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เป็นหนี้ท่วมหัว 
เอาตัวอย่างไรให้รอด

กบข. กับการเป็น
ผู้นำาลงทุน ESG

สมาชิก กบข.
กับบทบาทการเป็นผู้แทนสมาชิก
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EDITOR’S NOTE

	 เดือนมิถุนายน		ที่มาพร้อมกับสายฝนให้ทุกพื้นที่ชุ่มฉ่ำา	ส่วน	กบข.	เอง	ก็ชุ่มฉ่ำา
ไม่น้อยที่ได้รับเชิญจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	
(OECD)	 ซึ่งถือเป็นองค์กรระหว่างประเทศ	 ที่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วให้การยอมรับ
ในระดับสากล	 	 ให้ไปแลกเปล่ียนข้อมูลและมุมมองของการจัดการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
ซ่ึงตรงกับเป้าหมายการลงทุนของ	กบข.	ท่ีจะเน้นลงทุนในบริษัทท่ีมีธรรมาภิบาล	ให้ความ
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	และรับผิดชอบต่อสังคม	(ESG)	โดยท่านสามารถอ่านได้ที่คอลัมน์	
WOW	ที่จะทำาให้ท่านเข้าใจแนวทางการลงทุนของ	กบข.	มากขึ้น

	 ในช่วงเดือนที่ผ่านมา	 กบข.	 ได้จัดงานสัมมนาและประชุมใหญ่	 ผู้แทนสมาชิก	
ประจำาปี	2561	 เป็นการรายงานผลการดำาเนินงานในปีท่ีผ่านมาให้กับตัวแทนได้รับทราบ	

	 ท่านอาจมีความสงสัยว่า	ผู้แทนสมาชิกนอกจากมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่แล้ว
ยังมีหน้าที่อะไร	 เป็นใครบ้าง	 และมีความสำาคัญอย่างไร	 ก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่
คอลัมน์	Cover	Story	ได้	

กองบรรณาธิการ

เสนอแนะหรือต้องการรับข้อมูลข่าวสาร	กบข.	
แจ้งได้ที่

โทรศัพท์	:	0-2636-1000		
Email	:	member@gpf.or.th
GPF	Contact	Center	:	โทร.	1179
Line	:	@GPFcommunity

กองบรรณาธิการ วชิรา		การสุทธิ์
พีรทัศน์		ชัยอภินันทิมา
วีรญา		พิสุทธิ์พิบูลวงศ์
ชาญวิทย์		ลัภโต
ปรัชญาภรณ์		มกุลพานิช
สุนทรียา		ช่างดำา
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มีบัตร=
เพราะมีแอป

กบข. เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล 
พัฒนาบัตรสมาชิกให้พกพาง่าย

เพียงเปิดแอป กบข. 
โชว์บัตรสมาชิกดิจิทัล
ใช้รับสิทธิพิเศษมากมายได้เช่นกัน

INTERVIEW

 ในยุคที่ผ่านมา	บัตรสมาชิก	กบข.	มีไว้	เพ่ือให้
สมาชิกใช้แสดงตนรับสวัสดิการสิทธิพิเศษต่าง	 ๆ	 เพียงเท่าน้ัน	
ซึ่งในปัจจุบันที่ระบบดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมาก	
กบข.	 ได้ยกระดับแอป	 กบข.	 My	 GPF	 Application	
ให้สมาชิกสามารถใช้ได้ทุกบริการของ	กบข.	ได้ครบวงจร
มากท่ีสุด	 รวมท้ังปรับรูปแบบการรับสวัสดิการสิทธิพิเศษ
ให้ง่ายข้ึน	เพียงกดแสดงบัตรสมาชิกดิจิทัลจากแอป	กบข.	
ที่เมนู“My	Card”	ก็รับสิทธิพิเศษได้
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My	GPF	:	Inside

	 แอป	กบข.	ช่วยให้ทราบข้อมูลยอดเงิน
ของเรา	การดำาเนินการต่าง	ๆ	ได้สะดวก	เช่น	การ
เลือกแผนการลงทุน	การวางแผนการเกษียณ	มี
สิทธิพิเศษ	ส่วนลดและโปรโมชัน	ยังสามารถติดต่อ	
กบข.	ได้สะดวก

รศ.ดร.เอกพงษ์ วงศ์คำาจันทร์ 

คุณปรางค์ทิพย์ น้ำาเงินสกุลณี

คุณสิริมณี ชุมเรียง

คุณมงคล เกษสุนทร

	 แต่ก่อนเคยเข้า	 App	 กบข.	 เพื่อโหลดใบ
แจ้งยอดเงินไว้ย่ืนภาษีเท่าน้ัน	 แต่พอได้เข้าใช้มาก
ข้ึน	 ได้รู้จักมากขึ้น	 เวลาจะใช้สิทธิสวัสดิการ	 ก็ไม่
ต้องพกบัตรสมาชิกอีกแล้ว	 ท่ีสำาคัญทำาให้มองเห็น
อนาคตมากขึ้น	อีก	6	ปีจะเกษียณต้องทำายังไง		ได้
ลองปรึกษา	“ศูนย์ข้อมูลการเงิน”	จึงตัดสินใจออม
เพิ่มอีก	 5%	 เป็น	 App	 ที่ดีมาก	 ซึ่งสมาชิก	 กบข.	
สมควรจะมี	App	นี้ไว้ใน	Smart	Phone	ของท่าน
สมาชิก

	 App	ช่วยอำานวยความสะดวกในการบริหาร
จัดการข้อมูลของสมาชิก	กบข.	เอง	มีความสะดวก	
คล่องตัว	ทันยุคสมัย	จากเดิมสมาชิก	กบข.	อาจ
คิดว่า	 เป็นเพียงการบริหารเงินหลังเกษียณ	 แต่
หลังได้รู้จักและเข้าใช้ระบบสามารถทำาให้ได้เข้าถึง
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก	กบข.	ได้มากยิ่งขึ้น	

	 ดิฉันได้เห็นและเรียนรู้	My	GPF	Applica-
tion	แล้ว	ล้วนมีประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคน	ดิฉันได้
เข้าใช้แล้ว	 เช่น	บัญชีของฉันเพื่อดูยอดเงินของตัว
เอง	 ได้ใช้เลือกแผนการลงทุนเพื่อดูว่าสถานภาพ
การรับความเสี่ยงและเวลาราชการที่เหลือ	 เรา
เหมาะกับแผนการลงทุนตัวใดท่ีมีให้เลือกตาม
ความเหมาะสมของแต่ละคน	 ได้เข้าใช้สิทธิพิเศษ
และศึกษาแผนการเกษียณของดิฉัน	 ทำาให้มีโอกาส
วางแผนการเงินของตัวเองหลังเกษียณแต่เน่ิน	ๆ

	 บัตรสมาชิกในรูปแบบดิจิทัลน้ี	 ใช้ได้เสมือนบัตรสมาชิกพลาสติกทุกอย่าง	 และยังสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล
ส่วนตัว	หากมีการเปล่ียนแปลง			ช่ือ-สกุล	ผ่านแอป	กบข.	ที่เมนู	“ข้อมูลส่วนตัว”	ระบบจะอัปเดตข้อมูลเชื่อมกับ
บัตรสมาชิกดิจิทัลอัตโนมัติทันที	ส่วนสมาชิกที่มีบัตรสมาชิกแบบพลาสติกอยู่	ยังใช้แสดงตนรับสวัสดิการได้	
แต่จะพกให้หนากระเป๋าอีกทำาไม	แค่กดแสดงบัตรสมาชิกดิจิทัลจากแอป	กบข.	ก็ได้เหมือนกัน
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	 สมาชิก	กบข.	รุ่นใหม่	ๆ	อาจยังไม่ทราบว่า
ท่านมี	 ‘ผู้แทน’	 ที่ได้รับคัดเลือกจากเพื่อนสมาชิก
ด้วยกัน	และท่ีเป็นตัวแทนจากจังหวัด	ให้เดินทางมา
ร่วมการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก	กบข.	ท่ีกรุงเทพฯ	
ปีละ	1	คร้ัง	เพ่ือรับฟังรายงานผลการดำาเนินงานของ
กองทุน	 มาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สะท้อน
ความคาดหวังของสมาชิก	 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำาเนินการกิจการของกองทุน	 และท่ีสำาคัญคือมารับ
เอาข้อมูลสำาคัญที่เป็นสิทธิประโยชน์ของสมาชิก	
กลับไปช่วยกันเผยแพร่กระจายข่าวสารต่อไปยัง
เพื่อนสมาชิกอื่นได้ทราบด้วย	

 520	...	คือจำานวนผู้แทนสมาชิกจากทั่ว
ประเทศ	 ทุกท่านได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนตามวิธีการ
ท่ีกำาหนดในประกาศกระทรวงการคลัง	 และประกาศ
กองทุนฯ	ซ่ึงให้ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
มีผู้แทนสมาชิกได้	1	คน	จากจำานวนสมาชิก	4,000	
คน	 และในแต่ละจังหวัดยังให้มีผู้แทนฯ	 ได้อีก
จังหวัดละ	1	คนด้วย	ส่วนวิธีการคัดเลือกนั้นแต่ละ
จังหวัดและแต่ละส่วนราชการเป็นผู้กำาหนดข้ึนเองได้	
เมื่อได้รายชื่อแล้วก็ให้แจ้ง	 กบข.	 เพื่อเตรียมการ
ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก	ซ่ึงในปี	2562	น้ีมีใครบ้าง
ท่ีได้รับเลือกให้เป็น	ผู้แทนสมาชิก	ก็สามารถตรวจสอบ
รายชื่อกันได้ที่เว็บไซต์	กบข.	www.gpf.or.th

	 ในปี	 2562	นี้	 กบข.	 ได้จัดการประชุมใหญ่
ผู้แทนสมาชิกขึ้น	 เมื่อวันที่	 27	 พฤษภาคม	 2562	
ที่ผ่านมา	 และเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีของการ
ประชุมที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานครั้ง
ใหญ่	ภายใต้แนวคิด	“My	GPF	Experience”	ซ่ึง
เม่ือเอ่ยถึงคำาว่า	“My	GPF”	หลาย	ๆ	ท่านท่ีติดตาม
เป็นแฟนคลับวารสาร	 กบข.	 คงพอได้คุ้นเคยกัน
บ้างแล้ว	ว่า	My	GPF	คือ	แอป	กบข.	ยุคใหม่ที่เพิ่ง
เปิดให้บริการสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้ง
แรกเมื่อต้นปี	2562	นี้เอง	โดยทุกตารางเมตรของ
พื้นที่จัดงานได้ถูกเนรมิตให้เป็นจุดบริการต่าง	ๆ		
ท ี ่ เปร ียบเสม ือนยกเอาเมน ูของแอป	 กบข.	
My	GPF	Application	ออกมาให้บริการแก่ผู้แทน
สมาชิกที่มาเข้าร่วมการประชุม	ซึ่ง	กบข.	ได้จัด
เตรียมเจ้าหน้าที่มาคอยให้คำาแนะนำา	วิธีใช้งานของ
เมนูต่าง	ๆ 	อย่างใกล้ชิด	จึงได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์	
และสัมผัสบริการ	กบข.	ยุคใหม่กันอย่างจุใจ...

ผู้แทนสมาชิก ... คือใคร?

520 สมาชิก กบข.
กับบทบาทการเป็นผู้แทนสมาชิก

COVER STORY
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	 แค่เห็นหรือได้ยินคำาบอกเล่า	 คงไม่เท่ากับได้ลอง
สัมผัสด้วยตัวเราเอง	 “My	 GPF	 Experience”	 จึงเป็น
แนวคิดในการจัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก	 ประจำา
ปี	2562	เมื่อวันที่	27	พฤษภาคม	2562	ณ	โรงแรม	เดอะ	
เบอร์เคลีย์	โฮเต็ล	ประตูน้ำา	



GPF JOURNAL8

	HOT	News

	 นายวิทัย	 รัตนากร	 เลขาธิการ	
คณะกรรมการ	 กบข.	 ได้เข้าร่วมงาน	
ASEAN	 Institutional	 Investors	
Forum	 ที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่าง	 กบข.	 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	และองค์การเพื่อความ
ร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	
(OECD)	 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
มุมมองของการจัดการลงทุนอย่าง
รับผิดชอบ	 เมื่อวันที่	 14	 มิถุนายน	
2562	
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MUST	READ

เป็นหนี้ท่วมหัว
เอาตัวอย่างไรให้รอด

             ถือเป็นประเด็นการ
เงินที่สำาคัญ	หากเคลียร์หนี้ไม่ได้	การออมเงินเพื่อ
อนาคตวัยเกษียณหรือเป้าหมายอ่ืน	ๆ	ก็จะเป็นเร่ือง
ยากตามไปด้วย
	 สิ่งสำาคัญของการจะปลดหนี้คือ	 การสร้าง
กำาลังใจและทัศนคติเชิงบวก	 ให้เกิดขึ้น	 ถึงแม้จะ
ท้อหรือเครียดแค่ไหน	ก็ต้องตั้งสติให้ดี	เมื่อตั้งสติ
ได้แล้วสิ่งที่ควรทำาลำาดับต่อมาคือ	 แจกแจงราย
ละเอียดหนี้สิน	 ได้แก่	 ประเภทหนี้	 ยอดหนี้คงค้าง	
ยอดการผ่อนชำาระขั้นต่ำา	อัตราดอกเบี้ย	เพื่อจะได้
ประเมินและหาแนวทางการจัดการหน้ีท่ีเหมาะสม
ต่อไป	
	 แนวทางจัดการหน้ีสินควรใช้เทคนิค	เล็งเป้า
กำาจัดหน้ีทีละตัว	 ซ่ึงจะมุ่งไปท่ีหน้ีสินท่ีมีอัตราดอกเบ้ีย
สูงสุด	หรือหนี้สินที่มียอดคงค้างต่ำาสุดก่อน	

โดย ศูนย์ข้อมูลการเงิน กบข. 

	 หากเป็นหนี้ประเภทเดียวกันท่ีมีดอกเบ้ียไม่
ได้แตกต่างกันมากนัก	เช่น	หนี้บัตรเครดิต	บัตรกด
เงินสด	 ซ่ึงดอกเบ้ียอยู่ในช่วงร้อยละ	18	 ถึง	28	 ต่อปี	
ควรปิดหนี้ที่มี	 “ยอดคงค้างต่ำาสุด”	ก่อน	วิธีการนี้
จะเป็นการสร้างกำาลังใจให้ตัวเราเห็นว่าหน้ีเริ่มหมด
ลงไปทีละตัวแล้ว	 ซึ่งจะเป็นพลังผลักดันให้ปลดหนี้
ตัวต่อไปได้อีก	 แต่ขอแนะนำาว่าให้พยายามรักษา
ระดับการจ่ายหน้ีข้ันต่ำากับหน้ีตัวอ่ืนๆ	เพ่ือหลีกเล่ียง
ปัญหาจากการผิดนัดชำาระหนี้ด้วย
	 การเล็งเป้ากำาจัดหนี้ให้มีประสิทธิผลนั้น	 สิ่ง
สำาคัญคือต้องลดรายจ่ายที่ไม่จำาเป็นลงทันที	 วิธีนี้
อาจทำาให้เกิดความไม่สะดวกในการดำาเนินชีวิตอยู่
บ้างแต่เป็นเรื่องที่ต้องทำา	 ซึ่งอาจกินเวลาประมาณ	
3	 ถึง	 6	 เดือนแล้วแต่กรณี	 โดยในระหว่างนี้อาจ
พิจารณาเจรจาขอปรับลดอัตราดอกเบ้ีย	 กับเจ้าหน้ี
ปัจจุบันเป็นการชั่วคราว	หรือติดต่อสถาบันการเงิน
แห่งใหม่เพื่อทำาการรวมหนี้	ซึ่งจะช่วยแปลงหนี้ระยะ
ส้ันจากเจ้าหน้ีหลายรายให้เป็นหน้ีระยะยาวกับเจ้าหน้ี
รายเดียว	

“หนี้สิน”



GPF JOURNAL 11

	 ในกรณีที่มีภาระหนี้สินมากมาย	 ก็อาจ
ต้องใช้	 “ยาแรง”	 ในการปลดหนี้	 เช่น	 ตัดใจขาย
สินทรัพย์ที่ไม่จำาเป็นและไม่มีผลต่อการประกอบ
อาชีพออกไปบ้าง	 เริ่มจากสินทรัพย์ที่จะไม่กระทบ
ต่อการดำารงชีพมากนัก	เช่น	ของสะสม	เคร่ืองประดับ
บางชิ้น	 รวมทั้งการหาอาชีพเสริมประเภทที่ไม่ต้อง
ใช้เงินลงทุนมากนัก	
	 หากสุดท้ายแล้วยังไม่ไหว	 ก็ควรติดต่อ
สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อเจรจาประนอมหนี้
ซึ่งเป็นการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพื่อช่วยลด
ภาระการผ่อนในแต่ละเดือนลง	 ไม่ว่าจะเป็นการขอ
ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ	 ขอขยายระยะเวลา	
หรือขอลดยอดหนี้	เป็นต้น	อย่างไรก็ดี	การเจรจา
ไม่ใช่ว่าจะได้ผลสำาเร็จทุกรายเพราะข้ึนอยู่กับประวัติ
การชำาระหนี้ที่ผ่านมาของลูกหนี้	 รวมทั้งดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน	
	 แต่ถ้าสมาชิกยังไม่สามารถหาทางออกใน
การแก้หนี้สินได้	สามารถมาขอคำาปรึกษาเกี่ยวกับ
การจัดการหนี้	 นัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงิน	 ผ่าน
แอปพลิเคชัน	My	GPF	หรือส่งคำาถามมาที่อีเมล	
fa@gpf.or.th

กฎหมายได้ให้ความคุ้มครองลูกหนี้โดยมี
ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์ไว้ เช่น

1. ตั้งสติ สร้างกำาลังใจและทัศนคติในเชิงบวก

2. แจกแจงรายละเอียดหนี้สิน 

3. เล็งเป้ากำาจัดหน้ีทีละตัว แต่อย่าผิดนัดชำาระหน้ีตัวอ่ืน

4. ปรับลดรายจ่ายที่ไม่จำาเป็นลงทันที

5. ขอปรับลดอัตราดอกเบี้ย หรือรวมหนี้ไปที่ใหม่

6. ขายสินทรัพย์ที่ไม่จำาเป็น

7. หาอาชีพเสริมที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากนัก

8. เจรจาขอประนอมหนี้

ไม่สามารถอายัดเงินเดือน	เงินกองทุนบำาเหน็จบำานาญ
ข้าราชการ	ของลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการได้

หากลูกหน้ีมีความจำาเป็นต้องนำาเงินไปใช้จ่ายเป็น
ค่ารักษาพยาบาล	 ค่าเล้ียงดูคนในอุปการะ	 หรืออ่ืนๆ
สามารถแสดงหลักฐานเพ่ือขอให้ศาลลดอัตราการ
ยึดหรืออายัดลงเพื่อให้สมควรกับการดำารงชีวิต
ของลูกหนี้ได้

ห้ามยึดทรัพย์ประเภทสัตว์	ส่ิงของ	เคร่ืองมือเคร่ือง
ใช้ประกอบอาชีพตามที่จำาเป็น	 รวมกันไม่เกิน	
100,000	บาท

ห้ามยึดทรัพย์ประเภทเคร่ืองนุ่งห่มหลับนอน	เคร่ืองใช้
ในครัวเรือน	 เครื่องใช้สอยส่วนตัว	 โดยประมาณ
ไม่เกินประเภทละ	20,000	บาท

สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้
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 จัดยิ่งใหญ่  3	จังหวัดภาคอีสาน	กับ	กบข.	สัญจรพบสมาชิก	GPF	FUN(d)	FAIR	2019	
จังหวัดขอนแก่น	 จังหวัดสุรินทร์	 และจังหวัดอุบลราชธานี	 ที่ได้หอบความรู้ไปถึงที่	 ในหัวข้อสัมมนา	 เกษียณ
มั่นใจกับ	กบข.	พร้อมเปิดคลินิก	ตรวจสุขภาพการเงินกับผู้เชี่ยวชาญ	โดยสมาชิกให้ความสนใจอย่างล้นหลาม

 กบข.	สัญจรพบสมาชิก

Activities

จ.ขอนแก่น
14	มิถุนายน	2562

สมาชิก กบข. เข้าร่วม 755 คน

จ.สุรินทร์
20	มิถุนายน	2562

สมาชิก กบข. เข้าร่วม 478 คน

จ.อุบลราชธานี
24	มิถุนายน	2562

สมาชิก กบข. เข้าร่วม 547 คน
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สมาชิกคือคนสำาคัญ จึงใส่ใจอย่างรอบด้าน

	 “สมาชิกคือศูนย์กลาง	(Member	Centric)”	
เป็นยุทธศาสตร์การดำาเนินงานของ	 กบข.	 เน้นให้
ความสำาคัญกับการเข้าถึงสมาชิกในทุกมิติ		โดยได้
นำากลยุทธ์หลักด้านสมาชิกมาดำาเนินงาน	ด้วยการ
ยกระดับให้บริการสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบ	 ส่ือสาร
สมาชิกแนวใหม่	 และจัดสวัสดิการเพื่อความสุข
ของสมาชิกตลอดช่วงชีวิต
	 เช่นเดียวกับภารกิจด้านการลงทุนที่	 กบข.	
ยุคใหม่ใส่ใจการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก	
ตามแนวคิดสมาชิกคือศูนย์กลางด้วยเช่นกัน	
นั่นคือเมื่อถึงเวลาเกษียณอายุราชการ	 สมาชิก
ต้องการมีรายได้เท่าไหร่ต่อเดือนจึงจะเพียงพอ	
และสมาชิกสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อย
เพียงใด	
	 โดย	กบข.	 ได้จัดทำา	 “โครงการวิจัยความ
สามารถและการยอมรับความเสี่ยงด้านลงทุน
ของสมาชิก	 เพื่อประกอบการทบทวน	 SAA”	 เพื่อ
นำาผลลัพธ์ ท่ีได้มาทบทวนการจัดสัดส่วนการ
ลงทุนระยะยาว	 (Long	 Term	 Strategic	 Asset	
Allocation	:	SAA)	ที่สอดคล้องกับความคาดหวัง
ของสมาชิก	
	 ซึ่งโครงการดังกล่าวดำาเนินการโดยคณะ
ผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ได้ทำา
การสำารวจความคิดเห็นสมาชิกกลุ่มตัวอย่าง	
จำานวน	900	ราย	จากการสำารวจฯ	ทั้งสิ้น	10	ครั้ง	
ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ			
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WOW

	 คำาน้ีหลายท่านอาจจะเคยเห็นผ่าน
ตาในส่ือต่างๆมาบ้างแล้ว	 และ	 ESG	 คือ
อะไร?	 ทำาไม	 กบข.	 ต้องเน้นลงทุนด้วย	 มา
ทำาความเข้าใจไปพร้อม	ๆ	กัน

	 ESG	 มาจากคำาว่า	 สิ่งแวดล้อม	
(Environmental)	 สังคม	 (Social)	 และ
ธรรมาภิบาล	(Governance)	ซึ่งปัจจุบันนี้
นักลงทุนทั่วโลกต่างหันมาใส่ใจการลงทุน
ในบริษัทที่มี	 ESG	 กันมากขึ้น	 ด้วยการ	

	 แต่ก่อนท่ีจะมีการลงทุนน้ัน										กบข.			จะวิเคราะห์
การดำาเนินงานด้านต่าง	ๆ	ของบริษัท	ควบคู่ไปกับ
การวิเคราะห์ด้านการเงิน	 เพื่อให้ทราบว่าบริษัท
ให้ความสำาคัญกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และ
ธรรมมาภิบาล	 เพราะ	กบข.	 เชื่อมั่นว่า	บริษัทที่ไม่
ได้มุ่งหวังที่จะสร้างผลกำาไรเพียงอย่างเดียว	แต่ได้
ให้ความสำาคัญกับปัจจัย	 ESG	 หรือดำาเนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบต่อสังคม	จะดำาเนินธุรกิจด้วยความ
ซื่อสัตว์	สุจริต	และสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
ให้แก่บริษัท	ผู้ถือหุ้น	และสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่
สังคมโดยรวม	 ซึ่งจะทำาให้การลงทุนในบริษัทนั้นๆ
มีผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว	 และเป็นการลงทุนที่
มีความเสี่ยงต่ำา
	 เรียกได้ว่า	ขณะน้ี	กบข. เป็นผู้นำาในการลงทุน 
ESG และเป็นผู้ริเริ่มในประเทศไทย (Leader in 
ESG investment and initiative in Thailand)

 เราจะทำาให้มันเกิดพลัง เพ่ือช่วย
กระตุ้นให้บริษัทในไทยดำาเนินงาน
โดยให้ความสำาคัญกับปัจจัย ESG
และดำาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 

กบข. กับการเป็นผู้นำาลงทุน 

 “กบข. เน้นลงทุนบนหลัก ESG” 

เน้นลงทุนบริษัทที่มีพื้นฐานการทำาธุรกิจท่ี
ยั่งยืน	เพื่อหวังผลตอบแทนในระยะยาว	

	 น่ีเป็นคำายืนยันท่ีหนักแน่นของเลขาธิการ	
กบข.	 ที่ได้ทำาให้	 กบข.	 เป็นผู้นำาเทรนด์การลงทุน	
ESG	ในประเทศไทย......

“						 “
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หน้านี้...มีรางวัล กิจกรรมร่วมสนุกกับ วารสาร กบข. 
ฉบับประจำาเดือน มิถุนายน 2562

  gpfmember@gpf.or.th

ส่งคำาตอบของคุณมาพร้อม 
ชื่อ-สกุล และที่อยู่ มาที่

โดย กบข. จะสุ่มคัดเลือกจากทุกความคิดเห็นที่ส่งมาครบ
ถ้วนตามกติกาเพื่อหาผู้โชคดีรับ 

Power Bank หรือ นาฬิกาดิจิทัล
 จาก กบข. รวม 50 รางวัล

...นัดหมายบริการข้อมูลทางการเงิน...	
หลังจากเจ้าหน้าที่โทรให้บริการข้อมูลตามที่คุณนัดมาแล้ว 

ช่วยให้คุณตัดสินใจในเรื่องนั้นได้อย่างไร 
และบริการนี้เหมาะกับสมาชิก กบข. อย่างไร

ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลการเงิน ผ่านเมนู

*กบข. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแบบและสีของรางวัล

อย่าลืม!	บอกเจ้าหน้าที่ก่อนวางสายว่า “ร่วมกิจกรรมกับวารสาร กบข.” 
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