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สมาชิก กบข.

กับบทบาทการเป็นผู้แทนสมาชิก

เป็นหนี้ท่วมหัว
เอาตัวอย่างไรให้รอด

กบข. กับการเป็น
ผู้นำ�ลงทุน ESG
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EDITOR’S NOTE

เดือนมิถุนายน  ที่มาพร้อมกับสายฝนให้ทุกพื้นที่ชุ่มฉ่ำ� ส่วน กบข. เอง ก็ชุ่มฉ่ำ�
ไม่ น้ อ ยที่ ไ ด้ รั บ เชิ ญ จากองค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ และการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ
(OECD) ซึ่งถือเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ที่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วให้การยอมรับ
ในระดับสากล   ให้ไปแลกเปลีย่ นข้อมูลและมุมมองของการจัดการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
ซึง่ ตรงกับเป้าหมายการลงทุนของ กบข. ทีจ่ ะเน้นลงทุนในบริษทั ทีม่ ธี รรมาภิบาล ให้ความ
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม (ESG) โดยท่านสามารถอ่านได้ที่คอลัมน์
WOW ที่จะทำ�ให้ท่านเข้าใจแนวทางการลงทุนของ กบข. มากขึ้น
ในช่วงเดือนที่ผ่านมา กบข. ได้จัดงานสัมมนาและประชุมใหญ่ ผู้แทนสมาชิก
ประจำ�ปี 2561 เป็นการรายงานผลการดำ�เนินงานในปีทผ่ี า่ นมาให้กบั ตัวแทนได้รบั ทราบ
ท่านอาจมีความสงสัยว่า ผู้แทนสมาชิกนอกจากมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่แล้ว
ยังมีหน้าที่อะไร เป็นใครบ้าง และมีความสำ�คัญอย่างไร ก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่
คอลัมน์ Cover Story ได้
กองบรรณาธิการ

เสนอแนะหรือต้องการรับข้อมูลข่าวสาร กบข.
แจ้งได้ที่
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INTERVIEW

เพราะมีแอป
= มีบัตร
กบข. เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
พัฒนาบัตรสมาชิกให้พกพาง่าย

เพียงเปิดแอป กบข.
โชว์บัตรสมาชิกดิจิทัล
ใช้รับสิทธิพิเศษมากมายได้เช่นกัน
ในยุคที่ผ่านมา บัตรสมาชิก กบข. มีไว้ เพือ่ ให้
สมาชิกใช้แสดงตนรับสวัสดิการสิทธิพเิ ศษต่าง ๆ เพียงเท่านัน้
ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ที่ ร ะบบดิ จิ ทั ล เข้ า มามี บ ทบาทอย่ า งมาก
กบข. ได้ยกระดับแอป กบข. My GPF Application
ให้สมาชิกสามารถใช้ได้ทุกบริการของ กบข. ได้ครบวงจร
มากทีส่ ดุ รวมทัง้ ปรับรูปแบบการรับสวัสดิการสิทธิพเิ ศษ
ให้งา่ ยขึน้ เพียงกดแสดงบัตรสมาชิกดิจทิ ลั จากแอป กบข.
ที่เมนู“My Card” ก็รับสิทธิพิเศษได้
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บัตรสมาชิกในรูปแบบดิจทิ ลั นี้ ใช้ได้เสมือนบัตรสมาชิกพลาสติกทุกอย่าง และยังสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล
ส่วนตัว หากมีการเปลีย่ นแปลง   ชือ่ -สกุล ผ่านแอป กบข. ที่เมนู “ข้อมูลส่วนตัว” ระบบจะอัปเดตข้อมูลเชื่อมกับ
บัตรสมาชิกดิจิทัลอัตโนมัติทันที ส่วนสมาชิกที่มีบัตรสมาชิกแบบพลาสติกอยู่ ยังใช้แสดงตนรับสวัสดิการได้
แต่จะพกให้หนากระเป๋าอีกทำ�ไม แค่กดแสดงบัตรสมาชิกดิจิทัลจากแอป กบข. ก็ได้เหมือนกัน

My GPF : Inside

คุณปรางค์ทพ
ิ ย์ น้�ำ เงินสกุลณี
แอป กบข. ช่วยให้ทราบข้อมูลยอดเงิน
ของเรา การดำ�เนินการต่าง ๆ ได้สะดวก เช่น การ
เลือกแผนการลงทุน การวางแผนการเกษียณ มี
สิทธิพเิ ศษ ส่วนลดและโปรโมชัน ยังสามารถติดต่อ
กบข. ได้สะดวก

คุณมงคล เกษสุนทร
App ช่วยอำ�นวยความสะดวกในการบริหาร
จัดการข้อมูลของสมาชิก กบข. เอง มีความสะดวก
คล่องตัว ทันยุคสมัย จากเดิมสมาชิก กบข. อาจ
คิดว่า เป็นเพียงการบริหารเงินหลังเกษียณ แต่
หลังได้รู้จักและเข้าใช้ระบบสามารถทำ�ให้ได้เข้าถึง
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก กบข. ได้มากยิ่งขึ้น

คุณสิริมณี ชุมเรียง
ดิฉนั ได้เห็นและเรียนรู้ My GPF Application แล้ว ล้วนมีประโยชน์ตอ่ สมาชิกทุกคน ดิฉนั ได้
เข้าใช้แล้ว เช่น บัญชีของฉันเพื่อดูยอดเงินของตัว
เอง ได้ใช้เลือกแผนการลงทุนเพื่อดูว่าสถานภาพ
การรับความเสี่ยงและเวลาราชการที่เหลือ เรา
เหมาะกั บ แผนการลงทุ น ตั ว ใดที่ มี ใ ห้ เ ลื อ กตาม
ความเหมาะสมของแต่ละคน ได้เข้าใช้สทิ ธิพเิ ศษ
และศึกษาแผนการเกษียณของดิฉนั ทำ�ให้มโี อกาส
วางแผนการเงินของตัวเองหลังเกษียณแต่เนิน่ ๆ

รศ.ดร.เอกพงษ์ วงศ์คำ�จันทร์
แต่ก่อนเคยเข้า App กบข. เพื่อโหลดใบ
แจ้งยอดเงินไว้ยน่ื ภาษีเท่านัน้ แต่พอได้เข้าใช้มาก
ขึน้ ได้รจู้ กั มากขึ้น เวลาจะใช้สิทธิสวัสดิการ ก็ไม่
ต้องพกบัตรสมาชิกอีกแล้ว ทีส่ �ำ คัญทำ�ให้มองเห็น
อนาคตมากขึ้น อีก 6 ปีจะเกษียณต้องทำ�ยังไง  ได้
ลองปรึกษา “ศูนย์ข้อมูลการเงิน” จึงตัดสินใจออม
เพิ่มอีก 5% เป็น App ที่ดีมาก ซึ่งสมาชิก กบข.
สมควรจะมี App นี้ไว้ใน Smart Phone ของท่าน
สมาชิก
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COVER STORY

520 สมาชิก กบข.

กับบทบาทการเป็นผู้แทนสมาชิก
520 ... คือจำ�นวนผู้แทนสมาชิกจากทั่ว

ประเทศ ทุกท่านได้รบั เลือกให้เป็นผูแ้ ทนตามวิธกี าร
ทีก่ �ำ หนดในประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศ
กองทุนฯ ซึง่ ให้สว่ นราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
มีผู้แทนสมาชิกได้ 1 คน จากจำ�นวนสมาชิก 4,000
คน และในแต่ละจังหวัดยังให้มีผู้แทนฯ ได้อีก
จังหวัดละ 1 คนด้วย ส่วนวิธีการคัดเลือกนั้นแต่ละ
จังหวัดและแต่ละส่วนราชการเป็นผูก้ �ำ หนดขึน้ เองได้
เมื่อได้รายชื่อแล้วก็ให้แจ้ง กบข. เพื่อเตรียมการ
ประชุมใหญ่ผแู้ ทนสมาชิก ซึง่ ในปี 2562 นีม้ ใี ครบ้าง
ทีไ่ ด้รบั เลือกให้เป็น ผูแ้ ทนสมาชิก ก็สามารถตรวจสอบ
รายชื่อกันได้ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th

ผู้แทนสมาชิก ... คือใคร?
สมาชิก กบข. รุ่นใหม่ ๆ อาจยังไม่ทราบว่า
ท่านมี ‘ผู้แทน’ ที่ได้รับคัดเลือกจากเพื่อนสมาชิก
ด้วยกัน และทีเ่ ป็นตัวแทนจากจังหวัด ให้เดินทางมา
ร่วมการประชุมใหญ่ผแู้ ทนสมาชิก กบข. ทีก่ รุงเทพฯ
ปีละ 1 ครัง้ เพือ่ รับฟังรายงานผลการดำ�เนินงานของ
กองทุน มาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สะท้อน
ความคาดหวังของสมาชิก ซึง่ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำ�เนินการกิจการของกองทุน และทีส่ �ำ คัญคือมารับ
เอาข้อมูลสำ�คัญที่เป็นสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
กลับไปช่วยกันเผยแพร่กระจายข่าวสารต่อไปยัง
เพื่อนสมาชิกอื่นได้ทราบด้วย
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ในปี 2562 นี้ กบข. ได้จัดการประชุมใหญ่
ผู้แทนสมาชิกขึ้น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ที่ผ่านมา และเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีของการ
ประชุมที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานครั้ง
ใหญ่ ภายใต้แนวคิด “My GPF Experience” ซึง่
เมือ่ เอ่ยถึงคำ�ว่า “My GPF” หลาย ๆ ท่านทีต่ ดิ ตาม
เป็นแฟนคลับวารสาร กบข. คงพอได้คุ้นเคยกัน
บ้างแล้ว ว่า My GPF คือ แอป กบข. ยุคใหม่ที่เพิ่ง
เปิ ด ให้ บ ริ ก ารสมาชิ ก อย่ า งเต็ ม รู ป แบบเป็ น ครั้ ง
แรกเมื่อต้นปี 2562 นี้เอง โดยทุกตารางเมตรของ
พื้นที่จัดงานได้ถูกเนรมิตให้เป็นจุดบริการต่าง ๆ  
ที ่ เ ปรี ย บเสมื อ นยกเอาเมนู ข องแอป กบข.
My GPF Application ออกมาให้บริการแก่ผแู้ ทน
สมาชิกที่มาเข้าร่วมการประชุม ซึ่ง กบข. ได้จัด
เตรียมเจ้าหน้าที่มาคอยให้คำ�แนะนำ� วิธีใช้งานของ
เมนูตา่ ง ๆ อย่างใกล้ชดิ จึงได้มโี อกาสเปิดประสบการณ์
และสัมผัสบริการ กบข. ยุคใหม่กันอย่างจุใจ...

แค่เห็นหรือได้ยินคำ�บอกเล่า คงไม่เท่ากับได้ลอง
สัมผัสด้วยตัวเราเอง “My GPF Experience” จึงเป็น
แนวคิดในการจัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก ประจำ�
ปี 2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ
เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ� 
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HOT News

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการ
คณะกรรมการ กบข. ได้เข้าร่วมงาน
ASEAN Institutional Investors
Forum ที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่าง กบข. ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และองค์การเพื่อความ
ร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(OECD) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
มุ ม มองของการจั ด การลงทุ น อย่ า ง
รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2562
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เป็นหนี้ท่วมหัว

เอาตัวอย่างไรให้รอด

โดย ศูนย์ข้อมูลการเงิน กบข.

“หนี้สิน”

ถือเป็นประเด็นการ
เงินที่สำ�คัญ หากเคลียร์หนี้ไม่ได้ การออมเงินเพื่อ
อนาคตวัยเกษียณหรือเป้าหมายอืน่ ๆ ก็จะเป็นเรือ่ ง
ยากตามไปด้วย
สิ่งสำ�คัญของการจะปลดหนี้คือ การสร้าง
กำ�ลังใจและทัศนคติเชิงบวก ให้เกิดขึ้น ถึงแม้จะ
ท้อหรือเครียดแค่ไหน ก็ต้องตั้งสติให้ดี เมื่อตั้งสติ
ได้แล้วสิ่งที่ควรทำ�ลำ�ดับต่อมาคือ แจกแจงราย
ละเอียดหนี้สิน ได้แก่ ประเภทหนี้ ยอดหนี้คงค้าง
ยอดการผ่อนชำ�ระขั้นต่ำ�  อัตราดอกเบี้ย เพื่อจะได้
ประเมินและหาแนวทางการจัดการหนี้ที่เหมาะสม
ต่อไป
แนวทางจัดการหนีส้ นิ ควรใช้เทคนิค เล็งเป้า
กำ�จัดหนีท้ ลี ะตัว ซึง่ จะมุง่ ไปทีห่ นีส้ นิ ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้
สูงสุด หรือหนี้สินที่มียอดคงค้างต่ำ�สุดก่อน
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หากเป็นหนี้ประเภทเดียวกันที่มีดอกเบี้ยไม่
ได้แตกต่างกันมากนัก เช่น หนี้บัตรเครดิต บัตรกด
เงินสด ซึง่ ดอกเบีย้ อยูใ่ นช่วงร้อยละ 18 ถึง 28 ต่อปี
ควรปิดหนี้ที่มี “ยอดคงค้างต่ำ�สุด” ก่อน วิธีการนี้
จะเป็นการสร้างกำ�ลังใจให้ตัวเราเห็นว่าหนี้เริ่มหมด
ลงไปทีละตัวแล้ว ซึ่งจะเป็นพลังผลักดันให้ปลดหนี้
ตัวต่อไปได้อีก แต่ขอแนะนำ�ว่าให้พยายามรักษา
ระดับการจ่ายหนีข้ น้ั ต่�ำ กับหนีต้ วั อืน่ ๆ เพือ่ หลีกเลีย่ ง
ปัญหาจากการผิดนัดชำ�ระหนี้ด้วย
การเล็งเป้ากำ�จัดหนี้ให้มีประสิทธิผลนั้น สิ่ง
สำ�คัญคือต้องลดรายจ่ายที่ไม่จำ�เป็นลงทันที วิธีนี้
อาจทำ�ให้เกิดความไม่สะดวกในการดำ�เนินชีวิตอยู่
บ้างแต่เป็นเรื่องที่ต้องทำ�  ซึ่งอาจกินเวลาประมาณ
3 ถึง 6 เดือนแล้วแต่กรณี โดยในระหว่างนี้อาจ
พิจารณาเจรจาขอปรับลดอัตราดอกเบีย้ กับเจ้าหนี้
ปัจจุบันเป็นการชั่วคราว หรือติดต่อสถาบันการเงิน
แห่งใหม่เพื่อทำ�การรวมหนี้ ซึ่งจะช่วยแปลงหนี้ระยะ
สัน้ จากเจ้าหนีห้ ลายรายให้เป็นหนีร้ ะยะยาวกับเจ้าหนี้
รายเดียว

สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้
ในกรณีที่มีภาระหนี้สินมากมาย ก็อาจ
ต้องใช้ “ยาแรง” ในการปลดหนี้ เช่น ตัดใจขาย
สินทรัพย์ที่ไม่จำ�เป็นและไม่มีผลต่อการประกอบ
อาชีพออกไปบ้าง เริ่มจากสินทรัพย์ที่จะไม่กระทบ
ต่อการดำ�รงชีพมากนัก เช่น ของสะสม เครือ่ งประดับ
บางชิ้น รวมทั้งการหาอาชีพเสริมประเภทที่ไม่ต้อง
ใช้เงินลงทุนมากนัก
หากสุดท้ายแล้วยังไม่ไหว ก็ควรติดต่อ
สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อเจรจาประนอมหนี้
ซึ่ ง เป็ น การขอเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขเพื่ อ ช่ ว ยลด
ภาระการผ่อนในแต่ละเดือนลง ไม่ว่าจะเป็นการขอ
ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ ขอขยายระยะเวลา
หรือขอลดยอดหนี้ เป็นต้น อย่างไรก็ดี การเจรจา
ไม่ใช่วา่ จะได้ผลสำ�เร็จทุกรายเพราะขึน้ อยูก่ บั ประวัติ
การชำ�ระหนี้ที่ผ่านมาของลูกหนี้ รวมทั้งดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน
แต่ถ้าสมาชิกยังไม่สามารถหาทางออกใน
การแก้หนี้สินได้ สามารถมาขอคำ�ปรึกษาเกี่ยวกับ
การจัดการหนี้ นัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงิน ผ่าน
แอปพลิเคชัน My GPF หรือส่งคำ�ถามมาที่อีเมล
fa@gpf.or.th

1. ตั้งสติ สร้างกำ�ลังใจและทัศนคติในเชิงบวก
2. แจกแจงรายละเอียดหนี้สิน
3. เล็งเป้ากำ�จัดหนีท้ ลี ะตัว แต่อย่าผิดนัดชำ�ระหนีต้ วั อืน่
4. ปรับลดรายจ่ายที่ไม่จำ�เป็นลงทันที
5. ขอปรับลดอัตราดอกเบี้ย หรือรวมหนี้ไปที่ใหม่
6. ขายสินทรัพย์ที่ไม่จำ�เป็น
7. หาอาชีพเสริมที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากนัก
8. เจรจาขอประนอมหนี้

กฎหมายได้ให้ความคุ้มครองลูกหนี้โดยมี
ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์ไว้ เช่น
ไม่สามารถอายัดเงินเดือน เงินกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ
ข้าราชการ ของลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการได้
ห้ามยึดทรัพย์ประเภทเครือ่ งนุง่ ห่มหลับนอน เครือ่ งใช้
ในครัวเรือน เครื่องใช้สอยส่วนตัว โดยประมาณ
ไม่เกินประเภทละ 20,000 บาท
ห้ามยึดทรัพย์ประเภทสัตว์ สิง่ ของ เครือ่ งมือเครือ่ ง
ใช้ประกอบอาชีพตามที่จำ�เป็น รวมกันไม่เกิน
100,000 บาท
หากลูกหนี้มีความจำ�เป็นต้องนำ�เงินไปใช้จ่ายเป็น
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเลีย้ งดูคนในอุปการะ หรืออืน่ ๆ
สามารถแสดงหลักฐานเพือ่ ขอให้ศาลลดอัตราการ
ยึดหรืออายัดลงเพื่อให้สมควรกับการดำ�รงชีวิต
ของลูกหนี้ได้
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Activities

กบข. สัญจรพบสมาชิก

จัดยิ่งใหญ่ 3 จังหวัดภาคอีสาน กับ กบข. สัญจรพบสมาชิก GPF FUN(d) FAIR 2019

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้หอบความรู้ไปถึงที่ ในหัวข้อสัมมนา เกษียณ
มั่นใจกับ กบข. พร้อมเปิดคลินิก ตรวจสุขภาพการเงินกับผู้เชี่ยวชาญ โดยสมาชิกให้ความสนใจอย่างล้นหลาม

จ.ขอนแก่น

14 มิถุนายน 2562
สมาชิก กบข. เข้าร่วม 755 คน

จ.สุรินทร์

20 มิถุนายน 2562
สมาชิก กบข. เข้าร่วม 478 คน

จ.อุบลราชธานี

24 มิถุนายน 2562
สมาชิก กบข. เข้าร่วม 547 คน
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สมาชิกคือคนสำ�คัญ จึงใส่ใจอย่างรอบด้าน
“สมาชิกคือศูนย์กลาง (Member Centric)”
เป็นยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานของ กบข. เน้นให้
ความสำ�คัญกับการเข้าถึงสมาชิกในทุกมิติ  โดยได้
นำ�กลยุทธ์หลักด้านสมาชิกมาดำ�เนินงาน ด้วยการ
ยกระดับให้บริการสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบ สือ่ สาร
สมาชิกแนวใหม่ และจัดสวัสดิการเพื่อความสุข
ของสมาชิกตลอดช่วงชีวิต
เช่นเดียวกับภารกิจด้านการลงทุนที่ กบข.
ยุ คใหม่ ใส่ ใจการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ นของสมาชิก
ตามแนวคิ ดสมาชิ ก คื อ ศู น ย์ ก ลางด้ ว ยเช่ น กั น
นั่นคือเมื่อถึงเวลาเกษียณอายุราชการ สมาชิก
ต้องการมีรายได้เท่าไหร่ต่อเดือนจึงจะเพียงพอ
และสมาชิกสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อย
เพียงใด
โดย กบข. ได้จัดทำ�  “โครงการวิจัยความ
สามารถและการยอมรั บ ความเสี่ ย งด้ า นลงทุ น
ของสมาชิก เพื่อประกอบการทบทวน SAA” เพื่อ
นำ � ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ ม าทบทวนการจั ด สั ด ส่ ว นการ
ลงทุนระยะยาว (Long Term Strategic Asset
Allocation : SAA) ที่สอดคล้องกับความคาดหวัง
ของสมาชิก
ซึ่งโครงการดังกล่าวดำ�เนินการโดยคณะ
ผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำ�
การสำ � รวจความคิ ด เห็ น สมาชิ ก กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
จำ�นวน 900 ราย จากการสำ�รวจฯ ทั้งสิ้น 10 ครั้ง
ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ   
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WOW

กบข. กับการเป็นผู้นำ�ลงทุน
“กบข. เน้นลงทุนบนหลัก ESG”
คำ�นี้หลายท่านอาจจะเคยเห็นผ่าน
ตาในสือ่ ต่างๆมาบ้างแล้ว และ ESG คือ
อะไร? ทำ�ไม กบข. ต้องเน้นลงทุนด้วย มา
ทำ�ความเข้าใจไปพร้อม ๆ กัน
ESG มาจากคำ�ว่า สิ่งแวดล้อม
(Environmental) สังคม (Social) และ
ธรรมาภิบาล (Governance) ซึ่งปัจจุบันนี้
นักลงทุนทั่วโลกต่างหันมาใส่ใจการลงทุน
ในบริษัทที่มี ESG กันมากขึ้น ด้วยการ
เน้นลงทุนบริษัทที่มีพื้นฐานการทำ�ธุรกิจที่
ยั่งยืน เพื่อหวังผลตอบแทนในระยะยาว
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“      

เราจะทำ�ให้มนั เกิดพลัง เพือ่ ช่วย
กระตุ้ น ให้ บ ริ ษั ท ในไทยดำ � เนิ น งาน
โดยให้ความสำ�คัญกับปัจจัย ESG
และดำ�เนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล
นี่เป็นคำ�ยืนยันที่หนักแน่นของเลขาธิการ
กบข. ที่ได้ทำ�ให้ กบข. เป็นผู้นำ�เทรนด์การลงทุน
ESG ในประเทศไทย......

“

แต่กอ่ นทีจ่ ะมีการลงทุนนัน้           กบข.   จะวิเคราะห์
การดำ�เนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท ควบคู่ไปกับ
การวิเคราะห์ด้านการเงิน เพื่อให้ทราบว่าบริษัท
ให้ความสำ�คัญกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมมาภิบาล เพราะ กบข. เชื่อมั่นว่า บริษัทที่ไม่
ได้มุ่งหวังที่จะสร้างผลกำ�ไรเพียงอย่างเดียว แต่ได้
ให้ความสำ�คัญกับปัจจัย ESG หรือดำ�เนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบต่อสังคม จะดำ�เนินธุรกิจด้วยความ
ซื่อสัตว์ สุจริต และสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
ให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่
สังคมโดยรวม ซึ่งจะทำ�ให้การลงทุนในบริษัทนั้นๆ
มีผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว และเป็นการลงทุนที่
มีความเสี่ยงต่ำ�
เรียกได้วา่ ขณะนี้ กบข. เป็นผูน้ �ำ ในการลงทุน
ESG และเป็นผู้ริเริ่มในประเทศไทย (Leader in
ESG investment and initiative in Thailand)
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หน้านี้...มีรางวัล

กิจกรรมร่วมสนุกกับ วารสาร กบข.
ฉบับประจำ�เดือน มิถุนายน 2562
ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลการเงิน ผ่านเมนู
...นัดหมายบริการข้อมูลทางการเงิน...

หลังจากเจ้าหน้าที่โทรให้บริการข้อมูลตามที่คุณนัดมาแล้ว
ช่วยให้คุณตัดสินใจในเรื่องนั้นได้อย่างไร
และบริการนี้เหมาะกับสมาชิก กบข. อย่างไร
อย่าลืม! บอกเจ้าหน้าที่ก่อนวางสายว่า “ร่วมกิจกรรมกับวารสาร กบข.”

ส่งคำ�ตอบของคุณมาพร้อม
ชื่อ-สกุล และที่อยู่ มาที่

gpfmember@gpf.or.th
โดย กบข. จะสุ่มคัดเลือกจากทุกความคิดเห็นที่ส่งมาครบ
ถ้วนตามกติกาเพื่อหาผู้ โชคดีรับ
Power Bank หรือ นาฬิกาดิจิทัล
จาก กบข. รวม 50 รางวัล
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*กบข. ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกแบบและสี
14 ของรางวัล
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