วารสาร กบข.
Dec 2020

10 แบรนดชั�นนำแหงป
ครองใจสมาช�ก กบข.
รวมคำถามยอดฮิต
ประจำป 2020

เช็กสุขภาพการเง�น
สงทายป

สรุปเหตุการณลงทุน
ตลอดป 2020
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Deal 4 You

เปดกลองของขวัญสงทายป
รวมโปรเด็ดเพ�่อสมาชิก กบข.

10 แบรนดชั้นนำแหงป ครองใจสมาชิก กบข.

เช็กสุขภาพการเง�นสงทายป

ลงทุนลงทุน

สรุปเหตุการณลงทุนตลอดป 2020

WOW

10 ทักษะสำคัญ
สำหรับการทำงานในอีก 5 ปขางหนา

5 Steps วางแผนชีว�ตหลังเกษียณอยางสบายใจ

คุยกับกองบรรณาธิการ

รวมคำถามยอดฮิต
ประจำป 2020

วารสาร กบข.
Dec 2020

10 แบรนดชั�นนำแหงป
ครองใจสมาช�ก กบข.
รวมคำถามยอดฮิต
ประจำป 2020

เช็กสุขภาพการเง�น
สงทายป

สรุปเหตุการณลงทุน
ตลอดป 2020

DECEMBER 2020
ก อ นที ่ จ ะก า วข า มป 2020 ไปด ว ยกั น พร อ มกั บ
สถานการณวกิ ฤตเชือ้ ไวรัส COVID-19 ทีย่ งั คงติดตามเราไปดวยใน
ปใหมน้ี สิง่ สำคัญสำหรับทุกคนทีจ่ ะตอสูก บั สถานการณระดับโลก
ครัง้ นีไ้ ดคงไมมอี ะไรดีกวาการปรับตัวเพือ่ ใชชวี ติ อยางมีสติ และดูแล
รักษาสุขภาพของตัวเองใหแข็งแรงอยูเสมอ รวมไปถึงไมลืมที่จะ
ตระหนักถึงวินยั สวนรวมดวยการปฏิบตั ติ นตามแนวทางปองกันโรค
อยางเครงครัด
สำหรับวารสาร กบข. ฉบับเดือนธันวาคม ขอสงทายป
นีด้ ว ยโครงการ GPF Most Admired Brands ทีจ่ ะมาเผยผลวิจยั
แหงปกับแบรนดสิทธิพิเศษที่ครองใจสมาชิก กบข. ในป 2020
และเปนโครงการนำรองสำคัญที่นำไปสูการพัฒนาสิทธิพิเศษ
สวัสดิการเพื่อใหสมาชิกไดรับสิทธิประโยชนที่ตรงใจมากยิ่งขึ้น
ภายใตนโยบายดานสวัสดิการ “ลดรายจาย เพิ่มรายได และสราง
ความสุข” ใหเกิดประโยชนตอ สมาชิกทัง้ ในชีวติ วันนี้ และอนาคต
วัยเกษียณ
และกอนโบกมือลาปน้ี เราอยากชวนคุณไปเช็กสุขภาพ
การเงินสงทายปกันที่คอลัมน Money Buddy เพื่อเตรียมพรอม
วางแผนการเงินใหแข็งแรง มัน่ คง และสดใสกวาเดิม แลวพบกันอีก
ในปหนา “Happy New Year 2021”
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
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เคยไหม อยากรู แตไมอยากถาม หร�ออยากถาม แตไมรู
จะถามใคร อยามัวปลอยใหความสงสัยกลายเปนแคคำถามคาใจ
เพราะคอลัมน GPF EXPERIENCE จะพาคุณไปพบคำตอบจาก
คำถามยอดฮิตประจำป 2020 ทีส่ มาช�กถามกันเขามาบอย ๆ รวบรวม
มาใหอานกันไดเลย…

คำถามที่ 1: อยากออมเพ��มตองทำอยางไร ?
คำตอบ:
สมาชิกสามารถเปลี่ยนเปอรเซ็นตการออมเพิ่มไดดวยตนเองผาน
4 ชองทาง ไดแก
1. บริการ My GPF Website เลือกเมนู “ออมเพิ่ม”
2. บริการ My GPF Application เลือกเมนู "ออมเพิ่ม”
3. บริการ LINE กบข. (@gpfcommunity) เลือกเมนู “ออมเพิ่ม”
4. กรอกแบบแสดงความประสงคกำหนดหรือเปลีย่ นแปลงอัตราเงินสะสม
สวนเพิ่ม (แบบ กบข. อพ 001/2563) ที่หนวยงานตนสังกัดโดยไมตอง
สงมายัง กบข.
ทั้งนี้ การแจงออมเพิ่มผานบริการ My GPF Website และแอป
กบข. My GPF Application หรือ LINE กบข. (@gpfcommunity) ทัง้ 3
ชองทางนี้ กบข. จะสงขอมูลไปยังหนวยงานตนสังกัดในเดือนถัดไปเพื่อให
เจาหนาที่หนวยงานดำเนินการตามความประสงคของสมาชิกตอไป

คำถามที่ 2: เมื่อไรจะออมเพ��มไดมากกวา 12% ?
คำตอบ:

ÍÂÒ¡ÍÍÁà¾ÔÁ่ ·ÓÍÂ‹Ò§äÃ ?
àÁ×Í่ äÃ¨ÐÍÍÁà¾ÔÁ่ ä´ŒÁÒ¡¡Ç‹Ò 12%?
¢ŒÒÃÒª¡ÒÃºÃÃ¨ØãËÁ‹
ÂÑ§ä´ŒÃºÑ ºÓ¹ÒÞÍÂÙä‹ ËÁ ?
á¼¹¡ÒÃÅ§·Ø¹äË¹¼ÅµÍºá·¹´Õ·Ê่Õ ´Ø ?

กบข. อยูร ะหวางเสนอขอแกไขกฎหมายใหสมาชิกออมไดมากขึน้ สูงสุด 30%
ของอัตราเงินเดือน ติดตามรายละเอียดไดที่นี่

คำถามที่ 3: แผนการลงทุนไหนของ กบข.
ใหผลตอบแทนดีที่สุด ?
คำตอบ:
สมาชิกสามารถดูผลตอบแทนรายปยอ นหลังของทุกแผนการลงทุน
กบข. ผานทางเว็บไซต www.gpf.or.th และเลือกเมนู “เกี่ยวกับ กบข.”
กดเขาไปที่ “ผลการดำเนินการงาน”
อยางไรก็ดี "แผนการลงทุนสมดุลตามอายุ" จะไมมีการรายงาน
เนื่องจากผลตอบแทนของสมาชิกแตละทานมีความแตกตางกันตามสัดสวน
สินทรัพยที่จะแปรผันตามชวงอายุสมาชิก
นอกจากนี้กอนตัดสินใจเปลี่ยนแผนการลงทุน สิ่งที่สมาชิกควร
พิจารณาปจจัยอยางรอบดานไมใชเพียงปจจัยดานผลตอบแทนยอนหลัง
เทานัน้ แตควรคำนึงถึงขอจำกัดสวนบุคคลของตนเองทัง้ ระยะเวลาการลงทุน
ระดับความเสี่ยงที่รับได ความคาดหวังผลตอบแทน และสภาวะตลาดทุน
ในขณะนั้น
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คำถามที่ 4: ขาราชการบรรจุใหม หร�อสมาช�ก
กบข. รุนหลังป 2540 ยังไดรับ
บำนาญอยูไหม ?
คำตอบ:
ไมวาสมาชิก กบข. จะบรรจุเขารับราชการเมื่อไหร ก็ยังมีสิทธิ์
เลือกรับเงินบำเหน็จ หรือ บำนาญจากกรมบัญชีกลาง และยังไดรบั เงินกอน
จาก กบข. อีกทางหนึ่งดวย
ทั้งนี้ การรับเงินกอนจาก กบข. จะมากนอยขึ้นอยูกับวาสมาชิก
ตัดสินใจเลือกรับเงินบำเหน็จ หรือ เงินบำนาญ จากกรมบัญชีกลาง
กรณีเลือกรับบำเหน็จ สมาชิกจะไดรบั เงินกอนจาก กบข. เปนเงิน
สะสมของตัวเอง + เงินสมทบจากรัฐ + ผลตอบแทนที่ กบข. นำไปลงทุน
กรณีเลือกรับบำนาญ สมาชิกจะไดรบั เงินกอนจาก กบข. เปนเงิน
สะสมของตัวเอง + เงินที่รัฐนำสงให คือ เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม
(ถามี) รวมกับผลตอบแทนที่ กบข.นำไปลงทุน
สวนขาราชการที่ไมไดเปนสมาชิก กบข. จะไดรับเงินทางเดียว
เทานั้น คือ เงินบำเหน็จ หรือบำนาญจากกรมบัญชีกลาง

คำถามที่ 5: ถอนเง�น กบข. ออกมาใช
กอนไดไหม ?
คำตอบ:
สมาชิกไมสามารถถอนเงินในระหวางที่รับราชการได จนกวาจะ
เกษียณอายุราชการ หรือออกจากราชการ

คำถามที่ 6: “ลาออกกอนเกษ�ยณ” หร�อ
“เกษ�ยณอายุราชการ”
จะไดเง�นอะไรบาง ?
คำตอบ:
ขึน้ อยูก บั สิทธิก์ ารเลือกรับบำเหน็จบำนาญจากรัฐ หากสมาชิกลา
ออกแลวมีสทิ ธิแื์ ละเลือกรับบำนาญจากรัฐ ในสวนเงิน กบข. จะไดรบั ทุกกอน
คืนกลับไป ประกอบดวย เงินสะสม เงินออมเพิม่ (ถามี) เงินสมทบ เงินชดเชย
เงินประเดิม (ถามี) และผลตอบแทนของเงินทั้งหมด
กรณีสมาชิกลาออกแลวมีสทิ ธิแ์ ละเลือกรับบำเหน็จจากรัฐ ในสวน
เงิน กบข. จะไดเงินสะสม เงินออมเพิ่ม(ถามี) เงินสมทบ และผลตอบแทน
ของเงินดังกลาว

คำถามที่ 7: เปลี่ยนแผนการลงทุนไดกี่ครั�ง
ตองทำอยางไร มีผลวันไหน ?
คำตอบ:

โดยหากสมาชิกเปลี่ยนแผนการลงทุนผานชองทางออนไลน ไมวาจะเปน
My GPF Application , My GPF Website, www.gpf.or.th และ LINE กบข.
การเปลีย่ นแผนการลงทุนจะมีผลตามเงือ่ นไขคือ สมาชิกจะไดรบั ราคาและรู
ราคา NAV/Unit ในวันที่แจงเปลี่ยนแผนการลงทุน หากแจงในวันทำการ
จันทร - ศุกร กอนเวลา 15.30 น. แตหากแจงหลังเวลา 15.30 น. จะไดราคา
ในวันทำการถัดไป สวนกรณีแจงในวันหยุดเสาร - อาทิตย และ วันนักขัตฤกษ
จะไดราคาในวันทำการถัดไปเชนกัน ทัง้ นี้ สมาชิกสามารถรูร าคา NAV/Unit
ของแผนการลงทุนทีเ่ ลือกใหมไดในอีก 2 วันทำการ ยกตัวอยางเชน หากแจง
เปลีย่ นแผนในวันทำการ คือ วันศุกร เวลา 15.00 น. จะไดราคาของวันศุกร
และจะเห็นราคาในวันอังคาร และหากแจงเปลีย่ นแผนในวันทำการ คือ วันศุกร
เวลา 16.00 น. จะไดราคาของวันจันทร และจะเห็นราคาในวันพุธ

คำถามที่ 8: ขาราชการทองถิ�น
เปนสมาช�ก กบข. ไหม ?
คำตอบ:

ขาราชการทองถิน่ ไมเปนสมาชิก กบข. แตหากถูกถายโอนไปเปน
ขาราชการสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ตาม พ.ร.บ. กระจาย
อำนาจฯ ยังคงสิทธิในการเปนสมาชิก กบข. ตอเนื่องตอไป สวนสมาชิกที่
ขอโอนยายไปสังกัดทองถิน่ ดวยตนเอง ถือวาสิน้ สุดสมาชิกภาพ และตองแจง
ขอรับเงินคืนจาก กบข.

คำถามที่ 9: ใบแจงยอดจัดสงใหที่ไหน
สงไปเมื่อไร ?
คำตอบ:

การจัดสงใบแจงยอด แบงเปน 2 กรณี คือ
1. สมาชิกทีล่ งทะเบียนขอรับใบแจงยอดทางอีเมล กบข. ไดจดั สง
ใบแจงยอดใหสมาชิกทางอีเมลตามทีส่ มาชิกลงทะเบียน หากสมาชิกไมไดรบั
ทาง Inbox ใหดใู นอีเมลขยะ/สแปม
2. สมาชิกทีไ่ มไดลงทะเบียนขอรับใบแจงยอดทางอีเมล กบข. สง
ใบแจงยอดผานทางหนวยงานตนสังกัด โดย สงเอกสารออกจาก กบข. ตัง้ แต
วันที่ 20-23 มกราคม ของทุกปเปนตนไป
ปจจุบนั กบข. ไดเปดใหบริการลงทะเบียนรับใบแจงยอดในรูปแบบ
e-Statement ไดแลวที่ LINE กบข. (@gpfcommunity) ลงทะเบียนขอรับ
e-Statement ไดเลยตัง้ แตวนั นี้ ถึง 31 ธันวาคม 2563 นี้

คำถามที่ 10: เกษ�ยณอายุราชการแลว
หากตองการใชบร�การออมตอ
ตองทำอยางไร ?
คำตอบ:

ปจจุบันสมาชิกสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได 12 ครั้ง/ป ผาน
5 ชองทาง ดังนี้

สมาชิกสามารถแจงความประสงคไดโดยใช แบบขอรับเงินคืน
กบข. รง 008/1/2555 หรือแจงผานระบบ e-ﬁling หรือ ผานระบบ e-pension
ของกรมบัญชีกลาง

1. My GPF Application เมนู “เลือกแผนการลงทุน”
2. My GPF Website
3. www.gpf.or.th
4. LINE กบข. (@gpfcommunity)
5. สงเอกสารมายัง กบข. โดยกรอกขอมูลในแบบแสดงความ
ประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

นี่เปนเพียงสวนหนึ่งของคำถามที่สมาชิกมักถามกันเขามามาก
หากคุณยังมีขอสงสัย สามารถสอบถามคำถามที่คุณอยากรูไดที่ LINE
กบข. เพียงกดเพิ่มเพื่อน พิมพคนหา @gpfcommunity ทุกวันตั้งแต
เวลา 8 โมงเชา ถึง 2 ทุม ทุกคำถามที่คุณอยากรู ที่นี่มีคำตอบ!
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10 แบรนดชั�นนำแหงป
ครองใจสมาช�ก กบข.
ภารกิจสำคัญของ กบข. มิไดมีเพียงดานการลงทุนที่มุงผลลัพธเฉพาะเพื่อใหมีเงินกอนเพียงพอใชในยามที่สมาชิกเกษียณอยางเดียวเทานั้น
หากแตในระหวางทางกอนการเกษียณนัน้ กบข. ยังไดพยายามยกระดับคุณภาพชีวติ ของสมาชิกไปดวยเชนกัน วารสาร กบข. ฉบับนีจ้ งึ ขอสงทายปพาสมาชิก
ไปรูจักกับโครงการ GPF Most Admired Brands โครงการวิจัยทัศนคติ ความพึงพอใจ และความชื่นชอบของสมาชิก กบข. ที่มีตอสินคาและบริการ
ประจำป 2563 จัดขึน้ โดยความรวมมือจากนิตยสารแบรนดเอจ (BrandAge) เปนโครงการนำรอง เพือ่ ศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความ
ชื่นชอบของสมาชิก กบข. ที่มีตอแบรนดสินคาและบริการในมุมมองตาง ๆ จากการสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกจำนวน 7,530 คน ครอบคลุมสวัสดิการ
6 หมวดยอดนิยม ไดแก สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรถยนต ประกันชีวิต ประกันภัย รานหนังสือ และบริการเครือขายโทรศัพท โดยผลสำรวจในครั้งนี้ จะมีการ
ขยายผลโครงการตอยอดนำไปสูการพัฒนาสิทธิพิเศษสวัสดิการเพื่อใหสมาชิกไดรับสิทธิประโยชนมากยิ่งขึ้นตอไป

การสำรวจนี้จะเปนการวัดในทุกมิติ คือไมไดบอกแควาชอบแบรนด ไหน
แตผลว�จัยยังแสดงใหพันธมิตรรูวาสมาช�กคิดอยางไรกับ
สิทธิประโยชนที่พันธมิตรมอบให นับเปนการสื่อสารแบบ Two Ways
เพ�่อพันธมิตรจะไดนำไปปรับปรุงสินคา และบร�การไดตรงใจสมาช�กมากข�้น
ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) กลาววา “นโยบายสวัสดิการของเรามี 3 ดาน คือ
ลดรายจาย เพิ่มรายได สรางความสุข ในดานลดรายจายเราคิดวาถาเราทำไดจะทำใหสมาชิกมีเงินในกระเปามากขึ้น ที่ผานมาเราจึงเขาไปสรางเครือขาย
พันธมิตรที่เปนเจาของสินคาและบริการ จับมือกันเพื่อมอบสิทธิประโยชนใหเปนสวัสดิการแกสมาชิก เพื่อจะไดลดรายจายสำหรับการใชชีวิตประจำวัน
แนนอนวาเมื่อชั่งน้ำหนักระหวางลดรายจาย และเพิ่มรายไดนั้น สิ่งที่สมาชิกใชบริการมากที่สุด คือ ลดรายจาย ถาสังเกตโปรดักตจากพันธมิตรเรา จะเปน
เรื่องการลดรายจายหมดเลย นั่นหมายความวา ถารายจายลด ก็จะทำใหเขามีเงินในกระเปามากขึ้น และเกิดความยั่งยืนทางดานการสรางความมั่งคั่งไดใน
เวลาตอมา” โดยคอนเซ็ปตท่ี ดร.ศรีกญ
ั ญา เนนย้ำเปนพิเศษ คือ สวัสดิการทีเ่ กิดขึน้ ทุกอยางตองตัง้ อยูบ นพืน้ ฐานของความยั่งยืน นั่นคือ สมาชิก พันธมิตร
และองคกร กบข. จะตอง Win-Win-Win ไปดวยกัน
สำหรับหนทางทีจ่ ะทำใหเกิดความยัง่ ยืนดังกลาว ดร.ศรีกญ
ั ญา จึงจัดตัง้ GPF Research House เพือ่ หวังเปนกลไกการบริหารจัดการเพือ่ ตอบโจทย
ความตองการของสมาชิกแตละคนแบบ Personalized โดยทำ GPF Most Admired Brands รวมกับ BrandAge เปนโครงการนำรองซึง่ เปนการวิจยั ถึงทัศนคติ
ความพึงพอใจ และความชืน่ ชอบของสมาชิก กบข. ทีม่ ตี อ แบรนดสนิ คาและบริการในหมวดตางๆ อาทิ ประกันชีวติ ประกันวินาศภัย สินเชือ่ สถาบันการเงิน
และผูใ หบริการเครือขายโทรศัพทเคลือ่ นที่ เปนตน
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ดร.ศรีกญ
ั ญา กลาวตอวา “การสำรวจนีจ้ ะเปนการวัดในทุกมิติ คือไมไดแคบอกวาชอบแบรนดไหน แตผลวิจยั ยังแสดงใหพนั ธมิตรรูว า สมาชิกคิด
ยังไงกับสิทธิประโยชนทพ่ี นั ธมิตรมอบให นับเปนการสือ่ สารแบบ Two ways เพือ่ พันธมิตรจะไดนำไปปรับปรุงสินคาและบริการไดอยางตรงใจสมาชิกมากขึน้
ไมใชออกสินคา One Size Fit All เหมือนในอดีต นอกจากนีจ้ ากผลวิจยั สำรวจทีแ่ สดงความพึงพอใจของสมาชิกจนยกใหเปน GPF Most Admired Brands
นัน่ แปลวาพันธมิตรทีไ่ ดรบั รางวัลจะมี Commitment ในการรักษามาตรฐานของตัวเองตอไปเรือ่ ยๆ”
จากผลสำรวจพบวา 5 ปจจัยสำคัญที่ทำใหสมาชิกตัดสินใจซื้อสินคาและบริการที่ กบข. นำมาจัดสิทธิพิเศษให ไดแก 1. การโปรโมทสิทธิพิเศษ
ผาน My GPF Application 2. แบรนดมนี วัตกรรมหรือสินคาใหมอยูเ สมอ 3. สมาชิกรูส กึ วาแบรนดนน้ั เหมาะสมกับตนเอง 4. แบรนดใหราคาถูกและสวนลด
พิเศษ และ 5. แบรนดมีการจัดกิจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคมอยูเสมอ
นอกจากนี้ ทีมวิจยั ของนิตยสารแบรนดเอจยังไดวเิ คราะหประมวลผลสำรวจ และจัดอันดับรางวัลออกมาเปนประเภทรางวัลตาง ๆ 10 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลแบรนดที่นาเชื่อถือที่สุด และสมาชิก กบข. ใชบริการมากที่สุด กลุม ประกันวินาศภัย ไดแก ทิพยประกันภัย
2. รางวัลแบรนดที่นาเชื่อถือที่สุด (GPF Most Admired Brands) กลุม สินเชื่อรถยนต ไดแก กรุงศรี ออโต
3. รางวัลแบรนดที่นาเชื่อถือที่สุด (GPF Most Admired Brands) กลุม ประกันชีวิต ไดแก AIA
4. รางวัลแบรนดที่นาเชื่อถือที่สุด (GPF Most Admired Brands) กลุม สินเชื่อบุคคล ไดแก ธนาคารกรุงไทย
5. รางวัลแบรนดที่นาเชื่อถือที่สุด (GPF Most Admired Brands) กลุม รานหนังสือ ไดแก ซีเอ็ด
6. รางวัลแบรนดที่นาเชื่อถือที่สุด (GPF Most Admired Brands) กลุม เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ไดแก AIS
7. รางวัลแบรนดที่นาเชื่อถือและมีความรับผิดชอบตอสังคมมากที่สุด กลุมประกันชีวิต ไดแก เมืองไทยประกันชีวิต
8. รางวัลแบรนดที่นาเชื่อถือและเปนแบรนดที่เหมาะสมกับสมาชิก กบข. มากที่สุด กลุมประกันชีวิต ไดแก ไทยประกันชีวิต
9. รางวัลแบรนดที่นาเชื่อถือและสมาชิก กบข. มีความคุนเคยมากที่สุด กลุมสินเชื่อรถยนต ไดแก ธนชาตDRIVE
10. รางวัลแบรนดที่นาเชื่อถือและมีความคุมคามากที่สุด กลุมเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ไดแก ทรูมูฟ เอช
“จะเห็นไดวาโครงการวิจัย GPF Most Admired Brands นอกจากจะทำใหสมาชิกไดประโยชนในการไดรับสินคาและบริการที่ตรงใจตอไปใน
อนาคตแลว พันธมิตรก็ไดประโยชนในการทำสินคาไดถูกตองเจาะกลุมเปาหมายไดมากขึ้น สวน กบข. ก็สามารถสรางสิ่งดีๆ ใหกับทั้ง 2 ฝาย เปนความ
สัมพันธสามมิติ ที่เราคิดวาเปนสวนหนึ่งที่ทำใหสมาชิก และธุรกิจของพันธมิตรมีความยั่งยืนไปดวยกัน นอกจากนี้เรายังเปดโอกาสใหพันธมิตรสามารถใช
ออนไลนแพลตฟอรมทีเ่ รามีอยูม าทำแบบสำรวจเพือ่ ทดลองตลาดกอนออกสินคา หรือบริการสูต ลาดแมส แตมขี อ แมวา คำถามทีพ่ นั ธมิตรนำมาใชสำรวจนัน้ จะ
ตองไมยาวจนสรางความไมสะดวกใหกบั สมาชิก จากนัน้ กบข. จะประมวลผลสงให โดยทีส่ มาชิกไมตอ งกังวลวาขอมูลสวนบุคคลของตนจะถูกเปดเผย เพราะ
เราจะระวังเรื่องความเปนสวนตัวใหกับสมาชิกเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”
สำหรับ GPF Most Admired Brands เปนแคเพียงโครงการนำรองเทานัน้ เพราะเปาหมายทีแ่ ทจริงของ GPF Research House จะถูกใชเพือ่
เปนฐานขอมูลในการทำ Big Data เชือ่ มความสัมพันธระหวาง กบข. กับสมาชิกใหมคี วามใกลชดิ และเขาใจกันมากขึน้ พอทีจ่ ะตอบโจทยการใหบริการสมาชิก
ในลักษณะ Personalized ได

08

ดร.สมพร สืบถว�ลกุล

กรรมการผูจัดการใหญ
บร�ษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เราตองการใหทุกครั�งที่สมาช�ก กบข. นึกถึงประกันภัยแลวนึกถึง
ทิพยประกันภัย และแนะนำเราไดอยางเต็มปากเต็มคำกับ
สมาช�กคนอื่น ที่สำคัญเราตองการใหเขาเช�่อมั�นไดวา
จะไดรับความคุมครองที่ดีที่สุดดวยเบี้ยประกันที่คุมคาที่สุด

คุณกฤติยา ศร�สนิท

ประธานคณะเจาหนาที่ดานธุรกิจสินเช�่อยานยนต
ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน)

เนื่องจากธุรกิจนี้จำเปนตองดูแลลูกคาระยะยาว
เราจ�งไมหยุดที่จะพัฒนาเพ�่อสรางความมั�นใจใหกับลูกคาวา
จะไดรับสิ�งที่ดีที่สุด และเหนือความคาดหมาย
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คุณสาระ ล่ำซำ

กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บร�หาร
บร�ษัท เมืองไทยประกันช�ว�ต จำกัด (มหาชน)

สิ�งที่ถือเปนหัวใจสำคัญ และเปนพ�้นฐาน
ของธุรกิจประกันช�ว�ต คือ ความนาเช�่อถือ และความมั�นใจ
เนื่องจากเปนการทำธุรกิจในระยะยาว

คุณวรางค ไชยวรรณ

กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
บร�ษัท ไทยประกันช�ว�ต จำกัด (มหาชน)

เรามุงพัฒนาสินคาเพ�่อตอบสนองความตองการของสมาช�ก กบข.
ยิ�งเมื่อประเทศไทยกำลังเขาสูสังคมผูสูงอายุเต็มตัว คาครองช�พและ
คารักษาพยาบาลมีแนวโนมเพ��มข�้น การพัฒนาสินคาประเภทบำนาญ
แบบใหมจะชวยใหสมาช�ก กบข. มีคุณภาพช�ว�ตหลังเกษ�ยณดีข�้น
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คุณจ�ราภรณ กนิษฐรัต

ประธานเจาหนาที่ฝายประกันธุรกิจองคกร
และพันธมิตรธุรกิจ เอไอเอ ประเทศไทย

เรามุงยึดลูกคาเปนศูนยกลาง ทำใหเราทำงานรวมกับ กบข.
อยางใกลช�ดเพ�่อเขาใจถึงความตองการของสมาช�ก กบข.
และนำมาพัฒนาผลิตภัณฑและบร�การ
ที่สามารถตอบโจทยความตองการไดตรงจุด

คุณชัชฤทธิ์ ตั�งเถกิงเกียรติ์

หัวหนาเจาหนาที่บร�หารผลิตภัณฑธุรกิจสินเช�่อรถยนต
ทีเอ็มบี หร�อ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
และผูอำนวยการอาวุโสผลิตภัณฑธุรกิจสินเช�่อรถยนต
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ว�ธีการเขาหาลูกคาดวยความกระตือร�อรน ทำใหเรามีโอกาส
ฟ�งลูกคามากข�้น ไดยินเสียงลูกคามากข�้น
รูวาลูกคาตองการอะไร และนำมาปรับปรุง ทั�งผลิตภัณฑและ
บร�การใหมๆ ไดอยางตรงจุด
เรียกไดวาการทำโครงการวิจัยดังกลาวจะชวยทำให กบข. เขาใจสมาชิกมากยิ่งขึ้น โดย กบข. จะนำผลวิจัยเขาหารือกับพันธมิตรสวัสดิการ เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาสินคา บริการ สิทธิพเิ ศษตางๆ ใหตรงกับความตองการของสมาชิกมากยิง่ ขึน้ ตลอดจนเจรจาคัดสรรผลิตภัณฑบริการรวมกับพันธมิตรสวัสดิการรายใหม
เพือ่ มอบสิทธิพเิ ศษสวัสดิการทีห่ ลากหลายและเปนประโยชนสงู สุดใหกบั สมาชิก กบข. อยางตอเนือ่ ง โดยสมาชิกสามารถติดตามสิทธิพเิ ศษตาง ๆ ไดทกุ ชองทางการสือ่ สาร
ของ กบข. ไมวา จะเปน แอป กบข. ทีช่ อ่ื วา My GPF Application LINE กบข. @GPFcommunity หรือ เฟซบุก กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) และ
ทางเว็บไซต www.gpf.or.th
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Money Buddy

โดย ศูนย ใหคำปร�กษาทางการเง�น

เช�กคสุขภาพการเง�นสงทายป
ตลอดชวงป 2563 ทีผ่ า นเปนชวงทีเ่ กิดเช�อ้ ไวรัส COVID-19
ระบาดทั�วโลก สงผลตอสภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินข�ว�ตของคน
ทั�วโลก ซ�่งปจจัยนี้อาจสงผลกระทบกับรายไดและคาใชจายในการ
ดำรงช�ว�ตของเราทั�งทางตรงและทางออมไดอีกดวย ดังนั�นเมื่อถึง
สิ�นปถือเปนโอกาสที่เราควรทบทวนสุขภาพทางการเง�นเพ�่อจะได
เขาใจสถานการณดานการเง�นของตัวเราเองจร�ง ๆ วายังดีหร�อไม
มีสัญญาณอะไรที่เราควรตองปรับปรุง จะไดชวยใหเรามีคุณภาพ
ทางการเง�นที่ดีข�้นในปหนาและปตอๆ ไป สำหรับการเช�กสุขภาพ
ทางการเง�นเร�่มตนทำไดดังนี้

1. ความมั�งคั�งสุทธิ
สำหรับดานการเงินสวนบุคคลแลว ตองเริ่มตนดวยการรวบรวม
ขอมูลในปจจุบันของตัวเราเอง หรืออาจเรียกไดวาเปนการจัดทำงบการเงิน
สวนบุคคลนั่นเอง ซึ่งสามารถทำไดดวยการรวบรวมสินทรัพยที่เรามีอยู เชน
เงินสด เงินฝากธนาคาร กองทุนรวม หุน พันธบัตร ราคาบาน ราคาทีด่ นิ หรือ
ราคารถยนต หลังจากนั้น รวบรวมรายการหนี้สินทั้งหมดไมวาจะเปนหนี้สิน
ระยะสั้น เชน หนี้บัตรเครดิต หนี้เพื่อการบริโภคตาง ๆ และหนี้สินระยะยาว
เชน หนี้บาน หนี้รถยนต เปนตน แลวนำจำนวนสินทรัพยรวมมาหักลบดวย
หนี้สินรวม เพื่อที่จะไดเห็นวาเรามีความมั่งคั่งสุทธิหรือมีมูลคาสินทรัพยหลัง
หักหนีส้ นิ แลวเปนเทาไหรกนั แน ถาทำอยางนีไ้ ดทกุ ๆ ป จะสามารถตรวจสอบ
ไดวาในแตละปเรามีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นหรือลดนอยลง
ความมั�งคั�งสุทธิ = สินทรัพยรวม - หนี้สินรวม
(เปนบวก ยิ�งบวก ยิ�งรวย)

2. การบร�หารรายไดและคาใชจายรวมภาระหนี้

3. สภาพคลองพ�้นฐาน

เปนการทบทวนวารายไดรวมตลอดทั้งปที่เราไดรับในปจจุบัน
เพียงพอกับการใชจายและภาระหนี้ที่ตองชำระหรือไม หากรายไดรวมเมื่อ
เปรียบเทียบกับคาใชจา ยและภาระหนีส้ นิ รวมแลว มีคา นอยกวา 1 เทา แสดง
ถึงสัญญาณอันตรายที่ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเงินอยางเรงดวน เชน
ปรับลดรายจายที่ไมจำเปนหรือหาวิธีเพิ่มรายไดมากขึ้น และที่สำคัญไมควร
กอหนี้เพิ่มอีก ซึ่งหากไมปรับเปลี่ยนอาจจะสงผลตอสุขภาพการเงินยิ่งขึ้นใน
อนาคตได
แตหากใครทีม่ รี ายไดรวมเปรียบเทียบกับรายจายและภาระหนีส้ นิ
รวมแลวมีคามากกวา 1 เทา แสดงวามีการบริหารรายไดใหเพียงพอกับคาใช
จายและภาระหนีร้ วมไดดมี เี งินเหลือออม ดังนัน้ ควรวางแผนเพิม่ เงินออมและ
นำเงินไปลงทุนเพิ่มผลตอบแทนจะชวยเพิ่มโอกาสใหบรรลุเปาหมายทางการ
เงินตาง ๆ ในอนาคตไดมากขึ้นอีกดวย

เปนการทบทวนวา สินทรัพยสภาพคลองหรือบัญชีเงินออมทีส่ ามารถ
เปลี่ยนเปนเงินสดไดทันที เชน เงินฝาก กองทุนรวมตลาดเงิน หากเกิด
เหตุการณฉุกเฉินจำเปนตองใชเงินจะมีเงินเพียงพอหรือไม โดยการรวบรวม
สินทรัพยสภาพคลองเปรียบเทียบกับคาใชจา ยรวมตอเดือน หากมีคา นอยกวา
3 เทา แสดงใหเห็นวาหากเกิดเหตุการณฉุกเฉินจำเปนตองใชเงิน เงินออมที่
มีอาจจะไมเพียงพอและอาจทำใหเปนหนีไ้ ดโดยไมจำเปน ดังนัน้ เพือ่ ลดโอกาส
การขาดสภาพคลองหรือลดการเปนหนี้โดยไมจำเปน ควรมีเงินสำรองเผื่อ
ฉุกเฉินไมนอยกวา 3-6 เทาของคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน

การบร�หารรายไดและคาใชจายรวมภาระหนี้ = รายไดรวมตอป
คาใชจายรวมภาระ
ชำระหนี้รวมตอป
(มากกวา 1 เทา ยิ�งมาก ยิ�งแสดงวาบร�หารรายรับรายจายและภาระหนี้ไดดีมาก)

สภาพคลองพ�้นฐาน = สินทรัพยสภาพคลอง
คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน
(อยางนอย 3-6 เทา เพ�่อรองรับคาใชจายฉุกเฉิน)
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4. ความสามารถในการชำระหนี้สินตอเดือน
เปนการทบทวนวาภาระหนีท้ ต่ี อ งผอนชำระในแตละเดือนมากเกิน
ไปหรือไม โดยการรวบรวมภาระหนีท้ ต่ี อ งชำระในแตละเดือนเปรียบเทียบกับ
รายไดรวมตอเดือน หากมีอัตราสวนนอยกวา 45% แสดงวาภาระหนี้ที่ตอง
ผอนชำระไมมากเกินไปทำใหสขุ ภาพการเงินดี แตหากอัตราสวนมากวา 45%
เปนสัญญาณบอกวาเรามีภาระหนีม้ ากเกินไป อาจทำใหรายไดไมเพียงพอจาย
ชำระหนี้ ทำใหเพิ่มโอกาสเปนหนี้เพิ่มขึ้นอีก จะยิ่งสงผลตอสุขภาพการเงิน
ในอนาคตที่นอกจากจะไมมีเงินออมแลวยังทำใหมีหนี้สินลนพนตัวได ดังนัน้
ควรทบทวนความสามารถในการจายหนีอ้ ยางสม่ำเสมอ
ความสามารถในการจายหนี้ = ภาระผอนชำระหนี้รวมตอเดือน
รายไดรวมตอเดือน * 100
(อัตราสวนนอยกวา 45% แสดงวามีสัดสวนผอนหนี้สินที่เหมาะสม ยิ�งนอย ยิ�งดี )

5. สัดสวนการออมและลงทุน
หากใครที่รายไดรวมตอปมากกวาคาใชจายรวมตอปแลวควรเพิ่ม
เงินออมมากขึ้น โดยการออมกอนใชทันทีที่มีรายไดเขามาใหหักเงินมาออม
กอนเปนอันดับแรกหรือที่เรียกวา “Pay Yourself First” โดยอาจเลือกเปด
บัญชีกองทุนหรือบัญชีธนาคารแยกออกมาจากบัญชีที่มีไวเพื่อใชจายใน
ชีวิตประจำวันและแยกจากบัญชีเงินออมเผื่อฉุกเฉิน ควรวางแผนเก็บออม
สม่ำเสมอทุกเดือนใหไดอยางนอย 10% ของรายไดตอเดือน เพื่อเพิ่ม
โอกาสบรรลุเปาหมายทางการเงินตาง ๆ ที่ตองการไดมากขึ้น
สัดสวนการออม = จำนวนเง�นออมและเง�นลงทุนตอเดือน
รายไดตอเดือน (%)
(อยางนอย 10% ของรายได ยิ�งมาก ยิ�งรวย)

โดยเฉพาะการออมเงินเพือ่ เปาหมายเกษียณ ซึง่ เปนเปาหมายระยะ
ยาวที่ทุกคนควรใหความสำคัญ เพราะเปนชวงวัยที่มีคาใชจายจำนวนมาก
อยางตอเนื่องในขณะที่ไมมีรายไดหรือมีรายไดอยางจำกัด แมขาราชการจะมี
รายไดจากเงินบำนาญแตอาจจะไมเพียงพอ ดังนั้นจะตองวางแผนเก็บออม
เพื่อเกษียณตั้งแตเนิ่น ๆ สำหรับสมาชิก กบข. สามารถตรวจสอบวาการออม
ของเราในปจจุบนั วาเพียงพอกับเปาหมายเกษียณหรือไม ทำไดโดยใชโปรแกรม
แผนเกษียณของฉัน ใน My GPF Application โดยระบบจะชวยประมาณการ
เงินสะสมที่สมาชิกนำสง กบข. ในอัตราปจจุบัน รวมกับเงินสมทบ เงินชดเชย
และเงินประเดิม (ถามี) จากภาครัฐ แลวคำนวณเปนเงินประมาณการที่จะได
รับในอนาคต ณ วันเกษียณ โดยคำนวณจากสมมติฐานทีก่ ำหนดไว นอกจากนี้
โปรแกรมยังสามารถเปรียบเทียบประมาณการเงินที่จะไดรับ ณ วันเกษียณ
เปรียบเทียบกับเปาหมายการใชเงินหลังเกษียณทีต่ อ งการ โดยสมาชิกสามารถ
เลือกจำนวนเงินที่ตองการใชตอเดือนได ซึ่งโปรแกรมจะชวยทำใหรูวาเงินที่
คาดวาจะไดรับเพียงพอกับเปาหมายที่ตองการหรือไม หากไมเพียงพอหรือ
ตองการเงินใหมีเงิน ณ วันเกษียณเพิ่มขึ้น สามารถพิจารณาเพิ่มเงินออมได
ดวยการใชบริการออมเพิม่ ซึง่ สมาชิกสามารถเลือกอัตราออมเพิม่ ไดอกี 1-12%
ของเงินเดือน นอกจากจะชวยทำใหมีเงินออม ณ วันเกษียณเพิ่มขึ้นแลวยัง
สามารถนำเงินสะสมรวมกับเงินออมเพิ่มลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรดา
ไดอีกดวย
หากสมาชิกตองการคำแนะนำเรื่องการบริหารจัดการการเงินสวน
บุคคลตาง ๆ หรือตองการปรึกษาเรือ่ งการวางแผนเกษียณ สามารถนัดหมาย
ศูน ยใหค ำปรึก ษาทางการเงิน กบข. ไดท ี่ My GPF Application เมนู
“นัดหมายบริการขอมูลการเงิน” หรืออีเมล fa@gpf.or.th ...
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ลงทุนลงทุน

อาจกลาวไดวา ป 2020 เปนปที่เราทุกคนตองมีสติและปรับเปลี่ยนตนเองตามสถานการณ เนื่องจากมี
เร�่องราวเหนือความคาดหมายเกิดข�้นหลายตอหลายครั�ง รวมทั�งสถานการณ ในตลาดการลงทุนทั�วโลก
และนี่คือสรุป 10 เหตุการณสำคัญที่เกิดข�้นตลอด 366 วันที่ผานมา

1-

การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เริ่มขึ้นจากเมืองอูฮั่น
ประเทศจีน ตัง้ แตปลายป 2019 และระบาดไปทัว่ โลกราวเดือน ก.พ. จนองคกร
อนามัยโลกตองประกาศใหเปนโรคระบาด (Pandemic) ในเดือน มี.ค. ทำใหเกือบ
ทุกประเทศตองใชมาตรการปดบานปดเมือง และจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เกือบทุกชนิดเพื่อควบคุมการแพรระบาด

2-

วิกฤตราคาน้ำมัน นอกจากความตองการใชน้ำมันถูกกดดันจากการ
ปดเมืองแลว ราคาน้ำมันยังถูกซ้ำเติมดวยกำลังการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการแตกหัก
กันของซาอุดอิ าระเบีย แกนนำกลุม ประเทศ OPEC กับรัสเซีย แกนนำฝง Non OPEC
ที่ตกลงเรื่องปริมาณการผลิตกันไมได ทำใหราคาน้ำมันดิบ WTI แตะจุดต่ำสุด
ในรอบ 18 ป ที่ 20 ดอลลารตอ บารเรล ในวันที่ 30 มี.ค. 63

3-

การเลือกตั้งสหรัฐฯ ที่ผลออกมาผิดคาดเล็กนอย คือนายโจ ไบเดน
ไดเปนประธานาธิบดี และพรรคเดโมแครตยังครองเสียงขางมากในสภาผูแ ทนราษฎร
แตพรรครีพับลิกันมีแนวโนมที่จะคงเสียงสวนใหญในวุฒิสภา ซึ่งการมีรัฐบาลที่
ครอบครองโดย 2 พรรคใหญ นัน่ หมายถึง การคานอำนาจและจะไมมกี ารเปลีย่ นแปลง
ทางกฎหมายหรือนโยบายอยางมีนัยสำคัญหรือรวดเร็ว

4-

การประกาศความสำเร็จของการทดลองวัคซีนรักษาผูท ต่ี ดิ เชื้อไวรัส
COVID-19 จาก 3 บริษทั ผูผ ลิตยาชัน้ นำ เปรียบเหมือนของขวัญปใหมทท่ี ว่ั โลก
รอคอย ซึ่งจะเปนกุญแจปลดล็อกใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินเปน
ปกติอีกครั้ง

5-

GDP ไทยติดลบ 5.3% - เศรษฐกิจไทยตกต่ำสุดในรอบ 10 ป
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) คาดการณ GDP ในป 2563 มีโอกาสติดลบสูง
ถึง 5.3% หลังเชื้อไวรัส COVID-19 กระทบเศรษฐกิจรุนแรง เมื่อเปรียบเทียบ
กับชวงที่เกิด วิกฤต Subprime ที่ติดลบแค 0.7% เทานั้น

6-

ดอกเบีย้ ต่ำสุดเปนประวัตกิ ารณ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
ไดมกี ารประชุมนัดพิเศษ มีมติเปนเอกฉันทใหลดอัตราดอกเบีย้ นโยบาย 0.25% ตอป
จาก 1% เปน 0.75% ตอป ต่ำสุดในประวัติการณ ซึ่งถือเปนอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ต่ำกวา 1% เปนครั้งแรกในประวัติศาสตรไทย

7-

ตลาดหุน "เซอรกติ เบรคเกอร" มากสุดเปนประวัตกิ ารณ "เซอรกติ
เบรคเกอร" มาตรการระงับการซือ้ ขายชัว่ คราวถูกนำมาใชมากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับ
ทุกวิกฤตในอดีต ตัง้ แตตน ปทเ่ี ชือ้ ไวรัส COVID-19 เริม่ ระบาด สงผลใหตลาดหุน
หลายประเทศตองงัดเซอรกติ เบรคเกอร มาใชมากเปนประวัตกิ ารณ เชน ตลาดหุน
สหรัฐฯ ทีต่ อ งใชเซอรกติ เบรคเกอร ถึง 4 ครัง้ ในเวลาเพียง 2 สัปดาห มากกวา
ชวงวิกฤต Hamburger ที่ใชเพียง 2 ครั้ง เชนเดียวกับตลาดหุนไทยที่มีการใช
เซอรกิต เบรคเกอร ถึง 3 ครั้งในชวงเวลาเดียวกัน ซึ่งมากที่สุดเทาที่เคยเกิดขึ้น

89-

ราคาทองพุง สูงสุดในรอบ 7 ป ราคาเพิม่ ขึน้ กวา 30% ราคาขึน้ ไปแตะ
3 หมืน่ บาท/บาททองคำ ประชาชนตางตอคิวขายทองใหกบั รานทองยานเยาวราช
มากที่สุดเปนประวัติการณ
ความเชื่อมั่นผูบริโภคต่ำสุด ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคเดือน มี.ค. 63 อยูท ่ี
ระดับ 50.3 ต่ำสุดเปนประวัตกิ ารณ โดยปญหาหลักมาจากเชือ้ ไวรัส COVID-19
กระทบตอความเชือ่ มัน่ ทัง้ รายได การหางานทำ และเศรษฐกิจโดยรวม พรอมยังประเมิน
ครึง่ ปแรกของป คาดเม็ดเงินจะหายออกจากระบบเศรษฐกิจถึง 1.5 ลานลานบาท

10-

สายการบินหยุดใหบริการ ฉุดทองเที่ยวทั่วโลกชะงัก สำนักงาน
การบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) ประกาศหามเครือ่ งบินจากตางประเทศ
เขาประเทศไทยตัง้ แต 3 – 30 เม.ย. 63 และขยายเพิม่ เติมไปจนถึง 31 พ.ค. 63
รวมถึงสัง่ ปดสนามบินภูเก็ตตัง้ แต 10 - 30 เม.ย. 63 ลวนสงผลใหสายการบินตาง ๆ
ลดเทีย่ วบินลงอยางมากหรือหยุดทำการบิน เพือ่ ปองกันมิใหสถานการณการระบาด
ของเชือ้ ไวรัส COVID-19 รุนแรงมากยิง่ ขึน้ และเพือ่ สนับสนุนการแกไขสถานการณ
ฉุกเฉินขางตนใหยุติลงโดยเร็ว
ดานศูนยวจิ ยั กสิกรไทย มองวา สถานการณการแพรระบาดทีย่ าวนาน
ขึน้ นาจะสงผลทำใหในป 63 จำนวนนักทองเทีย่ วเดินทางทองเทีย่ วตางประเทศ
ทั่วโลกอาจต่ำสุดในรอบ 15 ป
ขอปดทายสรุปเหตุการณลงทุนป 2020 วา วิกฤตเชือ้ ไวรัส COVID-19
ไมไดสงผลในดานลบไปทุกอยาง แตยังไดสรางโอกาสใหกับหลายอยาง ทั้งเกิด
ธุรกิจใหม ๆ นักลงทุนสรางรายไดมากขึ้นเพราะขึ้นอยูกับวาจะมองเห็นโอกาส
ในวิกฤตกันหรือไม.....

ขอบคุณขอมูลจาก
สำนักขาวอีไฟแนนซไทย https://www.eﬁnancethai.com/eﬁnReview/eﬁnReviewMain.aspx?release=y&name=er_202004301549
กรุงเทพธุรกิจ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913051
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กบข. รวมพ�ธีถวายบังคม และพ�ธีจุดเทียนมหามงคล
เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ�ตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ
นายสุภวัส พรหมวิทักษ ผูชวยเลขาธิการกลุมงานสมาชิกสัมพันธ
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) รวมพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคลาย
วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ เพื่อเปนการ
แสดงความจงรักภักดีและนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี พลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธี ณ มณฑลพิธีทอง
สนามหลวง (5 ธันวาคม 2563)

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีจุดเทียนมหามงคล เพื่อถวายราชสดุดี
และนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนือ่ งในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ
วันชาติ และวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2563 ในการนี้ ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย
เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) รวมเฝา
รับเสด็จและรวมจุดเทียนมหามงคลฯ โดยมีคณะรัฐมนตรี ผูน ำหนวยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน เขารวมพิธีดังกลาว ณ มณฑลพิธีทอง
สนามหลวง
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กบข. ควารางวัลรัฐบาลดิจ�ทัล 2 ปซอน
ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) เขารับรางวัล “รัฐบาลดิจทิ ลั ” เปนปท่ี 2 จากพลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในงานมอบรางวัล Digital Government Awards 2020 จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
ซึ่ง กบข. เปน 1 ใน 10 หนวยงานระดับกรมที่ไดรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล จาก 1,928 หนวยงานทั่วประเทศที่เขารับการสำรวจ
ความสำเร็จในครัง้ นีส้ ะทอนใหเห็นถึงความมุง มัน่ ในการพัฒนาระบบใหบริการสมาชิก กบข. อยางตอเนือ่ ง เพือ่ อำนวยความสะดวกสมาชิกในการ
เขาใชบริการผานแพลตฟอรมที่หลากหลาย พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลดานกระบวนการอัตโนมัติเขามา
บูรณาการ เพื่อชวยลดขั้นตอนการทำงานและขยายแพลตฟอรมในการทำงานออนไลน นอกจากนี้ยังปรับปรุงการดำเนินงานเกี่ยวกับขอมูลสมาชิกให
สอดคลองตามหลักธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐควบคูไปกับการกำกับดูแลคุมครองขอมูลสวนบุคคลและรักษาความปลอดภัยทางไซเบอรทั้งยังมุงมั่นพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศเพื่อรองรับการตอยอดนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาปรับใชในกระบวนการทำงานตอไปในอนาคต ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกลาว
จัดขึ้น ณ สโมสรทหารบก (3 ธันวาคม 2563)

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเร�อน เขาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กบข.
ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ใหการตอนรับ หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. และคณะผูแทนจาก
สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ในโอกาสศึกษาดูงาน กบข. ดานกระบวนการบริหารจัดการขอมูลโดยนำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เขามาบูรณาการ
ทั้งขอมูลดานการลงทุนและดานสมาชิก รวมถึงแนวทางในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนองคกร พรอมหารือถึงความรวมมือเชิงนโยบายในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงานวิจัยและพัฒนาตอไป ณ สำนักงาน กบข. (3 ธันวาคม 2563)
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เร�่องทายเลม
โดย เมืองไทยประกันชีว�ต

Steps

วางแผนช�ว�ตหลังเกษ�ยณ
อยางสบายใจ
การวางแผนเกษ�ยณหลายคนอาจมองเปนเร�่องไกลตัว
โดยเฉพาะมนุษยเง�นเดือนที่ยังมุงมั�นกับการทำงาน ยังคิดวาอีกนาน
กวาจะเกษ�ยณ ปลอยใหเปนเร�่องของอนาคตไป แตอยาลืมวา
ยิ�งอายุมากข�้น รางกายก็ยอมเสื่อมถอยตามกาลเวลา ตองมีสักวัน
ที่เราเจ�บปวย เมื่อถึงเวลานั�นจะเอาเร�่ยวแรงที่ไหนหาเง�นมารักษาตัวเอง
แนนอนวา การมีประกันช�ว�ตและสุขภาพ คือทางเลือกที่ใครหลายคน
อาจหลงลืมวาเปนตัวชวยกระจายความเสี่ยงในช�ว�ตบั�นปลายได
เปนอยางดี หร�อหากใครยังมองไมออกวาจะวางแผนเกษ�ยณอยางไร
ใหตัวเองใชช�ว�ตบั�นปลายไดอยางมั�นคง เมืองไทยประกันช�ว�ต
ก็นำเคล็ดลับดีๆ มาฝากอีกเชนเคย

วางแผนเร�่องรายได
อันดับแรกที่ขาดไมไดเลยคือการวางแผนเร�่องรายได วา
เรามีความมั�นคงทางการเง�น รวมถึงอาช�พ หนาที่การงาน
หร�อแหลงรายไดที่มีจะมั�นคงยืนยาวไปไดนานแคไหน

คำนวณรายไดหลังเกษ�ยณ
เมื่อสำรวจรายไดในการวางแผนหลังเกษ�ยณแลว ก็ตอง
สำรวจเง�นไดหลังเกษ�ยณดวยวาเราจะไดจากแหลงไหนบาง
พรอมคำนวณวาแตละเดือนจะไดเทาไหร เพ�ยงพอตอการ
ดำรงช�พหร�อไม เชน กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ (Provident Fund)
กองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) กองทุนรวมเพ�่อการเลี้ยงช�พ
(RMF) รายไดจากเง�นปนผล เปนตน

วางแผนคาใชจายหลังเกษ�ยณ
เมื่อวางแผนเร�่องรายไดระยะยาว และคำนวณรายไดหลังเกษ�ยณแลว
ตอมาควรตั�งเปาหมายวาเราจะเกษ�ยณตอนอายุเทาไหร หลังเกษ�ยณ
แลวตองใชเง�นมากนอยแคไหน นอกจากคาใชจายในช�ว�ตประจำวัน
ยังตองเผื่อยามเจ�บปวยดวย หลายทานอาจปวดหัววามีเง�นเก็บเทาไหร
ถึงจะพอในการใชช�ว�ตบั�นปลาย? ซ�่งการเก็บออมและลงทุนในกองทุนตางๆ
ก็เปนทางเลือกที่หลายทานไดวางแผนไวรองรับในอนาคต

สนใจประกันช�ว�ตและสุขภาพ
ติดตอตัวแทนเมืองไทยประกันช�ว�ต
โปรดศึกษารายละเอียดความคุมครองและขอยกเวนกอนตัดสินใจทำประกัน

โทร.1766 ตลอด 24 ชั�วโมง

ประเมินและทำตามแผนที่วางไว
ตอมาควรทบทวนแผนที่เราวางไว ประเมินความเปนไปไดในการ
ออมเง�น การลงทุนในกองทุนตางๆ หลังจากนั�นก็เร�่มทำตามแผน
ที่วางไว คอยประเมินวาผลตอบแทนที่ไดเปนไปตามที่เราคาดการณ
ไวหร�อไม ระหวางนั�นหากไมเปนไปตามเปา หร�อมีอุปสรรคในเร�่อง
ของหนาที่การงาน เศรษฐกิจ ก็ควรมีแผนรองรับความเสี่ยง
ในเร�่องเหลานี้ดวย

ซ�้อประกันช�ว�ตและสุขภาพ
แมจะออมเง�นและลงทุนไวตามแผนแลว แตคุณไดวางแผนถึง
ยามเจ�บปวยไวมากนอยแคไหน? เพราะเร�่องสุขภาพโดยเฉพาะ
ยามเราอายุมากข�้น เจ�บปวยข�้นมาก็เร�้อรัง คาใชจายก็มากข�้น
ตามการรักษา เง�นที่เก็บออมไวใชจายหลังเกษ�ยณก็อาจหมดไป
กับคารักษาพยาบาล ดังนั�นการซ�้อประกันช�ว�ตและสุขภาพ
ตั�งแตยังมีแรงหารายไดก็เปนตัวชวยในการลดความเสี่ยงได
เปนอยางดี และหากใครยังมองหาแบบประกันช�ว�ตและสุขภาพ
ที่คุมครองยาวๆ แลวเมืองไทยประกันช�ว�ตก็ไดออกแบบ
สัญญาเพ��มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท
ที่สมัครไดตั�งแตอายุ 18-80 ป รับความคุมครองตอเนื่องยาวๆ
ถึงอายุ 99 ป คุมครองคารักษาพยาบาล โรคทั�วไปและโรคราย
ทุกระยะ ใหอุนใจคลายกังวลยามเจ�บปวยอีกดวย

