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ให้ กบข. เป็นที่พึ่งของสมาชิก เมื่อต้องตัดสินใจทางการเงิน
เปิดแล้ว! ศูนย์ข้อมูลการเงิน

6 มาตรการลดหย่อนภาษี
กลางปี 62 หลังเที่ยวและช้อป

เคล็ดลับ ช่วยลดดอกเบี้ยบ้าน 
+ ผ่อนหมดเร็วขึ้น 
(ที่ธนาคารอาจไม่บอก)
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 นายรณชัย วินทวามร ผู้ช่วยเลขาธิการเป็น
ผู้แทนผู้บริหารและพนักงาน กบข. ร่วมทำาพิธีทำาบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์ จำานวน 68 รูป เฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

 ผู้บริหาร กบข. พร้อมพนักงาน ร่วมใจสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจสำาหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ณ สำานักงานเขตสีลม และสำานักงานเขตใกล้บ้าน เพื่อร่วมสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตามกลุ่มงานที่
ลงทะเบียนไว้

 นายวิทัย    รัตนากร     เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ    (กบข.)    ร่วมคณะผู้บริหาร 
ระดับสูงของหน่วยงานราชการ และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำากับ กระทรวงการคลัง 
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระท่ีน่ัง
อมรินทรวินิจฉัย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562
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 ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา กบข. ร่วม
ทำาความสะอาด ปลูกต้นไม้ ทาสี เพื่อปรับภูมิทัศน์ 
บริเวณลานท่าน้ำา ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 
จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงเป็นบริเวณจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำา
ศักด์ิสิทธ์ิสำาหรับประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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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

กองบรรณาธิการ

 ในเดือนพฤษภาคม 2562 นับเป็นเดือนมหามงคลคร้ังหน่ึงในชีวิตของปวงชนชาวไทย ท่ีได้มีโอกาสร่วม
เฝ้าช่ืนชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี 10 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยในการน้ี ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานแก่ปวงชน
ชาวไทย อันประจักษ์ชัดถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจดูแลราชอาณาจักร
สืบต่อไป นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่อาณาราษฎรทั่วราชอาณาจักร ซึ่งผู้บริหารและ
พนักงาน กบข. ได้จัดและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้

 กบข. ในฐานะหน่วยงานของรัฐท่ีมีบทบาทภารกิจดูแลสวัสดิการทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณของข้าราชการ 
จึงพร้อมน้อมนำาพระราชปณิธานจากพระปฐมบรมราชโองการ โดยตั้งมั่นดำาเนินงานบนความรับผิดชอบต่อ
สังคม ร่วมปลูกฝังจิตอาสาให้เหล่าพนักงาน พร้อมท้ังส่งเสริมให้สมาชิกตระหนักถึงความสำาคัญของการดำารงตน
ตามหลักความพอเพียง โดยสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงินเพ่ือเตรียมตนให้พร้อมสำาหรับก้าวสู่วัยเกษียณ
ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต กบข. จึงได้เปิด “ศูนย์ข้อมูลการเงิน” เป็นบริการใหม่ เพื่อให้ข้อมูล
คำาแนะนำาท้ังเร่ืองการวางแผนลงทุนกับ กบข. และทุกเร่ืองการเงินการลงทุนท่ีสมาชิกต้องการรู้ ช่วยให้วางแผน
หรือตัดสินใจได้ง่ายขึ้น นำาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีด้านการเงินตามหลักความพอเพียง ซึ่งติดตามรายละเอียด
การรับบริการจาก “ศูนย์ข้อมูลการเงิน” พร้อมท้ังเร่ืองท่ีสมาชิกพลาดไม่ได้อีกมากมาย ในวารสารฉบับพิเศษ 
ประจำาเดือนพฤษภาคม 2562 ฉบับนี้

เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด
และครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
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“นัดหมายและได้รับข้อมูลทางการเงินแล้ว  
เป็นอย่างไร”
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 พบกันเป็นประจำาที่นี่หน้า 3 วารสาร กบข. 
พ้ืนท่ีให้คุณถาม แล้วเราจะสรรหาคำาตอบมาให้คุณ
สำาหรับคำาถามของสมาชิกท่ีได้รับคัดเลือกจะได้รับ
ของที่ระลึกทุกคำาถามฉบับน้ีมีคำาถามไหนได้รับ
การคัดเลือกบ้างมาติดตามกัน

สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการต้องไป
ติดต่อทำาเรื่องขอรับเงินคืนได้ที่ไหนและ
ใช้เอกสารอะไรบ้างคะ?

สมาชิกเกษียณอายุราชการสามารถ
ยื่นเรื่องขอรับเงินคืนจาก กบข.ล่วง
หน้าได้หรือไม่คะ?

สมาชิกจะต้องติดต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
โดยใช้เอกสารดังนี้

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต้นสังกัดสามารถ
ยื่นเรื่องขอรับเงินคืนจาก กบข. ผ่านระบบ 
E-pension ของกรมบัญชีกลาง โดยไม่ต้อง
จัดส่งเอกสารขอรับเงินคืนมายัง กบข. แต่
อย่างใด

แบบ กบข. รง 008/1/2555 
สำาเนาคำาสั่งประกาศเกษียณ พร้อมเจ้าหน้าที่
หน่วยงานรับรองสำาเนาถูกต้อง
สำาเนาหนังสือการสั่งจ่ายบำานาญ พร้อม
รับรองสำาเนาถูกต้อง (กรณีรับบำานาญ)
สำาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมรับรองสำาเนา
ถูกต้อง (กรณีสมาชิกเลือกโอนเงินเข้าบัญชี)

1.
2.

3.

4.

ได้ค่ะ สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินคืนได้ล่วง
หน้า 8 เดือน หรือ เมื่อคำาสั่งเกษียณมีผล
บังคับ โดยสมาชิกจะต้องดำาเนินการติดต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด 

PAGE 3 ถาม ตอบ

เงินที่ได้รับตอนเกษียณหากประสงค์
จะขอรับบางส่วน ที่เหลือลงทุนกับ กบข. 
ต่อ ได้หรือไม่คะ?

ทำาได้ค่ะ โดยระบุความประสงค์ใน แบบขอรับเงิน
คืน กบข. รง. 008/1/2555 สามารถเลือกบริหาร
ต่อ/ขอทยอยรับเงินได้ ซึ่งมี 4 แนวทาง

1. ขอฝากเงินที่มีสิทธ์ิได้รับให้กองทุนบริหารต่อ 
2. ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธ์ิได้รับ 
3. ขอรับเงินที่มีสิทธ์ิได้รับบางส่วน ส่วนที่เหลือ
    ขอทยอยรับ 
4. ขอรับเงินที่มีสิทธ์ิได้รับบางส่วน ส่วนที่เหลือ
    ให้กองทุนบริหารต่อ

&

 ส่งคำาถามของสมาชิกได้ท่ี  gpfmember@gpf.or.th 
สำาหรับสมาชิกเจ้าของคำาถามท่ีได้รับการคัดเลือกเผยแพร่ลง
ในคอลัมน์ Page 3 ถาม-ตอบ ฉบับน้ี รอรับกระเป๋าผ้าท่ีระลึก
จาก กบข. ได้เลยค่ะ

3
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อัปเดต My GPF Application เวอร์ชันใหม!่

บัตรสมาชิกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ไม่จำาเป็นต้องพกบัตรจริง

รู้ทั้งหมดและอีกมากมายได้ใน รายงานประจำาปี 2561 
เข้าดูที่ www.gpf.or.th เลือกไปที่ “เกี่ยวกับ กบข.” แล้ว
คลิกที่ “ผลการดำาเนินงาน”

“รู้สินทรัพย์ที่ กบข. นำาเงินสะสมของท่านไปลงทุน”

“เข้าใจภาพรวมการลงทุนปี 61 และรู้นโยบายการลงทุนปี 62”

“กบข. มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในปี 61”

ติดต่อ กบข. ง่ายขึ้น 
กับช่องทางติดต่อ กบข.

นัดหมายรับข้อมูลทางการเงินได้สะดวกขึ้น
และไม่พลาดกิจกรรม กบข. เพื่อสมาชิกเข้า

พิมพ์ค้นหา “กบข.” แล้วกด “อัปเดต”

มาแล้ว! รายงานประจำาปี 2561   
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เลือกแผนการลงทุนไหนดี?

กบข. พร้อมเสิร์ฟทุกข้อมูลการเงินการลงทุน 
ช่วยให้สมาชิกตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

ให้ กบข. เป็นที่พึ่งของสมาชิก เมื่อต้องตัดสินใจทางการเงิน

แก้หนี ้เริ่มตรงไหนก่อน?

เงินเดือนพอเหลือ อยากลงทุนเพิ่ม?

อยากกู้ซื้อบ้าน ปรึกษาใครดี?

5
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“เพราะ กบข. เข้าใจดีว่า สมาชิก
มีคำาถามเรื่องเงินเหมือนกัน 

แต่คำาตอบท่ีต้องการอาจไม่เหมือนกัน” 

“แหล่งข้อมูลมีมากมาย แต่กว่าจะ
ได้คำาตอบที่ใช่ก็ต้องใช้เวลา”  

“เม่ือการตัดสินใจทางการเงิน

ไม่ใช่เร่ืองง่ายสำาหรับทุกคน”

 ศูนย์ข้อมูลการเงิน พร้อมบริการคำา
แนะนำาและข้อมูลการเงินการลงทุนให้สมาชิก
ในแบบฉบับของแต่ละคน เพราะสมาชิก กบข. 
จำานวนมาก แม้จะมีคำาถามเรื่องเดียวกัน แต่
มีความต้องการและข้อจำากัดท่ีต่างคนต้อง
เผชิญต่างกัน

 โดยรวบรวมคัดกรองข้อมูลผลิตภัณฑ์
ด้านการเงินการลงทุนจากแหล่งต่าง ๆ  ครอบคลุม 
16 เร่ือง เพ่ือให้บริการสมาชิกได้ครบถ้วนถูกต้อง
ตอบโจทย์การตัดสินใจทุกเรื่องการเงินการ
ลงทุนในทุกช่วงชีวิต

 กบข. เปิดตัว “ศูนย์ข้อมูลการเงิน” (Financial Assistant Center) อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นบริการใหม่จาก กบข. ภายใต้แนวคิดการยกระดับ กบข. 
ให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกเมื่อต้องตัดสินใจทางการเงิน

6
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บริการฟรี! นัดได้ไม่จำากัดเรื่อง ไม่จำากัดครั้ง
(กำ�หนดระยะเวล�ก�รให้บริก�รส�ยละ 30 น�ที)

ได้ที่ My GPF Application
จองเลย Booking Now!

เลือกหัวข้อและนัดหม�ยเวล� ให้เร�โทรห�เมื่อคุณพร้อม

เลือกเมน ู
“นัดหม�ยบริก�รข้อมูลท�งก�รเงิน”

 ศูนย์ข้อมูลการเงิน ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินการลงทุน ที่ได้รับ
คุณวุฒินักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
ซึ่งพร้อมให้บริการสมาชิกเหมือนมีนักวางแผนการเงินที่เข้าใจสมาชิกมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวและ
เชื่อถือได้ เพราะเป็นบุคลากรของ กบข. ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลิตภัณฑ์การเงินแต่อย่างใด 
รวมทั้งรักษาความลับของสมาชิกเป็นอย่างดีตามกฏการให้บริการ สมาชิกจึงเล่าทุกอย่างได้แบบ
สบายใจ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ข้อมูลการเงิน สามารถให้ข้อมูลคำาแนะนำาได้ตรงจุด ถูกต้อง 
ครบถ้วน และสมาชิกสามารถตัดสินใจวางแผนการเงินการลงทุนให้ตัวเองได้

7



GPF JOURNAL8



GPF JOURNAL 9



GPF JOURNAL



GPF JOURNAL 11

INTERVIEW

พ.ต.ท.กัมพร จงรุ่งสำาราญ 

อารีย์ ทองเดช 

สังกัด กองบังคับการตำารวจปราบปรามยาเสพติด 1

สังกัด สำานักงานสรรพากรภาค 2

จากความต้องการเปลี่ยนแผนการลงทุน จากแผนหลัก 
จึงได้นัดหมายผ่านทางแอป กบข. ก็ได้การติดต่อกลับ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ และมีความเข้าใจมากขึ้น 
ทำาให้ปัจจุบันนี้ได้เลือกแผนสมดุลตามอายุ 

ปกติจะไม่รู้ว่าการเลือกแผนเป็นอย่างไร แต่การได้มาปรึกษา
กับทางเจ้าหน้าที่ ก็ได้รับความรู้มากขึ้น ในแง่ของการลงทุน 

ที่ไม่จำาเป็นต้องเป็นแผนหลัก ควรเลือกแผนลงทุน
ตามความเหมาะสมของตัวเอง

“นัดหมายและได้รับข้อมูลทางการเงินแล้ว เป็นอย่างไร?” 
และนี่คือคำาตอบส่วนหนึ่งจากสมาชิก กบข. ที่ ได้รับบริการจาก

ศูนย์ข้อมูลการเงิน
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ธัญยรัตน์ เอี่ยมแสนกล

ณัฐดนัย ยิ่งแสวงด ี

สังกัด สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สังกัด  สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
(โรงเรียนน้ำาปาดชนูปถัมภ์)

เจ้าหน้าที่ได้ให้คำาปรึกษาด้านออมเพิ่ม กองทุน การวางแผนเงิน 
ทำาให้มีความมั่นใจ และมีความไว้ใจเงินที่อยู่กับ กบข. มากขึ้น 
ซึ่งมีความสะดวกต่อข้าราชการเป็นอย่างมาก

อยากจะเชิญชวนให้สมาชิกมาใช้บริการนัดหมายข้อมูลทางการเงิน 
ผ่านแอป กบข. เพราะเป็นบริการที่ครอบคลุมทุกอย่าง 

ไม่ว่าจะคุยเรื่องกองทุนรวม การมีหนี้สิน แม้กระทั้งการขอสินเชื่อ 
ซึ่งการสนทนาทางมือถือ ได้ช่วยให้ไม่ต้องขับรถฝ่ารถติดเข้ามาในเมือง 

เจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลได้ครบถ้วนและชัดเจน 

ให้ กบข. เป็นที่พึ่งของสมาชิก เมื่อต้องตัดสินใจทางการเงิน
สมาชิก กบข. สามารถนัดหมายรับข้อมูลและคำาปรึกษา ฟรี! 
ที่ “ศูนย์ข้อมูลการเงิน” โดยจอง Booking ผ่าน

My GPF Application เลือกเมนู “นัดหมายบริการข้อมูลทางการเงิน”

E-mail : gpfmember@gpf.or.th

ท่านที่ได้รับคัดเลือกลงคอลัมน์ Interview รับของที่ระลึกสุดพิเศษจากวารสาร กบข. ไปเลย

เชิญชวน!
สมาชิก กบข. ร่วมบอกเล่าความรู้สึกประทับใจเก่ียวกับ กบข. ท่ีอยากบอกต่อให้เพ่ือนสมาชิก

ได้รับรู้หรือมีส่วนร่วมด้วย เช่น ชวนเลือกแผนการลงทุน ชวนออมเพิ่ม สิทธิพิเศษที่ได้รับ

e-Statement  ชวนออมต่อ ฯลฯ ... ส่งมาได้ที่ ...
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ACTIVITIES

 จัดใหญ่อีก 2   จังหวัด    ได้แก่   จ.ร้อยเอ็ด   และ   จ.ศรีสะเกษ   กิจกรรมมากมายเพื่อสมาชิก   
กบข. ทั้งการบรรยายหัวข้อ “เลือกแผนการลงทุนที่ใช่ได้ด้วยตนเอง” “Retirement  Planning     เกษียณอย่าง
มั่นคงด้วย กบข.” พร้อมเปิดคลินิก “เลือกแผนการลงทุน” บริการให้คำาปรึกษาแบบส่วนตัวฟรี และกิจกรรม
จากบูธสถาบันการเงินและพันธมิตรสวัสดิการ กบข. ให้สมาชิกได้ร่วมสนุกรับของที่ระลึกเพียบ! ซึ่งมีสมาชิก
กบข. ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลามตลอดงานรวมกว่า 1,000 คน

 กบข. สัญจรพบสมาชิก

จ.ร้อยเอ็ด 
30 เมษายน 2562

สมาชิก กบข. เข้าร่วม 576 คน 
ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น

จ.ศรีสะเกษ 
14 พฤษภาคม 2562

สมาชิก กบข. เข้าร่วม 471 คน 
ณ โรงแรมพรหมพิมาน
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wow

 ผู้ที่กู้ซื้อบ้าน เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินแล้ว ใคร ๆ ก็ต้องดีใจ จนอาจลืมคำานวณดูว่า กู้ได้เท่าไหร่ 
ต้องจ่ายดอกเบ้ียเท่าน้ัน บางคนก็โชคดีหน่อยจ่ายดอกเบ้ียไม่มากแต่รวมแล้วก็เกือบเท่าค่าบ้าน ส่วนบางราย
ก็เหน่ือยหนกัอาจตอ้งจา่ยดอกเบ้ียมากกว่าคา่บ้าน      คณุอยูก่ลุ่มไหน!     มาลองแทนคา่คำานวณดไูดต้ามวิธน้ีีเลย

 เมื่อรู้แล้วคงไม่มีใครอยากจ่ายดอกเบี้ยมากเท่านี้ ดังนั้นวิธีที่จะช่วยให้ผู้กู้ซื้อบ้าน จ่ายดอกเบี้ยน้อยลง
แถมผ่อนบ้านหมดเร็วข้ึน เพียงผ่อนเพ่ิมอีกเดือนละ 10% แล้วผลลัพธ์จะเกินคาดอย่างไร มาดูตัวอย่างน้ีได้เลย 

ตัวอย่าง  วงเงินกู้ท่ีได้รับอนุมัติ 1,500,000 บาท (อัตราดอกเบ้ียเฉล่ีย 5.25% ต่อปี)

เคล็ดลับ 
ช่วยลดดอกเบี้ยบ้าน + ผ่อนหมดเร็วขึ้น
(ที่ธนาคารอาจไม่บอก)

ค่�งวดที่ต้องผ่อนต่อเดือน × จำ�นวนงวดที่ต้องผ่อน = เงินทั้งหมดที่จ่ายให้ธนาคาร
แล้วนำา  เงินท้ังหมดท่ีต้องจ่�ยให้ธน�ค�ร - วงเงินกู้ท่ีได้รับอนุมัติ  = ดอกเบ้ียรวมท่ีต้องจ่าย

อายุสัญญา 30 ปี 
(360 งวด)

ดอกเบ้ียท่ีต้องจ่ายรวม 
1,480,000 บาท

กำาหนดผ่อน
เดือนละ 8,000 บาท 

กรณี ผ่อนปกติตามสัญญา

อ�ยุสัญญ�เหลือ 26 ปี (312 งวด)
ผ่อนหมดเร็วข้ึน 4 ปี (48 งวด)

ดอกเบ้ียท่ีต้องจ่�ยรวม 1,260,000 บ�ท

ประหยัดดอกเบ้ีย 220,000 บาท
ผ่อนเดือนละ 8,800 บาท 

(เพ่ิม 800 บาท)

ผ่อนเพ่ิม...แค่หลักร้อยหลักพัน แต่ประหยัดดอกเบ้ีย...ได้หลักแสน

กรณี ผ่อนเพ่ิมเดือนละ 10%
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แล้วสินเชื่อบ้านคุณหล่ะ ถ้าผ่อนเพิ่ม 10% จะช่วยลดดอกเบี้ยได้เท่าไหร่ ผ่อนหมด
เร็วขึ้นกี่ปี รู้ได้จาก 3 วิธีนี้ เลือกได้เลย...

...... คำานวณไปจนกว่า a มีค่าเป็น 0 (ศูนย์)

เดินทางไปธนาคารเพื่อติดต่อสอบถามจากพนักงาน  
หรือคำานวณเองจากเว็บไซต์ต่าง ๆ

My GPF Application

1

2

3

[เงินกู้คงเหลือ (a1) × อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ต่อปี (r)] ÷ 12 = ดอกเบ้ียท่ีต้องจ่ายต่อเดือน (y1)
[ค่างวดที่ต้องการผ่อน - y1] = เงินที่นำาไปหักเงินกู้ (x1)

(a2 - x1) = a3   (a3 × r) ÷ 12 = ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายต่อเดือน (y2)
[ค่างวดที่ต้องการผ่อน - y3] = เงินที่นำาไปหักเงินกู้ (x3)

(a1 - x1) = a2   (a2 × r) ÷ 12 = ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายต่อเดือน (y2)
[ค่างวดที่ต้องการผ่อน - y2] = เงินที่นำาไปหักเงินกู้ (x2)

รอรับสายจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ข้อมูลการเงิน 
โทรไปให้ข้อมูล ฟรี! โดยคำานวณพร้อมเปรียบเทียบว่า
ดอกเบี้ยที่คุณจ่ายอยู่ ถูกที่สุดหรือยัง! และให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ตามที่สมาชิกต้องการ
เพียงจองนัดได้ที่ เมนู “นัดหมายบริการข้อมูลทางการเงิน” ในแอป กบข.

สมาชิก กบข. รับบริการจาก “ศูนย์ข้อมูลการเงิน”

สูตรคำ�นวณโดยใช้ Microsoft Excel

แล้วเจ้�หน้�ที่จะโทรติดต่อกลับต�มวันเวล�ที่ท่�นนัดไว้
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หน้านี้...มีรางวัล
กิจกรรมร่วมสนุกกับ วารสาร กบข. 
ฉบับประจำาเดือน พฤษภาคม 2562

1. พงษ์ศักดิ์ ประคองจิตร
2. ประพัฒน์ศร ประวันรัมย์
3. สถาปัตย์ ถวัลย์กิจดำารงค์
4. อาณัติ อินพรม
5. ญาณวุฒิ แสงจำาปา
6. ประภาภรณ์ อัครจินดานนท์
7. กาญจนา  คงวันดี
8. จักรพันธ์  เครือแสง
9. สุมาลัย  เกิดดัด
10. ภัทรา ตอพรหม 

รอรับของรางวัลจาก กบข. ได้เลย

ขอแสดงความยินดีกับผู้ร่วมกิจกรรมคอลัมน์ 
“หน้านี้...มีรางวัล” ในวารสาร กบข. ฉบับ
ประจำาเดือน เมษายน 2562 ที่ได้รับ
รางวัล “สมุดโน๊ต My GPF” 
จำานวน 10 รางวัล ดังนี้

  gpfmember@gpf.or.th

ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562

ส่งคำาตอบของคุณมาพร้อม 
ชื่อ-สกุล และที่อยู่ มาที่

โดย กบข. จะสุ่มคัดเลือก
จากทุกความคิดเห็น

ที่ส่งมาครบถ้วนตามกติกา
เพื่อหาผู้โชคดีรับ 

Power Bank หรือ นาฬิกาดิจิตอล
 จาก กบข. รวม 50 รางวัล

...นัดหมายบริการข้อมูลทางการเงิน... 
หลังจากเจ้าหน้าที่โทรให้บริการข้อมูลตามที่คุณนัดมาแล้ว 

ช่วยให้คุณตัดสินใจในเรื่องนั้นได้อย่างไร 
และบริการนี้เหมาะกับสมาชิก กบข. อย่างไร

ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลการเงิน ผ่านเมนู

*กบข. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแบบและสีของรางวัล

อย่าลืม! บอกเจ้าหน้าที่ก่อนวางสายว่า “ร่วมกิจกรรมกับวารสาร กบข.” 
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