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กองบรรณาธิการ  

	 ความผันผวนของการลงทุนทั่วโลกในปี	2561	
โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมา	 ทำาให้ภาคการ
ลงทุนต่าง	ๆ	ทั่วโลก	อยู่ในภาวะความวิตกกังวลและ 
คาดการณ์แนวโน้มของตลาดได้ยาก	 ซึ ่ง	 กบข.	 
สามารถก้าวข้ามมรสุมนั้นมาได้	 พร้อมทั้งได้สื่อสาร 
ให้สมาชิกได้รับรู้สถานการณ์อย่างต่อเนื่องไปด้วยกัน	
เพ่ือร่วมเรียนรู้ เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน
การลงทุนและรับมือให้เหมาะสมกับเป้าหมายของ
สมาชิกเอง	 โดยวารสารฉบับเดือนมกราคม	 2562	 นี้	
ได้สรุปภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี	2561	และภาพ
รวมของ	กบข.	ที่สามารถก้าวข้ามมรสุมความผันผวน	
สร้างผลตอบแทนให้เป็นบวกได้

	 ในช่วงต้นปีนี้ยังเป็นช่วงที่สมาชิกจะได้ยื่น
ภาษี	โดยใช้หลักฐานจากใบแจ้งยอดเงินประจำาปี	2561
ไปยื่นต่อกรมสรรพากร	 ยิ่งต้องติดตามอ่านคอลัมน์	
“Must	Read”		จะได้เงินคืนภาษีรวดเร็วและใช้สิทธิ์
ลดหยอ่นได้ครบ	 ส่วนสมาชิกท่ีได้ประเมินสถานการณ์ 
การลงทุนแล้ว	อยากเลือกแผนการลงทุนโดย	“ผสม
สัดส่วนการลงทุน”	ด้วยตนเอง	ลองอ่านความคิดเห็น
จากสมาชิกที่ได้เลือกผสมสัดส่วนการลงทุนเองแล้ว
ในคอลัมน์	“Interview”	และยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจ
อีกมากมาย
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	 พบกันเป็นประจำาท่ีน่ี	หน้า	3	วารสาร	กบข.	พ้ืนท่ีให้คุณถาม	แล้วเราจะสรรหา
คำาตอบมาให้คุณ	 สำาหรับคำาถามของสมาชิกที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับของที่ระลึก
ทุกคำาถาม	ฉบับนี้มีคำาถามไหนได้รับการคัดเลือกบ้าง	มาติดตามกัน

ไม่ทราบว่า กบข.จะจัดส่งใบแจ้งยอดเงิน ประจำาปี 2561 เพื่อใช้ประกอบการเสียภาษี
ช่องทางใหนคะ ?

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินประจำาปี 2561 ได้ที่ไหน?

รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน การเข้าใช้บริการ My GPF Website คืออะไร?

สมาชิกสามารถผสมสัดส่วนการลงทุนเองได้อย่างไรบ้าง?

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินประจำาปี	2561	ได้ท่ี	My	GPF	Website	(URL	:	mygpf.gpf.or.th)	
แล้วเลือกเมนู	“ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก”

การจัดส่งใบแจ้งยอดเงินมีช่องทาง	ดังนี้	
กรณีสมาชิกลงทะเบียนรับใบแจ้งยอดเงินทางอีเมล	(e-Statement)		กบข.	กำาหนดจัดส่งให้ทางอีเมล
ของสมาชิกวันที่	18	มกราคม	2562	
กรณีไม่ได้ลงทะเบียน	e-Statement		กบข.	จะจัดส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก	โดยกำาหนด
เริ่มจัดส่งจาก	กบข.	วันที่	28	มกราคม	2562	

รหัสผู้ใช้	คือ	เลขบัตรประชาชน	13	หลัก	ส่วนรหัสผ่าน	คือ	ตัวเลข	8	หลัก	ซึ่งสมาชิกเป็นผู้กำาหนดด้วย
ตนเอง	โดยเข้าระบบ	My	GPF	Website	(URL	:	mygpf.gpf.or.th)		คลิกที่	“เข้าสู่ระบบ”	กด	“ลืมรหัส
ผ่าน”	และกำาหนดรหัสผ่านตามขั้นตอน	เพื่อเข้าสู่ระบบ	My	GPF	Website	ในทุกครั้งต่อไป

สมาชิกสามารถผสมสัดส่วนการลงทุนจาก	3	แผนการลงทุนผสมกันระหว่าง	แผนตลาดเงิน	แผนตราสาร
หนี้		และแผนตราสารทุนไทย	ซึ่งรวมสัดส่วนกันแล้วต้องครบ	100%	โดยสมาชิกสามารถเปลี่ยนแผนการ
ลงทุนหรือผสมสัดส่วนการลงทุนได้ที่	My	GPF	Application	และ	My	GPF	Website	

	 ส่งคำาถามของสมาชิกได้ท่ี		gpfmember@gpf.or.th	สำาหรับสมาชิก

เจ้าของคำาถามท่ีได้รับการคัดเลือกเผยแพร่ลงในคอลัมน์	Page	3	ถาม-ตอบ	ฉบับน้ี

รอรับกระเป๋าผ้าท่ีระลึกจาก	กบข.	ได้เลยค่ะ
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 นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ
กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.) ลงนามใน
สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนตราสารทุนไทย ได้แก่ 
บลจ.กสิกรไทย บลจ.กรุงศรี และ บลจ.วรรณ ซึ่งการ
แต่งตั้งฯ ดังกล่าวเพื่อเป็นไปตามหลักการกระจาย
ความเสี่ยงในการลงทุน และเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี
ให้กับสมาชิก กบข. ในระยะยาว 

 โดย บลจ. ท้ัง 3 ราย ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกที่สำาคัญประกอบด้วยประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญ การสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำาเสมอ 
ความพร้อมในการให้บริการ และกระบวนการตัดสินใจ
ลงทุนของทุก บลจ. ต้องคำานึงถึงปัจจัยด้าน ESG
สอดคล้องกับเป้าหมายด้าน ESG ของ กบข.

กบข. แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนตราสารทุนไทย

HOT NEWS
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COVER STORY

กบข. ฝ่ามรสุมตลาดทุนผันผวน
ประคองผลตอบแทนเป็นบวกในปี 61

 ปี 2561 ที่ผ่านมา การลงทุนในตลาดหุ้น
ท่ัวโลกต้องประสบภาวะยากลำาบาก มีสาเหตุหลัก ๆ 
จากการท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED ประกาศ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีน ที่ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นด้าน
เศรษฐกิจและการลงทุนในวงกว้าง มีการเคล่ือนย้าย
เม็ดเงินลงทุนกระทบต่อราคาหุ้นทั่วโลก โดยดัชนี
ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงถึง -10.4% ขณะท่ีตลาดหุ้น
เกิดใหม่ปรับตัวลงติดลบมากถึง -16.6% ส่วนดัชนี
ตลาดหุ้นไทยติดลบไป -10.8%

‘ผลตอบแทน กบข. เป็นบวก
สวนทางกระแสติดลบเกือบทั้งระบบ’

	 ด้วยภาวะตลาดทุนผันผวนที่ส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อการลงทุนของกองทุนต่าง	ๆ 	ท่ีล้วนต้องเผชิญ
ภาวะผลประกอบการติดลบในปี	2561	แต่การลงทุน
ของ	กบข.	ยังคงสามารถประคับประคองให้ผลตอบแทน
เ ป็นบวกไ ด้แ ม้ว่าจะ ยัง มีหุ้น เ ป็น ส่วนผสมของ 
สินทรัพย์ที่ลงทุน		โดยภาพรวมการลงทุน	ในปี	2561	

กบข.	บริหารสินทรัพย์ลงทุน	(ส่วนของเงินกองสำารอง 
รวมกับกองสมาชิก)	 เป็นเงิน	 880,997	 ล้านบาท	 
สามารถทำาผลตอบแทนการลงทุนเป็นบวกได้ท่ี	1.84%	 
โดยเป็นการลงทุนของกองสำารองที่ทำาผลตอบแทน
ภายใต้สภาพตลาดผันผวนนี้ได้ถึง	 3.16%	 และกอง
สมาชิกมีผลตอบแทนเป็นบวกเช่นกันที่	0.20%

										ปี	2561	เป็นปีที่เริ ่มเข้าสู่ระยะสุดท้ายของ
วัฏจักรเศรษฐกิจโลก	(Late	Cycle)	มีการเคลื่อนย้าย
ของเม็ดเงินลงทุนท่ัวโลก	ส่งผลกระทบด้านลบต่อราคา 
สินทรัพย์เส่ียงในทุกตลาด	 ขณะท่ีการลงทุนของกองทุน 
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ	 (RMF)	 และกองทุนสำารอง 
เลี้ยงชีพ	 ที่มีลักษณะการจัดการและมีนโยบายการ 
ลงทุนในหุ้นเป็นสัดส่วน	20%	–	25%	เหมือนกับ	กบข.
ต่างมีผลประกอบการติดลบกันหมด	 เพราะแรง 
ผันผวนในรอบนี้	 แต่ถือว่าการลงทุนของกองสมาชิก	 
กบข.	ยังคงทำาผลตอบแทนได้ดีเป็นบวกที่	 0.20%	 
โดยที่ผลตอบแทนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	 
(RMF)	 และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพส่วนใหญ่	 ทำาผล 
ตอบแทนในปี	2561	ติดลบอยู่ท่ีประมาณ	-1%	ถึง	-3%
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	 เมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนของ	 กบข.	 กับ
การฝากเงินธนาคารจะพบว่าสมาชิก	 กบข.	 ได้รับผล
ตอบแทนจากการออมการลงทุนมากกว่าดอกเบี้ย
จากเงินฝาก	 โดยถ้าดู	 3	 ปีย้อนหลัง	 กบข.	 สร้างผล
ตอบแทนให้สมาชิกได้	3.88%	ส่วนถ้าเป็นผลตอบแทน
สะสม	5	ปี	สมาชิกจะได้	 4.35%	ขณะที่ถ้าเทียบกับ
การฝากเงินจะได้รับดอกเบ้ียเพียง	1.3%	-	1.5%	น่ิง	ๆ 	
ทุกปีแบบนี้เท่านั้น	 ขณะที่การลงทุนที่มีส่วนผสมของ
หุ้นซึ่งทำาให้มีความเสี่ยงมากขึ้นอาจต้องเผชิญความ
ผันผวนหรือหุ้นขาลงในบางปีหรือบางช่วงเวลา	แต่
ระยะยาวจะสามารถสร้างผลตอบแทนสะสมให้ผู้ออม
ได้มากกว่าการฝากเงิน	 ดังนั้น	 สมาชิก	 กบข.	 จึงควร
ติดตามดูตัวเลขผลตอบแทนทั้งระยะ	1	ปี	และผล
ตอบแทนสะสมระยะยาวควบคู่กัน	จนกว่าจะถึงกำาหนด
เกษียณอายุราชการหรือสิ้นสุดสมาชิกภาพที่สมาชิก
จะมีสิทธ์ิได้รับเงินคืน	 หรือการขายหน่วยลงทุนน่ันเอง	

	 	 เศรษฐกิจจะยังคงสามารถเติบโตได้ดี	 ในขณะที่
อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง	 ทำาให้ยังมีแนวโน้มที่
ธนาคารกลางสหรัฐฯ	 จะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย
รวมถึงยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
จีนและทิศทางราคานำ้ามัน	 กบข.	 จึงได้ปรับแผนการ
ลงทุนให้รองรับกับภาวะตลาดที่ผันผวน	 โดยการ 
ทยอยปรับลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลง	
เริ่มตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี	 2561	 และเพิ่มการ 
ลงทุนในสินทรัพย์มั่นคงสูงหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย

			 ทั้งนี้	 แม้ว่าการลงทุนของ	 กบข.	 ตลอดระยะ
เวลา	10	ปีที่ผ่านมาได้ให้ผลตอบแทนที่ดี	ทำาให้มูลค่า
เงินลงทุนของสมาชิกปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่ด้วยสถานการณ์ตลาดเงินตลาดทุนผันผวนใน
ปัจจุบัน	สมาชิก	กบข.	อาจเลือกแผนการลงทุนที่มี
ระดับความเสี่ยงเหมาะสมกับตนเอง	ภายใต้สภาพ
แวดล้อมการลงทุนและเป้าหมายการลงทุนที่ต้องการ
ได้ที่แอป	กบข.	“My	GPF	Application”	หรืออาจ
ปรึกษาการเลือกแผนการลงทุนโดยจองเวลานัดหมาย 
ผ่านแอปได้เช่นกัน	 รวมถึงสามารถสอบถามข้อมูล
การลงทุนของ	กบข.	 ได้ทาง	GPF	Community	ทั้ง	
facebook	และ	Line	ID	:	@GPFcommunity	หรือ
โทร.	1179

‘ฝากธนาคาร หรือ ลงทุนกับ กบข. 
ที่ได้ผลตอบแทนมากกว่ากัน’

คาดการณ์เศรษฐกิจการลงทุนในปี 2562
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MUST READ

 ผู้ท่ีย่ืนเสียภาษี ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ปี 2561 และคิดว่าจะได้เงินคืนภาษี ควรไปลงทะเบียนพร้อมเพย์
โดยผูกบัญชีธนาคารกับเลขประจำาตัวประชาชน เพื่อรอรับเงินคืนภาษีได้อย่างรวดเร็ว เพราะปีนี้เป็นครั้งแรก
ที่กรมสรรพากรประกาศคืนเงินภาษีผ่านพร้อมเพย์เป็นหลัก

ออนไลน์

กรณี จ่ายภาษีเพิ่ม

กรณี ได้เงินคืนภาษี จะได้รับเงินคืนตามขั้นตอนดังนี้เท่านั้น

กรณี ไม่ต้องเสียภาษีเพิ่ม
หรือไม่ได้รับคืนภาษีชำาระได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

ตามที่กรมสรรพากรกำาหนด

เมื่อมีคำาสั่งอนุมัติคืนภาษี กรมสรรพากรจะตรวจหาการลงทะเบียนพร้อมเพย์ตาม
เลขประจำาตัวประชาชนผู้เสียภาษีนั้น ภายใน 15 วันทำาการ

กรมสรรพากรจะโอนเงินคืนภาษีตามสิทธิ์ที่ได้รับ
เข้าบัญชีธนาคารนั้นทันที

มีการลงทะเบียนพร้อมเพย์
ด้วยเลขประจำาตัวประชาชนไว้

ไม่มีการลงทะเบียนพร้อมเพย์
ด้วยเลขประจำาตัวประชาชนไว้

กรมสรรพากรจะส่งหนังสือขอรับเงินคืนภาษี
ให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ระบุในแบบยื่นแสดงภาษี
ผู้ได้เงินคืนภาษีนำาหนังสือและบัตรประจำาตัวประชาชน
ไปติดต่อขอรับเงินคืนภาษีที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (ถ้ามี) 
เปิดบัญชีใหม่กับธนาคารกรุงไทย บัตร e-money เป็นต้น

เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นเสียภาษีประจำาปี

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 
ได้ผ่าน 2 ช่องทาง

ณ สำานักงาน
สรรพากร
พื้นที่สาขา

พบ ไม่พบ

“สรรพากร” 
คืนภาษีปี 2561 ไม่ผ่านเช็ค!
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4 ค่าลดหย่อนภาษ ีที่เพิ่มเติมในปี 2561

ค่าลดหย่อนช้อปช่วยชาติ

ค่าลดหย่อนบุตร

ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรอง

ค่าลดหย่อนฝากครรภ์และทำาคลอด

รวมไม่เกิน 15,000 บาท ตามจ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตามจ่ายจริง

สูงสุด 60,000 บาท ตามจ่ายจริง

ซื้อสินค้า OTOP ที่ได้ลงทะเบียน
กับกรมพัฒนาชุมชน

ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2561 

ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป 

กรณีคู่สมรสแยกยื่นภาษี

ตรวจสอบผู้ประกอบการที่ใช้บริการ
และมีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ที่เว็บไซต์
กรมสรรพากร www.rd.go.th

ณ ร้านหนังสือที่จดทะเบียนเป็น 
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำากัด

ณ ร้านจำาหน่ายยางล้อรถ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

*คูปองต้องมีตราประทับของร้านค้า/คูปอง 1 ใบต่อยาง 1 เส้น

*ไม่รวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ์

ใบเสร็จรับเงิน *ระบุรายการสินค้า OTOP
(กรณีผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ
ใบกำากับภาษีแบบเต็มรูป *ระบุรายการสินค้า OTOP
(กรณีผู้ประกอบการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ที่เป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับการท่องเที่ยว
ในประเทศไทยในพื้นที่ 55 จังหวัด
ตามที่ประกาศ (จังหวัดรอง)

ใบเสร็จเต็มรูปแบบ
ใบเสร็จรับเงินแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย ระบุชื่อ
ผู้เสียภาษีที่จ่ายเงิน จำานวนเงิน วันเดือนปีที่จ่าย
อย่างชัดเจน
ค่าแพ็กเกจ ค่าไกด์ ต้องระบุลำาดับที่ได้รับการรับรอง
เส้นทางท่องเที่ยวในใบเสร็จด้วย 

ต้องจ่ายเป็นค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร 
ต่อ 1 ท้อง
กรณี การตั้งครรภ์ลูกแฝด นับว่าเป็น
ท้องเดียว 
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นปีไหน หักลดหย่อนได้
ตามจริงปีนั้น รวมแล้วไม่เกิน 60,000 บาท
ต่อท้อง

ภรรยาซึ่งมีเงินได้ มีสิทธิ์ลดหย่อนได้เท่านั้น
หากภรรยาไม่มีเงินได้ สามีได้สิทธิ์ลดหย่อน
แทนได้ ในฐานะคู่สมรส

ใบกำากับภาษีแบบเต็มรูปและคูปองที่ออกโดย
การยางแห่งประเทศไทย จากร้านค้า

30,000 บาท/คน

ที่เกิดในปี 2561 เป็นต้นไป

60,000 บาท/คน

60,000 บาท/คน

30,000 บาท แฝดพี่
60,000 บาท แฝดน้อง

เดิม 30,000 บาท/คน

เดิม 30,000 บาท/คน

เดิม 30,000 บาท/คน

ใบเสร็จรับเงิน
(กรณีผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม)  หรือ
 ใบกำากับภาษีแบบเต็มรูป
(กรณีผู้ประกอบการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สินค้า OTOP ค่าแพ็กเกจ ค่าที่พัก ค่าไกด์

ลูกคนแรก
ลูกคนที่ 2 ขึ้นไป

แฝดท้องแรก

แฝดท้อง 2 ขึ้นไป

หนังสือ/e-Book

ยางล้อรถยนต์
ยางล้อรถจักรยานยนต์
ยางล้อรถจักรยาน
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INTERVIEW

 ชอบศึกษาการลงทุนและยอมรับความเส่ียงได้ 
โดยเห็นว่าผลตอบแทนท่ีได้รับการจากลงทุนระยะยาว
ในหุ้นนั้นเป็นหนทางเดียวที่จะชนะเงินเฟ้อได้ จึงเลือก
ผสมสัดส่วนการลงทุนเองโดยกำาหนดสัดส่วนการ
ลงทุนในหุ้นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเป็นเงิน
ไว้ในยามเกษียณอายุ จึงไม่ค่อยกังวลมาก เพราะจาก 
Historical record นั้น พบว่าการลงทุนในหุ้นได้ผล
ตอบแทนมากกว่าการลงทุนในพันธบัตรและตราสาร
อื่น ๆ 
 นอกจากนี้ การลงทุนระยะยาวมากกว่า 10 ปี
ต้องผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจมากกว่าหนึ่งรอบและเป็น
การลงทุนอย่างต่อเน่ืองทุก ๆ เดือนหรือ DCA จึงทำาให้
ม่ันใจว่าเราได้ต้นทุนท่ีดีและเติบโตตามตลาดหุ้นโดยรวม 
รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศ
 ดีใจท่ี กบข. เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถผสม
สัดส่วนการลงทุนได้เอง นอกจากมีโอกาสได้รับ 
ผลตอบแทนมากขึ้นตามความเสี่ยงของแต่ละคน
แลว้ ยงัสามารถปรบัเปลีย่นอตัราส่วนไดต้ามแนวโนม้ 
เศรษฐกิจอีกด้วย 

คุณศรีตลา สุตภาคย์์
สำานักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

11

คุณณัฐพงษ์ ตันมิ่ง  
โรงเรียนน้ำาดิบวิทยาคม  อำาเภอป่าซาง  จังหวัดลำาพูน  
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

 ปัจจุบันเลือกแผนลงทุนโดยผสมสัดส่วนการ
ลงทุนเอง สมาชิก กบข. ควรเลือกศึกษาแผนการ
ลงทุนให้มีความเข้าใจโดยเลือกแผนการลงทุนท่ี 
ตนเองยอมรับความเส่ียงได้ ซ่ึงการเลือกผสมสัดส่วน 
การลงทุนเอง สมาชิกสามารถเลือกและปรับการลงทุน
ที่ตอบสนองความต้องการได้ ทั้งสมาชิกที่ต้องการ
รักษาเงินทุนให้มีความเสี่ยงต่ำาและมีผลตอบแทนท่ี
ยอมรับได้ หรือเลือกแผนการลงทุนท่ีมีผลตอบแทนสูง 
โดยสมาชิกต้องศึกษาข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลัง
ของแต่ละแผนการลงทุน แล้วค่อยตัดสินใจ

“สมาชิก กบข. 
ผสมสัดส่วนการลงทุนเองได้”
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E-mail : gpfmember@gpf.or.th

ท่านที่ได้รับคัดเลือกลงคอลัมน์ 

Interview รับของที่ระลึกสุดพิเศษ

จากวารสาร กบข. ไปเลย

เชิญชวน!
สมาชิก กบข. ร่วมบอกเล่า

ความรู้สึกประทับใจเกี่ยวกับ กบข. 

ที่อยากบอกต่อให้เพื่อนสมาชิกได้รับรู้

หรือมีส่วนร่วมด้วย เช่น  

“ชวนเลือกแผนการลงทุน”   

“ชวนออมเพิ่ม” 

“สิทธิพิเศษที่ได้รับ”

“e-Statement” 

“ชวนออมต่อ”

ฯลฯ 

... ส่งมาได้ที่ ...

คุณดาราพร พรมแสนปัง 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคาย

       ที่เลือกผสมสัดส่วนการลงทุนเอง เนื่องจาก
เริ่มศึกษาการลงทุนรูปแบบอื่น เช่น กองทุนรวม ทั้ง 
ตราสารทุน ตราสารหนี้ LTF มาบ้างตั้งแต่เริ่มทำางาน 
(7 ปี) จึงพอมีความรู้เร่ืองการจัดการลงทุนบ้างค่ะ ดังน้ัน 
จึงปรับเปลี่ยนแผนในกองทุน กบข. โดยผสมสัดส่วน
การลงทุนเองเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้งอกเงย จากการประเมิน
ความเส่ียงท่ีตนยอมรับได้ ณ ขณะน้ี ยังไม่มีภาระ หรือ
หนี ้สินมาก จึงเป็นช่วงทองของการเก็บออมที ่ดี  
แต่หากภายภาคหน้า มีภาระมากขึ้น เราก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนใหม่ได้มากถึง 4 ครั้งต่อปี 
ตามสภาวะทางการเงินของตัวเราเอง และในปัจจุบัน
มีการให้บริการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ผ่าน 
Application ทำาให้ง่าย สะดวก และเราติดตามผล
การลงทุนได้
 และส่วนตัวดิฉันมองว่าในเมื่อเป็นภาคบังคับ
ของข้าราชการทุกคน เราน่าจะมีความรู้เรื่อง แผนการ
ลงทุนต่าง ๆ ของ กบข. มากขึ้น ปรับเปลี่ยนแผนการ
ลงทุนให้เหมาะกับตัวเองได้  นอกจากนี้ ดิฉันเชื่อมั่น
ในผู้ดูแลกองทุน กบข. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสามารถ
บริหารการลงทุนให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนท่ีดีตาม
แผนการลงทุนที่เลือกค่ะ
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ACTIVITIES

ผู้เข้าร่วม : ข้าราชการตำารวจในสังกัดตำารวจภูธรภาค	3	
รวม	320	คน		
เวลา-สถานที่ : วันที่	4	และ	12	ธันวาคม	2561	
ณ	ศูนย์ฝึกอบรมตำารวจภูธรภาค	3	จ.นครราชสีมา
จัดโดย : พันธมิตรวิทยากร	ตำารวจภูธรภาค	3	
และ	วิทยากร	กบข.

ผู้เข้าร่วม :	ข้าราชการครูและบุคลาการ
ทางการศึกษาในสังกัด	รวม	104	คน	
เวลา-สถานที่ : วันที่	15	ธันวาคม	2561	
เวลา	9.00-12.00	น.	ณ	ห้องประชุมจามจุรี
จัดโดย :	พันธมิตรวิทยากร	สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำาพูน	เขต	1	
และ	วิทยากร	กบข.
 

จ.นครราชสีมา

จ.ลำาพูน

ธันวาคม 2561
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ผู้เข้าร่วม : ข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลทั่วไป
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่	17	รวม	40	คน		
เวลา-สถานที่ : วันที่	25	ธันวาคม	2561	
เวลา	13.30-15.30	น.	ณ	ห้องประชุมอาคารส้ม	
โรงพยาบาลทั่วไปสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่	17
จัดโดย : พันธมิตรวิทยากร	โรงพยาบาลท่ัวไปสมเด็จพระสังฆราช
องค์ท่ี	17	และ	วิทยากร	กบข.

ผู้เข้าร่วม :	ข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัด
กรมการปกครอง	รวม	252	คน	
เวลา-สถานที่ : วันที่	28	ธันวาคม	2561	
เวลา	8.30-12.00	น.	ณ	วิทยาลัยการปกครอง	
จ.ปทุมธานี	
จัดโดย :	พันธมิตรวิทยากร	กรมการปกครอง	
และ	วิทยากร	กบข.
 

จ.สุพรรณบุรี

ส่วนกลาง

14
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นัดหน่วยงาน... กบข.
ก็จัดให้

*หน่วยงานที่สนใจจัดอบรมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ กบข. ติดต่อ คุณวศิน เจริญสุข 
  ฝ่ายบริการสมาชิก กบข. โทร. 02-6361000 ต่อ 268

ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดูทั้งหมดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th

เลือกเมนู “สมาชิก” »» “สมาชิกสัมพันธ์สัญจร”

 เดือนกุมภาพันธ์ 2562กบข. สัญจร...

12-13 กุมภาพันธ์ 62 13 กุมภาพันธ์ 62

สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำานักงาน ก.พ.
เวลา 9.00-16.00 น. เวลา 15.00-16.30 น.
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wow

สมาชิก กบข. เท่านั้น
สินเชื่อที่อยู่อาศัย ซื้อ ซ่อม สร้าง จากกรุงไทย

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ตลอดปีแรก 
วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

ซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง หรือห้องชุดในอาคารชุด 
อาคารพาณิชย์ หรือตึกแถว
ปลูกสร้างบ้านบนท่ีดินของตนเอง หรือของคู่สมรส 
หรือของบิดาหรือมารดาของตนเอง หรือของบิดา
หรือมารดาของคู่สมรส
ซ้ือหรือชำาระค่าท่ีอยู่อาศัยในโครงการความร่วมมือ
ระหว่างธนาคารกับหน่วยงานต้นสังกัด
ปรับปรุงต่อเติม หรือซ่อมแซม
ไถ่ถอนจำานองท่ีอยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอ่ืน
วัตถุประสงค์อ่ืนๆ ตามท่ีธนาคารกำาหนด

ปีแรก ปี 2 ปี 3 ปีต่อไป

วงเงินกู้ : สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน 
หรือราคาซื้อขายจริง หรือชำาระหนี้เพื่อไถ่ถอน
จำานองจริง กรณีราคาซ้ือขายต้ังแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป 
ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายจริง

ระยะเวลาการกู้ : ไม่เกิน 30 ปี และเมื่อรวม
อายุผู้กู้กับระยะเวลาชำาระหนี้เงินกู้แล้วต้องไม่เกิน
เกษียณอายุตามที่กฎหมายกำาหนดของแต่ละ
หน่วยงาน

หมดเขต วันที่ 30 เมษายน 2562

ดูเงื่อนไขอื่น ๆ หรือกดใช้สิทธิ์ ได้ที่ 
My GPF Application เมนู “สิทธิพิเศษ” 
จะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยติดต่อกลับ
ภายใน 1-2 วันทำาการ

สแกนเพื่อใช้สิทธิ์

ผ่อนต่ำา!! ปีแรก ล้านละประมาณ 3,000 บาท 
พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ตลอดปีแรก 

1.

2.

3.

4.
5.
6.

*ยกเว้น กรณีซื้อที่ดินเปล่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคต

แบบทำาประกัน 1

แบบทำาประกัน 2

แบบไม่ทำาประกัน

0%

0%

0%

MRR 
– 3.00%

MRR 
– 2.75%

MRR 
– 2.60%

MRR 
– 2.60%

MRR 
– 2.60%

MRR 
– 2.00%

MRR 
– 2.00%

MRR 
– 2.00%

MRR 
– 2.60%
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หน้านี้...มีรางวัล

กิจกรรมร่วมสนุกกับ วารสาร กบข. ฉบับประจำาเดือนมกราคม 2562

  gpfmember@gpf.or.th

สมาชิก กบข. ผสมสัดส่วนการลงทุนเองได้ 
จากกี่แผนการลงทุน อะไรบ้าง?

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562ผู้ร่วมกิจกรรมคอลัมน์  “หน้านี้...มีรางวัล” 
ในวารสาร กบข. ฉบับประจำาเดือน ธันวาคม 2561 

ติดตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้
ในวารสาร กบข. ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ส่งคำาตอบของคุณ 
พร้อมชื่อ-สกุล และที่อยู่ 

เพื่อลุ้นรับรางวัลจาก กบข. มาที่
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