วารสาร กบข.
Mar 2021

ขอรับเง�น กบข. คืนไดอยางไร?
เมื่อส��นสุดสมาชิกภาพแลว

แผนการเง�นมั่นคง
ตามชวงวัย

ว�กฤตเศรษฐกิจ
กับโอกาสการลงทุน
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Deal 4 You

ทร�คเล�อกซื้อเส�้อผาออนไลนใหเปะ!
พรอมรับสวนลดพ�เศษเมื่อซื้อชุดขาราชการ

ขาราชการ “ทุกคน”
ยังมีส�ทธิรับบำนาญ

คุยกับกองบรรณาธิการ

ขอรับเง�น กบข. คืนไดอยางไร?
เมื่อส��นสุดสมาชิกภาพแลว

วารสาร กบข.
Mar 2021

ขอรับเง�น กบข. คืนไดอยางไร?
เมื่อส��นสุดสมาชิกภาพแลว

แผนการเง�นมั่นคง
ตามชวงวัย

ว�กฤติเศรษฐกิจ
กับโอกาสการลงทุน

MARCH 2021

แผนการเง�นมั่นคงตามชวงวัย

ลงทุนลงทุน
ว�กฤตเศรษฐกิจ
กับโอกาสการลงทุน

Wow

5 ชองทางขายของออนไลนสุดป�ง!
ขายฟร�ไมเส�ยเง�น

คุณเปนคนหนึง่ ทีย่ งั เขาใจวา “ขาราชการบรรจุใหม...ไมได
รับบำนาญแลว” อยูรึเปลา ? ถาเปนเชนนั้นอยาพลาดที่จะอาน
คอลัมน “เรือ่ งจากปก” ในวารสาร กบข. ฉบับนี้ เพราะนีค่ อื เรือ่ ง
ราวบอกตอทีก่ ำลังสรางความเขาใจผิดใหกบั ขาราชการรุน ใหม ๆ
ทีเ่ ปนสมาชิก และเปนหนึง่ ในประเด็นสำคัญเกีย่ วกับสิทธิการเปน
สมาชิก กบข. ที่ทุกคนควรรู เพื่อเตรียมความพรอมในการออม
เงินระยะยาวใหสามารถบรรลุเปาหมายการมีเงินทีเ่ พียงพอในวัย
เกษียณได และยังมีเรือ่ งราวใหคณ
ุ สามารถเติมเต็มความรูเกี่ยวกับ
การวางแผนการเงินตามชวงวัยไดในคอลัมน “Money
Buddy”จากศูนยใหคำปรึกษาทางการเงิน
และอีกเชนเคยกับคอลัมน DEAL4YOU ที่ไมลืมนำสิทธิ
ประโยชนมาฝากสมาชิกดวยสวนลดชุดขาราชการสำหรับ
สมาชิก กบข. ที่จะชวยใหคุณประหยัดไดมากขึ้นพรอมทริค
ความรูในการเลือกซื้อเสื้อผาออนไลนที่นาสนใจ
ทายนีแ้ มบรรยากาศของสถานการณการแพรระบาดของเชือ้
ไวรัส Covid-19 ดูเหมือนจะเริ่มมีแนวโนมไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ในไตรมาส 2 ที่ใกลมาถึงนี้ แตสิ่งสำคัญที่เราทุกคนจะผอนลง
ไมไดคือการดูแลตนเองดวยการปฏิบัติตามมาตรการในการ
ปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อยางเครงครัด
อยูเสมอ เชื่อวาทุกคนจะปลอดภัยและสามารถผานพนวิกฤตนี้
ไปได...
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
กัญญา ศิร�วราดร
ประภาวรรณ ทองไข
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ขอรับเง�น กบข. คืนไดอยางไร?
เมือ่ สิน� สุดสมาช�กภาพแลว
สมาช�ก กบข. เมื่อตองออกจากราชการ ดวยเหตุเกษ�ยณอายุ ลาออก ใหออก โอนยายไปยังหนวยงาน
สวนทองถิ�น เสียช�ว�ต หร�อออกจากราชการดวยเหตุตาง ๆ จะถือวาสิ�นสุดการเปนสมาช�ก กบข. อัตโนมัติ
และจะตองทำเร�่องขอรับเง�นคืนจาก กบข. โดยว�ธีการ และขั�นตอนเปนอยางไรนั�น มาอานกันเลย
การทำเร�่องขอรับเง�นคืนจาก กบข. สมาช�กและทายาทของผูที่เสียช�ว�ต จะตองติดตอหนวยงานตนสังกัด
เพ�่อทำเร�่องขอรับเง�นคืน ซ�่งเอกสารในการขอรับเง�นจะเปนดังนี้
กรณีสมาช�กออกจากราชการ
แบงวิธีการขอรับเปน 2 กรณี คือ
กรณีมีสิทธิรับบำเหน็จ รับเบี้ยหวัด หรือไมมีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ
รวมไปถึงการโอนยายไปหนวยงานสวนทองถิ่น จะตองใชเอกสารดังนี้
1. แบบ กบข. รง 008/1/2555
2. สำเนาคำสั่งออก พรอมเจาหนาที่หนวยงานรับรองสำเนาถูกตอง
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(กรณีเลือกโอนเงินเขาบัญชี)
กรณีมีสิทธิรับบำนาญจากภาครัฐ จะตองใชเอกสารดังนี้
1. แบบ กบข. รง 008/1/2555
2. สำเนาคำสั่งออก/ประกาศเกษียณ พรอมเจาหนาที่หนวยงาน
รับรองสำเนาถูกตอง
3. สำเนาหนังสือการสั่งจายบำนาญ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(กรณีเลือกโอนเงินเขาบัญชี)
หากสมาชิกเปนขาราชการทีถ่ า ยโอนไปตามการกระจายอำนาจฯ
ไปทองถิ่น จะมีเอกสารที่ตองนำสงเพิ่มเติมคือ แบบคำนวณ บท. 4 พรอม
เจาหนาที่รับรองสำเนาถูกตอง และ สมุดประวัติ /ก.พ.7 ฉบับจริง
สมาชิกเตรียมเฉพาะสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเทานั้น และกรอก
แบบขอรับเงินคืน แบบ กบข. รง 008/1/2555 ในสวน “สำหรับผูย น่ื คำขอ”
สวนเจาหนาทีห่ นวยงานจะ ลงชือ่ ในสวน “ลงชือ่ พยาน” และดำเนินการใส
ขอมูลในสวนของ “สำหรับสวนราชการ” และจัดเตรียมเอกสารแนบตางๆ
จัดสงมายัง กบข.
สำหรับสมาชิกที่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ สามารถทำเรื่องขอ
รับเงินคืนจาก กบข. ผานระบบ e-ﬁling หรือใหเจาหนาที่หนวยงานทำ
ผานระบบ e-pension ไดเลย ถาทำผานระบบดังกลาวแลวไมตองกรอก
เอกสารการขอรับเงินคืนและสงเอกสารใดๆ มายัง กบข.

กรณีสมาช�ก กบข. เสียช�ว�ต
ผูท ส่ี ามารถทำเรือ่ งขอรับเงินคืนจาก กบข. คือ ทายาทโดยธรรม
หรือผูจัดการมรดก สำหรับทายาทโดยธรรม จะตองเปนทายาทที่ถูกตอง
ตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สวนผูจัดการมรดก
เปนทายาททีร่ ะบุในพินยั กรรม หรือตัวแทนทายาท ไปรองตอศาลขอแตงตัง้
เปนผูจัดการมรดกในการรับเงินคืน ซึ่งวิธีการขอรับมี 2 กรณี คือ
กรณีทายาทโดยธรรม จะตองใชเอกสารดังนี้
1. แบบขอรับเงินคืน กบข. รง 008/2/2562
2. แบบ ปค 14 ของทางราชการ (ทายาททุกคน) โดยไปสอบปากคำ
ที่ อำเภอ/เขต พื้นที่ของสมาชิก กบข. ที่เสียชีวิต
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากพรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(กรณีเลือกวิธีโอนเงิน)
4. สำเนาทะเบียนสมรส พรอมคูสมรสรับรองสำเนาถูกตอง
5. สำเนาใบมรณบัตร
6. หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ (ถามี)
กรณีผูจัดการมรดก จะตองใชเอกสารดังนี้
1. แบบขอรับเงินคืน กบข. รง 008/2/2562
2. คำสั่งศาลตั้งผูจัดการมรดก ฉบับเจาหนาที่ศาลรับรองสำเนาถูกตอง
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากพรอมผูจัดการมรดกรับรองสำเนาถูกตอง
4. สำเนาใบมรณบัตร
5. หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ (ถามี)
เงิน กบข. จะเปนสิทธิตามกฎหมายของสมาชิก กบข. เทานั้น
จึงไมสามารถระบุผูรับผลประโยชนได สมาชิก กบข. จึงตองดำเนินการ
ขอรับเงินคืนดวยตัวเอง ...
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ทร�คเลือกซ�อ้ เสือ้ ผาออนไลนใหเปะ!
พรอมรับสวนลดพ�เศษเมือ่ ซ�อ้ ชุดขาราชการ
ในปจจุบนั การซ�อ้ เสือ้ ผาออนไลนไดรบั ความนิยมเปนอยางมาก เพราะสะดวกสบายและมีแบบใหเลือกหลากหลาย
แตหลายคนก็ตอ งประสบปญหาใหญคอื ซ�อ้ เสือ้ ผาออนไลนมาแลวใสไมพอดีตวั เพราะไมสามารถลองสวมกอนได
Deal4You ฉบับนีจ้ งึ มีทริคในการเลือกซือ้ เสือ้ ผาออนไลนมาฝากกัน เพียงคุณตองมีตวั ชวยดี ๆ อยาง
“สายวัดสัดสวน” เพือ่ วัดรางกายของตนเองทีละสวนพรอมกับจดโนตไว แลวนำไปเทียบกับรายละเอียดสัดสวนของสินคา
ซึง่ รานคาสวนใหญจะมีแจงไว
โดยขอยกตัวอยางการสัง่ ซือ้ ชุดขาราชการจากราน “Thanulux Uniform” ซึง่ มีจำหนายทางแอปพลิเคชันยอด
นิยมอยาง Shopee มาใหดกู นั วา ถาสมมติอยากจะซือ้ ชุดขาราชการผานชองทางออนไลน ไมวา จะเปนผูห ญิงหรือผูช าย
จะมีเทคนิคการใชสายรัดสัดสวนวัดรูปรางอยางไรบาง…?

ว�ธวี ดั ความกวางไหล ยืนตัวตรง ไมเกร�งหัวไหล จากนัน� ใชสายวัดวัดจากขอบนอก
ไหลขา งหนึง่ ไปถึงขอบนอกของไหลอกี ขางหนึง่
ว�ธวี ดั รอบอก พันสายวัดรอบหนาอกบร�เวณจุดทีก่ วางทีส่ ดุ ของหนาอก โดยใชนว�ิ โปง
สอดใตสายไมใหรดั แนนจนเกินไป

พ�เศษสุด! สำหรับสมาช�ก กบข.

รับฟร�โคดสวนลด 15% เมื่อสั�งซ�้อชุดขาราชการสำเร�จรูป
ผานทาง Shopee แอปพลิเคชัน หร�อเว�บไซต
เมื่อมียอดซ�้อขั�นต่ำ 500 บาท ข�้นไป

ว�ธวี ดั รอบเอว ยืนตัวตรง ไมแขมวหร�อเกร�งหนาทอง สังเกตสวนทีเ่ วาโคงทีส่ ดุ ของ
รางกาย ซ�ง่ สวนใหญจะอยูบ ร�เวณสะดือแลวพาดสายวัดรอบเอวโดยไมรดั แนนจนเกินไป
ว�ธวี ดั รอบสะโพก ยืนตัวตรงและสังเกตหาสวนทีผ่ ายทีส่ ดุ ในรางกาย ซ�ง่ สวนใหญจะอยู
บร�เวณบัน� ทาย แลวใชสายวัดพาดรอบสะโพก โดยตองระวังไมใหสายวัดบิดเบีย้ วและ
รัดตึงจนเกินไป เพ�อ่ ใหไดคา ทีถ่ กู ตอง
ว�ธวี ดั รอบโคนขา พันสายวัดรอบตนขาขางใดขางหนึง่ บร�เวณสวนทีก่ วางทีส่ ดุ
ว�ธวี ดั ความยาวกางเกง วัดจากบร�เวณขอบกางเกงจนถึงระดับความยาวทีต่ อ งการ
ว�ธวี ดั ความยาวแขนเสือ้ วัดจากหัวไหลไลลงมาตามแนวแขน จนถึงระดับความยาว
ทีต่ อ งการ กรณีเสือ้ แขนยาวจะอยูท บ่ี ร�เวณเลยกระดูกขอมือลงมา 1 นิว� โดยประมาณ

*เง�่อนไขเปนไปตามที่กำหนด

ชอปปง เสือ้ ผาทีไ่ ซสเปะ ไมโปะ ในราคาประหยัดกันเรียบรอยแลว
อยาลืมเลือกดูสทิ ธิพเิ ศษดี ๆ อีกเพียบเพือ่ สมาชิก กบข. โดยเฉพาะ
ไดท่ี My GPF Application ...

คอลัมนนม้ี รี างวัล!
สำหรับสมาช�ก 5 ทานแรกที่ซ�้อชุดขาราชการ Thanulux Uniform พรอมรับสิทธิ์สวนลดสมาช�ก กบข.
รับไปเลยทันที! ของรางวัลสุดพ�เศษจากกองบรรณาธิการ
เพ�ยงสงภาพหนาจอที่ทำรายการซ�้อของเสร�จสิ�นบนแอปพลิเคชัน หร�อเว�บไซต Shopee แลวสงขอความมาทางไลน กบข. @gpfcommunity
พรอมแจงช�่อ-สกุล และบอกวา “รวมสนุกวารสาร กบข. มี.ค. 2564”
รอรับของรางวัลสงตรงถึงบานทานไดเลย!
* หมดเขตรวมสนุก 31 มี.ค. 2564
**คำตัดสินของ กบข. ถือเปนที่สิ�นสุด
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ขอสอบถามแบบชัวร์ๆหน่อยนะครับ ว่าจะได้ “บำนาญ” หรือไม่ ผมบรรจุครูปี 59
ได้ยินมาว่าเมื่อเกษียณมีสิทธิ์ได้แค่บำเหน็จ จริงหรือเปล่าครับ (สับสนข้อมูล)

ข้าราชการครูบรรจุปี 63-64 ยังมีบำนาญอยู่ไหมครับ

บรรจุปี 2561 เกษียณปี 2596 มีสิทธิ์เลือกรับบำนาญจากกรมบัญชีกลางมั๊ยครับ
เพราะมีครู รร. บอกว่า รุ่นผมไม่มีสิทธิ์แล้ว

บรรจุตอนปี 2550 จำได้ว่าตอนนั้นเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเรื่องเอกสาร
บอกให้เลือกใส่เครื่องหมาย (ถูก) ในช่องบำเหน็จ เขาบอกว่าบำนาญ
ไม่มีแล้วค่ะ เราสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ใหม่คะ

ถ้ารับราชการครู 20 ปี สามารถเลือกรับบำนาญได้ไหมคะ

คำถามบางสวนของสมาช�ก กบข. ที่ไดสอบถามผานทางหนาเฟซบุกเพจ กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
(กบข.) เกีย่ วกับการเลือกรับบำเหน็จ/บำนาญ และเช�อ่ วายังมีขา ราชการอีกจำนวนไมนอ ย ทีย่ งั มีความเขาใจวา เปนสมาช�ก
กบข. แลวไมสามารถเลือกรับบำนาญจากกรมบัญช�กลางได จะเหลือเพ�ยงสิทธิการรับบำเหน็จเทานั�น

กบข. ยืนยัน ขาราชการทุกคน
มีสิทธิรับบำนาญ
กบข. ขอยืนยันวา ขาราชการทุกคน ไมวาจะบรรจุเขารับ
ราชการในปไหน ก็ยังคงมีสิทธิ์เลือกไดวา เมื่อเกษียณอายุราชการ หรือ
ออกจากราชการจะเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญจากกรมบัญชีกลาง
โดยการเลือกรับบำนาญมีเงื่อนไขที่ตองจดจำเพียงแค 2 กรณี

1 อายุราชการ 25 ปขึ้นไป ออกจากราชการดวยเหตุลาออก ใหออก
หรือปลดออก

2 มีอายุตัว 50 ปขึ้นไป และมีอายุราชการ 10 ปขึ้นไป ออกจาก
ราชการดวยเหตุเกษียณ สูงอายุ ทุพพลภาพ หรือทดแทน

เง�น กบข. ตามสิทธิบำเหน็จ/บำนาญ
เงิน กบข. ทีส่ มาชิกจะไดรบั คืน ขึน้ อยูก บั สิทธิการรับบำเหน็จ
บำนาญ โดยหากสมาชิกมีสิทธิและเลือกรับบำนาญจากกรมบัญชีกลาง
จะไดรับเงิน กบข. คืนทุกกอน ทั้งเงินสะสมของตัวเอง (เงินสะสมตาม
กฎหมาย 3% และเงินออมเพิ่มตามความสมัครใจ 1-12%) เงินสมทบ
3% และเงินชดเชย 2% จากรัฐ และเงินประเดิม (กรณีที่สมาชิกบรรจุ
กอนป 40 จะมีเงินกอนนี้) ซึ่งสมาชิกจะไดรับเงินคืนทั้งหมดพรอม
ดอกผลที่ กบข. นำเงินไปลงทุนสรางผลตอบแทนให
สำหรับสมาชิกที่มีสิทธิเลือกรับบำเหน็จ จะรับเงิน กบข. คืน
ในสวนของเงินสะสมของตัวเอง เงินสมทบจากรัฐ พรอมดอกผลของเงิน
ทั้ง 2 กอน
โดยเงินประเดิม และเงินชดเชยจากรัฐ เปนการชดเชยสวนตาง
ใหกับสมาชิก กบข. เนื่องจากสูตรการคำนวณบำนาญ ระหวางสมาชิก
กบข. และขาราชการที่ไมไดเปนสมาชิก กบข. ตางกัน
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สิทธิการรับเง�น กบข. คืนเมื่อสมาช�กออกจากราชการในกรณีตาง ๆ

เหตุออกจากราชการ

กรณี ลาออก
ใหออก/ปลดออก

(เวลารวมวันทว�คูณ)

< 10 ป

ไมมี

-

-

10 ปข�้นไป
แตไมถึง 25 ป

รับบําเหน็จ

-

-

รับบําเหน็จ

-

-

25 ป ข�้นไป

กรณี เกษ�ยณ/สูงอายุ
ทุพพลภาพ/ทดแทน

เง�นที่ไดรับจาก กบข.

เง�นบําเหน็จ/
เง�นบํานาญ

เวลาราชการ

จากกรมบัญช�กลาง

เง�นสะสม เง�นออมเพ��ม (ถามี) เง�นสมทบ เง�นประเดิม (ถามี) เง�นชดเชย
+
+
+
+
+
ผลประโยชน ผลประโยชน ผลประโยชน ผลประโยชน ผลประโยชน

รับบํานาญ

< 1 ป

ไมมี

-

-

1 ปข�้นไป
แตไมถึง 10 ป

รับบําเหน็จ

-

-

รับบําเหน็จ

-

-

10 ป ข�้นไป

รับบํานาญ

< 1 ป

ไมมี

-

-

1 ปข�้นไป

รับบําเหน็จตกทอด

-

-

-

ไมมี

-

-

-

รับบําเหน็จ

-

-

-

-

-

-

รับบํานาญ

-

-

-

กรณี เสียช�ว�ต (ปกติ)
กรณี เสียช�ว�ตเพราะประพฤติชั�ว
อยางรายแรง/ไลออก/ออก
รับเบี้ยหวัดโอนไปหนวยงาน
ของรัฐที่ไมใชขาราชการ
ตาม พ.ร.บ. กบข. 2539
กรณี ยายประเภทรับเบี้ยหวัดเปน
รับบําเหน็จ บํานาญ (ตอเนื่อง
จากออกรับเบี้ยหวัด) รับราชการ
กอนวันที่ 27 มีนาคม 2540
และเลือกเปนสมาช�ก กบข.
แตไมสงเง�นสะสมเขา กบข.

= เง�นสะสมของสมาช�ก

= เง�นที่รัฐนําสงให
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สูตรการคำนวณบำนาญ
ขาราชการ ที่ไมเปนสมาชิก กบข. คำนวณบำนาญโดยใชสูตร
เงินเดือนสุดทาย คูณดวยอายุราชการ และนำไปหาร 50

แบบเกา เง�นบํานาญของสมาช�ก
เง�นเดือน
เดือนสุดทาย

x

เวลาราชการ
(รวมวันทว�คูณ)

50

สวนสมาชิก กบข. จะใชสูตรการคำนวณบำนาญ โดยนำเงิน
เดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทายกอนออกจากราชการ คูณดวยอายุราชการ
(รวมวันทวีคูณ) และนำไปหาร 50 ซึ่งจะตองไมเกิน 70% ของเงินเดือน
เฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย

แบบปจจุบัน เง�นบํานาญของสมาช�ก
เง�นเดือนเฉลี่ย
60 เดือนสุดทาย

x

เวลาราชการ
(รวมวันทว�คูณ)

50
(ไมเกิน 70% ของเง�นเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย)

สำหรับการรับบำเหน็จ ทัง้ ขาราชการทีไ่ มไดเปนสมาชิก กบข.
และสมาชิก กบข. จะใชสูตรการคำนวณเหมือนกัน คือ เงินเดือนสุดทาย
นำไปคูณกับเวลาราชการที่รวมวันทวีคูณ

สมาช�ก กบข. ไดมากกวาที่คิด
ตามวัตถุประสงคการกอตั้ง กบข. เพื่อเปนหลักประกันการ
จายบำนาญและใหประโยชนตอบแทนการรับราชการแกขาราชการเมื่อ
ออกจากราชการ สงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก และจัดสวัสดิการ
และสิทธิประโยชนอื่นใหแกสมาชิก
ตามวัตถุประสงคการกอตั้ง กบข. จะทำให กบข. มีหนาที่หลัก 2 ดาน

1 ดานการลงทุน

โดยนำเงินที่สมาชิกนำสงทุกเดือนไปลงทุน เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับได

2 ดานสมาช�ก

กบข. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารฐานขอมูลสมาชิก การจัดสรร
ผลประโยชนจากการลงทุน การประชาสัมพันธเพื่อเสริมสราง
ความรูความเขาใจที่ถูกตอง การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน
ตาง ๆ ใหแกสมาชิก รวมถึงการจายเงินและผลประโยชนคืนให
แกสมาชิกเมื่อพนสภาพ

ฉะนั้นการเปนสมาชิก กบข. จะไดรับสิทธิพิเศษที่มากกวาที่คิด

ไดออมภาคบังคับ อยางสม่ำเสมอที่ 3% ของเงินเดือน

สูตรคํานวณเง�นบําเหน็จ
เง�นเดือน
เดือนสุดทาย

x

เวลาราชการ
(รวมวันทว�คูณ)

แมวาเงินบำนาญจะมีความแตกตางกัน แตสำหรับขาราชการ
ที่เปนสมาชิก กบข. จะไดรับเงินกอน กบข. คืนดวย ซึ่งหากหลังจาก
ออกจากราชการ สมาชิกมีความจำเปนในการใชเงินกอน ตองการมีเงิน
ไปลงทุน สรางรายไดหลังออกจากราชการ ตองการเงินไปปดภาระ
หนี้สิน เงินกอน กบข. อาจเปนสิ่งสำคัญสำหรับสมาชิกได

ไดมีสิทธิออมเพิ่ม ตามความสมัครใจไดอีก 1-12% ของเงินเดือน
ไดมีเงินสมทบ 3% และเงินชดเชย 2% จากภาครัฐ ในทุกเดือน
ไดมีผูเชี่ยวชาญดานการลงทุน คอยดูและบริหารจัดการเงิน เพือ่ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

ไดรับเงิน 2 ทาง คือเงินบำเหน็จ/บำนาญ จากรัฐ และยังไดรับเงินกอน
จาก กบข. ดวย
ไดลดหยอนภาษี โดยเงินสะสมของสมาชิกที่นำสงในรอบป สามารถนำ
ไปลดหยอนภาษีได

ไดลดรายจาย ดวยการใชสทิ ธิพเิ ศษ ที่ กบข. จัดหาให เพือ่ สมาชิก กบข.

โดยเฉพาะ

การเปนสมาชิก กบข. ไดรับเงิน 2 ทาง ทั้งจากเงินบำเหน็จ
บำนาญจากรัฐ และยังไดรับเงินกอนจาก กบข. อีกทางดวย ซึ่งสิทธิการ
เลือกรับบำนาญ ยังคงมีอยูเ ชนเดียวกับขาราชการทีไ่ มไดเปนสมาชิก กบข.
เพียงแคเปดใจ รับฟงขอมูลอยางรอบดาน ก็จะสามารถทำให
ชีวิตวัยเกษียณมีความมั่นคงขึ้นได ...
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Money Buddy

โดย ศูนย ใหคำปร�กษาทางการเง�น

แผนการเง�นมั�นคงตามชวงวัย

อนาคต…ไมมีใครทราบวาจะเกิดเหตุการณอะไรข�้น
และยิ�งเปนชวงที่เศรษฐกิจซบเซา เง�นเดือนหดหายรายไดนอยกวาที่เคยไดรับ
ตัวชวยอยาง “เง�นออม” จ�งสำคัญที่จะชวยเหลือยามขัดสนได
แลวควรมีเง�นออมเทาไหรดี? การตอบคำถามนี้ดวยตัวเลขอาจไดคำตอบ
ที่คอนขางหลากหลาย เนื่องจากแตละชวงวัยมีความตองการและการใชช�ว�ต
ที่แตกตางกัน ดังนั�นจำนวนเง�นออมที่ควรมีหร�อเปาหมายการออมเง�น
ของแตละคนก็ยอมแตกตางกันออกไปเชนกัน

เร�่มตนจัดระเบียบการเง�นใหมั�นคง
ไมวาตอนนี้คุณจะมีรายไดมากหรือนอยอาจไมใชสิ่งสำคัญที่จะทำใหคุณจะมีเงินออมหรือไม ปญหาที่ทำใหคนไมมีเงินออม สวนใหญไมสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมในการใชจายฟุมเฟอยได เมื่อออมไปไดสักระยะก็มีเหตุที่ตองใชเงิน ทำใหเก็บเงินไมถึงเปาหมายสักที ดังนั้นควรเริ่มตนจากการปรับวิธีคิดใน
การใชเงิน นั่นคือ “การออมกอนใช” เมื่อมีรายไดเขามา แนะนำใหหักเงินออมกอนที่จะใชจายอื่น ๆ โดยอาจแจงความประสงคกับธนาคารใหหักเงินเขาบัญชี
ที่ตองการเก็บเปนเงินออมแบบอัตโนมัติ เพื่อเปนการสรางวินัยการออมเงินอยางสม่ำเสมอ
สำหรับใครที่กำลังเริ่มออมเงิน เงินออมกอนแรกที่สำคัญ คือ “เงินสำรองฉุกเฉิน” ควรมีอยางนอย 3-6 เทาของคาใชจายในแตละเดือน เชน
ถาคุณมีคาใชจายเดือนละ 20,000 บาท ก็ควรมีเงินฉุกเฉินอยางนอย 60,000 -120,000 บาท ซึ่งเงินสำรองฉุกเฉินนี้จะเปนตัวชวย หากเกิดเหตุไมคาดฝนจำเปน
ตองใชเงิน เชน ตกงาน ปรับปรุงบานที่อยูอาศัย รถเสีย หรือบาดเจ็บฉุกเฉิน เปนตน เงินสำรองฉุกเฉินนี้จะชวยใหคุณและครอบครัวนำเงินออกมาใชไดอยางไม
ติดขัดและที่สำคัญจะไดไมกระทบกับเงินออมเพื่อเปาหมายอื่นที่วางแผนไว
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แผนการออมเง�นสำหรับคนแตละชวงวัย
วัยเร�่มทำงาน

เปนวัยที่เริ่มมีรายได คาใชจายสวนใหญหมดไปกับคาใชจายสวนตัว หรือมีเปาหมายตองการใชเงิน
ในระยะสั้น เชน ตองการซื้อสินคาตามกระแส ทองเที่ยวเปดประสบการณ ตองการซื้อรถยนต เปนตน ดังนั้น
การวางแผนของคนวัยนี้ควรเนนในเรื่องของการบริหารจัดการรายไดกับรายจายใหเพียงพอตอการใชชีวิต และ
เริ่มสรางวินัยการบริหารเงินใหมีเงินเหลือออม เพื่อเปนการสรางพื้นฐานการเงินที่ดี โดยควรออมเงินประมาณ
15-25% ของเงินเดือน สำหรับคนที่รายไดถึงเกณฑที่ตองเสียภาษี ควรเพิ่มการวางแผนภาษีรวมดวย เชน
เพิ่มเงินนำสงเขากองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) หรือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ซึ่งนอกจาก
จะไดใชสิทธิในการลดหยอนภาษีแลว ยังเปนการบริหารเงินออมใหงอกเงยดวยการลงทุนในระยะยาวเก็บไว
ใชในยามเกษียณไดอีกดวย

วัยเร�่มสรางครอบครัว

เปนวัยที่มีเริ่มมีความมั่นคงในดานหนาที่การงาน แตมีภาระคาใชจายเยอะขึ้นเชนกัน ทั้งคาใชจาย
ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว อาจรวมถึงภาระผอนชำระหนี้ตาง ๆ เชน ผอนบาน ผอนรถ ผอนบัตร
เดรคิต เปนตน สำหรับวัยเริ่มสรางครอบครัวควรใหความสำคัญกับวางแผนเพื่ออนาคตมากขึ้น เชน ขยาย
ขนาดบานที่อยูอาศัย คาใชจายยามเจ็บปวย หรือ เงินออมเพื่อใชยามเกษียณ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูก
ยิ่งมีแผนการใชเงินมากขึ้น ควรเพิ่มการวางแผนคาใชจายสำหรับการศึกษาของลูกอีกดวย ดังนั้นดวยภาระ
คาใชจายที่มีรวมถึงเปาหมายการใชเงินที่มากขึ้น โดยควรออมเงินประมาณ 30-40% ของเงินเดือน นอกจาก
วางแผนออมเงินแลวควรวางแผนนำเงินออมไปลงทุนเพื่อชวยเพิ่มผลตอบแทนในอนาคต ทำใหเพิ่มโอกาส
ถึงเปาหมายตางๆไดมากขึ้น ดังนั้นควรวางแผนจัดสรรเงินออมไปลงทุนตามความเสี่ยงที่รับไดอยางสม่ำเสมอ
รวมไปถึงการพิจารณาทำประกันชีวิตและสุขภาพ เพื่อชวยบรรเทาภาระคาใชจายยามเจ็บปวยหรือหากเกิด
เหตุการณที่ไมคาดฝนได

วัยกอนเกษ�ยณ

เปนวัยที่ถือวามีความมั่นคง แตก็มีคาใชจายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคาใชจายในการดูแลรักษาสุขภาพ
และมีระยะเวลาในการทำงานหารายไดลดลง โดยควรออมเงินประมาณ 45-50% ของเงินเดือน ซึ่งขอแนะนำ
วาควรจัดการกับภาระหนี้สินใหหมดกอนเกษียณ เนื่องจากในชวงหลังเกษียณอาจมีรายไดลดลงในขณะที่มี
รายจายเพิ่มขึ้น ดังนั้นควรวางแผนตั้งแตกอนเกษียณ โดยสำรวจแหลงรายไดที่จะไดรับหลังเกษียณ ไมวา
จะเปนเงินที่ไดรับจากกองทุนบำเหน็จบำนาจขาราชการ (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือเงินที่ไดจากกรมธรรมประกันชีวิตที่ครบกำหนด เปนตน เพื่อนำมาวางแผน
เปรียบเทียบกับคาใชจายที่คาดวาจะตองใชหลังเกษียณวาเพียงพอหรือไม
ตัวอยาง ถาตองการใชเงินเดือนละ 10,000 บาท เปนเวลา 20 ปหลังเกษียณ คุณอาจตองเตรียมเงิน
ขั้นต่ำประมาณ 2.4 ลานบาท (10,000 บาท คูณ 12 เดือน คูณ 20 ป) หากพบวาเงินเกษียณที่มีไมเพียงพอควร
วางแผนเพิ่มเงินไดหลังเกษียณ เชน มองหาอาชีพที่เหมาะกับวัยเกษียณ หรือนำเงินออมที่มีไปลงทุนเพิ่มผล
ตอบแทน แตทั้งนี้ไมควรลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงจนเกินไป เนื่องจากมีระยะเวลาลงทุนเหลือนอย หากเงินลงทุน
ผันผวนมากในชวงที่ตองใชเงินอาจทำใหสูญเสียเงินตนหรือเสียผลประโยชนได
จะเห็นวาในแตละชวงวัยนั้นมีเปาหมายและเรื่องที่ควรใหความสำคัญแตกตางกัน จะดีอยางยิ่งหากคุณมีการเตรียมตัวเปนอยางดี เริ่มวางแผน
การออมตั้งแตอายุยังนอย ยิ่งออมเงินไดเร็วก็ยิ่งมีโอกาสบรรลุเปาหมายการใชเงินตางๆได และหากนำเงินไปลงทุนก็ยิ่งเพิ่มโอกาสไดรับผลตอบแทนที่มาก
ขึ้นชวยใหบรรลุเปาหมายไดมากขึ้นอีกดวย สำหรับคนที่ยังไมเริ่มแมวาจะยอนเวลากลับไปเริ่มเก็บออมไมได แตก็ยังไมสายเกินไปที่จะเริ่มจัดระเบียบทาง
การเงินเพื่อใหมีเงินเหลือออมมากขึ้น ซึ่งจะทำใหคุณมีโอกาสบรรลุเปาหมายทางการเงินตางๆที่คุณตองการไดในอนาคต ที่สำคัญควรเริ่มตนตั้งแตวันนี้ ...

10

ลงทุนลงทุน

ว�กฤตเศรษฐกิจ
กับโอกาสการลงทุน

ใน
ชวงการเกิดว�กฤตเศรษฐกิจตาง ๆ
ที่ผานมา หลายเหตุการณยังคงติดอยู

ในใจของผูล งทุน ทีต่ อ งพบกับพอรตการ
ลงทุนของตนเองมูลคาลดลงหลายสิบ
เปอรเซ�นต ผูลงทุนที่อยูในชวงเก็บสะสม
เง�นเพ�่อการเกษ�ยณ อาจมีความรูสึก
ใจหายวูบ เมื่อเห็นเง�นที่เก็บหอมรอมร�บ
มาลดลงในเวลาอันสัน� สำหรับหลายคน
ทีถ่ กู ครอบงำดวยความกลัว และตัดสินใจ
ตอบสนองต อ เหตุ ก ารณ ม ากเกิ น ไป
(Overreact) ซ�่งจะยิ�งเปนการซ้ำเติมให
สถานการณของพอรตการลงทุนตนเอง
แยลงไปอีก ดวยการเทขายสินทรัพย
ลงทุนออกมา หร�อเร�ยกวาขายแบบตื่น
ตระหนก (Panic Sell) ในชวงที่ราคาต่ำ
ซ�่งบางครั�งอาจต่ำกวาตนทุนเฉลี่ยหลาย
ปที่ลงทุนมา ทำใหเสียโอกาสในชวงที่
ตลาดฟ�น� ตัวหลังราคาสินทรัพย
ข�้นมาจากจุดต่ำสุดอยางรวดเร�ว แต
สำหรับผูลงทุนที่มุงเนนผลตอบแทนที่ดี
ในระยะยาว จะมองวาในชวงทีร่ าคาสินทรัพย
ลงทุนตกต่ำเปนโอกาสเขาซ�้อ เนื่องจาก
เปนการถั�วเฉลี่ยราคาตนทุนนั�นเอง
ว�กฤตทางเศรษฐกิจสงผลกระทบ
ตอจ�ตใจของผูลงทุน
การลงทุนในสถานการณที่เกิดวิกฤตทาง
เศรษฐกิจนั้น เปนเรื่องที่เราไมมีทางรูไดเลยวา
วิกฤตจะผานพนไป ใชระยะเวลาไปอีกนานแค
ไหน ในหลายครั้งผูลงทุนไมไดลงทุนแบบมีเหตุมี
ผลตามทฤษฎีทางการเงิน แตผลู งทุนนัน้ ใชอารมณ
เขามาทำการตัดสินใจลงทุนในชวงที่สภาวะ
เศรษฐกิจอยูในชวงตกต่ำ สิ่งที่อธิบายไดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในตลาดไดนั้น
คือ การเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance)
ทีไ่ ดเขามาอธิบายสิง่ ทีน่ กั ลงทุนตัดสินใจทำจริง ๆ
สิง่ ทีเ่ ราควรทำคือ “ซือ้ ถูกขายแพง” แตหลายคน
กลับ “ซื้อแพงขายถูก” การใชความกลัวการ
ขาดทุนในระยะสั้นจนเกินไปนั้นสงผลเสียตอ
พอรตการลงทุนในระยะยาวได

มองว�กฤตใหเปนโอกาส
ในขณะที่นักลงทุนหลายคนกำลังขายสินทรัพยลงทุนออกมาอยางหนัก เนื่องจาก
ราคาสินทรัพยลงทุนปรับตัวลดลง ผูท ย่ี งั คงทำใจใหสงบสามารถวิเคราะหและคาดการณ
เหตุการณเมื่อสถานการณคลี่คลาย ก็จะมองเห็นโอกาสเขาซื้อสินทรัพยในราคาต่ำ โดย
สินทรัพยจะมีการถูกเทขายออกมามาก ดวยความกลัวจนหลายครั้งราคาต่ำกวามูลคา
ที่แทจริง หรือความสามารถที่จะกลับมาทำกำไรในอนาคตของกิจการ วิกฤติอาจสงผล
กระทบตอธุรกิจในระยะยาวไมไดรุนแรง อีกทั้งบริษัทหรือกิจการตาง ๆ ยังสามารถปรับ
ตัวหรือปรับกลยุทธใหสามารถดำรงธุรกิจตอไปไดอีกในระยะยาว ก็เปนเหตุผลที่ผูลงทุน
ไมตองหวาดกลัวกับวิกฤตจนเกินไป
สำหรับผูที่มีการลงทุนเพื่อการเกษียณ อยางสมาชิก กบข. นั้น เปนการลงทุน
ระยะยาวจะมีสทิ ธิไดรบั เงินเมือ่ เกษียณหรือออกจากราชการ ทำใหมรี ะยะเวลาการลงทุน
ทีย่ าวนานยอมมีวกิ ฤตการณตา ง ๆ เกิดขึน้ แตแผนสำรับของ กบข. นัน้ มีการทำกระจาย
สินทรัพยการลงทุน (Asset Allocation) ซึ่งมีการกระจายความเสี่ยงการลงทุนไปยัง
สินทรัพยหลากหลายประเภทและหลายภูมิภาคของโลก อีกทั้งมีการวิเคราะหในราย
ประเภทสินทรัพย มีทีมงานมืออาชีพที่ติดตามสถานการณ ขาวสารการลงทุนอยาง
ใกลชิด ทำใหสมาชิกสบายใจไดวา เงินที่สมาชิกสงเขา กบข. จะไดรับการดูแลอยางดี
ในทุก ๆ สถานการณ
สมาชิกที่มีระยะเวลาการลงทุนอีกนานกวาจะเกษียณ ชวงที่ราคาสินทรัพยลงทุน
ปรับตัวลดลงมาทั่วโลก ถาทานใดมีเงินเหลือจากการใชจายในชีวิตประจำวัน แนะนำ
ใหออมเพิ่มซึ่งจะทำใหมีความมั่นคงในยามเกษียณมากขึ้น สวนสมาชิกใกลเกษียณ
ถายังไมรีบใชเงินเมื่อสิทธิไดรับเงิน กบข. ก็สามารถเลือกใชบริการออมตอ ซึ่งสามารถ
เลือกคงเงินไวลงทุน เพือ่ จะไดรบั ผลตอบแทนจากการลงทุนแบบตอเนือ่ งในชวงเศรษฐกิจ
ฟนตัว
โดยสมาชิกควรเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเอง
แลวลงทุนในแผนนั้นไปอยางตอเนื่อง จะทำใหพอรตการลงทุนไมไดรับผลกระทบ
จากการใชอารมณมาตัดสินใจลงทุน และสุดทายอยากจะฝากสิ่งสำคัญที่ลืมไมไดเลยคือ
“สินทรัพยแตละอยางที่เขาลงทุนในชวงวิกฤต ควรเปนสินทรัพยที่ราคารวงลงเพียง
ชัว่ คราว แตยงั คงมีศกั ยภาพในการเติบโตเมือ่ เศรษฐกิจกลับมาฟน ตัวอีกครัง้ ” โดยสรุป
ก็คือ ควรมองวิกฤตใหเปนโอกาสโดยอยูบนพื้นฐานของความไมประมาท ...
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News & Activity
กบข. เขาพบอธิบดีกรมบัญช�กลาง
เพ�่อรายงานภารกิจหลักของหนวยงาน
และรวมแสดงความยินดีในโอกาส
เขารับตำแหนง
ดร.ศรีกญั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการ (กบข.) นำคณะผูบ ริหาร เขาพบนายประภาศ คงเอียด
อธิบดีกรมบัญชีกลาง และกรรมการ กบข. เพือ่ รายงานภารกิจหลัก
ทีร่ บั ผิดชอบของหนวยงาน พรอมทัง้ รวมแสดงความยินดีในโอกาส
เขารับตำแหนง ณ กรมบัญชีกลาง เมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2564

ชองทางรับใบแจงยอดเง�น ประจําป 2563
1

แบบ e-Statement

รับทาง e-Mail, LINE กบข. ,
My GPF Website, My GPF Application

2

แบบเอกสาร

รับทางหนวยงานตนสังกัด

3 ดาวนโหลดสําเนาใบแจงยอดเง�น
ผานทุกชองทางออนไลน

LINE กบข.
(@GPFCommunity)

My GPF Website
(mygpf.gpf.or.th)

สอบถามขอมูลใบแจงยอดเง�นไดที่

My GPF Application

ขอควรทราบ!
ไฟล ใบแจงยอดเง�น .pdf มีระบบ
ใสรหัสผานเพ�่อความปลอดภัยของขอมูล
เมื่อทานตองการเปดไฟลจะตองใสรหัสผานทุกครั�ง

@gpfcommunity

1179 (ศูนยบร�การสมาช�ก)

12

Wow

5 ชองทางขายของ
ออนไลนสุดปง!
ขายฟร�ไมเสียเง�น

ใครที่เปนสาวกนักชอปออนไลน คงทราบกันดีวามีสินคาจำนวนไมนอยที่มีการซ�้อขายเกิดข�้นอยูตลอดเวลาผานชองทางนี้ ยิ�งปจจุบันมีผูใชงาน
อินเทอรเน็ตมากข�น้ การคนหาสินคาก็ยง�ิ แสนงาย สะดวก และรวดเร�ว ทำใหสามารถคนหาสินคาทีต่ อ งการไดทกุ ทีท่ กุ เวลา การเปนพอคาแมคา ออนไลน
จ�งเปนอาช�พเสร�มที่ใครหลายคนสนใจ เพราะเปนการทำธุรกิจที่ไมตองใชเง�นลงทุนเยอะ ไมตองเชาหนาราน
แตหากยังไมรูวาจะขายอะไรดี อาจลองเร�่มตนจากเปลี่ยนความชอบในการชอปมาใชใหเปนประโยชน เชน มองหาสินคาจากสิ�งที่คุณสนใจซ�้อ
หร�ออาจลงลึกไปอีกหนอย ดวยการกำหนดสไตลของสินคาที่มีเอกลักษณโดดเดนไมเหมือนใคร เพ�่อนำมากำหนดลูกคากลุมเปาหมายที่มีลักษณะ
ในแบบคุณ ซ�่งเปนหนึ่งในแนวทางงาย ๆ ที่คุณสามารถเร�่มตนไดขายแบบเพลินๆ ไปดูกันวา 5 แอปพลิเคชัน สุดปง! ชวยสรางรายไดเสร�มบนโลก
ออนไลน ที่คอลัมน WOW รวบรวมนำมาแนะนำกันในฉบับนี้มีอะไรกันบาง

1. Shoppee
นาทีนใ้ี ครๆ ก็รจู กั แอปพลิเคชัน
สุดฮอตสีสมสะดุดตาที่ครอง
อันดับ 1 ในการเปนชองทางซือ้
ขายสินคาออนไลนทค่ี นไทยเลือก
ใชมากทีส่ ดุ เพราะมัน่ ใจไดวา จะ
ไมถูกโกงดวยการมีมาตรการ
คุมครองผูบริโภค อีกทั้งยังมี
โปรโมชันและเกมสสนุก ๆ ให
คอยติดตามเก็บสะสม Coin ไว
เปนสวนลดในการซื้อสินคาอีก
มากมาย ซึ่งการเปดรานบน
Shopee ยังทำไดงา ย เพียงสมัคร
บัญชีผใู ชงานก็สามารถเลือกซื้อ
สินคาหรือวางขายสินคาไดทนั ที
นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่ม
ยอดขายไดดวยการสรางความ
มั่นใจใหกับลูกคาจากการไดรับ
ดาวและรีวิวจากลูกคาที่เคยสั่ง
ซื้อสินคาแลว อีกทั้ง Shopee
ยังมีระบบทีร่ องรับการชำระสินคา
ที่ครอบคลุมทุกชองทางและ
เชือ่ มตอกับบริการขนสงทีห่ ลาก
หลาย ทำใหรานคาและลูกคา
สามารถซื้อขายสินคาไดอยาง
สบายใจ

2. Lazada
ตามมาติด ๆ ดวย Lazada
ที่ครองอันดับ 2 ดวยบริการที่
ครบครันไมแพ Shopee ที่มี
สินคาใหเลือกสรรหลากหลาย
หมวดหมู ตัง้ แตความงาม แฟชัน่
เครือ่ งยนต เครือ่ งใชไฟฟา และ
ของแตงบานไปจนถึงยารักษา
โรค การสัง่ ซือ้ สินคา การขนสง
และระบบการชำระเงินก็ครอบคลุม
ทุกชองทาง ยิง่ ถาสินคาของคุณ
ไดรับการรีวิวที่ดีจากลูกคาคน
อืน่ ๆ ความนาเชือ่ ถือของรานคา
และสินคาของคุณก็จะยิ่งชวย
เพิม่ ยอดขายไดมากขึน้ นอกจากนี้
Lazada ไม เ พี ย งมี ร ะบบที ่ ด ี
แตยงั มีโปรโมชัน่ และกิจกรรมที่
ชวยเสริมการขายออกมาชวย
ดึงดูดผูบ ริโภคใหเขามาเลือกซือ้
สินคาอยูเสมอ อีกทั้งยังเปด
โอกาสใหผขู ายสามารถโปรโมท
รานผานชองทางอื่นไดอีกดวย
นับวาเปนตัวเลือกทีไ่ มเลวสำหรับ
ผูอ ยากเริม่ ธุรกิจรานคาออนไลน
เลยทีเดียว

3. Facebook

4. Instagram หร�อ IG

5. LINE

แพลตฟอร ม โซเซี ย ลมี เ ดี ย
ยอดนิยมของคนไทย โดยคนไทย
มียอดการใชงานมากถึง 45 ลาน
บัญชี สูงเปนอันดับหนึ่ง เมื่อ
เปรียบเทียบกับโซเซียลมีเดียอืน่ ๆ
ทัง้ Instagram YouTube LINE
และ Twitter เปนตน ซึ่งหาก
คุณอยากเปดรานขายสินคาผาน
ทาง Facebook สามารถเลือก
ทำรานคาในลักษณะ Fanpage
ได เพราะจะมีความสะดวก ใน
กรณีทค่ี ณ
ุ อยากซือ้ โฆษณา เพื่อ
ใหเขาถึงลูกคาเพิ่มมากขึ้น

เรียกไดวาเปนแพลตฟอรม
โดนใจวัยรุน ดวยจุดเดนที่เนน
การเลาเรือ่ งผานการโพสตรปู ภาพ
และคลิปวิดีโอสั้น ๆ จึงทำให
แอปพลิเคชันนีเ้ ปนทีร่ วมตัวของ
รานคาประเภทแฟชั่น เสื้อผา
รองเทา กระเปา นาิกา และ
อีกมากมาย ยิง่ ถาใครทีม่ ไี อเดีย
ถายรูปไดสวย ๆ นี่อาจเปนอีก
ชองทางหนึ่งที่ตอบโจทยคุณได
เพราะจุดขายคือการโชวรปู ภาพ
สวย ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ไลฟสไตลไดอยางนาสนใจ การ
เปดรานใน Instagram สามารถ
ทำไดงาย ๆ เพียงแคหากคุณมี
บัญชีสว นตัวอยูแ ลวก็ไมตอ งเสีย
เวลาสมัครใหมใหยงุ ยากเพียงแค
สลั บ บั ญ ชี ม าใช ฟ  เจอร บ ั ญ ชี
สำหรับการทำธุรกิจ เพียงเทานี้
คุณก็จะสรางหนารานทีแ่ ยกจาก
บัญชีสวนตัวไดทันที รวมถึง
ใชงานเครือ่ งมือสำหรับโปรโมท
Instagram ไดอยางสะดวกสบาย

แอปพลิเคชันแชทยอดนิยม
ในไทยไมแพ Facebook เนื่อง
จากเปนแหลงรวมคนทุ ก ช ว ง
วัยทัง้ หญิงและชาย ทำให LINE
เป น แพลตฟอร ม ที ่ น  า ลงทุน
คาขาย เพราะใชงานไดงา ยแถม
เริม่ ตนไดโดยไมเสียเงิน นอกจาก
นี้ยังออกแบบฟเจอร LINE OA
มาเอาใจคนอยากเริ ่ ม ค า ขาย
หากผูที่มีบัญชีอยูเดิมสามารถ
เปดใชงานฟเจอรนไ้ี ดทนั ที โดย
ฟเจอรจะสรางบัญชีรานคา
สำหรับการทำธุรกิจแยกออก
จากบัญชีใชงานสวนตัว ทำให
ผูป ระกอบการสามารถทำธุรกิจ
ไดอ ย า งไม ม ี ส ะดุ ด ระบบการ
ทำงานของ LINE OA คลายกับ
Facebook Fanpage สามารถ
เพิ่มแอดมินชวยดูแลรานคาได
ลูกคาสามารถแอด LINE OA
ของรานเพือ่ ติดตามและอัปเดต
สินคาใหมๆ แมคา สามารถแชท
ติดตอลูกคาไดแบบ 1:1 หรือ
สงภาพสินคาใหม ๆ ใหโดยตรง
และสรางโปรโมชัน่ หรือสวนลด
ใหลูกคาไดอยางอิสระ

ถาใครพรอมแลวไปเร�่มกันไดเลย…รายไดเสร�มรออยูไมไกล !
ขอบคุณขอมูลจาก: fillgoods

@GPFcommunity
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