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เลขาธิการคณะกรรมการ
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

ความผันผวนของเรา
ไม่เท่ากัน

แนะนำ� INVESTORY
พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

สาส์นจากใจเลขาธิการ

‘เพราะสมาชิกคือคนสำ�คัญ’
วารสาร กบข. ฉบับเดือนพฤษภาคมนี้ ถือเป็น
ฉบับปฐมฤกษ์ของผมนับตั้งแต่ก้าวแรกของการเข้ารับ
ตำ�แหน่ง ‘เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.’ เมื่อวันที่
17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา การได้รับความไว้วางใจจาก
คณะกรรมการ กบข. ให้เข้ามาทำ�หน้าที่เลขาธิการของ
กองทุนนับเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ การบริหารงานเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจและทำ�ให้สมาชิกมองเห็นถึง ‘คุณค่าของ
กบข.’ ที่มีต่อชีวิตยามเกษียณของตนเอง และรู้สึกภาค
ภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกกองทุน เป็นงานท้าทายที่จะต้อง
ขับเคลื่อนไปให้ถึงเป้าหมาย

‘หัวใจของกองทุนคือสมาชิก’ จะเป็นหลัก

ของแนวคิดการดำ�เนินงานของ กบข. นับจากนี้ไปการ
ดำ�เนินงานในภารกิจทุกด้านจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิด
ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะด้านการสื่อสารระหว่าง
กบข. กับสมาชิก และการจัดทำ�สวัสดิการทีจ่ ะมีโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้น โดยออกแบบให้ตรงใจสมาชิก ซึ่งจะเป็นทั้งสิ่งที่
สมาชิกได้ประโยชน์ ในวันนี้ และสิทธิประโยชน์ ที่สมาชิกจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ รวมไปถึงการนำ�เอาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาให้บริการสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับการให้บริการให้มคี วามสะดวกรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ ผมเชือ่ ว่าสมาชิก และ
กบข. จะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารโซเชียลมีเดียด้วยโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะเป็นสื่อกลางการติดต่อ
สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างกันได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม กบข. จะยังคงใช้ช่องทางสื่อสารที่ผสมผสานสื่อยุคดิจิทัลควบคู่
ไปกับช่องทางการสือ่ สารเดิมทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั เพือ่ ให้สมาชิกสามารถรับข่าวสารจาก กบข. และใช้บริการสวัสดิการได้อย่าง
ทั่วถึง เพราะสมาชิกแต่ละคนอาจมีความสะดวกในการรับข่าวสารและใช้บริการด้วยช่องทางที่แตกต่างกัน
วารสาร กบข. จึงยังคงเป็นสื่อที่ กบข. จะดำ�เนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยอาจมีการปรับโฉมและการบอกเล่าเรื่อง
ราวที่เปลี่ยนวิธีการนำ�เสนอในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น โดยหวังว่าสมาชิกจะได้รับประโยชน์จากการติดตามวารสารของ
เรา หากท่านสมาชิกมีความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือประสงค์ให้ กบข. บริการท่านอย่างไร โปรดแจ้งเราได้ที่ pr@gpf.or.th
ทุกเสียงของสมาชิกเป็นสิ่งสำ�คัญ จะเป็นแรงบันดาลใจและกำ�ลังใจต่อการนำ�พา กบข. ก้าวสู่ยุคใหม่ของการเป็น
กองทุนเพื่อสร้างความมั่นคงในการเกษียณของสมาชิก
ขอบคุณครับ
วิทยั รัตนากร
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
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EDITOR’S NOTE
สวัสดีค่ะ สมาชิก กบข. ทุกท่าน
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือน พฤษภาคม ค่ะ
ก่อนอื่น ขอเรียนให้ทราบว่า ทางคุณวิทัย รัตนากร ได้เข้า
รับตำ�แหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำ�เหน็จ
บำ�นาญข้าราชการ พร้อมปฏิบตั หิ น้าที่ ในตำ�แหน่งดังกล่าว
เมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา โดยวิสัยทัศน์ของท่าน
คือ การบริหารงานให้สมาชิก กบข. เป็นศูนย์กลาง
(Member Centric) และนำ�เสนอยุทธศาสตร์ ในการ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าว ซึ่งท่านสมาชิกสามารถอ่าน
รายละเอียดได้ในวารสารฉบับนี้นะคะ
ในเดือนนี้ ทาง กบข. ได้จัดงานสัมมนาและ
ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำ�ปี 2561 ระหว่าง
วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
ถนนรัชดาภิเษก วัตถุประสงค์สำ�คัญในการจัดงานครั้งนี้
ก็เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกได้มีโอกาสพิจารณารายงานผล
การดำ�เนินงาน ฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุน
แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำ�เนินงาน
ของกองทุนต่อคณะกรรมการ พร้อมรับทราบข้อมูลที่
ถูกต้องในประเด็นต่างๆ อาทิ สิทธิประโยชน์สมาชิก
บริการต่างๆ ของ กบข. เพื่อให้สามารถนำ�ข้อมูลดังกล่าว
ไปเผยแพร่ต่อให้กับสมาชิกในหน่วยงานและในจังหวัด
ได้อย่างทั่วถึง และในปีนี้ กบข. จะถ่ายทอดสดบางช่วง
ของการจัดกิจกรรมทาง Facebook Live ขอให้ท่าน
สมาชิกโปรดติดตามรายละเอียดการถ่ายทอดสดทาง
เฟซบุ๊ก กบข. นะคะ
เสนอแนะได้ที่
โทรศัพท์: 0-2636-1000
Email: member@gpf.or.th
ต้องการรับข่าวสาร กบข. ผ่าน SMS
กรุณาแจ้งชือ่ ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ
และ Email address ได้ที่ฝ่ายบริการ
ข้อมูลสมาชิก โทร. 1179

ส่วนเนื้อหาในวารสารเล่มนี้ ยังคงให้ความสำ�คัญ
กับเรื่องการบริหารเงินและการลงทุนเช่นเดิม คอลัมน์
Must Read นำ�เสนอในหัวข้อ “ความผันผวนของเรา
ไม่เท่ากัน”  ที่จะช่วยให้ท่านมีข้อมูล เตรียมพร้อมรับมือ
กับความผันผวนทางเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนของ
ผลตอบแทนได้อย่างรอบคอบ คอลัมน์ WOW แนะนำ�ให้
ท่านไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ INVESTORY แหล่งเรียนรู้
ทางการเงินและการลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเชื่อว่าเมื่อท่านไปเยี่ยมชมแล้ว จะได้รับ
ความรู้และเข้าใจเรื่องการบริหารเงินมากยิ่งขึ้นค่ะ
ท้ายนี้ ขอให้ท่านสมาชิก ติดตามข้อมูลข่าวสาร
ของ กบข. ได้ที่ www.gpf.or.th ที่ Facebook ของ
กบข. และที่ Call Center 1179 ค่ะ
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์
รองเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์

ทีมงาน
บรรณาธิการ
ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์

กองบรรณาธิการ
ปรีชฎา แพนสิงห์
รวิวรรณ ทิวาเจริญ
พีรทัศน์ ชัยอภินันทิมา
จุฬาลักษณ์ สหายฟ้า
สุเมธ จุลมีวงษ์
อโนมา ปัทมานนท์

MAY 2018

4
5

Page 3 ถาม ตอบ

แนะนำ� คุณวิทัย รัตนากร
เลขาธิการ กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

9
ความผันผวนของเราไม่เท่ากัน

13
แนะนำ� INVESTORY
พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

15
16
17
19

Activities
กบข. ฝึกอบรมอาชีพ
จ.กำ�แพงเพชร และ จ.เชียงใหม่
คลินิกประกันภัย
5 เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพช่วยให้คุณ
มีชีวิตที่ Healthy ง่ายขี้น
Hot News

Interview
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สวัสดีค่ะ ฉบับนี้มีสมาชิกสอบถามเข้ามาหลายประเด็นด้วยกัน ทางทีมงาน
จึงขอนำ�มาแบ่งปันให้ทุกท่านทราบด้วยกันค่ะ

สมาชิกที่บริหารต่อจะอยู่ในแผนการลงทุนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการใช่หรือไม่
และจะเปลี่ยนแผนการลงทุนเป็นแผนอื่นได้หรือไม่ค่ะ?
สมาชิกที่บริหารต่อจะอยู่ในแผนการลงทุนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการค่ะ ไม่สามารถเปลี่ยนแผนการ
ลงทุนได้หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว

ถ้าออมต่อสามารถนำ�เงินมาฝากเพิ่มได้หรือไม่ครับ?
ไม่ได้ค่ะ กบข. จะบริหารเงินตามจำ�นวนเงินที่มีอยู่ในกองทุน

ถ้ายังไม่เกษียณแต่ต้องการถอนเงินบางส่วนสามารถทำ�ได้หรือไม่?
ไม่ได้ค่ะ ต้องพ้นสถานภาพข้าราชการถึงมีสิทธิทำ�เรื่องขอรับเงินคืน

ขอมีบตั รใหม่จะต้องทำ�อย่างไรครับ?
สมาชิกกรอกใบคำ�ร้องขอมีบัตรสมาชิก แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
(ฝ่ายทะเบียนรับ) 990 ชั้น 4 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 หรือ ทำ�ผ่านบริการ GPF
Web service เลือกเมนู ““กิจกรรมสมาชิก” แล้วเลือก “การขอออกบัตรสมาชิกทดแทน”” ค่ะ

ในอนาคต กบข จะมีแผนลงทุนในหุ้น 100% ให้สมาชิกเลือกหรือไม่ครับ?
กบข. ยังไม่มีนโยบายแผนทางเลือกการลงทุนที่ลงทุนในหุ้น 100%  หากมีการเปลี่ยนแปลงจประชาสัมพันธ์
ให้ทราบค่ะ
หวังว่าทุกท่านจะได้รบั ประโยชน์จากคำ�ถาม สำ�หรับสมาชิกทีต่ อ้ งการสอบถามข้อมูล
กบข. สามารถส่งคำ�ถามมาได้ทางอีเมล pr@gpf.or.th โดยคำ�ถามทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
มาลงในคอลัมน์ Page 3 ถาม-ตอบ จะได้รบั กระเป๋าผ้าทีร่ ะลึกจาก กบข. ค่ะ
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คุณวิทัย รัตนากร

เลขาธิการคณะกรรมการ
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

17 เมษายน 2561-ปัจจุบัน

ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ
ข้าราชการ (กบข.) มีมติเห็นชอบแต่งตัง้ ให้คณ
ุ วิทยั รัตนากร
เป็ น เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกองทุ น บำ � เหน็ จ บำ � นาญ
ข้าราชการ ซึ่งคุณวิทัยได้เข้ารับตำ�แหน่งอย่างเป็นทางการ
เมื่อ 17 เมษายนที่ผ่านมา วารสาร กบข. ฉบับนี้จึงถือ
โอกาสแนะนำ�ท่านเลขาธิการ กบข. ให้กับสมาชิกทุกท่าน
ได้รู้จักค่ะ
ก่อนจะเข้ามารับตำ�แหน่งเลขาธิการ กบข. คุณวิทยั
ดำ�รงตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุน
และบริหารการเงิน และ กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ และ
ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ข้ า ฟื้ น ฟู กิ จ การธนาคารอิ ส ลาม
แห่งประเทศไทย หรือ ไอแบงก์ ในตำ�แหน่งกรรมการ
และรักษาการกรรมการผู้จัดการ อีกทั้งเคยบริหารงานใน
ตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัทสายการบิน
นกแอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ในการตัดสินใจเข้ารับตำ�แหน่งในครั้งนี้ เพราะ
คุณวิทัยเห็นว่า กบข. เป็นสถาบันหลักที่ทำ�หน้าที่ดูแลและ
บริหารเงินให้กับสมาชิกข้าราชการกว่าล้านคนทั่วประเทศ
เมื่อได้ทำ�งานตรงนี้ จะทำ�ให้สามารถผลักดันเรื่องการ
บริหารเงินและการลงทุน เพื่อสร้างความมั่งคั่งและมั่นคง
ในระดับบุคคล ไปจนถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับ
ประเทศ
ภารกิจหลักที่คุณวิทัยให้ความสำ�คัญเป็นลำ�ดับแรก
คือ “การบริหารงานให้สมาชิก กบข. เป็นศูนย์กลาง
(Member Centric)” ซึง่ จะทำ�ให้ สมาชิก กบข. ได้รบั ข้อมูล
ความรู้ สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากผู้ที่ไม่่ได้
เป็นสมาชิก กบข. ภายใต้วิสัยทัศน์นี้ คุณวิทัยจึงได้วาง

ยุทธศาสตร์การทำ�งานครอบคลุม 3 เรื่องหลักได้แก่

ยุทธศาสตร์ด้านสมาชิก
แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์นี้จะครอบคลุม
3 แผนงานคือ
1. การมุ่งสู่การเป็น digital Pension : เพื่อ
ยกระดั บ ประสบการณ์ ข องสมาชิ ก ในการติ ด ต่ อ
ใช้บริการ กบข. และอำ�นวยความสะดวกให้แก่สมาชิก
ในการทำ�ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวสมาชิก ติดต่อ
สื่อสารและรับข้อมูลต่างๆ จาก กบข. ได้ทุกที่ทุกเวลา
ผ่าน Mobile Application ซึ่งสมาชิกสามารถทำ�
รายการต่างๆ ด้วยตนเอง ตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิกจนถึง
วันพ้นสมาชิกภาพ เช่น การตรวจสอบและเปลีย่ นแปลง
ข้อมูล การทำ�ธุรกรรม การวางแผนทางการเงินเพื่อ
ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลผ่ า น
Pension Dashboard เป็นต้น
2. การสื่อสารและให้ความรู้แก่สมาชิกที่ตรง
ตามความต้ อ งการและเข้ า ถึ ง สมาชิ ก ทุ ก กลุ่ ม
(Member Segmentation) ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย
และเชื่อมต่อกันในทุกช่องทาง (Cross Platform
Communication) ผ่าน Social Media เช่น
Facebook, Line และ Youtube เป็นต้น นอกเหนือ
จากการสื่อสารผ่านสื่อเดิม (Traditional Media)
เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
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3. การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ให้สมาชิกภายใต้
แนวคิด Happy Today Happy Retiree โดย กบข. มีแผน
ที่ จ ะจั ด หาสวั ส ดิ ก ารหรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้ า นนวั ต กรรม
การเงินใหม่ๆ ให้กับสมาชิกเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์
ครอบคลุมทั้งในระหว่างการรับราชการและภายหลังเกษียณ
อายุราชการ

ยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน
กบข. มีเป้าหมายในการลงทุนที่มุ่งสร้างผลตอบแทน
ระยะยาวที่พอเพียงให้แก่สมาชิก โดยคำ�นึงถึงการลดความ
ผันผวนของผลตอบแทนในระยะสัน้ ควบคูไ่ ปด้วย จึงมีแผนงาน
ที่จะทบทวนสัดส่วนการลงทุนของพอร์ตการลงทุนและมีแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากใน
ปัจจุบัน กบข. มีการขยายสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
เพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้ยังมีแผนงานการนำ�หลักการลงทุน
อย่างรับผิดชอบ (ESG) มาบูรณาการในกระบวนการตัดสินใจ
ลงทุ น เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสที่ จ ะได้ รั บ ผลตอบแทนที่ มั่ น คงใน
ระยะยาว

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานองค์กร
การบริหารงานองค์กรของ กบข. ต้องการมุง่ สูก่ ารเป็น
องค์กรดิจิตอล (Digital Organization) โดยมีแผนงานที่จะ
นำ�เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำ�งานมากขึ้นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และลดการใช้ทรัพยากรอันนำ�ไปสูก่ ารลดต้นทุน
การดำ�เนินงานในทีส่ ดุ และเพือ่ รองรับการเป็นองค์กรดิจติ อล
จึงได้มีแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและความรอบรู้
เท่าทันเทคโนโลยี สามารถนำ�เทคโนโลยีมาปรับปรุงการทำ�งาน
และช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งมอบบริการที่ดียิ่งขึ้น
สำ�หรับสมาชิก
กบข. มุง่ มัน่ บริหารกองทุนให้เติบโตอย่างแข็งแรงและ
มั่นคง ด้วยความโปร่งใส เพื่อให้สมาชิกมั่นใจในการบริหาร
งานของ กบข. รวมทั้งได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่
เหมาะสมเพื่อนำ�มาซึ่งความพึงพอใจของสมาชิก
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คุณวิทัย กล่าวถึงแนวคิดในการ
ทำ�งานว่า “ผมเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
นั่นคือ การทำ�งานในทุกมิติจะมีการ
พั ฒ นาไปสู่ สิ่ ง ที่ ดี ขึ้ น กว่ า เดิ ม อย่ า งมี
นัยสำ�คัญ และทุกคนพร้อมใจทำ�งาน
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับที่ผม
วางไว้ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์
กับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น สมาชิก พนักงาน
และสำ�นักงานโดยรวม” คุณวิทัยเชื่อว่า
ประสบการณ์ ทำ � งานที่ ผ่ า นมาโดย
เฉพาะการผลักดันการทำ�งานในระดับ
นโยบายและการทำ � งานแบบลงราย
ละเอี ย ดกั บ ที ม งานจะช่ ว ยขั บ เคลื่ อ น
กบข. ให้เติบโตอย่างแข็งแรงและมั่นคง
สำ�หรับปัจจัยท้าทายที่ กบข.
จะต้องเผชิญในยุคปัจจุบันหนีไม่พ้น
เรื่องสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนที่
มีความผันผวน และการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Disruption) ซึ่งคุณวิทัยตระหนักดีใน
เรือ่ งดังกล่าว จึงมอบหมายให้ส�ำ นักงาน
ติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
วิเคราะห์สถานการณ์อย่างรัดกุม ให้มี
การปรั บ เปลี่ ย นแผนการทำ � งานให้
สอดคล้อง ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งจะริเริ่มแผนการทำ�งานใหม่ๆ
เพื่อให้สมาชิกเกิดความมั่นใจ และ
ไว้วางใจว่า กบข. จะดูแลเงินของ
สมาชิกให้ได้รับผลตอบแทนตามที่ต้ัง
เป้าหมายไว้อย่างแน่นอน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Science in Finance, Drexel University, USA
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.)
รุ่นที่ 17 ศาลยุติธรรม
หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5
Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 7 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
The Executive Program for Senior Management (EX-PSM)
รุ่นที่ 3 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
Financial Executive Development Program (FINEX)
รุ่นที่ 17 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ประวัติการทำ�งาน

2561 – ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
2559 – 2561 รองผู้อ�ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุน
และบริหารการเงิน
2560 – 2561 รักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2560 – 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจ สำ�นักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล
2560 – 2561 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำ�กัด
2558 – 2559 รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
และภาครัฐ
2554 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์
จำ�กัด (มหาชน)          
2553 – 2554 รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
2550 – 2553 กรรมการ บริษัทจัดการกองทุนนครหลวงไทย จำ�กัด
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MUST READ

ความผันผวนของเรา ไม่เท่ากัน

ถ้าชีวิตคือความไม่แน่นอน #การลงทุนก็เช่นกัน เพราะเมื่อขึ้นชื่อว่า “การลงทุน” แทบ
จะไม่มีใครกล้ารับประกันได้เลยว่า จะได้อัตราผลตอบแทนเท่าไรจากการลงทุนนั้นๆ (ทำ�ได้ดีที่สุดก็
เพียงแค่การคาดการณ์ ซึ่งอาจจะถูกหรือผิดก็ได้) เพราะฉะนั้นถ้าตั้งใจจะลงทุน ไม่ว่าจะเป็น
การลงทุนแบบไหนก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับมือเอาไว้ คือ ความไม่แน่นอน ซึ่ง
ในการลงทุนเราจะเรียกความไม่แน่นอนนี้ว่า “ความผันผวน”
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ในข้อแรกของบทความเรื่อง Volatility: 10
Key Messages for Investors โดย Fidelity
Worldwide Investment หรือ บัญญัติ 10 ประการ
ที่ผู้ลงทุนควรรู้เกี่ยวกับความผันผวน (แปลและเรียบ
เรียงโดย อาทิตย์ ทองเจริญ ฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
จำ�กัด) จึงเป็นคำ�แนะนำ�ให้ “ยอมรับว่าความผันผวน
เป็นเรื่องปกติและเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน”
“คุณไม่สามารถจะหลีกหนีความผันผวนใน
ตลาดการเงินไปได้ไม่ว่าจะพยายามมากสักเพียงใด
เพราะตลาดมั ก จะมี ก ารแปรผั น ไปตามสภาวะ
เศรษฐกิจ การเมือง หรือปัจจัยต่างๆ นอกเหนือการ
ควบคุมของผู้ลงทุน ดังนั้น สิ่งที่สำ�คัญคือต้องทำ�ใจ
ยอมรับความผันผวนที่จะเกิดขึ้นให้ได้ ซึ่งหากยอมรับ
ว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงความผันผวนได้แล้ว เมื่อเกิด
ความผันผวนขึ้นมาจริงๆ ก็จะทำ�ให้ไม่ตื่นตระหนก
และจะมี ก ารตอบสนองต่ อ สภาพตลาดได้ อ ย่ า งมี
เหตุมีผลมากขึ้นโดยใช้มุมมองในระยะยาว และไม่
ใช้อารมณ์ หรื อ ความแตกตื่นตัดสินใจไปตามภาวะ
ตลาด”
อย่างไรก็ตาม โดยธรรมชาติของสินทรัพย์
แต่ ล ะประเภทจะมี ค วามผั น ผวนของผลตอบแทน
หรือ ความเสี่ยงไม่เท่ากัน
หากไล่เรียงลำ�ดับการลงทุนในสินทรัพย์ 4
ประเภท ที่คุ้นเคยกันดี ได้แก่ เงินฝาก พันธบัตร
หุ้นไทย และทองคำ�... เงินฝากและพันธบัตรจะเป็น
สินทรัพย์ที่ผลตอบแทนมีความผันผวนตํ่าที่สุด ขณะ
ที่หุ้นจะมีความผันผวนมากที่สุด

ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนในแต่ละ
ประเภทของสินทรัพย์
สินทรัพย์

ความผันผวน (Standard Deviation)

เงินฝาก

1.90%

พันธบัตร

1.89%

หุ้น

27.49%

ทองคำ�

15.10%

ที่มา : งานวิจัยเรื่อง การจัดสรรการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ
โดย ฉัตรชัย สิริเทวัญกุล และ ปริยดา สุขเจริญสิน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นอกจากนี้ ถ้าเปรียบเทียบหุ้นไทย (ซึ่งอาจจะ
รวมทั้งหุ้นในตลาดเกิดใหม่) จะพบว่า มีความผันผวน
สูงมากกว่าหุ้นในประเทศพัฒนาแล้วอย่างเห็นได้ชัด
โดยดูได้จากสถิติผลตอบแทนจากการลงทุนใน SET
Index ของไทย กับ S&P500 ของสหรัฐอเมริกา
(ข้อมูลจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส
จำ�กัด)
ตลอด 43 ปีของประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทย
มีอยู่ 19 ปีที่ผลตอบแทนเป็นลบ และใน 19 ปีนี้ ยัง
มีอยู่ 4 ปี ที่ผลตอบแทนติดลบมากกว่า 40% ใน
ขณะที่อีก 24 ปีมีผลตอบแทนเป็นบวก โดยมี 8 ปี
ที่ผลตอบแทนบวกมากกว่า 40% เพราะฉะนั้นถ้า
คิดเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยยิ่งต้องเตรียมใจรับ
ความผันผวนให้มากกว่าปกติ เพราะเวลาตลาดลง
ก็จะลงแรง และเวลาที่ตลาดบวกก็จะบวกแรงเช่น
เดียวกัน
ต่างจาก S&P500 ที่จะมีเพียง 1 ปี ใน
ประวัติศาสตร์ 90 ปีที่ติดลบมากกว่า 40% และก็มี
เพียง 3 ปีที่บวกมากกว่า 40% โดยที่ส่วนใหญ่จะมีผล
ตอบแทน 10 - 20% ทำ�ให้นักลงทุนไม่ต้องตื่นเต้นกับ
ความผันผวนของผลตอบแทนมากเท่ากับตลาดหุน้ ไทย
GPF JOURNAL
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อย่างไรก็ตาม ประภาส ตันพิบลู ย์ศกั ดิ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทาลิส จำ�กัด เชื่อว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้า ตลาดหุ้น
ไทยจะไม่เจอกับความผันผวนรุนแรงอย่างที่ผ่านมา
อีก โดยเฉลี่ยแล้วน่าจะให้ผลตอบแทนได้ปีละ 8%
นอกจากนี้ ความผันผวนที่ไม่เท่ากันของ
สินทรัพย์แต่ละประเภท หุ้นแต่ละประเทศ ทำ�ให้
ไม่มีสินทรัพย์ใดที่ให้ผลตอบแทนเป็นที่ 1 ตลอดกาล
แต่จะดีและแย่สลับกันไป

จากตารางผลตอบแทนจากการลงทุนสินทรัพย์
ประเภทต่างๆ ในประเทศต่างๆ ย้อนหลัง 17 ปี
นอกจากจะเห็นว่า ไม่มีใครทำ�ผลตอบแทนได้คงที่มา
ตลอดแล้ว ยังจะพบว่า ถ้าเราสามารถทนรับความ
ผันผวนในแต่ละปีของตลาดหุ้นไทยได้ จะให้ผล
ตอบแทนที่น่าสนใจ เพราะหากลงทุนต่อเนื่องถึง
15 ปี จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยมากกว่า 15% ต่อปี
มากกว่าตลาดหุ้นประเทศที่เหลือ

ตารางผลตอบแทนการลงทุนย้อนหลัง 17 ปี 3 เดือน ผลตอบแทนสูงสุดถึงต่ำ�สุด

ตารางผลตอบแทนต่อปีจากการลงทุนย้อนหลัง

ที่มา : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำ�กัด
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เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เอาชนะความผันผวนของตลาดหุ้นได้ คือ ระยะเวลาใน
การลงทุน นอกจากนี้ ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยลดความผันผวนของการลงทุนมาได้ นั่นคือ
การกระจายการลงทุน ซึ่งเป็นการอาศัย “ความไม่เท่ากันของความผันผวน” ให้เป็น
ประโยชน์

10 เรื่องที่นักลงทุนควรรู้เกี่ยวกับ “ความผันผวน”
1. ยอมรับว่าความผันผวนเป็นเรื่องปกติและเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน
2. ในระยะยาวแล้ว ความเสีย่ งของหุน้ ก็มกั จะให้ผลตอบแทนทีส่ มเหตุสมผล
และสูงกว่าสินทรัพย์อื่นๆ แม้ว่าในระยะสั้น ราคาหุ้นอาจจะมีการแกว่ง
ตัวขึ้นหรือลงได้อย่างมาก  
3. การปรับฐานของตลาดหุ้น (หรือ ช่วงที่ตลาดอยู่ในขาลง) อาจเป็นโอกาส
ที่น่าสนใจในการเข้าลงทุน เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเมื่อ
ตลาดฟื้นตัวกลับขึ้นมา  
4. พยายามเลี่ยงการจับจังหวะในการเข้าและออกจากตลาด เพราะอาจจะ
พลาดโอกาสที่จะเข้าลงทุนในช่วงที่ตลาดกำ�ลังฟื้นหรือพลาดโอกาสที่จะ
เข้าซื้อหุ้นในราคาที่น่าสนใจ  
5. การทยอยเข้าลงทุนเป็นประจำ�และสมา่ํ เสมอ (Dollar Cost Average) จะ
ส่งผลบวกต่อการลงทุน ไม่ว่าจะต้องการลงทุนในระยะเวลาสั้นหรือยาว  
6. การกระจายความเสี่ยงช่วยลดความผันผวนของผลการดำ�เนินงาน
7. ลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพดี ปันผลสูง เพื่อสร้างรายได้ประจำ�  ในภาวะที่
ตลาดมีความผันผวน นอกจากนี้ ราคาหุ้นของบริษัทกลุ่มนี้ก็มักจะมี
ความผันผวนที่ตํ่ากว่ากลุ่มอื่นๆ
8. นำ�เงินรายได้ที่ได้รับมาไปลงทุนต่อเพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น เมื่อได้รับ
เงินปันผลมาจากบริษัทที่เราลงทุน
9. อย่าหวั่นไหวไปตามภาวะตลาด หรือปล่อยให้ความผันผวนในภาวะ
ตลาดมาบดบังปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงของสินทรัพย์ที่เราลงทุน ซึ่งอาจจะ
ทำ�ให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้
10. การลงทุนแบบเชิงรุก (Active) ยังคงเป็นวิธีการลงทุนที่ให้ผลตอบแทน
ได้ดี ในช่วงที่ภาวะตลาดมีความผันผวน การลงทุนตามดัชนี (Passive)
ก็จะมีความผันผวนไปตามตลาดนั้นๆ แต่การลงทุนแบบ Active อาจมี
การคัดเลือกหุ้นเป็นรายตัวที่จะช่วยทำ�ให้การลงทุนนั้นๆ มีความผันผวน
ตํ่ากว่าหรือเอาชนะตลาดโดยรวมได้
ที่มา : บทความ Volatility: 10 Key Messages for Investors โดย Fidelity Worldwide Investment
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wow

แนะนำ� INVESTORY
พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทีมงานได้
มีโอกาสไปเยี่ยมชม INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้
การลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับ
เป็ น แหล่ ง ความรู้ ท างการเงิ น และการลงทุ น ที่ น่ า
สนใจมาก วันนี้ จึงขอนำ�ข้อมูลการไปเยี่ยมชมครั้งนั้น
มาเล่าสู่กันฟังในคอลัมน์ WOW ฉบับนี้นะคะ
INVESTORY พิพธิ ภัณฑ์เรียนรูก้ ารลงทุน เปิดให้บริการในวันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา 09.30 -19.00 น.
โดยจะหยุดในวันจันทร์ และวันหยุดตามเทศกาล มีค่าเข้าชมท่านละ 100 บาท แต่หากเป็นเด็ก นักเรียน นักศึกษา
(ไม่เกินระดับปริญญาตรี) พระภิกษุ สามเณร และนักบวช ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และผู้พิการ จะได้รับการยกเว้น
ค่าเข้าชมค่ะ
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เมือ่ เดินทางไปถึง ท่านจะต้องแจ้งเจ้าหน้าทีท่ เ่ี คาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์ ชำ�ระค่าเข้าชม ลงทะเบียนก่อนการชม
จากนั้ น จะมี เจ้ า หน้ า ที่ คอยอำ � นวยความสะดวกให้กับ ท่าน
ตลอดการเข้าชมเลยค่ะ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การ
ลงทุน ถูกออกแบบมาในลักษณะ Discovery Museum  ที่
ไม่ใช่เพียงแค่จัดแสดงบอร์ดนิทรรศการหรือวิดีทัศน์เท่านั้น
แต่สื่อที่ใช้จะมีลักษณะ Interactive แฝงอยู่ด้วย
ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้และฝึกฝนวิธีกำ�จัด Money
Monsters ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นศัตรูร้ายทางการเงิน ใน
ขณะที่ SET Heroes จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ที่
คอยเสริมความรู้และทักษะทางการเงินให้กับท่าน เพื่อทำ�ให้
ท่านต่อสู้เพื่อเอาชนะ Money Monsters ได้สำ�เร็จ โดยมีเป้า
หมายสำ�คัญคือ การมีอิสรภาพทางการเงิน
เริ่มแรก ท่านจะได้ทำ�ความรู้จัก Money Monsters และ SET
Heroes และสถานการณ์คับขันทางการเงิน ผ่านภาพยนตร์สั้น จากนั้นจะ
มีเกมต่างๆ ให้ทา่ นประลองความคิดและฝีมอื ในการบริหารจัดการสินทรัพย์
พร้อมทั้งมีโปรแกรมประมาณการเงินที่ท่านพึงมี เพื่อให้สามารถใช้ชีวิต
ได้อย่างสะดวกสบาย หากทำ�ประมาณการแล้ว เงินไม่พอ โปรแกรมจะ
แนะนำ�แนวทางและวิธีการในการบริหารเงินและการลงทุนให้กับท่าน
ข้อมูลทุกอย่างจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของท่าน ดังนั้น แนะนำ�ให้
ท่านลงทะเบียนก่อนการเข้าชมนะคะ เพราะข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการชม
พิพิธภัณฑ์จะถูกส่งไปยัง email ที่ท่านได้ทำ�การลงทะเบียนเอาไว้นั่นเอง
การเข้าชมใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 2 ชั่วโมงครึ่งค่ะ ข้อมูลเพิ่มเติมที่
www.set.or.th/INVESTORY
ในบริเวณใกล้กัน ยังมีห้องสมุดมารวย ที่มีหนังสือมากมาย โดยมี
หนังสือที่เกี่ยวกับการบริหารเงินและการลงทุน มากกว่า 20,000 รายการ
ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อยืมหนังสือไปอ่านข้างนอก หรือหาก
ไม่สะดวกเรื่องการเดินทาง ก็สามารถสมัครแบบดิจิทัล เพื่ออ่านหนังสือ
ออนไลน์ได้ดว้ ย ห้องสมุดเปิดให้บริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 08.30 – 21.00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมที่  www.maruey.com
การไปเยี่ยมชม INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ในครั้งนี้ นอกจากจะทำ�ให้เข้าใจเรื่องการบริหาร
เงินและการลงทุนแล้ว ยังทำ�ให้ตระหนักรู้เป้าหมายทางการเงินที่แท้จริงของตนเองอีกด้วย ทีมงานจึงอยากแนะนำ�
ท่านสมาชิกให้หาโอกาสไปเยี่ยมชมให้ได้ค่ะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ
GPF JOURNAL
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ACTIVITIES

กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จังหวัดกำ�แพงเพชร
กบข. จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว จ.กำ�แพงเพชร
ประกอบด้วย การทำ�กาแฟสด บราวนี่ แซนวิชทูน่า หมูหยองนํ้าพริกเผา ทาโกะยากิ และสบู่สมุนไพร

กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จังหวัดเชียงใหม่
กบข. จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จ.เชียงใหม่
ประกอบด้วย การทำ�กาแฟสด สลัดโรลและแซนวิช ขนมโตเกียวและทองม้วนสด เต้าฮวยเมลอนและสาคู
แคนตาลูปนมสด และกระเป๋าสตางค์ผ้า
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คลินิก
ประกันภัย

โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

ดูแลสุขภาพกันแล้ว อย่าลืม! เตรียมประกันชีวิตและสุขภาพไว้ หากเจ็บป่วยจะได้มีตัวช่วยค่ารักษาพยาบาล
GPF JOURNAL
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HOT NEWS

ไทยรัฐ
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25 เมษายน 2561 หน้า 8
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มติชน

5 พฤษภาคม 2561 หน้า 12
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INTERVIEW

คอลัมน์ Interview   ได้รวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับการใช้บริการ กบข. โดยครั้งนี้สมาชิก
แต่ละท่านจะมาร่วมบอกเล่าข้อคิด และแบ่งปันประสบการณ์การใช้บริการต่างๆ  ติดตามอ่านได้เลยค่ะ

บริการออมเพิ่ม
คุณสันติ สุคันธวงค์
ตำ�แหน่ง : นักกฎหมายกฤษฎีกาชำ�นาญการ
หน่วยงาน : สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผมเริ่มออมเพิ่มกับ กบข. โดยค่อยๆ ปรับเพิ่มอัตราเงินออม
ทุกปีๆ ละ 3% ตามเงินเดือนที่ปรับเพิ่มขึ้น จนออมเพิ่มครบ 12% เพราะ
เชื่อว่า การออมต้องอาศัยระยะเวลานานเพียงพอ โดยดอกเบี้ยทบต้น
จะช่วยเพิ่มพูนเงินออมในอนาคต เช่น สมาชิกคนที่ 1 ออมเงินปกติ 3%
สมาชิกคนที่ 2 ออมเงินเพิ่มอีก 12% เมื่อเกษียณอายุราชการ สมาชิก
คนที่ 2 จะมีเงินออมกับ กบข. มากกว่าสมาชิกคนแรก 3 เท่า นอกจากนี้
เงินออมเพิ่มจะได้รับการยกเว้นภาษี
ฝากถึงเพือ่ นสมาชิกให้เริม่ ต้นออมเพิม่ กับ กบข. เพือ่ เป็นการสร้าง
วินัยในการออม เพราะยิ่งเริ่มต้นออมเร็ว ระยะเวลาออมนานเพียงพอ
และรวมกับผลตอบแทนจากการลงทุนของ กบข. พลังของดอกเบี้ยทบ
ต้นจะช่วยทวีคูณเงินออมของสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
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แผนสมดุลตามอายุ
พ.ต.ต.สถาพร ภู่ระหงษ์
ตำ�แหน่ง : สารวัตร กองกำ�กับการ 1
หน่วยงาน : กองบังคับการปราบปรามการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโนยี (บก.ปอท.)

ผมสนใจศึกษาหาความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน โดยมี
เป้าหมายหลัก คือ การเกษียณสุข โดยเริ่มจากการออมให้ไว และเข้าใจ
เลือกแผนการลงทุน ผมจึงตัดสินใจออมเพิ่มกับ กบข. และเปลี่ยนแผน
การลงทุนเป็นแผนสมดุลตามอายุ เนื่องจากแผนนี้จะลงทุนในสินทรัพย์
เสี่ยงสูงเมื่อสมาชิกมีอายุน้อย ทำ�ให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี   และ
จะปรับลดปริมาณสินทรัพย์เสี่ยงลงเมื่อสมาชิกอายุมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการลดความเสี่ยงในการลงทุนเมื่อใกล้เกษียณ  
ฝากถึงเพื่อนสมาชิกให้วางแผนบริหารเงินออม กบข. โดยเปลี่ยน
แผนการลงทุน และออมเพิ่มให้มากขึ้น เพราะถ้าเราเริ่มต้นออมเงินเร็ว
เราก็จะมีเงินออมเพียงพอสำ�หรับยามเกษียณแน่นอนครับ  

บริการ GPF Service
นายวิชญ์พล รอดอยู่
ตำ�แหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน่วยงาน : วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ผมใช้บริการ GPF Service เป็นประจำ�ครับ ส่วนใหญ่จะใช้ผ่าน
บริการผ่าน Mobile Applicaton เพราะสะดวก รวดเร็ว และใช้งาน
ง่าย โดยเมนูที่เข้าใช้บ่อย คือ เมนู “ยอดเงินปัจจุบัน” ทำ�ให้ทราบราย
ละเอียดของจำ�นวนเงินแต่ละประเภท และติดตามสถานะการนำ�ส่งเงิน
สะสม ทำ�ให้ผมสามารถวางแผนการบริหารเงินออมสำ�หรับวันเกษียณได้
นอกจากนี้ ผมสามารถแจ้งความประสงค์ออมเพิ่ม เปลี่ยนแผนการลงทุน
และแก้ ไขข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลได้ ด้ ว ยตนเองผ่ า นสมาร์ ท โฟนได้ เ ลยครั บ
สมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลบริการ กบข. ได้ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th
หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของ กบข. ที่น่าสนใจได้ที่เฟซบุ๊ก โดยสแกน QR Code และ
กด “ถูกใจ (Like)” แฟนเพจนะคะ
QR Code
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QUESTION

ร่วมสนุกตอบคำ�ถาม
“กิจกรรมสำ�รวจความคิดเห็นสมาชิก
เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพออนไลน์
สมาชิกสามารถโหวตเลือกหลักสูตร
ที่น่าสนใจได้กี่หลักสูตร?”

ส่งคำ�ตอบมาที่
E-mail : pr@gpf.or.th
ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561
ทีมงานจะสุ่มจับรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบ
คำ�ถามเพื่อรับสมุดโน๊ต 10 รางวัล
(การตัดสินของ กบข. ถือเป็นที่สิ้นสุด)

