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A GIFT OF LOVE

หลายคนคงจะก�ำลังนับวันรอว่าเมื่อไหร่จะถึงเทศกาลปีใหม่เสียที บ้างมีแผนจะใช้เวลานี้เพื่อการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนสนิท บ้างก็ถือโอกาส
ไปเยี่ยมครอบครัวพร้อมกับเตรียมของติดไม้ติดมือไปฝาก ซึ่งข้อมูลที่เราหยิบมาฝากในสัปดาห์นี้น่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณไม่น้อย
ไม่ว่าจะเป็นสถิติที่น่าสนใจ รวมไปถึงค�ำแนะน�ำเจ๋งๆ เพื่อเป็นไอเดียในการหาของขวัญแก่คนพิเศษให้โดนใจยิ่งกว่าเคย

ใกล้สิ้นปีแล้ว จะวางแผนซื้อของขวัญปีใหม่อย่างไร
ให้ประหยัดที่สุด แต่ก็ยังท�ำให้ผู้รับประทับใจได้ด้วย?

ปี ใหม่นี้คนกรุงเทพฯ เลือกซื้อของขวัญให้แก่คนพิเศษ
อย่างไรกันบ้าง

เทศกาลปีใหม่ถอื เป็นช่วงเวลาทีค่ นเรามักจะมอบสิง่ ดีๆ ให้แก่กนั เพราะเป็นเทศกาลแห่งการให้ และเทศกาลแห่งความรืน่ เริง
ที่ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหน ใช้ภาษาอะไร ก็สามารถมีความสุขได้ในช่วงเทศกาลนี้ แต่ก่อนที่เวลานั้นจะมาถึง หลายคนอาจต้อง
หัวปั่นกับการหาซื้อของขวัญปีใหม่ให้กับทั้งคนสนิท ญาติ เพื่อนๆ เจ้านาย หรือผู้มีพระคุณ ที่ ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้โดนใจ
แถมงบประมาณก็อาจจะมีอยู่อย่างจ�ำกัด เพื่อช่วยให้การวางแผนซื้อของขวัญปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้ถูกใจทั้งผู้รับ และสบาย
กระเป๋าส�ำหรับผู้ให้ เรามีขั้นตอนง่ายๆ มาฝาก
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ถือเป็นขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญมาก เพราะจะ
ช่วยให้สามารถก�ำหนดจ�ำนวนของขวัญ
ทั้งหมดที่จะต้องซื้อได้ ซึ่งนอกจากต้อง
รูว้ า่ จะซือ้ ของขวัญให้ใครบ้างแล้ว ยังควรจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของแต่ละรายชื่อด้วย เพื่อให้ทราบถึง
มูลค่าของขวัญทีต่ อ้ งการจะซือ้ เช่น ซือ้ ของขวัญให้
ผูห้ ลักผูใ้ หญ่รวมกีช่ นิ้ งบประมาณต่อชิน้ อยูท่ เี่ ท่าไหร่
งบประมาณให้เพือ่ นร่วมงานอยูท่ เี่ ท่าไหร่ เมือ่ รูจ้ ำ� นวน
ทีแ่ น่นอนแล้ว ก็สามารถไปหาซือ้ ของขวัญตามทีต่ งั้ ใจ
ไว้ได้เลย ข้อดีของการรวบรวมรายชือ่ ก็คอื จะท�ำให้
สามารถซือ้ สินค้าหลายๆ ชิน้ พร้อมกันได้ นอกจาก
จะได้ประหยัดกับส่วนลดและโปรโมชันต่างๆ แล้ว
ยังท�ำให้มอี ำ� นาจต่อรองกับผูข้ ายได้อกี ด้วย

6.3%

ซื้อของขวัญ
ด้านเทคโนโลยี เช่น
สมาร์ตโฟน แทบเล็ต

33.9%
ซื้อของขวัญ
ด้านสุขภาพ

2.0%

ซื้อของขวัญสินค้า
OTOP

55.0%

1.0%

ซื้อของขวัญ
ตามสะดวก

ซื้อของขวัญด้านการเงิน
เช่น เช็คเงินสด บัตรของขวัญ
ประกัน เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายยอดฮิตเพื่อการฉลองปี ใหม่
ของคนกรุงเทพฯ
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28.1%

ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร
และเครื่องดื่ม

22.5%

ให้เงินพ่อแม่พี่น้อง

19.5%
ท่องเที่ยว

17.7%

ซื้อของขวัญ
ของฝาก

รวบรวมรายชื่อ

11.7%
ทำ�บุญ
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จั ด ท� ำ งบประมาณรายจ่ า ย
ค่าของขวัญทั้งหมด
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หาแหล่งซื้อของขวัญ หรือท�ำ
ของขวัญเอง

เมือ่ มีรายชือ่ ผูร้ บั ทัง้ หมดอยูใ่ นมือแล้ว
ขั้นต่อไปก็ต้องก�ำหนดงบประมาณตาม
เงินในกระเป๋าที่มีอยู่ ซึ่งข้อดีก็คือจะท�ำให้สามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ งบประมาณไม่บานปลาย
ตอนไปซือ้ จริง ทีส่ ำ� คัญอย่าทุม่ เงินทัง้ หมดทีม่ ไี ปกับ
การหาซือ้ ของขวัญ เพราะต้องแบ่งเงินส่วนอืน่ เผือ่ ไว้
ให้กับการท่องเที่ยว หรือพักผ่อนในช่วงปีใหม่ของ
ตัวเองด้วย

ใครที่มีฝีมือในการประดิดประดอย
ช่วงเวลานีถ้ อื เป็นโอกาสเหมาะทีจ่ ะแสดง
ฝีมอื นัน้ ให้โลกได้เห็นด้วยการท�ำของขวัญแบบ D.I.Y.
ที่น อกจากจะเป็ น การประหยัด ค่ า ของขวัญ แล้ ว
ยังถือเป็นของขวัญทีม่ แี ค่ไม่กชี่ นิ้ ในโลก ซึง่ น่าจะสร้าง
ความประทับใจให้กบั ผูร้ บั ได้เป็นอย่างดี ไอเดียของขวัญ
ท�ำเองก็มที งั้ ผ้าพันคอไหมพรม ปลอกหมอนปักลาย
การ์ดอวยพร สมุดไดอารีท�ำมือ ขนมหวาน ฯลฯ
ขึ้นอยู่กับทักษะที่แต่ละคนมีแตกต่างกันออกไป
ส่วนใครทีไ่ ม่มที กั ษะด้านนี้ หรือไม่มเี วลา ก็ลองหา
แหล่งซื้อของขวัญที่เหมาะสมที่สุด โดยต้องไม่ลืม
นึกถึงเรือ่ งคุณภาพ และราคา อาจลองแวะไปเลือก
ช้อปที่ห้างสรรพสินค้าที่มีการจัดงานมิดไนท์เซลล์
ทีม่ กั จะจัดในช่วงเดือนธันวาคม รวมถึงแหล่งสินค้า

ขายส่งอย่างประตูนำ�้ ส�ำเพ็ง ทีจ่ ะท�ำให้ได้ของปริมาณ
มากๆ ในราคาสบายกระเป๋า หรือจะหาซือ้ ของขวัญ
มาจัดใส่กระเช้าเองก็เก๋ไปอีกแบบ
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ตรวจสอบโปรโมชัน

เพือ่ ให้ได้ของขวัญในราคาทีป่ ระหยัด
ที่สุด อย่าลืมเช็กโปรโมชันต่างๆ ให้ดี
ก่ อ นที่ จ ะออกตั ว ไปเลื อ กของขวั ญ
ทั้งโปรโมชันลด แลก แจก แถม ในห้างสรรพสินค้า
ต่ า งๆ โปรโมชั น บั ต รเครดิ ต ของธนาคารที่ มี อ ยู ่
แล้วก็อย่าลืมเช็กช่วงเวลาของโปรโมชัน พร้อมเงือ่ นไข
ให้ดี เพือ่ จะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับสิทธิประโยชน์
จากส่วนลดต่างๆ ในการซื้อสินค้า
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จ่ายสดหรือจ่ายบัตร

ก่อนจะควักกระเป๋าจ่ายเงินก็อย่าลืม
สอบถามวิธกี ารช�ำระเงินและส่วนลดพิเศษ
จากร้านค้าต่างๆ ด้วย เพราะบางร้าน
อาจให้สว่ นลดพิเศษกับลูกค้าทีจ่ า่ ยด้วยเงินสด หรือ
บางร้านอาจมีการคิดค่าธรรมเนียมในการใช้บตั รเครดิต
แต่ถ้าร้านค้าที่ไปใช้บริการไม่มีส่วนลดพิเศษจาก
การจ่ายเงินสดและไม่คดิ ค่าธรรมเนียม ก็แนะน�ำให้
ช�ำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต เพราะถือเป็นการสะสม
คะแนนของบัตรไปในตัว แถมยังสามารถยืดเวลา
การจ่ายเงินออกจากกระเป๋าของเราไปได้อกี เป็นเดือน
เลยทีเดียว ถ้ามีการวางแผนอย่างทีแ่ นะน�ำมาทัง้ หมด
ก็จะช่วยให้ประหยัดทัง้ เวลาและค่าใช้จา่ ยไปได้อกี มาก
แถมไม่เกิดอาการหลงลืมที่จะมอบความสุขให้กับ
คนรอบข้างได้อย่างทัว่ ถึง สมเป็นเทศกาลแห่งความสุข
ที่ทุกคนรอคอยอย่างแท้จริง

ปรึกษาได้ทุกความต้องการเพื่อทุกฝันที่เป็นจริง
ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

ติดตามฉบับอื่นๆ ได้ที่
www.askkbank.com/k-expert

