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ใหม! คอรสเร�ยนออนไลนเพ�่อสมาช�ก กบข.
อยูที่ไหนก็เติมเต็มความรูได พรอมใหบร�การแลววันนี้…
รวมชองทาง
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มาเตร�ยมตัวถูกลอตเตอร�่
อยางมีสติไวลวงหนากันเถอะ!
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JAN 2022
สวัสดีปใ หม 2565 วารสาร กบข. ขอสงความสุข
ถึงสมาชิกทุกทานใหมสี ขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงปราศจากโรคภัย และ
เต็มไปดวยความสุขตลอดป... สำหรับปนี้ วารสาร กบข.
ยังคงทำหนาทีเ่ ปนสือ่ กลางในการเผยแพรขา วสาร และสาระ
ความรูด ๆี ตลอดจนเติมเต็มทุกประสบการณของการใหบริการ
แกสมาชิกที่จะพัฒนาตอไปอยางไมหยุดนิ่ง
ขอเริ่มตนปนี้ดวยของขวัญชิ้นพิเศษเพื่อสมาชิก
กับบริการใหมลาสุด GPF e-Learning คอรสเรียนออนไลน
กบข. ทีจ่ ะมาเติมเต็มความรูใ หกบั สมาชิกทุกทีท่ กุ เวลา ดวย
เนือ้ หาหลักสูตรทีร่ วบรวมสาระความรูท างการเงินการลงทุน
การวางแผนเพื ่ อ การเกษี ย ณ และความรู  เ กี ่ ย วกั บ สิ ท ธิ
ประโยชนของสมาชิก ไปจนถึงหลักสูตรฝกอาชีพเพื่อหา
รายไดเสริม และอื่นๆ อีกมากมายที่จะทยอยมาเพิ่มเติม
ใหสามารถเลือกเรียนไดตามตองการ โดยไมมีคาใชจาย
ใดๆ นอกจากนี้ ในแตละคอลัมนยังมีเนื้อหาชวนคิด
เพื่อเปนแนวทางไปสูเปาหมายของความสุขทั้งในชีวิตวันนี้
และชีวิตหลังเกษียณ
แลวมาติดตามสิ่งใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดปนี้
ไปพรอมกัน...

ส�นเชื่อเพ�่อคนมีรถ
แบบไหนเหมาะกับคุณ

กองบรรณาธิการ

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

นันทนภัส จันทเสร�นนท
พ�รทัศน ชัยอภินันทิมา
ว�รญา พ�สุทธิ์พ�บูลวงศ
ประภาวรรณ ทองไข
กัญญา ศิร�วราดร
ชนษ�ชนก อยูชมวงษ�
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รวมชองทาง
รับใบแจงยอดเง�น กบข.
รวมชองทาง
รับใบแจงยอดเง�น กบข.
ฉบับ

ที่แลวเราไดรูจักขอดีของการลงทะเบียนรับใบแจงยอดเง�น กบข. ในรูปแบบ e-statement กันไปแลว สำหรับ
สมาช�กที่ลงทะเบียนขอรับ e-Statement ไวแลวนั�น แนนอนวาคุณจะไดรับกอนใครในทุกๆ ชองทาง เร�่มตั�งแตวันที่ 20 มกราคม
2565 นี้ ผานทาง e-Mail และยังไดรบั บร�การแจงเตือนบน LINE กบข. แอป กบข. ทีช่ อ่� วา My GPF Application และ SMS อีกดวย
สำหรับสมาชิกที่ไมไดลงทะเบียนขอรับใบแจงยอดเงิน กบข. ในรูปแบบ e-statement ไว คุณจะไดรับใบแจงยอดในรูปแบบกระดาษผาน
หนวยงานตนสังกัด และยังสามารถดาวนโหลดสำเนาใบแจงยอดเงินไดดว ยตนเองผานทุกชองทางออนไลน ไดตง้ั แตวนั ที่ 24 มกราคม 2565 เปนตนไป
ที่ LINE กบข. My GPF Application หรือ ใชบริการผาน My GPF Website ก็สะดวกรวดเร็วทุกชองทาง

ชองทางพ�เศษ รวดเร�วกวาใคร สำหรับสมาช�กที่ลงทะเบียนขอรับ

อีเมล

e-statement จะไดรับตั�งแตวันที่
20 มกราคม 2565 เปนตนไป

ว�ธีการรับ
กบข. จะจัดสงใบแจงยอดไปใหที่อีเมลของสมาชิกตาม
ขอมูลการลงทะเบียน ตั้งแตวันที่ 20 ม.ค. 2565 หาก
สมาชิกไมพบในกลองขอความ อีเมลอาจถูกกีดกันเปน
อีเมลในกลองขยะ หรือสแปม นอกจากนี้ยังสามารถ
ดาวนโหลดไดงาย ๆ ผานบริการแจงเตือนพิเศษจาก
LINE กบข. My GPF Application และ SMS

ชองทาง Offline สำหรับสมาช�กที่ไมไดลงทะเบียนขอรับ e-statement
จะไดรับในชวงปลายเดือนมกราคม 2565 เปนตนไป

หนวยงาน
ตนสังกัด

ว�ธีการรับ
สมาชิกจะไดรับเอกสารใบแจงยอดเงินผานหนวยงานตน
สังกัดในชวงปลายเดือนมกราคม 2565 เปนตนไป ตามที่
ระบบขนสงไดทยอยจัดสงให

เตร�ยมตัวรอรับ…
และเลือกใชบร�การตามชองทางทีส่ ะดวกกันไดเลย!

ชองทาง Online เปดใหบร�การสมาช�กทุกคน

ตั�งแต 24 มกราคม 2565 เปนตนไป

LINE กบข.

(กรณีเขาผานมือถือ)

My GPF
Application

(กรณีเขาผานมือถือ)

My GPF
Website

(กรณีเขาผานคอมพ�วเตอร)

ว�ธีการรับ
สำหรับสมาชิกที่ไมมีแอป กบข. ยังมีอีกหนึ่งชองทาง
ใหสมาชิกสามารถดาวนโหลดใบแจงยอดเงินไดงายๆ
ผาน LINE ที่ @gpfcommunity เมนู ดาวนโหลด
ใบแจงยอดเงิน แถมชองทางนี้ยังสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับแอดมินไดตั้งแต 8 โมงเชาถึง 2 ทุม อีกดวย

ว�ธีการรับ
สำหรับสมาชิกที่มีแอป กบข. อยูแลว หรือสนใจรับ
ผานชองทางนี้สามารถเขาไปดาวนโหลดเอกสารใบแจง
ยอดที่เมนู “บัญชีของฉัน” และเลือก “ดาวนโหลด /
e-Statement”

ว�ธีการรับ
เปนอีกหนึ่งชองทางบริการของ กบข. บนเว็บไซด
mygpf.gpf.or.th หลังจากกดเขาไปและลงทะเบียน
เขาใชงานแลวก็สามารถเขาไปดาวนโหลดเอกสาร
ใบแจงยอดที่เมนู “บัญชีของฉัน” และเลือก
“ขอสำเนาใบแจงยอด” ไดเลย
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ใหม! คอรสเร�ยนออนไลนเพ�่อสมาช�ก กบข.
อยูที่ไหนก็เติมเต็มความรูได พรอมใหบร�การแลววันนี้…

นับ

เปนการตอกยํา้ วาเปนอีกกาวสำคัญของ กบข. ในการเปลีย่ นผานเขาสูย คุ ดิจท� ลั อยางเต็มรูปแบบ โดยการยกระดับ
การใหบร�การที่ทันสมัยดวยการเพ��มชองทางการเร�ยนรูผานแพลตฟอรม GPF e-Learning ที่มีช�่อวา “หลักสูตรออนไลน”
เพ�่อใหสมาช�กไดมีชองทางการเร�ยนรูใหมๆ ที่สามารถเร�ยนรูไดทุกที่ทุกเวลาที่สะดวก สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สมาช�กในยุคดิจท� ลั
การนำแพลตฟอรม GPF e-Learning มาใช ทำใหสมาชิกไมจำเปนตองเดินทางมาอบรมหรือสัมมนาพรอมกัน ถือเปนการลดขอจำกัด
ทางกายภาพที่เกิดจากการเรียนรูในรูปแบบเดิม แมกอนหนานี้จะมีการปรับรูปแบบอบรมจากออฟไลนเปนออนไลนผานระบบ Zoom Meeting
ที่ชวยเพิ่มความสะดวกใหสมาชิกไมตองเดินทาง แตก็มีขอจำกัดเรื่องชวงวันและเวลาในการเขาอบรมออนไลน
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กบข. จึงไดเพิม่ ความสะดวกมากขึน้ ดวยการสรางแพลตฟอรม GPF e-Learning
เพื่อชวยลดขอจำกัดตางๆ เพิ่มโอกาสการเขาถึงองคความรูและเพิ่มโอกาสในการเขาถึงการ
บริการตางๆ ของ กบข. ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยสามารถเขามาเรียนรูด ว ยตัวเอง
ผาน LINE กบข. My GPF Application และ My GPF Website ไดทั้งในมือถือ แทปเลต
โน็ตบุค และคอมพิวเตอร เลือกเรียนหัวขอที่สนใจ เรียนรูไดทุกที่ทุกเวลาที่สมาชิกสะดวก
และดูซ้ำไดหลายรอบตามที่ตองการ นอกจากนี้บางหลักสูตรยังสามารถขอรับวุฒิบัตรจาก
กบข. ไดอีกดวย
โดยหลักสูตรออนไลนนี้จะรวบรวมสาระความรูหลากหลาย เพื่อตอบโจทยความ
ตองการทีส่ มาชิกอยากรู ไมวา จะเปนความรูเ กีย่ วกับ กบข. สิทธิประโยชนทจ่ี ะไดรบั สำหรับ
การเปนสมาชิก กบข. ความรูทางการเงินและการลงทุน การวางแผนเพื่อการเกษียณ
การหารายไดเสริม และอื่นๆ อีกมากมาย โดยไมมีคาใชจายใดๆ

ปจจุบันหลักสูตรออนไลนแบงหมวดเนื้อหาความรูออกเปน 4 หมวด ดังนี้

1 GPF Learn & Quiz
เปนการเรียนรูเ กีย่ วกับสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิก กบข. ในรูปแบบ Motion Graphic
สั้นๆ ปจจุบันมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร “รูจัก กบข. และสิทธิประโยชนสมาชิก” และ
หลักสูตร “เทคนิคทวีคา เงินออมกับ กบข.” ซึง่ แตละหลักสูตรจะมีบทเรียนยอยๆ โดยแตละบท
ใชเวลาประมาณ 1-3 นาที พรอมทำ Quiz ทายบท เพื่อทบทวนและเพิ่มความเขาใจ

2 GPF Class
เปนการรวบรวมการจัดอบรมออนไลน ในหลักสูตรตางๆ ที่ กบข. เคยจัดอบรมไปแลว โดย
บันทึกเปน VDO ใหสามารถเรียนรูย อ นหลัง เชน หลักสูตร “เปนสมาชิก กบข. แลวไดอะไร”
หลักสูตร “รูจัก กบข. เริ่มตนออมเตรียมพรอมลงทุน” หรือ หลักสูตร“เลือกแผนใหได
ผลตอบแทนทีถ่ กู ใจตองเขาใจสินทรัพยลงทุน” เปนตน เพือ่ ใหสมาชิกทีเ่ คยลงทะเบียนเขาอบรม
แตไมสะดวกเขาอบรมออนไลนตามวันและเวลาที่กำหนดใหสามารถเขาอบรมยอนหลังได
หรือสมาชิกที่พลาดขาวสารและไมไดลงทะเบียนมากอน หากสนใจก็สามารถเขาเรียนรูหรือ
รับชมยอนหลังไดเชนกัน

3 GPF Exclusive Class
เปนหลักสูตรที่รวบรวมสาระความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ ของ กบข.
ภายใตคอนเซ็ปต “เสริมทักษะ สรางรายได” โดยผูเ รียนสามารถนำความรูท ไ่ี ดไปปรับใชใน
ชีวิตประจำวัน สรางโอกาสมีรายไดเสริมหรือตอยอดธุรกิจของตนเองได

4 GPF Financial Class
เปนหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อใหความรูครอบคลุมทุกเรื่องการเงิน เชน หลักสูตร “บริหารเงินดี ชีวีมีสุข” เพื่อใหสมาชิกสามารถบริหารเงินใหไดตามเปาหมาย
ตางๆ ที่ตองการ เพิ่มความมั่งคั่งทั้งในวันนี้ตลอดจนชีวิตหลังเกษียณ ซึ่งสมาชิกจะไดทั้งความรูและยังไดรับวุฒิบัตรจาก กบข. อีกดวย สำหรับขาราชการครูยัง
สามารถนำชั่วโมงการเขาเรียนไปนับชั่วโมงเพื่อประกอบวิทยฐานะได ซึ่งปจจุบันอยูในชวงดำเนินการขออนุมัติหลักสูตรและกำลังจะเปดใหบริการเร็วๆ นี้
สมาชิกที่สนใจสามารถเรียนรูไดสะดวกทุกที่ทุกเวลา เลือกหลักสูตรที่สนใจโดยไมจำเปนตองเรียนรูใหจบในครั้งเดียว สามารถเรียนตอครั้งหนาหรือ
เรียนซ้ำไดตามตองการ โดยวิธกี ารเขาใชงานงายๆ เพียงเลือกกดเขาไดจาก 3 ชองทางของ กบข. คือ LINE กบข. My GPF Application และ My GPF Website
โดยเลือกชองทางที่สมาชิกสะดวก แลวไปที่เมนู "หลักสูตรออนไลน" เพียงแคนี้สมาชิกก็สามารถเริ่มลงทะเบียนและเติมเต็มความรูไดตามตองการ ...
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Money Buddy

โดย ศูนย ใหคำปร�กษาทางการเง�น

มาเตร�ยมตัวถูกลอตเตอร�่อยางมีสติ
ไวลวงหนากันเถอะ!
หากวันหนึ่งคุณโชคดีถูกลอตเตอรร�่หลักลาน จะมีสติใช
เง�นอยางไรใหงอกเงยและเหลือใชไปไดนานๆ นีอ่ าจเปนคำถามในใจ
ใครหลายคนที่กลับมาคิดทบทวนในวันที่สายไป เพราะนาเสียดาย
ทีม่ เี ง�นใชไดไมนานก็หมดไปโดยไมทนั รูต วั คอลัมนนเ้ี ลยอยากชวน
สมาช�กมาเตร�ยมตัวถูกลอตเตอร�่ อยางมีสติไวลวงหนา เผื่อวา
วันหนึ่งโชคดีเปนของคุณ จะไดรูทันว�ธีใชเง�นโดยไมหลงทาง
เพราะทุกคนมีความฝน...ไมวา ใครๆ ก็ฝน อยากเปนเศรษฐี เพราะ
จะไดมอี สิ รภาพทางการเงิน มีกนิ มีใชโดยไมขดั สน วิธหี นึง่ ทีท่ ำใหรวยทางลัด
คือการซือ้ ลอตเตอรี่ แตไมใชทกุ คนจะประสบความสำเร็จถึงขัน้ ไดเปนเศรษฐี
พันลาน เพราะการซือ้ ลอตเตอรี่ คือการเสีย่ งดวง ใครถูกคือโชคดี ใครไมถกู คือ
ดวงไมมี และเมือ่ เปนทางลัดทางเดียวทีจ่ ะไดเงินเร็วๆ ในทุกวันที่ 1 และ 16
ของเดือน จึงเปนชวงเวลาทีน่ กั เสีย่ งดวงตางรอคอย ยอมสละงานตรงหนาใน
ชัว่ ขณะเพือ่ ลุน วาจะถูกลอตเตอรีร่ างวัลที่ 1 ประจำงวดนีห้ รือไม แลวรางวัล
อืน่ ๆ จะมีโอกาสถูกบางหรือเปลา เลขทีอ่ อกจะเปนเลขอะไร ใชเลขทีฝ่ น หรือ
เปนเลขเด็ดเลขดังของสำนักใบหวยที่ติดตามหรือไม แนนอนวาคนทำงาน
สวนใหญมคี วามหวังวาวันหนึง่ จะโชคดีถกู รางวัลใหญ จะไดออกจากงาน ไปทำ
ตามความฝนของตัวเอง ไปทองเที่ยว ซื้อบาน ซื้อรถคันใหม แตคุณเคยคิด
เลนๆ กันบางหรือไมวา ถาคุณเกิดถูกลอตเตอรีข่ น้ึ มาจริงๆ คุณจะจัดการกับ
เงินเหลานัน้ อยางไรบาง เอาละ...เรามาเตรียมตัวถูกลอตเตอรีล่ ว งหนาอยางมี
สติไวดกี วา อยางนอยแคคดิ ก็มคี วามสุขแลวใชไหมละ!

สมมติวาถูกลอตเตอร�่รางวัลที่ 1 Money Buddy
ขอแนะนำว�ธีจัดการกับเง�นที่ถูกรางวัลดังนี้
1. อยาบอกใคร ควรจะเก็บไวเปนความลับใหมากที่สุด เพราะหากขาว

กระจายออกไป อาจมีเหตุใหคุณใจออนจนทำใหเงินที่มีหมดลงอยาง
รวดเร็วก็เปนได
2. จัดการแบงสรรเงินรางวัล หากลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลนั้น มีการรวมกัน
ซือ้ มา หรือซือ้ มาดวยทรัพยสนิ รวมกัน คุณก็ควรทีจ่ ะแบงเงินใหกบั อีกฝาย
เทาๆ กัน เพื่อที่จะไดไมมีปญหาเรื่องเงินกันภายหลัง

3. บริจาคสักนิด มองหาองคกรเพื่อการกุศลที่คุณคิดวาทำประโยชนใหแก

สังคม ซึง่ การนำเงินสวนหนึง่ ไปบริจาคคุณยังสามารถนำมาหักลดภาษีเงิน
ไดอีกตอหนึ่ง ไดบุญแลวยังไดลดภาษีอีกดวยนะ

4. นำเงินไปลงทุน เพื่อนำไปตอยอดใหออกดอกผล ทำใหมีเงินใชไปตลอด
ดวยผลประโยชนทง่ี อกเงยจากเงินลงทุน เชน การนำไปซือ้ สลากออมสิน
ไดเงินตนเต็มจำนวน และดอกเบี้ย แถมยังมีลุนถูกรางวัลอีกดวย หรือ
จะนำไปซือ้ พันธบัตรรัฐบาล หุน กู เพือ่ ใหไดรบั ดอกเบีย้ ไปตลอดอายุของ
พันธบัตรหรือหุน กูน น้ั ๆ หรือจะนำไปซือ้ กองทุนทีม่ ปี น ผลและไมมปี น ผล
เพื่อใหเงินนัน้ ไดรบั ผลตอบแทนเรือ่ ยๆ แตถา ใครรับความเสีย่ งไดมากหนอย
ก็นำไปลงทุนในหุน เพื่อใหไดรับเงินปนผล และหากราคาขึ้นเราก็ขาย
เพื่อทำกำไร

5. ใชจายอยางพอเหมาะ ผูไดรับเงินรางวัลลอตเตอรี่หลายคนถึงกับตอง

กลายเปนคนลมละลาย เพราะการซื้อบานและรถอยางไมระวังในชวง
แรกทีไ่ ดรบั เงินรางวัล ทำใหเงินหมดลงอยางรวดเร็ว ดังนัน้ ควรแยกเงิน
ทีไ่ วใชเพือ่ ผลประโยชนระยะสัน้ กับผลประโยชนระยะยาวออกจากกัน

6. อยาหยุดทำงาน ขอนี้สำคัญมาก เพราะหากออกจากงาน และอยูบาน
เพื่อใชเงินเฉยๆ ก็จะไมมีอะไรทำนอกจากการใชเงินใหหมดไปเรื่อยๆ

สรุปวาการซื้อลอตเตอรี่ คือการเสี่ยงโชค ถาโชคหลนทับก็ไดนับ
เงินลาน แตถาโชคไมมีก็ตองสรางโชคใหมเสี่ยงดวงไปเรื่อยๆ ทุกงวดจนกวา
วันนัน้ จะมาถึง แตถา ซือ้ ลอตเตอรีท่ กุ งวดแบบเทหมดหนาตัก มีเทาไหรกซ็ อ้ื
หมดเทานั้น ก็อาจกลายเปนหนี้หรือกระทบกับสภาพคลองทางการเงินได
นานวันเขาจะนำมาซึ่งหนี้สินมากกวาการไดเงินเพื่อนำไปชดใชหนี้ ดังนั้น
ลุ  น แบบสนุ ก ๆ มี ค วามสุ ข กั บ ความหวั ง ได แ ต อ ย า ปล อ ยให ต ั ว เองต อ ง
เดือดรอนเด็ดขาด
ชวนคิด! เมือ่ โอกาสไมถกู รางวัลมีมากกวา หรือภาษาบานๆ ทีเ่ รียก
กันวา “ถูกรับประทาน” ก็จะทำใหเราเสียเงินไปทั้งหมดถาจะพูดใหถูกก็คือ
การเสียเงินตนทัง้ หมดทีเ่ ราไดลงทุน ซึง่ บางคนก็อาจจะไมไดกงั วลใจกับจำนวน
เงินดังกลาวมาก เพราะดวยจำนวนเงินทีซ่ อ้ื แตละครัง้ อาจไมไดสงู มากนัก แตถา
คิดดูดๆี เมือ่ นำเงินจำนวนนอยๆ ทีซ่ อ้ื ในแตละงวดมารวมกันแลวก็เปนเงินไมใช
นอยเชนกัน ยกตัวอยาง เชน ซือ้ ลอตเตอรี่ งวดละ 500 บาท เดือนละ 2 งวด
ก็ตกเดือนละ 1,000 บาท ใน 1 ป จะเสียเงินไปทั้งหมด 12,000 บาท หรือ
ใน 10 ป หมดไป 120,000 บาท เลยทีเดียว ซึ่งยังไมรูวาคุณจะถูกรางวัล
สักกีค่ รัง้ และจะเปนรางวัลที่ 1 อยางทีต่ ง้ั ใจไวหรือไมอกี ดวย เสมือนหนึง่ จาย
เงินทิง้ ก็คงไมผดิ นัก
หากลองเปลีย่ นเอาเงินทีจ่ ะซือ้ หวยหรือลอตเตอรีน่ น้ั มา “เก็บออม”
เอาไวแทน ใน 1 เดือนจะเก็บได 1,000 บาท ใน 1 ปเก็บได 12,000 บาท
และใน 10 ป เก็บได 120,000 บาท เปลี่ยนเปนเงินที่มาอยูกับคุณในทันที
และหากนำเงินที่เก็บนั้นไปตอยอด “ลงทุน” ตอ ไมวาจะออมเพิ่มกับ กบข.
หรือนำไปลงทุนในกองทุนรวมตางๆ หรือลงทุนโดยตรงในสินทรัพยอยาง “หุน ”
หรือ “ตราสารหนี้” เปนตน ก็จะทำใหเงินของคุณมีโอกาสงอกเงยเติบโต
เพิ่มเติมความมั่งคั่งขึ้นในอนาคตได
“สุดทายนี้...อยูที่ตัวเราเองแลวละ วาจะเลือกเสนทางไหน...
ถาซือ้ กีง่ วด ก็ชวดทุกที แลวอยากเปลีย่ นมามีเงินแสนใหชน่ื ใจบาง มาลอง
เปลี่ยนเสนทางที่เสียมากกวาได เปนเสนทางของการเก็บออมตอยอด
การลงทุนเพื่อปูทางสูความมั่งคั่งดวยตัวคุณเอง แมไมมีโชค...ก็มีชัย
ไปกวาครึง่ ! ...
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ลงทุนลงทุน

การลงทุนแบบ DCA กับ Market Timing
แบบไหนที่ใชสำหรับเรา
อยางที่ทราบกันดีวาผลตอบแทนที่ไดรับจากการฝากเง�นไวที่ธนาคารนั�นอยูในระดับที่ไมสูงมากนัก หร�ออาจจะต่ำกวาที่
คาดการณ ไว จ�งทำใหหลายคนเร�่มมองหาทางเลือกใหมๆ ที่ทำใหเง�นงอกเงยข�้น การลงทุนจ�งเปนทางออกและทางเลือกที่นาสนใจ
อันดับตนๆ ไมวา จะเปนการลงทุนในหุน กองทุนรวม และสินทรัพยทางเลือกอื่นที่ใหผลตอบแทนที่มากกวา
แลวเงินที่มีควรนำไปลงทุนเมื่อไหร ใชกลยุทธอยางไรเพื่อให
เหมาะกับเปาหมายที่ตองการ ซึ่งแตละคนมีเปาหมายแตกตางกัน การ
ลงทุนที่เหมาะสมของแตละคนก็ยอมไมเหมือนกัน ดังนั้นกอนจะเริ่ม
ลงทุนเรามาทำความรูจักรูปแบบหรือกลยุทธการลงทุนเพื่อเปนแนวทาง
ในการตัดสินใจกันกอน

โดยทั่วไปรูปแบบในการลงทุนที่เปนที่นิยมหลักๆ จะมีอยู
2 รูปแบบ คือ

1 การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยตนทุนหรือทยอยการลงทุน

Dollar Cost Average (DCA)
2 การลงทุนแบบจับจังหวะการลงทุน Market Timing

09
รูปแบบการลงทุน

Dollar Cost Average (DCA)

Market Timing

ลักษณะ

การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยตนทุน หรือ
ทยอยการลงทุน คือ การลงทุนดวยจำนวนเงิน
เทาๆ กันในแตละงวด การลงทุนอาจกำหนด
ความถี่ เชน รายป รายไตรมาส หรือรายเดือน
สวนมากทีน่ ยิ มกันจะใชเปนรายเดือน โดยไมสนใจ
ราคาของสินทรัพยที่ลงทุนหรือราคาของหนวย
ลงทุนจะเปนอยางไร

การลงทุนแบบจับจังหวะการลงทุน
คือ การลงทุนดวยการเลือกจังหวะหรือหาเวลา
ลงทุนที่ดีที่สุด เชน พยายามหาโอกาสซื้อหุนใน
ราคาต่ำเพื่อเขาลงทุน ดวยการประเมินทิศทาง
การตลาดโดยใชการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานหรือ
ปจจัยดานเทคนิค จากนั้นนำผลที่ไดจากการ
วิเคราะหมาประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุน

ขอดี

ชวยสรางวินัยในการออมและลงทุนอยาง
สม่ำเสมอ
กระจายความเสี่ยงในการเขาซื้อมีโอกาสได
ตนทุนเฉลี่ยต่ำ ซึ่งกระจายเงินลงทุนเทาๆ กัน
ในทุกตลาดทั้งในชวงราคาสูงและต่ำ เปนการ
ตัดอารมณออกจากการตัดสินใจลงทุน
ไมตองติดตามขาวสารหรือราคามากนัก
ในชวงตลาดขาลงจะทำใหไดจำนวนหุนหรือ
หนวยลงทุนมากขึ้นโดยใชเงินจำนวนเทาเดิม
การลงทุนระยะยาวชวยลดความผันผวนจาก
การลงทุนได

เพิ่มโอกาสไดผลตอบแทนที่ดี ในชวงตลาด
ขาขึ้น
เลือกลงทุนไดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ขอควรระวัง

ในชวงตลาดขาขึน้ อาจไดจำนวนหุน หรือหนวย
ลงทุนนอยกวาการลงทุนเปนกอนครั้งเดียว
อาจเห็นผลตอบแทนชาเพราะเปนการสะสม
หรือทยอยลงทุนดวยเงินลงทุนทีละนอย

มีโอกาสที่จะขาดทุนหากเขาลงทุนผิดจังหวะ

เหมาะกับใคร

ผูท เ่ี ริม่ ลงทุน
ผูท ม่ี เี งินลงทุนนอย
ผูท ต่ี อ งการลงทุนระยะยาว
ผูท ไ่ี มมเี วลาติดตามสถานการขาวสาร

ผูท ม่ี เี งินกอนและรอจังหวะการลงทุนทีเ่ หมาะสม
ผูท ม่ี คี วามรูเ รือ่ งการวิเคราะหทางเทคนิคตางๆ
ผูท ส่ี ามารถวิเคราะหหรือประเมินภาวะเศรษฐกิจ
ไดอยางแมนยำ

แลวแบบไหนดีกวากัน ระหวาง DCA กับ Market Timing
ในดานของผลตอบแทนและความเสี่ยง การลงทุนแบบ Market Timing มีโอกาสสรางผลตอบแทนที่มากกวาใน
บางจังหวะ หากผูลงทุนสามารถจับจังหวะไดแมนยำ แตหากเขาผิดจังหวะก็มีโอกาสขาดทุนไดมากกวา สวนการลงทุนแบบ
DCA แมจะมีโอกาสไดผลตอบแทนที่นอยกวาในบางจังหวะ แตในระยะยาวก็สามารถถัวเฉลี่ยตนทุนหรือชวยลดความเสี่ยง
จากการเขาลงทุนผิดจังหวะได หากตลาดขาลงก็ทำใหขาดทุนนอยกวาดวยเชนกัน
ในดานของจำนวนเงินลงทุนแบบ DCA เปนการลงทุนแบบตอเนือ่ งใชเงินลงทุนแตละครัง้ จำนวนไมมาก เหมาะสำหรับ
ผูที่เริ่มตนลงทุนหรือตองการสะสมเงินลงทุนสม่ำเสมอหรือตองการเฉลี่ยตนทุนจากการลงทุน สวนการลงทุนแบบ Market
Timing เปนการลงทุนดวยเงินกอน เหมาะกับผูที่มีความพรอมและตองการรอจังหวะลงทุนตามที่ตองการ
จริงๆ แลวทั้ง 2 รูปแบบนี้มีขอดีและขอควรระวังที่แตกตางกันออกไป การจะเลือกกลยุทธรูปแบบไหนขึ้นอยูกับ
ความพรอมของเงินและความพรอมของแตละบุคคล บางคนอาจจะเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ หรืออาจเลือกใชวธิ กี ารลงทุน
โดยการผสมกันทั้ง 2 รูปแบบในการเขาลงทุนเลยก็ได สำหรับสมาชิก กบข. การนำสงเงินลงทุนเขามาที่ กบข. สม่ำเสมอ
ทุกเดือน เปนการลงทุนแบบ DCA ซึ่งชวยถัวเฉลี่ยตนทุนและเหมาะกับการลงทุนระยะยาว สวนสมาชิกทานใดที่มีเงินกอน
หรือมีความพรอมดานการลงทุนอาจพิจารณาเลือกลงทุนแบบ Market Timing ในกองทุนรวมหรือลงทุนในตลาดหุน เนือ่ งจาก
สามารถซื้อหรือขายจับจังหวะที่ตองการได ที่สำคัญไมวาจะเลือกรูปแบบการลงทุนแบบไหน อยาลืมวาทุกการลงทุนนั้นมี
ความเสี่ยง ควรศึกษาขอมูลใหละเอียดกอนการตัดสินใจลงทุนและเลือกรูปแบบการลงทุนใหเหมาะกับแตละเปาหมาย ...
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News & Activity

กบข. ควา 2 รางวัลรัฐบาลดิจ�ทัล ป 64 ชูการพัฒนาบร�การดิจ�ทัลโดดเดนตอเนื่อง 3 ปซอน
และหนวยงานรัฐดีเดนดานธรรมาภิบาลขอมูล
กบข. ควา 2 รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำป 2564 (DG Awards 2021) ไดแก รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ตอเนื่องเปนปที่ 3 และรางวัลหนวยงานดีเดนดานการใช
ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ มุงพัฒนาบริการสมาชิกผานแพลตฟอรมดิจิทัลแบบครบวงจร พรอมขับเคลื่อนนโยบายธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance)

ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ (กบข.) เปดเผยวา กบข. รับ 2 รางวัล จากพลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจทิ ลั ประจำป
2564 (DG Awards 2021) ไดแก 1. รางวัลรัฐบาลดิจิทัล (Digital
Government Awards) ตอเนื่องเปนปที่ 3 และ 2. รางวัลหนวยงานดี
เดนดานการใชธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance) จัดโดย
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ณ สโมสรทหารบก เมื่อ
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีหนวยงานทั่วประเทศเขารวมการสำรวจทั้งสิ้น
1,852 หนวยงาน
กบข. มุง มัน่ พัฒนาตอยอดการใหบริการสมาชิกผานชองทางดิจทิ ลั
เพื่อชวยอำนวยความสะดวกและเพิม่ ประสิทธิภาพการใหบริการสมาชิกตัง้ แต
วันที่เขารับราชการ จนถึงวันที่เกษียณอายุราชการหรือพนสมาชิกภาพ
ตลอดจนดูแลสมาชิกทีใ่ ชบริการออมตอกับ กบข. เมือ่ ออกจากราชการ ทำให
ปจจุบันมีสถิติการเขาใชงานแอปพลิเคชัน “My GPF” สูงกวา 1 ลานครั้ง
ตอเดือน นอกจากนี้ กบข. ยังไดมกี ารจัดการขอมูลตามนโยบายธรรมาภิบาล
ขอมูล (Data Governance) โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพัฒนา
รัฐบาลดิจทิ ลั ตลอดจนมีการเผยแพรขอ มูลสำคัญเกีย่ วกับ กบข. เพือ่ ใหขอ มูล
สมาชิกอยางชัดเจน ครบถวนผานเว็บไซตของ กบข. และเผยแพรผา นแหลง
ขอมูลภาครัฐ สอดคลองตามนโยบายการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบ
ดิจทิ ลั
สำหรับแผนงานสำคัญในป 2565 กบข. เตรียมเปดใหบริการระบบ
คูแฝดดิจิทัล (Digital Twins) เพื่อจำลองการเลือกแผนลงทุนและสัดสวน
เงินออมในระดับความเสี่ยงที่สมาชิกสนใจ (Simulation Application) ซึ่ง
จะชวยประกอบการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนและใชบริการออมเพิ่ม
ตลอดจนประมาณการยอดเงินในอนาคตเพือ่ ชวยวางแผนบริหารเงินออมให
สอดคลองกับเปาหมายหลังเกษียณของสมาชิก
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ความคืบหนาการแกไขกฎหมาย
เพ�่อสมาช�ก กบข.
1
2
3
4
5

ออมเพ��มกับ กบข. ไดสูงสุด 27%
เง�นประเดิม (ถามี) และ เง�นชดเชย 2% เลือกเปลี่ยนแผนไดหลังแกกฎหมาย
สมาช�กบรรจุใหมหากไมเลือกแผนจะลงทุนในแผนสมดุลตามอายุ
โอนเง�นจากกองทุนสำรองเลี้ยงช�พให กบข. บร�หารได
ผูออมตอสามารถเลือกแผนได

18 ธันวาคม 2563
กบข. เสนอประเด็นกฎหมายตอคณะกรรมการ
กบข. และสงหนังสือไปยังกระทรวงการคลัง เพ�่อ
พ�จารณาความจำเปนในการตรากฎหมาย

ธันวาคม 2563 - พฤษภาคม 2564

กระทรวงการคลังพ�จารณาความจำเปนใน
การตรากฎหมายและยืนยันรางกฎหมายสงไปยัง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร�

ตุลาคม 2564
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร�

สอบถามความคิดเห็นหนวยงานทีเ่ กีย่ วของและ
เสนอรางกฎหมายพรอมความคิดเห็นจาก
หนวยงานตาง ๆ สงใหคณะรัฐมนตร�พ�จารณา

30 พฤศจ�กายน 2564

คณะรัฐมนตร�พ�จารณาเห็นชอบ
รางกฎหมาย กบข. เขาสูขั�นตอน
การตรากฎหมายโดยการพ�จารณา
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
(ตามลำดับ)

มิถุนายน 2565
(คาดการณ)
พ.ร.บ. ผาน

มกราคม 2566

(คาดการณ)
พ.ร.บ. มีผลบังคับใช

ความคืบหนา
การแกไขกฎหมายเพ�่อสมาช�ก กบข.
ครม. เห็นชอบราง พ.ร.บ. กบข. แลวเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 โดยอนุมัติ
ใหเสนอรางกฎหมายตอสภาผูแทนราษฎรตอไป

สำหรับการแกไขกฎหมายเพื่อสมาชิก กบข. ครั้งนี้คาดวาจะมี
ผลบังคับใชในชวงตนป พ.ศ. 2566 โดยเปนการปลดลอกประเด็นสำคัญ
ที่สมาชิกสอบถามและแสดงความประสงคเขามาเปนจำนวนมากในชวง
หลายปที่ผานมา นั่นคือ "การออมเพิ่มกับ กบข. ไดมากกวา 12%" ซึ่ง
สถานะการดำเนินการในขณะนี้ คือ หลังจาก ครม. พิจารณาเห็นชอบแลว
จะเขาสูข น้ั ตอนการตรากฎหมาย โดยการพิจารณาของสภาผูแ ทนราษฎร
และวุฒิสภาตอไป
สมาชิกสามารถนำเงินชดเชย และเงินประเดิม (ถามี) ไปเลือกแผน
การลงทุนไดเชนเดียวกับเงินสะสม เงินออมเพิม่ (ถามี) และเงินสมทบ
สมาชิกที่บรรจุเขามาใหมแลวไมไดเลือกแผนการลงทุน เงินทั้งหมด
จะนำไปลงทุนใน 'แผนสมดุลตามอายุ'
ผูออมตอกับ กบข. จะสามารถเลือกแผนการลงทุนได
สมาชิกจะสามารถโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นเขามายัง
กบข. ได

กบข. รวมกับทิพยประกันภัย
มอบประกันอุบัติเหตุฟร�
เปนของขวัญปใหมใหสมาช�ก กบข.
กบข. รวมกับทิพยประกันภัย มอบประกันภัยอุบัติเหตุ ฟรี 2 หมื่นสิทธิ์
สำหรับสมาชิก กบข. ใหความคุม ครองนาน 30 วัน วงเงินคุม ครองสูงสุด 1 แสนบาท

ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ (กบข.) เปดเผยวา กบข. มุงมั่นคัดสรรโครงการสิทธิ
ประโยชนทห่ี ลากหลายและสอดลองกับความตองการ เพือ่ มอบใหกบั สมาชิก
กบข. โดยลาสุด กบข. รวมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
มอบของขวั ญ ป ใ หม 2565 ให แ ก ส มาชิ ก ด ว ยโครงการสิ ท ธิ พ ิ เ ศษ
“ประกันอุบตั เิ หตุ” จำนวน 20,000 สิทธิ์ โดยไมเสียคาใชจา ย เพือ่ ใหสมาชิก
อุนใจในการเดินทางทองเทีย่ ว กลับภูมลิ ำเนา เฉลิมฉลองชวงเทศกาลปใหม
โดยประกันอุบตั เิ หตุจากทิพยประกันภัย จะใหความคุม ครองสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายของรางกาย อันเกิดจากความบาดเจ็บซึง่ เกิดจากปจจัย
ภายนอกรางกายของผูเอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุตลอด 24 ชัว่ โมง นานถึง 30 วัน นับตัง้ แตวนั ทีล่ งทะเบียนรับสิทธิ์ วงเงินคุม ครองสูงสุด 100,000 บาท โดย
สมาชิก กบข. สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ไดตั้งแตวันนี้ถึง 23 มกราคม 2565 ผานชองทาง LINE @tipgo จากนั้นกดเขาเมนู “ฟรี! ประกันภัยอุบัติเหตุ”
หลังจากนั้นทำตามขั้นตอนการรับประกันอุบตั เิ หตุ เมือ่ ลงทะเบียนสำเร็จ จะไดรบั อีเมลยืนยันความคุม ครองจากทิพยประกันภัย
โครงการนีเ้ ปนสวนหนึง่ ของสวัสดิการสมาชิก ซึง่ กบข. ไดรว มมือกับพันธมัตรสวัสดิการอยางตอเนือ่ ง เพือ่ จัดหา ออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ ทีห่ ลากหลาย
และเหมาะสม ครอบคลุมผลิตภัณฑทางการเงินและประกัน ตลอดจนสิทธิพิเศษสวนลดสูงสุดอาหาร-เครื่องดื่ม บริการ และสินคาทั่วประเทศ เฉพาะสมาชิก
กบข. โดยสมาชิกสามารถติดตามรายละเอียดสวัสดิการทั้งหมดไดที่เว็บไซต กบข. และ My GPF Application พรอมทั้งกดรับสิทธิ์สวัสดิการไดทันทีผาน
แอปพลิเคชัน
ทั้งนี้ สมาชิกที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ LINE กบข. @GPFCommunity หรือที่ศูนยบริการขอมูลสมาชิก โทร. 1179
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กบข. รวมจัดงานสัมมนาออนไลน ใหความรูบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
เพ�่อสงเสร�มหลักการลงทุนที่รับผิดชอบ
กบข. รวมกับ ก.ล.ต. UN PRI และ AIMC จัดงานสัมมนาออนไลนใหความรูแกบุคลากรในตลาดทุน พรอมแบงปนประสบการณ PRI Signatories และมุมมองการลงทุน
อยางรับผิดชอบ มุงขับเคลื่อนภาคการเงินการลงทุนไทยสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) รวมกับ สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) องคการ
สหประชาชาติ (UN) Principles for Responsible Investment (PRI)
และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) จัดงานสัมมนาออนไลนใหความรู
แกบคุ ลากรในธุรกิจตลาดทุน ในหัวขอ “Getting Started in Responsible
Investment: An Introduction to Key Concepts, Practices and
the PRI for Thai Market Participants” เพื่อรวมแบงปนประสบการณ
จากการเปน PRI Signatories และแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนอยางมี
ความรับผิดชอบ โดยงานดังกลาวมีผูเขารวมงานกวา 300 คน จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 7 ธันวาคม 2564

ดร.ศรีกญ
ั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ (กบข.) กลาววา กบข. ในฐานะนักลงทุนสถาบันไทยที่
ตระหนักถึงความสำคัญและสงเสริมการดำเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบ
(Sustainable Finance) ของภาคสถาบันนักลงทุนอยางตอเนือ่ ง มุง ผลักดัน
และขยายผลการบูรณาการกรอบการลงทุนอยางยั่งยืน ครอบคลุมการ
ดำเนินงานในทุกมิติภายใตกรอบ PRI
สำหรับในป 2565 กบข. ไดมีการกำหนดยุทธศาสตรสูการเปน
Sustainable Pension โดยตั้งเปาหมายกำหนดเกณฑวัดผลเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ นำไปสูการวิเคราะหผลการลงทุนในธุรกิจ ESG พรอมทั้ง
จัดทำและเผยแพรรายงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
งานสั ม มนาในครั ้ ง นี ้ เ ป น พั น ธกิ จ สื บ เนื ่ อ งต อ จากโครงการ
Sustainable Thailand 2021 เพือ่ แลกเปลีย่ นองคความรูใ นหลักการลงทุน
ที่รับผิดชอบ อันเปนกลไกสำคัญสูการบรรลุเปาหมายสรางความแข็งแกรง
และสนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาภาคการเงินการลงทุนไทยสูการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคและระดับโลกสืบไป
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WOW

มาจัดกระเปาสตางค
เร�ยกทรัพยรบั ปใหมกนั เถอะ
ปใหมทไี ร…ใครๆ ก็อยากมีกระเปาสตางคใบใหมทถ่ี กู โฉลกกับตัวเองไวเสร�มดวงเพ�ม� โชคดานการเง�นใหเฮงๆ กันสักใบ แตปน ค้ี อลัมน WOW
ขอชวนคุณประหยัดเง�นกับกระเปาสตางคใบเกา เร�่มตนงาย ๆ จากการทีไมตองเสียเง�นซ�้อกระเปาใบใหมเลย แคมาจัดกระเปาสตางคใบเดิมใหป�งปง
ก็ชวยเร�ยกทรัพย ได
เคยไดยินมาวา...กระเปาสตางคเรียกทรัพย คือกระเปาที่ใชเก็บเงินอยางเดียว วาแลวก็ลองหยิบกระเปาสตางคของตัวเองออกมาสำรวจดู....
หากพบวามีสิ่งของนอกเหนือจากเงินอยูล ะ ก็ ลองมาจัดระเบียบกระเปาเสริมดวงกันดูสกั ครัง้ ซึง่ มีวธิ งี า ยๆ ทีร่ วบรวมมาฝากกันแลวในคอลัมนน้ี

จัดเร�ยงธนบัตรใหเร�ยบรอยอยูเ สมอ

อยาปลอยใหกระเปาสตางคไมมเี ง�นเหลืออยู

เชื่อวาใครหลายคนเมื่อเปดกระเปาสตางคออกมาก็จะเห็น
ธนบัตรทีย่ บั ยูย ก่ี ลับหัวกลับทายผสมกับใบเสร็จรับเงินตาง ๆ อยูแ นๆ เราควร
หลีกเลี่ยงที่จะเอาใบเสร็จหรือสิ่งอื่นๆ มารวมกับธนบัตร เพราะนอกจาก
จะทำใหการเงินของเราไมราบรื่นตามหลักฮวงจุยแลวยังบงบอกถึงวินัย
ทีไ่ มดขี องผูใ ชและทำใหกระเปาสตางคสวย ๆ ของคุณเสียรูปทรง เพราะฉะนัน้
เราควรแยกธนบัตรไวไปในทิศทางเดียวกัน ใสธนบัตรกลับหัวเขากระเปา
เสมอเพือ่ ชวยกันเงินออก และเรียงแบงคจากนอยไปมาก อยาใสแบงคกลับหัว
กลับทาย วิธีนี้จะชวยเสริมพลังการเงินไดดีเลยทีเดียว

เราควรมีเงินติดในกระเปาสตางคอยูเ สมอ อยาใชเงินหมดกระเปา
หรือปลอยใหกระเปาสตางคโลงเพราะจะทำใหพลังแหงความสมบูรณ
ในเรื่องของเงินจางลงไป เพราะฉะนั้นควรเก็บเงินไวในจำนวนที่พอเหมาะ
อยาขาดจะดีที่สุด

แยกเหร�ยญไวตา งหาก
ควรหากระเปาสตางคใบเล็กเอาไวเก็บเหรียญโดยเฉพาะ เพราะ
ถาเราเก็บเหรียญไวรวมกับกระเปาสตางคจะทำใหกระเปาของเรานัน้ หนักตุง
และเสียรูปทรง ซึง่ ตามหลักฮวงจุย เชือ่ วาเงินไมชอบกระเปาสตางคทอ่ี ว นตุง
จะทำใหไมคอยมีรายรับแถมยังเก็บเงินไมอยูอีกดวย

พกเคร�อ่ งรางประจำตัวไวในกระเปาเร�ยกทรัพย
เสริมสรางสิริมงคลกับตัวเองที่จะชวยใหเก็บเงินไดมากขึ้น โดย
เครื่องรางของขลังที่เขาวาพกแลวดีก็มีดวยกันหลายสิ่ง เชน เงินขวัญถุง
หรือเครื่องรางจีนเสริมโชคลาภ เปนตน

ปฏิบตั ดิ ตี อ กระเปาสตางค กระเปาสตางคกจ็ ะตอบแทนคุณ
เมือ่ ถึงบานใหนำกระเปาสตางคออกมาวางในตำแหนงทีเ่ หมาะสม
เชนเดียวกับการเก็บของมีคา หลีกเลี่ยงการวางบนพื้น บนโตะอาหาร ใน
หองน้ำ หรือที่ไหนก็ตามที่คิดวาสะดวกหยิบใช ควรรักษาใหเหมือนกับ
สมบัตชิ น้ิ หนึง่ ทีม่ คี า ทัง้ นีต้ ามหลักฮวงจุย แลวการทะนุถนอมและมอบความรัก
ใหกบั กระเปาสตางค จะชวยใหกระเปาสตางคนน้ั ดึงดูดเงินเขามาในชีวติ คุณ
มากขึ้น มีใชไมขาด นอกจากนี้การเก็บกระเปาสตางคเปนที่เปนทางยัง
ทำใหไมตองเสียเวลาในการหาหรือปองการการสูญหายอีกดวย
เคล็ดลับสุดทายที่สำคัญที่สุดที่จะชวยใหคุณเก็บเงินอยู นั่นก็
คือ การมีวินัยในการเก็บเงิน ซึ่งหมายถึง การวางแผนการเก็บเงินอยาง
เปนขั้นเปนตอน มีเปาหมายที่ชัดเจนวาตองการเก็บเงินเพื่ออะไร เชน
ซื้อบาน, ซือ้ รถ, ปลดหนี้ หรือออมไวใชยามเกษียณ ทีส่ ำคัญตองมีความ
ตั้งใจจริงในการเก็บเงิน ซึ่งเปนวิธีที่จะชวยใหคุณบรรลุเปาหมายทาง
การเงินได เพราะหากขาดสิ่งเหลานี้ ตอใหใชวิธีใด เสริมดวงดวยหลัก
ฮวงจุยสักแคไหนก็คงไมมีทางไปถึงเปาหมายได ...
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เร�่องทายเลม
โดย กรุงศร� ออโต

สินเช�่อเพ�่อคนมีรถ
แบบไหนเหมาะกับคุณ

สินเช�่อเชาซ�้อ
(โอนเลมทะเบียน)

สินเช�่อจำนำทะเบียน

สินเช�่อจำนำทะเบียน
แบบมีวงเง�นพรอมใช

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ยลดตนลดดอก

อัตราดอกเบี้ยลดตนลดดอก

ผอนเทากันทุกงวด
จนหมดสัญญา

“โปะ” คางวดเพ��ม
เพ�่อลดเง�นตนและดอกเบี้ยได

เบิกถอนวงเง�นเพ��มเติมไดโดย
ไมตองขออนุมัติหร�อทำสัญญาใหม

เหมาะกับใคร?

เหมาะกับใคร?

เหมาะกับใคร?

คนมีรายไดแนนอนและ
สามารถผอนคางวด
เทาเดิมจนหมดสัญญา

คนมีรายไดข�้นลงตาม
สถานการณหร�อมีรายได
จากแหลงอื่นเพ��มเติม

คนที่ตองการตัวชวย
ดานการเง�นยามฉุกเฉิน

ในชวงที่เศรษฐกิจเร�่มสงสัญญาณฟ��นตัว บรรยากาศทาง
ธุรกิจเร�่มดีข�้นจากการเปดประเทศ และสถานที่ทองเที่ยวเร�่มกลับมา
คึกคักรับเทศกาลปใหม คงเปนชวงเวลาทีห่ ลายคนกลับมาทบทวนแผน
ตางๆ ทีเ่ คยวางไว ไมวา จะเปนการเร�ม่ ทำอาช�พเสร�ม ขยายกิจการ หร�อ
ปรับปรุงซอมแซมบาน และกำลังมองหาแหลงเง�นทุนเพ�่อผลักดันแผน
เหลานั�นใหเกิดข�้นจร�ง
สินเชือ่ เพือ่ คนมีรถ ถือเปนหนึง่ ในทางเลือกทีไ่ ดรบั ความนิยมไม
แพสนิ เชือ่ รายยอยอืน่ ๆ นอกจากนี้ ปจจุบนั ผูใ หบริการสินเชือ่ ยังมีตวั เลือก
ผลิตภัณฑที่หลากหลาย และตอบโจทยความตองการที่แตกตางกัน วันนี้
“คาร ฟอร แคช” ผูนำตลาดสินเชือ่ เพือ่ คนมีรถ ทีพ่ รอมอยูเ คียงขางในทุก
สถานการณ จึงขอแนะนำสินเชือ่ รูปแบบตางๆ เพือ่ ชวยใหเจาของรถเลือก
ผลิตภัณฑที่เหมาะกับตนเอง
1. สินเช�่อเชาซ�้อสำหรับผูเปนเจาของรถ
ผูใ ชสนิ เชือ่ ประเภทนีต้ อ งทำการโอนเลมทะเบียนใหเปนกรรมสิทธิ์
ของผูใหบริการสินเชื่อ ตามแนวทางของสินเชื่อเชาซื้อทั่วไป โดยมีการคิด
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ หรือคิดอัตราดอกเบี้ยที่ตองชำระทั้งหมดเทากัน
ทุกงวด ตั้งแตวันที่ทำสัญญาจนถึงวันที่ผอนเสร็จ ดังนั้น หากมีการ “โปะ”
หรือจายคางวดเพิม่ ขึน้ ในบางเดือน จะไมไดมกี ารคำนวณอัตราดอกเบีย้ ใหม
สินเชือ่ แบบโอนเลมจึงเหมาะกับคนทีม่ รี ายไดประจำแนนอน และประเมิน
ไดวาตนเองจะสามารถผอนคางวดเทาเดิมไปจนหมดสัญญา
2. สินเช�่อจำนำทะเบียน
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน เปนสินเชื่อสำหรับเจาของรถ
ที่ไมตองการโอนเลมทะเบียน มีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอก
หรือคิดอัตราดอกเบี้ยตามเงินตนที่คางชำระอยูในแตละงวด เจาของรถจึง
สามารถ “โปะ” คางวดเพิ่ม เพื่อลดเงินตนและดอกเบี้ยได ผูที่มีรายไดใน
แตละเดือนไมแนนอน ขึ้นลงตามสถานการณ หรืออาจจะมีรายไดประจำ
ที่แนนอน แตมีรายไดจากแหลงอื่นเพิ่มเติมในแตละเดือน จึงนาจะถูกใจ
กับการ “โปะ” เพื่อคางวดที่ถูกลง และปดสัญญาไดเร็วขึ้น

3. สินเช�่อจำนำทะเบียน พรอมวงเง�นพรอมใช
สินเชือ่ ประเภทนีม้ วี ธิ กี ารคิดดอกเบีย้ เหมือนสินเชือ่ จำนำทะเบียน
ทั่วไป แตจะมีวงเงินพรอมใชซึ่งสามารถเบิกถอนไดเพิ่มเติมหลังจากเริ่มมี
การผอนชำระไปแลว ซึ่งจะมีวงเงินคงเหลือใหสามารถเบิกถอนได ตามที่
ผูใหบริการสินเชือ่ กำหนด โดยไมตอ งพิจารณาวงเงินใหม หรือดำเนินการใดๆ
เกี่ยวกับสัญญา ในขณะที่อีก 2 ประเภทขางตน หากตองการขอวงเงิน
เพิ่มเติม ผูก ตู อ งปดสัญญาเกาแลวเปดสัญญาใหม ดังนัน้ สินเชือ่ แบบมีวงเงิน
สำรองนี้จึงเหมาะกับผูที่ตองการมีตัวชวยดานการเงินเมื่อชีวิตตองเจอกับ
สถานการณไมคาดคิด โดยผูใหบริการสินเชื่อบางรายยังเปดใหลูกคาเลือก
ไดดวยวา จะรับเงินกอนแรกเต็มวงเงินของราคาประเมินรถ หรือจะรับเพียง
บางสวนตามความจำเปนของตนเอง
สินเชื่อรีไฟแนนซรถยังมีฟเจอรอีกหลากหลาย เชน วงเงินกู
สูงสุด 100% ระยะเวลาการผอนนานสูงสุด 84 เดือน ไปจนถึงชองทาง
ดิจิทัลในการจายคางวดและเบิกถอนเงิน ดังนั้น เจาของรถจึงสามารถ
เลือกสิ่งที่เหมาะกับไลฟสไตล และความสามารถของตนเองได เพื่อให
มั่นใจไดวา เงินทุนกอนนี้จะชวยเราใหไดทำตามแผนของชีวิต ควบคู
ไปกับการมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
สมาช�ก กบข. สามารถเลือกใชบร�การสินเช�่อของกรุงศร� ออโต
พรอมรับคำปร�กษาทั�งเร�่องรถและเร�่องเง�น ชวยใหเร�่องเง�นเปน
เร�่องงาย ผานสาขากรุงศร� ออโต 51 สาขาทั�วประเทศ รวมทั�งสาขา
ของธนาคารกรุงศร�อยุธยาทั�วประเทศ หร�อติดตอ "กรุงศร� ออโต
คอล เซ�นเตอร" โทร 02-740-7400 กด 1
ติดตามรายละเอียดเพ��มเติมที่ www.krungsriauto.com
www.facebook.com/krungsriauto หร�อแอปพลิเคชัน
GO Application by Krungsri Auto”

@GPFcommunity
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www.gpf.or.th
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