัน
รถ คาอาหาร คาใชจายตางๆ ก็จะถูกรวมมาไวในสวนนี้ทั้งหมด
สวนที่สอง “เงินเก็บออมเพื่อการลงทุน” การนำเงินไปลงทุน
เพือ่ ใหเงินไดงอกเงยขึ้นมา เปนอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอยางมาก เพราะ
การมีรายไดหรือรายรับจากงานประจำเพียงทางเดียว ไมไดชวยใหเรา
มีความมั่นคงสักเทาไหร อีกทั้งการที่เราจะหารายไดเสริม ก็ไมใชเรื่องงาย
เชนกัน ฉะนั้นแลวการใชเงินทำเงินจึงเปนความคิดที่ดีไมนอย โดยเราควร
แบงเงินสวนนี้ไวสัก 25 เปอรเซ็นตเพื่อนำไปลงทุนในทุกๆ เดือน ใหเงิน
สามารถสรางผลตอบแทนงอกเงยเพิ่มขึ้นได
สวนที่สาม “เงินที่มีไวใชสรางความสุข” บางครั้งการใชเงินเพื่อ
สรางความมั่นคงใหกับชีวิตมากเกินไป ก็ทำใหเราพลาดความสุขความสนุก
ในชีวิต ฉะนัน้ แลว เราจึงควรแบงสวนหนึง่ สัก 20 เปอรเซ็นต ไปสรางความสุข
ใหกับตัวเอง เชน บางคนก็มีความสุขที่จะไดลิ้มรสกาแฟ บางคนก็มคี วามสุข
ที่ไดซื้อเสื้อผา หรือบางคนชอบทองเที่ยวไปตามสถานที่ตางๆ

สวนที่สี่ “เงินเพื่อการแบงปน” เราอาจจะรูสึกแปลกไมนอยกับ
การทีจ่ ะตองแบงเงินของตัวเองออกมา 5 เปอรเซ็นต เพือ่ ใชในสวนนี้ แตมน่ั ใจ
ไดเลยวาจะชวยสรางความรูส กึ ดี ๆ ใหกบั เราได เพราะการไดใชเงินเพือ่ แบง
ปนความสุขใหคนอื่น เพื่อทำบุญ บริจาค สมทบทุนชวยเหลือหรือแมแต
เลี้ยงขนมคนแปลกหนาที่กำลังหิวก็ชวยใหเรามีความสุขไมนอยเลย

2. ตั�งเปาหมายกอนชอปป�ง

เมื่อจัดสรรเงินเรียบรอบแลว ก็ตองตั้งเปาหมายงบประมาณการ
ชอปใหชัดเจน การชอปปงครั้งนี้เราตองการซื้ออะไร วงเงินเทาไหรเพราะ
ถาไมมีการกำหนด การชอปปงจะกลายเปน อยากไดอะไรก็จัดเต็มไปหมด
เยอะจนเกินความจำเปน เกิดการซือ้ ของชนิดเดียวกันซ้ำๆ ยิง่ ถามีบตั รเครดิต
ยิ่งแลวใหญอาจทำใหรดู ปรืด๊ ๆๆ เพลินไปเลย สุดทายเงินไมพอจาย จนสราง
ความลำบากใหหากจำเปนตองใชเงินในวันหนา

3. เปร�ยบเทียบราคากอนตัดสินใจซ�้อ
เมื่อวางแผนเสร็จแลววาจะซื้ออะไร ทีนี้ก็ไดเวลาที่เราจะตองเริ่ม
สืบราคาวาของทีเ่ ราอยากไดนน้ั มีขายทีไ่ หนบาง และแตละทีร่ าคาประมาณ
เทาไหร อาจจะเช็คราคาจากอินเทอรเน็ต หรืออาจจะแอบไปสำรวจดูกอน
ก็ไดวามีรานไหนขายบาง ราคาเทาไหร แลวคอยกลับมาตัดสินใจเลือกราน
ที่ถูกและดีที่สุด

4. รอลดราคา
เราตองฝกตัวเองใหรอได รอชอปปงตอนลดราคา บางชวงหาง
สรรพสินคาลดราคา 20-70 เปอรเซ็นต รับรองวาไดของที่ถูกใจและราคา
ประหยัด

5. หาเพ�่อนชวยหารไปชอปรานขายสง
หาเพื่อนรวมอุดมการณชอปปง แลวก็เลือกแหลงชอปปงแบบ
ขายสง อยาง แพลตตินั่มแฟชั่นมอลล ประตูน้ำ สำเพ็ง รับรองวามีใหเลือก
เพียบ เรียกไดวาทั้งราคาถูก ทั้งถูกใจอีกดวย

6. รูแหลงชอปป�งดีๆ ไดของถูกกวาในหางสรรพสินคา
อยากไดของดีไมจำเปนตองเขาหางสรรพสินคาเสมอไป ของดี
ราคาถูกยังคงมีอยูจริง แตอาจจะแฝงตัวอยูตามตลาดนัด เชน จตุจัตร หรือ
ตลาดนัดใหญ ๆ เปนตน หากจะชอปปงแบบสบายกระเปา ก็ตองลงทุนเดิน
สำรวจกันหนอย แถมไดออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอีกดวย

7. ใชเง�นสด
หลักเลี่ยงการชอปปงแบบใชบัตรเครดิต เพราะอาจทำใหใชเพลิน
จนไมรูลิมิตของตัวเอง แนะนำใหใชเงินสดที่มีในกระเปา เพราะเราจะรูทันที
วามีเงินเหลือเทาไหร เพียงพอสำหรับคาใชจายอื่นๆ หรือไม ยกเวนกรณีได
ประโยชนจากการสะสมคะแนนและไดสวนลดเพิ่ม แตก็อยาใหโปรโมชั่น
เหลานี้ทำใหเราเสียแผนในการชอปปงเด็ดขาด

8. อยาชอปเพราะแคของถูก

หลายคนเจอปาย SALE ไมไดเปนตองวิ่งเขาใส เสื้อผา รองเทา
กระเปา จำเปนหรือไมจำเปนไมรู รูแตวาลดราคา จริงอยูสินคาลดราคาจะ
ชวยเราประหยัด แตไมเสมอไป ถึงซื้อมาเยอะแคไหน ถูกแคไหน ถาไมคอย
ไดใช ยังไงก็เปนการสิ้นเปลืองอยูดี ดังนั้นเบรคตัวเองดวยกอนเช็คดูกอนวา
ของลักษณะเดียวกันนี้เรามีแลวหรือยัง
ทั้งหมดนี้ก็เปนเทคนิคฉบับนักชอป พิชิตของที่อยากได แบบ
ไมกระทบเงินในกระเปา ชอปแบบไหนใหมีเงินเหลือ สำหรับทุกๆ คนได
เปนแนวทางในการชอปปง กันอยางสบายใจ ขอใหทกุ คนใชเงินอยางมีสติ
และอยาลืมออมเงินเก็บไวดวยนะ ...
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ลงทุนลงทุน

“เง�นเฟอ” คืออะไร

สงผลกระทบอยางไรตอเง�นในกระเปาของเรา

ปฏิเสธไมไดวาเราอยูในยุค “ขาวของแพง” โดยจะเห็นไดจากในชวงตั�งแตตนปที่ผานมา ราคาสินคาและบร�การมีการปรับตัวเพ��มข�้น
อยางเห็นไดชัดและมีแนวโนมจะทรงตัวไปอีกระยะ โดยเฉพาะสินคากลุมอาหารสด ไดแก กลุมของเนื้อหมู เนื้อไก ไขไก และสัตวน้ำ รวมถึง
คาน้ำมัน คาโดยสารสาธารณะ ทั�งหมดนี้ถือเปนปจจัยที่ทำใหเง�นเฟอสูงมีอัตราที่สูงข�้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนา และยิ�งเพ��ม
ความชัดเจนข�้นเมื่อสหรัฐประกาศตัวเลขอัตราเง�นเฟอลาสุด เฉลี่ยอยูที่ 7.5% ตอป มาถึงตรงนี้หลายคงสังสัยกันวา ราคาขาวของแพงข�้น
เกี่ยวอะไรกับเง�นเฟอ วันนี้เรามาไขขอของใจกัน เพ�่อใหเขาใจสถานการณเง�นเฟอมากข�้นไปดวยกัน

เง�นเฟอคืออะไร?
เงินเฟอ คือ ชวงที่ภาวะของราคาสินคาและบริการโดยทั่วไปมี
ราคาเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหากเงินเฟอเพิ่มสูงขึ้นมากๆ ก็จะกระทบตอฐานะและ
ความเปนอยูของประชานชนอยางเราทำใหมีกำลังซื้อที่ลดนอยลง และสง
ผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย

สาเหตุหลักที่ทำใหเกิดภาวะเง�นเฟอ
1. เกิดจากความตองการสินคาและบริการที่เพิ่มขึ้น (Demand-pull

inﬂation) ความตองการมากขึน้ แตสนิ คาผลิตออกมาไมทนั ไมเพียงพอ
กับความความตองการที่มีในตลาด ทำใหราคาสินคาและบริการนั้น
มีราคาปรับตัวสูงขึ้น
2. เกิดจากตนทุนการผลิตทีส่ งู ขึน้ (Cost-push inﬂation) เชน วัตถุดบิ
ตางๆ ที่ใชในการผลิตสูงขึ้น คาแรงที่เพิ่มขึ้น การเกิดวิกฤตทาง
ธรรมชาติ หรือการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ผูผลิตสินคาตองแบกรับ
ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทำใหตองปรับราคาสินคาและบริการสูงขึ้น
ตามไปดวย

เง�นเฟอสงผลกระทบอยางไร
ตอเง�นในกระเปาของเรา
ผลกระทบดานการถือครองเง�น ผลกระทบของภาวะเงินเฟอ

จะสงผลในรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางออม เพราะคาใชจา ยตางๆ จะสูงขึน้
เนื่องมาจากสินคาราคาแพงขึ้น ทำใหเราตองมีรายจายและคาครองชีพ
ที่สูงขึ้น แตรายไดที่เปนตัวเงินยังคงเทาเดิมหรือเพิ่มขึ้นนอยกวาคาใชจาย
ที่เพิ่มขึ้น เพื่อใหเห็นภาพมากขึ้น ยกตัวอยาง หากเราลองมองยอนกลับไป
เมือ่ 20 ปกอ น เราซือ้ ขาวแกงจานละ 15 บาท ปจจุบนั ขาวแกง 1 จานราคา
ประมาณ 35-45 บาท จะเห็นวาราคาขาวแกงที่เรากินกันมีราคาเพิ่มขึ้น
2-3 เทาเลยทีเดียว ถึงแมวา กรอบตัวเลขเงินเฟอประเทศไทยจะอยูท ป่ี ระมาณ
1-3% แตถาหากอัตราเงินเฟอสูงขึ้นกวานี้ไปอีก นั่นแปลวาเราก็ตองใชเงิน
มากขึ้นเพื่อซื้อขาวแกง 1 จาน หรือเราตองใชเงินมากขึ้นเพื่อซื้อของใช
ที่ปริมาณเทาเดิม และหากมูลคาเงินต่ำลงมากๆ เงินที่หามาไดก็อาจไม
เพียงพอกับคาใชจา ยตางๆ ในการยังชีพ

ผลกระทบดานเง�นออมและการลงทุน ยิ่งอัตราเงินเฟอสูงก็
จะสงผลใหอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนที่แทจริงที่จะไดรับ มีมูลคา
ลดลงไป ยกตัวอยางเชน ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารรอยละ 1.25% หากอัตรา
เงินเฟอ 1% อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ทจริงจะอยูท ่ี 0.25% และหากอัตราดอกเบีย้
เทาเดิม แตเงินเฟออยูท ่ี 2% เทากับวาอัตราดอกเบีย้ แทจริงจากการเงินฝาก
ธนาคารนั้นจะมีมูลคาติดลบ (-0.75%) ผูถือสินทรัพยที่เปนตัวเงินแนนอน
อยางเงินสด เงินฝากประจำ พันธบัตร จะเสียเปรียบเพราะมูลคาลดลง สง
ผลใหเกิดการตัดสินใจเลือกลงทุนในสินทรัพยประเภทอื่นที่ใหผลตอบแทน
ที่มากกวาแทนการฝากเงินกับธนาคาร

จะรับมืออยางไรในสถานการภาวะเง�นเฟอ
แมวารัฐบาลจะมีมาตราการชวยเหลือตางๆ ทั้งนโยบายการเงิน
และการคลังเพื่อรับมือกับปญหาภาวะเงินเฟอ เชน การควบคุมราคาสินคา
มาตรการทางดานภาษี หรือการขึน้ อัตราดอกเบีย้ เพือ่ ใหคนในประเทศออม
เงินมากกวาการใชเงิน แตอยางไรก็ดีเราเองควรมีวีธีปองกันหรือแนวทาง
การปรับตัวดวยเชนกันเพื่อลดแรงกระแทกที่เกิดจากภาวะเงินเฟอ
การวางแผนประหยัดคาใชจายจึงเปนทางออกที่ดีและงายที่สุด
ดวยการวางแผนคาใชจายใหเหมาะสมกับรายรับ ทำบัญชีรายรับ-รายจาย
เพื่อใหรูวา เรามีคา ใชจา ยจำเปนอะไรบางและคาใชจา ยใดบางทีไ่ มจำเปน รวม
ถึงตั้งงบประมาณและควบคุมคาใชจา ยตางๆ ไมใหเกินงบประมาณทีต่ ง้ั ไว หรือ
วางแผนการซื้อลวงหนา เชน ลดการกินขาวนอกบานหันมาทำกับขาวหรือ
ปลูกผักกินเอง ลดรายจายคาเสื้อผาเครื่องนุงหมหรือเครื่องประดับ เปนตน
หากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยูในระดับที่ต่ำ ก็ควรหาสินทรัพย
ลงทุนที่ใหผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ เชน การลงทุนในตลาดทุน สินทรัพยทางเลือก
อื่นๆ หรือกองทุนรวม แตควรลงทุนอยูภายใตความเสี่ยงที่เรายอมรับได
เพื่อปองกันการขาดทุนและตองไมลมื ทีจ่ ะสำรองเงินเก็บไวสำหรับสถานการณ
ฉุกเฉินตางๆ ในระดับที่เหมาะสม
จริงๆ แลวการเกิดภาวะเงินเฟอนั้นเปนกลไกทางการตลาด
และภาวะของสภาพคลองทางเศรษฐกิจเปนหลัก การขึ้นราคาสินคาและ
บริการอาจเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น แมวาการเพิ่มหรือการปรับขึ้นของ
ราคาสินคาอาจเปนสิ่งที่เราไมสามารถหลีกเลีย่ งได แตเราสามารถบริหาร
จัดการใชจายใหเหมาะสมและวางแผนการใชเงินใหดี ก็จะชวยปองกัน
ผลกระทบจากภาวะเงินเฟอไดหรือไดรับผลกระทบนอยที่สุด ดังนั้น
เรื่องการวางแผนการทางเงินจึงไมใชเรื่องไกลตัวอีกตอไปที่เราควรให
ความสำคัญ ...
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e-Statement
ใบแจงยอดเง�น
ประจำป 2564
ทุกชองทางออนไลน

GPF Save Paper

ลดการใชกระดาษ ตอบสนองนโยบายรัฐลดโลกรอน

กบข. เปดสถิติสมาช�กสนใจ e-Statement กวารอยละ 50
พรอมจัดสงใบแจงยอดเง�นป 2564 ใหสมาช�กทั�วประเทศแลว
กบข. จัดสงใบแจงยอดเงินสมาชิกประจำป 2564 ใหสมาชิกทั่วประเทศ และเปดใหดาวนโหลด e-Statement ผานชองทางออนไลนแลว พรอมเปดสถิติสมาชิก
สนใจรับใบแจงยอดเงิน e-Statement กวา 50% ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด

ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ (กบข.) เปดเผยวา กบข. ไดดำเนินการจัดสงเอกสาร
ใบแจงยอดเงินสมาชิกประจำป 2564 ใหกบั สมาชิกทัว่ ประเทศแลว ทัง้ ในรูปแบบ
เอกสารผานหนวยงานตนสังกัด และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Statement)
จัดสงใหตามที่อยูอีเมลของสมาชิกที่ลงทะเบียนแจงความประสงคขอรับ
e-Statement ไว โดยใบแจงยอดเงินสมาชิกจะแสดงขอมูลรายละเอียด
ยอดเงิน ณ วันสิน้ ป 2564 ทัง้ เงินสะสมทีส่ มาชิกนำสง เงินทีร่ ฐั สมทบให และ
ผลตอบแทนที่ กบข. นำเงินสะสมของสมาชิกและเงินสมทบไปลงทุน
นอกจากนี้ กบข. ยังไดจัดทำเอกสารใบประมาณการยอดเงินที่
คาดวาสมาชิกจะไดรับเมื่อเกษียณอายุราชการ และสมมติฐานยอดเงินออม
ที่เพิ่มขึ้น หากสมาชิกปรับอัตราออมเพิ่ม พรอมทั้งชวนสมาชิกรวมตอบ
แบบสอบถาม “ระดับทักษะทางการเงิน” เพือ่ ลุน รับของรางวัลจากพันธมิตร
สวัสดิการ กบข. กวา 500 รางวัล มูลคารวม 200,000 บาท
ทัง้ นี้ กบข. ยังไดเปดใหบริการดาวนโหลด e-Statement ผาน 3
ชองทางออนไลน ดังนี้ 1. My GPF Application เขาผานสมารทโฟน ที่เมนู
“บั ญ ชี ข องฉั น ” เลื อ กเมนู “ดาวน โ หลด/e-Statement” และเลื อ ก
“ขอสำเนาใบแจงยอดเงิน” 2. My GPF Website เขาผานคอมพิวเตอรที่
เว็บไซต http://mygpf.gpf.or.th เลือกเมนู “บัญชีของฉัน” และเลือก
“ขอสำเนาใบแจงยอด” และ 3. LINE กบข. @gpfcommunity เขาผาน
สมารทโฟน ทีเ่ มนู “ดาวนโหลดใบแจงยอดเงิน” ในเมนูหนาแชท LINE กบข.
ซึ่งสมาชิกจะไดรับใบแจงยอดเงินเปนไฟลสกุล pdf ที่มีรหัสผาน เพื่อความ
ปลอดภัยของขอมูลสมาชิกมากยิ่งขึ้น

โดยสมาชิกมีแนวโนมใหความสนใจขอรับใบแจงยอดเงินสมาชิก
ในรูปแบบ e-Statement เพิ่มมากขึ้น ในป 2564 มียอดสะสมที่สมาชิก
ลงทะเบียนแจงความประสงคและเขาดาวนโหลด e-Statement อยูที่
596,332 ราย คิดเปน 50.6% ของสมาชิกทัง้ หมด เพิม่ ขึน้ 13% จากป 2563
ที่มียอดสะสมอยูที่ 438,387 ราย และเปนไปตามมาตรการทยอยลดการใช
กระดาษ มุงเนนการนำเทคโนโลยีเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เพื่อลดปริมาณการใชกระดาษโดยไมจำเปน และลดคารบอนฟุตพริ้นท
(Carbon Footprint) ที่เปนสวนหนึ่งของกาซเรือนกระจก ทำใหเกิดภาวะ
โลกรอน
ดร. ศรีกัญญา กลาวเพิ่มเติมวา ใบแจงยอดเงินสมาชิกประจำป
2564 ถือเปนเอกสารสำคัญ เพือ่ นำไปประกอบการยืน่ แบบภาษีเงินไดบคุ คล
ธรรมดา โดยสมาชิกจะไดรบั สิทธิยกเวนภาษีเงินไดในสวนของยอดเงินสะสม
ระหวางป 2564 ซึ่งเมื่อรวมกับกองทุนการออมเพือ่ การเกษียณอายุอน่ื ๆ แลว
ตองไมเกิน 500,000 บาท สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Facebook กบข.
หรือ LINE @GPFCommunity และที่ GPF Contact Center โทร. 1179
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กบข. แตงตั�ง 3 บลจ. เปนผูจัดการกองทุนตราสารทุนไทย
เนนบร�หารลงทุนหุนไทย เพ�่อชวยกระจายความเสี่ยง
กบข. ลงนามแตงตั้ง 3 บลจ. ประกอบดวย บลจ.กสิกรไทย บลจ.กรุงศรี และ บลจ.วรรณ เปนผูจัดการกองทุนตราสารทุนไทย มูลคาประมาณ 7,500 ลานบาท
เพื่อชวยกระจายความเสี่ยงการลงทุน อายุสัญญา 3 ป

ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ (กบข.) เปดเผยวา กบข. ไดลงนามในสัญญาแตงตั้ง
ผูจัดการกองทุนตราสารทุนไทย จำนวน 3 บลจ. ไดแก บลจ.กสิกรไทย
บลจ.กรุงศรี และ บลจ.วรรณ เพือ่ บริหารกองทุนยอยของ กบข. แบบเฉพาะ
เจาะจง (Specialized Fund) ประเภทตราสารทุนไทย มีมลู คากองทุนทีต่ อ ง
บริหารประมาณ 7,500 ลานบาท
โดยผูจัดการกองทุนจะมีหนาที่รับผิดชอบบริหารจัดการกองทุน
ยอยและนำทรัพยสินไปดำเนินการจัดหาผลประโยชน ซึ่งมีเปาหมายในการ
บริหารใหชนะตัวเทียบวัด (Benchmark) ซึ่งการวาจางผูจัดการกองทุน
ภายนอก จะเปนการบริหารการลงทุนควบคูกับการลงทุนภายในของ กบข.
เปนไปตามหลักการกระจายความเสี่ยง เพื่อสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับ
สมาชิก กบข. ในระยะยาว

ทัง้ นี้ เกณฑการคัดเลือกผูจ ดั การกองทุนฯ ของ กบข. ประกอบดวย
ความมั่นคงและนโยบายการบริหารงานองคกรของแตละ บลจ. ประสบการณ
ในการบริหารจัดการกองทุนของทีมผูจัดการกองทุน กระบวนการตัดสินใจ
ลงทุน ผลตอบแทนยอนหลังในอดีต ความเขาใจและการนำเกณฑ ESG
มาประเมินการคัดเลือกหลักทรัพยและการลงทุน และความพรอมในการ
ใหบริการ ซึง่ สัญญาผูจ ดั การกองทุนฯ จะมีผลบังคับใชตง้ั แตวนั ที่ 1 กุมภาพันธ
2565 ถึง 31 มกราคม 2568 มีอายุสัญญา 3 ป
ดร.ศรีกญ
ั ญา กลาวเพิม่ เติมวา ปจจุบนั นี้ กบข. มีสมาชิกทัว่ ประเทศ
จำนวน 1,158,825 ราย มีมลู คาสินทรัพยสทุ ธิ (รวมเงินสำรอง) 1.13 ลานลาน
บาท ซึ่งการวาจางผูจัดการกองทุนภายนอกทั้ง 3 บลจ. ในครั้งนี้ เปนการ
กระจายความเสีย่ งในการบริหารกองทุน เพิม่ โอกาสในการสรางผลตอบแทน
ทีด่ ใี หกบั สมาชิก เนือ่ งจากแตละ บลจ. จะมีรปู แบบและการจัดการการลงทุน
ที่แตกตางจาก กบข. จะทำใหเกิดการลงทุนที่หลากหลายมิติมากขึ้น
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WOW

เปดไอเดียไอเทมสคกู าย
เสร�มดวงคนปชง 2565

สำหรับตรุษจ�นปนี้ ใครที่เกิดในปนักษัตรที่ “ชงตรง” หร�อ “ชงรวม” นอกจากจะมอง
หาสถานที่แกปชงกันแลว ยังมีทร�คเสร�มดวงปชงอีกหนึ่งอยางนั�นก็คือ การพกเคร�่องรางหร�อ
วัตถุมงคลติดตัวไวใหอุนใจ และใครที่กำลังมองหามาไวคูกาย คอลัมน Wow มีไอเดียไอเทมส
เสร�มดวงสำหรับคนปชงที่นาสนใจมาฝากกัน
กอนอืน่ เริม่ กันทีค่ วามหมายทางโหราศาสตรจนี ของคำวา “ปชง” กันกอน ซึง่ คำวา "ชง" ในภาษา
จีนนั้นหมายถึง "การปะทะ" ดังนั้นคำวา "ปชง" คือ ปที่อาจตองมีการปะทะเกิดขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลง
เขามาในชีวติ มากขึน้ ดังนัน้ เราจึงตองมีสติและเตรียมการรับมือ ซึง่ นอกจากการมีสติในการใชชวี ติ ประจำวันแลว
ยังมีความเชื่อกันวาการพกไอเทมสมงคลจะชวยใหเรื่องรายกลายเปนดี หรือชวยผอนเรื่องหนักเปนเบาได
สำหรับไอเดียไอเทมสเสริมดวงที่เรานำมาฝากกันในปนี้ นัน่ ก็คอื “วอลเปเปอรแกชง” เพราะนอกจากความ
สวยงามแลว ยังสามารถพกติดตัวไดงายๆ ไปทุกที่ เพียงดาวนโหลดและติดตั้งเปนภาพพื้นหลังในโทรศัพท
มือถือก็แสนจะสะดวกและเขากับยุคดิจิทัลเปนที่สุด เอาละ! ไปดูกันวาแตละปชงนั้นมีรูปภาพอะไรกันบาง
แลวไปหาดาวนโหลดกันไดเลย...

1. ปวอก (ชง 100%)
แนะนำภาพ : เจาพอเหงเจีย และองคเทพหนุมาน เทพเจาทั้ง
2 องคนี้ เปนเทพเจาทีถ่ อื ไดวา เปนเทพแหงความเปนอมตะเปน
เทพเจาแหงการตอสูป ราบศัตรูหมูม าร สงเสริมใหดวงชะตาของ
คนที่เกิดป ว อก ให แ คล ว คลาดปลอดภั ย จากภั ย อั น ตรายที ่
เขามา มีสติปญ
 ญาทีเ่ ปนเลิศ มีสขุ ภาพอนามัยทีแ่ ข็งแรง ไมเจ็บ
ปวยงาย สามารถฟนฝาอุปสรรคไดทุกๆ ปญหา

3. ปมะเส็ง (ชงรวม)

แนะนำภาพ : องคพญานาค/องคไทสว ย องคพญานาค ถือไดวา
เปนสัตวมงคลในตำนานที่มีความเกี่ยวของในดานศาสนา สวน
องคไทสวย เปนเจาแหงดวงชะตาของทุกนักษัตรในปน้ี ทัง้ 2 นี้
จะสงเสริมใหดวงชะตาของผูทเ่ี กิดปมะเส็งนัน้ ดีขน้ึ สิง่ ทีเ่ ลวราย
ก็จะเบาบางลงหรือหายหมดไป นำพาใหไปพบเจอในสิ่งที่เปน
มงคลและสิ่งดีๆ ตลอดทั้งปนี้

2. ปขาล (ทับป)
แนะนำภาพ : เสือ/องคเทพไทสวย เนื่องจาก เสือ เปนสัตวที่
มีพลังอำนาจ ในการขับไลสง่ิ ชัว่ รายใหออกไป อีกทัง้ “เสือ” เปน
เจาภาพในปนกั ษัตรนีอ้ กี ดวย หรือ องคเทพไทสว ย นัน้ เปนเจาภาพ
ของเจาดวงชะตาของทุกๆ นักษัตรปนท้ี ง้ั ป ก็จะชวยสงเสริม ให
ผูที่เกิดปขาลในปนี้มีดวงชะตาที่ดีขึ้น จะทำการสิ่งใดก็จะสำเร็จ
สัมฤทธิผล

4. ปกนุ (ชงรวม)
แนะนำภาพ : องคไทสวย/ทาวเวสสุวรรณ/เสือ เทพเจาทั้ง 3
องคนี้ จะชวยเสริมใหดวงชะตาของผูท เ่ี กิดในปกนุ นัน้ มีสขุ ภาพ
อนามัยแข็งแรง ปดเปาโรครายใหหายดี หรือบรรเทาอาการเจ็บ
ปวยใหเบาลง

อยางไรก็ตาม เราอยากใหทกุ คนใชชวี ติ ในป 2565 อยางสดใสและมีความสุข ไมกงั วลกับเรือ่ งปชงหรือไมชงตามความเชือ่
จนเกินไป เพราะเพียงแคเรามีสติอยูก บั ตัว และใชชวี ติ ดวยความไมประมาท เราก็จะสามารถกาวผานปชงไปไดอยางปลอดภัยและสบายใจ ...
ที่มา : www.thairath.co.th/horoscope
ภาพประกอบ : Nuttal - Thanatpohn Dejkunchorn
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เร�่องทายเลม
โดย เมืองไทยประกันชีว�ต

รับมืออยางไร
เมื่อพบวาตัวเองติดเช�้อ

โคว�ด 19

Positive

ไมตื่นตระหนก เร�ยบเร�ยง Timeline
และเร�่มการกักตัวจากคนรอบขาง

แจงผลการตรวจ โคว�ด 19 ดวยชุดตรวจ ATK หร�อ RT-PCR
สายดวน สปสช.

กรอกขอมูลออนไลน

LINE สปสช.

1330 กด 14

crmsup.nhso.go.th

@nhso

อาการที่สามารถ

อาการโคว�ด 19

ทำการรักษาตัวที่บานได

มีไข มีนํ้ามูก
มีอาการไอ เจ�บคอ
ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ

ที่ตองติดตอเจาหนาสที่โดยดวน
มีไขมากกวา 39 องศาเซลเซ�ยส นานเกิน 24 ชม.
หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ
วัดคาออกซ�เจนปลายนิ�วไดตํ่ากวา 94%
ไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันไดตามปกติ
ในผูปวยเด็กจะมีอาการหายใจลำบาก ซ�มลง
ดื่มนมหร�อรับประทานอาหารไดนอยลง

ดูแลตัวเองงายๆ เร�่มตนที่ตัวเรา
สวมหนากากอนามัย พกแอลกอฮอลล และลางมือเปนประจำ
ที่มา : สืบคนเมื่อวันที่ 10/1/65 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(ขอมูล ณ วันที่ 06/01/65) กรุงเทพธุรกิจ (ขอมูล ณ วันที่ 06/01/65)

@GPFcommunity

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

www.gpf.or.th

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

