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JUNE 2021
ในชวงสถานการณการแพรระบาดไวรัส COVID-19 นี้
เศรษฐกิจไทย รวมถึงเศรษฐกิจทัว่ โลก ตางหดตัวอยางเห็น
ไดชดั ซึง่ ธุรกิจทีไ่ ดรบั ผลกระทบทางตรง คือ ธุรกิจทองเทีย่ ว
อุตสาหกรรมการบิน เนื่องจากหลายประเทสปดประเทศ
งดและลดการบิน การลงทุน ในรูปแบบเดิม อาจจะใช
ไมไดผลแลว สำหรับชวงสถานการณแบบนี้ การปรับตัวให
เขากับวิถีการลงทุนใหม New Normal อาจเปนทางเลือก
การลงทุนที่ดี โดยคอลัมนลงทุนลงทุน ไดมีหลักการแนะ
โอกาสลงทุนในกลุมธุรกิจที่นาสนใจ
สำหรับการเลือกซื้อประกัน ทั้งประกัน COVID-19
หรือประกันวัคซีน เพือ่ ใหคมุ คากับเงินทีเ่ สียไป กอนตัดสินใจ
ควรเลือกความคุมครองที่ครอบคลุมกับความตองการของ
ตัวเอง และคุมคากับเงินที่จายไป อานทริคการเลือกซื้อ
ประกันไดที่คอลัมน Money Buddy
รัฐบาลกำลังเรงฉีดวัคซีนใหกับประชาชน เพื่อสราง
ภูมคิ มุ กันหมู และลดความเสีย่ งโอกาสการเสียชีวติ จากการ
ติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 ถาทานผูอ า นยังตองรอคิว ก็อยาลืม
ระมัดระวังตัวเอง หมัน่ ลางมือบอยๆ สวมหนากากเมือ่ อยูใ น
ทีช่ มุ ชน เมือ่ ภูมคิ มุ กันยังไมเกิด ลดโอกาสติดเชือ้ ดวยตัวเอง
ถือเปนการปองกันตัวเองที่ดี
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
กัญญา ศิร�วราดร
ศุทธว�ร มงคลสินธุ
ประภาวรรณ ทองไข
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ประมวลงานประชุมใหญ
ผูแทนสมาช�ก ป 2564
ผานพนไปไดดว ยดีกบั การประชุมใหญผแู ทน
สมาช�ก กบข. ประจำป 2564 ที่จัดข�้นเมื่อวันที่ 24
พฤษภาคม 2564 ซ�ง่ เปนการประชุมผานทางโปรแกรม
Zoom มีผแู ทนสมาช�ก กบข. เขารวมจำนวน 523 ราย
คิดเปนรอยละ 97 จากจำนวนผูแทนสมาช�กทั�งหมด
โดยในการประชุมใหญผแู ทนสมาช�ก กบข. ไดมที ง�ั หมด
6 วาระ คือ
วาระที่ 1 เร�อ่ งทีป่ ระธานแจงทีป่ ระชุมทราบ
ซึง่ ไดแนะนำคณะกรรมการ กบข. ใหผแู ทนสมาชิกไดรบั ทราบ
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานป 2563
รายงานผลงานสำคัญของคณะกรรมการจัดการลงทุน อาทิ อนุมตั ิ
แผนจัดสรรการลงทุนระยะกลาง (Medium-turm Asset Allocation)
อนุมัติแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน
ทบทวนตัวเทียบวัดผลการดำเนินงานสินทรัพยบางประเภทให
เหมาะสมขึ้น
รายงานผลงานสำคัญของคณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ อาทิ
พิจารณาและเสนอแนะเรื่อง การขยายผลและเพิ่มโอกาสความ
สำเร็จของการบริหารจัดการงานสมาชิกยุคใหมดวยระบบดิจิทัล
พิจารณาและเสนอแนะการยกระดับการใหบริการสมาชิก ดวยการ
ขยายฐานการเขาถึงสมาชิกแบบออฟไลนและออนไลน
รายงานผลงานสำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ การตรวจ
สอบงบการเงินประจำป และอนุมตั งิ บการเงินรายไตรมาสของ กบข.
และงบการเงินรวมของบริษัทยอย สอบทานความมีประสิทธิผล
และความเพียงพอของการจัดการความเสีย่ งและระบบการควบคุม
ภายใน
วาระที่ 3 รายงานฐานะการเง�นและการรับจายเง�นของกองทุนป 2563
โดยเงินกองทุน ณ สิน้ ป 2563 เพิม่ ขึน้ 9.02% จากสิน้ ป 2562 มีมลู คา
สินทรัพยสทุ ธิ 1,036,939 ลานบาท

โดย กบข. ไดเผยแพรขอ มูลการประชุมใหญผแู ทนสมาชิกบนเว็บไซต
กบข. แลว สมาชิกทีส่ นใจรายละเอียดเพิม่ เติม สามารถดูขอ มูลไดทเ่ี มนูบริการ
สมาชิก เมนูยอ ย ประชุมใหญผแู ทนสมาชิก กบข.
นอกจากนี้ กบข. ยังไดจดั ทำวิดโี อขึน้ มา 4 ตัว เพือ่ ใชในการประชุมใหญฯ
ครัง้ นีด้ ว ย ประกอบดวย
1. แนะนำ กบข.

2. แนะนำคณะกรรมการ กบข.

3. รายงานผลการดำเนินงานป 2563

4. แนวทางการดำเนินงานป 2564

วาระที่ 4 เร�อ่ งเพ�อ่ ทราบ แนวทางการดำเนินงานในป 2564
รายงานแผนยุทธศาสตรการดำเนินงานป 2564 ภายใตวสิ ยั ทัศน กองทุน
บำนาญไทย มาตรฐานกองทุนบำนาญโลก (Thai Pension World Standards)
วาระที่ 5 การรับฟ�งความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูแ ทนสมาช�ก
ในทีป่ ระชุมไดตอบทุกคนถามของผูแ ทนสมาชิก ซึง่ มีการสอบถามผานทาง
แชทโปรแกรม ZOOM และเปดเวทีใหผูแทนสมาชิกถามสด โดยมี
เลขาธิการ กบข. เปนผูต อบทุกคำถาม
วาระที่ 6 เร�อ่ งอืน่ ๆ (ถามี)

ไมวาการทำงาน กบข. จะกำหนดทิศทางไปอยางไร แต กบข.
ยังคงยึดมั่นภารกิจหลัก คือ เปนหลักประกันการจายบำเหน็จบำนาญและ
ใหประโยชนตอบแทนการรับราชการแกขาราชการเมื่อออกจากราชการ
สงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอน่ื
ใหแกสมาชิก ...
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ฟร�! เพ�่อสมาช�ก กบข.

3 หัวขออบรมออนไลน

เดือนมิถุนายน 2564
เวลา 10.00 - 11.30 น. ผาน

18 มิ.ย.
เกษ�ยณมีบำนาญ แลวทำไมตองออมเง�น?
วางแผนการออมแบบไหนดี?
สราง 1 ลานแรกกอนเกษ�ยณไดอยางไร?
ออมเพ��ม กบข. ดีอยางไร?

ทุกขอสงสัย หาคำตอบไดที่งานนี้!

22 มิ.ย. เปนสมาช�ก กบข. แลวไดอะไร?
สำหรับสมาช�ก จังหวัดฉะเช�งเทรา

30 มิ.ย.

เคล็ด (ไม) ลับ
3 เร�่องตองรูกอนลงทุน

เปาหมาย สินทรัพยการลงทุน ความเสี่ยง
ถาคุณเปนสมาช�ก กบข. ที่กำลังตัดสินใจ
เลือกแผนการลงทุน หร�อ มองหาโอกาสการลงทุนเพ��ม
หามพลาดหลักสูตรนี้!

สมาช�ก กบข. เลือกหัวขอที่สนใจและลงทะเบียนเขารวมได 2 ชองทาง
1 My GPF Application

เมนู “ลงทะเบียนกิจกรรม”

2 www.gpf.or.th

เมนู “บร�การสมาช�ก”
• ปฏิทินกิจกรรม
• สัมมนา กบข. เพ�่อสมาช�ก
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กองทุนบำนาญไทย
มาตรฐานกองทุนบำนาญโลก
Thai Pension World Standards

กองทุนบำนาญไทย มาตรฐานกองทุนบำนาญโลก (Thai Pension
World Standards) ว�สัยทัศนใหมของกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
(กบข.) เพ�่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของ กบข. ใหโดดเดนและ
ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในระดับนานาชาติ ภายใตการนำของ
ดร.ศร�กัญญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
โดยว�สัยทัศน กองทุนบำนาญไทย มาตรฐานกองทุนบำนาญโลก
(Thai Pension World Standards) ไดนำแนวคิดและประยุกตมาจาก 3
กรอบยุทธศาสตร คือ กรอบโมเดลกองทุนบำนาญยั�งยืน กรอบยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป และ พ.ร.บ. กบข. พ.ศ. 2539 เพ�่อให กบข. เปนกองทุนบำนาญ
แหงความภาคภูมิใจของสมาช�กและคนไทยวามีมาตรฐานในการดำเนินงานที่
สอดคลองกับมาตรฐานโลก ทัง� ในดานกระบวนการทำงาน แนวทางบร�หารเง�น
กองทุนทีเ่ นนสรางผลตอบแทนยัง� ยืนระยะยาวสำหรับสมาช�กและความยัง� ยืน
ของทรัพยากรโลก
นบำนาญยั่งยืน ที่ประยุกตจากโมเดลดัชนีระบบ
1 กรอบโมเดลกองทุ
บำเหน็จบำนาญโลก (Mercer Global Pension Index) ที่สถาบัน

Mercer ใชสำหรับคำนวณดัชนีของประเทศตาง ๆ ทั่วโลกที่มีระบบ
บำเหน็จบำนาญและมีขอมูลเพียงพอ โดยกำหนดเกณฑวัดไวเปน 3
กลุม สำคัญ คือความเพียงพอ (Adequacy) น้ำหนักความสำคัญ 40%
ความยั่งยืน (Sustainability) น้ำหนักความสำคัญ 35% และความ
ซื่อสัตยและจริยธรรม (Integrity) น้ำหนักความสำคัญ 25%

พ.ร.บ. กบข. พ.ศ. 2539
3 ภารกิจ ตามพระราชบั
ญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ พ.ศ.

2539 ไดกำหนดวัตถุประสงคการกอตัง้ กบข. ซึง่ ถือเปนภารกิจทีส่ ำคัญ
สำหรับ กบข. คือ

ทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนเปาหมาย
2 พักรอบยุ
ฒนาประเทศอยางยัง่ ยืนตามหลักธรรมาภิบาล ดานการสรางโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม ที่ระบุวา “สงเสริมและสรางแรงจูงใจ
ในการออมและการลงทุนระยะยาว เพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่ง
ตนเองทางเศรษฐกิจของประชาชนทุกกลุม”

40% 35% 25%
Adequacy

Sustainability

Integrity

Sustainable

Pension Fund Model

ยุทธศาสตรชาติ

“สรางความเสมอภาคและ
พลังทางสังคม ดวยการสงเสร�ม
การออมและการลงทุนระยะยาว
กอนเกษ�ยณ”

1. เพือ่ เปนหลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญและใหประโยชน
ตอบแทนการรับราชการแกขา ราชการเมือ่ ออกจากราชการ
2. เพือ่ สงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก
3. เพือ่ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอน่ื ใหแกสมาชิก

สงเสร�ม
การออมทรัพย
ของสมาช�ก
หลักประกันการจาย จัดสวัสดิการ
บำเหน็จบำนาญ และสิทธิประโยชน
อื่นใดใหสมาช�ก
แกขาราชการ
ภารกิจตาม พ.ร.บ. กบข.

ว�สัยทัศน “กองทุนบำนาญไทย มาตรฐานกองทุนบำนาญโลก”
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แผนงานที่ 3: ORG3 บทบาทและภาพลักษณ กบข. ในเวทีโลก เปน
แผนงานสรางบทบาทและภาพลักษณ กบข. ในเวทีโลก (Global Platform)

GE

แผนงานที ่ 1: ORG1 รี เ อนจิเนียรก ระบวนการทำงาน (Business
Process Re-engineering) เปนแผนงานรีเอนจิเนียรกระบวนการทำงาน
เพื่อใหมีลักษณะ Agile ลดขั้นตอน ความซับซอนและความซ้ำซอนที่
ไมจำเปนและไมเสริมคุณคาในการทำงาน
แผนงานที ่ 2: ORG2 ความกาวหนาทางอาชีพและผูสืบทอดตำแหนง
(Career Path & Succession) แผนความกาวหนาทางอาชีพและผูส บื ทอด
ตำแหนงเปนแผนงานสราง Career Path สำหรับพนักงานทุกตำแหนงใน
องคกร

ง ค ก

แผนยุทธศาสตรงานองคกร มี 3 แผน เพือ่ เปาหมาย “ผูกพันองคกร
ทุมเทเพื่อสมาชิก” ดังนี้

ธศ

แผนงานที่ 3: M3 GPF Research House: สรางความสัมพันธและ
ความภักดีดวยขอมูล (Data Integrated CRM & Loyalty) เปนแผน
พัฒนาระบบวิจัยออนไลน กบข. ขึ้นมาเพื่อเปนกลไกสอบถามความคิดเห็น
ของสมาชิกในแงมุมตางๆ

SHIFT ENHA
NCE
ADIGM
R
A
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แผนงานที่ 2: M2 แกกฎหมาย กบข. (GPF Law) เปนแผนเสนอแก
กฎหมาย 6 ประเด็นที่ ครม. เคยอนุมัติและกฤษฎีกาไมมีความเห็นแยง
เมื่อป 2561 เปาหมายคือเพื่อโอกาสทวีคาเงินออมและการบริหารเงินของ
สมาชิก กบข. ที่มีทางเลือกและโอกาสมากขึ้น

NGA

แผนงานที่ 1: M1 คูแ ฝดดิจทิ ลั (Digital Twins) เปนแผนพัฒนา Simulation
Application จำลองเลือกแผนลงทุนและสัดสวนเงินออมในระดับความเสีย่ ง
ทีส่ มาชิกสนใจ เปาหมายคือเพือ่ ใหสมาชิกตระหนักในผลตอบแทนการลงทุน
ทีต่ า งกันของแผนทีต่ า งกัน และการทวีคา เงินออมของการออมเพิม่

าสตร
ง า น บ ร� ห า ร อ

แผนยุทธศาสตรงานสมาชิก มี 3 แผน เปาหมายเพือ่ “ทวีคา เงิน
ออม ผูกพัน กบข.” ดังนี้

PURPOSE-BASED E

แผนงานที่ 3: INV3 เพิม่ แผนทางเลือกการลงทุน เปนการเพิ่มแผนการ
ลงทุนทางเลือก เพือ่ ใหแผนลงทุนทางเลือกทัง้ หมดของ กบข. สามารถจัดกลุม
ใหมคี วามแตกตางชัดเจนสอดคลองลักษณะตามจิตวิทยาการลงทุน (Investment
Psychological Proﬁles) ของสมาชิก กบข. ที่มีความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงตางกัน

AKI
NG

แผนงานที่ 2: INV2 เพิม่ ประสิทธิภาพระบบงานลงทุนและลดความเสีย่ ง
จากระบบ Bonanza เปนแผนปดความเสี่ยงกระบวนการและระบบงาน
บริหารเงินลงทุนของกองทุนซึ่งพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบ Bonanza แบบ
เกามาตั้งแตแรกเริ่มตั้งสำนักงานป 2540

EM

แผนงานที่ 1: INV1 ทบทวนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว (SAA) และ
ระยะกลาง (MTAA) เปนแผนทบทวนการจัดสรรการลงทุนระยะยาวหรือ
เชิงกลยุทธ (Strategic Asset Allocation) ซึง่ ถือวาเปนกลไกสำคัญในการ
สรางผลตอบแทนกวา 90% ใหกับกองทุน

แผนยุทธศาสตรกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)
3 ป (พ.ศ. 2564 - 2566)

S

ภายใตวสิ ยั ทัศน กองทุนบำนาญไทย มาตรฐานกองทุนบำนาญโลก
(Thai Pension World Standards) กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
(กบข.) มีเปาหมายเพื่อผลักดันองคกรดวยแผนยุทธศาสตรใน 3 ดาน คือ
ดานลงทุน ดานสมาชิก และดานบริหารองคกร ดังนี้
แผนยุ ท ธศาสตร ง านลงทุ น มี 3 แผน เพื ่ อ เป า หมายสร า ง
“ผลตอบแทนยัง่ ยืนระยะยาว” ดังนี้

พล
ส ร� ม

ัง ด

ไมวาอุปสรรคและความทาทายในป 2564 จะมีมากเพียงใด
พนักงาน กบข. ทุกคนประกาศเจตนารมณรวมกันวา เพื่อให กบข.
เดินหนาเติบโตตามวิสัยทัศน “กองทุนบำนาญไทย มาตรฐานกองทุน
บำนาญโลก” (Thai Pension World Standards) ภายใตเปาหมาย
“สรางผลตอบแทนทีย่ ง่ั ยืนในระยะยาว” และ “ทวีคา เงินออมใหสมาชิก
และยกระดับความผูกพันกับ กบข.” โดยพนักงาน กบข. ทุกคนพรอมใจกัน
ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ มุงมั่นและทุมเท เพื่อผลลัพธ
แหงความภาคภูมใิ จ นัน่ คือ เสียงจากสมาชิกทีเ่ ชือ่ มัน่ และบอกพวกเราวา
“In GPF We Trust” คำมั่นสัญญาที่แสดงถึงความตั้งใจจริงของ
ดร. ศรีกัญญา ซึ่งไดกลาวไวในรายงานประจำป 2563 ซึ่งสมาชิก กบข.
สามารถเขาไปอานรายละเอียดขอมูลไดทเ่ี ว็บไซต กบข. www.gpf.or.th
เมนู รายงานผลการดำเนินงาน และเลือก “รายงานประจำป” ...
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Money Buddy

โดย ศูนย ใหคำปร�กษาทางการเง�น

เลือกซ�้อประกันอยางไรไมใหถูกหลอกขาย
ไมมใี ครรูห รอกวาจะเกิดอะไรข�น้ ในอนาคตเพราะความแนนอน
ก็มคี วามไมแนนอนซอนอยู วันหนึง่ อาจเจอกับเร�อ่ งไมคาดฝน ไมวา
จะเปนการเจ�บปวย อุบัติเหตุ หร�อการสูญเสียของบุคคลอันเปน
ที่รัก ยิ�งชวงที่มีโรคระบาดเกิดข�้นทำใหหลายคนมีความสนใจอยาก
ซ�้อประกันมากข�้น เพ�่อชวยบรรเทาผลกระทบทางการเง�นที่อาจ
เกิดข�้นไดในอนาคต แบบประกันที่ขายกันในตลาดก็มีหลากหลาย
ทำใหเกิดความสับสนไมรจู ะเลือกประกันแบบไหนดี เรามีหลักในการ
เลือกซ�้อประกันเบื้องตนเพ�่อเปนตัวชวยประกอบการตัดสินใจและ
ใหแนใจวาแบบประกันที่เราเลือกนั�นมีความคุมครองครอบคลุมกับ
ความตองการและคุมคากับเง�นที่จายไป

เลือกแบบประกันตามความตองการหร�อความจำเปน

ประกั นมี ห ลายประเภท ซึ่งแตละประเภทก็เหมาะกับความ
ตองการหรือวัตถุประสงคที่แตกตางกัน ถามตัวเองกอนวาจำเปนตองซื้อ
ประกันมากแคไหน เริ่มจากสำรวจตัวเองวามีสวัสดิการอะไรอยูบาง สำหรับ
คนที่เคยมีประกันอยูแลวใหทบทวนกรมธรรมเดิมที่มีกอนวาเปนประกัน
แบบใด มีทุนประกันอยูที่เทาไหร เพียงพอกับความตองการแลวหรือยัง แต
สำหรับคนทีย่ งั ไมเคยทำประกันเลยก็ควรเลือกซือ้ ประกันทีต่ รงความตองการ
หรือความจำเปนตามสถานการณของแตละคน เชน หากเปนหัวหนาครอบครัว
มีลกู มีภาระหนีส้ นิ ควรเลือกแบบประกันตลอดชีพ หรือประกันแบบชัว่ ระยะ
เวลา ทีใ่ หคมุ ครองชีวติ และครอบคลุมภาระหนีส้ นิ หากตองการเก็บออมเงิน
หรือลดหยอนภาษี ควรลือกแบบประกันสะสมทรัพย ประกันบำนาญ หรือ
หากเปนคนทีค่ วามเสีย่ งทีจ่ ะเจ็บปวยกังวลเรือ่ งคารักษาพยาบาล ก็ควรเลือก
ประกันสุขภาพ ประกันโรครายแรง เพือ่ ลดภาระคาใชจา ยในการรักษา เปนตน

เลือกซ�้อประกันเทาที่จายเบี้ยไหว

หากตัดสินใจไดแลววาจะเลือกซื้อประกันแบบไหน ควรสำรวจ
ความสามารถในการจายดวยวาเรามีงบประมาณในการจายเบีย้ ประกันเทาไหร
จายรายปหรือรายเดือน เพราะการซื้อประกันอาจมีการจายเบี้ยมากกวา
1 ครั้ง ประกันบางแบบมีภาระผูกพันธระยาว 5 ป, 10 ป, หรือมากกวานั้น
ตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไว ถาสำรวจแลววาสถานะการเงินไมพรอมตอการชำระ
เบี้ยของประกันที่ตองการซื้อ ก็อาจลดทุนประกันลงหรือหาประกันอื่นที่
ลักษณะใกลเคียงกันแตราคาถูกกวาตามกำลังเงินทีเ่ ราจายไหว จะไดไมลำบาก
ตัวเองจนเกินไป สามารถจายเบีย้ ไดครบตามกำหนด การจายเบีย้ ประกันมาก
เกินไปก็อาจกระทบถึงสภาพคลองในการใชจายไดตามมาได

อยาซ�้อประกันเพราะโปรโมชั�น หร�อของแถม

จริงอยูว า การซือ้ ประกันทีม่ โี ปรโมชัน่ สงเสริมการขายดวยสวนลด
แลก แจก แถม จูงใจลูกคาใหเกิดความสนใจเเละตัดสินใจซื้อ ใหความรูสึก
เหมือนไดประโยชนสองตอ เพราะนอกจากผลประโยชนที่จะไดรับจาก
กรมธรรมประกันแลว ยังไดของสัมมนาคุณแถมฟรีมาอีก การซื้อประกัน
ดวยโปรโมชั่นจูงใจและผลประโยชนตางๆ นั้นอาจไดประกันในรูปแบบที่มี
ลักษณะที่มีความคุมครองไมตรงกับความตองการหรือไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการใชงานของเราจริงๆ สุดทายทำใหตองเสียเงินมากกวาเดิม
เพื่อซื้อประกันฉบับใหมเพิ่มอีก

ทำความเขาใจในเง�่อนไขสำคัญของสัญญากรมธรรม
ใหชัดเจน

เราอาจเห็นโฆษณาคาเบี้ยประกันที่ถูกมากๆ ใหผลตอบแทนสูง
หรือเวลาที่มีตัวแทนมานำเสนอขายประกันมักจะมีการนำเสนอในสวน
ที่เปนประโยชนขอดีมากกวาขอเสียหรือขอจำกัดตางๆ ที่รับจากสัญญา
กรมธรรมประกันนั้นแบบคลุมเครือไมชัดเจน อยารีบตัดสินใจ ควรอานและ
ทำความเขาใจกับแบบประกันอยางถีถ่ ว น เนือ่ งจากประกันสวนใหญนน้ั จะมี
วงเล็บหรือเครื่องหมายดอกจันเยอะแยะเต็มไปหมด นั่นหมายถึงเงื่อนไขใน
สัญญาและขอจำกัดตางๆของความคุมครองในสัญญากรมธรรม ควรศึกษา
รายละเอียด ทำความเขาใจในเงื่อนไขตางๆ เชน ประกันที่ซื้อแลวมีคุมครอง
อะไรบาง คุม ครองเลยหรือไม เช็กขอยกเวนอะไรบางกรณีทป่ี ระกันไมคมุ ครอง
การเรียกรองสินไหมและเงื่อนไขการจายเงินตามความคุมครอง สวนนี้ถือวา
มีสำคัญมากทีไ่ มควรละเลย ทางทีด่ กี ค็ วรถามตัวแทนประกันของเราใหชดั เจน
กอนตัดสินใจซื้อ

ไมลืมเปร�ยบเทียบประกันกอนตัดสินใจซ�้อ

พิจารณาถึงความคุมคาของเบี้ยที่จายไปเทียบกับความคุมครอง
และผลประโยชนที่จะไดรับ การซื้อประกันเปนการซื้อบริการและความ
คุม ครองตามสัญญาซึง่ เปนสัญญาระยะยาว การเลือกบริษทั ทีม่ ปี ระวัตดิ แี ละ
มีความมั่นคง ไวใจได ถือวาเปนสิ่งที่สำคัญเชนกัน เพราะบริษัทตองดูแลคุณ
ไปเกือบตลอดชีวิต
อยางไรก็ดี การเลือกซื้อประกันใหคุมคาเงินหรือไดประโยชน
สูงสุดนัน้ จะตองเลือกแบบประกันทีต่ อบโจทยทง้ั ความตองการและเหมาะสม
ตามความจำเปนบนสถานภาพและภาระของแตละคน สำหรับใครที่ยัง
ไมเขาใจรายละเอียด ไมรูวาจะเลือกประกันแบบไหนดี ยังไมแนใจเรื่อง
ความคุมครองหรือขอยกเวนตางๆ แนะนำใหสอบถามถามกับทางบริษัท
ประกันโดยผาน call center หรือตัวแทนประกันชีวติ อยางนอย 2-3 บริษัท
เพื่อใหไดขอมูลชัดเจนกอนตัดสินใจซื้อประกัน ...
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ลงทุนลงทุน

ลงทุนว�ถใี หม

ในวันที่โลกนี้ไดรูจักกับคำวา COVID-19

อะไรๆ ก็เปลี่ยนแปลงไป ช�ว�ตประจำวันที่ไม
เหมือนเดิม ทุกคนลวนตองปรับตัว มีแนวทาง
การดำเนินช�ว�ตที่เปลี่ยนแปลงไป แนนอนวา
ภาคธุรกิจและการลงทุนยอมไดรับผลกระทบ
เชนเดียวกัน โดยพฤติกรรมของผูบร�โภค ซ�่ง
เปนลูกคาของธุรกิจตางๆ นัน� จะกำหนดทิศทาง
ของการประกอบกิจการที่จะตองตอบสนอง
ความตองการของผูบร�โภค ธุรกิจจ�งตองปรับ
ตัวเพ�่อใหสามารถกลับมาทำกำไรและอยูรอด
ไดในระยะยาว

พฤติกรรมผูบร�โภคที่เปลี่ยนแปลงไป
จากการที่ผูคนตองเดินทางเพื่อไปทำงาน ไปเรียนหนังสือ ก็ตองปรับเปลี่ยนมา Work
from Home และเรียนรูแ บบออนไลนแทน หากตองการซือ้ ของเขาบาน เดิมตองออกไปหางสรรพ
สินคา ก็หันมาจับจายซื้อของผานชองทางออนไลน จะเดินทางไปไหนมาไหนแตละครั้ง ตองใส
หนากาก ลางมือ รวมถึงเวนระยะหางกับบุคคลอืน่ ๆ ซึง่ พฤติกรรมเหลานีไ้ ดกลายเปนวิถชี วี ติ แบบ
ใหมไปเรียบรอยแลว หากสถานการณโรคระบาดสิ้นสุดลง พฤติกรรมของผูบริโภคเหลานี้อาจจะ
ยังคงอยู จะเห็นไดจากหลายบริษทั มีนโยบายออกมาวาพนักงานสามารถ Work from anywhere
ทำงานทีใ่ ดก็ไดไมตอ งเขาออฟฟศแลว สวนลูกคาทีเ่ ห็นขอดีของการซือ้ ของผานชองทางออนไลน
ทีร่ าคาถูกและสะดวกสบายก็ทำใหเขาหางสรรพสินคานอยลง ผูค นหันมาสนใจดูแลสุขภาพ ทำให
มีสุขลักษณะอนามัยที่ดีขึ้น ดังนั้นโลกในยุคหลังโควิด คงจะไมกลับไปเหมือนเดิมอีก ไมวาในชวง
ชีวิตของเรานั้นจะตองผานวิกฤตอีกกี่ครั้ง เราก็ตองเรียนรู ผานมันไปใหได และสิ่งที่ลืมไมไดเลย
คุณยังตองเก็บหอมรอมริบเพื่อเปาหมายการเกษียณในอนาคต ตองบริหารจัดการแผนการเงิน
สวนบุคคล หาโอกาสสรางผลตอบแทนจากสิ่งที่เกิดขึ้น

10
โอกาสลงทุนในกลุมธุรกิจตางๆ ที่นาสนใจ
ในสภาวะที่หลายกลุมธุรกิจไดรับผลกระทบ ก็ยังมีบางธุรกิจที่สามารถเติบโตได ซึ่ง
ผูลงทุนสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรายอุตสาหกรรม หรือ Sector Fund ตางๆ ที่เปน trend
เกี่ยวของมาจากผลกระทบโควิด
การล็อกดาวนในหลายประเทศทัว่ โลก สงผลใหผคู นไมสามารถเดินทางได ธุรกิจทีต่ อบ
โจทยในดานทีผ่ คู นสามารถสือ่ สาร และทำธุรกรรมตางๆ ไดโดยไมตอ งเจอกัน คือธุรกิจทีส่ ามารถ
ใหบริการแบบออนไลน ไมวา จะเปนธุรกิจทีใ่ หการสนับสนุนการทำงาน เชน ธุรกิจจำหนายอุปกรณ
IT ตางๆ การใหบริการ Cloud Computing บริการแอปพลิเคชัน การประชุมแบบออนไลน
รวมไปถึงการเรียบแบบออนไลน เปนตน
สวนธุรกิจทีต่ อบโจทยดา นไลฟสไตลของผูค น เชน รานคา และ แอปพลิเคชัน สำหรับ
การชอปปงออนไลน ดวยพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลทำใหการคาขายแบบ
E-Commerce เติบโตอยางกาวกระโดด อีกทั้งทำใหกลุมธุรกิจการขนสง และโกดังจัดเก็บสินคา
ซึง่ เปนกลุม ธุรกิจทีเ่ กีย่ วของไดรบั อานิสงคการเติบโตไปดวย นอกจากนีธ้ รุ กิจ Food Delivery ก็
เติบโตขึน้ อยางมาก รานอาหารทีผ่ บู ริโภคชืน่ ชอบ และเห็นวาคุม คาจะมียอดสัง่ ซือ้ ผานชองทางนี้
มากขึ้น
ธุรกิจทีจ่ ะตอบโจทยดา น Entertainment ของผูค น ไดแก ธุรกิจ Content Streaming
การที่ตองกักตัวอยูในบาน ผูคนยังตองการหาความบันเทิง ธุรกิจที่สามารถเขาถึงกลุมแฟนคลับ
และสรางเนื้อหาที่ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายจะทำใหมีผูติดตามมากขึ้น ผูบริโภค
เห็นวาเปนการประหยัดคาใชจาย และประหยัดเวลาในการเดินทาง
ในปจจุบนั ทีโ่ ลกเขาสูส งั คมสูงวัย อีกทัง้ เมือ่ เกิดโรคระบาด ทำใหผคู นสนใจดูแลสุขอนามัย
ตัวเองมากขึ้น กลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีชีวภาพจึงมีความนาสนใจ
เนื่องจากมีการคนควาและวิจัยทางการแพทย ซึ่งหากบริษัทสามารถคนพบวิธีการรักษาโรคทาง
พันธุกรรมตางๆ หรือโรคทีไ่ มเคยรักษาไดมากอนได จะสงผลดีกบั ผูค นในสังคม และสามารถสราง
ผลกำไรใหกับบริษัทนั้นๆ ไดเปนอยางดี

การลงทุนในอสังหาร�มทรัพยในยุคนี้
สำหรับผูลงทุนที่ซื้อคอนโด หรือซื้อบานเพื่อปลอยเชา อาจตองพิจารณาปจจัยตางๆ
มากขึ้น เนื่องจากการที่หลายคนตองทำงานจากที่บาน สงผลตอความตองการรูปแบบที่พักอาศัย
เปลี่ยนไปจากเดิม นอกจากหองนอน หองน้ำแลว พื้นที่สำหรับการทำงานอาจเปนสิ่งสำคัญที่จะ
สามารถตอบโจทยผูบริโภคได หรืออยางนอยที่สุดพื้นที่เอนกประสงคเพิ่มเขามา ผูคนใชเวลาอยู
กับบานมากขึ้น พื้นที่ที่มีขนาดเล็กอาจจะไมเพียงพอ ความตองการคอนโดที่มีขนาดเล็กอาจ
นอยลง แตบานทาวนเฮาสหรือบานเดี่ยว อาจมีความตองการเพิ่มมากขึ้น
ไมวาคุณจะลงทุนในรูปแบบใดก็ตาม สิ่งสำคัญ คือตองมีความเขาใจในคุณลักษณะ
ขอจำกัดของสินทรัพยการลงทุนประเภทนัน้ ๆ เปนอยางดี และควรกระจายความเสีย่ งการลงทุน
ไปในหลายรูปแบบ เนื่องจากหากปใดเกิดวิกฤตสินทรัพยลงทุนบางประเภทไดรบั ผลกระทบ ก็ยัง
มีบางประเภทสินทรัพยทค่ี อยพยุงผลตอบแทนใหกบั พอรต และทีส่ ำคัญควรมีสว นสภาพคลอง หรือ
เงินสดไว เพือ่ สรางโอกาสเขาซือ้ สินทรัพยลงทุนเพิม่ เมือ่ มีโอกาสทีเ่ หมาะสม “ไมวา จะเกิดอะไรขึน้
ก็ตาม เราควรตระหนักไวอยูเ สมอวา มนุษยชาติมาถึงทุกวันนีไ้ ดเพราะการเรียนรูท จ่ี ะปรับตัว
และเปลี่ยนแปลง ในโลกภาคธุรกิจการลงทุนก็เชนเดียวกัน จำเปนที่จะตองปรับตัว และ
เปลี่ยนแปลงตามผูบริโภคใหทันเพื่อความอยูรอดขององคกร”
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News & Activity

กบข. รวมบันทึกเทป
ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราช�นี
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิถุนายน 2564
ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการ
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) นำคณะผูบ ริหาร
และพนักงาน รวมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ
พระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT) เมื่อวันที่
17 พฤษภาคม 2564

กบข. จัดสัมมนาออนไลน ในหัวขอ
“เลขาธิการ กบข. พบผูแทนสมาช�กฯ”
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) จัดกิจกรรม
สัมมนาออนไลนสำหรับผูแทนสมาชิก กบข. ประจำป 2564 ครั้งที่ 2
ในหัวขอ “เลขาธิการ กบข. พบผูแ ทนสมาชิกฯ” เมือ่ วันที่ 21 พฤษภาคม
2564 โดย ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ชีแ้ จง
ทิศทางการลงทุนของ กบข. ทั้งกลยุทธการลงทุนและการลงทุนใน
สินทรัพยตา ง ๆ ผลตอบแทนการลงทุนในป 2563 ทีผ่ า นมาและภาวะ
เศรษฐกิจการลงทุนในป 2564 ตลอดจนการดำเนินงานในดานสมาชิก
พรอมทัง้ เปดโอกาสใหผแู ทนสมาชิกไดสอบถามขอสงสัยตางๆ ตลอดการ
สัมมนา โดยงานสัมมนาในครั้งนี้ไดรับความสนใจจากผูแทนสมาชิก
กบข. ทัว่ ประเทศ จำนวน 412 ราย

กบข. จับมือ TIC ไทยประกันภัย
มอบสิทธิพ�เศษสำหรับสมาช�ก กบข.
เปดตัวแบบประกันใหมเปนที่แรก
พรอมรับสวนลดเพ��มตลอดป
กบข. รวมกับ TIC ไทยประกันภัย นำเสนอแบบประกันภัย
พิเศษเฉพาะใหแกสมาชิก กบข. เปนทีแ่ รก พรอมมอบสิทธิประโยชนผา น
My GPF Application จัดเต็มดวยโปรโมชันเงินคืน (Cash Back) สูงสุด
15%* พรอมโปรโมชันพิเศษประจำไตรมาสตลอดป และไดลุนสรอยคอ
ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 27 รางวัลและรถยนต Toyota Corolla
Cross Hybrid Premium Safety จำนวน 1 รางวัล
ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ (กบข.) เปดเผยวา หนึง่ ในภารกิจของ กบข. คือ การ
จัดสรรสวัสดิการเพือ่ มอบสิทธิประโยชนทต่ี อบโจทยความตองการทีห่ ลาก
หลายของสมาชิก ความรวมมือในครัง้ นีถ้ อื เปนทางเลือกในการเพิม่ หลัก
ประกันใหกบั สมาชิก กบข. เพือ่ ใหสมาชิกไดรบั สิทธิประโยชนในอัตราพิเศษ
พรอมสวนลดและโปรโมชันพิเศษตาง ๆ ตลอดทัง้ ป
สมาชิก กบข. กดรับสิทธิซ์ อ้ื ประกันภัยไดท่ี My GPF Application
สอบถามข อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม ได ท ี ่ Call Center ไทยประกั น ภั ย โทร
02-613-0100 *เงือ่ นไขเปนไปตามทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด

รมว. คลัง รวมหาร�อกรอบการดำเนินงาน
เพ�่อความยั�งยืนของประเทศไทย
กับ 3 หนวยงานหลัก
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นายอาคม เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงการคลั ง
รวมประชุมผานระบบออนไลนกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ องคการ
สหประชาชาติ และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพือ่ หารือและแลกเปลีย่ น
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญภายใตกรอบการดำเนินงานระหวางประเทศ
เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย ตามหลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ
(Principles for Responsible Investment: PRI) ของนักลงทุนสถาบัน และ
หลักการธนาคารที่มีความรับผิดชอบ (Principles for Responsible Banking:
PRB) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประชาคมโลกในการประชุม UN Climate Summit ในเดือนพฤศจิกายน 2564
และเพื่อสงเสริมหลักการลงทุนอยางรับผิดชอบทั้งภาคสวนนักลงทุนสถาบัน
และกลุมธนาคารในประเทศไทย
โดยมี ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ (กบข.) นางกีตา ซับบระวาล ผูประสานงานสหประชาชาติ
ประจำประเทศไทย (The United Nations Resident Coordinator) นางสาว
ยูกิ ยาสุอิ ผูจัดการประสานงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟก สำนักงานโครงการ
สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติวาดวยขอริเริ่มทางการเงิน (UNEP Finance
Initiative: UNEP FI) ดร.มานพ อุดมเกิดมงคล นักเศรษฐศาสตร สำนักงาน
ผูประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย และ ดร.อดิศวร หลายชูไทย
รองกรรมการผูจัดการอาวุโสธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เขารวมหารือ
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

กบข. จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน ในหัวขอ
"เตร�ยมตัวพรอม….เกษ�ยณรับเง�นทันใจ ครั�งที่ 3"
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน
ในหัวขอ "เตรียมตัวพรอม....เกษียณรับเงินทันใจ ครัง้ ที่ 3" เมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม
2564 ซึ่ง กบข. มีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูสำหรับเตรียมความพรอมสมาชิก
กอนเกษียณในเดือนตุลาคม 2564 พรอมตอบขอสงสัยของสมาชิกเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบยอดเงิน กบข. การขอรับเงินคืน ตลอดจนการบริหารเงินหลังเกษียณ
งานสัมนาดังกลาวมีสมาชิกที่สนใจเขารวมงานสัมมนาทั้งสิ้น 182 คน
ทั้งนี้ กบข. มีกำหนดจัดงานสัมมนาออนไลนครั้งตอไปในวันที่ 25
พฤษภาคม 2564 สมาชิกสามารถลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมไดที่เว็บไซต กบข.
www.gpf.or.th เมนู “บริการสมาชิก” และเลือกเมนู “สัมมนา กบข. เพือ่ สมาชิก”
สอบถามขอมูลเพิม่ เติมไดท่ี GPF Contact Center โทร. 1179 Facebook กบข.
หรือ Line กบข. พิมพคนหาไอดี @gpfcommunity
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เร�่องทายเลม
โดย กรุงศร� ออโต

Many shades of Cars: รถสีนเ้ี สร�มบารมีดา นใด?
นอกจากสีสันจะเปนเคร�่องมือในการสื่อถึงอารมณและความรูสึกนึกคิดแลวยังมีบทบาทสำคัญในเช�งความเช�่ออยูไมนอย
โดยเฉพาะสีของยานพาหนะคูใจซ�่งเปนเหมือนแฟชั�นแตงแตมทองถนนยามเดินทาง ผูคนซ�่งมีบุคลิกแตกตางยอมช�่นชอบสีที่บงบอก
ความเปนตัวของตัวเอง แตมีเจาของรถจำนวนไมนอยตัดสินใจเลือกซ�้อยานยนตตามสีที่เช�่อวาจะสงเสร�มพลังในดานตางๆ

สม

มวง

แดง

เปนสีสำหรับผูที่รักความสนุกสนาน
และรักการผจญภัย เสริมภาพลักษณของความ
เปนคนชางเจรจาและกลาเขาสังคม รวมถึงความ
สามารถในการโอภาปราศรัยและโนมนาวใจ สง
เสริมดานการเงินและความมัน่ คงในหนาทีก่ ารงาน

ถือเปนสีของยานพาหนะทีห่ ายากจริงๆ
หากแตเปนสีทจ่ี ะสงผลใหผขู บั ขีร่ สู กึ ระชุม กระชวย
ขึน้ ไดอยางนาประหลาด และเปนสีรถทีเ่ หมาะกับ
เจาของบริษทั โรงงาน หางรานซึง่ จำหนายสินคา
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

เจาของรถสีนี้ขึ้นชื่อเรื่องความทะเยอ
ทะยาน และเต็มทีก่ บั ชีวติ หากคุณเปนคนทีท่ ำงาน
เกีย่ วกับแฟชัน่ และความบันเทิง รถสีเพลิงจะยิ่ง
ดันใหคุณเจิดจรัส สวนเจานายที่อยากใหลูกนอง
ยำเกรง ลองถอยรถสีนี้เพื่อเสริมความมั่นใจดู

ชมพู

นํา้ เง�น

แมเพลงของพีต่ นู บอดีส้ แลมจะโดงดัง
ติดหูมานานหลายป แตรถสีนย้ี งั คงหายากในตลาด
เพราะผูผ ลิตสวนใหญมองถึงขอจำกัดดานการขาย
แตหากคุณไดรถสีหวานมาไวในครอบครองจะชวย
เกื้อหนุนเรือ่ งสุขภาพไดอยางไมนา เชือ่ เลยทีเดียว

เปนสีทค่ี นมองโลกในแงดี มีความมัน่ คง
และซือ่ สัตยมกั เลือกใช เชือ่ วารถสีนช้ ี ว ยใหแคลวคลาด
จากอันตรายทั้งหลาย ไมวาจะเปนอุบัติเหตุ
ไปจนถึงปญหาอุปสรรค ศัตรูคูแขง พูดงายๆ คือ
เอื้อใหชีวิตมีแตความสะดวกราบรื่นนั่นเอง

เจาของรถสวนตัวสีพาสเทลนี้มีความ
ถอมตน เปนคนที่เชื่อถือและพึ่งพาได หากคุณ
ทำธุรกิจเกี่ยวกับหนังสือหรืออุปกรณเพื่อการ
ศึกษา รถสีฟาจะชวยใหกิจการของคุณประสบ
ความสำเร็จ

เข�ยว

นํา้ ตาล

ทอง

ผูที่ชอบรถสีนี้มักมีความเปนตัวของ
ตัวเองสูง ไมสนใจวาคนอื่นจะคิดอยางไรกับคุณ
แตก็มีความออนโยนและอดทนอยูในที รถสีรักษ
โลกนี้สามารถชวยเสริมดวงดานเสนห ทำใหคน
รักใครเมตตาและศรัทธาในตัวผูขับขี่ได

บงบอกถึงไลฟสไตลของผูขับขี่ที่ไม
หวือหวาและรูจักคุณคาของเงิน นับเปนสีที่เนน
การใชงานโดยแทจริงเพราะยังคงดูดแี มมรี อยเปอ น
สำหรับผูท อ่ี ยากเพิม่ เติมดานวาสนาบารมี ลาภยศ
และความโชคดี รถสีนถ้ี อื วาตอบโจทยมากทีเดียว

ถือเปนสีแหงความสุขและปลอดกังวล
สีเหลืองก็จัดอยูในหมวดนีเ้ ชนกัน คนทีช่ น่ื ชอบรถ
โทนสีนี้เปนคนราเริงสดใส ไมชอบทำอะไรจำเจ
มักจะแสวงหาความรูใหมๆ และคนหาตัวเองอยู
เสมอ นอกจากนีย้ งั ชวยใหผขู บั ขีป่ ลอดภัยมากกวา
รถสีอื่นในสภาวะฝนตกและมีหมอกควันดวย

เง�น
แมจะมีความคลายคลึงกับสีเทา แต
ประกายของสีเงินนั้นมาพรอมกับความนาดึงดูด
ของโลหะซึ่งทำใหรถดูเหมือนสแตนเลส บงบอก
ถึงความทันสมัยและมีเสนหดึงดูดซึ่งสะทอนให
เห็นทัศนคติของความเปนเจานวัตกรรมและความ
คิดสรางสรรค

ขาว
รถสีนี้สื่อถึงนิสัยรักความสะอาด เปน
ระเบียบ มีรสนิยม สงางาม มุงมั่นเพื่อความ
สมบูรณแบบ และทันสมัยอยูในที ดวยความที่
เปนเฉดสวางจึงสงผลใหการขับขี่ในยามแสงนอย
มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ถือเปนผลพลอยไดที่
นาสนใจ ...

ฟา

ดำ

เทา

เปนสีที่ไดรับความนิยมมากในหมูนัก
ธุรกิจและรัฐบุรุษเพราะแสดงถึงพลังและศักดิ์ศรี
ความอมตะไรกาลเวลาของเฉดนี้ชวยขับใหคุณ
ดูโดดเดนและนาคนหา อีกทั้งยังเปนสีที่สวย
กลมกลืนทุกคราไมวาจะพาไปออกงานแบบไหน

เมอรซี คูเปอรแมน ผูเชี่ยวชาญดานสี
ชื่อดังระดับโลกเคยกลาวไววา “คนที่ขับรถสีเทา
นั้นไมตองการเปนจุดเดน” เธอออธิบายเพิ่มเติม
วาผูที่เลือกรถสีนี้มีความเปนผูใหญ รักเกียรติ
รั ก ประเพณี ใช ช ี ว ิ ต อย า งระมั ด ระวั ง และ
ประนีประนอม

สมาชิก กบข. สามารถเลือกใชบริการสินเชื่อของกรุงศรี ออโต พรอมรับคำปรึกษาทั้งเรื่อง
รถและเรือ่ งเงิน ชวยใหเรือ่ งเงินเปนเรือ่ งงาย ผานสาขากรุงศรี ออโต 51 สาขาทัว่ ประเทศ รวมทัง้ สาขา
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ หรือติดตอ "กรุงศรี ออโต คอล เซ็นเตอร" โทร 02-740-7400
กด 1 ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ www.krungsriauto.com www.facebook.com/krungsriauto
หรือแอปพลิเคชัน GO Application by Krungsri Auto ...
ที่มา
https://www.littlethings.com/car-color-personality/5
https://www.creditplus.co.uk/blog/psychology-of-car-colours/
https://fengshuibeginner.com/using-feng-shui-to-choose-your-new-car-color/

@GPFcommunity

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

www.gpf.or.th

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

