DECEMBER 2018

Application
ครบ ง่าย ในมือคุณ

ดอกเบี้ยจะกลับมาบาน
อีกครั้งหรือไม่?

สมาชิก กบข. ผสมสัดส่วน
การลงทุนเองได้แล้ว
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EDITOR’S NOTE

ในที่สุด แอปพลิเคชัน กบข. โฉมใหม่ก็ได้เปิดให้สมาชิกได้เข้าใช้งานแล้ว
อย่างเป็นทางการ นับเป็นก้าวแรกของการพัฒนายกระดับสู่บริการสมาชิกแบบ
End-to-End Service on Mobile นั่นหมายถึงต่อไปสมาชิกจะสามารถใช้
บริการ กบข. ได้ครบวงจร ง่าย ๆ เพียงปลายนิ้วคลิกบนสมาร์ทโฟนของตัวเอง
ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัลได้มากขึ้น
เมนูไฮไลต์ที่เหมาะกับสถานการณ์ยามนี้มาก ๆ คือ “บัญชีของฉัน” ที่ให้
สมาชิกดูข้อมูลเงินในบัญชีได้ง่ายขึ้น เลือกออมเพิ่มก็ง่าย เปลี่ยนแผนการลงทุน
ก็ง่าย เชื่อว่าในช่วงเวลานี้ ที่สภาพตลาดการเงินการลงทุนผันผวนครั้งใหญ่
ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องทั่วโลก สมาชิกคงพอได้ติดตามได้ทราบ
ข่าวกันแล้วก็ได้เข้าไปดูยอดเงินในบัญชีที่อัปเดทตามราคาตลาด มีหลายท่านได้
เลือกเปลี่ยนแผนการลงทุนจากในแอปใหม่ด้วยแล้ว ซึ่งปัจจุบันสมาชิก กบข.
สามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ถึง 4 ครั้งต่อปีเลยทีเดียว หากสมาชิกได้ลอง
ใช้แอปใหม่แล้วมีความเห็นเป็นอย่างไร กบข. ยินดีรับทุกคำ�ติชมเพื่อจะได้นำ�มา
ปรับปรุงพัฒนาในเฟสต่อ ๆ ไปค่ะ
My GPF Application … ครบ ง่าย ในมือคุณ
ขอให้มีความสุขกับการอ่านค่ะ
กองบรรณาธิการ

เสนอแนะหรือต้องการรับข้อมูลข่าวสาร กบข.
แจ้งได้ที่
โทรศัพท์ : 0-2636-1000
Email : member@gpf.or.th
Contact Center : โทร. 1179
Line : @GPFcommunity
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กองบรรณาธิการ

วชิรา การสุทธิ์
พีรทัศน์ ชัยอภินันทิมา
วีรญา พิสุทธิ์พิบูลวงศ์
ชาญวิทย์ ลัภโต
ปรัชญาภรณ์ มกุลพานิช
อโนมา ปัทมานนท์
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พบกันเป็นประจำ�ทีน่ ่ี หน้า 3 วารสาร กบข. พืน้ ทีใ่ ห้คณ
ุ ถาม แล้วเราจะสรรหา
คำ�ตอบมาให้คุณ สำ�หรับคำ�ถามของสมาชิกที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับของที่ระลึก
ทุกคำ�ถาม ฉบับนี้มีคำ�ถามไหนได้รับการคัดเลือกบ้าง มาติดตามกัน

สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินปัจจุบันได้ด้วยตนเองกี่ช่องทาง?
ได้ 5 ช่องทาง
4. ตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐ (Kiosk)
1. MY GPF Application
5. ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
2. My GPF Website
3. Contact Center 1179 (ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ กด 4)

สมาชิกลาออกจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ เงินก้อนที่ได้รับจาก กบข. จะเสียภาษีหรือไม่?
กรณีสมาชิกลาออกจากราชการ ด้วยเหตุสูงอายุ (อายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) เงินที่สมาชิกได้รับจาก
กบข. ซึ่งได้แก่ เงินประเดิม (ถ้ามี) เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงินสะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) และผล
ประโยชน์ของเงินดังกล่าว จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามกรมสรรพากรออกกฎกระทรวง
ฉบับที่ 277 (พ.ศ.2553)
คำ�ถามจากสมาชิก คุณจิระวรรณ ตันกุรานันท์

กบข. มีแนวคิดที่จะให้สมาชิกเพิ่มสัดส่วนของหุ้นขึ้นหรือไม่?
มีค่ะ ปัจจุบัน กบข. มีการเพิ่มแผนการลงทุนเพื่อเป็นทางเลือกให้สมาชิกเพิ่มเติม ดังนี้
1. แผนตราสารทุนไทย เป็นแผนที่มีการลงทุนในตราสารทุนไทย 100%
2. ผสมสัดส่วนการลงทุนได้เอง ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกผสมระหว่าง แผนตลาดเงิน แผนตราสารหนี้
และแผนตราสารทุนไทย โดยกำ�หนดสัดส่วนตามความต้องการและรวมกันต้องได้ 100%
คำ�ถามจากสมาชิก คุณธีรพล เดโชเกียรติถวัลย์

กรณีลาออกจากราชการ จะได้รบั เงิน กบข.เหมือนเกษียณอายุราชการ หรือไม่?่
ได้รับสิทธิ์เหมือนสมาชิกที่เกษียณอายุราชการแต่จะแตกต่างกันในส่วนของจำ�นวนเงินที่ได้รับ เนื่องจาก
สมาชิกที่ลาออกก่อนเกษียณจะยุติการส่งเงินเร็วกว่าผู้ที่เกษียณ สำ�หรับเงินที่จะได้รับคืนจาก กบข.
จะขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่สมาชิกได้รับจากภาครัฐ ดังนี้
กรณีสมาชิกมีสทิ ธิแ์ ละเลือกรับบำ�นาญจากภาครัฐ จะได้รบั เงินจาก กบข. ประกอบด้วย เงินประเดิม (ถ้ามี)
เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ เงินสะสมส่วนเพิม่ (ถ้ามี) พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว
กรณีสมาชิกมีสทิ ธิเ์ ลือกรับบำ�เหน็จ/ไม่มสี ทิ ธิร์ บั บำ�เหน็จบำ�นาญจากภาครัฐ จะได้รบั เงินจาก กบข. ประกอบด้วย
เงินสะสม เงินสมทบ เงินสะสมส่วนเพิม่ (ถ้ามี) พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว
คำ�ถามจากสมาชิก คุณรัชนีวรรณ ต่ายเพ็ชร

ส่งคำ�ถามของสมาชิกได้ท่ี gpfmember@gpf.or.th สำ�หรับสมาชิก
เจ้าของคำ�ถามทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเผยแพร่ลงในคอลัมน์ Page 3 ถาม-ตอบ ฉบับนี้
รอรับกระเป๋าผ้าทีร่ ะลึกจาก กบข. ได้เลยค่ะ
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สมาชิก กบข.

HOT NEWS

เปลี่ยนแผนการลงทุน
ได้

ครั้งต่อปี

จากเดิม 2 ครั้งต่อปี

สมาชิก กบข. สามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ 4 ครั้งต่อปี จากเดิมเปลี่ยนแผนการลงทุน
ได้ 2 ครัง้ ต่อปี โดยสมาชิกทีไ่ ม่เคยเปลีย่ นแผนการลงทุน เงินออมของสมาชิกจะถูกนำ�ไปลงทุนใน “แผนหลัก”
ตาม พ.ร.บ. กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ กำ�หนด แต่จริง ๆ แล้วแผนหลักอาจไม่ได้เหมาะสำ�หรับ
ทุกคน และทุกสถานการณ์การลงทุน สมาชิกควรเลือกแผนการลงทุนทีใ่ ห้ผลตอบแทนและความเสีย่ งที่
เหมาะสมกับตนเอง ซึง่ กบข. ได้พฒ
ั นาบริการเพือ่ ให้สมาชิกสามารถเปลีย่ นแผนการลงทุนง่ายๆ ได้ด้วย
ตนเอง ผ่าน My GPF Application หรือ My GPF Website

เปิดตัว “แผนตราสารทุนไทย”

แผนการลงทุนน้องใหม่ลา่ สุด ที่ กบข. ประกาศให้สมาชิกเลือกลงทุนได้แล้ว ซึง่ “แผนตราสารทุนไทย” มีนโยบาย
การลงทุนในหุน้ ไทยเป็นหลัก เป็นแผนการลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูงสุดจาก 6 แผนการลงทุน กบข. แต่หากตัดสินใจลงทุน
ถูกเวลาก็มีโอกาสให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงสุดเช่นกัน ปัจจุบัน กบข. มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกลงทุนได้
6 แผน เป็นแผนที่ลงทุนตามสินทรัพย์ 3 แผน (รวมแผนใหม่ล่าสุดคือแผนตราสารทุนไทย) และอีก 3 แผน
เป็นแผนการลงทุนแบบที่มีการกระจายสินทรัพย์ลงทุนและจัดสำ�รับให้แล้ว

จะเลือกแผนนี้ ต้องรูแ้ ละรับได้วา่ เสีย่ งสูงสุด
“
ใน 6 แผน หรืออายุยงั น้อยมีเวลาสร้างผลตอบแทน
สะสมยาว ๆ ขณะที่ระหว่างทางอาจมีขึ้น ๆ ลง ๆ ได้
เหมาะกับการผสมสัดส่วนการลงทุนด้วยตัวเอง

“
หรือขอนัดปรึกษาการเลือกแผนการลงทุนได้ท่ี
เมนู “นัดหมายบริการข้อมูลทางการเงิน”
GPF JOURNAL
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กบข. ยกระดับบริการสมาชิกด้วย แอปใหม่ My GPF Application

เปิดให้สมาชิกได้ใช้งานแล้ว เพือ่ เป็นผูช้ ว่ ยบริหารจัดการทีค่ รบวงจรสำ�หรับสมาชิก ทัง้ สมาชิก กบข.
ปัจจุบันและสมาชิก กบข. ที่เกษียณแล้วอยู่ระหว่างรับเงินคืน หรือผู้ออมต่อ พร้อมมีเมนูใหม่ให้
กดรับสิทธิพิเศษได้เลยจากในแอป ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดและโปรโมชันใหม่ ๆ มากมาย และโครงการ
สวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงเมนูรบั จองเวลานัดหมายขอคำ�ปรึกษาข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนหน้าจอ
แสดงผลดีไซน์ใหม่ที่ช่วยให้ใช้งานง่ายมากขึ้น ทั้งบริการเช็คยอดเงินในบัญชี หรือการคำ�นวณ
เงินเกษียณ ... ครบ ง่าย ในมือคุณ
สมาชิก กบข. สามารถอัปเดทเวอร์ชันแอป กบข. หรือดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งในระบบ
iOS และ Android

แอปใหม่...มีอะไรบ้าง?
บัญชีของฉัน

ติดตาม กบข.

เมนูที่สมาชิกใช้เช็คยอดเงิน
และจัดการข้อมูลส่วนตัว
รวมถึงแจ้งออมเพิ่ม และ
เปลี่ยนแผนการลงทุน

GPF Community
แหล่งรวมตัวของสมาชิก
ทั้ง
และ

ส่วนลดร้านค้า
เมนูทางลัดเข้าสู่หน้าโปรโมชัน

นัดหมายบริการ
ข้อมูลทางการเงิน
เลือกเวลานัด เพื่อพูดคุย
เรื่องการเงินการลงทุน
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สิทธิพิเศษ
ดีลดี โปรเด็ด จากพันธมิตร
ที่ กบข. คัดสรรมาเพื่อสมาชิก

แผนเกษียณของฉัน
โปรแกรมช่วยวางแผน/
ประเมินความเพียงพอ
รายได้หลังเกษียณ

3 ขั้นตอน ลงทะเบียนเข้าใช้ My GPF Application
สำ�หรับสมาชิก กบข. ทีด่ าวน์โหลดแอปใหม่มาใช้ครัง้ แรกหรือใครทีเ่ คยใช้แอปเก่าอยูแ่ ล้ว
แต่ลืมรหัสผ่าน สามารถลงทะเบียนเข้าใช้แอปใหม่ My GPF Application ได้เลยเพียงทำ�ตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
1. คลิก “ลงทะเบียนใหม่” ที่แถบด้านล่างสุดของหน้าจอ
2. ใส่หมายเลขประจำ�ตัวประชาชน 13 หลัก
3. ใส่รหัส 12 ตัวหลังบัตรประชาชน โดย 2 ตัวแรกเป็นตัวอักษร ตามด้วย
ตัวเลข 10 ตัว ไม่ต้องเว้นวรรคและไม่ต้องใส่ขีดกลาง
จากนั้นกดปุ่มสีเหลือง “เข้าสู่ระบบ”

2

ใส่หมายเลขประจำ�ตัวประชาชน

3

1

ใส่รหัสหลัง
บัตรประชาชน

i

คลิก “ลงทะเบียน”

รหัสหลังบัตรประชาชน
คือตัวอักษร 2 ตัวแรก
ตามด้วยตัวเลข 10 หลัก

หลังจากลงทะเบียนเสร็จ ระบบจะให้สมาชิกกำ�หนด Pin Code 6 หลักด้วยตัวเอง เพียงเท่านี้
สมาชิกก็จะสามารถเข้าใช้งานแอปใหม่ My GPF Application บริการสมาชิก กบข. บนสมาร์ทโฟน
ที่สะดวกกว่าเดิม ใช้งานง่ายกว่าเดิม และสิทธิพิเศษมากกว่าเดิม
GPF JOURNAL
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MUST READ

ดอกเบี้ยจะกลับมาบานอีกครั้งหรือไม่
จะเตรียมรับมืออย่างไร?

คงจะได้ยินข่าวกันแล้วว่า เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น 0.25% โดยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นครั้งแรก
ในรอบ 7 ปี 4 เดือน และยังไม่จบแค่นี้ เพราะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดกันว่า ในปี 2562 จะต้องขึ้น
อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน
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แม้ว่า จะมีทั้งมุมมองที่เห็นด้วย และ ไม่เห็น
ด้วยกับการปรับดอกเบี้ยนโยบายครั้งนี้ แต่ส่วนใหญ่
จะมองเห็น “ความจำ�เป็น” เพราะดอกเบี้ยที่ตํ่ามา
นานหลายปี ทำ�ให้เกิดการเก็งกำ�ไรสินทรัพย์เสีย่ ง เช่น
อสังหาริมทรัพย์ หรือตราสารหนีบ้ างประเภท จนกลาย
เป็นการสร้างความเสี่ยงให้กับภาคการเงิน
เหมือนกับมุมมองของ อมรเทพ จาวะลา
ผู้บริหารสำ�นักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที่บอกว่า
“การปรับขึ้นดอกเบี้ยของ กนง. ครั้งนี้ เปรียบเหมือน
การใช้เข็มเจาะฟองสบู่เพื่อให้ลมออกมาบ้าง ฟองสบู่
จะได้แฟบลง ดีกว่าปล่อยให้โตต่อเนื่องจนแตก”
นอกจากนี้ กนง. ต้องสะสม “กระสุน” ไว้
เผื่อวันหน้าเกิดวิกฤติเศรษฐกิจจะได้มีดอกเบี้ย ไว้ใช้
กระตุ้นเศรษฐกิจ
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“นายแบงก์” บอกว่า
จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้?
สงสัยกันไหมว่า หลังจาก “ดอกเบี้ยนโยบาย”
ปรับเพิ่มขึ้นแล้ว ประชาชนคนฝาก-คนกู้ จะเป็น
อย่างไร เพราะโดยปกติแล้วดอกเบี้ยนโยบายจะเป็น
เหมื อ นเข็ ม ทิ ศ นำ � ทางของดอกเบี้ ย เงิ น ฝาก-เงิ น กู้
เพราะฉะนั้นจึงมีความเป็นได้ว่า ธนาคารพาณิชย์จะ
ต้องปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ถ้าปรับดอกเบี้ยเงินฝากขึ้น คนฝากเงินก็จะ
มีรายได้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น (อีกนิดหนึ่ง) แต่ในทาง
กลับกันถ้าปรับดอกเบี้ยเงินกู้ คนกู้เงิน โดยเฉพาะ
การกู้เงินที่เป็น “ดอกเบี้ยลอยตัว” ที่ดอกเบี้ยอิงกับ
MLR MOR และ MRR จะมีภาระหนี้เพิ่มขึ้นเช่นกัน

เพราะฉะนั้นถ้าดอกเบี้ยเงินฝากขึ้นก็ดี แต่คง
ไม่ดีถ้าดอกเบี้ยเงินกู้จะขึ้นตามไปด้วย
แต่พอได้ฟัง “นายแบงก์” ที่นำ�โดย บัณฑูร
ลํ่าซำ� ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย
ประสานเสียงกันว่า ดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับเพิ่มขึ้น
ในครั้งนี้ ไม่มีแรงกดดันให้ระบบธนาคารต้องปรับ
ดอกเบี้ยขึ้นตามไปด้วย ก็สบายใจ แถมนายแบงก์ยัง
มองเห็นด้วยว่า หากปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้จะทำ�ให้
ประชาชนเดือดร้อน
ยืนยันชัดเจนได้จากการ “นำ�ร่อง” ขึน้ ดอกเบีย้
เงินฝากประจำ�ของ ธนาคารออมสิน แต่ไม่ปรับดอกเบีย้
เงินกู้ ตามคำ�ยืนยันหนักแน่นของ ชาติชาย พยุหนาวีชยั
ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน ที่บอกว่า “เพื่อเป็นการ
พยุงค่าใช้จ่ายไม่ให้ผู้กู้ได้รับผลกระทบ”
แม้วา่ “นายแบงก์” จะยืนยันกันอย่างพร้อเพรียง
ว่า จะไม่เป็น “ผู้นำ�” ในการปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้
แต่ก็ยังวางใจไม่ได้ เพราะความไม่แน่นอน คือความ
แน่นอน ดังนั้นควรจะเตรียมความพร้อมกันไว้จะ
สบายใจกว่า เพราะหากมีเปลีย่ นแปลงอะไรในอนาคต
จะได้รับมือไหว
เพราะแม้ว่า จะไม่มีการปรับดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง
ระบบ แต่ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในครึ่ง
แรกของ ปี 2562 ดอกเบีย้ บางอย่างมีแนวโน้มจะปรับ
ขึ้นแน่ ๆ ทั้งฝั่งเงินกู้และเงินฝาก เช่น เงินฝากประจำ�
พิเศษ และดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านและสินเชื่อรถยนต์

ดอกเบี้ยเพิ่ม ภาระหนี้เพิ่มตาม
สำ�หรับคนที่มีภาระหนี้เป็น “ดอกเบี้ยคงที่”
อาจจะยังไม่ต้องเป็นกังวลมากนัก แต่ถ้าเป็นเงินกู้ที่
อิงกับดอกเบี้ยลอยตัว หรือ กำ�ลังจะพ้นช่วงดอกเบี้ย
คงที่ในปีหน้า เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือ คนที่
วางแผนจะขอสินเชือ่ ประเภทอืน่ ๆ ในปีหน้า จะได้รบั
ผลกระทบแน่นอน หากดอกเบี้ยเงินกู้ปรับเพิ่มขึ้น
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังพบอีกว่า หากอัตรา
ดอกเบี้ยขยับขึ้น 0.50% อาจจะทำ�ให้ภาระการผ่อน
ชำ�ระต่อเดือน เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% เปรียบเทียบกับ
กรณีที่ไม่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ย
และอาจคาดเดาได้ว่า หลังจากผ่านพ้นปีนี้ไป
จะมีครัวเรือนบางส่วนที่มีภาระหนี้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม
เนือ่ งจากหนีท้ เ่ี กิดขึน้ ส่วนใหญ่ในปีน้ี เป็นหนีก้ อ้ นใหญ่
ซึ่งจะก่อให้เกิดภาระผูกพันที่ต้องมีการชำ�ระคืนหนี้
ในช่วงหลายปีหลังจากนี้
ดังนัน้ เพือ่ ให้เห็นภาพของ “ภาระผ่อนต่อเดือน”
ที่จะเพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่
อยู่อาศัย ลองดูตัวอย่าง ที่คำ�นวณจากยอดสินเชื่อ
2 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำ�ระ 30 ปี ซึง่ จะเห็นว่า
เมื่อดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านขึ้น 0.5% ต่อปี จะทำ�ให้
ภาระผ่อนต่อเดือนเพิ่ม 4-6%

ข้อมูลจาก โปรแกรมคำ�นวณสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(https://www.ghbank.co.th/loan/infomation-advices/calculator)
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หนี้ก็เพิ่ม ลงทุนก็ไม่กำ�ไร ทำ�อย่างไรดี?
แม้การขึ้นดอกเบี้ยจะไม่กระทบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจมากนัก แต่ต้องระวังความผันผวน
ราคาสินทรัพย์ เพราะการที่ กนง. เจาะฟองสบู่สกัดนักเก็งกำ�ไร ทำ�คนที่เก็งกำ�ไรอสังหาริมทรัพย์หรือ
ตราสารหนี้ระยะสั้นบางประเภท โดยเฉพาะตราสารหนี้ที่ไม่ได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เกิดความ
กังวลและเทขายสินทรัพย์ออกมา ทำ�ให้ราคาลดลง
แต่ถ้ามองการลงทุนในปี 2562 นอกจากดอกเบี้ยเงินกู้มีโอกาสจะปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งทำ�ให้ภาระหนี้
เพิ่มขึ้น และการเก็งกำ�ไรก็ทำ�ได้ยากแล้ว ยังเพิ่มความยากให้กับการลงทุนเข้าไปอีกระดับหนึ่ง เพราะในปี
2562 เป็นปีที่เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ระยะท้ายของวัฏจักรเศรษฐกิจ (Late cycle) หรือ เป็นช่วงที่เศรษฐกิจ
เติบโตช้าลง หรือ ไม่เติบโต ก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทำ�ให้ผลตอบแทนในสินทรัพย์ทุก
ประเภทมีแนวโน้มปรับลดลง

GLOBAL
ECONOMIC
OUTLOOK
Source: Lombord Odier

นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงอื่น ๆ อีก เช่น ความ
ผันผวนของตลาดทุนที่จะมีมากขึ้นจากความกังวลต่อ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย ทำ�ให้ตน้ ทุนการทำ�ธุรกิจและการบริโภคสูงขึน้
และกลยุ ท ธ์ แ ข่ ง ขั น การเป็ น ผู้ นำ � โลกในอนาคต
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ซึ่งคาดกันว่า จะไม่หยุดแค่ข้อ
พิพาททางการค้า (Trade War)
และถ้าเห็นแล้วว่าจะคาดหวังผลตอบแทน
จากการลงทุนก็ยังคาดเดาได้ยาก ทางช่วยที่ดีที่สุด
นอกจากจะทำ�ใจยอมรับกับสถานการณ์ผลกระทบ
ที่มาจากปัจจัยภายนอกที่เราเองควบคุมไม่ได้
13
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แต่ เรายั ง ควบคุ ม ใจเราเองได้ ด้ ว ยการเลื อ ก
แผนการลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุน
ให้มากที่สุด สำ�หรับสมาชิก กบข. สามารถเลือกแผน
การลงทุนได้ถึง 6 แผนการลงทุน หรือจะเลือกผสม
สัดส่วนเองได้ตามที่ถูกทางและถูกใจ และบริการใหม่
สำ�หรับสมาชิก กบข. ที่ไม่รู้จะเลือกแผนการลงทุน
ใดหรือต้องการที่ปรึกษาข้อมูลทางการเงินสามารถ
“นัดหมายบริการข้อมูลทางการเงิน” ผ่านทาง My GPF
Application เพื่อคุยหารือขอคำ�ปรึกษากับเจ้าหน้าที่
กบข. โดยตรง
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INTERVIEW
ฉบับปิดท้ายของปี 2561 ได้รวมเรื่องราวจากสมาชิก กบข. ที่ส่งเข้ามาทาง

gpfmember@gpf.or.th ร่วมบอกเล่าความประทับเกีย่ วกับ กบข. ทีอ่ ยากบอกต่อให้เพือ่ นสมาชิก
ได้รับรู้หรือมีส่วนร่วมด้วย และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ ใน
คอลัมน์ Interview ตลอดปี 2561 นี้

นางประภาภรณ์ อัครจินดานนท์

นายจักรพงษ์ จันทรเถร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน
สำ�นักงานศาลปกครองเชียงใหม่

ได้อา่ นวารสาร กบข. ประจำ�ทุกเดือน ครัง้ แรก
มีความคิดเพียงว่า บทความในวารสารให้ความรู้แก่
สมาชิกอย่างแท้จริง แต่ไม่คิดว่าจะทำ�ให้สมาชิก กบข.
สามารถประหยัดเงินของครอบครัวได้ด้วย ในหัวข้อ
“สวัสดิการสมาชิก กบข.” ซึง่ ร้านค้าต่าง ๆ จะไม่ทราบ
ว่าเราเป็นสมาชิก กบข. ทำ�ให้ไม่ได้ส่วนลดนี้ สมาชิก
กบข. ต้องแจ้งสิทธิ์พร้อมแสดงบัตรเพื่อรับส่วนลด
ง่าย ๆ เพียงกดใช้สิทธิ์รับส่วนลดหรือกดแสดงบัตร
สมาชิกทีอ่ ยูใ่ น My GPF Application เพือ่ รับส่วนลด
ไม่จำ�เป็นต้องพกบัตรจริงก็ได้ ซึ่งตนเองได้รับส่วนลด
ประกันภัย ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ แม้กระทั่งซื้อ
แว่นตา และนำ�เงินมาออมต่อได้อีก สุดท้ายอยากเล่า
ต่อให้เพื่อนสมาชิกและต้องขอบคุณบรรณาธิการ
ของวารสารค่ะ ที่มีสิ่งดี ๆ ให้สมาชิกจริง ขอบคุณค่ะ

ในช่วงที่ กบข. ได้เริม่ มีโครงการแผนการออมเงิน
3% เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2540 นั้น ผมจึงได้ตัดสินใจ
สมัคร ซึง่ เป็นการออมเงินลงทุนผ่านกองทุนรวมระยะยาว
และมั่นคง ซึ่ง กบข. ก็มีแผนการดำ�เนินงาน กิจกรรม
และโครงการต่าง ๆ ให้กบั สมาชิกอย่างต่อเนือ่ ง ในช่วง
ที่มีผลกระทบในด้านเศรษฐกิจชะลอตัว กบข. ก็ได้
บริหารจัดการกระจายความเสีย่ งน้อยทีส่ ดุ และ กบข.
ก็ มี ร ายงานผลการดำ � เนิ น งานกิ จ การประจำ � ปี ท าง
วารสาร กบข. เว็บไซต์ และ กบข. สัญจร ในภูมิภาค
ต่าง ๆ ตลอดจนสมาชิกยังนำ�ไปหักลดหย่อนภาษี
ภงด. 91 กับกรมสรรพากร ได้อีกด้วยครับ
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สำ�หรับสมาชิก กบข. ที่กำ�ลังจะเกษียณอายุ
ราชการในเดือนกันยายน 2562 กบข. ก็มีแผนการ
ออมเงินในแบบต่าง ๆ ที่จะให้ท่านพิจารณาเลือก และ
เป็นหลักประกันและการกระจายความเสี่ยงที่ดีในช่วง
ที่สมาชิกจะเป็นผู้สูงอายุในอนาคต ส่วนผมจะเกษียณ
อายุราชการในปี พ.ศ. 2570 ก็คิดว่าจะขอรับเงินออม
ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งก็จะออมต่อไปครับ

นายวิชญ์พล รอดอยู่
ครู คศ.1
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

อยากชวนเพื่ อ นสมาชิ ก เปลี่ ย นแผนการ
ลงทุนและออมเพิ่มด้วยตนเองครับ วิธีทำ�รายการ
ก็ง่าย ๆ ครับ เพียงเพื่อนสมาชิกเข้าไปที่ MY GPF
Website โดยใช้ Username และ Password
จากนั้นก็เลือกเปลี่ยนแผน และ เลือกออมเพิ่ม ผมได้
ลองใช้จริงและดำ�เนินการสำ�เร็จแล้ว หรือใครทีส่ ะดวก
เข้าผ่านสมาร์ทโฟนก็ไปที่ My GPF Application
แล้วเข้าเมนู “บัญชีของฉัน” โดยผมได้เปลีย่ นแผนการ
ลงทุนจากแผนผสมหุน้ ทวี มาเป็นแผนสมดุลตามอายุ
แม้จะผันผวนบ้างแต่หากเราออมเงินโดยเลือก
แผนการลงทุนนี้ ในระยะยาวจะปรับพอร์ตการลงทุน
ให้เหมาะสม ตามช่วงอายุของสมาชิก หากสมาชิก
อายุยงั น้อย แผนการลงทุนสมดุลตามอายุกจ็ ะเน้นลงทุน
ในสินทรัพย์ทมี โี อกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงในระยะยาว
หากสมาชิกมีอายุทเ่ี พิม่ ขึน้ ก็จะเน้นลงทุนในสินทรัพย์
ที่ปลอดภัยมากขึ้นครับ ทำ�ให้เราได้รับผลตอบแทน
ในระยะยาวทีเ่ หมาะสมและผลตอบแทนสะสมที่ผ่านมา
ก็มีโอกาสสูงกว่าเงินเฟ้อ ครับ

ส่วนการออมเพิม่ เพือ่ นสมาชิกสามารถออม
เงินเพิ่มได้ตั้งแต่ 1-12 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนครับ
รวมสูงสุด 15 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผมได้สมัครออมเพิ่ม
กับ กบข. อีก 12 เปอร์เซ็นต์ และเงินที่เราออมสะสม
เพิ่มขึ้นนี้ ยังสามารถนำ�มาลดหย่อนภาษีได้ตาม
จำ�นวนที่ออมเพิ่มจริง และที่สำ�คัญเงินออมที่เพิ่มขึ้น
จากการออมเพิ่มนี้ ยังได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนตามแผนการลงทุนทีเ่ ราเป็นผูเ้ ลือกกำ�หนดเองได้
ทำ�ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามแผนการลงทุน
ก็อยู่ในระดับที่เรารับได้และพอใจครับ
และทราบมาว่า ปัจจุบนั ทาง กบข. กำ�ลังดำ�เนินการ
แก้ไขข้อกฎหมาย เพื่อให้สมาชิกสามารถออมเงิน
เพิม่ ขึน้ รวมได้สงู สุด ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน
ก็อยากให้เพื่อนสมาชิกอดใจรอฟังข่าวดีนี้ หาก
ดำ�เนินการแล้วเสร็จ ทาง กบข. ก็จะมีการประชาสัมพันธ์
ให้เพือ่ นสมาชิกทราบอย่างแน่นอนครับ “ยิง่ ออมเพิม่
ชีวติ ยิง่ มัน่ คง พร้อมรับสิทธิหกั ลดหย่อนภาษีเพิม่ ขึน้
ตามจริง และรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เรารับ
ได้และพอใจ”
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นายผทายวุธ นวลอนงค์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำ�นาญการ
สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอเกาะคา จังหวัดลำ�ปาง

หยุดทำ�งาน แต่ไม่หยุดทำ�เงิน
ด้วยการออมต่อกับ กบข.
หลังเกษียณการวางแผนชีวิตเป็นสิ่งสำ�คัญ
เมื่อถึงวัยเกษียณต้องปลอดหนี้ และไม่ก่อหนี้เพิ่ม
ใช้ชีวิตเรียบง่าย อยู่แบบวิถีพอเพียง ทำ�งานอดิเรก
ที่ชอบ ใช้ทักษะความสามารถที่มีอยู่ทำ�ประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม สังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนอยู่เสมอ หยุดทำ�งาน
แต่ไม่หยุดทำ�เงิน ให้เงินทำ�งานแทน รอรับผลประโยชน์
อย่างสม่ำ�เสมอจากการออมและลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นปันผล
ส่วนเงินทีอ่ อมไว้กบั กบข. ก็เลือกบริการออมต่อ
ให้ กบข. บริหารเงินออมสาํ หรับสมาชิกทีพ
่ น้ สมาชิกภาพ
หรือออกจากราชการแล้ว แต่ประสงค์ให้ กบข.
บริหารเงินต่อเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ต่อเนื่อง กบข.
มีทีมบริหารที่เชี่ยวชาญเรื่องการเงินและการลงทุน
อยู่แล้ว สมาชิกส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดว่าเมื่อเกษียณ
ต้องลาออกจาก กบข. ซึง่ เมือ่ รับเงินก้อนมาจาก กบข.
แล้วไม่มีการวางแผน นำ�ไปใช้จนหมดอย่างรวดเร็ว
หรือมอบให้ลูกหลานทั้งหมดจนชีวิตที่เหลืออยู่ไม่มี
เงินใช้ หรือนำ�ไปฝากธนาคารก็ให้ผลประโยชน์ที่ไม่
สามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้ หรือนำ�ไปลงทุนในหุ้น
ทั้ ง หมดที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ก็ ไ ม่ เ หมาะกั บ วั ย สู ง อายุ
ปัจจุบัน กบข. มีรูปแบบการออมต่อให้สมาชิกเลือก
ถึง 4 รูปแบบ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ต่อเนื่อง
การออมต่อจึงเป็นทางเลือกทีเ่ หมาะสมสำ�หรับ
สมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพหรือออกจากราชการแล้ว
ไม่เช่นนั้นแล้วอาจ.....
“สุดแสนเสียดาย ตายแต่ใช้เงินไม่หมด
สุดแสนรันทด เงินหมดแต่ยังไม่ตาย”
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เชิญชวน!
สมาชิก กบข. ร่วมบอกเล่า
ความรู้สึกประทับใจเกี่ยวกับ กบข.
ที่อยากบอกต่อให้เพื่อนสมาชิกได้รับรู้
หรือมีส่วนร่วมด้วย เช่น
“ชวนเลือกแผนการลงทุน”
“ชวนออมเพิ่ม”
“สิทธิพิเศษที่ได้รับ”
“e-Statement”
“ชวนออมต่อ”
ฯลฯ
... ส่งมาได้ที่ ...

E-mail : gpfmember@gpf.or.th
ท่านที่ได้รับคัดเลือกลงคอลัมน์
Interview รับของที่ระลึกสุดพิเศษ
จากวารสาร กบข. ไปเลย

ACTIVITIES

พฤศจิกายน 2561

จ.ขอนแก่น

หลักสูตร ชา กาแฟสด
หลักสูตร ขนมมันสําปะหลัง

หลักสูตร ถั่วแปบเบญจรงค์
หลักสูตร ซาลาเปาไส้หมู

หลักสูตร ขนมบ้าบิ่น

สมาชิก กบข. ร่วมฝึกอาชีพทั้ง 5 หลักสูตร
ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย
รวม 118 คน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
GPF JOURNAL
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พฤศจิกายน 2561
ส่วนกลาง

ผู้เข้าร่วม : ข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดกรมการปกครอง
รวม 45 คน
เวลา-สถานที่ : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เวลา 8.30-10.00 น. ณ วิทยาลัยการปกครอง จ.ปทุมธานี
จัดโดย : พันธมิตรวิทยากร กรมการปกครอง และ วิทยากร กบข.

จ.นครศรีธรรมราช
ผู้เข้าร่วม : ข้าราชการในจังหวัด รวม 342 คน
เวลา-สถานที่ : วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2561
เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส
จัดโดย : กบข.

จ.สงขลา
ผู้เข้าร่วม : ข้าราชการในพื้นที่รับผิดชอบดูแลของ
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รวม 156 คน
เวลา-สถานที่ : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ
จัดโดย : พันธมิตรวิทยากร สสจ. สงขลา และ วิทยากร กบข.
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wow

สมาชิก กบข. ผสมสัดส่วนการลงทุน เองได้แล้ว
ออกแบบพอร์ตลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองและสถานการณ์ลงทุนได้มากขึ้น
โดยเลือกผสมสัดส่วนการลงทุนจาก 3 แผนการลงทุน

1ตลาดเงิ
แผน
น
2ตราสารหนี
แผน
้
3ตราสารทุ
แผน
นไทย

ดอกผลเป็นเรื่องรอง
เงินต้นปลอดภัย

%

เสี่ยงน้อย ๆ ค่อย ๆ ออม
ค่อย ๆ สะสมดอกผล

%

เสี่ยงสูงสุดเพื่อสะสม
ความมั่งคั่งระยะยาว

%

รวม

100 %

รู้จัก...รู้ใจ...ตัวเอง ก่อนผสมสัดส่วนการลงทุน
โปรดทำ�แบบประเมินความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้

เลือกเปลี่ยนแผนการลงทุน หรือกำ�หนดสัดส่วนการลงทุน
ด้วยตัวเอง ได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี ผ่านทาง

GPF JOURNAL

20

GPF JOURNAL

24

25

GPF JOURNAL

หน้านี้...มีรางวัล
กิจกรรมร่วมสนุกกับ วารสาร กบข. ฉบับประจำ�เดือนธันวาคม 2561

สมาชิกอยากเห็นอะไรบ้าง
ในวารสาร กบข. ปี 2562 ?

ขอแสดงความยินดีกับผู้ร่วมกิจกรรมคอลัมน์
“หน้านี้...มีรางวัล” ในวารสาร กบข. ฉบับประจำ�เดือน
พฤศจิกายน 2561 ที่โชคดีได้รับรางวัล
“รับชุดคอมโบดูหนัง” รวม 10 รางวัล ดังนี้

gpfmember@gpf.or.th
ภายในเดือน มกราคม 2562

1. คุณดลรัตน์ รุจวิ ฒ
ั นากร
2. คุณวิศรุต อุทยั เลิศ
3. ร.ต.ท.ภาวดล ฉิง่ ทองคำ�
4. คุณสุธริ ตั น์ จิรชูสกุล
5. ส.ต.ท.จักรพันธุ์ จิตดี

6. คุณอุมาพร โควงษ์
7. คุณธนกฤต มงคลชัยภักดิ์
8. คุณเกรียงไกร จิรปีตกิ ลุ
9. คุณอากร พุทธรักษา
10. คุณกัลยา วิรยิ ะประสงค์

รอรับของรางวัลจาก กบข. ได้เลย.....
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ความคิดเห็นของสมาชิกท่านใด ที่ได้รบั การคัดเลือก
มาเป็นส่วนหนึ่งในวารสาร กบข. ปี 2562
รับ “รางวัลสุดพิเศษ” จาก กบข. ไปเลย
ผลการคัดเลือกของ กบข. ถือเป็นที่สิ้นสุด...
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