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มนตรมายา ณ รานลับแล
ซีร�สเกาหล�จาก Netflix
สนุก! ครบรส! แฝงขอคิด

“หนี้รัด” ตองจัดการ
ประกัน MRTA ควรทำหร�อไม

ลงทุนลงทุน

อัตราดอกเบี้ย MLR / MOR / MRR
คืออะไร ? ตางกันอยางไร ?

7 วาทะเด็ด กระตุกความคิด
จาก “วอรเรน บัฟเฟตต”

คุยกับกองบรรณาธิการ

หนักอกหนักใจเร�่องหนี้ ไมรูจะหันไปหาใคร
หันมาที่นี่ “ศูนยขอมูลการเง�น กบข.”
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JUNE 2020
เร�ยนทานสมาช�ก
สถานการณหนีค้ รัวเร�อนในประเทศไทยนับวายังเปน
ปญหาที่นากังวลอยูมาก เพราะไมไดจำกัดผลกระทบอยู
แคระดับบุคคลเทานั�น แตยังสงผลกระทบในวงกวางตอ
ความเปนอยูข องประชาชน รวมทัง� ภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศดวย เชนนั�นแลวภูมิคุมกันหนี้ที่ดีที่สุดสำหรับ
ทุกคน คือ ความรู และการสรางว�นยั ทางการเง�นใหกบั ตนเอง
ใชช�ว�ตอยางพอดี และใหความสำคัญกับการออมอยูเสมอ
ซ�ง่ หากทำไดดงั นีแ้ ลวก็จะสามารถสรางความมัน� คงทางการเง�น
ใหกับตนเองไดตลอดทุกชวงช�ว�ต และหางไกลจากภัยหนี้
ตลอดไป…
กองบรรณาธิการ

เคล็ดลับปลดหนี้
แกดวงสำหรับผูที่การเง�นติดขัด

มีเง�นสักกอน
ควรโปะหนี้ หร�อ ลงทุน

เสนอแนะหร�อตองการรับขอมูลขาวสาร กบข. แจงไดที่
โทรศัพท : 0-2636-1000
Email : member@gpf.or.th
GPF Contact Center : โทร. 1179
Line : @GPFcommunity

กองบรรณาธิการ วช�รา การสุทธิ์
พ�รทัศน ชัยอภินันทิมา
ว�รญา พ�สุทธิ์พ�บูลวงศ
ชนษ�ชนก อยูชมวงษ�
สุนทร�ยา ชางดำ
ชาญว�ทย ลัภโต
ปรัชญาภรณ มกุลพานิช
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หนักอกหนักใจเร�่องหนี้
ไมรูจะหันไปหาใคร หัันมาที่นี่

“เคยรูสึกไหม เวลาไมมีใครแลว
จะมองไปทางไหน ไมมีใครใหพูดจา
ไมมีเลย….ซักคน จะหันมามองและ
เขาใจ คน ๆ นี้ที่มันไมมีอะไร…”
เนื้อเพลงบางสวนของเพลงเหงา : วงพ�ซเมกเกอร

หากคุณกำลังมีปญหาหนักใจเหมือนตกอยูในอารมณคลาย ๆ กับเพลงนี้ แบบที่เร�ยกวา
ไมรูจะหันหนาไปทางไหน คิดยังไงก็คิดไมออก เพราะเจอกับปญหา “หนี้รัด” ที่ดูนาจะ
เศราใจกวาปญหา “หนีร้ กั ” เขาละก็ อยามัวแตรสู กึ โดดเดีย่ วเหมือนอยูต วั คนเดียวในโลกนี้
ร�บมาหาที่พ�่งทางการเง�นไวคอยเปนผูชวยใหคำปร�กษากันดีกวา
ที่ “ศูนยขอมูลการเงิน กบข.” มีผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนการเงินการลงทุนที่ไดรับคุณวุฒินักวางแผนการเงิน CFP และ
ที่ปรึกษาการเงิน AFPT จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ที่พรอมใหคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหนี้ และใหความรูดานการเงินกับ
สมาชิกอยางใกลชิด เสมือนคุณมีผูชวยสวนตัวอยูเคียงขาง และยังสามารถเชื่อถือไดเพราะเปนบุคลากรของ กบข. ไมมีสวนไดสวนเสีย
กับผลิตภัณฑการเงินแตอยางใด รวมทัง้ รักษาความลับของสมาชิกเปนอยางดีตามกฎการใหบริการ คุณจึงสามารถเลาทุกอยางไดแบบสบายใจ และ
ยังไดรบั ขอมูลพรอมคำแนะนำทีค่ รบถวน ถูกตอง ตรงจุด ไมเพียงแตเฉพาะเรือ่ งการจัดการหนีเ้ ทานัน้ แตยงั ครอบคลุมถึงเรือ่ ง การวางแผนการเงิน
การบริหารเงินออม การลงทุน และบริการตาง ๆ ของ กบข. ทัง้ บริการออมเพิม่ บริการออมตอ และการเลือกแผนการลงทุนใหเหมาะสมกับตัวเอง
ดวยชองทางการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว ไมวาคุณจะมีปญหาเยอะแคไหน ก็นัดหมายปรึกษาไดแบบฟรี ๆ ไมมีคาใชจาย แถมนัดหมายได
ไมจำกัดครัง้ เพียงเขาไปทีแ่ อป กบข. My GPF Application แลวทำตามขั้นตอนดังนี้

เขาแอป กบข.
My GPF

เลือกหัวขอ
บร�การที่สนใจ

เลือก
วันเวลา

ไดรับขอความ
ยืนยันนัดหมาย

เจาหนาที่
ติดตอกลับ

เมื่อเจอกับทางตันของปญหาการเง�น อยาลืมหันมาที่ “ศูนยขอมูลการเง�น กบข.”

สแกนเลย!
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โปรแรง! เลนเน็ตฟร�
เอาใจสาวกโซเช�ยลแอป

ในยุคที่ความคุมคาตองมากอน... คงจะดีตอใจ

ไมนอ ยถาจะมีโปรโมชันคูล ๆ มาชวยใหการสือ่ สารไมตอ งสะดุดลงดวยปญหา
เน็ตหมดอีกแลว!! เพราะวันนี้ Deal4You มีดีลพิเศษจาก TrueMove H
มาใหสมาชิก กบข. และครอบครัวไดประหยัดคาใชจายเพิ่มขึ้นกับแพ็กเกจ
ฟรี! อินเทอรเน็ตสำหรับเขาแอปโซเชียลสุดฮิต ทัง้ Facebook Line Twitter
Messenger Instagram TrueID True Virtual World ที่สำคัญคุณยัง
สามารถเขาแอป กบข. เช็คยอดเงินออมเพือ่ อนาคตไดแบบไมมสี ะดุด พรอม
โทรฟรีในเครือขายแบบไมอั้น และเมื่อสมัครรับสิทธิ์แลวสามารถใชงานได
ทันทีนานถึง 30 วัน พรอมตอแพคเก็จอัตโนมัตงิ า ย ๆ เพียงแคเติมเงินในซิม
ใหมียอดขั้นต่ำคงเหลือไวที่ 100 บาท ทุก 30 วัน ก็สามารถใชงานไดอยาง
ตอเนือ่ งถึง 12 รอบ โดยจุดเดนของแพ็คเกจนีค้ อื เติมเงินไวแลวก็จะไมถกู หัก
ไปเปนคาแพ็คเกจอีกดวย แลวแบบนีจ้ ะจายแพงกวาไปอีกทำไม

ว�ธีการรับสิทธิ์ใชฟร� 30 วัน

สำหรับใครที่ใชแพ็กเกจ TrueMove H แบบเติมเงินอยูแลว คุณสามารถทำตามขั้นตอนนี้ไดเลย
แตถา ยังไมมกี ส็ ามารถนำบัตรประชาชนไปติดตอขอรับฟรีไดเลยทีร่ า น 7- ELEVEN ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
อยาลืมแจงพนักงานทีเ่ เคชเชียรวา "มารับซิมสามัญประจำบานทรูฟรี" และเมือ่ เปดใชงานซิมแลวก็ให
ทำตามขัน้ ตอนนี้
1. เขาแอป กบข. เลือกเมนู สิทธิพิเศษ หมวดหมูแนะนำ แลวกดเลือกสิทธิพิเศษ TrueMove H
2. อานรายละเอียดและติ๊กยอมรับเงื่อนไข
3. กดรับสิทธิพิเศษ และกดโทรออกเพื่อยืนยันการสมัครโปรโมชัน กบข. จากนั้นระบบจะเชื่อมตอ
ไปที่ฟงกชันการโทรออกบนมือถือของทาน
4. กดโทรออกเพื่อสมัครโปรโมชัน กบข. จากนั้นจะไดรับ SMS ยืนยันการสมัครโปรโมชันสำเร็จ
หมายเหตุ
- บัตรประชาชน 1 ใบ / 1ซ�ม
- เง�่อนไขอื่น ๆ เปนไปที่บร�ษัทกำหนด
- ดูรายละเอียดเง�่อนไขโปรโมชันที่แอป กบข.

ประกาศรายช�อ่ ผูร ว มกิจกรรมฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
จากกิจกรรมคอลัมนนี้มีรางวัล! จำนวน 5 ทาน
1. คุณสมฤดี (จอมแจมไงจะใครละ)
4. คุณธัชชนันท (thacha)

2. คุณสิทธิกร (TON_CS)
5. คุณดาวประกาย (ครูเชอร�่)

3. คุณขนิษฐา (Kanittha ONCB)
รอรับของรางวัลสงตรงถึงบานทานไดเลย!
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เมื่อช�ว�ตมีปญหา เช�ญมาที่ 'บารลับแล'
ซ�ร�สเกาหลีแนวแฟนตาซ�จาก Netflix
สนุก! ครบรส! แฝงขอคิด

หากพูดถึงซ�รส� เ กาหลีแนวแฟนตาซ�ทน่ี า สนใจมากทีส่ ดุ เร�อ่ งหนึง่

ในเวลานีค้ งตองยกใหกบั Mystic Pop-up Bar หร�อช�อ่ ไทย มนตร
มายา ณ รานลับแล ผลงานซ�รส� แ นวแฟนตาซ�ใหมลา สุดของ Netflix
ที่ตองขอบอกวาสนุกจนคอลัมน Moneyholic อดไมไดที่จะตอง
หยิบมาพูดถึงในฉบับนี้ เพราะหลังจากทีไ่ ดดตู อนที่ 1 จบ ก็อยากจะดู
ตอนที่ 2 ตอเลยทันที !

Mystic Pop-up Bar เปนเรื่องราวของหญิงสาวเจาของรานอาหารปริศนาลึกลับ
ที่ไดรับโทษใหกลับมาอยูในโลกมนุษยพรอมกับความสามารถพิเศษเกี่ยวกับประตู
มิติเวลาที่เชื่อมตอระหวางอดีต ปจจุบัน และโลกวิญญาณ เพื่อมาคอยชวยแกไข
ปมปญหาตางๆ ในจิตใจใหกับเหลาลูกคาที่แวะเวียนเขามาในรานใหไดจำนวน
แสนคนภายในเวลาที่กำหนด แตเมื่อภารกิจใกลสำเร็จ โจทยกลับยิ่งยากขึ้นเรื่อย ๆ
จนทำใหเธอตองดึงชายหนุม สุดซือ่ ผูม คี วามสามารถพิเศษเฉพาะตัวมาชวยดวยอีกแรง
โดยเนื้อเรื่องแตละตอนมีการผูกปมเชื่อมโยงใหตอเนื่องกัน พรอมแฝงขอคิดดี ๆ
ในการใชชวี ติ เรียกไดวา ชวนใหตดิ ตาม และสนุกไปกับการลุน วาภารกิจในแตละตอน
นัน้ จะสำเร็จลุลวงไปไดอยางไร

และเมื่อดูมาถึง EP.3 เราก็ไดพบกับ Moneyholic ตัวจริงที่ซอนอยูในซีรี่สตอนที่
สามนี้ จนตองรีบหยิบเอามาบอกเลาความนาสนใจของชายหนุม วัย 30 ทีช่ อ่ื บยอง
แจ พัค ผูท ม่ี คี วามมุง มัน่ ทีจ่ ะมีชวี ติ การทำงานและรายไดทม่ี น่ั คง เขาใชความพยายาม
อยูห ลายปทจ่ี ะสอบแขงขันเพือ่ ใหไดเขาทำงานในโรงแรมแหงหนึง่ ซึง่ เปนทีท่ ำงานในฝน
ของใครหลายคน เพราะเปนรัฐวิสาหกิจที่การงานมั่นคงและสามารถสรางคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ใี หกบั เขาและคนรักได แตแลวความทุม เทของเขาก็ลม อยางไมเปนทา เมือ่ วัน
ประกาศผลมาถึงเขากลับไมผา นการคัดเลือก แมวา จะสอบไดคะแนนเต็มก็ตาม ดวย
ความคาดหวังทีส่ งู นีไ้ ดสรางความทุกขใจใหกบั เขาเปนอยางมาก แมวา เขาจะสามารถ
เลือกเขาบริษัทที่งายกวานี้ได แตเพราะรูดีวาพอเขาไปแลวก็จะมีอายุงานเฉลี่ยแค
4-5 ป พออายุเขาวัย 40 ก็ตอ งมานัง่ กังวลวาจะโดนไลออกหรือบริษทั จะปดตัวลงเมือ่
ไหร ไหนจะยังตองเลีย้ งดูครอบครัวและเตรียมตัวสำหรับตอนเกษียณอีก มันยิง่ ทำให
เขามองไมเห็นอนาคตหากวาไมไดงานนี้ และความอยากรูเ หตุผลวาทำไมเขาจึงสอบ
ไมผานนี้เอง ที่เปนจุดเริ่มตนที่ทำใหเรื่องดำเนินตอไปอยางสนุกสนาน พรอมดวย
มุมมองเกี่ยวกับการเลือกอาชีพเพื่อความมั่นคงในวัยเกษียณ
มาลุน กันวาหญิงสาวเจาของบารลกึ ลับกับผูช ว ยหนุม สุดซือ่ จะหาวิธชี ว ยเหลือ บยอง
แจ พัค ดวยวิธไี หน และเรือ่ งราวของเขาจะลงเอยอยางไร ไดใน มนตรมายา ณ ราน
ลับแล ตอนที่ 3

ขอใหสนุกกับการดูหนังดี ๆ สักเรือ่ ง ...
ขอบคุณภาพจาก : JBTC และ www.hancinema.net
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ไมมีใครอยากเปน “หนี้”
แตถาวันหนึ่ง “หนี้” กลายมาเปนปญหาใหญของช�ว�ตละ จะทำอยางไรดี ?
กอนอื่นขอใหคุณตั�งสติและคิดไวเสมอวาทุกปญหายอมมีทางออก เพ�ยงแตเราตองมีความ
ตั�งใจจร�งที่จะหลุดพนจากปญหา เพราะการฟูมฟายจมอยูกับความทุกขเพ�ยงอยางเดียว นอกจาก
จะไมเกิดประโยชนแลว ยังทำใหคุณยิ�งมองไมเห็นหนทางแกไข ว�ธีจัดการหนี้ตองเร�่มตนดวยการคิด
ที่ถูกว�ธี ทั�งการคิดทบทวนถึงสาเหตุเพ�่อหยุดปญหา และการคิดดวยพลังบวกเพ�่อเผช�ญหนากับ
ปญหา วารสาร กบข. ฉบับนี้ ขอเปนเพ�่อนคูคิดของคุณดวยการรวบรวมแนวทางในการจัดการหนี้
เพ�่อชวยบรรเทาปญหาสำหรับทุกคนที่กำลังมีภาระหนี้สินรุมเรา หร�ออยูในวังวนของหนี้แบบไมรูจบ
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5 ว�ธี จัดการหนี้ใหอยูหมัด

1. หยุดสรางหนี้ใหม

โดยเฉพาะการกูเพิ่ม เพราะเปนสาเหตุลำดับตน ๆ ที่ทำใหคุณเปนหนี้ไมรูจบ หลายคนที่ติดกับดักหนี้แลวมักคิดวาการกูหนี้ใหมมาปด
หนีเ้ กา คือวิธแี รกทีจ่ ะหยุดปญหาหนีส้ นิ ทีถ่ กู เรงรัดกอนได จนมองขามไปวาหนีก้ อ นใหมทเ่ี กิดขึน้ ก็จะยิง่ เพิม่ จำนวนทัง้ ตนและดอกจนอาจ
กลายเปนหนี้แบบที่เรียกวางูกินหางที่หนักกวาเกาได ยิ่งถาคุณมีหนี้เกินตัวมากกวา 40 % ของรายไดอยูละก็ การหยุดกอหนี้อยาง
เด็ดขาด ถือเปนการตัดวงจรหนี้ใหมที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเปนหนทางที่จะนำไปสูการปลดหนี้ไดอยางตรงจุด และถาผานดานแรกนี้ไปได
นั่นหมายความวา ประตูแหงอิสรภาพทางการเงินกำลังเปดรอคุณแลว

2. เปลี่ยนพฤติกรรมการใชเง�น
สิ่งสำคัญที่สุดคือ ตองรูจักใชจายใหเปน รีบรัดเข็มขัดตัวเองดวยคำวา “ประหยัด มัธยัสถ อดทน” ทองไวเสมอวา อยูอยางลำบากยอม
ดีกวาตองอยูอยางเปนหนี้ จากนั้นลองจดรายการใชจายประจำเดือนออกมาใหหมดทุกอยาง เพื่อตัดคาใชจายที่ไมจำเปนกับชีวิตออกไป
ใหไดมากทีส่ ดุ และอยาลืมทำบันทึกรายรับ-รายจาย จะไดรวู า คุณมีเงินเหลือตอเดือนเทาไร ซึง่ จะทำใหคณ
ุ มองเห็นภาพรวมของการใชเงิน
ตอเดือนและวางแผนชำระหนี้ไดงายขึ้น

3. แจกแจงยอดหนี้ทั�งหมด
อาจทำเปนตารางแจกแจงหนี้ ทำใหเห็นแหลงที่มาและรายละเอียดของหนี้แตละกอน เพื่อจะไดกำหนดวิธีเล็งเปาจัดการหนี้ไดอยาง
เหมาะสม โดยจัดลำดับยอดหนีท้ ม่ี อี ตั ราดอกเบีย้ สูงสุดมาไวเปนยอดหนีท้ ต่ี อ งปดใหเร็วที่สุดกอน เพื่อจะไดประหยัดดอกเบี้ยเอาไว

ตัวอยางตารางแจกแจงหนี้
ประเภทหนี้

ยอดหนี้คงคาง

ยอดผอนตอเดือน

อัตราดอกเบี้ย

วันที่ครบ
กำหนดชำระ

บัตรกดเง�นสด ก.

50,000

5,000

27%

ทุกวันที่ 20

บัตรเครดิต ข.

80,000

8,000

18%

ทุกวันที่ 20

4. วางแผนการชำระหนี้

ควรทยอยปดหนีท้ ลี ะแหง ดวยเงินคงเหลือในแตละเดือนตามลำดับหนีท้ ม่ี ดี อกเบีย้ สูงทีส่ ดุ ไปหาหนีท้ ม่ี ดี อกเบีย้ ต่ำทีส่ ดุ และหากสถานการณ
หนีอ้ ยูใ นขัน้ รุนแรง หรือเมือ่ ถึงจุดทีเ่ ราไมสามารถจายหนีท้ ล่ี น มือไดแลว ใหรบี ติดตอเจรจากับเจาหนี้ ดวยการขอประนอมหนี้ เปลีย่ นแปลง
เงือ่ นไขสัญญาเดิม ซึง่ อาจทำไดหลายวิธี เชน ขยายเวลาการชำระหนี้ ลดจำนวนเงินทีต่ อ งผอนในแตละงวด หยุดคิดดอกเบีย้ ในอัตราผิดนัด
ชำระ ลดหยอนคาธรรมเนียมหรือคาปรับโอนหลักประกันเพือ่ ชำระหนี้ เปนตน หรือจะเลือกการแฮรคทั (Hair Cut) ขอสวนลดยอดหนีแ้ ลก
กับการจายหนี้สวนที่เหลือใหทันที ซึ่งเจาหนี้ หรือสถาบันการเงินยอมเห็นวาดีกวาการปลอยใหมีหนี้เสีย ดังนั้นคุณจึงสามารถขอผอนผัน
จำนวนชำระหนี้รายเดือน และขอยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปได

5. หาทางเพ��มรายได

ถือเปนตัวชวยสำคัญทีท่ ำใหคณ
ุ ชำระหนีไ้ ดเร็วขึน้ หรืออยางนอยก็ชว ยให
ผานพนชวงเวลาที่ยากลำบากไปไดโดยที่ไมตองเปนหนี้เพิ่ม ไมวาจะเปน
การทำอาชีพเสริมทีค่ ณ
ุ มีความถนัด การทำงานนอกเวลาเมือ่ จำเปน หรือ
การนำสิง่ ของทีค่ ณ
ุ มีอยูแ ลวมาขาย โดยอาจจะเปนของใชฟมุ เฟอยทีไ่ มมี
ผลกระทบตอการใชชีวิตประจำวัน เชน เสื้อผาแบรนดเนม กระเปา
รองเทา เครื่องประดับตาง ๆ
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รูจักเทคนิคจัดการหนี้แตละประเภท
ในความเปนจริงนั้น “หนี้” มีหลากหลายประเภท สวนใหญปญหาหนี้ที่ทำใหหนักอก
หนักใจกันนัน้ มักเปนหนีท้ ม่ี าจากการใชจา ยดวยความฟุม เฟอย ซึง่ หากเราไดทำความเขาใจกับหนี้
แตละประเภทแลวเรียนรูท จ่ี ะบริหารจัดการหนีใ้ หเหมาะสม เราก็จะสามารถเปนอิสระจาก “หนี”้
ไดอยางแนนอน ลองมาดูกนั ดีกวาวาเทคนิคในการจัดการหนีแ้ ตละประเภทมีอะไรบาง

สินเช�่อบาน (Home Loan)
เปนประเภทหนี้ที่มีการคิดดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอก ดังนั้นจึงควรผอนตอ
เดือนเพิม่ หรือจายเปนเงินกอนเพิม่ นอกจากประหยัดดอกเบีย้ แลว ยังทำให
หนี้หมดเร็วขึ้นอีกดวย และยังสามารถขอเจรจาปรับลดดอกเบี้ยกับธนาคาร
เดิมเมื่อผอนชำระหนี้มาเกิน 3 ปแลว เพื่อเปรียบเทียบความคุมคากอนจะ
ทำการยายสถาบันการเงิน
สินเช�่อรถยนต (Car Loan)
เปนประเภทหนีท้ ม่ี กี ารคิดดอกเบีย้ แบบคงที่ ซึง่ จะคิดดอกเบีย้ ทีต่ อ งชำระจาก
เงินตนทัง้ จำนวน ณ วันทีท่ ำสัญญา และคำนวณยอดผอนทัง้ เงินตนและดอกเบีย้
เปนจำนวนเทากันทุกงวดตลอดสัญญา การจายเพิ่มในแตละงวดจะไมทำให
ดอกเบีย้ ลดลง ดังนัน้ เมือ่ ผอนมาสักระยะ แลวมีเงินกอนพอทีจ่ ะปดหนีไ้ ดกจ็ ะ
ทำใหประหยัดดอกเบี้ยที่ตองจายได
สินเช�่อบุคคล (Personal Loan)
จะเปนเงินกอนทีโ่ อนเขาบัญชีเมือ่ ไดรบั อนุมตั สิ นิ เชือ่ สวนบัตรกดเงินสดจะเปน
วงเงินที่สามารถเบิกถอนมาใช ซึ่งเมื่อกดเงินสดแลวจะถูกคิดดอกเบี้ยตั้งแต
วันแรก ทัง้ สองประเภทนีจ้ ะมีวธิ คี ดิ ดอกเบีย้ แบบลดตนลดดอก ดังนัน้ ควรชำระ
คางวดเพิ่มจากเดิม ยอดหนี้จะลดลงเร็วขึ้น หรือเมื่อมีเงินกอนใหนำเงินไป
จายหนี้เพิ่มจะทำใหประหยัดดอกเบี้ยได
หนี้บัตรเครดิต (Credit Card)
ขอดีของบัตรเครดิต คือมีระยะปลอดดอกเบี้ย หมายถึงระยะเวลาจากวันที่
เรารูดใชบัตรเครดิตถึงวันครบกำหนดชำระ ซึ่งจะมีระยะเวลาสูงสุดอยูที่ 45
วัน หากชำระหนี้สวนนี้เต็มจำนวนจะทำใหไมตองเสียดอกเบี้ย แตหากชำระ
ขั้นต่ำหรือชำระลาชาจะคิดดอกเบี้ยตั้งแตวันที่รูดซื้อสินคา ดังนั้นควรชำระ
ยอดคงคางเต็มจำนวน และตรงเวลา หากเปนการผอนชำระใหผอนมากกวา
ขัน้ ต่ำ หนีท้ ม่ี อี ยูก จ็ ะหมดเร็วขึน้ นอกจากนีย้ งั สามารถรวมหนีบ้ ตั รเครดิตเปน
หนี้กอนเดียว โดยเปลี่ยนจากหนี้บัตรเครดิตเปนสินเชื่อบุคคลที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ำกวาก็จะชวยลดภาระหนี้ลงได

หนี้นอกระบบ
เปนหนี้ที่ตองหลีกหนีใหไกลหาง เพราะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมาก
ดังนั้นหากเปนหนี้นอกระบบแลวควรขอสินเชื่อสวนบุคคลหรือสินเชื่อ
ชวยเหลือหนี้นอกระบบตามโครงการรัฐ การเปนหนี้ในระบบยังไงก็ดีกวา
การเปนหนีน้ อกระบบเพราะมีอตั ราดอกเบีย้ ทีถ่ กู กวานัน่ เอง นอกจากนีค้ ณ
ุ ยัง
สามารถติดตอศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม
(ศนธ.ยธ.) ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อรับคำปรึกษาทางดานกฎหมายกรณี
ไมไดรับความเปนธรรมจากปญหาหนี้นอกระบบ หรือกรณีถูกคุกคามจาก
การติดตามทวงถามหนี้
ทั้งนี้ ศูนยขอมูลการเงิน กบข. ไดจัดทำ “คูมือจัดการหนี้” เพื่อ
ใหความรูและแนวทางการจัดการหนี้ที่ถูกตอง โดยในคูมือจะมีตัวอยาง
ตั้งแตการบันทึกบัญชีรายจายและตัวอยางการบันทึกแจกแจงหนี้ ไปจนถึง
วิธีปองกันการเปนหนี้ สมาชิกสามารถดาวนโหลดเอกสารไดที่เว็บไซต กบข.
www.gpf.or.th หรือสามารถขอคำแนะนำแนวทางปลดหนี้เพิ่มเติมไดที่
ศูนยขอมูลการเงิน กบข. เพียงนัดหมายผาน My GPF Application เมนู
“นัดหมายบริการขอมูลการเงิน” หรืออีเมล fa@gpf.or.th
อยางไรก็ตามแมวา “หนี้” จะถือวาเปนปญหาที่หนักสุด ๆ
สำหรับเรื่องการเงิน โดยเฉพาะคนที่ตองแบกภาระหนี้สินเพียงลำพัง แต
เมื่อเปนหนี้แลว เราก็ตองยอมรับวาทางเดียวที่จะหลุด
จากปญหาหนี้คือตองรีบจัดการหนี้ และอยาลืมวา
เกราะปองกันที่ดีที่สุดที่จะทำใหเราหางไกลจาก
ภัยหนี้ นอกจากการออมอยางสม่ำเสมอแลว
นั่นก็คือการสรางวินัยทางการเงินที่ดีใหกับตัวเอง
และใชจายอยางพอเพียงตามกำลัง สุดทายการ
จัดการกับปญหาหนี้คงไมสามารถสำเร็จไดโดย
ใชเวลาแคขามคืน ขอเพียงเรามีความอดทน และ
ตั้งใจจริง ทุกปญหายอมมีทางแกและผานพน
ไปไดแนนอน ...

คอลัมนนม้ี รี างวัล!
สำหรับสมาช�ก 5 ทาน ที่แชรเร�่องราวและว�ธีการจัดหนี้ไดโดนใจกอง บก. มากที่สุด
รับไปเลยคูปองสวนลด Tesco Lotus มูลคา 100 บาท สามารถสงว�ธีจัดการหนี้ (ไมจำกัดความยาว)
มาไดที่อีเมล gpfmember@gmail.com พรอมแจง ช�่อ-นามสกุล ที่อยู และเบอรติดตอกลับ อยาลืมพ�มพ
รอรับ(หมดเขตร
ของรางวัลวสมสนุ
งตรงถึ
านทานไดเลย!
“รวมสนุกคอลัมนเร�่องจากปก ฉบับเดือนมิถุนายน 2563”
ก 17งบกรกฎาคม
2563 เทานั�น)

เง�นเกษียณยิ�งเพ��ม

เริ่มตนแค

1% ตอเดือน

หลายครั�งที่ในช�ว�ตเรา 'ความตั�งใจ
มันไมตรงกับ 'ความเปนจร�ง'
เช�อ่ วามีสมาช�ก กบข. จำนวนไมนอ ย ทีต่ ง�ั ใจวาเมือ่ เกษ�ยณอายุราชการ
แลวอยากมีเง�นกอนใหญ จ�งวางแผนวาจะออมเง�นใหไดทกุ เดือน แตใน
ช�ว�ตจร�งกลับทำไมได เพราะเมื่อไหรที่มีเง�นอยูกับตัว คนสวนใหญมัก
นำไปใชจายเสียหมดจนไมเหลือใหออม ที่ตั�งใจไวเลยไมไดทำสักที
ลองตัดใจ ‘บังคับตัวเองใหออมอัตโนมัติ’ โดยเฉพาะเมื่อโอกาสมาถึง
มีรายไดตอเดือนเพ��มข�้น สมมติวาสมาช�กไดปรับข�้นเง�นเดือนใหม 3%
ถาตัดเพ�ยง 1% แบงมา ‘ออมเพ�ม� ’ กับ กบข. เง�นออมสวนทีเ่ พ�ม� ข�น้ นัน�
จะเปนเง�นตนที่ถูกนำไปลงทุน เพ��มโอกาสสรางผลตอบแทนสะสม
ทีม่ ากกวา และดวยการลงทุนระยะยาวผาน กบข. เง�นออมของสมาช�ก
จะไดงอกเงยเพ�ม� มูลคาเร�วยิง� ข�น้

ตัวอยางจร�งจากอดีตสมาช�ก กบข.
พ.ต.ท.พงษ�ศักดิ์ พัตรภักดิ์
ขาราชการบำนาญ
อดีตอาจารย (สบ.3) กอจ.ศฝร.ภ.3

ออมเพ��มเร�่มไดเลย!

"ตอนเกษ�ยณ ผมไดเง�นกอน กบข. มาลานกวาบาท ผมซ�้อบาน
หลังที่ 2 ได เพราะเง�นกอนนี้ เปนความภูมิใจที่มีโอกาสไดจับ
เง�นลาน…

% ออมเพ��ม
เง�นเดือน

15,000
20,000
25,000
35,000
40,000

1%
150
200
250
350
400

ออมเพ�ม� ทำอยางไร?

2%
300
400
500
700
800

3%
450
600
750
1,050
1,200

แจงโดยตรงทีห่ นวยงานตนสังกัด โดยกรอก
แคออมเพ��ม 1% ก็ยังดี ดีกวาไมออมเลย ถาไมบังคับตัวเอง
แบบฟอรม (แบบ กบข. อพ. 001/1/2563)
หลังเกษ�ยณก็คงไมมีเง�นพอใช"
แจงออมเพ�ม� ผาน กบข. ไดหลายชองทาง
ระยะสัน� : ไดสทิ ธิล์ ดหยอนภาษ� สวนของเง�นสะสมทีน่ ำสงเขา
กองทุนไมเกิน 500,000 บาท สำหรับปภาษ�นน�ั ๆ
LINE กบข. @gpfcommunity
ระยะกลาง : สรางว�นยั ออมกอนใช หมดปญหาใชเง�นหมดกอนออม
เลือกเมนูออมเพ�ม�
ระยะยาว : แกแลวดี มีเง�นใชในวัยเกษ�ยณมากข�น้
My GPF Application เมนูออมเพ�ม�
www.gpf.or.th
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โดย ศูนยขอมูลการเง�น กบข.

ประกัน

สำหรับผูก ขู อสินเชือ่ บานหรือสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยยอมมีภาระใน
การผอนบานเปนระยะเวลานาน เพื่อปองกันความเสี่ยงจากเหตุการณ
ไมคาดฝนที่อาจเกิดขึ้นกับผูกูระหวางการผอนชำระ สถาบันการเงินจึงเสนอ
ใหผกู ทู ำประกันชีวติ เพือ่ คุม ครองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย เนือ่ งจากเปนการลดความ
เสีย่ งการผิดนัดชำระหนีข้ องผูก ู โดยสถาบันการเงินมักจะมีสว นลดดอกเบีย้ ให
กับผูกูที่ทำประกัน MRTA โดยอาจมีการปรับลดดอกเบี้ยเงินกูใหรอยละ
0.2 - 0.5 ตอป เพือ่ เปนแรงจูงใจใหผกู ตู ดั สินใจทำประกันชีวติ คุม ครองสินเชือ่
หลายคนอาจมองวาเบี้ยประกันที่ตองชำระนั้นเปนการเพิ่มภาระคาใชจาย
แตจริง ๆ แลวประกันคุม ครองสินเชือ่ หรือประกัน MRTA ชวยทำใหผกู มู น่ั ใจ
วาหากตองจากไปกอนวัยอันควร ภาระหนี้สินที่ไดกอไวจะไมทำใหคนใน
ครอบครัวตองเดือดรอน

ควรทำหร�อไม

MRTA คืออะไร ?

MRTA ยอมาจาก Mortgage Reducing Term Assurance คือ
รูปแบบประกันชีวิตเพื่อคุมครองสินเชื่อที่อยูอาศัย ซึ่งจะทำหนาที่จายชำระ
หนีส้ นิ ใหกบั สถาบันการเงินแทนผูก เู มือ่ ผูก เู สียชีวติ หรือทุพพลภาพ โดยคำวา
Reducing ซึ่งหมายถึง วงเงินความคุมครองของประกันรูปแบบนี้ จะทยอย
ลดลงสอดคลองกับยอดคงคางเงินกูท ล่ี ดลงเรือ่ ย ๆ จากการชำระหนีใ้ นแตละ
งวด และเมือ่ ประกัน MRTA ครบอายุสญ
ั ญามูลคาความคุม ครองก็จะหมดไป

MRTA มีประโยชนอยางไร ?

ประกันชีวติ ลักษณะนีอ้ อกแบบมาเพือ่ ชวยลดผลกระทบทางการเงิน
ที่มาพรอมกับหนี้สิน หากผูกูที่ไดทำประกัน MRTA ไวแลวไดเสียชีวิตลง
บริษัทประกันจะชำระหนี้สินใหกับสถาบันการเงินเจาหนี้ในวงเงินตามมูลคา
ความคุมครองที่มีอยู ณ เวลานั้น ในกรณีที่ความคุมครองของประกันสูงกวา
ยอดหนี้คงคาง เงินสวนที่เหลือจากการชำระหนี้นั้น จะตกเปนของทายาท
หรือผูร บั ผลประโยชนทก่ี ำหนดไวในกรมธรรม แตถา ผูก ผู อ นสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย
หมดกอนที่ความคุมครองตามกรมธรรม MRTA จะสิ้นสุดลง ผูกูสามารถ
เลือกรับเงินสดตามมูลคาเวนคืนจากบริษัทประกันได
ในกรณีทผ่ี กู ขู อเปลีย่ นสถาบันการเงินใหมระหวางการผอนชำระเงินกู
(Reﬁnance) ประกัน MRTA ทีเ่ คยทำไว ไมจำเปนตองเวนคืนกรมธรรม เพียงแค
แจงเปลีย่ นชือ่ ผูร บั ประโยชนเปนสถาบันการเงินเจาหนีใ้ หมซง่ึ จะชวยใหประหยัด
คาเบี้ยประกัน MRTA ไดมากกวาการตองทำประกัน MRTA ฉบับใหมที่ตอง
เปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันกำหนดไว
การทำประกัน MRTA นัน้ ไมจำเปนตองทำเต็มวงเงินหรือระยะเวลา
การกูเสมอไป สามารถเลือกวงเงินคุมครองและระยะเวลาคุมครองได ขึ้นอยู
กับการประเมินความเสีย่ งและความจำเปนของผูก ู ในสวนอัตราคาเบีย้ ประกัน
ขึน้ อยูก บั เพศ อายุ ระยะเวลาความคุม ครอง ยิง่ มีระยะเวลาคุม ครองยาวคาเบีย้
ประกันก็จะสูงขึน้ ตาม สำหรับการจายชำระคาเบีย้ ประกัน MRTA จะเปนการ
จายคาเบีย้ ประกันเพียงครัง้ เดียว ซึง่ สถาบันการเงินทีใ่ หกมู กั จะอนุมตั วิ งเงินกู
เพิม่ เติมใหกบั ผูก นู ำไปจายคาเบีย้ ประกัน โดยใหผอ นคาเบีย้ ประกันรวมไปกับคา
งวดการผอนสินเชื่อบาน นอกจากนี้หากผูกูทำประกัน MRTA ที่มีระยะเวลา
คุม ครองตัง้ แต 10 ปขน้ึ ไป สามารถนำเบีย้ ประกันชีวติ สวนนีม้ าลดหยอนภาษี
ไดอีกดวย

ใครควรทำประกัน MRTA ?

สำหรั บ ผู  ท ี ่ ค วรทำประกั น MRTA คื อ ผู  ท ี ่ เ ป น เสาหลั ก ของ
ครอบครัว เปนผูท ห่ี ารายไดหลักซึง่ เปนผูร บั ผิดชอบการผอนชำระสินเชือ่ บาน
ซึง่ จะเปนการปองกันภาระหนีส้ นิ ทีจ่ ะตกเปนของครอบครัว แตผทู ม่ี ที นุ ประกัน
ชีวิต ผูที่มีทรัพยสินมากเพียงพอตอการชำระหนี้ หรือคนโสดที่ไมมีคนใน
ครอบครัวทีต่ อ งรับภาระหนีต้ อ ก็ไมจำเปนทีต่ อ งทำประกัน MRTA เนือ่ งจาก
การขอสิ น เชื ่ อ เพื ่ อ ที ่ อ ยู  อ าศั ย นั ้ น ทางสถาบั น การเงิ น จะมี บ  า นหรื อ
อสังหาริมทรัพยเปนหลักทรัพยค้ำประกันอยูแลว
ทัง้ นีก้ ารทำประกัน MRTA ไมมผี ลตอการอนุมตั สิ นิ เชือ่ ของสถาบัน
การเงิน ซึ่งผูกูสามารถพิจารณาเลือกทำประกันโดยพิจารณาตามความเสี่ยง
และความสามารถในการชำระเบี้ยประกันไดตามความจำเปนของตนเอง
สำหรับสมาชิก กบข. ที่ตองการปรึกษาเรื่องประกันชีวิต หรือ
เงือ่ นไขสินเชือ่ ประเภทตาง ๆ สามารถนัดหมายศูนยขอ มูลการเงิน กบข. ไดที่
My GPF Application เมนู “นัดหมายบริการขอมูลการเงิน” หรืออีเมล
fa@gpf.or.th ...
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ลงทุนลงทุน

อัตราดอกเบี้ย MLR / MOR / MRR คืออะไร ? ตางกันอยางไร ?
ถาคุณกำลังจะตัดสินใจกูสินเช�่อจากสถาบันการเง�น โดยเฉพาะอยางยิ�ง สินเช�่อที่อยูอาศัย ขอใหคุณตั�งใจอานคอลัมนลงทุนลงทุนฉบับนี้
ใหดี เพราะเราจะมาบอกเลาเร�่องราวของอัตราดอกเบี้ย MLR MOR MRR วามันคืออะไร ? ตางกันอยางไร ? และทำไมถึงเกี่ยวของกับ
ผูขอสินเช�่อ
อยางแรกที่ตองทำความเขาใจคือ อัตราดอกเบี้ยเงินกูนั้นจะมีอยู 2 ประเภท ไดแก

1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate)
จะเปนอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไวเปนตัวเลขตายตัวตลอดอายุสัญญาเงินกู ไมมีการ
ปรับขึ้นหรือลงตามตนทุนของสถาบันการเงิน

2. อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate)

จะเปนอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามตนทุนของสถาบันการเงินในชวงระยะเวลา
ใดชวงระยะเวลาหนึ่ง แตละสถาบันการเงินจะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยใหม
อยูเสมอ ซึ่ง MLR MOR MRR ก็จะจัดอยูในประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวนั่นเอง
โดยมีความหมายตางกัน ดังนี้

MLR (Minimum Loan Rate)

คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกูที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจากลูกคารายใหญชั้นดี
มีหลักทรัพยคำ้ ประกันอยางเพียงพอ สวนใหญเปนสินเชือ่ ระยะยาว มีกำหนด
ระยะเวลาที่แนนอน เชน สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

MOR (Minimum Overdraft Rate)

คือ อัตราดอกเบีย้ เงินทีส่ ถาบันการเงินเรียกเก็บกรณีลกู คาเบิกเงินเกินบัญชี
โดยจะคิดดอกเบีย้ เฉพาะสวนของเงินตนทีเ่ บิกออกมาเทานัน้ เมือ่ ลูกคาชำระ
หนีด้ งั กลาวการคิดดอกเบีย้ จะหยุดลงทันที สวนใหญเปนลูกคารายใหญชน้ั ดี
เชนกัน แตเหมาะกับการกูระยะสั้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูง

MRR (Minimum Retail Rate)

คือ อัตราดอกเบีย้ เงินทีส่ ถาบันการเงินเรียกเก็บจากลูกคารายยอย เชน สินเชือ่
สวนบุคคล สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย สินเชือ่ บัตรเครดิต เปนตน
โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย MRR จะสูงกวา MOR และ อัตราดอกเบี้ย MOR
จะสูงกวา MLR ซึ่งสวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ย MRR และ MLR เปนตัว
สะทอนระดับความเสี่ยงที่ตางกันระหวางลูกคารายใหญและรายยอย

ผูข อสินเช�อ่

ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกกฎให
แตละสถาบันการเงินตองติดประกาศ
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อใหชัดเจน
อัตราดอกเบี้ยของแตละสถาบันการเงินจะไมเทากัน
เนือ่ งดวยตนทุนในการบริหารงานของแตสถาบันการเงิน
ไมเทากัน เชน ดอกเบี้ยเงินฝาก จำนวนเงินฝาก ฐานะ
เงินกองทุน อัตราสวนกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS
ratio) ปริมาณเงินสำรอง จำนวนหนี้เสีย และสภาพ
คลองของสถาบันการเงินนั้น ๆ

ควรรู

ลูกคาแตละคนอาจจะไดอัตราดอกเบี้ยในสัญญาเงินกู
ตางกัน ถึงแมจะเปนผลิตภัณฑสินเชื่อเดียวกัน หรือ
สถาบัน การเงิน เดียวกัน ขึ้น อยูกับการเงื่อ นไขการ
พิจารณาความเสี่ยง และคุณสมบัติของผูยื่นขอสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินนั้น ๆ
กอนที่จะตัดสินใจขอสินเชื่อ คุณควรหาขอมูลเปรียบเทียบ
อัตราดอกเบี้ยของแตละสถาบันการเงินใหไดเงื่อนไขที่ดี
และตรงกับความตองการของตนเองมากที่สุด เพื่อชวยให
สามารถบริหารจัดการหนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ ...
ขอบคุณขอมูลจาก : ธนาคารแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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กบข. ภูมิใจควา 5 รางวัล ระดับนานาชาติ
จากผลงานโดดเดนดานธรรมาภิบาล การลงทุนที่ยั�งยืน และการสื่อสารสมาช�ก
Best Pension Fund Governance Thailand 2019
Best Corporate Governance Company – Pension Fund – Thailand 2019

รางวัลแหงการเปนผูร�เร�่มและผลักดัน
Negative List Guideline กับ 32 นักลงทุนสถาบัน
ครั�งแรกในภูมิภาคเอเช�ย-แปซ�ฟ�ก

Best Pension Fund Management Company Thailand 2019
Best ESG Strategy (Thailand) กบข.

รางวัลแหงการลงทุนโดยคำนึงถึงปจจัย ESG
ยกระดับการลงทุนเพ�่อเปนกองทุนบำนาญที่ยั�งยืน

Best Pension Fund for Member Communications (ASEAN)

รางวัลแหงการยกระดับการสื่อสารและทุกบร�การภายใต
แนวคิด ‘สมาช�กคือศูนยกลาง’ ดวยการร�เร�่ม
GPF Community โดยเฉพาะ My GPF Application
ที่ใหบร�การสมาช�กแบบครบวงจรบนสมารทโฟน

กบข. ตอกย้ำความสำเร�จในการบร�หารจัดการองคกร การลงทุน และสื่อสารสมาช�ก
ดวยการควา 5 รางวัลสุดยอดดานธรรมาภิบาล บร�หารจัดการกองทุน การลงทุนทีย่ ง�ั ยืน และสือ่ สารสมาช�ก
จากสือ่ ดานการเง�นและการลงทุนของประเทศอังกฤษและประเทศฮองกง
นายวิทยั รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการ (กบข.) กลาววา กบข. รูส กึ เปนเกียรติทไ่ี ดรบั เลือกใหไดรบั รางวัล
ดังกลาว ทั้ง 5 รางวัลที่ กบข. ไดรับสะทอนความเชื่อมั่นจากสังคมภายนอก
ระดับภูมภิ าคและระดับโลก สงผลย้ำความรูส กึ ผูกพัน (Engagement) ภูมใิ จ
(Proud) และ มั่นใจ (Trust) ในองคกรจากทั้งคณะกรรมการ กบข. สมาชิก
กบข. และพนักงาน ทุกรางวัลที่ กบข. ไดรบั เปนทัง้ เครือ่ งยืนยันความสำเร็จใน
ความมุงมั่นทุมเทบริหารกองทุน และเปนความทาทายที่ กบข. ตองทำใหดี
ยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อทำลายสถิติความสำเร็จของตัวเอง”
สำหรับประเด็นสำคัญที่ทำให กบข. ไดรับรางวัลทั้ง 5 รางวัลนั้น
แยกเปนผลงานเดน 3 ดาน ดังนี้
ผลงานเดนดานธรรมาภิบาล ประกอบดวย การสรางกระแสตืน่ ตัว
ดานธรรมาภิบาลใหกับตลาดทุนไทยจากการที่ กบข. เปนผูริเริ่มและผลักดัน
การลงนามรวมกันในแนวปฏิบตั กิ ารระงับลงทุน (Negative List Guideline)
ระหวาง 32 นักลงทุนสถาบันในประเทศ ซึ่งไดรับการกลาวถึงวาเปนความ
รวมมือสำคัญครัง้ แรกในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟก ในขณะเดียวกัน กบข. เองยังได
รับการยกยองวาเปนองคกรที่เขมแข็งเรื่องธรรมาภิบาลสะทอนจากคะแนน
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA) ที่ กบข. มีคะแนนเปนอันดับ 1 ของหนวยงานประเภทกองทุนของรัฐ

ผลงานดานการลงทุนทีย่ ง่ั ยืน ประกอบไปดวย การจัดทำ ESG-focused portfolio สำหรับหุนไทย การปรับเพิ่มสัดสวนลงทุนไปยังสินทรัพย
ที่คำนึงปจจัยลงทุนเพื่อความยั่งยืน การนำปจจัยสิ่งแวดลอม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (Environment Social and Governance) มาเปนสวนหนึ่ง
ของการประเมินราคาสินทรัพยและกระบวนการตัดสินใจลงทุน การนำแนวทาง
บริหารการลงทุนเพือ่ ความยัง่ ยืนของ OECD และ PRI มาประยุกตใช โดย กบข.
มีเปาหมายตอเนื่องสำหรับป 2563 คือการทำใหพอรต กบข. มีเฉพาะหลัก
ทรัพยที่สอดคลองกับหลักเกณฑลงทุนที่ยั่งยืน (100% ESG Portfolio)
ผลงานสำคัญดานการสื่อสารสมาชิก กบข. ไดปฏิวัติรูปแบบการ
สื่อสารเขาสูดิจิทัล โดยมี My GPF App เปนแพลตฟอรมหลักในการสื่อสาร
และใหบริการครบวงจร (End-to-End) นับตัง้ แตวนั แรกเปนสมาชิกจนสิน้ สุด
สมาชิกภาพ ทำใหสมาชิกสามารถใชบริการสวนบุคคล (Personalized) ได
สะดวกรวดเร็วและเรียลไทม โดยในปทผ่ี า นมามีสมาชิกกดใชบริการตาง ๆ รวม
กันกวา 14 ลานครัง้ (เพิม่ ขึน้ กวารอยละ 535 เมือ่ เทียบกับป 2561) ซึง่ ถือวา
ประสบความสำเร็จมากหากเทียบกับจำนวนสมาชิกซึ่งมีเพียง 1.08 ลานคน

5 รางวัลระดับนานาชาติไดแก
1. Best Pension Fund Governance – Thailand 2019 จากCapital Finance International (United Kingdom)
2. Best Pension Fund Management Company Thailand 2019 จาก International Finance (United Kingdom)
3. Best Corporate Governance Company – Pension Fund – Thailand 2019 จาก International Finance (United Kingdom)
4. Best ESG Strategy (Thailand) จาก Asia Asset Management (Hong Kong)
5. Best Pension Fund for Member Communications (ASEAN) จาก Asia Asset Management (Hong Kong)
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กบข. จัดงานประชุมใหญ
ผูแทนสมาช�ก ประจำป 2563
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสครั�งแรก
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ผานมา กบข. ไดจัดงานประชุมใหญผูแทนสมาชิก
ประจำป 2563 ขึ้น โดยเปนครั้งแรกของการจัดประชุมผูแทนฯ แบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือ e-Meeting อยางเต็มรูปแบบ ภายใตมาตรการ
ปองกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมีผูแทนสมาชิก กบข.
จากหนวยงานตาง ๆ ทั่วประเทศเขารวมประชุมทั้งสิ้น 393 ทาน
โดยผูแทนฯ ไดรับทราบรายงานงบการเงิน และผลการดำเนินงานของ
กบข. ในป 2562 ซึ่งเปนปที่ กบข. ไดเดินหนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร
'สมาชิกคือศูนยกลาง' อยางเต็มรูปแบบ ทัง้ งานดานสมาชิก ทีไ่ ดยกระดับ
การบริการบนดิจิทัลแพลตฟอรม และงานดานลงทุนที่ กบข. ทำผล
ตอบแทนไดสูงถึงรอยละ 5.73 ซึ่งการดำเนินงานดังกลาวการันตีดวย
รางวัลมากมายทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รวมถึงการไดรับ
รางวัลรัฐบาลดิจิทัล
สำหรับรายละเอียดการประชุมฯ และขอมูลผลการดำเนินงานดานลงทุน
และบริการเพื่อสมาชิก กบข. ตลอดจนแผนยุท ธศาสตรป 2563
ทานสามารถติดตามอานไดใน รายงานประจำป 2562 และรายงาน
ของผูสอบบัญชีและงบการเงินป 2562 กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการ ทางเว็บไซต กบข. www.gpf.or.th เมนูรายงานผลการ
ดำเนินงาน

กบข.
สรางผลตอบแทน
ใหแกสมาช�กได
สูงถึงรอยละ

5.73

14

คง

จาก “วอรเรน บัฟเฟต”

ไมมีนักลงทุนคนไหนในโลกที่ไมรูจักวอรเรน บัฟเฟต มหาเศรษฐ�นักปราชญ
แหงโอมาฮาที่เคยข�้นเปนอันดับหนึ่งของโลกโดยความมั�งคั�งทั�งหมดมาจากการลงทุน
เพ�ยงอยางเดียว ประวัติช�ว�ตของวอรเรน บัฟเฟตเปนเร�่องที่นาสนใจเปนอยางมาก
เพราะความสำเร�จของเขาเต็มไปดวยความมานะพยายาม ช�ว�ตของเขาจ�งกลายเปน
ตำนานใหกับผูที่มีความฝนในใจวา“ทุกคนก็สามารถเข�ยนเสนทางช�ว�ตและอนาคต
ของตัวเองได” เพราะแมแตมหาเศรษฐ�อันดับหนึ่งของโลกก็เร�่มตนปาฏิหาร�ยของช�ว�ต
ดวยการปนจักรยานสงหนังสือพ�มพ มาดูกันวาแนวคิดที่ถายทอดออกมาเปน
วาทะเด็ด ๆ ที่นาสนใจของเขามีอะไรบาง

1. จงอยาออมเทาที่เงินเหลือจากการใชจาย แตจงใชจายเทาที่เงินเหลือจากการออม
2. ถาคุณมัวแตซื้อของที่ไมจำเปน ในไมชาคุณอาจตองขายของที่จำเปน
3. อยาทดสอบความลึกของแมน้ำดวยขาทั้งคูพรอมๆ กัน (หมายความวา อยาทำอะไรเสี่ยงเกินตัว)
4. ความเสี่ยงมาจากการที่คุณไมรูวาตัวเองวากำลังทำอะไรอยู
5. บุคคลที่ดีที่สุดในประเทศนี้ไมไดสรางฐานะมาจากพอรตฟอลิโอที่ประกอบดวยบริษัท 50 บริษัท
แตพวกเขาสรางฐานะขึ้นไดดวยการเสาะหาธุรกิจที่แสนวิเศษเพียงธุรกิจเดียวเทา�ั้น
6. อาจตองใชเวลาถึง 20 ป ในการสรางชื่อเสียง แตใชเวลาเพียงแค 5 นาทีในการทำลายมันลง
ถาคุณคิดไดอยางนี้ การกระทำของคุณจะแตกตางไปจากเดิม (หมายความวา ตองไมประมาท
ในการตัดสินใจทำสิ่งตางๆ)
7. ผมจะไมพยายามกระโดดขามรั้วที่มีความสูง 7 ฟุต แตผมจะมองไปรอบๆ
แลวหาที่ที่รั้วสูงแค 1 ฟุต ซึ่งผมสามารถขามมันไดอยางสบายๆ (หมายความวา ...
เขาจะไมทำอะไรที่เสี่ยงเกินตัว)
หวังวาแนวคิดเขาจะเปนแรงบันดาลใจใหกับคุณ …

ขอบคุณขอมูลจาก : goodlifeupdate.com รูปภาพจาก: csq.com
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เคล็ดลับปลดหนี้
แกดวงสำหรับผูท ก่ี ารเงินติดขัด
ใคร

ทีป่ ระสบกับปญหาการเง�นไมวา จะเปน ปญหาหนีส้ นิ การเง�นฝดเคือง เก็บเง�นไมอยู รายจายมากกวารายรับ
และปญหาทางการเง�นอืน่ ๆ อีกสารพัด เดือนนีค้ อลัมน Check Now มีเคล็ดลับดี ๆ จากซ�นแสปงมาฝาก เปนว�ธกี ารงาย ๆ
ที่สามารถทำใหดวงการเง�นของคุณดีข�้น โดยคุณอาจจะคาดไมถึงวามันงายขนาดนี้เลยเหรอ!

1. นำเงินเก็บไปชำระหนีส้ งฆ

ทุกวันตอนเชากอนออกจากบานใหหยอดเงินใสกระปุกออมสิน จะเปนเหรียญบาท เหรียญสองบาท เหรียญหาบาท
หรือเหรียญสิบบาทก็ได แตในการหยอดจะตองเปนเหรียญประเภทเดียวกัน เชน ถาหยอดเหรียญสิบบาท ก็ตอ งเปน
เหรียญสิบบาททุกวัน จนครบ 3 เดือน กอนหยอดใหกำเหรียญเอาไวในมือแลวอธิษฐานวา “ขอใหเงินนี้พอกพูน
เปนแสนเทา ลานเทาตลอดไป” เมือ่ ครบ 3 เดือนใหนำเงินสะสมนีไ้ ปชำระหนีส้ งฆดว ยการนำไปหยอดตูบริจาคคาน้ำ
คาไฟของวัดตาง ๆ ตั้งแต 1 วัด ไปจนถึง 9 วัด หรือนำไปรวมบุญสรางพระพุทธรูปที่มีหนาตักตั้งแต 4 ศอกขึ้นไป
ถาสามารถปดทองได ก็จะยิ่งทำใหชำระหนี้สงฆไดมาก โดยกอนทำบุญใหอธิษฐานวา “ขาพเจา ชื่อ-นามสกุล
ขอนำเงินนี้มาชำระหนี้ที่ติดคางทานเจานายเวรทั้งหมดสิ้น เพื่อใหหนี้ทั้งหลายหมดสิ้นไปนับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ดวยเถิด สาธุ”

งบาน และทีท่ ำงาน ใหมี
2. ตกแต
ความโปรงโลง สะดวกสบาย และสะอาด
เพราะความโปรงโลงจะทำใหการใชชีวิตคลอง
ตัว รวมไปถึงกระแสตาง ๆ ก็จะมีความลื่นไหล
อยางคลองตัวเชนกัน และความสะอาดจะทำให
สุขภาพกาย และสุขภาพของเราดีขน้ึ ดวยเชนกัน

3.เปลีและถูย่ นกระเป
าสตางคใหใหมอยูเ สมอ
กโ�ลกกับดวงชะตา
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ทุกครัง้ ทีไ่ ดเงินกอนเอาเงินใสกระเปาใหสวดบท
เรียกทรัพย “โอม มานี ธนัง จงมา” 3 จบ แลว
คอยเอาเงินใสกระเปาสตางค กอนเอาไปใช เพือ่
ใหกระเปาดึงดูดเงินเหลานั้นมาใหเราอีก และ
สำหรับคนรุนใหมที่นิยมการโอนเงินผานบัญชี
ทุกครั้งที่มีการแจงเตือนเงินเขาบัญชีก็ใหเราสวด
บทเรียกทรัพยเชนกัน

4.นำน้การเงิำดืนม่ ตจากธนาคาร
หรือแหลง
างๆ �าผสมนํา้ ดืม่ ทีบ่ า น
การกดน้ำดื่มจากธนาคาร หรือแหลงการเงินตาง ๆ มาไวดื่มกินที่บาน เพราะสถานที่เหลานี้
คือ สถานที่ที่มีการไหลเวียนของกระแสการเงินเปนจำนวนมาก และตลอดเวลา ซึง่ ตามหลักฮวง
จุย สัง่ ได ธาตุนำ้ คือ ตัวแทนของการเงิน และการลืน่ ไหล ดังนัน้ การนำน้ำดืม่ จากสถานทีเ่ หลานัน้
มาผสมไวในถังน้ำดืม่ หรือใสไวในเครือ่ งกรองน้ำก็ได ก็จะเปนการเติมความมัง่ คัง่ ใหกบั ตัวเรา และ
สมาชิกในครอบครัวดวยเชนกัน วิธีการนี้จะทำบอยแคไหนก็ได

โทรศัพท หรือทะเบียนรถ
5. เปลีใหไดย่ นเบอร
ผลรวมทีด่ งึ ดูดดานการเงินโดยเฉพาะ
โดยการนำตัวเลขทุกตัวของเบอรโทรศัพท หรือทะเบียนรถ
(ถามีตัวเลขหนาตัวอักษรใหนำมารวมดวย) มารวมกันใหเหลือเพียงเลขหลักเดียว
คือ 1-9 สำหรับผลรวมที่ดึงดูดการเงินตามวันเกิด (ตัวเลขในวงเล็บ) คือ วัน
อาทิตย (4), วันจันทร (2), วันอังคาร (5), วันพุธ (8), วันพฤหัสบดี (6), วันศุกร
(1) วันเสาร (3)

6. ใหอาหาร หรือปลอยชีวติ สัตว

การทำบุญดวยการใหชีวิต ไมวาจะเปนสัตวเล็ก หรือสัตวใหญก็ไดบุญเทากัน ใหทำ
ตามกำลังทรัพยของตัวเราเอง อยาใหการทำบุญเปนการเพิ่มทุกข อานิสงสจากการ
ใหชีวิตสัตวนั้น จะสงผลใหเรามีชีวิตที่ยืนยาว การงานราบรื่น การเงินคลองตัว การ
คาขายเจริญรุงเรือง และขจัดอุปสรรคตาง ๆ ที่จะเขามาในชีวิต

อยางไรก็ตามอยาลืมวาสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำใหเราไมเปนหนี้ และมีเงินใชอยางไมเดือดรอน นั่นคือ...
ความขยัน รูจักเก็บออม และมีความพอเพียง ...
ขอบคุณขอมูลจาก: horoscope.trueid.net
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เร�่องทายเลม

มีเง�นสักกอน

ควรโปะหนี้ หร�อ ลงทุน

คง

เคยมีคำถามในใจวา
“หากมีเง�นเขามาสักกอนหนึ่งจะนำไปใช
อะไรกอน ระหวางโปะหนี้ หร�อลงทุน”
เพราะไมวาจะเลือกทางใดก็เปนประโยชน
ตอตนเอง แลวจะตัดสินใจอยางไร มาดู
คำแนะนำกัน

มีเง�นสำรองเผื่อฉุกเฉินหร�อยัง
กอนตัดสินใจจะนำเงินไปโปะหนีห้ รือลงทุน
ควรตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของตนเอง
กอนวา มีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินหรือไม เพราะ
ความสำคัญของเงินสำรองเผือ่ ฉุกเฉิน คือ เงิน
ทีเ่ ตรียมไวใชจา ยหากเกิดเหตุการณทไ่ี มคาดคิด
เชน การเจ็บปวย การรักษาพยาบาล หรือ
ตกงานทำใหขาดรายได โดยปกติแลวทุกคน
ควรมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินไวประมาณ 3 - 6
เทาของคาใชจายในแตละเดือน ดังนั้น ถายัง
ไมมเี งินกอนนี้ ควรเริ่มเก็บเงินสำรองกอนที่
จะนำไปโปะหนีห้ รือลงทุน สวนผูท ม่ี กี ารกันเงิน
สำรองเอาไวแลว มาดูคำแนะนำตอไป

1. นำเง�นมาโปะหนี้

สำหรับหนี้บาน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยูท่ี
ประมาณรอยละ 6 – 7 ตอป โดยกอนตัดสินใจ
โปะหนี้บาน ควรถามตนเองวา สามารถหา
ช อ งทางลงทุ น แล ว ได ผ ลตอบแทนมากกว า
รอยละ 6 – 7 ตอปหรือไม ถาหาผลตอบแทน
ไดมากกวาอัตราดอกเบี้ยที่จาย ควรนำเงินไป
ลงทุน แตถาหาผลตอบแทนไดต่ำกวา ควรโปะ
หนี้กอน เพราะนอกจากจะประหยัดดอกเบี้ย
แลว ยังผอนบานหมดไดเร็วขึ้นอีกดวย

• การคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอก
หนี้ประเภทนี้ หมายถึง เมื่อผอนชำระเงิน
ในแตละงวด ทำใหเงินตนลดลง ดอกเบีย้ ทีเ่ รียก
เก็บก็จะลดลงตามไปดวย เชน หนี้บัตรเครดิต
บั ต รกดเงิ น สด สิ น เชื ่ อ ส ว นบุ ค คล หนี ้ บ  า น
เปนตน
โดยอัตราดอกเบีย้ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด
สินเชือ่ สวนบุคคล จะอยูท ร่ี อ ยละ 18 – 20 ตอป
ดังนัน้ หากมีเงินกอน ควรนำไปโปะหนีป้ ระเภท
นีเ้ ปนอันดับแรก เพราะจะชวยลดภาระคาใชจา ย
เรื่องดอกเบี้ยลงได

• การคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
การคิดอัตราดอกเบี้ยรูปแบบนี้ สวนใหญ
จะเปนหนี้รถ โดยสถาบันการเงินจะคิดคำนวณ
ดอกเบี้ยจากเงินตนทั้งกอน แลวนำดอกเบี้ยทั้ง
กอนมากระจายเปนจำนวนเงินที่ตองผอนชำระ
ในแตละงวดพรอมกับเงินตน แปลวา ถึงแมจะ
มีการผอนเงินตนในแตละงวด ดอกเบี้ยที่จายก็
ยังเทาเดิม ดังนั้น อาจไมจำเปนตองโปะหนี้
เพราะไมวาจะโปะหนี้เพิ่มเทาไรหรือเร็วขึ้นแค
ไหน ก็ไมไดชวยใหภาระหนี้ลดลง

ควรตรวจสอบก อ นว า เงิ น ก อ นที ่ ม ี น ั ้ น
สามารถโปะหนีไ้ ดทง้ั หมดหรือไม คำแนะนำ คือ
ถามีเงินเพียงพอ ควรโปะหนี้ใหหมด เพื่อจะได
ปลดหนีแ้ ละไมตอ งมีภาระจายดอกเบีย้ อีกตอไป
แตถาโปะหนี้ไดเพียงบางสวน ก็ตองชั่งน้ำหนัก
กอนวาคุมคาหรือไม โดยพิจารณาจากการคิด
อัตราดอกเบีย้ ของสถาบันการเงินวาเปนอยางไร
ซึ่งมีรูปแบบ ดังนี้
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2. นำเง�นกอนไปลงทุน

กอนจะนำเงินไปลงทุน สิง่ สำคัญทีส่ ดุ คือ ตอง
รูจักประเภทของการลงทุนและชองทางการ
ลงทุนเพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาอัตรา
ดอกเบี้ยที่จายอยู โดยแบงประเภทได ดังนี้

• ฝากเง�นกับธนาคาร

ซึ่งเปนชองทางเก็บเงินที่งาย และปลอดภัย
ขอดี มีความเสี่ยงต่ำมาก สะดวก
สามารถฝากถอนไดตลอดเวลา
ขอเสีย ผลตอบแทนต่ำ

• ลงทุนในตราสารหนี้

ผูลงทุนมีสถานะเปน “เจาหนี้” ผูออก
ตราสารมีสถานะเปน “ลูกหนี้” โดยผูลงทุนจะ
ไดรับผลตอบแทนในรูปของ “ดอกเบี้ย” อยาง
สม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนดไว และไดรับ
“เงินตน” คืนเมื่อครบกำหนดอายุไถถอน โดย
ตราสารหนีท้ ส่ี ามารถลงทุนไดทว่ั ไป เชน ตัว๋ เงิน
คลัง พันธบัตรรัฐบาล และหุนกูเอกชน
ขอดี ความเสี่ยงคอนขางต่ำถึงต่ำมาก
ใหผลตอบแทนที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก
ขอเสีย ผลตอบแทนที่ไดรับอาจต่ำกวา
ดอกเบี้ยที่จายเปนประจำ

• ลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนรวมมีหลากหลายประเภท ดังนั้น
ควรศึกษานโยบายการลงทุนใหสอดคลองกับ
ระดับความเสีย่ งทีต่ นเองยอมรับได กอนตัดสินใจ
ลงทุน
ข อ ดี มี ผ ู  เชี ่ ย วชาญด า นการลงทุ น
(ผูจัดการกองทุน) คอยดูแลเงินลงทุน
ใหซอ้ื ขายไดงา ย ผลกำไรทีไ่ ดไมตอ งเสีย
ภาษี และกองทุนบางประเภทสามารถ
นำไปลดหยอนภาษีได เชน กองทุนรวม
เพือ่ การออม (SSF) และกองทุนรวมเพือ่
การเลี้ยงชีพ (RMF)
ขอเสีย อาจขาดทุนจากราคากองทุนที่
ลดต่ำลง การจายปนผลไมตายตัว ขึน้ อยู
กับผลการดำเนินงานของกองทุนนั้น

• การลงทุนในหุน

หุน คือ ตราสารที่ผูถือหุนมีสวนรวมเปน
เจาของกิจการ ตามสัดสวนมูลคาของหุนที่ถือ
ครอง แบงออกเปนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ์
ขอดี ผลตอบแทนสูงในระยะยาว ไดรับ
สวนแบงกำไรในรูปของเงินปนผล ไดรับ
กำไรจากการขายหุน ซึ่งกำไรจากการ
ขายหุนจะไดรับการยกเวนภาษีอีกดวย
ขอเสีย มีความเสี่ยงสูง ผูลงทุนอาจ
ขาดทุนจากการขายหุน มีการจายปนผล
ไมตายตัวขึ้นอยูกับผลประกอบการของ
บริษทั ทีเ่ ขาไปถือหุน ดังนัน้ ควรมีความรู
และศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน
เมื่อพิจารณาและมั่นใจวา หากนำเงิน
ไปลงทุนจะไดรบั ผลตอบแทนทีส่ งู กวาดอกเบีย้
ที่ตองจาย ประกอบกับมีความรู ความเขาใจ
อยางถองแทในการลงทุนแลว ก็ควรนำเงินไป
ลงทุน แตถายังไมมีชองทางการลงทุน และ
อยูในชวงศึกษาเรื่องการลงทุน ควรนำเงินไป
โปะหนี้กอน
ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาวาจะนำ
เงินไปโปะหนี้หรือลงทุน ขึ้นอยูกับสุขภาพ
ทางการเงิ น เช น มี เ งิ น สำรองเผื ่ อ ฉุ ก เฉิ น
เพียงพอ จากนั้นจึงพิจารณาถึงขอดี ขอเสีย
เพื ่ อ ให ไ ด ร ั บ ประโยชนสูงสุด
หมายเหตุ: บทความนีเ้ พือ่ ใชสำหรับศึกษา
เบื้องตนเทานั้น มิไดมีเจตนาในการชี้นำการ
ลงทุนแตอยางใด ผูลงทุนควรศึกษาขอมูล
เพิ่มเติมกอนตัดสินใจลงทุน ...

