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“ส�นเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน”
ตัวชวยในยามฉุกเฉิน
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รูจักชุดตรวจ “Antigen Test Kit”
และว�ธีการตรวจ COVID-19 ดวยตัวเอง
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เปร�ยบเทียบ 5 แหลงเง�นทุน
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AUGUST 2021
The investment of GPF กบข. ใหความสำคัญ
ในเรื่องของความสมดุลระหวาง "ความปลอดภัยของเงินตน"
และ "ผลตอบแทนจากการลงทุน" ภายใตความเสีย่ งทีย่ อมรับได
มีเปาหมาย เพือ่ ใหสมาชิกมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีเ่ หมาะสมภายหลังการ
เกษียณอายุของตนเอง มารวมเรียนรูการลงทุน สินทรัพยการ
ลงทุน และ 7 แผนการลงทุน กบข. ไดในคอลัมน เรื่องจากปก
ในช ว งสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของไวรั ส
COVID-19 ที ่ ย ั ง ไม ม ี ท  า ที ล ดลง สถาบั น การเงิ น ต า งออก
โครงการชวยเหลือลูกหนี้ ดวยการชวยพักหนี้ แตกอ นจะเขารวม
โครงการควรทำความเขาใจเงื่อนไขของมาตรการของธนาคาร
แตละแบบจะมีผลกระทบในระยะยาวหรือไม อานเพิ่มเติมไดที่
คอลั ม น Money Buddy “ผ อ นชำระปกติ หรื อ พั ก หนี ้
อยางไรดีในยุคโควิด-19”
วันแมปนี้ อาจทำใหหลายครอบครัวตองไหวแม
รักษาระยะหาง ทางทีมกองบรรณาธิการ วารสาร กบข. ขอให
คุณแมผูอานทุกคน และผูอานที่เปนแม มีความสุข สุขภาพ
รางกายแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคระบาด

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
ดวงช�ว�นด ยุวนะเตมีย
กัญญา ศิร�วราดร
ศุทธว�ร มงคลสินธุ
ประภาวรรณ ทองไข
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แกไขขอมูลสวนตัวไดผา นบร�การ กบข.

ลดการเดินทางเสีย่ ง COVID-19

ขอมูลสวนบุคคล หร�อขอมูลสวนตัว เปนขอมูลสำคัญที่
ใชระบุตวั ตน หร�อยืนยันสถานะการเปนสมาช�ก กบข. ทีจ่ ะถูกบันทึก
ไวในระบบฐานขอมูลสมาช�กของกองทุนฯ ซ�ง่ ประกอบไปดวย ขอมูล
เลขที่บัตรประชาชน วันเกิด ที่อยู หมายเลขโทรศัพทมือถือ อีเมล
ไปจนถึงช�่อหนวยงานตนสังกัด และวันที่บรรจุเขารับราชการ ซ�่ง
หลายครั�งพบวาขอมูลที่มีอยูในระบบนั�น ไมถูกตอง และไมเปน
ปจจุบัน สงผลใหเมื่อถึงวันที่ตองเกษ�ยณอายุราชการ การขอรับ
เง�นคืนจาก กบข. ตองลาชาออกไป โดยเฉพาะสมาช�กที่มีสิทธิรับ
เง�นประเดิม ซ�ง่ มักพบวา ระบุวนั ทีเ่ ขารับราชการผิด
อีกหนึ่งตัวอยางคือ กรณีที่ระบุช�่อหนวยงานตนสังกัด
ไมถูกตอง ยังสงผลใหสมาช�กไมไดรับเอกสารสำคัญ เชน ใบแจง
ยอดเง�น กบข. ทีเ่ จาหนาที่ กบข. จะนำสงไปยังหนวยงานตนสังกัด
เปนประจำทุกป นอกจากนี้ หากสมาช�กทานใดไมระบุหมายเลข
โทรศัพทมอื ถือ อีเมล หร�อ ไมเคยแกไขขอมูลการติดตอใหถกู ตอง
เปนปจจุบนั ก็จะทำใหพลาดการรับขาวสารสำคัญจาก กบข. ตลอดจน
สวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ สำหรับสมาช�กอีกดวย
ทั�งนี้ หากสมาช�กพบวา เลขบัตรประชาชน ช�่อหนวยงาน
ตนสังกัด หร�อวันที่บรรจุเขารับราชการไมถูกตอง สมาช�กตอง
ติดตอหนวยงานตนสังกัดเพ�่อขอกรอกเอกสาร “แบบขอแกไข
ขอมูลสมาช�ก เฉพาะกรณีแกไขขอมูลการรับราชการและการเปน
สมาช�ก (แบบ กบข. 005/2/2562)” พรอมใหหัวหนาสวนราชการ
ลงนาม จากนัน� จ�งนำแบบขอแกไขขอมูลดังกลาว และเอกสารแนบ
ที่เกี่ยวของ จัดสงฉบับจร�งมายัง “ฝายทะเบียนสมาช�กดานรับ
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ ตู ปณ.87 ปณผ.พัฒนพงษ�
กรุงเทพฯ 10506”
สำหรับขอมูลที่เกี่ยวกับ คำนำหนา ช�่อ สกุล วันเดือนปเกิด เบอรโทรศัพท อีเมล ขอมูลสวนนี้สมาช�กสามารถ
แกไขไดดวยตนเองไดงายๆ ผานชองทางตอไปนี้

1
2

ผานแอป กบข. My GPF Application แลวคลิกที่รูปโปรไฟล หร�อไปที่ “รวมเมนู” หัวขอ
“ขอมูลสวนตัว” หร�อ
ผานเว�บไซดที่ MY GPF Website https://mygpf.gpf.or.th/ คลิกที่รูปโปรไฟล เพ�่อเขาสู
ขอมูลสวนบุคคล

เมื่อเขาไปแก ไขตามชองทางที่กลาวขางตน สมาช�กสามารถเลือกขอมูลที่ตองการแก ไขไดเลย ไมจำเปน
ตองสงเอกสาร หร�อมาติดตอที่ กบข. ดวยตัวเอง เพ�ยงเทานี้ก็ชวยลดความเสี่ยงในการเดินทาง และความเสี่ยงจาก
การติดเช�้อไวรัส COVID-19 และยังไมพลาดขาวสารสำคัญจาก กบข. อีกดวย …
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“สินเช�อ่ ทีม่ ที ะเบียนรถเปนประกัน”
ตัวชวยในยามฉุกเฉิน
เราอาจจะเคยไดยินคำกลาวที่วา “มีรถมีแตลด”
อันเนื่องมาจากสาเหตุที่วาคาใชจายเกี่ยวกับการบำรุง
ซอมแซมรถยนตนั�นถือวาหนักหนาเอาเร�่องเลยทีเดียว แต
ใชวารถยนตจะเปนสินทรัพยที่มาพรอมภาระหนักเสมอไป
เพราะสามารถใชรถของเราเปนหลักประกันในการกูสินเช�่อ
เพ�่อนำกระแสเง�นสดมาใชจายในยามฉุกเฉินได เพ�ยงแต
กอนที่จะตัดสินใจขอสินเช�่อนั�น จะตองมีขอควรทราบหร�อ
ขอควรพ�จารณาดังตอไปนี้

1 วงเง�นสินเช�่อที่จะไดรับ ข�้นอยูกับการอนุมัติของสถาบันการเง�น ซ�่งโดยทั�วไปแลว วงเง�นสูงสุดจะคำนวณตามราคาประเมิน ซ�่งมีตั�งแต
70-120%
2 อัตราดอกเบี้ยสินเช�่อ ควรลองเปร�ยบเทียบดอกเบี้ยของแตละสถาบันการเง�น ซ�่งสวนใหญอัตราดอกเบี้ยของสินเช�่อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน
จะอยูที่ประมาณ 3-17 % ตอป ข�้นอยูกับประเภทและอายุรถ

อน ผูกูควรวางแผนเร�่องระยะเวลาผอน ยิ�งระยะเวลาสั�นดอกเบี้ยก็จะถูกลง แตคางวดในแตละเดือนก็จะสูง ในทางตรงกันขาม
3 ระยะเวลาผ
หากผอนระยะยาว ดอกเบี้ยก็จะสูงข�้น แตภาระคางวดในแตละเดือนก็จะไมสูงมากนัก
DEAL4YOU ฉบับนี้ขอแนะนำ 2 สิทธิพ�เศษที่สมาช�ก กบข. ทุกทานสามารถนำรถยนตไปเปนหลักประกันในการกูสินเช�่อ ไดแก“สินเช�่อเพ�่อคนมีรถ
CAR4CASH” จาก Krungsri Auto และ “สินเช�่อรถแลกเง�นเคลียรหนี้” จาก ttb Drive โดยสามารถดูรายละเอียดเง�่อนไขตาง ๆ เพ��มเติม พรอมกดรับสิทธิ์
ไดที่ My GPF Application

ดูรายละเอียดเพ�ม� เติม และกดรับสิทธิไ์ ดท่ี
My GPF Application
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ทำความรูจักกับการลงทุน

การลงทุนของ กบข. นัน� เปนการ
บร�หารเง�นลงทุนโดยใหความสำคัญ
ในเร� ่ อ งของความสมดุ ล ระหว า ง
"ความปลอดภั ย ของเง� น ต น " และ
"ผลตอบแทนจากการลงทุน" ภายใต
ความเสี่ยงที่ยอมรับได มีเปาหมาย
เพ� ่ อ ให ส มาช� ก มี ค ุ ณ ภาพช� ว � ต ที ่
เหมาะสมภายหลังการเกษ�ยณอายุของ
ตนเอง โดย กบข. มีกระบวนการตัดสินใจ
ลงทุ น ที ่ ม ี ค วามรอบคอบ มี ก าร
ว�เคราะหความเสี่ยงตาง ๆ ติดตาม
ประเมินสถานการณตลาดการลงทุน
อย า งใกล ช � ด ทั � ง นี ้ ก ็ เ พ� ่ อ ให เ กิ ด
ประโยชน แ ก ส มาช� ก อย า งแท จ ร� ง
สำหรับสมาช�กที่ตองการรูจักกับการ
ลงทุน กบข. ใหมากข�้นอาจเร�่มตน
ทำความเขาใจสินทรัพยการลงทุนได
ดังนี้

รูจักสินทรัพยการลงทุน กบข.
โดยทั่วไปประเภทของสินทรัพยการลงทุนนั้นแบงเปน ตราสารหนี้ ตราสารทุน และสินทรัพยทางเลือก

ตราสารหนี้ คือ ตราสารทางการเงินทีน่ กั ลงทุน มีสถานะเปนเจาหนี้ และผูอ อกมีสถานะเปน

ลูกหนี้ โดยเจาหนี้จะไดรับผลตอบแทนในรูปของ “ดอกเบี้ย” อยางตามระยะเวลาที่กำหนดไว และจะไดรับ
“เงินตน” คืนเมื่อครบกำหนดอายุตราสาร ตัวอยางตราสารหนี้ เชน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และหุนกู
เอกชน เปนตน ตราสารหนี้ ถือเปนสินทรัพยทม่ี คี วามมัน่ คง เปนการลงทุนทีล่ ดความผันผวนของพอรตลงทุน
โดยรวม โดย กบข. จะมีการลงทุนตราสารหนีภ้ าครัฐและภาคเอกชน ทัง้ ภายในไทยและตางประเทศ สำหรับ
ความเสี่ยงของตราสารหนี้นั้น ขอยกตัวอยางดังนี้ ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ (Default Risk)
ซึ่งเปนความเสี่ยงที่ผูออกตราสารมีปญหาทางการเงินไมสามารถชำระดอกเบี้ยหรือคืนเงินตนได ความเสี่ยง
อัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk) เปนความเสี่ยงจากราคาตราสารหนี้ปรับตัวลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ย
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากราคาตราสารหนี้จะผกผันกับอัตราดอกเบี้ย
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ใชในกิจการ โดยผูถือหรือนักลงทุนในตราสารทุนจะมีฐานะเปน “เจาของกิจการ” จะมีสวนไดสวนเสีย
มีสิทธิในทรัพยสิน และรายไดของกิจการ มีโอกาสจะไดรับผลตอบแทนเปน “เงินปนผล” โดยเงินปนผล
จะขึ้นอยูกับผลกำไรของการประกอบกิจการนั้น ๆ อีกทั้งอาจไดรับผลตอบแทน “สวนตางราคา” จาก
มูลคาหุนที่เพิ่มสูงขึ้น หากธุรกิจมีประกอบการที่ดี ตัวอยางความเสี่ยงของตราสารทุน เชน ความเสี่ยงที่
เกิดภาวะตลาดโดยรวม (Market Risk) เปนความผันผวนของราคาหุนตามสถานการณตาง ๆ เชน ภาวะ
เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่จะสงผลกระทบตอราคาหุน และความเสี่ยงการดำเนินงาน
ของบริษัทผูออกหุน (Company Risk) เกิดจากการที่บริษัทไมสามารถดำเนินกิจการตอไปได เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภค หรือมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร ซึ่งอาจทำใหผลประกอบการ
ไมเปนไปตามเปาหมาย หรือบริษัทอาจถูกฟองรองดำเนินคดี เปนตน

สินทรัพยทางเลือก คือ สินทรัพยการลงทุนอืน่ ๆ ทีไ่ มไดถกู จัดเปนทัง้ ตราสารทุน และ
ตราสารหนี ้ ซึ ่ ง ได แ ก กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย (Property Fund) ทรั ส ต เ พื ่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย (REIT) และกองทุนโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ซึ่งเปนการนำเงินไป
ลงทุนใน อาคารสำนักงาน ศูนยการคา คลังสินคา โรงแรม สนามบิน ทางดวน เปนตน กองทุนเหลานีจ้ ะ
มีรายไดจาก “คาเชา” เปนหลัก ซึ่งเมื่อหักคาใชจายแลวจะนำเงินมาจายปนผลใหกับผูลงทุน ความเสี่ยง
ของการลงทุนในอสังหาฯนัน้ ขึน้ อยูก บั วาเปนอสังหาฯทีอ่ ยูใ นธุรกิจประเภทใด ซึง่ อาจมีความเสีย่ งใกลเคียง
กับธุรกิจที่ใชอสังหาฯนั้นประกอบกิจการอยู
สินคาโภคภัณฑ เปนสินคาทีม่ คี วามเหมือนกัน แทบจะไมมคี วามแตกตางกันในคุณภาพระหวาง
สินคา ดังนัน้ สินคาโภคภัณฑจงึ เปนสินคาทีผ่ ผู ลิตไมสามารถกำหนดราคาสินคาได ราคาจะขึน้ อยูก บั อุปสงค
อุปทาน (Demand and Supply) ในตลาดโลก ประเภทสินคาโภคภัณฑ ไดแก 1.สินคาทางการเกษตร
เชน เมล็ดกาแฟ เนื้อสัตว น้ำตาล 2.สินคาประเภทวัตถุดิบที่มาจากเหมืองแร เชน ทองคำ เงิน ทองแดง
และ 3.วัตถุดบิ ทีน่ ำมาผลิตเปนพลังงาน เชน น้ำมัน กาซธรรมชาติ ถานหิน เปนตน โดยสวนใหญการซือ้
ขายสินคาโภคภัณฑจะซื้อขายกันในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งแมวาจะมีความผันผวนสูงแตใน
บางชวงเวลา เชน ชวงที่เศรษฐกิจตกต่ำนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นการลงทุนหุน อาจสงผลให ทองคำ มี
ราคาปรับตัวสูงขึน้ ซึง่ ราคาทองคำมีแนวโนมเคลือ่ นไหวตรงขามกับทิศทางเศรษฐกิจ อีกทัง้ สินคาโภคภัณฑ
นั้นเปนเครื่องมือการลงทุนที่มีไวปองกันเงินเฟอ เพราะเมื่อเศรษฐกิจฟนตัว ราคาสินคาโภคภัณฑจะ
ปรับตัวตามเงินเฟอ เนื่องจากเปนวัตถุดิบที่ใชเปนตนทุนในการผลิตสินคา

The Investment of GPF

ตราสารทุน หรือหุน เปนตราสารทางการเงินทีก่ จิ การออกใหแกผถู อื เพือ่ ระดมเงินทุนไป
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แผนการลงทุน และความเสี่ยง
แผนการลงทุน กบข. มีหลากหลายเพื่อใหสมาชิกไดเลือกใหสอดคลองกับเปาหมายการลงทุน
และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ซึ่งแตละแผนจะมีระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนเฉลี่ยที่แตกตางกัน
สมาชิกสามารถเลือกการลงทุนจากรูปแบบที่กำหนดไวดั้งนี้

แผนตลาดเง�น

The Investment of GPF

มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ไทยระยะสั้น หรือ ที่เรียกวาตราสารตลาดเงิน เหมาะกับผูที่รับความเสี่ยง
ไดต่ำ ตองการรักษาเงินตน

แผนตราสารหนี้

มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือ มากกวาตราสารประเภทตลาดเงิน ซึ่งจะมีความเสี่ยงมากกวา
แผนตลาดเงินเล็กนอยเหมาะกับผูท ร่ี บั ความเสีย่ งไดตำ่ และไมตอ งการความผันผวนจากการลงทุนในตราสารทุน

แผนหลัก

ซึ่งเปนแผนลงทุนแผนแรกของ กบข. มีนโยบาย ลงทุนในสินทรัพยที่มีความมั่นคง ไดแก เงินฝาก พันธบัตร
รัฐบาล หุนกู ไมต่ำกวา 60% ของเงินลงทุน สวนที่เหลือนำไปลงทุนในตราสารทุน และสินทรัพยอื่นๆ เพื่อ
สรางโอกาสไดรับผลตอบแทนระยะยาว เหมาะกับผูที่รับความเสี่ยงไดปานกลาง

แผนผสมหุน ทว�

มีนโยบายลงทุนคลายแผนหลัก แตจะเพิม่ สัดสวน การลงทุนในตราสารทีม่ คี วามเสีย่ ง เชน หุน หรือตราสารทุน
มากกวาแผนหลักเพื่อสรางผลตอบแทนเพิ่มในระยะยาว เหมาะกับผูที่รับความเสี่ยงไดปานกลาง

แผนตราสารทุนไทย

มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน หรือหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนหลักเหมาะกับผูที่รับ
ความเสี่ยงไดสูง

แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพยไทย

เปนแผนที่ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน เปนแผนที่มีระดับความเสี่ยงคอนขางสูง

แผนสมดุลตามอายุ

จะเปนแผนการลงทุนที่มีนโยบายกระจายเงินลงทุนในสินทรัพยที่มีความมั่นคง และสินทรัพยเสี่ยง โดยปรับ
สัดสวนการลงทุนใหสอด คลองกับอายุของสมาชิก มีสดั สวนของสินทรัพยเสีย่ งมากเมือ่ สมาชิกอายุนอ ย และ
ทยอยลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ทำใหสมาชิกไมตองกังวลตอการปรับสัดสวนการลงทุนดวยตนเอง
นอกจากนี้ สมาชิกยังสามารถเลือก แผนผสมสัดสวนการลงทุนไดดว ยตนเอง โดย กบข. เปดให
เลือกระบุสดั สวนเงินลงทุนใน 4 แผน ประกอบดวย แผนตลาดเงิน แผนตราสารหนี้ แผนตราสารทุนไทย
และแผนกองทุนอสังหาริมทรัพยไทย การผสมสัดสวนเองนี้ สมาชิกควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได เพือ่ ใหไดแนวทางเบือ้ งตนในการจัดสัดสวนสินทรัพย และถาตองการขอมูลเพิม่ เติม สมาชิก
สามารถขอคำแนะนำเรื่องการเลือกแผนการลงทุนใหเหมาะสมกับตนเองได โดยนัดหมายปรึกษาศูนยให
คำปรึกษาทางการเงิน กบข. ผานทาง My GPF Application เมนู นัดหมายบริการขอมูลการเงิน หรือ
LINE กบข. (@GPFCommunity) ...
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โดย ศูนย ใหคำปร�กษาทางการเง�น

ผอนชำระปกติ หร�อ พักหนี้
อยางไรดีในยุค COVID-19
จากสถานการณการแพรระบาดของเช�้อ โคว�ด-19 สงผล
ใหเศรษฐกิจชะลอตัว ธุรกิจตางๆเร�่มสะดุดไปตอไมไหว บางธุรกิจ
ถูกจำกัดเวลาเปดปด บางธุรกิจก็ปด ตัวลง กระทบถึงคนจำนวนไมนอ ย
ที่ตองตกงานหร�อรายไดลดลง แตก็ยังมีคาใชจายตางๆในการดำรง
ช�ว�ตในแตละวันและมีภาระหนี้ที่ตองผอนชำระทุกเดือนเชนเดิม เมื่อ
รายไดลดลงทำใหไมสามารถชำระหนี้ไดเหมือนเดิม หลายคนจ�งคิด
ที่อยากจะพักชำระหนี้ไวกอน ซ�่งปจจุบันหลายธนาคารก็มีการออก
มาตรการตางๆมารองรับความตองการนีเ้ พ�อ่ ชวยเหลือบรรเทาความ
เดือดรอนใหกับลูกคาที่ไดรับผลกระทบ ไมวาจะเปนการพักชำระหนี้
การพักชำระเง�นตนและดอกเบี้ย รวมถึงการปรับปรุงโครงสรางหนี้
โดยมีเง�่อนไขที่กำหนดไว ดังนั�นการรับเง�่อนไขของมาตรการของ
ธนาคารแตละแบบจะมีผลกระทบในระยะยาวหร�อไม เรามาทำความ
เขาใจกอนตัดสินใจ
พักชำระหนี้ คือ เราไมตองจายเงินตนและดอกเบี้ย ในชวงที่พัก
ชำระธนาคารยังคงคิดดอกเบีย้ ไปตอไปเรือ่ ยๆ แลวคอยมาเก็บจากเราภายหลัง
พักชำระเง�นตนและดอกเบีย้ คือ เราสามารถเลือ่ นงวดการผอน
ชำระทั้งในสวนของเงินตนและดอกเบี้ย ซึ่งธนาคารจะหยุดคิดดอกเบี้ยในชวง
ที่เราพักชำระไประยะหนึ่ง เชน 2 เดือน, 3 เดือน หรือมากกวานั้น
การปรับโครงสรางหนี้ คือเราสามารถยืดหรือขยายระยะเวลา
ในการชำระหนีเ้ พือ่ ใหคา งวดลดลง ซึง่ สามารถทำไดหลายรูปแบบ เชน การขอขยาย
ระยะเวลา การเปลีย่ นประเภทหนี้ การรีไฟแนนซ การลดอัตราดอกเบีย้ เปนตน
ตัวอยางการเปร�ยบเทียบภาระทางการเง�นภายใตเง�่อนไขตางๆ
เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจเขารวมโครงการชวยเหลือตาม
มาตรการของธนาคารโดยอางอิงจากธนาคารแหงประเทศไทย สมมุติ มีภาระ
หนี้บานผอนมาแลว 24 งวด ปจจุบันหนี้คงเหลือ 1,000,000 บาท ตองผอน
ชำระเดือนละ 10,000 บาท แบงสวนชำระคืนเงินตน 3,500 บาท และสวน
ของดอกเบี้ย 6,500 บาท
ทางเลือกที่ 1 ผอนชำระปกติ ไมรับเง�่อนไข
ชำระเดือนละ 10,000 บาท หากชำระปกติผา นไป 3 เดือน ยอดหนี้
จะเหลือ 989,500 บาท (หักสวนเงินตนคืน (3,500 x 3) – 1,000,000 บาท)
ทางเลือกที่ 2 พักชำระหนี้
การหยุดพักการผอนชำระจากเดิมทีต่ อ งจายเดือนละ 10,000 บาท
ออกไปเปนเวลา 3 เดือน คือไมตองชำระในงวดที่ 25 – 27 เมื่อครบกำหนด
การหยุดพักชำระไปแลว จะตองผอนชำระงวดที่ 28 ตามปกติ แตยอดหนี้จะ
เพิ่มขึ้นเปน 1,019,500 บาท เนื่องจากในชวงที่พักชำระนั้นธนาคารยังคงคิด
ดอกเบีย้ ไปตอไปเรือ่ ย ๆ อาจมีการเรียกเก็บในชวงทายของสัญญา หรือ เฉลี่ย
เงินตนและดอกเบีย้ ไปเก็บตามงวดชำระหนีท้ เ่ี หลือ ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั เงือ่ นไขของ
แตละธนาคารเปนผูกำหนด

ทางเลือกที่ 3 พักชำระเง�นตนและดอกเบี้ย
หยุ ด พั ก ชำระจากเดิ ม ที ่ ต  อ งจ า ยเดื อ นละ 10,000 บาท
ออกไปเปนเวลา 3 เดือน เปนการเลื่อนพักการชำระในงวดที่ 25 – 27
ออกไปกอน ระหวางทีไ่ มไดชำระนัน้ ธนาคารจะหยุดคิดดอกเบีย้ ดวยเชนกัน
เงินตนและดอกเบี้ยยังอยูเทาเดิม ซึ่งยอดหนี้คงเหลือ 1,000,000 บาท
เทากับสิ้นงวดที่ 24 และจะเริ่มชำระงวดที่ 25 หลังจากที่ครบกำหนด
ระยะเวลาหยุดพักชำระไปแลว เงื่อนไขนี้จะทำใหวันครบกำหนดชำระ
คางวดถูกเลือ่ นขยายเวลาระยะเวลาออกไปจากกำหนดเดิม หรือมีการเรียก
ชำระคืนเงินตนทีพ่ กั ชำระทัง้ หมดคราวเดียวในงวดสุดทายตามกำหนดเดิม
ก็ได ควรเจรจากับเจาหนี้ตามความสามารถในการชำระคืนของเรา
ทางเลือกที่ 4 ปรับปรุงโครงสรางหนี้ แบบขยายระยะเวลา
ในการชำระหนี้
การขอปรับปรุงโครงสรางหนี้ แบบยืดหรือขยายระยะเวลา
ในการชำระหนี้ออกไป จากเดิมผอนชำระเดือนละ 10,000 บาท เหลือ
ระยะเวลาการผอนอยู 7 ป เริ่มผอนไมไหว จึงขอขยายระยะเวลากับ
ธนาคารหรือเจาหนี้ จาก 7 ป เปน 10 ป เพื่อใหยอดผอนลดลงต่ำกวา
10,000 บาท และสามารถจายหนี้ไดโดยไมผิดนัดชำระ แตการขยาย
ระยะเวลาแบบผอนนอยๆ ผอนนานๆ จะทำใหเราเสียดอกเบี้ยที่เพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้นไมควรขยายระยะเวลาที่นานเกินไป ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของทางธนาคารรวมดวย
แตละคนอาจไดรับผลกระทบแตกตางกันออกไป ควรมีการ
ประเมินสถานการณของตัวเองกอนวารายไดลดลงมากนอยแคไหน และ
ระยะเวลาเวลาที่รายไดลดลงหรือขาดรายไดนานแคไหน แลวคอย
พิจารณาถึงทางความคุม คาของทางเลือกในการเขารับเงือ่ นไขตามมาตรการ
ตางๆ สำหรับคนที่ยังพอมีกำลังในการผอนชำระไหวอยูอาจเลือกชำระ
ตามปกติ เพราะจะทำใหเงินตนลดลงและไมตองจายดอกเบี้ยเพิ่มเติม
หรือหากใครที่คิดอยากจะพักหนี้ไวกอนเพื่อตองการสภาพคลองในการ
ใชจา ย สามารถเลือกวิธผี อ นชำระทีเ่ หมาะสมกับรายไดและความสามารถ
ในการผอนชำระหนี้ของตัวเอง ดังนั้นกอนที่จะรับเงื่อนไขหรือมาตรการ
ชวยเหลือตางๆ เพือ่ ไมใหเกิดความสับสนและเกิดเขาใจผิด ควรสอบถาม
กับเจาหนี้ของธนาคารใหละเอียดกอนทำสัญญา
อยางไรก็ดี ความชวยเหลือทางการเงินตางๆ ที่แตละ
ธนาคารออกมาตรการมานัน้ เปนเพียงการบรรเทาภาระหนีร้ ะยะเวลา
สั้นๆ ในชวงนี้เทานั้น เราควรจัดสรรรายไดและวางแผนและปรับ
พฤติการณใชจายใหดี ลดรายจายบางรายการที่ไมจำเปนลงบางเพื่อ
ใหเราสามารถใชจายเงินสำหรับดำเนินชีวิตหรือชำระหนี้ไดอยาง
ตอเนื่อง ...
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กบข. รวมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564
ดร.ศรี ก ั ญ ญา ยาทิ พ ย เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกองทุ น บำเหน็ จ บำนาญข า ราชการ (กบข.) นำผู  บ ริ ห ารเข า ร ว มบั น ทึ ก เทปถวายพระพร
ชั ย มงคล สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ร ิ ก ิ ต ิ ์ พระบรมราชิ น ี น าถ พระบรมราชชนนี พ ั น ป ห ลวง เนื ่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา 12 สิ ง หาคม 2564
เพื ่ อ แสดงความจงรั ก ภั ก ดี และสำนึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ ค ุ ณ ณ สถานี ว ิ ท ยุ โ ทรทั ศ น แ ห ง ประเทศไทย (NBT) เมื ่ อ วั น ที ่ 22 กรกฎาคม 2564
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รูจักชุดตรวจ “Antigen Test Kit”
และว�ธีการตรวจ COVID-19 ดวยตัวเอง

COV
ID19

Wow

ในชวงเวลานี้ ตองยอมรับวาการเขารับการตรวจหาเช�อ้ ไวรัส COVID-19 เปนเร�อ่ งทีย่ ากลำบากมาก ทำใหหลายคนเร�ม่ หัน
ไปสนใจชุดตรวจ Antigen Test Kit หร�อ ชุดตรวจเช�อ้ โคว�ดแบบเรงดวน ทีไ่ ดรบั อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) ใหประชาชนสามารถซ�อ้ มาตรวจเองทีบ่ า นไดแลว แตตอ งซ�อ้ ในรานจำหนายทีถ่ กู ตอง ซ�ง่ ชุดตรวจนีน้ อกจากจะชวยเพ�ม� โอกาส
ในการเขาถึงการตรวจหาเช�้อโคว�ดไดโดยไมตองรอคิวนานแลว การตรวจในลักษณะนี้ยังเปนการคนหาโรคในเบื้องตนที่ชวยลด
ระยะเวลารอคอยผลการตรวจหาเช�อ้
ซึ่งกอนที่จะเริ่มใชจริงนั้น หลายคนก็อาจยังมีขอสงสัยวา Antigen Test Kit มีวิธีใชงานอยางไร? และหากผลออกมาวา
ติดเชื้อควรทำอยางไร? คอลัมน WOW ฉบับนี้จึงไดนำแนวทางการใชอยางถูกวิธีมาฝากกัน
Antigen Test Kit เก็บตัวอยางดวยการ Swab เปนการตรวจองคประกอบไวรัส โดยการเก็บตัวอยางจากทางจมูก
ลึกถึงคอหรือเก็บจากลำคอ โดยในชุดตรวจจะประกอบไปดวย ตลับทดสอบ หลอดใสน้ำยา ฝาหลอดหยด ไม Swab และเอกสาร
กำกับชุดตรวจ

หลอดใส
นํ้ายาสกัด

ฝาหลอดหยด

เอกสาร
กำกับชุดตรวจ

COV
I

D-1
9

C

T

ตลับทดสอบ

ไม Swab

ว�ธีใชชุดตรวจ Antigen Test Kit
1 ทำการ Swab เก็บตัวอยางสารคัดหลัง่ โดยการเงยหนาขึน้ นิดนึง และใชกา นสำลีสอดเขาไปในโพรงจมูกทัง้ 2 ขางชา ๆ ระยะหวังผล คือ
แยงเขาไปลึกประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร หมุนกานสำลีเบา ๆ ขางละ 5 รอบ ระหวางนีห้ า มสัมผัสบริเวณปลายทีเ่ ปนหัวสำลีทง้ั กอน Swab
และหลัง Swab โดยเด็ดขาด
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2
3
4
5

จุมกานสำลีที่มีตัวอยางสารคัดหลั่งลงในหลอดน้ำยาสกัดเชื้อ หมุนกานสำลีอยางนอย 5 ครั้ง ระหวางหมุนใหบีบที่หลอดน้ำยาเปนระยะ
นำกานสำลีออก แลวปดหลอดน้ำยาสกัดเชื้อดวยฝาหลอดสำหรับหยด
หยดน้ำยาลงในชองของตลับทดสอบ (จำนวนหยดตามคูมือระบุ)
ผลจะปรากฎเปนแถบสีบนตลับทดสอบ โดยปกติแลวใชเวลาประมาณ10-30 นาที
(ไมแนะนำใหอานผลกอนครบกำหนดเวลาเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อน)

ขางละ 5 รอบ

5 ครั�ง

3-5 หยด
10-30 นาที
T

C

COVID-19

C
T

T

(ไมพบเช�้อ)

COVID-19

Positive

C

Negative

COVID-19

3 ว�นาที

(พบเช�้อ)

เมื่อครบกำหนดเวลาใหอานผลบนตลับทดสอบ
ผลลบ (Negative) คือ ไมติดเชื้อ : แถบสีจะปรากฎตรงตำแหนงตัว C
ผลบวก (Positive) คือ ติดเชื้อ : แถบสีจะปรากฎ 2 ตำแหนง ที่ตัว C และ T
หากมีแถบสีปรากฎที่ตัว T หรือไมมีแถบสีปรากฎเลย หมายถึงไมสามารถแปลผลได

การปฎิบัติตัวหลังทราบผลทดสอบ
กรณีผลการทดสอบเปน “ผลบวก” ใหแจงหนวยบริการหรือ
สถานพยาบาลใกลบาน และแยกกักตัวเองจากผูอื่น เพื่อลดการแพรเชื้อ
เชน แยกหองน้ำ ของใชสว นตัว หลีกเลีย่ งการสัมผัสสัตวเลีย้ ง สวมหนากาก
อนามัยตลอดเวลา หมั่นสังเกตอาการตนเอง วัดอุณหภูมิประจำ หากมี
อาการหายใจลำบาก ควรติดตอขอรับเขาการรักษา และแจงผูใกลชิดกับ
ตนเองใหทราบ เพือ่ ลดความเสีย่ ง จากการสัมผัส และควรไดรบั การทดสอบ
การติดเชื้อตอไป
กรณีผลการทดสอบเปน “ผลลบ” หากเปนผูมีความเสี่ยงสูง
เชื้ออาจอยูในระยะฟกตัว ตองแยกตัวจากผูอื่น และทดสอบซ้ำอีกครั้ง
ภายหลัง 3-5 วัน และตรวจซ้ำภายใน 3-5 วันตอมา เปนระยะ ๆ ครบ
14 วัน หากแสดงอาการของการติดเชือ้ ใหตรวจซ้ำทันที หรือควรไปสถาน
พยาบาลรับการตรวจ แบบ rt-pcr

เรียกไดวาชุดตรวจ Antigen Test Kit เปนทางเลือกหนึ่งที่
ใชคัดกรองเบื้องตนได อยางไรก็ตามหากตองการซื้อชุดตรวจนี้มาใช
ขอสำคัญคืออยาลืมเช็คชื่อชุดตรวจโควิดจากเว็บไซดของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือซื้อผานรานขายยาที่มีเภสัชกร
แนะนำ เพื่อปองกันปญหาคุณภาพของชุดตรวจไมไดมาตรฐาน ซึ่งจะ
ทำใหมีโอกาสเจอผลบวกปลอมสูง และควรปฏิบตั ติ ามคำแนะนำทีร่ ะบุ
ในคูม อื การใชของชุดตรวจอยางเครงครัด ...
ที่มา : กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข / สคบ. / โรงพยาบาลว�ชัยเวช
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เร�่องทายเลม
โดย กรุงศร� ออโต

เปร�ยบเทียบ แหลงเง�นทุน
เสร�มสภาพคลองยามว�กฤต

ว�กฤต

COVID-19 ไดสง ผลกระทบตอการดำเนินช�วต� ของคนทุกกลุม ตัง� แตเจาของกิจการ ฟร�แลนซ พอคาแมคา รายยอย หร�อ
พนักงานประจำ นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนิวนอรมอลเพ�่อลดการแพรระบาดแลว หลายคนยังตองรับมือกับสถานการณ
ทางเศรษฐกิจทีท่ า ทาย โดยเฉพาะอยางยิง� การบร�หารจัดการคาใชจา ย รวมถึงหาแหลงเง�นทุนฉุกเฉินเพ�อ่ พยุงธุรกิจใหไปตอ หร�อดูแลตนเอง
และครอบครัวในวันที่รายไดลดลง
ปจจุบนั มีแหลงเง�นทุนใหเลือกหลากหลาย รวมถึงความชวยเหลือเฉพาะกิจจากภาครัฐและสถาบันการเง�น แตหลายคนอาจไมแนใจวา
ประเภทใดเหมาะกับตนเองมากที่สุด “คาร ฟอร แคช” ผูนำตลาดสินเช�่อเพ�่อคนมีรถ จ�งขอเปร�ยบเทียบแหลงเง�นทุนประเภทตางๆ
ใหทุกคนสามารถวางแผนการเง�นไดอยางมั�นใจ พรอมสูกับทุกอุปสรรค

โรงรับจำนำ
การนำทรัพยสินสวนตัวไปจำนำยังคงเปนสิ่งที่หลายคนเลือก เพราะมองวามีขอจำกัดนอย สามารถ
นำทรัพยสินใดๆ ก็ไดไปจำนำ และอัตราดอกเบี้ยไมไดสูงเกินไป โดยปกติโรงรับจำของรัฐกำหนดไวที่รอยละ
0.25 – 1.25 ตอเดือน และในชวง COVID-19 ยังมีมาตรการลดดอกเบีย้ ออกมาอยางตอเนือ่ ง นอกจากนี้ โรงรับ
จำนำของเอกชนเองก็ยังพัฒนาบริการใหนาเชื่อถือ มีมาตรฐาน และทันสมัยอีกดวย แตตองอยาลืมวาตั๋วจำนำ
โดยทั่วไปมีอายุ 4 เดือน 30 วัน ดังนั้น ในกรณีที่เงินตนมีมูลคาสูง บางคนอาจไมสามารถหาเงินมาไถถอน
ทรัพยสินไดภายในระยะเวลาที่กำหนด และตองสูญเสียทรัพยสินซึ่งหลายครั้งมีคุณคาทางจิตใจไปกับเจาหนี้
ของธนาคารใหละเอียดกอนทำสัญญา

บัตรกดเง�นสด
สำหรับคนที่คุนเคยกับการใชจายผานบัตรเครดิต สินเชื่อสวนบุคคลประเภทบัตรกดเงินสดคงเปน
ตัวเลือกที่นึกถึง เพราะสะดวก เขาถึงไดตลอด 24 ชั่วโมง เพียงกดเงินสดที่ตูเอทีเอ็มทั่วไป ยิ่งไปกวานั้น บัตร
กดเงินสดยังมาพรอมกับบริการที่ตอบโจทยการใชงานมากมาย ไมวาจะเปนการปรับเปลี่ยนวงเงิน ใหเลือก
การแบงผอนชำระไดหลายรูปแบบ อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากแหลงเงินทุนประเภทนีถ้ อื เปนสินเชือ่ ทีไ่ มมหี ลักทรัพย
ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยจึงคอนขางสูงเมื่อเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่น โดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 25 ตอป
ดังนั้น ถาไมบริหารจัดการคาใชจายอยางรอบคอบ อาจทำใหเกิดภาระหนี้สินเกินตัวได
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สินเช�่อพ�โกไฟแนนซ
พิโกไฟแนนซ เปนสินเชื่อรายยอยระดับจังหวัด วงเงินไมเกิน 50,000 บาท สำหรับใชอเนกประสงค
สินเชื่อประเภทนี้ใหบริการโดยบริษัทจำกัดหรือหางหุนสวน ภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานเศรษฐกิจการ
คลัง โดยผูประกอบกิจการสามารถปลอยสินเชื่อใหแกบุคคลที่เปนคนในพื้นที่ (ทำงานหรือมีถิ่นที่อยู) ภายใน
จังหวัด แมวาอัตราดอกเบี้ยจะสูงอยูสักนิดที่ไมเกินรอยละ 36 ตอป รวมคาปรับ คาบริการ และคาธรรมเนียม
ใดๆ แตก็มีความโปรงใส เปนธรรม พรอมทางเลือกแบบมีหลักประกันหรือไมมีก็ได และแมวงเงินจะไมสูงมาก
แตก็มากพอที่จะชวยแกไขปญหาหนี้นอกระบบได ทำใหเปนอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการเสริมสภาพคลองยาม
ฉุกเฉินไดเชนกัน

สินเช�่อเพ�่อคนมีรถ
แหลงเงินทุนที่กำลังไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง คือ สินเชื่อเพื่อคนมีรถ เพราะมีอัตราดอกเบี้ย
คอนขางต่ำ เมื่อเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่นในวงเงินเทากัน และมีระยะเวลาผอนชำระที่ยาวกวาถึงสูงสุด
84 เดือน ทำใหภาระคาใชจายแตละเดือนไมสูงเกินไป นอกจากนี้ ผูบริการหลายแหงยังเสนอเงื่อนไขอัตรา
ดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอก โดยสามารถชำระคางวดในแตละเดือนไดมากกวาทีก่ ำหนดเมือ่ มีความพรอม ผอน
ไดหมดเร็วขึ้น และไมตองโอนเลมทะเบียนอีกดวย
หนึ่งในความกังวลของหลายคนเกี่ยวกับสินเชื่อประเภทนี้ก็คือ ขั้นตอนซับซอน มีขอจำกัดเยอะ แต
ปจจุบันขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อมีความรวดเร็วขึ้นมาก เชน “คาร ฟอร แคช” ก็สามารถอนุมัติและรับเงิน
ไดภายใน 1 วัน อีกทัง้ ยังครอบคลุมทัง้ รถยนต มอเตอรไซค และบิก๊ ไบค นอกจากนี้ ยังใหวงเงินสูงสุดถึงรอยละ
100 ตามราคาประเมินรถ อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เริ่มตนที่รอยละ 0.27 ตอเดือนและ สำหรับประเภท “โปะ”
อัตราดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอกเริ่มตนรอยละ 12 ตอป ทำใหมีเงินทุนไปใชเพิ่มเติมในกรณีที่ตองการเสริม
สภาพคลองในครอบครัวหรือธุรกิจไดอีกดวย

สินเช�่อฟ��นฟู
สินเชื่อฟนฟูเปนสินเชื่อภายใตมาตรการชวยเหลือผูประกอบธุรกิจของธนาคารแหงประเทศไทย
เพื่อประคับประคองใหภาคธุรกิจสามารถดำเนินกิจการ และรักษาระดับการจางงานตอไปได สินเชือ่ มีระยะเวลา
5 ป โดยผูป ระกอบการไมตอ งจายดอกเบีย้ ในชวง 6 เดือนแรก และจายดอกเบีย้ ไมเกินรอยละ 2 ตอปใน 2 ปแรก
และเฉลี่ยไมเกินรอยละ 5 ตอป นอกจากนี้ ผูประกอบการยังไมตองจายดอกเบี้ยผิดนัดชำระอีกดวย อยางไร
ก็ตาม สินเชื่อฟนฟูมีเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม เชน คุณสมบัติของผูกู วงเงินสูงสุด รวมถึงคาธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่ง
สามารถศึกษารายละเอียดไดที่เว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทย

แนนอนวาแหลงเงินทุนเหลานี้ไมใชทางออกที่จะแกไขปญหาการเงินทุกอยางในยามวิกฤต สิ่งที่ดีที่สุดคือการวางแผนคาใชจายตางๆ
อยางรอบคอบและรัดกุม โดยเฉพาะอยางยิง่ หากมีภาระหนีท้ ต่ี อ งชำระ การติดตอเพือ่ สอบถามมาตรการชวยเหลือจากสถาบันทางการเงินก็ถอื เปนอีกทาง
ที่สามารถชวยผอนหนักเปนเบา และขอเปนกำลังใจใหทุกทานผานพนวิกฤตและชวงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปดวยกัน ...
“สมาช�ก กบข. สามารถเลือกใชบร�การสินเช�่อของกรุงศร� ออโต พรอมรับคำปร�กษาทั�งเร�่องรถและเร�่องเง�น
ชวยใหเร�่องเง�นเปนเร�่องงาย ผานสาขากรุงศร� ออโต 51 สาขาทั�วประเทศ รวมทั�งสาขาของธนาคารกรุงศร�อยุธยา
ทั�วประเทศ หร�อติดตอ "กรุงศร� ออโต คอล เซ�นเตอร" โทร 02-740-7400 กด 1 ติดตามรายละเอียดเพ��มเติมที่
www.krungsriauto.com www.facebook.com/krungsriauto หร�อแอปพลิเคชัน GO Application by KrungsriAuto”
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