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INVESTMENT
GHT
INSI
เจาะลึกการลงทุน กบข.
เล�อกแผนการลงทุน กบข.
ทำอยางไร?

สูตรเด็ดพ�ชิตหนี้

ลงทุนระยะสั้น กลาง ยาว
แบบไหนที่เหมาะกับคุณ
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Deal 4 You

ชวนเที่ยวเมืองรอง
พรอมรับสวนลดตั๋วเคร�่องบิน
จากสายการบินนกแอร

“Investment Insight”
เจาะล�กการลงทุน กบข.

สูตรเด็ดพ�ชิตหนี้

ลงทุนลงทุน

ลงทุนระยะสั้น กลาง ยาว
แบบไหนที่เหมาะกับคุณ

Wow

รวมความเชื่อ ส��งที่ “ควรทำ”
ในวันสงกรานต

เร�่องทายเลม

5 ทร�คในการใชบัตรเครดิต
อยางชาญฉลาด

คุยกับกองบรรณาธิการ

เล�อกแผนการลงทุน กบข.
ทำอยางไร?

วารสาร กบข.
Apr 2021

INVESTMENT
INSIGHT
เจาะลึกการลงทุน กบข.
เล�อกแผนการลงทุน กบข.
ทำอยางไร?

สูตรเด็ดพ�ชิตหนี้

ลงทุนระยะสั้น กลาง ยาว
แบบไหนที่เหมาะกับคุณ

APRIL 2021
สวัสดีวันปใหมไทยผูอานวารสาร กบข. ทุกทาน
สงกรานตปน ย้ี งั คงมีการแพรระบาดไวรัส COVID-19 เพือ่ ปองกัน
และควบคุมไมใหไวรัสแพรระบาดมากไปกวานี้ ศูนยบริหาร
สถานการณCOVID-19 (ศบค.) ไดกำหนดการจัดกิจกรรมภายใต
สโลแกน "สงกรานต ริน รด พรม ใสหนากาก ไมสาดน้ำ" เพื่อ
ใหการฉลองปใหมแบบไทยดำเนินตอไปไดพรอมๆ กับมาตรการ
ควบคุมโรคระบาด โดยไดกำหนด "ขอหาม" ในการจัดกิจกรรม
จำนวนมาก ไดแก งดการจัดกิจกรรมรวมกลุมสาดน้ำ คอนเสิรต
และ 2. งดการจัดกิจกรรมทีม่ กี ารสัมผัสกันใกลชดิ ไดแก งดประแปง
งดการเลนปารตี้โฟม
สวน "กิจกรรมทีส่ ามารถจัดได" คือ 1. จัดพิธีสรงน้ำ
พระ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ทางศาสนา และ 2. จัดพิธีรดน้ำ
ดำหัว ตามประเพณีนิยมหรือตามรูปแบบที่กระทรวงวัฒนธรรม
กำหนด
สำหรับวารสาร กบข. ฉบับนี้ “INVESTMENT
INSIGHT” ไดนำขอมูลเกีย่ วกับการลงทุนของ กบข. ทัง้ สัดสวน
การลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ ผลตอบแทนแตละ
สินทรัพยเฉลี่ย 5 ปยอนหลัง กลยุทธการลงทุน และกรอบการ
ตัดสินใจลงทุนของ กบข. เพือ่ ใหสมาชิก กบข. ไดมน่ั ใจวา ทุกการ
ลงทุนของ กบข. มีกรอบการทำงานทีช่ ดั เจน และมีการลงทุนอยาง
ระมัดระวัง เพื่อทวีคาเงินออม และใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกสมาชิก กบข.
นอกจากนี้ค อลัมน Money Buddy “สูต รเด็ด
พิชิตหนี้” ยังไดนำทริคการจัดการหนี้ใหหมดเร็วขึ้นมาแชรให
ทานผูอานไดวางแผนทางการเงิน เพื่อชวยปองกันการกลับเขาสู
วังวนของความทุกขการเปนหนี้ซ้ำ
การลงทุนมีหลากหลายรูปแบบ แลวจะเลือกการลงทุน
แบบไหน ลองมาอานคอลัมนลงทุน ลงทุน “ลงทุนระยะสัน้ กลาง
ยาว แบบไหนที่เหมาะกับคุณ” เพื่อเปนตัวชวยใหแผนทาง
การเงินของผูอานไดตามเปาหมาย
สุดทายนี้ ขอรดน้ำดำหัวผูอ า นทุกทาน ผานทางวารสาร
ฉบับนี้ ขอใหทกุ ทานมีความสุขในวันปใหมไทย และตลอดป 2564
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
ศุทธว�ร มงคลสินธุ
ประภาวรรณ ทองไข
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เลือกแผนการลงทุน กบข. ทำอยางไร?
ความตองการและสถานภาพของสมาช�กแตละคนนัน� ยอมมีความแตกตางกัน ไมวา จะเปนเร�อ่ งของวัย ความรูพ
 น้� ฐานดานการเง�นและ
การลงทุน การยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุน จ�งทำให กบข. ตองปรับการดำเนินงาน เปดโอกาสใหสมาช�กสามารถเลือกแผนการลงทุนได
ตามความตองการ ภายใตระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดดวยผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยเพ��มแผนการลงทุนเพ�่อเปนทางเลือกใหแกสมาช�ก
ไดพ�จารณาเลือกใหเหมาะสมกับตนเองตามเปาหมายการเกษ�ยณที่ตั�งไว แตกอนที่จะเลือกแผนควรปฏิบัติตามขั�นตอนตอไปนี้

1. กอนเลือกแผนการลงทุน เราตองสำรวจตัวเองกอน ซึ่งการถามตัวเองดีที่สุด อยาไปถามหรือ
ตามคนอืน่ ความเสีย่ งทีร่ บั ไดเปนปจจัยสวนบุคคล ไมวา จะเปนอายุและสถานภาพทางการเงิน ระยะเวลา
ในการลงทุน แลวทำ “แบบประเมินความเสี่ยงดานการลงทุน” เพื่อใหระบบชวยประเมินเบื้องตนวา
แผนการลงทุนไหนที่เหมาะกับคุณ

2. รูจักและเขาใจ ธรรมชาติของการลงทุน วา “การลงทุนยอมมีความเสี่ยง” ดังนั้นการที่ตองเจอกับ
สภาวะความผันผวนขึ้นลงของราคาจึงเปนเรื่องปกติ ผันผวนมากก็เสี่ยงมาก ผลตอบแทนที่ไดก็ยอมมาก
ผันผวนนอยก็เสี่ยงนอย ผลตอบแทนที่ก็ยอมไดนอย เรียกไดวาไมมีอะไรที่ไมเสี่ยงเลย เพราะแมแตเก็บ
เงินสดไว ก็ยังตองเสี่ยงกับภาวะเงินเฟอที่ทำใหคาของเงินลดลง หากเราเขาใจตลาดการลงทุนวามีวงจร
ชีวิตทั้งชวงที่ขึ้นและลง และสงผลทำใหยอดเงินเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามมูลคาตอหนวยที่
เปลี่ยนแปลงไปตามราคาของสินทรัพยที่ลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนทั้งในและตางประเทศ ก็จะทำใหเรา
ไมตื่นตระหนกกับสถานการณตาง ๆ สงผลใหแผนการลงทุนที่เลือกมีโอกาสสรางผลตอบแทนที่ดีจากการ
ลงทุนในระยะยาวเพื่อเปาหมายวัยเกษียณที่มั่นคงได
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3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแผนที่จะเลือกลงทุน แตละแผนการลงทุนมีสัดสวนการลงทุนใน
สินทรัพยที่แตกตางกัน เชน หุนไทย หุนตางประเทศ ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย เปนตน จึงควร
ทำความเขาใจเพื่อใชในการพิจารณาวาแผนการลงทุนนั้นมีการจัดสรรการลงทุน (Asset Allocation)
ที่เหมาะสมกับคุณหรือไม แผนการลงทุนนั้นๆ สามารถกระจายสินทรัพยใหเหมาะสมกับสถานการณ
การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม

4. ติดตามผลการลงทุน ถึงแมการลงทุนกับ กบข. จะเปนการลงทุนระยะยาว มีผูจัดการกองทุนคอย
ปรับพอรตการลงทุนใหอยางตอเนือ่ ง แตสง่ิ ทีไ่ มควรลืมโดยเด็ดขาดก็คอื "ติดตามผลการลงทุน" อยางนอย
ทุก 6 เดือนหรือ 1 ป เพื่อใหมั่นใจไดวาแผนการลงทุนที่เลือกยังเปนแผนการลงทุนที่ดี ตรงกับเปาหมาย
การลงทุน และสามารถสรางผลตอบแทนไดดี

สำหรับชองทางการเลือกแผนการลงทุนและขั�นตอน
การเลือก สามารถเลือกดำเนินการไดดังนี้

1

ผานบร�การ My GPF Website
เมนู “เลือกแผนการลงทุน”
กด แผนที่ตองการเลือก

2

กบข. ตู ปณ. 12 ปณ.สาธร
กรุงเทพฯ 10341

ขอกำหนดการเลือกแผนการลงทุน

กด ยืนยัน

1. การเลือกแผนสมาชิกสามารถเลือกได 1 แผนเทานั้น ยกเวนสมาชิก
เลือกการผสมแผนการลงทุนดวยตนเอง ซึ่งปจจุบันสามารถเลือกแผน
ไดดังนี้ แผนตลาดเงิน แผนตราสารหนี้ แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย
ไทย แผนตราสารทุนไทย
2. สามารถแจ ง ความประสงค เ ลื อ กหรื อ เปลี ่ ย นแผนการลงทุ น ได
12 ครั้งตอป
3. ในกรณีทก่ี องทุนไดรบั แบบแสดงความประสงคเลือกหรือเปลีย่ นแปลง
แผนการลงทุนของสมาชิกที่ถูกตองครบถวนภายในเวลา 12.00 น.
หรือไดรับแจงความประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุนของ
สมาชิกผานระบบออนไลนภายใน 15.30 น. ของวันทำการใด กองทุน
จะจัดการลงทุนใหแกสมาชิกในวันทำการนั้น โดยใชมูลคาตอหนวย
ของวันดังกลาวในการจัดการลงทุน
หากสมาชิกทานใดยังมีขอสงสัย สามารถนัดหมายขอคำ
ปรึกษากับเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญทางการเงิน เพียงนัดหมายงาย ๆ
ผานแอป กบข. เมนู นัดหมายศูนยใหคำปรึกษาทางการเงิน โดยไมมี
คาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น ...

ผานบร�การ My GPF Application
กด แผนที่ตองการเลือก
ใสรหัส OTP
กด ยืนยัน

ผานบร�การ Line GPF Community
เมนู “เลือกแผนการลงทุน”
กด แผนที่ตองการเลือก
LINE กบข.
(@GPFCommunity)

กรอกแบบแสดงความประสงคเลือก
หร�อเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
กรณีเลือกแผนลงทุนแบบผสมเองจะตองทำแบบประเมิน
ความเสี่ยงการลงทุน พรอมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือ
บัตรขาราชการที่ลงนามรับรองสำเนาถูกตอง จัดสงมายัง

ใสรหัส OTP

เมนู “เลือกแผนการลงทุน”

3

4

กด ยืนยัน

ประกาศผลรวมสนุกวารสาร มี.ค.

รับแฟลชไดรฟ กบข. ทานละ 1 รางวัล ไดแก
1. คุณชัชชัย กลอมเกลา
2. คุณอุบลวรรณ ปติวัฒนสถาพร
รอรับของรางวัลสงตรงถึงบานทานไดเลย!
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ชวนเทีย่ วเมืองรอง พรอมรับสวนลดตัว� เคร�อ่ งบินจากสายการบินนกแอร
เดือนเมษายนนีเ้ ราไดแฮปปด ด๊ี า กันอีกครัง� เพราะมีวนั หยุดยาวเพ�ยบ!! แตหลายคนก็อาจจะเบือนหนาหนีการทองเทีย่ ว
ในวันหยุดยาว เพราะใครตอใครก็ตา งออกมาทองเทีย่ วพักผอนในชวงนีเ้ หมือน ๆ กัน ยิง� ถาเปนจังหวัดทองเทีย่ วยอดนิยม
ก็ยง�ิ ชุลมุนวุน วาย หันไปทางไหนก็เจอแตฝงู มหาชนทีแ่ ยงกันกิน แยงกันเทีย่ ว DEAL 4 YOU ฉบับนี้ เลยอยากจะชวนสมาช�ก
เปลีย่ นใจมาเทีย่ วเมืองรองกันดูบา ง จะมีสถานทีเ่ ทีย่ วใดบางทีน่ า สนใจ
เริม่ กันทีเ่ มืองรองของภาคเหนือ ทีไ่ มไดมเี สนหแ คฤดูหนาว เพราะ
วัดของภาคเหนือนัน้ มีสถาปตยกรรมทีส่ วยขึน้ ชือ่ เลือ่ งลือ โดยขอปกหมุดที่
จังหวัดนาน จังหวัดเล็ก ๆ ทีม่ คี วามสงบเรียบงายเปนจุดดึงดูดนักทองเทีย่ ว
และยังมีกจิ กรรมขีจ่ กั รยานเทีย่ วลัดเลาะชมเมือง แวะสักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
หลาย ๆ แหงไดในวันเดียว ซึง่ ตองบอกเลยวาแตละวัดของจังหวดนานนัน้ มี
ความวิจติ รงดงามอัดแนนอยูท กุ มุมเมืองไมวา จะเปน วัดพระธาตุแชแหง
วัดภูมนิ ทร วัดมิง่ เมือง วัดศรีพนั ตน วัดพระธาตุชา งค้ำ

นาน

ตอดวยเมืองรองของภาคอีสานที่จงั หวัดอุดรธานี กับสถานที่
นาสนใจอยางพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติบา นเชียง แหลงโบราณคดีทเ่ี ปนมรดก
โลกทีม่ ชี อ่ื เสียงโดงดังไปทัว่ โลกในเรือ่ งของการเปนแหลงโบราณคดีทส่ี ำคัญ
และเปนแหลงอารยธรรมโบราณทีม่ อี ายุราว 5,000 ป ซึง่ ถือเปนแหลงเรียนรู
เรือ่ งราวในอดีตทีด่ เี ยีย่ ม และมีกจิ กรรมใหทำมากมาย
สำหรับสายมู ตองไมพลาดทีน่ เ่ี ปนอันขาด ปาคำชะโนด สถานที่
ศักดิส์ ทิ ธิท์ ม่ี ผี คู นจากทัว่ ประเทศหลัง่ ไหลกันไปสักการะไมขาดสาย ดวยพลัง
แหงความศรัทธาตอเรือ่ งราวของพญานาคอันเปนทีเ่ คารพนับถือของผูค นจำนวน
มาก และความมหัศจรรยของผืนปาตนชะโนดขนาดใหญ ทีด่ นิ ขางใตมลี กั ษณะ
คลายฟองน้ำซึง่ สามารถพองหรือหดไดตามปริมาณน้ำรอบๆ ทำใหเกาะแหงนี้
ลอยตัวอยูบ นผืนน้ำดานบนได ซึง่ ในประเทศไทยมีแคเพียงทีเ่ ดียวเทานัน้
ปดทายทีเ่ มืองรองของภาคใต อยางจังหวัดสุราษฎรธานี ทีข่ น้ึ ชือ่ เรือ่ ง
ความสวยงามของโลกใตนำ้ ในฝง ทะเลอาวไทย เหมาะจะไปถายรูปเช็กอินในฤดูรอ น
เปนอยางยิง่ ไมวา จะเปนเกาะเตา เกาะนางยวน และเกาะสมุย นอกจากนีย้ งั มีสถาน
ทีไ่ ดรบั สมญานามวา กุย หลินเมืองไทย เขือ่ นรัชชะประภา หรือ เขือ่ นเชีย่ วหลาน

อุดรธานี

สุราษฎรธานี

พิเศษสุด! สำหรับสมาชิก กบข. กับสวนลดตัว๋ เครือ่ งบิน เพือ่ บินตรงไปยัง
เมืองรองทัง้ 3 จังหวัด สามารถเขาไปรับสวนลดชวยประหยัดคาใชจา ยในทริปได
เพียงกดรับสิทธิไ์ ดเลยทันทีทแ่ี อป กบข. เขาเมนูสทิ ธิพเิ ศษ หรือจังหวัดอืน่ ๆ ก็ใช
สิทธิไ์ ดเชนกัน

สวนลด

300

บาท

ทุกเสนทาง ทุกเที่ยวบิน

ดาวน โหลด
My GPF Application
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เจาะลึกการลงทุน กบข.
“การเปนสถาบันหลักที่สมาช�กไววางใจในการบร�หารเง�นออม เพ�่อการเกษ�ยณอายุราชการอยางมีความสุข"
ว�สัยทัศนที่ กบข. ดำเนินงานมาโดยตลอด เพ�่อใหสมาช�ก กบข. มีชวงช�ว�ตในวัยเกษ�ยณอยางเพ�ยงพอ
การลงทุนจึงเปนอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ พ.ศ 2539 มีเปาหมายการลงทุน คือ
การบริหารเงินของกองทุน โดยมุง เนนและใหความสำคัญในเรือ่ งของความ
สมดุลระหวาง "ความปลอดภัยของเงินตน (Preservation of Capital)"
กับ "ผลตอบแทนจากการลงทุน" ภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับได เพื่อให
สมาชิกมีมาตรฐานและคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมภายหลังการเกษียณ
กบข. มีกระบวนการในการตัดสินใจลงทุนที่มีความรอบคอบ มีการ
วิเคราะห ความเสี่ยงตางๆ ควบคูไปกับการพิจารณาถึงผลตอบแทนจาก
การลงทุนทีค่ มุ คาเหมาะสม และมีกระบวนการติดตามประเมินสถานการณ
การลงทุน ของตลาดการลงทุนอยางใกลชดิ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ใหเกิดประโยชนแก
สมาชิกอยางแทจริง โดยมีกลยุทธการลงทุน ดังนี้
กระจายการลงทุนเพือ่ ลดความเสีย่ งและเพิม่ โอกาสสรางผลตอบแทน
จากการลงทุน
ทบทวนและประเมินผลการจัดสรรเงินลงทุน ทุกระยะ 3 ป หรือเมือ่
มีเหตุการณเปลี่ยนแปลงสำคัญ
กำหนดเปาหมายและผลการดำเนินงาน ตัวเทียบวัด และแนวทาง
ลงทุนใหชัดเจนควบคูไปกับการกำกับดูแลและการประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ
จัดจางบริษัทจัดการกองทุนที่ชำนาญการบริหารการลงทุนสำหรับ
สินทรัพยตางๆ ตามประเภทของความเชี่ยวชาญ
กระจายเงินกองทุนระหวางผูจัดการกองทุนภายในสำนักงาน และ
ผูจ ดั การกองทุนภายนอกใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการ
กำหนดกระบวนการจัดการลงทุนที่ชัดเจน โปรงใส แบงความรับผิด
ชอบของฝายงานที่เกี่ยวของในลักษณะถวงดุลกันและกัน และ
มีระบบกำกับตรวจสอบการดำเนินงานใหเปนไปตามกฏหมายและ
ขอกำหนดการลงทุนอยางเครงครัด

จากแนวทางดำเนินงานของ กบข. ที่กลาวมานั้น ทามกลาง
ผลกระทบไวรัส COVID-19 ฉุดการคาการลงทุนทัว่ โลก แต ณ 31 ธ.ค. 2563
กบข. สามารถสรางผลตอบแทนใหกบั สมาชิกได 4.79% (หลังหักคาใชจา ย)

ผลการดำเนินงาน
ผลตอบแทนของแตละแผนการลงทุน ณ 31 ธ.ค. 63
ป 2563

ยอนหลัง 5 ป
(เฉลี่ยตอป)

หนวย : % ตอป
ตัง� แตจดั ตัง� กองทุน
(เฉลี่ยตอป)

กอนหักคาใชจาย

หลังหักคาใชจาย

กอนหักคาใชจาย

หลังหักคาใชจาย

หลังหักคาใชจาย

กองสมาช�ก

4.97

4.79

4.59

4.38

6.20

แผนหลัก

4.93

4.73

4.57

4.36

6.20

แผนผสมหุนทว�

6.21

5.96

5.51

5.24

5.88

แผนตราสารหนี้

2.87

2.75

2.71

2.59

3.07

แผนตลาดเง�น

1.32

1.24

1.57

1.47

1.98

แผนตราสารทุนไทย

-9.93 -10.19

วันที่จัดตั�งกองทุน: 27 มี.ค. 40

วันที่จัดตั�งแผน: 27 มี.ค. 40

วันที่จัดตั�งแผน: 25 ส.ค. 53

วันที่จัดตั�งแผน: 25 ส.ค. 53

วันที่จัดตั�งแผน: 27 ก.ย. 53

วันที่จัดตั�งแผน: 8 ม.ค. 62

แผนกองทุน
อสังหาร�มทรัพย ไทย
วันที่จัดตั�งแผน: 31 ก.ค. 63

แผนการลงทุน
เร�่ม 8 ม.ค. 62
แผนการลงทุนเร�่ม 31 ก.ค. 63

-5.19
-8.34

ปจจุบัน กบข. มีมูลคาหลักทรัพยที่ตองบริหารจัดการกวา
1 ลานลานบาท และมีการกระจายความเสีย่ งดวยการลงทุนในหลักทรัพย
ประเภทตาง ๆ แบงเปนลงทุนในประเทศ 2 สวน อาทิ ตราสารหนี้ไทย
ตราสารทุนไทย สินทรัพยทางเลือกไทย และลงทุนตางประเทศ 1 สวน
อาทิ ตราสารหนี้โลก ตราสารทุนโลก สินทรัพยทางเลือกโลก ซึ่งมีอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปสูงกวาตัวเทียบวัด
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โดย ณ 31 ธันวาคม 2563 กบข. มีการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย
สูงเปนอันดับ 1 รองลงมาตราสารหนีภ้ าคเอกชน และตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแลว

สัดสวนการลงทุน
หนวย : % ตอป

ตราสาร
กองทุนอสังหาร�มทรัพย ไทย

สถานะเง�นกองทุนสวนสมาช�กของ กบข. ณ ธันวาคม 2563
(ขอมูลแสดงเปนรายไตรมาส) (เง�นกองทุนสวนสมาช�ก)

5 ป

ณ 31 ธ.ค. 63

ผลตอบแทน ตัวเทีียบวัด

กองสมาช�ก

25.17

23.38

ตราสารตลาดเง�นไทย

8.10

6.95

ตราสารหนี้ระยะสั�นไทย

8.84

6.95

ตราสารหนี้ภาครัฐไทย

17.82

17.42

ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย

14.45

17.72

ตราสารหนี้อางอิงอัตราเง�นเฟอ

21.03

19.37

ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแลว 8.51% 35,899 ลานบาท

ตราสารหนี้ภาครัฐโลก

4.68

21.96

ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 26.50% 111,739 ลานบาท

ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก

3.92

20.87

ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม

-17.76

1.74

ตราสารทุนไทย

27.78

30.31

ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม 2.21% 9,306 ลานบาท

ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม

84.88

54.72

ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย 22.33% 94,144 ลานบาท

ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแลว

65.45

50.52

สินคาโภคภัณฑ

90.03 -10.87

นิติบุคคลเอกชนไทย

72.57

72.57

ตราสารหนี้ระยะสั�นไทย 1.96% 8,243 ลานบาท

อสังหาร�มทรัพย ไทย

71.77

20.54

อสังหาร�มทรัพย ไทย 4.81% 20,281 ลานบาท

อสังหาร�มทรัพยโลก

30.24

17.75

สินคาโภคภัณฑ 1.86% 7,840 ลานบาท

โครงสรางพ�้นฐาน

51.63

17.75

นิติบุคคลเอกชนโลก

27.47

27.47

Adsolute Return Fund

20.35

20.19
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ตราสารทุนไทย 5.18% 21,853 ลานบาท

นิติบุคคลเอกชนโลก 2.01% 8,493 ลานบาท

ตราสารหนี้ตลาดเง�นไทย 0.55% 2,301 ลานบาท
อสังหาร�มทรัพยโลก 3.13% 13,203 ลานบาท
โครงสรางพ�้นฐาน 2.81% 11,827 ลานบาท

นิติบุคคลเอกชนไทย 0.93% 3,931 ลานบาท
ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม 4.68% 19,735 ลานบาท
ตราสารหนี้ภาครัฐโลก 2.73% 11,505 ลานบาท

ตราสารหนี้อางอิงอัตราเง�นเฟอ 1.07% 4,506 ลานบาท
ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก 5.67% 23,889 ลานบาท
Absolute Return Funds 3.06% 12,910 ลานบาท

กบข. มีกระบวนการตัดสินใจการลงทุนที่พัฒนาขึ้นมานั้น มีกรอบ
การตัดสินใจลงทุนที่ประกอบดวย
คณะกรรมการ กบข. มีหนาที่วางนโยบายการลงทุน กํากับดูแลและควบคุมการ
ลงทุนใหเปนไปตามกฎหมายนโยบาย และเปาหมาย ที่กําหนดโดยการจัดทําแผน
จัดสรรการลงทุนระยะยาว (SAA) กรอบความเสี่ยง และผลตอบแทนเปาหมาย
คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน มีหนาที่กลั่นกรองขอเสนอของสํานักงานกอนที่
เสนอสูการพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะจัดการกลยุทธการลงทุน ซึง่ เปนการจัดการในระดับสำนักงาน มีเลขาธิการ
และผูบริหารระดับสูงรวมกันเปนคณะจัดการกลยุทธการลงทุน มีหนาที่กำหนด
กลยุทธ การลงทุน กรอบและเงื่อนไขที่จะตองดำเนินการภายใตกรอบที่คณะ
กรรมการกำหนด
เจาหนาทีป่ ฏิบตั กิ าร หรือผูจ ดั การกองทุน มีหนาทีด่ าํ เนินการดานการลงทุนใหได
เงื่อนไขที่ดีที่สุดสําหรับสมาชิกภายใตกรอบการลงทุนและนโยบายที่กําหนด
“ทุกการลงทุน มักมีความเสี่ยงเสมอ” กบข. จึงตองมีการลงทุน
อยางระมัดระวัง เพื่อใหเกิดประโยชนแกสมาชิก กบข. อยางแทจริง ...

ชวนสมาช�ก กบข. รวมกิจกรรม

แจงออมเพ��มผาน LINE กบข.

ลุนรับฟร�!

สวนลด

บาท
จำนวน 888 รางวัล

สมาช�กแจงออมเพ��มที่ LINE กบข. เมนูออมเพ��ม มีสิทธิ์ลุนเปนผูโชคดี!

หมดเขตรวมกิจกรรมวันที่ 30 เม.ย. 2564

ประกาศผลทางหนาไทม ไลน LINE กบข. วันที่ 17 พ.ค. 2564
*คำตัดสินของ กบข. ถือเปนที่สิ�นสุด
*สงวนสิทธิ์ของรางวัลสำหรับสมาช�ก กบข. ที่แจงออมเพ��มผาน LINE กบข. เทานั�น
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โดย ศูนย ใหคำปร�กษาทางการเง�น

หนี
้เปนเร�่องปกติที่ใครๆก็เปนได การเปนหนี้จะทำใหเปนทุกข
หร�อไมนั�นข�้นอยูกับการบร�หารจัดการ ควรเปนหนี้เทาที่จำเปนและ

ไมเปนหนีเ้ กินกำลังความสามารถในการชำระหนี้ ซ�ง่ หากจะแบงประเภท
หนี้สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ประเภทแรก คือ หนี้จำเปนที่ชวย
ทำใหชว� ต� ความเปนอยูด ขี น้� หร�อเปนหนีท้ ส่ี ามารถกอรายได เชน หนีจ้ าก
การซ�อ้ อสังหาร�มทรัพย หนีก้ ยู มื เพ�อ่ การศึกษา หนีท้ เ่ี กิดจากการลงทุน
ตอยอดในธุรกิจ สวนประเภทที่สอง คือ หนี้ที่ไมจำเปนหร�อหนี้ที่ไมกอ
รายได เชน หนีบ้ ตั รเครดิตทีเ่ กิดจากการซ�อ้ ของทีไ่ มจำเปนหร�อซ�อ้ มาก
เกินกำลังที่จะจายได
ดังนั้นการเปนหนี้ไมไดมีแตแงมุมในดานลบเทานั้น หากเปนหนี้แลว
สามารถจายชำระหนีไ้ ดตามสัญญาก็ไมเกิดปญหาอะไร แตปญ
 หาของการ
เปนหนี้สวนใหญมักเกิดจากการเปนหนี้เกินกำลังไมสามารถชำระหนี้ได
เมื่อเริ่มชำระหนี้ไมไดหลายคนมักแกปญหาดวยการหาหนี้ใหมไปจายหนี้
เดิมแบบนี้วนไปเรื่อย ๆ มารูตัวอีกทีก็พบวาตัวเองเปนหนี้จนยากเกินแก
ไปแลว ดังนัน้ เพือ่ ปองกันการเปนหนีเ้ กินกำลังความสามารถในการชำระหนี้
ควรบริหารจัดการหนี้ไมใชแคจายหนี้ไดตรงตามสัญญา แตถาสามารถ
บริหารจัดการหนี้ใหหนี้หมดเร็วขึ้นได จะยิ่งทำใหมีเงินเหลือออมเพื่อ
เปาหมายตาง ๆ ไดมากขึ้น ซึ่งวิธีการบริหารจัดการหนี้มีดังนี้

1. สำรวจหนี้สิน
เมื่อเปนหนี้แลว เริ่มจากการสำรวจตัวเองวา ตอนนี้คุณกำลังเปนหนี้อยู
เทาไหร มีหนีอ้ ะไรบาง ไมวา จะเปน หนีบ้ ตั รเครดิต หนีส้ ว นบุคคล หนีค้ า
งวดรถยนต คางวดบาน หนีน้ อกระบบ ฯลฯ ควรจดรายละเอียดหนีแ้ ตละ
ประเภท เพื่อดูภาพรวมของหนี้เปนอยางไร ทั้งยอดรวม อัตราดอกเบี้ย
วันครบกำหนดชำระ และจำนวนการผอนขั้นต่ำของยอดหนี้ทั้งหมดที่คุณ
มีอยู เพื่อใหรูวาหนี้ที่มีนั้นมากนอยแคไหน โดยนำมาเปรียบเทียบกับ
รายรับวาเพียงพอสำหรับการจายชำระหนี้หรือไม หลังจายหนี้แลวมีเงิน
เหลือหรือไม

2. วางแผนชำระหนี้ใหมากกวายอดขั�นต่ำหร�อชำระหนี้เพ��ม
มากกวาคางวดปกติ
หากพบวารายรับที่มีเพียงพอกับการจายชำระหนี้ไดทุกรายการและยัง
พอมีเงินเหลือ ควรวางแผนนำเงินสวนที่เหลือชำระหนี้เพิ่มมากกวายอด
ขั้นต่ำหรือชำระหนี้เพิ่มมากกวาคางวดปกติ โดยตั้งเปากำจัดหนี้ทีละ
รายการซึง่ สามารถทำได 2 วิธี วิธแี รก คือ เริม่ กำจัดหนีท้ ม่ี อี ตั ราดอกเบีย้ สูง
กอน วิธีนี้จะชวยทำให “ประหยัดดอกเบี้ย” ที่ตองจายไดมากขึ้น หรือ
วิธีที่ 2 คือ เริ่มกำจัดหนี้ที่มียอดหนี้เหลือนอยกอน วิธีนี้จะทำใหมี
“กำลังใจ” ในการที่จะปดหนี้ไปไดทีละรายการ ทำใหรูสึกไมทอกับการ
ชำระหนี้ที่มีอยู และเมื่อปดหนี้รายการแรกไดแลวจะทำใหจำนวนเงินที่
ตองชำระหนีต้ อ เดือนลดลง เมือ่ ยอดผอนตอเดือนลดลงก็นำเงินสวนทีเ่ คย
ชำระหนี้ไดทยอยปดหนี้รายการถัดไป

3. ปรับพฤติกรรม รักษาว�นัยทางการเง�น
หากพบวารายรับไมเพียงพอกับการจายชำระหนี้ กอนอื่นตองตั้งสติและ
กลาทีจ่ ะเผชิญกับปญหา รีบทบทวนและคิดหาวิธกี ำจัดหนีโ้ ดยดวน วิธแี รก
คือ การปรับลดคาใชจาย โดยจดบันทึกรายรับรายจายในแตละวันวามีคา
ใชจา ยอะไรบาง เพือ่ ตรวจสอบดูวา คาใชจา ยใดบางทีไ่ มจำเปนและพยายาม
ลดคาใชจายที่ไมจำเปน ที่สำคัญควรไตรตรองใหดีกอนใชเงินทุกครั้งวา
จำเปนหรือไม สวนวิธที ส่ี องคือ การหารายไดเพิม่ เชน การเปลีย่ นงานอดิเรก
ใหเปนรายได ยิ่งหารายไดเพิ่มมาชำระหนี้ไดมากเทาไหรก็จะสามารถ
จัดการกับหนี้ที่มีไดเร็วมากขึ้นเทานั้น หลังจากปลดภาระหนี้ไดแลวก็
อยาลืมปรับแผนการใชชวี ติ และควรหักหามใจไมใหกอ หนีเ้ พิม่ เพือ่ อนาคต
ทางการเงินที่มั่นคงของคุณเอง

4. ขอเจรจากับเจาหนี้
เมื่อมีสัญญาณวาเริ่มชำระหนี้ไมไดหรือชำระหนี้ไดแคขั้นต่ำ กอนจะเขาสู
ภาวะผิดนัดชำระหนี้จนโดนเบี้ยปรับเพิ่มหรือถูกดำเนินคดี ควรรีบเจรจา
กับเจาหนี้เพื่อหาทางออกในการจัดการหนี้รวมกัน เชน ขอรวมหนี้เปน
กอนเดียวเพือ่ ปรับลดอัตราดดอกเบีย้ ขอขยายระยะเวลาชำระหนีเ้ พือ่ ลด
ยอดผอนชำระหนี้ ขอพักชำระเงินตนหรือดอกเบีย้ ชัว่ คราว เปนตน ซึง่ การ
พิจารณาปรับโครงสรางหนีท้ ง้ั หมดขึน้ อยูก บั การพิจารณาของเจาหนี้ หาก
ทำทุกวิถีทางแลวไมไดผลทางออกอีกทางหนึ่งที่สามารถชวยไดคือ การ
ตัดใจขายทรัพยสนิ บางอยางเพือ่ นำเงินมาชำระหนี้ หรือหากขายทรัพยสนิ
แลวไดเงินกอนก็สามารถตอรองกับเจาหนี้เพื่อขดลดยอดหนี้ เชน ขอลด
30-50% เพื่อขอจายหนี้สินที่เหลือเปนเงินกอนทั้งหมดในครั้งเดียว
การเปนหนี้เกินกำลังนอกจากจะทำใหเปนทุกขในวันนี้แลวยังสงผลเสีย
ตอการใชชีวิตในอนาคต ดังนั้นควรบริหารจัดการหนี้เพื่อใหไมกระทบกับ
การใชจา ยในปจจุบนั หรือวางแผนปลดหนีเ้ ร็วขึน้ จะชวยทำใหไมเปนทุกข
ทั้งปจจุบันและอนาคต แตการจะบริหารจัดการหนี้ไดหรือไมนั้นขึ้น
อยูก บั ความอดทนและความมีระเบียบวินยั ทางการเงินของคุณเอง ควรเริม่
จากการปรับพฤติกรรมการใชเงินใหเหมาะสมกับขอจำกัดของรายได ไม
กอหนีจ้ นเกินความสามารถในการจายชำระ มีวนิ ยั และทยอยชำระหนีต้ าม
กำหนด ไมสรางหนี้ใหมเพื่อมาจายหนี้เดิม นอกจากจะทำใหมีเงินเหลือ
ออมเพื่ออนาคตแลว ยังชวยปองกันการกลับเขาสูวังวนของการเปนทุกข
เพราะเปนหนี้ซ้ำอีกในอนาคต ...
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ลงทุนลงทุน

ลงทุนระยะสั�น
กลาง ยาว
แบบไหนที่เหมาะกับคุณ

ในช�ว�ตคนเรามีหลายอยางที่ตองตัดสินใจ และเมื่อพูดถึงการตัดสินใจทางการเง�นแลว หลายคนยังสงสัยวาควรเลือกลงทุนระยะสั�น หร�อลงทุน
แบบระยะยาวดี หลายคนมักจะนึกถึงเพ�ยงแค ผลตอบแทน ที่จะไดรับจากการลงทุนนั�น ๆ ซ�่งการตัดสินใจจากการเปร�ยบเทียบแคผลตอบแทนของการ
ลงทุนอยางเดียวไมเพ�ยงพอ เพราะมีสง�ิ ทีต่ อ งคำนึงมากกวานัน� ไมวา จะเปนความเสีย่ งของสินทรัพยลงทุนประเภทตาง ๆ ความผันผวนของราคาสินทรัพย
ลงทุน และที่ลืมไมไดคือเปาหมายการลงทุน ดังนั�นหากตองเลือกรูปแบบการลงทุน “แนะนำใหเร�่มจากเปาหมายของตัวเราเองเปนตัวตั�ง แลวคอย
เลือกเคร�่องมือการลงทุนใหสอดคลองกับเง�่อนไขระยะเวลาของเปาหมาย”

เปาหมายการลงทุนระยะยาว

เปาหมายการลงทุนระยะกลาง
เปาหมายการลงทุนระยะสั�น
การลงทุนระยะสัน้ นัน้ ตามตำราโดยทัว่ ไปแลวจะ
เปนการลงทุนที่จะนำเงินออกมาใชภายในระยะ
เวลา 3 ป หากเปาหมายมีความสำคัญและตองการ
ลงทุนใหไดเงินตามเปาหมาย ตัวอยาง การสะสม
เงินเพือ่ ศึกษาตอ ซึง่ ตองเตรียมเงินไวจา ยคาเทอม
ในอีก 2 ปขา งหนา หรือลงทุนแลวสามารถถอนเงิน
ออกมาใชกอ นไดหากจำเปน แนะนำใหเลือกลงทุน
กองทุนรวมที่มีสภาพคลองหรือเปลี่ยนเปนเงินได
สอดคลองกับเปาหมาย มีความเสี่ยงต่ำ และควร
ไดรบั ผลตอบแทนมากกวาเงินฝากออมทรัพย โดย
อาจเลือกลงทุนในประเภทกองทุนรวมตลาดเงิน
หรือกองทุนตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ
แตหากใครตองการลงทุนระยะสั้นแบบเก็งกำไร
จะเปนการลงทุนในสินทรัพยที่มีความผันผวนสูง
เชน หุน หรือกองทุนรวมหุน ซึ่งผูลงทุนหลายคน
ตองการผลตอบแทนเยอะ ๆ ในเวลาอันรวดเร็ว
ตองระวังวาการลงทุนลักษณะนีม้ คี วามเสีย่ งสูง ซึง่
หมายความวาอาจจะไดกำไรเยอะแตกอ็ าจขาดทุน
เยอะเชนเดียวกัน ดังนัน้ หากตองการลงทุนแบบนี้
ควรแบงเงินมาบางสวนและกำหนดจำนวนเงินที่
สามารถลงทุนไดใหชัดเจน และไมควรมีสัดสวน
มากเกินไปเมือ่ เทียบกับพอรตของเงินลงทุนทัง้ หมด
ของตนเอง

การลงทุ น ระยะกลางนี ้ เป น การลงทุ น เพื ่ อ
เปาหมายที่จะนำเงินมาใชในอีก 3-7 ปขางหนา
ตัวอยาง เก็บเงินแตงงาน เก็บสะสมเงินเพือ่ ดาวน
บาน เปนตน การลงทุนแบบนี้เปนการลงทุนที่มี
ระยะเวลา ดังนั้นควรมีการจัดพอรตการลงทุน
(Asset Allocation) เพือ่ กระจายความเสีย่ ง และ
เพิ่มการลงทุนในสินทรัพยประเภทหุนเพิ่มเขามา
ในพอรต เพือ่ เพิม่ โอกาสไดรบั ผลตอบแทนมากขึน้
ถาใครตองการความงายในการบริหารจัดการอาจ
เลือกลงทุนใน กองทุน รวมแบบผสม ซึ่งจะมี
ผูจ ดั การกองทุนคอยจัดสัดสวนการลงทุนใหกบั เรา
โดยเลือกกองทุนที่จะมีสัดสวนทั้งตราสารหนี้ หุน
และสินทรัพยอน่ื ๆ ทำใหมโี อกาสไดรบั ผลตอบแทน
ไดมากกวาการลงทุนในกองทุนตลาดเงิน หรือ
กองทุนตราสารหนี้เพียงอยางเดียว

การลงทุนระยะยาว เปนการลงทุนที่มีระยะเวลา
การลงทุนตั้งแต 7 ปขึ้นไป อาจเปนการลงทุนไว
เพื่อใชจายคาการศึกษาบุตร หรือเปนการลงทุน
เพื่อการเกษียณของตัวเอง เนื่องจากมีระยะเวลา
ลงทุนมากพอสามารถเพิ่มสัดสวนการลงทุนใน
สินทรัพยทม่ี คี วามเสีย่ งสูงเพิม่ ขึน้ ได ซึง่ ชวงเริม่ ตน
ลงทุน แนะนำวาอาจมีสินทรัพยประเภทหุนมาก
หนอย และทยอยปรับหุนใหนอยลงเมื่อมีระยะ
เวลาการลงทุนนอยลง ขอยกตัวอยาง เครื่องมือ
การลงทุนทีเ่ หมาะสมกับการจายคาการศึกษาบุตร
ในอีก 10 ปขา งหนา ในระยะแรกอาจเลือกลงทุน
กองทุนหุน หรือกองทุนผสมทีม่ สี ดั สวนหุน สูง และ
ปรับเปลีย่ นเปนกองทุนทีม่ สี ดั สวนหุน ลดลงเรื่อยๆ
เมือ่ เขาใกลระยะเวลาทีต่ อ งใชเงิน หรือ เครือ่ งมือ
การลงทุนที่เหมาะกับการลงทุนเพื่อการเกษียณ
คือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) หรือ กองทุน
บำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) รวมถึง กองทุน
รวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF) ซึง่ เงินลงทุนในแตละ
ปนอกจากจะมีโอกาสไดรับผลตอบแทนแลวยัง
สามารถนำมาใชสิทธิลดหยอนภาษีไดอีกดวย สิ่ง
ที่ตองเขาใจสำหรับการลงทุนเพื่อเกษียณและใช
สิทธิลดหยอนภาษี ดังกลาวขางตน เปนการลงทุน
ที่แทบจะไมสามารถนำเงินออกมาใชระหวางทาง
ได เนื่องจากมีเงื่อนไขตามกฎหมายกำหนดไว แต
ขอดีมาก ๆ ของการลงทุนระยะยาว คือ ผูล งทุนจะ
ไดประโยชนจาก “พลังดอกเบีย้ ทบตน” ซึง่ เปรียบ
เหมือนการปลูกไมยืนตนทีต่ อ งใชเวลานานกวาจะ
ไดเก็บเกี่ยวดอกผล แตเมื่อวันที่ตนไมโตแลว
ดอกผลที่ไดรับจะเปนที่พึ่งใหไดไปตลอด

หากใครยังไมไดมีเปาหมายที่ชัดเจน แนะนำวา ควรมีการลงทุนระยะสั้นเพื่อเปนเงินสำรองไวใชจายหากเกิดเหตุไมคาดฝนตาง ๆ กอนเปนอันดับแรกโดยควร
ลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อใหสามารถนำเงินออกมาใชไดเมื่อจำเปน และควรเริ่มลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณไวตั้งแตเนิ่นๆ โดยลงทุนอยางมี
วินัย สม่ำเสมอ และสรุปสุดทายที่จะขอฝากไว “แตละคนควรมีทั้งการลงทุนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อตอบโจทยใหครบทุกมิติเปาหมาย
ทางการเงินของตนเอง” ...
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News & Activity

กบข. จัดสัมมนาออนไลน
ใหความรูสมาช�ก 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต
กบข. จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลนในหัวขอ “เปน
สมาชิก กบข. แลวไดอะไร?” ใหกับสมาชิกในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด
นราธิวาส ระหวางวันที่ 16-18 มีนาคม 2564 ภายใตแคมเปญ
“กบข. สงรักถึงสมาชิกชาวใต หางกัน...แตไมหางไกล” โดยมี
วัตถุประสงคเพือ่ ใหความรูเ รือ่ งสิทธิประโยชนการเปนสมาชิก และ
สรางความเขาใจเกี่ยวกับบริการ กบข. ทำใหสมาชิกสามารถเลือก
แผนการลงทุนทีเ่ หมาะสมกับระดับความเสีย่ งของตนเองและบรรลุ
เปาหมายทางการเงินเมื่อเกษียณอายุราชการ
สำหรับการจัดสัมมนาใหกับสมาชิกครั้งนี้ กบข. ได
เปลี่ยนรูปแบบจากหองสัมมนาเปนระบบออนไลนขึ้นเปนครั้งแรก
ซึง่ ชวยลดความเสีย่ งการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 จากการ
เดินทาง พรอมทั้งอำนวยความสะดวกใหแกสมาชิกในการเขารวม
กิจกรรมผานสมารทโฟนและคอมพิวเตอร ไดดวยวิธีงาย ๆ
สมาชิ ก ที ่ ส นใจสามารถติ ด ตามการจั ด งานสั ม มนา
ครัง้ หนาไดทเ่ี ว็บไซต กบข. www.gpf.or.th เมนู “บริการสมาชิก”
และเลือกเมนู “สัมมนา กบข. เพือ่ สมาชิก” สอบถามขอมูลเพิม่ เติม
ไดที่ GPF Contact Center โทร. 1179 Facebook กบข. หรือ
Line กบข. พิมพคนหาไอดี @gpfcommunity
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Wow

รวมความเชื่อ
สิ่งที่ “ควรทำ”
ในวันสงกรานต
วันสงกรานตของไทย ถือวาเปนวันข�้นปใหมในความเช�่อของชาวไทยมาแตโบราณ
เร�ยกไดวาเปนเทศกาลแหงความสุขที่จะไดพักผอนกับครอบครัวในวันหยุดยาว และสนุกสนานร�่นเร�งไปกับกิจกรรม
การละเลนตาง ๆ ในชวงเทศกาลนี้ แตนอกจากความสุขสนุกสนานแลว ก็ยังมีความเช�่อแบบไทย ๆ เกี่ยวกับสิ�งที่ควรทำ
และไมควรทำเพ�่อเปนสิร�มงคลใหกับช�ว�ตในชวงสงกรานตอีกดวย จะมีเร�่องอะไรกันบาง มาติดตามอานกันไดเลย…
1. ทำความสะอาดบาน
ใหสะอาดเร�ยบรอย
มีความเชื่อวากอนวันขึ้นป
ใหม ใหเอาสิ่งของสกปรก
ออกนอกบานกอน ดังนั้น
กอนวันปใหมไทย จึงควร
เก็บกวาดทำความสะอาด
บานใหเปนระเบียบเรียบรอย
รวมถึงหิง้ พระ โตะหมูบ ชู า
พระ ศาลเจา ศาลพระภูมิ
ที่บาน เพื่อเตรียมพรอม
รับสิง่ ดี ๆ ทีจ่ ะเขามาในบาน

2. ตืน่ เชากอน
พระอาทิตยขน้� และรับ
แสงแรกของปใหม
ชวงปใหมของไทย มีความ
เชือ่ แตโบราณวาควรเริม่ ตน
ชีวิตในวันปใหมดวยการ
ตื่นนอนแตเชา ทำตัวให
กระฉับกระเฉง เพื่อเปนสิริ
มงคลให ช ี ว ิ ต เต็ ม ไปด ว ย
พละกำลัง และมีความสุข
ไปตลอดทั้งป นอกจากนี้
ยังมีความเชือ่ วาการออกมา
รับแสงแรกของพระอาทิตย
ในวันขึ้นปใหม จะทำใหได
รับพลังงานที่ดี ที่ชวยให
ชีวิตแจมใสอีกดวย

3. ทำบุญไหวพระ
เปนประเพณีไทยแตโบราณ
วาการทำบุญไหวพระในวัน
ขึ้นปใหม นอกจากจะเปน
การเสริมสิริมงคลใหกับตัว
เองแลว การทำบุญยังชวย
ใหจิตใจผองใส ถือเปนการ
หนุนนำใหชีวิตไดพบแตสิ่ง
ดี ๆ ตั้งแตเริ่มตนป

4. กราบขอพรผูใหญ
ภายในบาน
การกราบขอพรผูใหญใน
บานก็เหมือนการไดรับพร
ประเสริฐ และสิ่งเหลานี้ยัง
สามารถทำไดอยางสม่ำเสมอ
ไมเพียงเฉพาะในวันสงกรานต
เทานั้น

5. คิดดี ทำดี พูดดี
เป น ที ่ ร ู  ว  า หากเริ ่ ม ต น ดี
ชีวิตของเราก็จะดีตามไป
ดวย ดังนั้นในวันขึ้นปใหม
สิง่ ทีค่ วรทำ และเตือนตัวเอง
เสมอคือการคิดดี ทำดี พูด
ดี และสิ่งนี้สามารถทำได
ไปตลอดทุกวัน และทั้งป

สำหรับเทศกาลสงกรานตปน ้ี ทุกคนก็ยงั สามารถทีจ่ ะพักผอนในวันหยุดสบาย ๆ ไดอยางปลอดภัย และหางไกลจากเชือ้ ไวรัส COVID-19 เพียงยึด
หลักสำคัญในการปองกันการแพรระบาดของโรคดวยการปฏิบตั ติ ามมาตรการ D-M-H-T-T ซึง่ ไดรวบรวมขอมูลจากกรมควบคุมโรคนำมาฝาก ดังนี้
T : Testing คือ ตรวจวัดอุณหภูมริ า งกายกอนเขางาน
D : Distancing คือ เวนระยะหางระหวางกัน
M : Mask Wearing คือ สวมหนากากผา/หนากากอนามัยตลอดเวลา T : Thai Cha Na คือ เช็กอินผานแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ทุกครัง้
เมือ่ เขาไปในสถานทีต่ า ง ๆ
H : Hand Washing คือ หมัน่ ลางมือบอย ๆ
สุขสันตวนั สงกรานต ขอใหสมาชิก กบข. ทุกทานเดินทางอยางปลอดภัย
มีสขุ ภาพรางกายทีแ่ ข็งแรง หางไกลจากเชือ้ ไวรัส COVID-19 ตลอดป และตลอดไป ...
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เร�่องทายเลม
โดย เมืองไทยประกันชีว�ต

ทร�ค ในการใชบัตรเครดิต
อยางชาญฉลาด
บัตรเครดิต นั�นถือวาเปนเคร�่องมือที่ใช ในการบร�หาร
ทางการเง�นไดอยางดีเยีย่ มเลย ถารูจ กั ใชใหเปน และยังสามารถ
นําบัตรเครดิตมาใชประโยชน ในช�ว�ตประจําวันไดหลากหลาย
เชน ผอนสินคาในอัตราดอกเบีย้ 0% หร�ออัตราดอกเบีย้ พ�เศษใช
ในรานอาหารชอปป�งเติมน้ํามัน วันนี้มีขอแนะนําในการใชบัตร
เครดิตกับ 5 ทร�คดีๆ ที่สามารถทําไดงายๆ เผื่อใครที่รูแลวจะ
สามารถนําไปเปนหลักพ�จารณาในการสมัครบัตรเครดิตตอไปได

1

4

คิดสักนิดกอนใชบัตรเครดิต กอนที่จะใชบัตรเครดิตรูดซื้อของ
อยาเพิ่งใจรอน ลองคํานวณในใจดูคราวๆ กอนวา เมื่อถึงกําหนดเวลา
ชําระเงินนั้นมีเงินสดเพียงพอหรือไม? และที่สําคัญควรเลี่ยงการผอน
สินคาแบบมีดอกเบีย้ หรือกดเงินสดออกมาใชเพราะจะตองเสียดอกเบีย้ สูง
ถึง 18% ตอป และควรจัดสรรงบในการชอปปงไมอยางนั้นอาจเปนหนี้
จากการชอปได

ใชบัตรจายบิลคาสาธารณูปโภคตางๆ การชําระผานบัตรเครดิต
เปนอีกวิธีหนึ่งจะทําใหไมลืมที่จะจายบิลเหลานั้นและรวมคาใชจาย
ไวทบ่ี ตั รๆ เดียวขอดีคอื สามารถยืดระยะเวลาในการชําระไปไดอกี ประมาณ
45 วัน (ตามระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยของแตละบัตรเครดิต) ผลพลอยไดที่
จะตามมาคือคะแนนสะสมที่สามารถนําไปแลกรับสวนลด หรือของกํานัล
ตางๆ ไดอีกดวย

บัตรเครดิตก็ชวยประหยัดได ในการใชจายผานบัตรเครดิต
บางครั้งจะไดรับคะแนนสะสม (Rewards) หรือเครดิตเงินคืน (Cash
Back) กลับมา ตามประเภทของบัตรเครดิตแตละเจาในบางชวงเวลา หาง
สรรพสินคาตางๆ จะจัดโปรโมชั่นรวมกับบัตรเครดิต ซึ่งมีโอกาสที่จะได
รับคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนเพิ่ม หรือบางครั้งก็สามารถนําแตมไป
แลกเปนสวนลดไดอีกก็จะทําใหประหยัดเงินที่จะจายออกไปได

จายตรงเวลา จายเต็มจํานวน ไมกดเงินสดออกมาจากบัตรเครดิต
ทริคขอสุดทาย งายนิดเดียว นั่นก็คือบัตรเครดิตทุกบัตรจะมีระยะเวลา
ปลอดดอกเบีย้ ตัง้ แต 45-55 วัน (ตามแตละเจาของบัตรเครดิตกําหนด) ซึง่
ถาตองจายตรงตามกําหนดเวลาและจายเต็มจํานวน (หลีกเลี่ยงการจาย
ขั้นตํ่า) ถาหากไมจําเปนจริงๆ ก็ไมตองกดเงินสดจากบัตรเครดิตเพราะ
นอกจากจะเสียดอกเบี้ย 18% ตอปแลว ยังตองเสียคาธรรมเนียมในการ
กดเงินอีก 3% และ vat 7% อีกดวย

2
3

ใชบัตรฯ เทาที่จําเปน และจํากัดวงเงินบัตรเครดิตไว บางครั้ง
สถาบั น การเงิ น เจ า ของบั ต รเครดิ ต ก็ อ นุ ม ั ต ิ ว งเงิ น มาให เ ยอะจนน า
ตกใจซึ ่ ง มี โ อกาสและความเสี ่ ย งสู ง มากที ่ จ ะใช เ กิ น ความจํ า เป น
และยิ่งเสี่ยงมากขึ้นหากบัตรหายหรือถูกโจรกรรมขอมูลบัตรฯ เพราะ
ฉะนั้นควรปองกันดวยการขอลดวงเงินเครดิตลง หรือจํากัดวงเงินในการ
ใชจายในแตละเดือนเทาที่จําเปนเทานั้น เพราะสามารถขอเพิ่มวงเงิน
ชั่วคราวไดหาก ณ เวลานั้นๆ วงเงินไมเพียงพอตอการใชจายจริงๆ

สนใจประกันช�ว�ตและสุขภาพ
ติดตอตัวแทนเมืองไทยประกันช�ว�ต
โปรดศึกษารายละเอียดความคุมครองและขอยกเวนกอนตัดสินใจทำประกัน

โทร.1766 ตลอด 24 ชั�วโมง
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ตองกดเงินสดจากบัตรเครดิตเพราะนอกจากจะเสียดอกเบีย้ 18%
ตอปแลว ยังตองเสียคาธรรมเนียมในการกดเงินอีก 3% และ vat 7%
อีกดวยไดรูทริคดีๆ ในการใชบัตรเครดิตกันไปแลว ก็หวังวาคงจะไมคิดวา
บัตรเครดิตนั้นเปนเครื่องมือกอหนี้สินกันอีก เพียงแครูจักคิด รูจักใชเพียง
เทานี้ก็จะไดประโยชนสูงสุดจากบัตรเครดิต ...

@GPFcommunity

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

www.gpf.or.th

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

