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Deal 4 You

รวมดีลสวนลด…ชวนเที่ยวสงทายป
กับ Agoda และสายการบิน NOK AIR

“Member Investment Choice”
แผนทางเล�อกการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข.
รวมว�ธีรับมือ รูทัน 'แกงดูดเง�น'

ลงทุนลงทุน

เร�่องควรรูกอนลงทุนหุนตางประเทศ

CHECK NOW

รูกอนสาย… ใครเส�่ยง “ภาวะซึมเศรา”
จากการ WFH

เร�่องทายเลม

5 คำถามคาใจ สำหรับ “มือใหมหัดเชาซื้อ”

คุยกับกองบรรณาธิการ

5 ขอดี ลงทะเบียนรับ
e-Statement

วารสาร กบข.
Dec 2021

Member
Investment Choice
แผนทางเลือกการลงทุนสำหรับสมาช�ก กบข.

5 ขอดี ลงทะเบียนรับ
e-Statement

2
1

3

4

5

6
7
8

รวมว�ธีรับมือ รูทัน
'แกงดูดเง�น'
เร�่องควรรูกอนลงทุน
หุนตางประเทศ

DEC 2021
สิ้นสุดการรอคอย! อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้ง
สำคัญของ กบข. เพือ่ สมาชิก กับการเพิม่ 2 แผนการลงทุนใหม
ทีช่ ว ยเพิม่ ทางเลือกการลงทุนและเพิม่ โอกาสสรางผลตอบแทน
ใหกบั สมาชิก ภายใตหนึง่ ในภารกิจสำคัญจากแผนยุทธศาสตร
ดานลงทุนของ กบข. ป 2564-2566 ดวยเปาหมายทีม่ งุ สราง
“ผลตอบแทนยั่งยืนระยะยาว” ทำใหปจจุบัน กบข. มีแผน
การลงทุนที่เปดใหสมาชิกสามารถเลือกใหตอบโจทยกับ
เปาหมายการออมเพือ่ การเกษียณของตนเองไดมากถึง 9 แผน
การลงทุน ซึง่ แตละแผนก็มรี ะดับความเสีย่ งและโอกาสสราง
ผลตอบแทนที่แตกตางกันไป
สำหรับฉบับนี้ นอกจากสมาชิกจะไดรูจัก 2 แผน
การลงทุนใหมแลว ก็อยาเพิง่ ตกใจหากแผนการลงทุนทีเ่ ลือก
อยูในปจจุบันพบวา...ชื่อแผนการลงทุนเปลี่ยนไปจากเดิม
เพราะขอย้ำวานโยบายการลงทุนยังคงเหมือนเดิม การเปลีย่ น
ชื่อมีวัตถุประสงคเพื่อใหชื่อแผนการลงทุนมีความสอดคลอง
กับนโยบายการลงทุนที่ชัดเจน และเขาใจงายยิ่งขึ้นเทานั้น
หากใครที่ยังไมเคยเลือกแผนการลงทุนมากอน
(อยูใน “แผนหลัก” ที่ กบข. ลงทุนใหตามกฎหมายมาโดย
ตลอด) ไมตองกังวลใจวาจะเลือกแผนไหนดี ลองคอยๆ
ทบทวนทำความเขาใจกับลักษณะการลงทุนของแตละแผน
และทำแบบประเมินความเสีย่ งดูกอ น หากยังไมมน่ั ใจ กบข.
มีผชู ว ยสวนตัวเพือ่ สมาชิก สามารถนัดหมายศูนยใหคำปรึกษา
ทางการเงินเพือ่ ขอคำแนะนำไดทแ่ี อป กบข. เพียงเขาไปกด
นัดหมายเวลาใหเจาหนาทีต่ ดิ ตอกลับไปหาคุณ แลวมากาวสูก าร
เปลีย่ นแปลงครัง้ สำคัญไปดวยกันกับ Member Investment
Choice” แผนทางเลือกการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข.
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�
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5 ขอดี
ลงทะเบียนรับ
e-Statement
และแลว…เทศกาลยื่นภาษ�หนาที่อันสำคัญของประชาชนคนไทยก็เว�ยนมาบรรจบครบรอบอีกครั�ง สำหรับในปนี้ กบข.

ยังคงเตร�ยมบร�การจัดสงใบแจงยอดในรูปแบบ e-Statement ทีส่ ะดวก งาย และรวดเร�วไวใหกบั สมาช�กเชนเคย เร�ยกไดวา รวดเร�ว
ทันใจ และถูกใจสมาช�กที่ติดตามเฝารอใบแจงยอดเง�นประจำป 2564 เพ�่อร�บนำไปใชเปนเอกสารประกอบการยื่นขอลดหยอนภาษ�
แนนอน แถมยังไดมีสวนชวยโลกใบนี้จากการตัดตนไมอีกดวย
สำหรับสมาชิกที่ยังไมเคยลงทะเบียนขอรับใบแจงยอดเงินทางออนไลน (e-Statement) เลย คอลัมน GPF EXPERIENCE จึงไมอยากให
คุณพลาด 5 ขอดีของการรับ e-Statement ที่นำมาฝากกันในฉบับนี้

4. สะดวกกวาเดิม เปดดูใบแจงยอด

1. รวดเร�วข�น้ ไดรบั ใบแจงยอดกอนใคร

ไดหลายชองทาง

รวดเร็ว เพราะสมาชิกไดรับขอมูลจาก กบข. โดยตรง
ไมตองรอเอกสารจากตนสังกัด

เรียกไดวา ทัง้ งาย ทัง้ สะดวกมากกวาทีเ่ คย เพราะสามารถ
ดูขอมูลผานอีเมล LINE กบข. My GPF Application
My GPF Website ทุกที่ทุกเวลา

2. GPF Save Paper รักษาสิง� แวดลอม

มีสวนชวยรักษาสิ่งแวดลอม #GPFSavePaper เพราะ
เปนการรับไฟลอิเล็กทรอนิกส สมาชิกจึงมีสวนชวยลด
การใชกระดาษ และลดการตัดตนไม เพราะสมาชิก 1 คน
จะไดรับเอกสารมากกวา 2 ใบ สมาชิก (ปจจุบัน กบข.
มีสมาชิกมากกวา 1 ลานคน) นี่แหละความภูมิใจจากสิ่ง
เล็กๆ ทีส่ ามารถรวมกันสรางการเปลีย่ นแปลงทีย่ ง่ิ ใหญได

5. ปลอดภัยมัน� ใจ

ปลอดภัยกวา ไมตองสัมผัสกระดาษและลดความเสี่ยง
จากการแพรระบาด COVID-19 และมัน่ ใจยิง่ ขึน้ ดวยการ
ใสรหัสผานสวนบุคคลกอนเปดไฟลทุกครั้ง

ลงทะเบียนไดผา น 4 ชองทาง

3. สอดรับนโยบายรัฐบาลดิจท� ลั

1

มีสวนรวมที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัลในการใช
เทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอรมชวยลดขั้นตอนการ
รับ-สงเอกสาร และรองรับวิถชี วี ติ ใหมแบบ New Normal

2

เขาเมนู “บัญชีของฉัน” เลื่อนลงมาดานลาง
คลิกเลือก "ดาวนโหลด e-Statement"

3

My GPF Website

LINE กบข. @gpfcommunity

เขาเมนู "ลงทะเบียนรับ e-Statement"

My GPF Application

เขาเมนู “บัญชีของฉัน” คลิกเลือก "ดาวนโหลด/e-Statement"

กบข.
4 เว�คลิบกไซต
https://www.gpf.or.th/eStatement/Index.aspx

สมาช�ก กบข. ลงทะเบียนขอรับใบแจงยอดเง�นทางออนไลน (e-Statement) ไดแลววันนี้!
เพ�ยงลงทะเบียนภายในเดือนธันวาคมนี้ ก็จะไดรับใบแจงยอดเง�นกอนใคร!
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รวมดีลสวนลด…ชวนเที่ยวสงทายป
กับ Agoda และสายการบิน NOK AIR
ชวง

เดือนธันวาคมแบบนี้ คนวัยทำงานอยางเราก็จะสดช�่นกระชุม
กระชวยกันเปนพ�เศษ เพราะเปนชวงเทศกาลแหงความสุข อีกทั�งยังเต็มไปดวย
วันหยุดยาวใหเราไดแพ็คกระเปาจัดทร�ปไปทองเที่ยว เดือนสุดทายของปจ�งถือ
ไดวา เปนชวงทีใ่ ครตอใครก็เฝารอ เพราะจะไดมเี วลาพักผอนหลังจากทีเ่ หน็ดเหนือ่ ย
ทั�งกายและใจมาเกือบตลอดทั�งป
DEAL4YOU ฉบับนีข้ อเปนสวนหนึง่ ในการทำใหชว งเวลาแหงความสุข
และการพักผอนของสมาช�ก พ�เศษยิ�งกวาเดิม ดวยสวนลดทั�งคาที่พักและคา
เดินทางสำหรับทร�ปทองเที่ยวของคุณ ไมวาจะเปนสิทธิพ�เศษจาก Agoda
รับสวนลดเพ��มทันที 8% เมื่อจองที่พักที่รวมโครงการ และสิทธิพ�เศษจาก
สายการบินนกแอร รับสวนลด 300 บาท ทุกเสนทาง ทุกเที่ยวบิน สามารถ
ดูรายละเอียดเพ��มเติมและกดรับสิทธิ์ไดทันทีที่ My GPF Application

สิทธิพ�เศษ
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กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) กำหนดว�สัยทัศนองคกรเปน “กองทุนบำนาญไทย มาตรฐานกองทุนบำนาญโลก”
เปาหมายคือเพ�่อผลักดันองคกรดวยแผนยุทธศาสตรใน 3 ดาน คือ ดานลงทุน ดานสมาช�ก และดานบร�หารองคกร โดยยุทธศาสตร
หนึ่งในนั�นคือดานลงทุน เปาหมายเพ�่อสราง “ผลตอบแทนยั�งยืนระยะยาว” ที่ดีใหแกสมาช�ก โดยการเพ��มแผนทางเลือกการลงทุนใหม
เพ�่อใหแผนลงทุนทางเลือกทั�งหมดของ กบข. สามารถจัดกลุม ใหมคี วามแตกตางชัดเจน สอดคลองเปาหมายวัยเกษ�ยณ ความคาดหวัง
ผลตอบแทน และการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนของสมาช�ก กบข. ที่มีความสามารถในการรับความเสี่ยงตางกัน และเปนการตอบ
สนองความตองการของสมาช�กบางกลุมที่ตองวางแผนลงทุนที่มีลักษณะแตกตางจากแผนทางเลือกปจจุบันของ กบข.
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ปจจุบัน กบข. ไดมีการเพิ่มแผนการลงทุนใหมใหสำหรับสมาชิก เพื่อเพิ่มทางเลือกและตอบสนองความตองการของสมาชิกที่ประสงคจะลงทุนตาม
ความตองการของตน โดยสมาชิกตองพิจารณาผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงของแตละแผนการลงทุนควบคูกันดวย ซึ่งแผนการลงทุนใหมที่ กบข. เปด
เพิ่มใหสมาชิกไดเลือกอีก 2 แผน คือ แผนหุน 65 และแผนหุนตางประเทศ (เริ่มเลือกแผนไดตั้งแต 30 พฤศจิกายน 2564) รวมถึงอีก 7 แผนการลงทุนเดิม
รวมเปน 9 แผน โดยแตละแผนการลงทุนจะมีนโยบายการลงทุนโดยสรุป ดังตอไปนี้

1

แผนหุน 65 (แผนเปดใหม)
“เสี่ยงสูง ลุนเพ��มผลตอบแทน”

12%

23%

อื่นๆ

ตราสารหนี้
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1

65%

“เสี่ยงสูง สรางผลตอบแทนในตางประเทศ”
4

3

2

5

หุนตางประเทศ

3

ความเสี่ยงสูง

สัดสวน
สินทรัพยเสี่ยง

อายุ

4

3

2

5

แผนหลัก
67%
ตราสารหนี้

15%

อื่นๆ

18%

หุน

“กระจายเสี่ยง เกษ�ยณมั�นคง”
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ความเสี่ยงปานกลาวคอนขางสูง

เปนแผนการลงทุนที่มีการลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ พ.ศ. 2539

5

แผนหุน 35 (เดิม : แผนผสมหุนทว�)
14%

51%

ตราสารหนี้

“เสี่ยงไดบาง เพ��มโอกาสมั�งคั�ง”

อื่นๆ

35%

หุน
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ความเสี่ยงปานกลาวคอนขางสูง

เปนแผนการลงทุนทีม่ กี ารลงทุนในหลักทรัพยประเภทตาง ๆ เชน
เดียวกับ แผนหลัก โดยมีเปาหมายการลงทุนในตราสารทุนรอยละสามสิบหา
และสวนที่เหลือจะเปนการลงทุนในหลักทรัพยอื่น

6
7

1

8

ความเสี่ยงต่ำ

ตราสารหนี้
ภาคเอกขนไทย

35%

“เพ��มผลตอบแทน ดวยความเสี่ยงตํ่า”
4

3

2

5

6
7

1

8

ความเสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ

แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย ไทย

“เสี่ยงสูง มั�นใจ อสังหาฯ ไทย”

100%

4

3

2

5

6
7

1

อสังหาร�มทรัพยไทย
และโครงสรางพ�้นฐานไทย

8

เปนแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ เชน
เดียวกับแผนหลัก แตสัดสวนของหลักทรัพยในการลงทุนปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับชวงอายุของสมาชิก

4

8

7

ปรับลดความเสี่ยงเมื่อสมาช�กอายุเพ��มข�้น

5

เปนแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพยอันเปนหรือ
เกีย่ วของกับเงินฝาก ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ รวมทัง้ ธุรกรรมทางการเงินอื่น
ที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยดังกลาว

6

1

25%

อื่นๆ

“อายุนอยเสี่ยงมาก อายุมากเสี่ยงนอย”

สินทรัพยเสี่ยงสูง
สินทรัพยเสี่ยงตํ่า

แผนตราสารหนี้

ตราสารหนี้
ภาครัฐไทย

8

เปนแผนการลงทุนทีม่ กี ารลงทุนในหลักทรัพยตา งประเทศอันเปน
หรือเกี่ยวของกับตราสารทุน หนวยลงทุน รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่
เกี่ยวของกับหลักทรัพยดังกลาว โดยอาจมีการลงทุนในหลักทรัพยอื่นที่เปน
เงินฝากหรือตราสารแสดงสิทธิในหนีร้ ะยะสัน้ เพียงบางสวนเพือ่ วัตถุประสงค
ในการบริหารสภาพคลองเทานั้น
แผนสมดุลตามอายุ

7

40%

7

4

3

2

เปนแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพยอันเปนหรือ
เกีย่ วของกับเงินฝาก ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ รวมทัง้ ธุรกรรมทางการเงินอืน่
ที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยดังกลาวที่จะครบกำหนดชำระคืนไมเกินหนึ่งป
นับแตวันที่ลงทุน

6

1

“เสี่ยงต่ำ มั�นคง ปลอดภัย”

เง�นฝากและตราสารหนี้
ระยะสั�นในประเทศ
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เปนแผนการลงทุนทีม่ กี ารลงทุนในหลักทรัพยประเภทตาง ๆ เชน
เดียวกับ แผนหลัก โดยมีเปาหมายการลงทุนในตราสารทุนรอยละหกสิบหา
และสวนที่เหลือจะเปนการลงทุนในหลักทรัพยอื่น
แผนหุนตางประเทศ
(แผนเปดใหม)
100 %

แผนเง�นฝากและตราสารหนี้ระยะสั�น
(เดิม : แผนตลาดเง�น)
100 %

ความเสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

หุน

2

6

8

ความเสี่ยงสูง

เปนแผนการลงทุนทีม่ กี ารลงทุนเฉพาะในหลักทรัพยประเทศไทย
อันเปนหรือเกี่ยวของกับหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
(Property Fund) หนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
(REIT) หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพืน้ ฐาน (Infrastructure Fund)
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือเงินฝาก รวมทัง้ ธุรกรรมทางการเงินอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
กับหลักทรัพยดังกลาว
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แผนหุนไทย
(เดิม : แผนตราสารทุนไทย)
100%

หุนไทย

“เสี่ยงสูง มั�นใจ หุนไทย”
2

3

4

5

6
7

1

8

ความเสี่ยงสูง

เปนแผนการลงทุนทีม่ กี ารลงทุนเฉพาะในหลักทรัพยในประเทศไทย
อันเปนหรือเกีย่ วของกับตราสารทุน หนวยลงทุน รวมทัง้ ธุรกรรมทางการเงิน
อื่นที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยดังกลาว โดยอาจมีการลงทุนในหลักทรัพยอื่น
ที่เปนเงินฝากหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะสั้นเพียงบางสวนเพื่อ
วัตถุประสงคในการบริหารสภาพคลองเทานั้น
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การผสมแผนการลงทุนดวยตนเอง
สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนจาก 9 แผนที่ กบข. มีให และ
ยังสามารถเลือกผสมสินทรัพยลงทุนเองตามสัดสวนทีพ่ อใจ โดยพิจารณาจาก
ผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เหมาะสมจากทั้ง 5 แผน ไดแก แผนเงินฝาก
และตราสารหนีร้ ะยะสัน้ , แผนตราสารหนี,้ แผนกองทุนอสังหาริมทรัพยไทย,
แผนหุนตางประเทศ และแผนหุนไทย

Check List

ที่สำคัญกอนเลือกแผนการลงทุน สมาช�กควรดำเนินการดังนี้

1 กำหนดเปาหมายการลงทุน เชน รักษาเงินตนใหปลอดภัย เพิ่มมูลคา

ของเงินอยางนอยใหชนะเงินเฟอเพื่อรักษาอำนาจซื้อในอนาคต หรือ
ตองการใหเงินงอกเงยเติบโตเพื่อนำไปใชในวัตถุประสงคตางๆ หลัง
เกษียณ เชน เพื่อเปนคาใชจายหลังเกษียณ เพื่อเปนเงินลงทุนทำธุรกิจ
หลังเกษียณ เปนตน แผนการลงทุนที่เราเลือกยังเปนแผนการลงทุนที่
ตรงกับเปาหมายการลงทุนหรือสามารถสรางผลตอบแทนไดตามที่
คาดหวังหรือไม

2 กำหนดอัตราผลตอบแทนคาดหวังทีต่ อ งการเพือ่ ในการบรรลุเปาหมาย

การลงทุนนั้นๆ ซึ่งก็ขึ้นอยูกับ เงินลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน และ
ระดับการยอมรับความเสี่ยง

3 ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง (ability to take risk) และ

ความยินดีในการรับความเสีย่ ง (willingness to take risk) ซึง่ สองสิง่
นีม้ คี วามแตกตางกัน โดยปจจัยทีก่ ำหนดความสามารถในการรับความ
เสีย่ ง เชน อายุ รายได และระยะเวลาการลงทุน ซึง่ จะบอกวาเราสามารถ
ลงทุนในสินทรัพยประเภทใดไดบาง ในขณะที่ความเต็มใจในการรับ
ความเสี่ยง คือ ทัศนคติ ความชอบหรือความสนใจในสินทรัพยลงทุน
แตละประเภท ซึง่ จะบอกวา เราเหมาะกับสินทรัพยประเภทนัน้ ๆ หรือไม

4 เขาใจนโยบายของแผนการลงทุนที่ กบข. จัดให โดยตองศึกษาวาแผน

การลงทุน นัน้ ๆ ลงทุนในสินทรัพยอะไร สินทรัพยทไ่ี ปลงทุนมีความเสีย่ ง
อยางไร มีสดั สวนจำนวนเทาไหร เพราะหากลงทุนดวยความรูค วามเขาใจ
ก็ยิ่งมีโอกาสสรางผลตอบแทนไดมากขึ้น

5 รูจ กั และเขาใจธรรมชาติของการลงทุนวา “การลงทุนยอมมีความเสีย่ ง”
ดังนั้นความผันผวนของราคาจึงเปนเรื่องปกติ ผันผวนมากก็เสี่ยงมาก
ผลตอบแทนทีไ่ ดกม็ โี อกาสไดมากขึน้ ผันผวนนอยก็เสีย่ งนอย ผลตอบแทน
ที่ไดก็นอย แตไมมีการลงทุนใดที่ไมมีความเสี่ยงเลย เพราะแมแตถือ
เงินสดไว ก็เสี่ยงตอการที่เงินจะลดคาลงหรืออำนาจซื้อหายไปจาก
อัตราเงินเฟอที่เกิดขึ้นนั่นเอง

6 ติดตามผลการลงทุน ถึงแมการลงทุนกับ กบข. จะเปนการลงทุนระยะ
ยาว มีผจู ดั การกองทุนคอยปรับพอรตการลงทุนใหอยางตอเนือ่ ง แตควร
"ติดตามผลการลงทุน" อยางนอยทุก 6 เดือนหรือ 1 ป เพือ่ ใหเรามัน่ ใจ
ไดวาแผนการลงทุนที่เราเลือกยังเปนแผนการลงทุนที่ตรงกับเปาหมาย
การลงทุนหรือสามารถสรางผลตอบแทนไดตามที่คาดหวังหรือไม

ว�ธีการแสดงความประสงคเลือกหร�อเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
ได 5 ชองทาง ดังนี้
1 ผานแอป กบข. My GPF Application
2 ผานเว็บไซด My GPF Website
3 ผาน Investment Service
4 ผาน LINE กบข. @GPF Community
5 สงเอกสารมายัง กบข. โดยกรอกขอมูลในแบบแสดงความ
ประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พรอมแนบ
สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการที่ลงนามรับรอง
สำเนาถูกตอง จัดสงมายัง กบข. ตู ปณ. 12 ปณ.สาธร
กรุงเทพฯ 10341

หลักเกณฑการเลือกแผนการลงทุน
1 การเลือกแผนสมาชิกสามารถเลือกได 1 แผนเทานั้น ยกเวนสมาชิก

เลือกแบบผสมสัดสวนการลงทุนดวยตนเอง ซึง่ ปจจุบนั สามารถเลือกผสม
สัดสวนเองจาก 5 แผนดังนี้ แผนเงินฝากและตราสารหนีร้ ะยะสัน้ แผน
ตราสารหนี้ แผนกองทุนอสังหาริมทรัพยไทย แผนหุน ตางประเทศและ
แผนหุนทุนไทย

2 สามารถแจงความประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุนได 12 ครั้ง
ในรอบปปฏิทิน

3 ในกรณีที่กองทุนไดรับแบบแสดงความประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแปลง

แผนการลงทุนของสมาชิกทีถ่ กู ตองครบถวนภายในเวลา 12.00 น. หรือ
ไดรับแจงความประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุนของสมาชิก
ผานระบบของกองทุนภายใน 15.30 น. ของวันทำการใด กองทุนจะ
จัดการลงทุนใหแกสมาชิกในวันทำการนั้น โดยใชมูลคาตอหนวยของ
วันดังกลาวในการจัดการลงทุน

แผนการลงทุนที่ กบข. จัดใหแกสมาชิกเลือก แตละแผนจะมี
ผลตอบแทนที่คาดหวังและระดับความเสี่ยงที่แตกตางกัน สมาชิกจึงควร
พิจารณานโยบายของแผนการลงทุนแตละแผนอยางถี่ถวนกอนตัดสินใจ
เลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุนที่ดีควรที่จะมี
การกระจายการลงทุนในสินทรัพยทห่ี ลากหลาย ซึง่ จะทำใหสมาชิกไดรบั
ผลตอบแทนทีย่ ง่ั ยืนในระยะยาว และทำใหมเี งินออมทีม่ ง่ั คัง่ ในวัยเกษียณ
และขอแนะนำสมาชิกทำแบบประเมินความเสี่ยงกอนการเลือกแผน ซึ่ง
สามารถทำผานแอป กบข. เมนู ประเมินความเสีย่ ง หรือสมาชิกสามารถ
ศึกษารายละเอียดของแผนการลงทุนทุกแผนเพิ่มเติมไดที่เว็บไซด กบข.
www.gpf.or.th หรือหากตองการปรึกษาผูเชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อขอ
คำแนะนำเรื่องการเลือกแผนการลงทุน ก็สามารถใชบริการไดฟรี ไมมีคา
ใชจาย เพียงเขาแอป กบข. เลือกเมนู“นัดหมายศูนยใหคำปรึกษาทาง
การเงิน” และกดเลือกหัวขอทีต่ อ งการรับคำปรึกษา ไมตอ งรอนานเพราะ
ผูเชี่ยวชาญจะติดตอกลับมาหาสมาชิกตามเวลาที่นัดหมาย ...
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เพ��ม 2 แผนการลงทุนใหม!
เพ��มทางเลือกการลงทุน
เพ��มโอกาสสรางผลตอบแทน
ใหม!

ใหม!

แผนหุน 65

35

“เสี่ยงสูง ลุนเพ��มผลตอบแทน”
2
1

3

4

5

แผนหุนตางประเทศ

“เสี่ยงสูง สรางผลตอบแทนในตางประเทศ”

6
7

2
8

ความเสี่ยงปานกลางคอนขางสูง
ลงทุนในหุน 65%
ตราสารหนี้ 23% อื่น ๆ 12%

1

3

4

5

6
7
8

ความเสี่ยงสูง
ลงทุนในหุนตางประเทศ 100%

• สมาช�กสามารถเลือก “แผนหุน 65” หร�อ “แผนหุนตางประเทศ” ไดตั�งแตวันที่ 30 พ.ย. 2564 เปนตนไป
• สมาช�กควรทำความเขาใจแผนการลงทุน กบข. และทำแบบประเมินความเสี่ยงกอนตัดสินใจเปลี่ยนแผนการลงทุน
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Money Buddy

โดย ศูนย ใหคำปร�กษาทางการเง�น

รวมว�ธีรับมือ
รูทัน 'แกงดูดเง�น'
ภัยจากแกงมิจฉาช�พมีมาใหเห็นในรูปแบบตาง ๆ อยูเ สมอ
และแมวา จะระมัดระวังตัวเองเพ�ยงใดแตกย็ งั ไมวายตองเจอกับกลโกง
ที่ออกมาปวนเมืองพรอมกับกลยุทธใหมๆ จนบางครั�งก็ตั�งตัวกัน
แทบไมทนั เร�ยกไดวา เปนภัยใกลตวั ทีห่ ลายคนก็คาดไมถงึ โดยเมือ่
ไมนานมานี้กรณีมีการแชรในสื่อสังคมออนไลน จากผูเสียหายที่
ออกมาเลาถึงการถูกแฮกบัญช� หักเง�นจากบัญช�ธนาคาร หร�อบัตร
เดบิต จำนวนหลายครัง� โดยไมทราบสาเหตุ จนกลายเปนขาวดังของ
"แกงดูดเง�น" ที่สรางความเสียหายใหกับคนจำนวนไมนอย
คอลัมน Money Buddy ฉบับนี้ จึงขอรวมวิธีรับมือ 'แกงดูดเงิน'
จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส หรือ สพธอ. (Electronic
Transactions Development Agency หรือ ETDA) มาฝากไวเปนขอคิด
พกติดตัวกอนตกเปนเหยื่อภัย e-Payment เหลานี้

ว�ธีรับมือภัย e-Payment จากแกงดูดเง�น

1. ไมกรอกขอมูลสวนตัวหรือใหขอ มูลสำคัญทางธุรกรรมผานทางโทรศัพท
หรืออีเมล หรือแอปพลิเคชัน/เว็บไซตที่ไมนาเชื่อถือ เชน แอปพลิเคชัน
สินเชื่อใหเงินกู เกมออนไลน

2. กำหนดวงเงินการใชจายของบัตรเดบิต/บัตรเครดิต ใหเหมาะสมเพื่อ
จำกัดมูลคาความเสียหาย บางกรณีอาจเลือกตัง้ คาวงเงินใหตำ่ สุดทีร่ ะบบ
รองรับได และปรับแตงอีกครั้งเมื่อมีการเรียกใชงาน

3. ใชชองทางการแจงเตือนการทำธุรกรรม เชน แจงยอดการเคลื่อนไหว

ของบัญชีออมทรัพย/ยอดใชจายบัตรเครดิตผาน SMS การตั้งคาเตือน
ผานแอปพลิเคชัน

4. หมั่นสังเกตเงินในบัญชีตนเองวามียอดลดลงหรือไม หรือพบการใชงาน

ทีผ่ ดิ ปกติรบี ติดตอ call center หรือสาขาของธนาคารผูอ อกบัตรโดยดวน
เพื่อแจงตรวจสอบ/แกไขการทำธุรกรรมในทันที

5. ติดตอธนาคารตามชองทางปกติหากไดรับการประสานจากธนาคารถึง

ความผิดปกติทง้ั จากทางอีเมล หรือโทรศัพท เชน การล็อกอินเขาสูร ะบบ
ที่ผิดปกติ การเปลี่ยนขอมูลเบอรโทรศัพทที่ผูกกับบัญชีบัตร ใหรับทราบ
และประสานกลับตามชองทาง call center ปกติของธนาคาร เพื่อให
แนใจวาเปนชองทางจากธนาคารจริง หากเปนการแจงจากธนาคารจริง
ใหเฝาระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตอจากนี้ เชน การนำรหัสผานไป
ใชงานตอ การเปลีย่ นอาจมีการฝงมัลแวร (ซอฟตแวรทเ่ี ปนอันตราย) ลงใน
เครือ่ งคอมพิวเตอรผใู ชงานเพื่อเฝาดูพฤติกรรมตลอดเวลา

ทำอยางไรเมื่อพบยอดเง�นถูกหักโดยไมรูตัว
กอนสิ่งอื่นใด คงไมมีอะไรดีไปกวาการตั้งสติ แลวรีบทำตาม
ขั้นตอนตอไปนี้

1. แจงอายัดบัตรเดบิต/เครดิตทันที เพือ่ ปองกันไมใหมกี ารนำเลขหนาบัตร
รวมถึงรหัส cvv ไปใช

2. ติดตอ call center ของธนาคารตนเรื่อง และดำเนินการตามขั้นตอน
ธนาคารเพื่อปฏิเสธการจายรายการหรือธุรกรรมตางๆ ที่ผิดปกติ

3. เก็บหลักฐานทั้งหมดที่ไดรับ เชน SMS หนาจอ วงเงิน statement
ไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ

อยางไรก็ตาม ภัยมืดจากโลกไซเบอรก็คงจะไมมีวันหมดไปได
งายๆ และเมื่อเวลาผานไปกลุมมิจฉาชีพเหลานี้ก็จะพัฒนาวิธีการหรือ
รูปแบบกลโกงใหมๆ ออกมาเปนภัยสังคมใหเห็นอยูเ รือ่ ยๆ ดังนัน้ สิง่ สำคัญ
คือการระมัดระวังการเปดเผยขอมูลสวนตัว หรืออยาเปดเผยขอมูลบน
โซเชียลมีเดียมากเกินไป หรือแมแตการยืนยันตัวตนเพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยในการเขาใชระบบ บางครั้งก็อาจถูกนำไปใชงานอยางอื่นที่เรา
ไมคาดคิด ทำให กลายเปนเหยื่อออนไลนได ...
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ลงทุนลงทุน

เร�่องควรรู
กอนลงทุนหุนตางประเทศ
การลงทุนในหุนแมวาจะมีความเสี่ยงสูงแตจากอดีตที่ผานมาจะเห็นไดวาการลงทุนในหุนระยะยาวมีแนวโนมไดรับผลตอบแทนที่สูง
แตทั�งนี้การลงทุนในหุนมีปจจัยหลายอยางที่กระทบ โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจที่กระทบกับประเทศทั�วโลกหร�อภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ
ดังนั�นการลงทุนหุนในประเทศมีความเสี่ยงมากกวาการกระจายลงทุนในหลากหลายประเทศ เนื่องจากประเทศในแตละภูมิภาคมีปจจัยดาน
เศรษฐกิจหร�อกลุมอุตสาหกรรมที่ตางกัน จ�งมีโอกาสที่จะใดรับผลตอบแทนจากการลงทุนแตกตางกัน แตการลงทุนในตางประเทศนั�นยอมมี
ความซับซอนมากกวาการลงทุนในประเทศ ดังนัน� ควรทำความเขาใจถึงความเสีย่ งกอนตัดสินใจลงทุน เพ�อ่ ใหแผนการลงทุนนัน� สอดคลองกับ
เปาหมายการลงทุนของตนเอง

ปจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กับการลงทุนในหุนตางประเทศ
ถึงแมวาการลงทุนในหุนตางประเทศจะเปนการกระจายความ
เสี่ยงจากการลงทุนและโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนที่ดี แตโอกาสนั้นก็
ยอมมีความเสีย่ งของปจจัยหลายๆ ดานรวมอยูด ว ย ขอยกตัวอยางความเสีย่ ง
ที่สำคัญ ไดแก
ความเสี่ยงทางการเมืองและนโยบายของประเทศที่ไปลงทุน
หากรัฐบาลของประเทศที่ไปลงทุนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายแบบ
เฉียบพลัน เชน การเปลีย่ นแปลงนโยบายเศรษฐกิจ-การเงิน การเพิม่ อัตรา
ภาษี การเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมือง หรือ สงครามการคาระหวาง
ประเทศ ปจจัยเหลานีน้ อกจากจะสงผลตอรายไดหรือกำไรของแตละบริษทั
ภายในประเทศนั้นแลวยังสงผลตอราคาหุนของบริษัทนั้นดวย จึงทำให
มูลคาของหุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามไปดวย
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การลงทุน
หุนตางประเทศตองแลกเปลีย่ นสกุลเงินเสียกอนถึงจะนำเงินไปลงทุนได หาก
คาของสกุลเงินบาทแข็งคาขึ้นเวลานำเงินลงทุนคืนกลับมาแลกเงินบาทจะ
ไดเงินบาทนอยลง หากคาของเงินบาทออนคาเวลาแลกกลับก็จะไดเงินบาท
มากขึ้น ดังนั้นคาเงินที่เปลี่ยนไปอาจทำใหเกิดกำไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นได

ชองทางในการลงทุนในหุนตางประเทศหลักๆ
สามารถทำไดอยู 3 ชองทาง
ชองทางที่ 1 เปดบัญชีกับโบรกเกอรภายในประเทศ
ชองทางที่ 2 เปดบัญชีกับโบรกเกอรตางประเทศโดยตรง
ชองทางที่ 3 ลงทุนในกองทุนรวมหุน ตางประเทศ ทีอ่ อกโดย บลจ. ภายใน
ประเทศ บริหารจัดการโดยผูจัดการกองทุนในตางประเทศอีกทอดหนึ่ง
สามารถทำได 2 วิธคี อื การลงทุนประเภท Feeder Fund เปนการลงทุนใน
กองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว จะมีผจู ดั การกองทุนอยูท ต่ี า งประเทศ
เปนผูด แู ลบริหารการลงทุน และการลงทุนประเภท Fund of Fund เปนการ
ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศหลายๆ กอง โดยจะมีนโยบายเดียวกันหรือ
แตกตางกันก็ไดและมีการปรับสัดสวนการลงทุนตามความเหมาะสม

สำหรับสมาชิก กบข. การเลือกแผนลงทุนมีทป่ี รึกษาการลงทุนที่
เปนมืออาชีพและเชื่อถือได เปนอีกทางเลือกที่จะชวยลดความเสี่ยงในการ
ลงทุนได ซึ่ง กบข. มีผูจัดการกองทุนที่ดูแลในเรื่องของการลงทุนในหุนตาง
ประเทศโดยเฉพาะ ซึง่ จะเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน ตางประเทศ นอกจากนี้
ยังจางผูจ ดั การกองทุนจากบริษทั จัดการกองทุนภายนอกทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ชวยบริหารจัดการพอรตการลงทุนใหสมาชิกไมตองมีเงินทุนสูงก็สามารถ
ลงทุนตางประเทศไดดวยการเลือกแผนหุนตางประเทศ ซึ่งเปนแผนใหมที่
เปดใหสมาชิกเลือกไดตั้งแตวันที่ 30 พ.ย. 2564 เปนตนไป

นโยบายแผนการลงทุนของแผนหุนตางประเทศ
เปนแผนทีล่ งทุนเฉพาะหุน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยทว่ั โลก
100% ซึ่งแบงภูมิภาคหลัก ๆ ออกเปนตลาดพัฒนาแลว เชน สหรัฐฯ ยุโรป
ญีป่ นุ และตลาดเกิดใหม เชน จีน ลาตินอเมริกา เอเชียเหนือ เปนตน แผนหุน
ตางประเทศเปนแผนทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูง มีโอกาสผันผวนสูงแตกเ็ ปนแผน
ทีม่ โี อกาสสรางผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวทีด่ สี ำหรับสมาชิกดวยเชนกัน

แผนนี้เหมาะกับใคร
แผนหุนตางประเทศ เหมาะกับสมาชิกที่ตองการกระจายการ
ลงทุนไปในประเทศตางๆ ที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนคาดหวังที่สูงขึ้น
สามารถรับความเสีย่ งจากการลงทุนไดในระดับสูง มีความรูค วามเขาใจดาน
ความผันผวนของราคาในระยะสัน้ ซึง่ มีโอกาสทีจ่ ะปรับตัวสูงขึน้ หรือติดลบได
และแผนนี้ยังเหมาะกับสมาชิกที่ตองการผสมสัดสวนดวยตัวเอง มุงเนนการ
ลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว มีเวลาติดตามสถานการณลงทุนอยาง
สม่ำเสมอ สามารถปรับสัดสวนการลงทุนทีเ่ หมาะสมและทันตอสถานการณ
สมาชิกที่ประสงคจะเลือกแผนหุนตางประเทศควรทำแบบ
ประเมินความเสีย่ งดานการลงทุนของ กบข. กอนตัดสินใจเลือก หรือหาก
ตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม สามารถนัดหมายศูนยใหคำปรึกษาทาง
การเงิน ผาน My GPF Application เลือกเมนู “นัดหมายบริการ
ขอมูลการเงิน” เพือ่ ขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนกอนตัดสินใจ
เลือกแผน หรือศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมไดท่ี Facebook กบข. หรือ
LINE กบข. พิมพคนหาไอดี @gpfcommunity ...
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News & Activity

การเปลี่ยนแปลงครั�งสำคัญของ

แผนการลงทุน กบข.

มีผล 30 พฤศจ�กายน 2564 เปนตนไป
เปลี่ยนช�่อแผนการลงทุนใหม

เพ��ม 2 แผนการลงทุนใหม!

แตนโยบายการลงทุนเหมือนเดิม

เพ��มทางเลือกการลงทุนและโอกาสสรางผลตอบแทน
ใหม!

ใหม!

แผนหุน 65

35

“เสี่ยงสูง ลุนเพ��มผลตอบแทน”
2
1

3

4

5

แผนตลาดเง�น

แผนตราสารทุนไทย

แผนเง�นฝาก
และตราสารหนี้ระยะสั�น

แผนหุน3535

แผนหุนไทย

“เสี่ยงต่ำ มั�นคง ปลอดภัย”

“เสี่ยงไดบาง เพ��มโอกาสมั�งคั�ง”

“เสี่ยงสูง มั�นใจ หุนไทย”

แผนหุนตางประเทศ

“เสี่ยงสูง สรางผลตอบแทนในตางประเทศ”

6
7

2
8

แผนผสมหุนทว�

เปลี่ยนช�่อเปน

1

3

4

5

6
7
8

2

3

4

5

ความเสี่ยงสูง
ลงทุนในหุนตางประเทศ 100%

เปลี่ยนช�่อเปน

5
6

1

ความเสี่ยงปานกลางคอนขางสูง
ลงทุนในหุน 65%
ตราสารหนี้ 23% อื่น ๆ 12%

เปลี่ยนช�่อเปน

7

2
8

3

4

5

6

1

7

2
8

3

4

6
7
8

1

ความเสี่ยงต่ำ

ความเสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

ความเสี่ยงสูง

ลงทุนในเง�นฝากและ
ตราสารหนี้ระยะสั�นในประเทศ 100%

ลงทุนในตราสารหนี้ 51%
หุน 35% อื่น ๆ 14%

ลงทุนในหุนไทย 100%

การเปลี่ยนช�่อ แผนเง�นฝากและตราสารหนี้ระยะสั�น (ช�่อเดิม:แผนตลาดเง�น) แผนหุน 35 (ช�่อเดิม:แผนผสมหุนทว�) และ แผนหุนไทย (ช�่อเดิม:แผนตราสารทุนไทย)
สอดคลองกับสินทรัพยที่ลงทุนในแตละแผนการลงทุน และทำใหสมาช�กสามารถเขาใจไดงายข�้น โดย กบข. มิไดมีการเปลี่ยนประเภทและสัดสวนของสินทรัพยที่ลงทุนใน 3 แผนการลงทุน
ดังกลาวแตประการใด และสมาช�กควรทำความเขาใจแผนการลงทุน กบข. และทำแบบประเมินความเสี่ยงกอนตัดสินใจเปลี่ยนแผนการลงทุน

กบข. ปรับแผนการลงทุนสมาช�กครั�งยิ�งใหญ
เปดตัว 2 แผนใหม - เปลี่ยนช�่อแผน เพ��มทางเลือกการลงทุนใหกับสมาช�ก
กบข. เปดตัวแผนการลงทุนใหม “แผนหุน 65 - แผนหุน ตางประเทศ”
ดีเดย 30 พ.ย. นี้ พรอมเปลี่ยนชื่อแผนการลงทุน เพื่อเพิ่มความเขาใจและ
ทางเลือกใหกับสมาชิก
ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ (กบข.) เปดเผยวา กบข. ไดมีการปรับแผนการลงทุน
สำหรับสมาชิก กบข. ครัง้ ยิง่ ใหญ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นี้ ซึง่ จะมี
การเปดตัวแผนการลงทุนใหม 2 แผน คือ แผนหุน 65 และแผนหุนตาง
ประเทศ เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนใหกับสมาชิกมากขึ้น สอดคลองกับ
ความตองการของสมาชิกที่ตองการกระจายความเสีย่ ง และตองการโอกาส
แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในตางประเทศ พรอมทัง้ เปลีย่ นชือ่ แผน
การลงทุนเดิม 3 แผน เพือ่ ใหสมาชิกเขาใจแผนการลงทุนของ กบข. ไดงา ย
มากยิ่งขึ้น
โดยแผนการลงทุนใหม คือ 1. แผนหุน 65 มีการลงทุนในหุน ทัง้
ในประเทศและตางประเทศ 65% และ 35% ลงทุนในสินทรัพยอื่นๆ เชน
ตราสารหนี้ สินทรัพยทางเลือก มีความเสี่ยงอยูที่ระดับ 5 เสี่ยงปานกลาง
คอนขางสูง และ 2. แผนหุนตางประเทศ จะลงทุนในหุนตางประเทศ ไดแก
หุนในตลาดพัฒนาแลว และหุนในตลาดเกิดใหม ไมนอยกวา 80% ในรอบ
ระยะเวลาบัญชี มีความเสี่ยงอยูที่ระดับ 6 เสี่ยงสูง ซึ่ง กบข. มีการบริหาร
อัตราแลกเปลีย่ นเชนเดียวกับการบริหารอัตราแลกเปลีย่ นในแผนหลัก เนน
ลงทุนในหุนกลุม อุตสาหกรรมทีไ่ ดรบั ประโยชนจากการบริโภคในประเทศจีน
กลุมผูนำนวัตกรรมทางการแพทยสมัยใหม กลุมเทคโนโลยีที่ไดประโยชน
จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบ ริโภคทัว่ โลก กลุม โครงสรางพืน้ ฐาน และ
กลุมธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่ม

ทั้งนี้ กบข. ไดเปลี่ยนชื่อแผนการลงทุนเดิม จำนวน 3 แผน คือ
แผนตลาดเงิน เปลี่ยนเปน แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น แผนผสม
หุนทวี เปลี่ยนเปน แผนหุน 35 และแผนตราสารทุนไทย เปลี่ยนเปน แผน
หุนไทย เพื่อใหสมาชิกเขาใจแผนการลงทุนของ กบข. ไดงายยิ่งขึ้น แตทั้ง
3 แผนยังคงมีนโยบายการลงทุนเหมือนเดิม
อนึง่ กบข. มีแผนการลงทุนใหสมาชิกเลือกลงทุนทัง้ หมด 9 แผน
คือ แผนสมดุลตามอายุ แผนเงินฝากและตราสารหนีร้ ะยะสัน้ แผนตราสาร
หนี้ แผนหุน 35 แผนหลัก แผนหุน 65 แผนกองทุนอสังหาริมทรัพยไทย
แผนหุน ตางประเทศ และแผนหุน ไทย หรือสมาชิกสามารถเลือกสัดสวนการ
ลงทุน ไดดวยตนเองตามตองการ โดยผสมแผนการลงทุนจาก 5 แผน
คือ แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น แผนตราสารหนี้ แผนกองทุน
อสังหาริมทรัพยไทย แผนหุนตางประเทศ และแผนหุนไทย
สมาชิก กบข. สามารถแจงความประสงคเปลีย่ นแผนการลงทุนได
12 ครัง้ ตอป ผาน 5 ชองทางคือ 1. My GPF Application 2. LINE กบข.
3. My GPF Website 4. เว็บไซต www.gpf.or.th 5. สงเอกสารมายัง กบข.
โดยกรอกขอมูลในแบบแสดงความประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการ
ลงทุน โดยสมาชิกสามารถทำแบบประเมินความเสีย่ งการลงทุน เพือ่ ประกอบ
การพิจารณาเลือกแผนการลงทุนใหเหมาะสมกับระดับความเสีย่ งของตนเอง
และเพิม่ โอกาสรับผลตอบแทนมากขึน้ สมาชิกทีส่ นใจสอบถามขอมูลเพิม่ เติม
ไดท่ี Contact Center โทร. 1179 Facebook กบข. หรือ LINE กบข. พิมพ
คนหาไอดี @gpfcommunity และสามารถนัดหมายศูนยขอ มูลการเงิน ผาน
My GPF Application เลือกเมนู “นัดหมายบริการขอมูลการเงิน” เพื่อ
ขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอยางละเอียด
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กบข. รวมพ�ธีถวายผาพระกฐ�นพระราชทาน
กระทรวงการคลัง ประจำป พ.ศ. 2564
นายสุภวัส พรหมวิทักษ ผูชวยเลขาธิการ กลุมงานสมาชิก
สัมพันธและสือ่ สารองคกร กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) และ
พนักงาน รวมพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำ
ป พ.ศ. 2564 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลัง เปนประธานในพิธี พรอมดวยคณะผูบริหารของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงการคลังเขารวมในพิธี ณ วัดอนงคารามวรวิหาร กรุงเทพฯ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

กบข. ประชาสัมพันธ
ชองทางการสื่อสารและใหบร�การสมาช�ก
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1. GPF Community สังคมออนไลนเพ�่อสมาช�ก

- Facebook page กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) มีเคร�่องหมายถูกสีฟาหนาช�ิ�อเพจเพ�่อยืนยันบัญช�ทางการ
ติดตามอัปเดตขอมูลขาวสาร กบข. และความรูการเง�นการลงทุน
สอบถามพูดคุยกับเจาหนาที่ กบข. ไดโดยตรงทุกวันจันทร - วันศุกร เวลา 08.00 – 20.00 น. ผานหนาเพจ และกลองขอความ (Inbox)
- LINE Official Account @gpfcommunity มีเคร�่องหมายโลสีเข�ยวหนาช�่อ Account เพ�่อยืนยันบัญช�ทางการ
ใชบร�การเมนูสำคัญของ กบข. เชน ตรวจสอบยอดเง�นปจจุบันและผลตอบแทน ออมเพ��ม เลือกแผนการลงทุน ขอมูลใบแจงยอดประจำป
สิทธิพ�เศษ เปนตน
ติดตามอัปเดตขอมูลขาวสาร กบข. และความรูการเง�นการลงทุน
สอบถามพูดคุยกับเจาหนาที่ กบข. ไดโดยตรงทุกวันจันทร - วันศุกร เวลา 08.00 – 20.00 น. ผานขอความแชทไลน
- My GPF Application บร�การสวนบุคคลสำหรับใชงานผานสมารทโฟน พ�มพคนหาคำวา ‘กบข.’ หร�อ ‘GPF’ ใน App Store
และ Play Store
ใชบร�การทุกเมนูของ กบข. ผานแอปเดียว เชน ตรวจสอบยอดเง�นและผลตอบแทน มูลคา NAV/Unit ออมเพ��ม เลือกแผนการลงทุน
ดาวนโหลดใบแจงยอดประจำป เปนตน
ติดตามอัปเดตและรับแจงเตือนขอมูลขาวสาร บร�การ และสิทธิพ�เศษจาก กบข.
สอบถามขอมูลสมาช�กผานระบบบอทในเมนู “คุยกับบอท”

2. ชองทางออนไลนอื่น
- www.gpf.or.th แหลงรวมทุกขอมูลขาวสาร กบข. และขอมูลสิทธิประโยชนของสมาช�ก
สอบถามพูดคุยกับเจาหนาที่ กบข. ไดโดยตรงผานเมนู “ติดตอเรา” เลือกหัวขอ “Chat” ทุกวันและเวลาทำการ (วันจันทร – วันศุกร
เวลา 08.00 - 17.30 น.)
My GPF Website บร�การสวนบุคคลสำหรับใชงานผานคอมพ�วเตอร
ใชบร�การเมนูสำคัญของ กบข. เชน ตรวจสอบยอดเง�นและผลตอบแทน ออมเพ�ม� เลือกแผนการลงทุน ดาวนโหลดใบแจงยอดประจำป เปนตน
สอบถามพูดคุยกับเจาหนาที่ กบข. ไดโดยตรงผานเมนู “Live Chat”
- Youtube Channel กบข.
รับชมคลิปว�ดีโอเผยแพรขอมูลขาวสาร กบข. และสงเสร�มความรูการเง�นการลงทุนแกสมาช�ก

3. ชองทางติดตอสอบถามและติดตามขอมูลอื่นของ กบข.
- ศูนยบร�การขอมูลสมาช�ก (Contact Center) โทร. 1179
ใชบร�การของ กบข. ผานระบบ IVR เชน ตรวจสอบยอดเง�น สอบถามมูลคา NAV/Unit ตรวจสอบสถานะการขอรับเง�นคืน
สิทธิ์การรับเง�นคืน เปนตน
สอบถามพูดคุยกับเจาหนาที่ กบข. ไดโดยตรงทุกวันและเวลาทำการ (วันจันทร – วันศุกร เวลา 08.00 - 17.30 น.)
- ศูนยใหคำปร�กษาทางการเง�น กบข. โดยเจาหนาที่ กบข. จะติดตอสมาช�กตามวันและเวลาที่นัดหมายไว
ดวยหมายเลขโทรศัพท 02-636-1000 หร�อโทรศัพทสวนบุคคลที่จะมีการยืนยันตัวตนของเจาหนาที่ กบข. ที่ติดตอสมาช�ก
อีเมลและ SMS
อีเมล member@gpf.or.th สอบถามเกี่ยวกับขอมูลและสิทธิประโยชนของสมาช�ก กบข.
อีเมลสำคัญที่สมาช�กจะไดรับจาก กบข. และตองกรอกขอมูลสวนบุคคลเพ�่อยืนยันตัวตน คือ อีเมลเกี่ยวกับใบแจงยอดเง�นประจำป
ซ�่งระบบจะใหทานกรอก ‘วันเดือนปเกิด’ เพ�่อเปดไฟลใบแจงยอดเง�นที่แนบมาในอีเมล
สำหรับ SMS สมาช�กจะไดรับขอความแจงเตือนขอมูลขาวสารสำคัญและสิทธิประโยชนของสมาช�ก ทั�งนี้ สมาช�กที่ตองการตรวจสอบวา
อีเมล หร�อ SMS ที่ไดรับมาจาก กบข. หร�อไม สามารถติดตอสอบถามไดที่โทร. 1179 ในวันและเวลาทำการ
- สถานีว�ทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย FM 92.5 MHz ติดตามอัปเดตขอมูลขาวสาร กบข. ในรูปแบบสารคดีขาวสั�น
ออกอากาศเดือนละ 12 ตอน ในชวงภาคขาว

4. ติดตอโดยเจาหนาที่ กบข.
เจาหนาที่ กบข. หร�อบุคคลทีไ่ ดรบั มอบหมายจาก กบข. อยางเปนทางการ อาจติดตอสมาช�กเพ�อ่ จะแจงขอมูล สัมภาษณ หร�อประสานงาน
กับสมาช�กโดยตรงดวยโทรศัพทสวนบุคคล เชน การสัมภาษณเช�งลึกทางโทรศัพทเพ�่อสำรวจความพ�งพอใจและความคิดเห็นของสมาช�ก
เกีย่ วกับ กบข. การติดตอขอสัมภาษณเกีย่ วกับการใชบร�การ กบข. การติดตอประสานงานและแจงเตือนการเขารวมอบรมกับ กบข. การติดตอ
ประสานงานขอขอมูลทีอ่ ยูเ พ�อ่ จัดสงของทีร่ ะลึกหร�อของรางวัล การติดตอขอขอมูลประชาสัมพันธในโครงการ กบข. บอกตอรานเด็ด ซ�ง่ เจาหนาที่
กบข. จะตองมีการแจงขอมูลยืนยันตัวตนใหสมาช�กทราบดวย
ทัง� นี้ การติดตอประสานงานจาก กบข. จะไมมกี ารนำเสนอผลิตภัณฑหร�อบร�การใด ๆ ทีม่ คี า ใชจา ยรวมถึงการขอขอมูลสวนบุคคลอืน่
ของทานทีไ่ มเกีย่ วของกับ กบข. อยางไรก็ตาม หากทานไดรบั การติดตอจากบุคคลทีไ่ มสามารถยืนยันตัวตนไดวา เปนเจาหนาทีข่ อง กบข. โปรดแจง
ขอมูลดังกลาวให กบข. ทราบไดทุกชองทางที่ระบุไวขางตน และทายที่สุดนี้ ขอเร�ยนใหสมาช�กทุกทานโปรดระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการสง
ขอมูลสวนบุคคลใหแกผูอื่นที่ไมสามารถยืนยันตัวตนไดโดยเด็ดขาด
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CHECK NOW

รูกอนสาย… ใครเสี่ยง

“ภาวะซ�มเศรา”
จากการ WFH

คิดถึงออฟฟ�ศแลว… นาจะเปนสิ�งที่ใครหลายคนพูดถึงมากที่สุดเร�่องหนึ่งในเวลานี้ หลังจากที่ตอง
นั�งทำงานอยูกับบาน หร�อภายในหองสี่เหลี่ยมของคอนโดมาเปนระยะเวลาติดตอกันหลายเดือน จนทำใหรูแลววา
ใครที่วาทำงานที่บานนั�นแสนช�ล! แตความเปนจร�งแลวกลับไมใชเลย….
แมรัฐบาลจะประกาศคลายล็อกเปด
ประเทศแลวเมื่อ 1 พฤศจิกายน ที่ผานมา แต
หลายหนวยงานอาจยังคงตอง WFH อยู และ
ผลจากการ WFH มาเปนเวลานานกลับกลายเปน
ความเครี ย ดสะสมที ่ พ ลิ ก ความเป น Ofﬁce
Syndrome ใหกลายเปน Work From Home
Syndrome แทนอยางไมรตู วั คอลัมน CHECK
NOW จึงขอหยิบสาระดีๆ จากบทความทางการ
แพทยที่พูดถึงผลกระทบทางอารมณที่สงผล
ใหเกิดภาวะซึมเศราจากการ WFH มาฝากกัน
ในฉบับนี้ โดยจากคำบอกเลาของแพทยหญิง
ดุ จ ฤดี อภิ ว งศ แพทย ผ ู  ช ำนาญการด า น
จิตเวชศาสตร โรงพยาบาลพระรามเกา เปดเผยวา
สถานการณของโรคโควิด-19 รวมถึงการทำงาน
แบบ WFH คือสิง่ ทีส่ ง ผลกระทบทางลบตอจิตใจ
อยางมาก ปญหาทีค่ นสวนใหญพบเจอคือภาวะ
ตึงเครียดจากการตองปรับตัวครั้งใหญ ไมวาจะ
เปนจากมาตรการเพื่อลดการระบาดของโรค
หรือมาตรการทำงานของสำนักงานก็ตาม
“เมื่อพื้นที่ที่ควรเปนบานสำหรับ
พักผอน เปลี่ยนมาเปนที่ทำงาน ผูคนสวนใหญ
จึงมีปญหาในการปรับตัวที่เลี่ยงไดยาก ทั้งเสน
แบงชีวิตงานและชีวิตพักผอนไมชัดเจน จนไม
สามารถปดจบงาน (cut off) ในแตละวันได
เกิดความเหนื่อยลาจากการประชุมทางไกลที่
ตองใชทั้งสมาธิและเวลามากขึ้นกวาเดิม หรือ
กระทั่งการถูกคาดหวังใหสแตนดบายงานตลอด
เวลา จนเกิ ด ความกดดั น และพั ก ผ อ นได ไ ม
เพียงพอ” พญ.ดุจฤดี กลาว

นอกจากนี้ คุณหมอดุจฤดี ยังกลาวอีกวา ภาวะซึมเศราเปนอาการทีอ่ นั ตราย และมีแนวโนม
เกิดขึ้นไดงายกับบุคคลที่มีความเครียดสะสม โดยเฉพาะกับสถานการณที่ไมปกตินี้ ดังนั้นการสำรวจตัว
เองถึงความเสีย่ งตอภาวะซึมเศรา จึงถือเปนแนวทางสำคัญตอการ WFH ซึง่ ถาเรามีอาการอยูใ นอารมณ
เศราหมอง ไมมีความสุขตลอดทั้งวัน ไมอยากทำอะไร นอนไมหลับหรือหลับมากไป เบื่ออาหารหรือรับ
ประทานมากผิดปกติ ไมมสี มาธิจดจอกับงาน รูส กึ ไมดกี บั ตัวเอง หรือรูส กึ อยากหายไปติดๆ กันหลายวัน
อยูอยางนอย 2 สัปดาห “ทั้งหมดนี้เปนอาการของโรคซึมเศรา และเปนสัญญาณวาเราควรไปพบ
จิตแพทยโดยดวน”

9 ว�ธีสังเกตอาการโรคซ�มเศรา

หากใครมีพฤติกรรมแบบเดียวกับอาการเหลานี้ตั้งแต 4-5 ขอขึ้นไป ก็สามารถสันนิษฐานได
วามีความเสี่ยงเปนโรคซึมเศราได

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประสาทสัมผัสเร�่มชา ทำสิ�งตางๆ ไดเช�่องชาลงอยางเห็นไดชัด
มีปญหาในดานการนอน ตองใชเวลานอนนานกวาปกติ หร�อนอนไมหลับเลย อาจสังเกต
ไดจากอาการงวงซ�มระหวางทำงาน หร�อขอบตาที่ดำคล้ำมากข�้น
โทษตัวเองบอย รูสึกวาตัวเองไรคา
สมาธิสั�น มีอาการเหมอลอย และตัดสินใจอะไรไดชาลง
รางกายออนเพลียงายกวาปกติ
อารมณแปรปรวนงาย อาจมีอาการหงุดหง�ด เศรา หร�อโมโหตลอดทั�งวัน
เบื่องาย รูสึกไมเอ็นจอยกับสิ�งที่ชอบเหมือนเคย
รูสึกเบื่ออาหาร หร�ออยากอาหารมากเปนพ�เศษ สังเกตไดจากน้ำหนักตัวที่ลดลง
หร�อเพ��มมากข�้นอยางรวดเร�ว
ไมอยากมีช�ว�ตอยู และคิดเร�่องความตายอยูบอยครั�ง
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ว�ธีรับมือความเศรา ปองกัน "โรคซ�มเศรา"

1

ฝกยอมรับตัวเอง

2

หัวเราะเยอะๆ

3

ระบายความรูสึก

ฝกสำรวจตัวเอง เรียนรู รูจักตัวเองมากขึ้น
และฝกยอมรับในสิ่งที่ตนเองเปน ทั้งขอดีและ
ขอเสีย เพื่อที่จะชวยใหรับมือกับสถานการณ
ที่ทำใหผิดหวังเสียใจได รูจักขอบคุณตัวเองและ
แสดงความภาคภูมิใจในตัวเองอยูเสมอ

เมื่อรูสึกทุกข ควรพาตัวเองอยูกับสิ่งที่ทำใหรูสึก
เพลิดเพลิน เชน ดูภาพยนตรตลก หรืออานเรื่อง
ขำขัน หรือพูดคุยกับเพื่อนๆ ในเรื่องขบขัน
สนุกสนาน เพื่อชวยคลายเครียด ชวยคลาย
ความทุกขในใจไดดีทีเดียว

ควรเรียนรูที่จะหาวิธีปลดปลอยความรูสึก
เศรา โกรธ ผิดหวัง หรือเสียใจออกมา เพราะ
อาการซึมเศรามักเกิดจากการเก็บกดอารมณ
ความรูสึกไว เราทำไดโดยการพูดคุยกับคนที่
ไวใจได ตะโกน หรือรองไหออกมาดังๆ หรือ
เขียนความรูสึกลงในสมุดบันทึก

4

5

6

ออกกำลังกาย

การออกกำลังกายชวยตาน "โรคซึมเศรา" ได
เนื่องจากการออกกำลังกายชวยเพิ่มระดับ
สารเคมี "เซโรโทนิน" ในสมอง รวมถึงเพิ่มการ
หลั่งสารเอนดอรฟนที่ชวยทำใหผอนคลายและ
อารมณดีขึ้น แถมยังชวยใหสุขภาพดานอื่นๆ
ดีขึ้นดวย

7

Positive Thinking

การมองโลกในแงดี ชวยลดความวิตกกังวลไดจริง
โดยอาจจะเริม่ จากฝกคิดในมุมบวก ฝกมองเรื่อง
ตางๆ รอบตัวในมุมบวก ฝกมองผูอื่นในแงดี และ
รูจักชื่นชมคนอื่น หากทำไดจะเปนการเติมเต็ม
ความสุขใหกับชีวิตของคุณไดมากขึ้นแนนอน

ออกไปเที่ยวบาง

การเดินทางทองเที่ยวถือเปน "ยาวิเศษ" สำหรับ
คนที่มีภาวะซึมเศรา เพราะเปนการหนีหางจาก
สิ่งแวดลอมเดิมๆ ที่ทำใหรูสึกเหนื่อยหนาย เศรา
เบื่อ ฯลฯ เปลี่ยนไปสูสิ่งแวดลอมใหมๆ ทีส่ ดใส
มีพลังมากขึน้ ไดพบเห็นสิง่ ใหมๆ ซึง่ สามารถชวย
ใหผอ นคลายความเครียด และคลายความเศรา
ไดดีเชนกัน

ทำงานอดิเรก

หากมีเรื่องเครียดๆ หรือเรื่องที่ทำใหเศรา
อยูนาน ตองพยายามสะบัดความรูสึกเหลานั้น
ออกไป แลวไปหาอะไรทำที่สรางสรรค ฝก
สมาธิ อยางการทำงานอดิเรกก็ชวยไดนะ เชน
ปลูกตนไม วาดรูป ระบายสี ทำอาหาร เย็บปก
ถักรอย เปนตน

อยาลืม...สังเกตุตัวเองแลว คุณยังสามารถชวยสังเกตอาการโรคซึมเศราใหกับเพื่อน
รวมงานไดอกี ดวย เพราะเราทุกคนสามารถสรางความสุขเล็กๆ ใหเกิดขึน้ ไดอยูเ สมอ ซึง่ นอกจาก
ความสุขจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองแลว ยังสามารถถายทอดไปยังผูคนรอบขางไดอีกดวย
…แลวเจอกันที่ออฟฟ�ศ!
ทีม่ า : marketeeronline.co, thaihealth.or.th
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เร�่องทายเลม
โดย กรุงศร� ออโต

5 คำถามคาใจ

สำหรับ “มือใหมหัดเชาซ�้อ”
การเลือกรถที่ถูกใจ ทดลองเทสตไดรฟ ติดตามขาวสาร
อานร�ว�ว หร�อแมแตเปดตำราหาสีถูกโฉลก กอนขับรถใหมปายแดง
ออกจากโชวรมู นัน� คงเปนเร�อ่ งทีม่ อื ใหมหดั ขับทัง� หลายคุน ช�นกันแลว
แตรูหร�อไม การเปนเจาของรถคันโปรดหร�อรถในฝน ยังมีอกี เร�อ่ งที่
สำคัญไมแพกัน ซ�่งเปนคำถามคาใจของใครหลายคน และเปนหนึ่ง
ปจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกซ�้อรถ คือการวางแผนสินเช�่อ
“กรุงศร� ออโต” ผูน ำธุรกิจสินเช�อ่ ยานยนตครบวงจร เคร�อธนาคาร
กรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน) จ�งอยากไขขอสงสัย 5 คำถามคาใจ
แนะ “มือใหมหัดเชาซ�้อ”

1

ดาวน 0% ดีไหม

2

ดอกเบี้ย “คงที่” หร�อ “ลดตนลดดอก” กันแน

แนนอนวาเมือ่ เห็นโปรโมชันดาวน 0% มักลอตาลอใจ เพราะออกรถไดโดย
ไมตอ งใชเงินสักบาท แตอยาลืมคิดถึงคางวดผอนชำระตอเดือนทีอ่ าจสูงลิบ
เพราะอัตราดอกเบี้ยคอนขางสูง และจะคิดดอกเบี้ยจากราคารถทั้งหมด
รวมถึงสวนใหญมักใหผอนชำระไมเกิน 48 งวด ลองคิดเลนๆ หากซื้อรถ
ราคา 600,000 บาท ดวยเงื่อนไขดาวน 0% ผอน 48 เดือน คางวดรถจะ
อยูที่ 14,995 บาท* แตถาหากอดทนเก็บเงินดาวนอีกสักนิด และวางเงิน
ดาวน 25% จะทำใหอัตราดอกเบี้ยถูกลง และคางวดรถจะอยูที่ 10,233
บาท* เรียกวาเหลือเงินคางวดไปทำอยางอื่นไดสบาย

ตามหลักเกณฑแลวการเชาซือ้ รถ มีการคิดคำนวณอัตราดอกเบีย้ เงินตนแบบ
“คงที”่ โดยผอนชำระเทากันทุกงวด (คิดอัตราดอกเบีย้ ทีต่ อ งชำระทัง้ หมด
เทากันทุกงวด ตั้งแตวันที่ทำสัญญาจนถึงวันที่ผอนเสร็จ) คางวดที่ชำระมา
แตละงวดจะมีการนำไปคำนวณเปนดอกเบีย้ ผอนชำระแบบ“ลดตนลดดอก”
(จำนวนดอกเบี้ยที่ชำระในแตละงวดจะลดลง) ทั้งนี้ ในการทำสัญญาเชา
ซือ้ กับสถาบันการเงิน จะมีตารางทีแ่ จกแจงคางวดและดอกเบีย้ แบบลดตน
ลดดอก ไวอางอิงอยางครบถวนอยูแลว

3

คนค้ำประกันยังจำเปนหร�อไม

สิ่งนี้ตองถามตัวเองใหแนใจวามีความสามารถพอกับภาระหนี้ตอเดือน
หรือไม เพราะสถาบันการเงินจะมองทีต่ วั บุคคลเปนหลัก เงือ่ นไขไฟแนนซ
ปรับเปลี่ยนไดตามโปรไฟลผูกู หากมีรายไดหลายทาง ทำงานหลายอาชีพ
จะงานประจำหรืองานฟรีแลนซ มีรายไดเพียงพอแนนอน ยื่นไฟแนนซไป
ยังไงคนค้ำประกันก็ไมจำเปน แตหากคุณยังมีภาระหนีค้ อ นขางสูงเมือ่ เทียบกับ
รายได การมีคนค้ำประกันก็อาจเปนอีกปจจัยทีต่ อ งนึกถึงเมือ่ ตองเชาซือ้ รถ

4

ประกันภัยแบบไหนทีต่ อ งทำ

เมือ่ เปนมือใหม ประกันภัยเปนเรือ่ งสำคัญ โดยปกติเมือ่ ซือ้ รถยนตปา ยแดง
ผูเชาซื้อจะไดรับประกันภัยทั้งภาคบังคับตามกฏหมาย (พ.ร.บ.) และภาค
สมัครใจ คือ ประกันภัยรถยนตชน้ั 1 ระยะเวลาคุม ครอง 1 ป เปนของแถม
ใหอยูแ ลว แตเมือ่ ขึน้ ปทส่ี อง จะตองจายเบีย้ ตอประกันภัยเอง ซึง่ ประกันภัย
พ.ร.บ. ทีเ่ ปนภาคบังคับนัน้ อยูท ่ี 645.21 บาท ราคาเดียวทุกรุน ทุกแบรนด
สวนประกันภัยภาคสมัครใจ สามารถเลือกประเภทหรือรูปแบบความ
คุมครองไดเองตามตองการ นอกจากนี้ ใครที่อยากอุนใจเพิ่มขึ้น สามารถ
เลือกประกันคุม ครองวงเงินสินเชือ่ (PPI) เพิม่ เติมไวอกี ฉบับก็ได โดยบริษทั
ประกันจะรับผิดชอบการชำระคางวดทีเ่ หลือทัง้ หมด ในกรณีทผ่ี กู ทู พุ พลภาพ
หรือเสียชีวิต แตประกัน PPI จะตองทำไวตั้งแตเริ่มสัญญาเชาซื้อเทานั้น

5

อยากปดยอด ตองทำไง

หากใครทีม่ น่ั ใจวาผอนมาแลวไมตำ่ กวา 12 งวด อยาคิดวาไฟแนนซรถเปน
สิ่งที่จะอยูกับเราไปตลอดจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา เพราะอยากปดบัญชี
เมือ่ ไหร ทำไดทนั ที และยังไดรบั สวนลดดอกเบีย้ 50% ของดอกเบีย้ เชาซือ้
แบบลดตนลดดอกทีย่ งั ไมถงึ กำหนดชำระอีกดวย แตแนะนำใหเช็กยอดรวม
ที่ตองชำระเมือ่ วันปดบัญชีทแ่ี นนอนกอน อาจมีคา ใชจา ยอืน่ ๆ เชน ยอดภาษี
มูลคาเพิ่ม ยอดคางชำระ หรือคาธรรมเนียม รวมอยูดวย จะไดประเมินวา
เงินที่เตรียมไวปดยอด เพียงพอหรือไม
จะออกรถใหมสักคัน มีตัวแปรที่ตองเตรียม ทั้งคาน้ำมัน คาบำรุงรักษา
คาภาษีประจำป คาอุปกรณแตง คาประกันภัย เอาเปนวาเลือกคันที่ใช
ศึกษาขอมูลใหเขาใจ แลวใชเงื่อนไขไฟแนนซที่ชอบ จะตอบโจทยที่สุด
แนนอนวาเมื่อมือใหมหัดเชาซื้อพรอม สถาบันการเงินก็พรอมใหสินเชื่อ
อยางรับผิดชอบอยูแลว

“สมาช�ก กบข. สามารถเลือกใชบร�การสินเช�่อของกรุงศร� ออโต พรอมรับคำปร�กษาทั�งเร�่องรถและเร�่องเง�น ชวยใหเร�่องเง�น
เปนเร�่องงาย ผานสาขากรุงศร� ออโต 51 สาขาทั�วประเทศ รวมทั�งสาขาของธนาคารกรุงศร�อยุธยาทั�วประเทศ หร�อติดตอ
"กรุงศร� ออโต คอล เซ�นเตอร" โทร 02-740-7400 กด 1 ติดตามรายละเอียดเพ��มเติมที่ www.krungsriauto.com
www.facebook.com/krungsriauto หร�อแอปพลิเคชัน GO Application by Krungsri Auto”
*เง�่อนไขเปนไปตามที่ผูใหบร�การสินเช�่อกำหนด

@GPFcommunity

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

www.gpf.or.th

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

