วารสาร กบข.
Feb 2021

ใบแจงยอดเง�น
สมาช�ก กบข.
“ประโยชนที่มากกวาใชยื่นภาษ�”

รวมคำถามยอดฮิต
เกี่ยวกับใบแจงยอดเง�นสมาชิก กบข.

วางแผนภาษีดี
แบบมีเปาหมาย

มุมมองการลงทุนไตรมาส 1/64
ผานสายตา กบข.
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Deal 4 You

จัดหองนอนเสร�มดวงความรัก
กับ Index Livingmall สไตลคนมีคู

ใบแจงยอดเง�นสมาชิก กบข.
“ประโยชนที่มากกวาใชยื่นภาษี”

วางแผนภาษีดี
แบบมีเปาหมาย

ลงทุนลงทุน

มุมมองการลงทุนไตรมาส 1/64
ผานสายตา กบข.

Wow

5 ภาพยนตรนาดู
ในเทศกาลตรุษจ�น

6 ขั้นตอน
การทิ�งหนากากอนามัยอยางถูกว�ธี

คุยกับกองบรรณาธิการ

รวมคำถามยอดฮิต
เกี่ยวกับใบแจงยอดเง�นสมาชิก กบข.

วารสาร กบข.
Feb 2021

ใบแจงยอดเง�น
สมาช�ก กบข.
“ประโยชนที่มากกวาใชยื่นภาษ�”

รวมคำถามยอดฮิต
เกี่ยวกับใบแจงยอดเง�นสมาชิก กบข.

วางแผนภาษีดี
แบบมีเปาหมาย

มุมมองการลงทุนไตรมาส 1/64
ผานสายตา กบข.

FEBRUARY 2021
กาวเขาสูเดือนแหงความรักทีไร… ก็เปนฤดูกาลแหง
การรับใบแจงยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปดว ยเชนกัน สำหรับ
ทานใดที่ไดรับแลวก็อยาลืมทำความเขาใจขอมูลในสวนตาง ๆ
ของเอกสาร เพราะใบแจงยอดเงิน มิใชเพียงเอกสารที่ทำหนาที่
แสดงยอดเงินของสมาชิก ณ สิ้นป เพื่อใชประกอบการยื่นภาษี
เทานั้น แตยังสามารถใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนทาง
การเงินเพื่อใหมีเงินเพียงพอใชในวัยเกษียณไดอีกดวย
สำหรับสมาชิกที่ติดตามความเคลื่อนไหวการลงทุน
อยางตอเนื่อง วารสาร กบข. ฉบับนี้ไดนำมุมมองการลงทุนผาน
สายตา กบข. ในไตรมาสที่ 1/64 มาใหไดติดตามอานกันใน
คอลัมน ลงทุนลงทุน
ทายนี้...ในชวงเทศกาลแหงความรักที่หลาย ๆ คน
อาจกำลังเตรียมวางแผนฉลองชวงเวลาอันหวานชืน่ กันอยู ก็อยาลืม
รักตัวเองดวยการเตรียมวางแผนภาษีเพื่อใชสิทธิประโยชนทาง
ภาษีตามที่กฎหมายกำหนดไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเพื่อน
คูค ดิ พรอมแลวทีจ่ ะใหคำแนะนำคุณในคอลัมน Money Buddy
และพบกับอีกหลายหลายเรื่องราวที่นาสนใจไดใน
วารสาร กบข. ฉบับตอไป...
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
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คำถามยอดฮิต

เกี่ยวกับ

ใบแจงยอดเง�น
สมาช�ก กบข.

3

ว�ธีการดาวน โหลดใบแจงยอดเง�นผานชองทางไหน
ทำอยางไร ?
คำตอบ:
สมาชิกดาวนโหลดใบแจงยอดเงินป 2563 ไดผา น 3 ชองทาง คือ

1
2
3

My GPF Application
My GPF Website
Line กบข. @GPF Community

ซึง่ สามารถดำเนินการตามขัน้ ตอนนี้

ชองทางที่ 1: My GPF Application
1. คลิกทีเ่ มนู “บัญชีของฉัน”
2. เลือก “ดาวนโหลด / e-Statement”
3. เลือก “ขอสำเนาใบแจงยอดเงิน”
4. คลิกที่ “ดาวนโหลดใบแจงยอดเงิน”

หลังจากที่ กบข. ไดจัดสงใบแจงยอดเง�นสมาช�ก กบข.
ประจำป 2563 ผานชองทางตาง ๆ แลว พบวามีคำถามเกี่ยวกับ
ใบแจงยอดเง�นสมาช�ก กบข. ที่นาสนใจ ซ�่งสมาช�กหลาย ๆ ทาน
ก็อาจอยากทราบคำตอบ คอลัมน GPF EXPERIENCE ฉบับนีจ้ ง�
ขอรวบรวมคำถามยอดฮิตที่สมาช�กสอบถามกันเขามาเปนจำนวน
มาก มาใหอานกันไดเลย…

1

ชองทางที่ 2 : My GPF Website
เขาไปที่ https://mygpf.gpf.or.th
1. คลิกที่ “บัญชีของฉัน”
2. คลิกที่ “ขอสำเนาใบแจงยอดเงิน”
3. คลิกเลือกปของใบแจงยอดเงินทีส่ มาชิกตองการขอมูล

ชองทางที่ 3 : LINE กบข. @gpfcommunity
คลิกที่ เมนู "ดาวนโหลดใบแจงยอดเงิน"

รหัสผานในการเปดใบแจงยอดเง�นคืออะไร ?

คำตอบ:
การเปดไฟลใบแจงยอดเงินสมาชิกจะตองใสรหัสผานตามรูปแบบ
วัน 2 หลัก เดือน 2 หลัก ป 4 หลัก (ddmm25yy) เชน วันเกิดของทาน 5
มกราคม 2528
dd : 05
mm : 01
25yy : 2528
รหัสเปดดูใบแจงยอดเง�น คือ 05012528
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อีเมลที่เคยแจงไวมีการเปลี่ยนแปลง หร�อ
อีเมลผิด จะทำอยางไร กบข. จะจัดสง
ใบแจงยอดเง�นใหใหมไดหร�อไม ?
คำตอบ:

สมาชิกสามารถเขาไปเปลี่ยนแปลงหรือแกไขอีเมลไดผานแอป
กบข. ทีช่ อ่ื My GPF หรือทีเ่ ว็บไซด My GPF Website โดยเขาไปทีโ่ ปรไฟล
ของสมาชิกและดำเนินการไดทนั ที

4

ตัวเลขที่จะนำไปกรอกยื่นภาษ�อยูสวนใด
ของเอกสาร ?
คำตอบ:

ยอดเงินสะสมและเงินออมเพิ่มที่จะนำไปกรอกในการยื่นภาษีจะ
อยูในสวน เอกสารประกอบการยื่นแบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอกรม
สรรพากร ซึ่งจะแสดงอยูดานลางของใบแจงยอดเงิน ซึ่งระบุวา “กบข.
ขอรับรองวา บุคคลดังกลาวเปนสมาชิก กบข. ทีไ่ ดนำสงเงินสะสมเขากองทุน
ในระหวางป 2563 ซึ่งสามารถนำไปยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได
เปนจำนวนเงิน................ บาท”
นี่เปนเพียงสวนหนึ่งของคำถามที่สมาชิกมักถามกันเขามามาก
หากใครยังมีขอสงสัย สอบถามขอมูลไดที่ไลน กบข. เพียงกดเพิ่มเพื่อน
พิมพคน หา GPFcommunity จะมีเจาหนาทีค่ อยใหบริการตั้งแต 8 โมง
เชา ถึง 2 ทุม ทุกคำถามทีค่ ณ
ุ อยากรู ทีน่ ม่ี คี ำตอบ! ...
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จัดหองนอนเสร�มดวงความรัก
กับ Index Livingmall สไตลคนมีคู
การจัดวางเตียงนอน

ควรเวนระยะหางของเตียงทั�งสองฝงออกจากผนังใหเทากัน โดยไมใหดานใดดานหนึ่ง
ติดผนังเด็ดขาด เพราะจะทำใหช�ว�ตคูเกิดความบาดหมาง ความรักระหองระแหง
ขนาดเตียงนอนตองพอเหมาะกับหองนอน เพราะเตียงนอนที่เล็กเกินไปจะใหคูรักเกิด
ความขัดแยง กระทบกระทั�งกันงาย สวนเตียงนอนที่ใหญเกินไปจะทำใหความรักหางเหิน
ขาดความแนบแนนใกลช�ด

โทนสีหอง

โทนสีที่เกื้อหนุนความรักนั�น ควรใชโทนสีออน ๆ นวลตา สำหรับทาสีหองนอน
รวมไปถึงสีสันของขาวของเคร�่องใชภายในหองนอนดวย เชน ผาปูที่นอน ปลอกหมอน
ผาหม เปนตน
การใชโทนสีออน ๆ จะใหความรูสึกผอนคลาย นุมนวล อบอุนดีตอช�ว�ตคู เพราะ
ตามหลักฮวงจุยหองนอนเช�่อวาสีเขม ๆ ทึบ ๆ จะทำใหความรักหอเหี่ยว ไมสดช�่น และอาจ
ทำใหมีเหตุตองเลิกรากับคนรักไป

หลีกเลี่ยงเฟอรนิเจอรเหลี่ยมมุม

เฟอรนิเจอรตาง ๆ ที่ใชในหองนอนของคูรัก ควรเลือกใชช�้นที่เปนโคงมน มีขอบ
เหลี่ยมมุมนอยที่สุด เพราะนอกจากจะชวยลดการเกิดอุบัติเหตุในหองนอนแลว ตามความเช�่อ
ของหลักฮวงจุยเช�่อวาขอบเหลี่ยมมุมที่แหลมคมนั�น อาจสงผลใหผูอยูอาศัยทะเลาะว�วาท
พูดจาเสียดแทงกันและกัน สรางความขุนของหมองใจตอกันได
สำหรับสมาช�ก กบข. ที่อยากตกแตงหองนอนเพ�่อเสร�ม
ดวงความรัก ลองไปเลือกซ�้อสินคาที่ Index Livingmall หาก
ซ�้อสินคาครบ 5,000 บาท ข�้นไป ลดทันที 10%
รูอยางง�้แลว เขาแอป กบข. ใชสิทธิ์สวนลดไดทั�งประหยัด
เง�น แถมยังทำใหรักปงดวย …

*เง�่อนไขเปนไปตามที่กำหนด

ดาวน โหลด
My GPF Application
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ใบแจงยอดเง�น
สมาช�ก กบข.
“ประโยชนที่มากกวาใชยื่นภาษ�”

เว�
ย
น
กลับมาอีกครั�ง….สำหรับชวงเวลาในการรับใบแจงยอดเง�น กบข. ที่สมาช�กทุกทานรอคอย
เพ�อ่ ใชเปนเอกสารแนบประกอบนำไปยืน่ ขอลดหยอนภาษ�ประจำป แตนอกจากประโยชนของการนำไปใช

ในเร�อ่ งของภาษ�แลว ใบแจงยอดเง�น กบข. ยังมีประโยชนมากกวาทีห่ ลายคนคิด ซ�ง่ คอลัมนเร�อ่ งจากปก
ฉบับนี้ไดรับเกียรติจาก ม.ล.พัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ
สมาช�กสัมพันธ และกรรมการ กบข. ไดใหสัมภาษณกลาวถึงของประโยชนใบแจงยอดเง�น กบข.
ฝากถึงสมาช�กทุกทาน
ม.ล.พัชรภากร เทวกุล กลาววา ใบแจงยอดเงินสมาชิก
กบข. มีขอ มูลเงินทีน่ ำสงเขา กบข. ในทุกป นอกจากนีย้ งั มีรายละเอียด
จำนวนเงินที่รัฐสมทบดวย และที่สำคัญที่สุดจะแสดงใหเห็นผล
ประโยชนที่จะไดรับ จากการที่ กบข. นำเงินไปบริหารลงทุนให ซึ่ง
นอกเหนือไปจากผลประโยชนของการนำใบแจงยอดเงินมาใชยื่น
ลดหยอนภาษีเงิน ไดประจำปแลว ยังไดเห็น ความเคลื่อนไหว
ของเงินดวย
โดย ม.ล.พัชรภากรไดลงทะเบียนเพื่อรับ e-Statement
ผานทางอีเมล เมื่อ กบข. จัดสงใบแจงยอดเงินสมาชิก กบข.
เปนไฟล .pdf เวลาที่ไปยื่นลดหยอนภาษีออนไลนก็สามารถแนบ
ไฟลนี้ไดทันที

“อยากใหทุกคนเห็นความสำคัญของใบแจงยอดเง�น
สมาช�ก กบข. คือ ไมใชแคเอาไวยื่นแบบภาษ�เทานั�น
แตคือไดเห็นผลประโยชนจากการลงทุนของสมาช�ก
แตละทานเอง จ�งอยากใหพวกเราใหความสำคัญ”
ม.ล.พัชรภากร กลาวทิ้งทาย
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เรียกไดวา ใบแจงยอดเงินสมาชิก กบข. แสดงขอมูลรายละเอียด
ยอดเงิน ณ วันสิ้นป ทั้งเงินสะสมที่สมาชิกนำสง เงินที่รัฐสมทบให และผล
ตอบแทนจากการลงทุนจากที่ กบข. นำเงินทั้ง 2 สวนแรกไปลงทุนใหงอกเงย
เพิ่มคา นอกจากนี้ยังใชเปนขอมูลสำหรับลดหยอนภาษีประจำป และประกอบ
การวางแผนทางการเงินเพื่อใหมีเงินเพียงพอใชในวัยเกษียณไดอีกดวย
แตนอกจากใบแจงยอดเงินสมาชิกแลว ยังมีเอกสารแนบใบประมาณ
การยอดเงิน กบข. ดวย ซึ่งเอกสารฉบับนี้จะแสดงยอดเงินของทานที่อยูกับ
กบข. ณ ปจจุบัน และยอดเงินที่คาดวาจะไดรับ ณ วันเกษียณอายุราชการ
60 ป (กรณีทส่ี มาชิกเลือกรับบำนาญจากรัฐเทานัน้ ) ซึง่ กบข. มีขอ เสนอใหกบั
สมาชิก หากออมเพิม่ กับ กบข. ตามอัตราคำแนะนำ อาจทำใหยอดเงินทีค่ าดวา
จะไดรับ ณ วันเกษียณงอกเงยเพิ่มมากขึ้นไปอีก
สมาชิก กบข. หลายทานคงไดรับใบแจงยอดเงินประจำปกันแลว
สำหรับระยะเวลาที่แตละทานไดรับชาหรือเร็วแตกตางกันนั้นขึ้นอยูกับชองทาง
ที่ทานไดเลือกรับไว ซึ่งหากทานไดลงทะเบียนรับใบแจงยอดเงินในรูปแบบ
e-Statement ไว แนนอนวาทานจะไดรับบริการที่รวดเร็วกวาการจัดสงใน
รูปแบบเอกสาร
อยางไรก็ตาม กบข. ไดเปดใหบริการดาวนโหลดใบแจงยอดเงิน กบข.
พรอมกันทัว่ ประเทศแลวเมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2564 ทีผ่ า นมา ซึง่ สมาชิกสามารถ
ดาวนโหลดไฟลสำเนาใบแจงยอดเงินไดงาย ๆ ผาน 3 ชองทางออนไลน ไดแก
ชองทางที่ 1:
LINE กบข. (@gpfcommunity)
เลือกเมนู "ดูใบแจงยอดเงิน“
ชองทางที่ 2:
My GPF Website
คลิก https://mygpf.gpf.or.th
ชองทางที่ 3:
My GPF Application
เลือกเมนู "บัญชีของฉัน"
หรือ สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องใบแจงยอดเงิน
ไดท่ี LINE กบข. @gpfcommunity หรือ ศูนยบริการสมาชิก โทร. 1179
สำหรับรายละเอียดใบแจงยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำป 2563
สมาชิกสามารถรับชมไดที่คลิปวิดีโอนี้ ...

สแกนเพ�อ่ รับชม
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Money Buddy

โดย ศูนย ใหคำปร�กษาทางการเง�น

วางแผนภาษ� แบบมีเปาหมาย
ในชวงตนปหลายคนกระตือร�อรนที่จะยื่นแบบชำระภาษ�
ประจำป ซ�่งชวงนี้จะทำใหคุณเห็นวาปที่แลวทั�งปคาใชจายภาษ�รวม
ทัง� หมดเปนเทาใด อีกทัง� ยังเปนโอกาสดีทจ่ี ะเร�ม่ จัดระเบียบการเง�น
วางแผนภาษ�และวางแผนการเง�นดานตาง ๆ ของตัวเอง สำหรับ
บทความนี้มีแนวทางเบื้องตนในการวางแผนภาษ�มาฝากทุกทาน
โดยการวางแผนภาษ�นน�ั คือการใชสทิ ธิทางภาษ�อยางถูกตองตาม
กฎหมายซ�่งจะทำใหไมตองเสียภาษ�มากเกินความจำเปน
สำหรับว�ธกี ารวางแผนภาษ�นน�ั สามารถทำไดไมยาก โดย
เร�ม่ จากตองทำความเขาใจหลักการเบือ้ งตนก็เพ�ยงพอสำหรับการ
วางแผนภาษ�ของตัวเอง โดยมีสง�ิ ทีต่ อ งเขาใจ คือ (1) ประเภทของ
เง�นได (2) คาใชจายของเง�นไดแตละประเภท (3) รูสิทธิตาง ๆ ที่
สามารถนำมาลดหยอนได (4) เขาใจว�ธีการคำนวณภาษ� โดยเร�ม่
จากรวบรวมขอมูลรายไดที่ตองเสียภาษ�ทั�งหมด หักลบดวยคา
ใชจา ยตามประเภทเง�นได หลังจากนัน� หักดวยคาลดหยอนตาง ๆ จะ
ไดผลลัพธเปนเง�นไดสทุ ธิ ใหนำเง�นไดสทุ ธิน้ี มาคูณกับอัตราภาษ�
แบบขั�นบันไดก็จะไดจำนวนภาษ�ที่ตองเสียแลว

เง�นไดที่ตองเสียภาษ� - คาใชจายตามประเภทของเง�นได – คาลดหยอนตางๆ = เง�นไดสุทธิ
เง�นไดสุทธิ x อัตราภาษ�แบบขั�นบันได = ภาษ�ที่ตองเสีย
หากพิจารณาจากวิธกี ารคำนวณภาษี จะเห็นไดวา สิง่ ทีค่ ณ
ุ สามารถ
วางแผนลดเงินไดสุทธิได คือ คาลดหยอนตางๆ เชน คาลดหยอนสวนตัว
60,000 บาท คาลดหยอนคูส มรสอีก 60,000 บาท ถามีลกู สามารถหักคา
ลดหยอนไดอีกคนละ 30,000 บาท เปนตน โดยรายละเอียดและเงื่อนไข
ตาง ๆ สามารถศึกษาไดจากเว็บไซตสรรพากร (www.rd.go.th) ซึง่ แตละคน
จะสามารถใชสทิ ธิลดหยอนไดแตกตางกันตามเงือ่ นไขของตนเอง นอกจากนี้
ยังมีคาลดหยอนที่สงเสริมเพื่อใหมีการออมหรือการลงทุนระยะยาว โดย
สามารถนำมาเปนเงินเก็บเพือ่ ใหบรรลุเปาหมายการเกษียณ เชน เงินลงทุน

ตัวอยางสิทธิลดหยอนเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว
รายการหักลดหยอน/ยกเวน

ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เงินสะสมกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ (กบข.) เงินสะสมกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ (PVD)
คาเบีย้ ประกันบำนาญ อีกทั้งยังมีคาลดหยอนอื่น ๆ เชน ดอกเบี้ย
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย คาเบี้ยประกันกันชีวิต และคาเบี้ยประกัน
สุขภาพ ซึ่งคาลดหยอนเหลานี้ลวนแลวแตสงเสริมคุณภาพชีวิต
และความมั่นคงทางการเงินทั้งสิ้น ดังนั้นจึงไมควรมองขามการใช
สิทธิลดหยอนภาษีเหลานี้ ทัง้ นีค้ วรศึกษาเงือ่ นไขใหเขาใจกอนตัดสินใจ
ใชสทิ ธิเพือ่ ปองกันการผิดเงือ่ นไข หากผิดเงือ่ นไขนอกจากจะตองคืน
ภาษีที่เคยลดหยอนแลวยังตองเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มอีกดวย

จำนวนเง�นที่ใชสิทธิ

ผูมีเง�นได

60,000 บาท

คูสมรสที่ไมมีเง�นได
บุตร

60,000 บาท
30,000 บาท/บุตร
60,000 บาท/บุตรที่ 2 ข�้นไป
ที่เกิดตั�งแตป 2561
ตามจร�ง แตไมเกิน 60,000 บาท

คาฝากครรภและคลอดบุตร
คาอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา

30,000 บาท/บิดามารดาหนึ่งทาน
สำหรับตนเองและคูสมรสที่ไมมีเง�นได

เง�่อนไขสำคัญ*
สมรสจดทะเบียนเทานั�น
รายไดของบุตรไมเกิน 30,000 บาทในปภาษ�
เปนผูเยาวหร�ออายุไมเกิน 25 ป หากเกิน
20 ปตองเร�ยนอยูในระดับอุดมศึกษา
กรณีคลอดขามปใหลดหยอนตามปที่ใชสิทธิ
แตรวมกันไมเกินอัตราที่กำหนด
อายุ 60 ปข�้นไปและมีรายไดไมเกิน
30,000 บาทในปภาษ�
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ตัวอยางสิทธิลดหยอนเกี่ยวกับประกันช�ว�ต การออมและการลงทุน
รายการหักลดหยอน/ยกเวน

จำนวนเง�นที่ใชสิทธิ

เบี้ยประกันช�ว�ต

ตามจร�ง แตไมเกิน 100,000 บาท

กรมธรรมทใ่ี หความคุม ครองตัง� แต 10 ปขน้� ไป

เบี้ยประกันสุขภาพ

ตามจร�ง แตไมเกิน 25,0000 บาท

ยกเวนเบี้ยประกันสุขภาพ บิดามารดา

เง�นสะสมเขากองทุน สำรองเลี้ยงช�พ

เบี้ยตามจร�ง และเมื่อรวมทั�งบิดาและมารดา
ไมเกิน 15,000 บาท
รอยละ 15 ของเง�นไดพ�งประเมินที่ตองเสียภาษ�
แตไมเกิน 200,000 บาท
ตามจร�ง แตไมเกิน 500,000 บาท

เง�นสะสมเขา กบข.

ตามจร�ง แตไมเกิน 500,000 บาท

เมื่อรวมกับเบี้ยประกันช�ว�ตแลวไมเกิน
100,000 บาท
บิดาและมารดามีรายไดไมเกิน 30,000 บาท
ในปภาษ�
ยอดรวมของเบี้ยประกันบำนาญ เง�นสะสม
เขากองทุนสำรองเลี้ยงช�พ กบข. กองทุน
สงเคราะหครูโรงเร�ยนเอกชน และคาซ�้อ
หนวยลงทุน RMF SSF ตองไมเกิน
500,000 บาทที่กำหนด

เง�นสะสมเขากองทุนสงเคราะห
ครูโรงเร�ยนเอกชน
คาซ�้อหนวยลงทุน RMF

ตามจร�ง แตไมเกิน 500,000 บาท

คาซ�้อหนวยลงทุน SSF

รอยละ 30 ของเง�นไดพ�งประเมินที่ตอง
เสียภาษ� แตไมเกิน 200,000 บาท

เบี้ยประกันบำนาญ

รอยละ 30 ของเง�นไดพ�งประเมินที่ตอง
เสียภาษ� แตไมเกิน 500,000 บาท

สำหรับการใชสทิ ธิลดหยอนภาษีเกีย่ วกับเงินออมและเงินลงทุน มักจะ
มีคำถามวาควรจะตัดสินใจใชสิทธิลดหยอนแบบไหนจึงจะเหมาะสมนั้น จึงควร
ถามตัวเอง 2 คำถาม คือ (1) มีจดุ ออนอยูต รงไหนในแผนการเงินตนเอง? และ (2)
มีเปาหมายจะจัดการจุดออนอยางไร? ขอยกตัวอยางดังนี้ ถาคุณเปนหัวหนา
ครอบครัว ทุกคนในบานตางตองพึ่งพารายได แตคุณยังไมมีความคุมครองใด ๆ
หากเกิดเหตุไมคาดฝนและจากไปกอนวัยอันควร ทั้งครอบครัวก็จะไดรับความ
เดือดรอน ในกรณีเชนนีค้ ณ
ุ ควรพิจารณาเลือกทำประกันชีวติ ทีม่ ที นุ ความคุม ครอง
ชีวิตกอนเปนอันดับแรก ๆ เพื่อทำใหบรรลุเปาหมายการประกันภัย แถมยังได
ลดภาษี แตหากไมมคี นในครอบครัวทีพ่ ง่ึ พาคุณ ซึง่ แนนอนวาคุณตองพึง่ พาตนเอง
ในวัยหลังเกษียณ! ก็อาจเนนน้ำหนักใหความสำคัญไปยังเงินออมเพือ่ การเกษียณ
เชน เพิ่มจำนวนการนำสงเงินเขากองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (บริการ
ออมเพิ่มกับ กบข.) หรือเพิ่มเงินสงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หากมีเงินเหลืออีก
อาจเลือกลงทุนเพิ่มเติมในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมเพื่อ
การออม (SSF) หรือเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญเพิ่มเติมเพื่อจะมีเงิน
ออมไวใชในยามเกษียณมากขึ้น
ขอดีของการนำเงินออมและเงินลงทุนเพื่อใชสิทธิลดหยอนภาษีนั้น
นอกจากจะลดรายจายภาษีแลว ยังสามารถนำมาประกอบกับการวางแผนการ
เงินในมิติตาง ๆ ไดอีกดวย ไมวาจะเปนเปาหมายดานการวางแผนการเกษียณ
หรือการวางแผนประกันภัย ซึ่งการใชสิทธิตาง ๆ ที่กฎหมายกำหนดนี้จะทำให
การเงินในระดับบุคคลและระดับครอบครัวมีความมั่นคงมากขึ้นแลว ยังสงผล
ไปยังความมั่นคงทางการเงินของประเทศชาติไดอีกดวย
สำหรับสมาชิก กบข. ที่ตองการคำแนะนำเรื่องการบริหารจัดการ
การเงินสวนบุคคลตาง ๆ หรือตองการปรึกษาเรื่องการออมเพิ่มหรือการเลือก
แผนการลงทุน สามารถนัดหมายศูนยขอมูลการเงิน กบข. ไดที่ My GPF
Application เมนู “นัดหมายบริการขอมูลการเงิน” หรืออีเมล fa@gpf.or.th
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ลงทุนลงทุน

มองการลงทุนผานสายตา กบข.

ไตรมาส 1/64

ตราสารทุน

การปรับตัวของดัชนีหุนหลักไทย และตางประเทศ ระหวาง
วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 (แสดงผลเปนรอยละ
โดยคำนวณจากสกุลเง�นของดัชนี)

ในป 2563 ตลาดหุนสหรัฐฯ ผันผวนสูงสุดในรอบ 12 ป โดยดัชนี S&P500 ใหผลตอบแทน
ต่ำสุดในเดือนมีนาคม 2563 จากการเทขายสินทรัพยเสี่ยงในชวงโคว�ด-19 แพรระบาดทั�วโลกระลอก
แรก กอนจะฟ��นตัวกลับมาหลังจากความกังวลในตลาดเร�่มคลี่คลายลง และปรับข�้นอยางตอเนื่องในชวง
ปลายไตรมาส 2 - ไตรมาส 4 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดัชนี S&P500 ใหผลตอบแทน 16.26%
ในขณะที่ชวงระยะเวลาเดียวกันนี้ ดัชนีตลาดตราสารทุนเกิดใหม (MSCI EM) ใหผลตอบแทน 15.84%
สำหรับตลาดหุน ไทย ดัชนี SET Index ก็ไดรบั ผลกระทบเชนกัน โดยผลตอบแทนปรับตัวลดลง
สูจ ดุ ต่ำสุดในเดือนมีนาคม 2563 กอนจะฟ�น� ตัวอยางชา ๆ และปรับข�น้ อยางรวดเร�วในชวงปลายไตรมาส 4
หลังจากมีขา วความสำเร�จของการพัฒนาวัคซ�นปองกันโคว�ด-19 อยางไรก็ดี ตลอดทัง� ปทผ่ี า นมาผลตอบแทน
SET Index ยังคงลดลงอยูท ่ี -8.26% โดยหุน กลุม ธนาคารใหผลตอบแทนต่ำสุดอยูท ่ี -23.59% หุน กลุม
พลังงานใหผลตอบแทน -9.08% สวนหุน กลุม อาหารและเคร�อ่ งดืม่ ไดรบั ผลกระทบทีค่ อ นขางจำกัด และให
ผลตอบแทน -3.32% ณ 31 ธันวาคม 2563
สำหรับป 2564 กบข. มีมุมมองเช�งบวกอยางระมัดระวังตอตราสารทุนโลก รวมถึงตลาดหุน
พัฒนาแลว (DMEQ) และตลาดหุนเกิดใหม (EMEQ) เนื่องจากการฟ��นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังว�กฤต
โคว�ด-19
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ตราสารหนี้
ผลกระทบจากโคว�ด-19 ไดสงผลใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปของสหรัฐฯ
ปรับลดลงอยางมีนัยสำคัญจากระดับ 1.92% ตนป 2563 สูระดับ 0.91% ณ 31 ธันวาคม 2563
สอดคลองกับมาตรการของธนาคารสหรัฐฯ ทีป่ รับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายอยางรวดเร�วจนเหลือ 0-0.25%
กอปรกับการอัดฉีดสภาพคลองปร�มาณมหาศาลผานการเขาซ�อ้ สินทรัพย (Quantitative Easing – QE)
ในไตรมาส 4 แนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีข�้นจากความคืบหนาในการผลิตวัคซ�น
และผลการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เปนปจจัยสนับสนุนตอสินทรัพยเสี่ยง ทำใหนักลงทุนตางเท
ขายสินทรัพยปลอดภัย เชน พันธบัตรรัฐบาลและหันไปลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงมากข�้น และสงผลให
อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐฯคอย ๆ ปรับตัวเพ��มข�้นเขาใกลระดับ 1%
สำหรับตราสารหนี้ภาครัฐไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปของไทย ปรับตัว
ลดลงตามทิศทางตลาดโลกจากระดับ 1.49% ในชวงตนป 2563 สูร ะดับ 1.28% ณ 31 ธันวาคม 2563
สอดคลองกับมาตรการของธนาคารแหงประเทศไทยทีไ่ ดปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลง 0.75% ระหวางป
นอกจากนี้ การที่เม็ดเง�นจากนักลงทุนตางชาติที่ซ�้อสุทธิในตราสารหนี้ภาครัฐระยะยาวหลั�ง
ไหลเขาไทย ก็เปนอีกหนึ่งปจจัยที่กดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในไตรมาส 4 การคาดการณ
เศรษฐกิจไทยที่เร�่มฟ��นตัวและมาตรการทางการคลังที่ออกมาเปนปจจัยหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลไทย สงผลใหในภาพรวมผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ป ของไทยเคลื่อนไหวในกรอบแคบ
สำหรับป 2564 กบข. คาดวาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของไทยและ
สหรัฐฯ นาจะอยูในชวง 1.25 - 1.55% และ 0.9 - 1.3% ตามลำดับ แตอาจจะปรับตัวข�้นเร�วกวานีไ้ ด
หากรัฐบาลสหรัฐฯ ออกมาตรการการคลังเพ��มเติมอยางมหาศาล และมากกวาที่ตลาดคาดการณ

1 เม.ย. 63

1 ก.ค. 63

-30%
-40%
31 ธ.ค. 63

1 ต.ค. 63

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประเทศตาง ๆ
ระหวางวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563
2.0%

ไทย 10 ป (1.28%)

1.5%

สหรัฐฯ 10 ป (0.91%)

1.0%

ไทย 2 ป (0.39%)
0.5%
0.0%
-0.5%
-1.0%

ญี่ปุน 10 ป (0.02%)

1 ม.ค. 63

1 เม.ย. 63

1 ก.ค. 63

เยอรมนี 10 ป (-0.57%)
1 ต.ค. 63

31 ธ.ค. 63

อัตราการเปลี่ยนแปลงคาเง�นบาทตอดอลลาร สรอ. ดัชนี
สกุลเง�นตลาดเกิดใหม และดัชนีดอลลาร ระหวางวันที่
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563

อัตราแลกเปลี่ยน
กบข. คาดวาในชวงคร�่งแรกของป 2564 อัตราแลกเปลี่ยนเง�นบาท (THB) และประเทศ
เกิดใหม (EM FX) โดยรวมแลวมีแนวโนมแข�งคาตอ USD โดยคาดวาคากลางของ USD/THB ใน
ชวงเวลานี้นาจะอยูที่ประมาณ 29.50 บาท เหตุผลหลักเนื่องจากความคาดหวังเศรษฐกิจโลกฟ��นตัว
ดีข�้นตามลำดับ ในขณะที่งบประมาณขาดดุลและ QE ของสหรัฐอยูในระดับสูง และมีแนวโนมมากข�้น
อีก ขณะที่คาเง�นบาทไดรับแรงกดดันแข�งคาจากแนวโนมเกินดุล (Surplus) ของดุลบัญช�เดินสะพัด
(Current Account) อยางไรก็ดี คาเง�นบาทยังคงมีความเสีย่ งในการออนคา หากสถานการณ
การแพรเช�้อไวรัสโคว�ด-19 ภายในประเทศที่ไมกลับเขาสูภาวะปกติในเร�ววัน และมีแนวโนมจาก
นักว�เคราะหวาการฟ��นตัวของเศรษฐกิจไทยอาจชากวาสหรัฐฯ และหลาย ๆ ประเทศคูคา

8%
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Emerging Market
FX Index
(3.27%)

4%
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-2%
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เง�นบาท
(-0.25%)

ดัชนีดอลลาร
(-6.69%)

-6%
-8%
-10%
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1 ม.ค. 63

1 เม.ย. 63

1 ก.ค. 63

1 ต.ค. 63

31 ธ.ค. 63

คาดการณแนวโนมเศรษฐกิจโดย กบข.
กบข. เช�่อวาเศรษฐกิจทั�วโลกมีแนวโนมจะฟ��นตัวตอเนื่องในป 2564 เนื่องจากมีการเร�่ม
ใชวัคซ�นปองกันโคว�ด-19 ในประเทศพัฒนาแลวหลายประเทศ อีกทั�งภาคการผลิตและอุตสาหกรรม
ในกลุมประเทศดังกลาวไดกลับมาอยางแข�งแกรงอยางตอเนื่องตั�งแตปลายไตรมาส 2 ของปกอน
บวกกับแรงหนุนจากนโยบายการคลัง และการเง�นที่ผอนคลายลง ในขณะเดียวกัน ชัยชนะของพรรค
เดโมแครตในการเลือกตั�งนาจะสงผลใหนโยบายตางประเทศตอจ�นมีทิศทางชัดเจน และมีเสถียรภาพ
ข�้น และการที่พรรคเดโมแครตสามารถคุมอำนาจเบ็ดเสร�จในรัฐสภานั�น จะสรางเอกภาพของการ
ดำเนินนโยบายดานการเง�นการคลังในการเยียวยา และฟ��นฟูเศรษฐกิจ
อยางไรก็ดี ปจจัยเสี่ยงที่ยังคงอยูคือสถานการณที่ยืดเยื้อของการแพรเช�้อโคว�ด-19
ที่ยังสูง และกลายพันธุในหลายภูมิภาค ซ�่งอาจทำใหโอกาสในการผอนคลายมาตรการจำกัดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจลดลง อีกทั�งว�กฤตการณดังกลาวอาจกอใหเกิดผลกระทบเช�งลบอื่น ๆ ในระยะยาว อาทิ
ปญหาความไมเทาเทียมกันทางรายไดทว�คูณมากยิ�งข�้นจากการที่เศรษฐกิจทั�วโลกมีการฟ��นตัวแบบ
K-shape และพฤติกรรมการดำเนินธุรกิจ การดำเนินช�ว�ตของผูบร�โภค ซ�่งมีการปรับตัวไปสู
บร�บทใหม หร�อที่เร�ยกกันวา New Normal …

คาดการณอัตราการเติบโตโดย IMF
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Wow

ภาพยนตรนาดู
ในเทศกาลตรุษจ�น

เทศกาลตรุษจ�นป 2564 นี้ อาจจะไมคกึ คักเทาทีค่ วร เพราะเรายังคงตองอยูใ นชวงของการรักษาระยะหาง
ระหวางกัน หร�อ Social Distancing เพ�่อปองกันการแพรระบาดของเช�้อไวรัส COVID-19 แตหากใครที่คิดถึง
บรรยากาศการเฉลิมฉลอง หร�อกลิ�นอายของเทศกาลตรุษจ�นก็ไมตองเซ�งไป คอลัมน WOW ฉบับนี้ขอแนะนำ
ภาพยนตร 5 เร�่องที่เปนเร�่องราวของวัฒนธรรมจ�น ไวใหดูกันเพลิน ๆ ในชวงวันหยุดยาวตรุษจ�นนี้ หร�อจะดูในชวง
Work from Home ก็ไดเชนกัน

The Joy Luck Club (1993)
เรื่องราวความสัมพันธของแมและลูก 4 คน ซึ่งเปนครอบครัวชาวจีน
ที่อพยพมาตั้งรกรากในเมืองซานฟรานซิส โก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
ภาพยนตรเรื่องนี้ไดถายทอดวัฒนธรรมของชาวจีนออกมาไดอยางหลากหลาย
และหนึง่ ในฉากสำคัญของเรือ่ งทีท่ ำใหตอ งเสียน้ำตา คือฉากมือ้ ค่ำทีท่ กุ คนอยูก นั
พรอมหนาบนโตะอาหารในชวงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเปนฉากที่ถายทอดเรื่องราว
ของครอบครัวออกมาไดอยางนาประทับใจ แมวาจะมีการกระทบกระทั่งบางใน
บางครั้ง แตสุดทายสายใยของแมลูกก็ไมมีทางตัดขาดจากกัน และแมวาจะเปน
ภาพยนตรที่ออกฉายตั้งแตป 1993 แตไมวาจะดูอีกครั้งในปใด ก็ยังคงสามารถ
อินกับเรื่องราวไดเสมอ เพราะความสัมพันธของครอบครัวที่เปนสิ่งสำคัญของ
พี่นองเชื้อสายจีน และการเลี้ยงลูกในแบบฉบับของคุณแมชาวจีน ที่ไมวาจะอยู
ที่ใดบนโลกก็ลวนแตเหมือนกันหมดทั้งสิ้น

Comrades, Almost a Love Story (1996)
ภาพยนตรฮองกงที่ไดรับการกลาวถึงวาเปนหนึ่งในภาพยนตรที่
โรแมนติคที่สุด โดยมีเพลง “เทียน-มี-มี่” ของศิลปนดัง “เติ้ง ลี่จวิน” เปนเพลง
ประกอบ พรอมกับพาทุกคนยอนเวลาไปในชวงป 1987 ซึง่ เปนชวงทีเ่ หลาชาวจีน
แผนดินใหญไดหลัง่ ไหลเขามาแสวงโชค และตอสูเ พือ่ ชีวติ ทีด่ กี วาบนเกาะฮองกง
ที่ในขณะนั้นยังคงถูกปกครองโดยประเทศอังกฤษ โดยพวกเขาตองทำทุกวิถีทาง
ใหตัวเองกลืนเขาไปกับสังคมในสภาวะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและทิ้งอดีตไว
เบื้องหลัง
ฉากทีต่ ราตรึงของภาพยนตรเรือ่ งนีค้ อื ฉากไดมกี ารเปรียบเปรยถึงการ
พยายามลบเลือนอดีตของชาวฮองกง โดยเปนฉากทีค่ พู ระนางของเรือ่ งไดออกมา
ตั้งแผงขายเทปเพลงของนักรองดัง “เติง้ ลีจ่ วิน” ในค่ำคืนทีม่ ผี คู นมากมายออกมา
เดินเลนใชเวลารวมกันหลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จแลว แตเหตุการณกลับ
ผลิกผัน เพราะไมมีใครเขามาซื้อเทปเลยแมแตตลับเดียว ทั้งที่เมื่อตรุษจีนปกอน
ณ เมืองกวางโจว ประเทศจีน นางเอกขายเทปไดถึง 4,000 ตลับ หลี่เสี่ยวจิน
พระเอกของเราก็เลยพูดขึ้นมาวา “มีแตคนจีนแผนดินใหญเทานั้นละที่ฟงเพลง
ของเติ้ง ลี่จวิน”

10

11
Lost on Journey (2010)
ภาพยนตรจีนแนว Road Movie ที่หยิบเอาการเดินทางของชาวจีน
ในชวงเทศกาลตรุษจีนทีเ่ รียกวา ‘ชุนอวิน้ ’ (Chunyun) ถายทอดออกมาในรูปแบบ
ของภาพยนตรคอมเมดี้ ซึง่ สามารถเรียกเสียงหัวเราะจากผูช มไดไมหยุดจากความ
โกลาหลวุน วายทีค่ นจำนวนนับลานออกเดินทางพรอมกันในชวงตรุษจีนเพือ่ ไปเจอ
ครอบครัว ดวยความทีเ่ รือ่ งราวถูกเลาออกมาในรูปแบบ Based on True Story
นีเ้ อง ภาพยนตรเรือ่ งนีจ้ งึ ประสบความสำเร็จอยางลนหลาม และมีภาคตอออกมา
เปนภาพยนตรเรื่อง Lost in Thailand ในป 2012 โดยมีสถานที่ถายทำหลักอยู
ในประเทศไทย

A Bite of China: Celebrating
the Chinese New Year (2016)
สารคดีที่จะพาคุณไปทำความเขาใจกับวัฒนธรรมของอาหารจีนใน
ชวงเทศกาลตรุษจีนอยางลึกซึ้ง ตั้งแตความความหมายของอาหารแตละชนิดที่
ลวนเปนสิริมงคล ทั้งการเอาฤกษเอาชัย ความรุงเรือง อายุยืนยาว ตลอดจนเลา
ถึงการคัดสรรวัตถุดบิ และการปรุงรสอยางพิถพี ถิ นั โดยจะมีความแตกตางกันไป
ตามแตละภูมภิ าคของประเทศจีน อีกทัง้ ยังเต็มไปดวยความอบอุน จากการใชเวลา
เตรียมอาหารรวมกันของคนในครอบครัวอยางพรอมหนาพรอมตา ซึ่งจะเกิดขึ้น
เฉพาะในเทศกาลพิเศษนี้เทานั้น

Us and Them (2018)
ภาพยนตรจีนที่วาดวยความรัก และความหมายของชีวิตออกมาได
อยางงดงาม ทั้งในแงบทภาพยนตรและองคประกอบศิลป โดยเปนเรื่องราวของ
คูพระนางที่พบกันครั้งแรกบนรถไฟ ขณะเดินทางกลับไปเยี่ยมบานเกิด เพื่อใช
เวลากับครอบครัวทีเ่ มืองเหยาเจียงในชวงเทศกาลตรุษจีน ซึง่ เปนจุดเริม่ ตนความ
สัมพันธของคนทั้งคู พัฒนาไปสูการตัดสินใจเปนคูชีวิต กอนจะลงเอยที่การแยก
ทาง และกลายเปนคนแปลกหนาที่กลับมาพบเจอกันอีกครั้ง ตอนที่ตางฝายตาง
กาวไปสูอีกชวงเวลาของชีวิต

เมื่อดูจบทั้ง 5 เรื่องนี้ คงจะคลายความคิดถึงบรรยากาศคึกคักในชวงสวัสดีปใหมของพี่นองชาวจีนลงบาง และ
หวังวาสถานการณจะกลับเขาสูสภาวะปกติในเร็ววัน ...
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เร�่องทายเลม
โดย เมืองไทยประกันชีว�ต

6

ขัน้ ตอนการทิง้ หนากาก
อนามัยอยางถูกวิธี

1

2

พับคร�ง่ โดยใหดา นทีส่ มั ผัสกับ
จมูกและปากเขาดานใน

พับข�น้ อีกครัง� หนึง่

4
ใสถงุ ปองกันการแพรเช�อ้

สนใจประกันช�ว�ตและสุขภาพ
ติดตอตัวแทนเมืองไทยประกันช�ว�ต
โปรดศึกษารายละเอียดความคุมครองและขอยกเวนกอนตัดสินใจทำประกัน

โทร.1766 ตลอด 24 ชั�วโมง

5
ทิง� ลงในถังทีม่ ฝี าปด

3
มัดดวยสายรัด

6
ลางมือทุกครัง� ดวยนํา้ สบู
หลังทิง� หนากากอนามัย

@GPFcommunity
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www.gpf.or.th
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