


คุยกับเลขาฯ

C
O

N
TEN

TS

GPF EXPERIENCE

เรื่องจากปก

แก่ไปไม่จน

เงินทองของใกล้ตัว

ลงทุ๊นลงทุน

WOW

CHECK NOW

“เงินบำานาญ” จะได้แค่ไหน? “เงิน กบข.” จะได้เท่าไหร่?
แล้วจะพอใช้หรือไม่ในวัยเกษียณ

ปรับตัวให้ทัน กับอัตราดอกเบี้่ยลด

Next ก้าวต่อไปเพื่อคุณ

SAM ทางเลือกของคนหนี้เยอะ

ผ่อนหนี้เท่าไหร่ ไม่เป็นภัยทางการเงิน

คุณเป็นตัวแม่สายไหน?

เลือกกระเป๋าสตางค์รับทรัพย์ ดึงเงินเข้ากระเป๋า

เสนอแนะหรือต้องการรับข้อมูลข่าวสาร กบข. แจ้งได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2636-1000  

Email : member@gpf.or.th

GPF Contact Center : โทร. 1179

Line : @GPFcommunity

กองบรรณาธิการ วชิรา  การสุทธิ์

พีรทัศน์  ชัยอภินันทิมา

วีรญา  พิสุทธิ์พิบูลวงศ์

ชาญวิทย์  ลัภโต

ปรัชญาภรณ์  มกุลพานิช

สุนทรียา  ช่างดำา
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	 “สมาชิกคือศูนย์กลาง”	 หลายๆท่านอาจเคยได้ยินกัน
มาบ้างแล้ว	 เพราะเป็นยุทธศาสตร์การดำาเนินงานหลักของ	กบข.	
จึงอยากมาบอกเล่าการดำาเนินงานที่ผ่านมาให้กับผู้อ่านได้รับ
ทราบ	ซ่ึง	กบข.	ได้ร่วมกันผลักดันและริเร่ิมบริการใหม่เพ่ือสมาชิก	
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพงานเดิมให้สมาชิกได้รับประโยชน์
มากขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการเงิน	 การตั้ง	 GPF	
Community	สามารถติดตามอ่านได้ที ่คอลัมน์เรื ่องจากปก
	 ผมในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำาเหน็จ
บำานาญข้าราชการ	 ขอให้คำามั่นใจว่า	 กบข.	 จะยังคงเดินหน้า
ขับเคลื่อนภารกิจอีกมากมายตามแผนยุทธศาสตร์	 “สมาชิกคือ
ศูนย์กลาง”	ด้วยความมุ่งม่ันอย่างแรงกล้าท่ีจะเปล่ียนสู่การบริหาร
จัดการองค์กรดิจิทัล	 และปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพและเต็ม
กำาลังความสามารถ	ด้วยหลักคุณธรรมในการจัดการที่ดี	เพื่อนำามา
ซึ่งความสุขความภาคภูมิใจในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิก	กบข.	ครับ	
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“เงินบำ�น�ญ”
จะได้แค่ไหน?

“เงิน กบข.”
จะได้เท่าไหร่?

... แล้วจะพอใช้หรือไม่ในวัยเกษียณ...
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 กบข.	มีหมอดูให้สมาชิกเรียกใช้บริการ
ได้ตลอด	24	ชั่วโมง	ไม่ต้องนัดล่วงหน้า	ไม่ต้อง
จ่ายค่าครู	 นั ่นคือเมนู “แผนเกษียณของ
ฉัน”	 ใน	 My	 GPF	 Application	 และ	 My	
GPF	 Website	 ซึ่ง	 กบข.	 ได้พัฒนาออกแบบ
โปรแกรมมาเพื่อสมาชิก	 กบข.	 โดยเฉพาะ	
พร้อมเป็นท่ีพึ่งช่วยให้สมาชิกได้ล่วงรู้และ
เห็นคาดการณ์จำานวนเงิน	 ณ	 วันเกษียณ
ของตนเองแบบเต็มตา	 จะมีเงินบำานาญ	 และ
เงิน	 กบข.	 ประมาณกี่บาทในวันเกษียณ	 เมื่อ
รวมกับเงินส่วนอื่นและหักลบกลบหนี้แล้ว	
จะเกินหรือขาดและจะเพียงพอใช้จ่ายในวัย
เกษียณตามเป้าหมายที่สมาชิกต้องการหรือไม่

“เงินบำ�น�ญ” 
จะได้แค่ไหน?

“เงิน กบข.” 
จะได้เท่าไหร่?

แล้วจะพอใช้หรือ
ในวัยเกษียณ

โดยเมนู “แผนเกษียณของฉัน” จะคำานวณหาจำานวนเงินที่สมาชิก
จะมีในวันเกษียณ จากเงิน 4 ส่วน ได้แก่ 

เงินบำานาญที่คาดว่าจะได้รับ	ณ	
วันเกษียณ	บนสมมติฐานว่า	เงิน
เดือนของสมาชิก	ณ	วันคำานวณ
ไปจนถึงวันเกษียณอายุราชการ	
ได้รับการปรับขึ้นอัตราเงินเดือน
อยู่ที่	6%	ต่อปี

1.
2. คำานวณรวมกับเงิน	 กบข.	 ปัจจุบัน	

ส่วนเงินลงทุนและผลตอบแทน
การลงทุนในอนาคตจะคำานวณบน
สมมติฐานว่า	 นับจากวันที่คำานวณ
นั้น	 เงินต้นของสมาชิกมีการนำาส่ง
เข้ากองทุนตามสัดส่วนของอัตรา
เงินเดือนที่ปรับขึ้น	 6%ต่อปี	 และ
ได้รับผลตอบแทนการลงทุนตาม
ค่าเฉลี่ยของแต่ละแผนการลงทุน
ที่สมาชิกเลือกลงทุนอยู่	 ณ	 วันที่
คำานวณ	 (ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนการ
ลงทุนของแต่ละแผนการลงทุน	
มาจากการคำานวณผลตอบแทน
ย้อนหลัง	 10	 ปี	 และแบบจำาลอง
สถานการณ์การลงทุน)

และเงินส่วนที่	3.	เงินจากแหล่งอื่น	และ	4.	หนี้สิน	สมาชิก
จะเป็นผู้ระบุเอง	 เพ่ือให้สามารถปรับเปล่ียนได้ตามสถานภาพ
ทางการเงินของสมาชิกในแต่ละครั้งที่เข้ามาคำานวณ

 เรื่องการเงินหล่ะหมอ?
เป็นเร่ืองที่หลายคนจะอดถาม	“หมอดู”	ไม่ได้
แทบทุกคร้ังท่ีไปใช้บริการ	ซ่ึงหมอดูจะใช้ความ
สามารถพิเศษเฉพาะตัวทำานายทายทักออกมา
ประมาณว่า	 “จะมีใช้ไม่ขาดมือ”	 “การเงิน
จะติดขัด”		โดยสิ่งสำาคัญแม้ไม่ได้คำานวณด้วย
สูตรทางคณิตศาสตร์หรืออ้างอิงตามข้อมูล
รายได้และหนี้สินที่คุณมีอยู่	 แต่ส่งผลทำาให้
คุณสบายใจหรือกังวลจนต้องเตรียมหาวิธี
รับมือกับผลลัพธ์คำาทำานายนั้น	 พร้อมกับถาม
ตัวเองว่า	 จะมีใช้ไม่ขาดมือจริงหรอ?	 มันจะ
ติดขัดมากแค่ไหน?	 แล้วต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่
ถึงจะพอ?

1
2
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“ที่สุดแห่งความเสียดาย
คือตายไปแล้วใช้เงินไม่หมด	

ที่สุดแห่งความสลด
คือใช้เงินหมดแล้วยังไม่ตาย”
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เกษียณแล้ว! 
ทำ�ไมมีสม�ชิก 

“ออมต่อกับ กบข.”

		 สิ่งสำาคัญที่ทำาให้รู้ว่าสมาชิกจะมีเงินเพียงพอใช้
จ่ายในช่วงวัยเกษียณหรือไม่	 คือสมาชิกมีเป้าหมายต้องการ
เงินไว้ใช้เท่าไหร่	ซึ่งจากการสำารวจกลุ่มตัวอย่างสมาชิก	กบข.	
ทั่วประเทศ	เมื่อปี	2558	พบว่าค่าเฉลี่ยเงินได้ขั้นตำ่าที่สมาชิก
พึงมีไว้ใช้ในวัยเกษียณอยู่ที่เดือนละ	 55%	 ของเงินเดือน	
ณ	 วันเกษียณ	 หรือประมาณครึ่งหนึ่งของเงินเดือนสุดท้าย
ก่อนเกษียณของสมาชิก	 ซึ่งในเมนู	 “แผนเกษียณของฉัน”		
ให้สมาชิกสามารถเลือกกำาหนดเป้าหมายจำานวนเงินท่ี
ต้องการมีไว้ใช้จ่ายต่อเดือนในวัยเกษียณได้ตามต้องการ

	 เมื ่อรู ้จำานวนเงินจากแหล่งต่าง	ๆ	
และเป้าหมายแล้ว	 ระบบจะคำานวณตามสูตร
แบบจำาลองทางสถิติที่รวมสมมติฐานอัตรา
เงินเฟ้อของประเทศ	2.5%	ต่อปี	แล้วจึงแสดง
ผลลัพธ์ให้สมาชิกเห็นว่าเงิน	ณ	วันเกษียณของ
สมาชิกจะเกินหรือขาดจากเป้ าหมายที่
ตอ้งการอยูป่ระมาณกีบ่าท	คดิเป็นกีเ่ปอรเ์ซ็นต์
ของเป้าหมายที่ตั้งไว้	 ถ้ายังไม่บรรลุเป้าหมาย	

มีอีกทางเลือกให้ลองปรับสัดส่วนออมเพิ่ม
และเลือกแผนการลงทุนกับ	 กบข.	 เพื่อลอง
ดูว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน
จากการลงทุนให้เงินในวันเกษียณเข้าใกล้
เป้าหมายเพียงใด	 ซึ่งขั้นตอนนี้ไม่ถือว่าเป็น
การแจ้งปรับเปล่ียนการลงทุนกับ	กบข.	แต่อย่างใด	
เป็นเพียงการทดลองปรับเปลี่ยนการลงทุนกับ
กบข.	เท่านั้น

	 สมาชิก	กบข.	ที่จะเกษียณอายุราชการ
ถ้ายังไม่มีแผนจะใช้เงินทันทีหลังเกษียณและยัง
อยากสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากเงินก้อน
กบข.	ต่อเน่ือง	หรือต้องการเอาเงินไว้ในกองทุนต่อ
เพื่อรอช่วงจังหวะให้มูลค่าหน่วยลงทุนปรับขึ้นมา
อยู่ในระดับที่พึงพอใจก่อน	เพราะส่งผลให้ยอดเงิน
กบข.	 ที่สมาชิกจะถอนรับคืนมีจำานวนเพิ่มขึ ้น
ตามไปด้วย		
	 ณ	วันท่ีจะย่ืนเอกสารขอรับเงินจากกองทุน
(กบข.รง	008/1/2555)	สมาชิกสามารถระบุขอฝาก
ให้กองทุนบริหารต่อได้	เป็นการออมต่อโดยนำาเงิน
ก้อนที่จะได้รับในวันเกษียณ	ให้	กบข.	บริหารสรา้ง
ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อและไม่ต้องส่งเงิน
เข้ากองทุนเพ่ิม	 โดยสามารถเลือกรูปแบบการออมต่อ
ได้	4	แบบ	ไม่จำาเป็นต้องออมต่อทั้งก้อนก็ได้	และ
ถ้าจำานวนเงินอยู่ในระดับที่พึงพอใจสามารถแจ้ง
ขอรับเงินคืนได้ทุกเมื่อ	
	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นอีกช่องทางการลงทุนใน
วัยเกษียณ	ที่ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนการ
ลงทุนให้เงินก้อนที่จะได้รับจาก	กบข.	
 

Tip

	 แ ม้ ค ว า ม จ ริ ง ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ใ น
อนาคตเป็นเรื่องยากที่่คนเราจะรู้ล่วงหน้าได้
ชัดเจน	 แต่เราสามารถเลือกใช้รูปแบบการ
ทำานายที่สมเหตุสมผลเพ่ือให้รู้ผลลัพธ์ที่น่า
จะเป็นไปได้มากที่สุด	 และเมนู	 “แผนเกษียณ
ของฉัน”	 เป็นอีกหนึ่งช่องทางตัวช่วยใหม่ที	่

กบข.	 ขอเชิญชวนให้สมาชิกได้ลองใช้งานและ
สามารถนำามาเป็นข้อมูลสำาหรับวางแผน
เตรียมพร้อมรับมือเร่ืองเงินวัยเกษียณได้ทัน
และเหมาะสม	เพราะ...	
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ลดทุกที่นั่ง ทุกเส้นท�ง

ใครๆ ก็อย�กมีบ้�น

อัตร�ดอกเบี้ยใหม่

สมาชิก กบข. จองตั๋ว นครชัยแอร์

ลด

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ ดอกเบี้ย             3 ปีแรก*

ขย�ยเวล�ถึง 31 ต.ค. 2562

สินเชื่ออเนกประสงค์ ดอกเบี้ย             3 ปีแรก*

*เงื่อนไขอื่นๆ และการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำาหนด

7%

7%

ผ่อนสบาย ปีที่ 1             ต่อปี

ผ่อนนาน 40 ปี

ผ่อนเต็ม 100% ของราคาประเมิน

พร้อมสิทธิ์เป็นสมาชิก

กดรับสิทธิ์ที่ My GPF Application เมนู “สิทธิพิเศษ”
เมื่ออยู่ที่จุดขายตั๋ว นครชัยแอร์

กดรับสิทธิ์ที่ My GPF Application เมนู “สิทธิพิเศษ”
เมื่ออยู่ที่ ธอส. ทุกสาขา

กดรับสิทธิ์ที่ My GPF Application เมนู “สิทธิพิเศษ” แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำาการ

*รับส่วนลด 100 บาท สิทธิ์มีจำานวนจำากัด 
สำาหรับ 1,000 คนแรก
รีบเลย! ก่อนหมดเขต 31 ธ.ค. 62

สินเชื่อที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ย             ปีแรก*0%

สินเชื่อ Home Easy Cash ดอกเบี้ย             3 ปีแรก*5%

DEAL4YOU



เรื่องจากปก
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*เงื่อนไขอื่นๆ และการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำาหนด

ก้�วต่อไปเพื่อคุณ

 22 ปี ...	คือระยะเวลานับตั้งแต่	กบข.	 เริ่มออกเดินก้าวแรก	ผ่านช่วงของการ
หัดเดิน	เติบโต	ฟันฝ่าวิกฤตตลาดเงินตลาดทุนมาก็หลายครั้งหลายหน	จนถึงทุกวันนี้ที่	กบข.	ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นนักลงทุนสถาบันที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล	 เป็นต้นแบบที่ดีของหน่วย
งานทั้งที่เป็นองค์กรของรัฐและเอกชน
	 ที่ผ่านมาการดำาเนินงานของ	 กบข.	 แต่ละช่วงเน้นกลยุทธ์ที่แตกต่างกันไป	 ช่วงแรกตั้ง
กองทุนเน้นเรื่องการวางรากฐาน	บางช่วงเวลาเน้นการลงทุนเชิงรุก	 บางช่วงเน้นเรื่องการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการ	ขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อมของการจัดการกองทุน	และแนวนโยบายของ
ผู้บริหารกองทุน	ณ	ขณะนั้น	
	 มาถึง	 กบข.	 ยุคปัจจุบันภายใต้การนำาของนายวิทัย	 รัตนากร	 เลขาธิการคณะกรรมการ	
กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	ซึ่งเข้ามาดำารงตำาแหน่งเมื่อกลางปี	2561	ที่ผ่านมา	ช่วงเวลาเพียง
ปีกว่าที่	 กบข.	 มีการเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 เกิดขึ้นมากมาย	 โดยเฉพาะการเปลี่ยน	 กบข.	 ไปสู่องค์กร
ดิจิทัลที่มีหัวใจสำาคัญของการดำาเนินงาน	คือ	“การเพิ่มประสิทธิภาพบริการสมาชิก”	
 

	 การดูแลสมาชิกเป็นงานหลักของ	 กบข.	
ไม่ว่าจะเป็นภารกิจด้านบริหารงานสมาชิก	 การ
บริหารเงินลงทุน	หรือการบริหารองค์กร	กบข.	ใน
ยุคนี้คำานึงถึงความคาดหวัง	 ความเหมาะสม	 และ
ความพึงพอใจของสมาชิกเป็นหัวใจของการทำางาน	
โดยเน้นพัฒนาแบบก้าวกระโดดใน	3	ด้าน	คือ	ด้าน
การสื่อสารสมาชิก	 ด้านการบริการสมาชิก	 และ
ด้านการจัดหาสวัสดิการ	 ซึ่งได้กำาหนดเป้าหมาย	
(Key	Performance	Indicators)	ให้สมาชิกมีส่วน
ร่วมของสมาชิก	 บนพื้นฐานเกิดความพึงพอใจและ
พัฒนาต่อเป็นความผูกพันกับ	กบข.	ในระยะยาว	
	 สิ่งสำาคัญที่สุด	 คือ	 การทำาให้สมาชิกมี
ความรู้สึกภูมิใจ	 มีความเชื่อมั่นต่อ	 กบข.	 และเกิด
ความรักต่อ	 กบข.	 เนื่องจากการเข้าเป็นสมาชิก	
กบข.	 ได้ถูกกำาหนดตามข้อบังคับของข้าราชการที่
เข้ารับราชการหลังปี	2540	จึงต้องเป็นสมาชิก	กบข.	
อัตโนมัติ	 หากสมาชิกเกิดการต้านทาน	 ไม่มีความ
รักและผูกพันกับ	 กบข.	 อาจส่งผลในระยะยาวให้	
กบข.	ไม่สามารถแข็งแรงได้	

ปักหมุด 
“สม�ชิก … 
คือศูนย์กล�ง” 
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	 หัวใจการทำางานของ	 กบข.	 เพื่อต้องการให้สมาชิกมีเงินใช้เพียงพอ
ในวัยเกษียณ	 ซึ่งการดำาเนินงานภายใต้ความสำาคัญนี้	 จึงต้องเน้นส่งเสริมให้
สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ	และเห็นความสำาคัญของการออม	การลงทุน	ด้วย
การสื่อสารในรูปแบบ	 Infographic	 Motion	 และวิดีโอ	 พร้อมทั้งใช้สื่อโซเซียล
และดิจิทัลแพลตฟอร์มมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร	 เพื่อให้สามารถเข้าถึงและ
ใกล้ชิดกับสมาชิกเพิ่มมากขึ้น	 ด้วยการตั้ง	 GPF	 Community	 ขึ้น	 เพื่อสร้าง
สังคมการออมบนโซเซียลผ่านแพลตฟอร์ม	 Facebook	 Line@	 และ	 My	 GPF	
Application	โดยตัวเลข	ณ	31	กรกฎาคม	2562	GPF	Community	ได้เข้าถึง
สมาชิกมากถึง	380,996	บัญชีผู้ใช้	และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

	 ส่วนสำาคัญของ	GPF	Community	คือการพัฒนา	My	GPF	Application	
ซึ่งถือเป็นการยกระดับ	 บริการของสมาชิกด้วยระบบดิจิทัล	 โดยเป็นรวมบริการของ	
กบข.	มาไว้ที่เดียว	เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับสมาชิกมากขึ้น	ผ่านแอปพลิเคชัน	การ
เช็คยอดเงินสะสมของสมาชิก	การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน	การรับสิทธิสวัสดิการ	
การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว	และการคำานวณแผนเกษียณ	เป็นต้น

	 ที่ผ่านมา	 สมาชิกจะได้รับทราบข้อมูล
ของ	 กบข.	 ผ่านการรับรู้ทางใบแจ้งยอด	 แต่ไม่มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเกิดขึ้น	การที่	กบข.	มี
แอปพลิเคชัน	 ที่ตอบสนองความต้องการสมาชิก
อย่างรอบด้าน	ทำาให้ได้รับการตอบรับจากสมาชิก
อย่างมาก	ด้วยการมียอดสมาชิกท่ีเข้าใช้	My	GPF	
Application	จำานวน	258,321	บัญชีผู้ใช้	(ข้อมูล	
ณ	 ก.ค.	 62)	 ซึ่งเมนูที่สมาชิกเข้าใช้มากที่สุด	 5	
อันดับ	คือ	เมนูบัญชีของฉัน	สิทธิพิเศษ	เลือกการ
แผนลงทุน	ออมเพิ่ม	และแผนเกษียณของฉัน

 เครื่องมือวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณเป็นราย
บุคคล (Personalized Pension Dashboard)	เป็นอีกหนึ่ง
เมนูใน	My	GPF	Application	ได้ถูกพัฒนา
มาเป็นเมนูแผนเกษียณของฉันที่สมาชิก
กบข.	สามารถประมาณการณ์	
เงินออมในวันเกษียณ	และ
วางแผนการการออมเพิ่ม	
หรือเปลี่ยนแปลงแผนการ
ลงทุนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการยอดเงิน	ณ	วันเกษียณได้	
ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้สมาชิก
ได้เห็นถึงความจำาเป็นของการ
ออมเงินเพื่อวันเกษียณ

สื่อส�รใกล้ชิดกับสม�ชิก
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	 โจทย์สำาคัญของการเลือกสิทธิประโยชน์มาให้สมาชิก	 ภายใต้	
“ลดรายจ่าย	 เพิ่มรายได้	 สร้างความสุข”	 เน้นความร่วมมือกับพันธมิตร		
เพื่อให้สมาชิกเห็นว่า	 กบข.	 เป็นองค์กรที่สัมผัสได้ในชีวิตประจำาวัน	 เช่น	
ส่วนลดร้านค้าต่าง	ๆ	โดยเลือกร้านค้าที่ใกล้ตัวและครอบคลุมพื้นที่ของ
สมาชิกให้ได้มากที่สุด	 และต้องเป็นสวัสดิการที่เหมาะสมกับสมาชิกใน
แต่ละกลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้ได้จริง	 คำานึงถึงความคาดหวัง	 ความ
จำาเป็น	 และความสะดวกในการใช้สิทธิ์ของสมาชิก	 โดยแบ่งเป็น	 หมวด
ไลฟ์สไตล์	 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม	 หมวดการเงิน	 และหมวดประกัน	
ซึ่งมีสมาชิกมาใช้สิทธิ์สวัสดิการจำานวน	45,621	สิทธิ์

	 การใช้สิทธิ์สวัสดิการได้เพิ่มความสะดวกให้กับสมาชิก	ด้วยการกดรับสิทธิ์ผ่านทาง	My	GPF	Application	ได้	โดยไม่ต้องพกบัตรสมาชิกเพื่อใช้แสดง
หน้าร้านจริง	ซึ่งถือเป็นการเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการให้กับสมาชิกด้วย	

	 เมื่อการตัดสินใจเรื่องเงิน	 ไม่ใช่เรื่องง่ายสำาหรับทุกคน	 กบข.	
จึงเปิดตัว	 “ศูนย์ข้อมูลการเงิน”	 เพื่อให้บริการข้อมูลทุกเรื่องการเงินและ
การลงทุนกับสมาชิกแบบใกล้ชิด	 โดยมีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำาปรึกษากับ
สมาชิกโดยตรงผ่านการนัดหมายบนแอป	กบข.	โดยเชื่อว่า	สมาชิก	กบข.	
ที่ต้องมีการตัดสินใจเรื่องการเงิน	 อาจมีความลังเลกับตัวเลือกที่มีมากกว่า	
1	ได้	เช่น	การเลือกฝากประจำากับธนาคารไหน	ที่จะได้รับผลตอบรับที่ดี	
	 เป้าหมายหลักของการตั้งศูนย์ข้อมูลการเงินก็เพื่อให้	กบข.	
สามารถเป็นที่พึ่งทางการเงินส่วนบุคคลแก่สมาชิกได้	 เมื่อได้มีข้อมูลครบ
ถ้วนและมีความเข้าใจมากขึ้นแล้ว	 สมาชิกจะสามารถนำาข้อมูลความรู้ที่
ได้จากการปรึกษาเจ้าหน้าที่	 ไปใช้ประกอบการวางแผนการเงินหรือการ
ตัดสินใจทางการเงินของตนเองได้	เพราะเป้าหมายหลักของ	กบข.	คือการ
ส่งเสริมให้สมาชิกได้มีเงินเกษียณที่เพียงพอ	

	 ภายใต้ยุทธศาสตร์	 “สมาชิกคือศูนย์กลาง”	 อีกหนึ่งภารกิจ
ที่	 กบข.	 ได้ใส่ใจด้วยการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก	 ความต้องการ
เมื่อถึงเวลาเกษียณอายุราชการ	 จึงได้จัดทำาแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารเงินลงทุนผ่านการทบทวนแผนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว	
(Long-term	 Strategic	 Asset	 Allocation)	 ที่ต้องมีการปรับปรุงข้อมูล
ทางเศรษฐกิจ	 อัตราผลตอบแทนการลงทุน	 ความผันผวนของสินทรัพย์
ต่าง	ๆ	ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน	 เพื่อนำามากำาหนดเป็นสมมติฐานหลักด้าน
เป้าหมายผลตอบแทนและความเสี่ยงของสมาชิก	เพื่อใช้ในการจัดทำาแผน
จัดสรรการลงทุนระยะยาว

จัดสิทธิประโยชน์ 
เพื่อสม�ชิกทุกช่วงวัย

ศูนย์ข้อมูลก�รเงิน 
ที่พึ่งก�รเงินของสม�ชิก

	 แผนงานที่สำาคัญของปี	 2562	 และเป็นแผนงานที่จะสร้างผล
กระทบสู่สังคมในวงกว้าง	 ให้เป็นมาตรวัดมาตรฐานให้แก่ประเทศไทยใน
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ	เพราะประเทศ
ไทยกำาลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี	 2564	 ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า	กลุ่มผู้สูงอายุจะมีจำานวนเพิ่มมากขึ้น	และมีอายุยืนขึ้นเพิ่มมากขึ้นด้วย	
โดยการจัดทำาดัชนีความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเกษียณ	 (Retirement	
Readiness	Index)	จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับความสำาเร็จของเป้าหมายการ
ส่งเสริมให้สมาชิกมีเงินออมเพื่อการเกษียณที่เพียงพอ	ซึ่งเป็นเป้าหมาย
ระยะยาวท่ีสำาคัญของ	 กบข.	 และจะพัฒนาให้กลายเป็นดัชนีระดับประเทศ	
ที่จะสามารถวัดระดับการพัฒนาความพร้อมในการเกษียณของคนท้ัง
ประเทศ
	 การยืนยันความเป็นผู้นำาการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ	
เป็นสิ่งที่	 กบข.	 ในฐานะหนึ่งในนักลงทุนสถาบันหลักของประเทศได้ให้
ความสำาคัญ	 เพื่อยกระดับการลงทุนของประเทศให้เป็นที่น่าเชื่อถือใน
ตลาดเงินตลาดทุนของโลก	 ด้วยการมุ่งการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม	 สังคม	
และธรรมมาภิบาล	 (ESG	 Investment)	 อย่างจริงจัง	 พร้อมทั้งช่วย
สนับสนุนให้ภาคธุรกิจให้ความสำาคัญกับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	
(Economic	 Value)	 ดำาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลไปพร้อมกับการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม	และสังคม	นำาไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ
	 ทุกก้าวของ	กบข.	ได้คำานึกถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก	
และการก้าวต่อไปของ	กบข.	ยังคงเดินหน้าเพื่อสมาชิกในทุกมิติ	เพื่อมอบ
สิ่งที่ดีแก่สมาชิกทุกคน.....

ก้�วต่อเนื่องเพื่อสังคม

สถิติการให้บริการสมาชิก



แก่ไปไม่จน

	 สาเหตุคนที่มี	 “หนี้เสีย”	 โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต	 บัตรกดเงินสด	 และสินเชื่อ
ส่วนบุคคลที่ไม่ต้องใช้หลักประกัน	 แทบทุกคนไม่ได้เกิดจากมีเงินแล้วลืมผ่อน	 แต่เพราะหมุน
เงินไม่ทัน	 ชักหน้าไม่ถึงหลัง	 บางคนก็กู้จนเป็นงูกินหาง	 สุดท้ายพอสะสมนานเข้าก็ตกอยู่ใน
สภาวะลูกหนี้ประเภท	“ไม่มี	ไม่หนี	ไม่จ่าย”	เพราะไม่มีที่พึ่งแล้ว	และอาจติดพันไปจนถึงวัย
เกษียณที่มีรายได้ไม่เท่าเดิม	 โอกาสจะหารายได้เสริมมาผ่อนหนี้ก็ไม่เท่าตอนวัยทำางาน	 จึงมี
โอกาสเผชิญกับความจนตอนแก่ได้

	 แต่	“หนี้เสีย”	ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินแก้	ถ้าคุณมีทุนเดิมเป็นความตั้งใจที่อยากจะ
หลุดพ้นจากหนี้ที่ก่อขึ้นมาเพื่อนำาไปสู่มีอิสรภาพทางการเงิน	 ไม่ว่าคุณจะพยายามเจรจากับ
เจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ทุกรายมาหลายรอบแล้ว	 หรือลองลดรายจ่าย	 เพิ่มรายได้	 ขาย
สินทรัพย์ที่จำาเป็นน้อยที่สุดแล้ว	 แต่ถ้าดอกเบี้ยหรือค่างวดที่ต้องผ่อนก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่
สามารถรับได้ไหว	มาลองดูตัวช่วยอีกทางที่	กบข.	ได้ร่วมมือกับ	SAM	รัฐวิสาหกิจภายใต้การ
ดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย	 เปิดช่องทางให้สมาชิก	 กบข.	 ที่เป็นหนี้เสียก่อนวันที่	 1	
มกราคม	2562	สมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ผ่านแอป	กบข.	My	GPF	Application	

SAM
ตัวช่วยแก้หนี้เสีย ลดโอก�ส 

“แก่แล้วจน”
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คุณสมบัติผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ

สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center SAM โทร 02-610-2266 
และ ศูนย์บริการสมาชิก กบข. โทร. 1179

สมัครง่าย ๆ ผ่านแอป กบข. 

หนี้เสียหรือหนี้ไหน ๆ ก็ควรรีบจัดการก่อนต้องมานั่งผ่อนดอกเบี้ยมหาศาลโดยที่เงินต้นไม่ลดลงเสียที
 “แก่ไปแล้วจน ลำาบากกว่า จนตอนยังไม่แก่”

1.
2.
3.

4.

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อผ่านคุณสมบัติ
เข้าร่วมโครงการมีสัญชาติไทย	เป็นผู้มีรายได้

อายุไม่เกิน	65	ปี	ตลอดอายุสัญญา
มีหนี้บัตรเครดิต	บัตรกดเงินสด	หรือสินเชื่อส่วนบุคคล
ที่ค้างชำาระเกินกว่า	90	วันติดต่อกัน	กับเจ้าหนี้ตั้งแต่	
2	รายขึ้นไป	ก่อนวันที่	1	มกราคม	2562	(เริ่มค้างชำาระ
ก่อนวันที่	1	กันยายน	2561)	และยอดหนี้รวมทั้งหมด
ไม่เกิน	2	ล้านบาท
ยังไม่ถูกดำาเนินคดี	หรือถูกดำาเนินคดีแล้วแต่ยังไม่มีคำาพิพากษา

แบ่งเบาภาระดอกเบี้ย	4-7%	ต่อปี

ฟรี!	ตรวจเครดิตบูโร	100	บาท

ระยะเวลาผ่อนยาว	10	ปี

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้	-	31	ธ.ค.	2562

และ	ไม่ต้องถูกทวงถามจากเจ้าหนี้หลายราย

เข้าเมนู	‘สิทธิพิเศษ’
กด	“โครงการคลินิกแก้หนี้
เพื่อสมาชิก กบข.”

คลิกตรวจสอบคุณสมบัติ	
และกด	“เข้าร่วมโครงการ”	ได้

กรอกข้อมูลส่วนตัว	
และกด	“ลงทะเบียน”

กรอกข้อมูลและแนบเอกสาร	
และเจ้าหน้าที่จากคลินิกแก้หนี้
จะติดต่อกลับภายใน	1-2	วันทำาการ

“กดสมัครเข้าร่วมโครงการ” กด	“ยืนยัน”

โดย	Add	Line	คลินิกแก้หนี้	ID	:	sam-2266	

พิมพ์ข้อความ	“กบข.,ชื่อ,นามสกุล,ขอ	e-coupon	เครดิตบูโร”	

แล้วแจ้งที่จุดตรวจเครดิตบูโร

11

1

4

2

5

3

6



เงินทองของใกล้ตัว
by : ศูนย์ข้อมูลการเงิน กบข.

	 การก่อหนี้คือการยืมเงินในอนาคตมาใช้เพ่ือ
อำานวยความสะดวกให้กับตัวเราในปัจจุบัน	 หากมีหน้ีเพียง
เล็กน้อยและผ่อนไหว	 การก่อหนี้มักไม่ได้เป็นปัญหาอะไร	
แต่หากระดับหนี้สินพอกพูนสูงขึ้นมาก	 จนภาระการผ่อน
สูงกว่าความสามารถในการหาเงินมาชำาระหน้ีแล้ว	 หายนะ
ทางการเงินย่อมเกิดขึ้นแน่นอน
	 การจะประเมินว่ามีภาระการเงินมากน้อยแค่
ไหน	ส่วนใหญ่ใช้วิธีเปรียบเทียบระหว่าง	“ภาระการผ่อน
ต่อเดือน”	กับ	“รายได้ต่อเดือน”	เช่น	มีภาระการผ่อนหนี้
ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันเดือนละ	4,000	บาท	และ
มีรายได้เดือนละ	 20,000	 บาท	 ก็นำาเลข	 4,000	 มาหาร
ด้วย	 20,000	 คิดเป็นภาระการผ่อนที่	 20%	 ของรายได้	
เป็นต้น
	 โดยทั่วไป	 สถาบันการเงินหรือหน่วยงานที่ให้
ความรู้ทางการเงินแต่ละแห่งกำาหนดว่า	 ภาระการผ่อนหน้ี
ไม่ควรเกินระดับ 40% ถึง 50% ของรายได้ต่อเดือน 
จึงจะเรียกได้ว่าไม่เป็นภัยทางการเงิน	อย่างไรก็ดี	สิ่งนี้
ขึ้นอยู่กับประเภทของหนี้สินด้วย	 หากเป็นหนี้จากบัตร
กดเงินสด	 สินเชื่อส่วนบุคคลแล้ว	 ควรคุมภาระการผ่อน
ให้ไม่เกิน	 20%	 ของรายได้ต่อเดือน	 แต่วิธีที่ดีที่สุดคือ
รีบปลดหนี้เหล่านี้ให้หมดโดยเร็ว	 เพราะอัตราดอกเบี้ย
ค่อนข้างสูง	 หากชะล่าใจอาจทำาให้หนี้พอกพูนขึ้นจนผ่อน
ไม่ไหว	ต้องไปกู้เงินจากแหล่งอื่นทำาให้ภาระหนี้สินยิ่ง
หนักขึ้นไปอีก
	 กรณีการกู้เงินเพื่อซื้อรถและซื้อบ้านนั้น	ควรมี
ภาระการผ่อนในระดับ	30%	ถึง	40%	ของรายได้ต่อเดือน
เนื่องจากต้องเผื่อเงินไว้สำาหรับค่าใช้จ่ายอื่นที่จะตามมา	
เช่น	ค่านำ้ามัน	ค่าประกัน	ค่าซ่อมแซมในกรณีของการซื้อ
รถยนต์	และค่าส่วนกลาง	ค่าเฟอร์นิเจอร์	ในกรณีของการ
ซื้อบ้าน	เป็นต้น
	 ส่วนหน้ีนอกระบบน้ัน	 แนะนำาว่าต้องหลีกเล่ียง
ไม่ก่อหนี้ประเภทนี้	 เพราะดอกเบี้ยของหนี้นอกระบบสูง
มาก	ประมาณ	120%	ถึง	240%	ต่อปี	ลูกหนี้หลายราย
จ่ายได้เพียงดอกเบี้ยเท่านั้น	 ไม่สามารถปลดเงินต้นได้เลย	
หนี้นอกระบบจึงถือว่าเป็นภัยทางการเงินอย่างร้ายแรง
	 ก่อนจะเป็นหนี้	 พึงระลึกไว้เสมอว่าหนี้สินเป็น
ภาระการเงิน	ทำาให้เกิดค่าใช้จ่ายและสภาพคล่องทางการ
เงินหดหายไปเนื่องจากต้องจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบ้ีย	
จึงควรประเมินฐานะการเงินให้ดีก่อนว่าจะสามารถผ่อน
ได้ไหวหรือไม่	 เพื่อป้องกันไม่ให้การก่อหนี้กลายเป็นภัย
การเงินกับตัวเราเอง

ผ่อนหนี้เท่�ไหร่
ไม่เป็นภัยท�งก�รเงิน
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	 สิ่งที่ตามมา	 คือ	 สถาบันการเงินต่าง	 ๆ	 ได้ตบเท้ากัน
ลดดอกเบี้ยเงินกู้ตามไปด้วย	แต่การปรับลดดอกเบี้ยมีทั้งผลทาง
บวกและทางลบ

	 ในแง่บวก	จะสง่ผลดตีอ่ผูท้ีม่เีงนิกู	้เชน่	สนิเชือ่สว่น
บุคคล	 บัตรกดเงินสด	 ที่จะมีดอกเบี้ยถูกลงตามไปด้วยแต่ต้อง
เช็คสัญญาเงินกู้กันด้วย	 ว่าได้กำาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบ
ลอยตัว	(Floating	Rate)	หรือไม่?	เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบ
ลอยตัว	จะเปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของสถาบันการเงิน	ทันทีที่
สถาบันการเงินประกาศลดดอกเบี้ย	ดอกเบี้ยเงินกู้ก็จะลดลงด้วย

	 แต่ในทางลบ	 ก็คงหนีไม่พ้นสัญญาเงินกู้	 ที ่ได้
กำาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่						(Fixed	Rate)			เช่น			กู้ซื้อบ้าน	
กู้ซื้อรถยนต์	เพราะอัตราดอกเบี้ยที่กำาหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะที่
ถูกกำาหนดขึ้นมา	 ไม่ขึ้นหรือลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน	
คงที่ตลอดอายุสัญญาเงินกู้	 เช่น	กำาหนดให้ชำาระดอกเบี้ยร้อยละ	
7	ต่อปี	เป็นเวลา	5	ปี	ก็จะเสียอัตราดอกเบี้ยเท่านั้นตลอดสัญญา	

	 ทางออกของผู้ที่มีเงินกู้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่	 คงต้อง
ทำาการรีไฟแนนซ์	เพื่อเป็นการปรับดอกเบี้ยให้ลดลง	ยิ่งดอกเบี้ย
น้อยเท่าไร	ก็จะช่วยให้ผ่อนชำาระรายเดือนลดลงไปด้วย

	 ยังไงซะ....	 ก็ลองเช็คสัญญาเงินกู้ของตัวเองก่อนว่าเป็น
แบบไหน	จะได้เลือกวิธีลดดอกเบี้ยได้ตรงจุด

นับเป็นครั้งแรกในเกือบ 4 ปี ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย จาก 1.75% เหลือเพียง 1.50% เพื่อช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจไทย สะท้อนภาวะเศรษฐกิจท่ีขยายตัวต่ำา และเป็นไปตามทิศทางการดำาเนินนโยบายการเงินของโลกท่ีผ่อนคลายลง 

ปรับตัวให้ทัน กับอัตร�ดอกเบี้ยลด
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กบข. ร่วมลงน�มปฏิญญ�ขับเคลื่อน
โครงก�รเสริมสร้�งตล�ดทุนธรรม�ภิบ�ล
เฉลิมพระเกียรติฯ

							กบข.	เดินหน้าพบสมาชิก	3	จังหวัดต่อเน่ือง	สุราษฎร์ธานี
อุดรธานี	 และชลบุรี	 จัดสัมมนาความรู้ทางการเงินในหัวข้อ	
“เกษียณมั่นใจ	 ไปกับ	 กบข.”	 พร้อมแนะนำาวิธีคำานวณยอด
เงินที่เพียงพอในวัยเกษียณ	โดยเหล่าวิทยากรมืออาชีพ	และ
หน่วยงานพันธมิตรท่ียกทัพมาให้ความรู้กันอย่างเต็มอิ่ม
ในช่วง	GPF	Talk	โดยภายในงานสมาชิกยังได้พบกับกิจกรรม
มากมายไม่ว่าจะเป็น	 คลินิกเลือกแผนลงทุน	 บริการตรวจ
สุขภาพการเงินกับผู้เชี่ยวชาญ	 และบูธกิจกรรมที่ขนขบวน
มาพร้อมของรางวัลให้ร่วมสนุกมากมาย	 เรียกได้ว่ามางาน
เดียวครบทุกเรื่องการเงินจริง	ๆ		

GPF FUN(d) FAIR 2019 

14
Activity

	 นายวิทัย	 รัตนากร	 เลขาธิการคณะกรรมการกองทุน
บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	(กบข.)	 (ท่ี	6	จากซ้าย)	เข้าร่วมพิธีเปิด	
“โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”	และร่วม
ลงนามปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนตลาดทุนไทยสู่
ความย่ังยืน	ร่วมกับองค์กรในตลาดทุน	12	แห่ง	ท้ังยังร่วมเสวนา
ในหัวข้อ	“องค์กรในตลาดทุนร่วมทำาความดีในโครงการเสริม
สร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติฯ”	เพื่อแลกเปลี่ยน
มุมมอง	 เกี่ยวกับการนำาปัจจัยด้าน	 ESG	 มาใช้ในกระบวนการ
ลงทุนของ	กบข.	ในฐานะนักลงทุนสถาบันที่มุ่งหวังให้นักลงทุน
ในประเทศยึดหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบ



GPF FUN(d) FAIR 2019 

 ครั้งแรกของไทย!	กบข.	ร่วมกับ	นักลงทุนสถาบันรวม	32	ราย	ทั้งจาก
สำานักงานประกันสังคม	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 และบริษัทประกันชีวิต	
ผนึกกำาลังประกาศเจตนารมณ์ลงนามแนวปฏิบัติ	 “การระงับลงทุน”	 (Negative	
List	 Guideline)	 ในบริษัทจดทะเบียนที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	 (Environment)	
สังคม	 (Social)	 และธรรมาภิบาล	 (Governance)	 หรือที่เรียกว่า	 ESG	 โดยการ
ร่วมลงนามของนักลงทุนสถาบันครั้งนี้	 เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำา
ด้าน	ESG	ที่	กบข.	จะดำาเนินการอีกหลายโครงการในอนาคต	ด้วยความเชื่อมั่นว่า	
การยกระดับประเทศไทยสู่การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ	 (Responsible	
Investment)	 นอกจากจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่การลงทุนในประเทศแล้ว	
ยังจะช่วยสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่สมำ่าเสมอและลดความเสี่ยงให้แก่สมาชิก
ในระยะยาว	ซึ่งก่อให้เกิดพัฒนาการที่ยั่งยืนของตลาดทุนอีกด้วย	

กบข. ร่วมกับนักลงทุนสถ�บันรวม 32 ร�ย 
ประก�ศเจตน�รมณ์ร่วมลงน�มแนวปฏิบัติ
“ก�รระงับลงทุน” (Negative List Guideline)
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เพร�ะโรคภัยไข้เจ็บ
ย�มแก่ ไม่น่�กลัว
เท่�แก่แล้ว
แต่ไม่มีเงินใช้

หนังสือ Happy Retirement 
คู่มือ สร้างสุขวัยเกษียณ

เพื่อสมาชิก กบข.

อ่านได้แล้ววันนี้ที่แอป กบข. 
My GPF Application 
เมนูความรู้คู่การออม
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คุณเป็นตัวแมส่ายไหน?
“ตัวแม่”		ท่ีหมายถึงอยู่น้ี	อาจไม่ใช่แค่ความเก่ง	ความเช่ียวชาญ	หรือความรอบรู้เพียงอย่างเดียว	แต่หมายรวมถึงความชอบ	สไตล์	อุปนิสัยใจคอท่ีทำาให้คุณโดดเด่น
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง	โดยท่ีคุณอาจยังไม่เคยลองสังเกตว่าเป็นจุดเด่นท่ีซ่อนอยู่ในตัวเอง	ซ่ึงอาจเป็นได้ท้ังข้อดีและข้อเสียท่ีมีผลต่อการใช้ชีวิตจนกลายเป็นไลฟ์สไตล์ท่ีบ่ง
บอกความเป็นตัวคุณได้เป็นอย่างดี	เอาหล่ะ!	ลองมาเช็คกันว่าคุณเป็น	“ตัวแม่”	สายไหนกัน

						วลีเด็ดที่ได้ยินกันบ่อย	ๆ	เชื่อว่า
หลายคนคงเข้าใจว่าเราหมายถึง
ผู้หญิงบนโลกใบนี้	 ที่มักมีอารมณ์
แปรปรวนเดาใจลำาบาก	 ยิ่งเวลาพูด
อะไรออกมาแต่ละที	 ต้องวิเคราะห์
ความหมายกันลึกซึ้ง	พอทำาไม่ถูกใจ	
คนข้างกายก็โดนเหว่ียงเอาง่าย	ๆ 	แต่
รู้ ไหมว่าในความเยอะของเธอ	
นอกจากจะเป็นคนที่มีหัวครีเอท
อยู่ตลอดเวลาแล้วยังแฝงไปด้วย
เสน่ห์ของความน่าค้นหา	 เพราะไม่
เข้าใจว่าคิดอะไรอยู่ในหัวน่ีแหล่ะ	
แต่หากลองสังเกตดูอีกนิดเราจะพบ	
“ความจริงใจ”	 ท่ีเธอจะมอบให้ต้ังแต่
คร้ังแรกท่ีรู้จักกัน	 เพราะอาร์ตตัวแม่
จะไม่ใช่คนประเภทท่ีมาสร้างภาพ
ให้ใครประทับใจ...แล้วค่อยเปล่ียน
มาเป็นตัวเองภายหลัง	เพราะเธอไม่
แคร์อยู่แล้วว่าใครจะรับเธอได้ไหม!	

     #ช้อปเก่ง	แฮชแท็กเก๋	ๆ	ของ
เหล่านักช้อปท่ีมีความไวด่ังแสงโดย
เฉพาะเวลาที่เห็นคำาว่า	 SALE	 อยู่
ตรงหน้า	 มันเหมือนต้องมนต์สะกด
ให้เดินเข้าไปจับจ่ายใช้สอยทั้ง	ๆ	ที่
ข้าวของที่มียังกองอยู่เต็มบ้าน	 จน
บางทีก็จำาแทบไม่ได้ว่าซื้อมาต้ังแต่
เมื่อไหร่	 ซึ่งนี่แหละคือบ่อเกิดแห่ง
ความล้มละลายท่ีแท้ทรู	 ย่ิงโปรโมชัน
มากมายจากบัตรเครดิตยิ่งช่วยให้
ซื้อง่ายจ่ายคล่องด้วยดอกเบี้ย	 0%	
ท่ีแสนย่ัวยวนหัวใจ	 และเม่ือใดก็ตาม
ท่ีคุณรู้สึกเช่นน้ีบ่อย	 ๆ	 น่ันหมายความ
ว่าคุณได้กลายเป็นตัวแม่สายช้อป
ที่แพ้ของ	 SALE	 ไปซะแล้ว	 ซึ่งกว่า
จะดึงสติกลับมาบางทีก็ต้องพูดกับ
ตัวเองว่า	“รู้งี้ไม่น่าซื้อเลย”	แต่!	ใน
ความเป็นตัวแม่สายช้อปก็ไม่ได้แย่
เสมอไป	 เพียงแต่มันมีเส้นบาง	 ๆ	
นิดเดียวที่จะมาบอกว่าคุณเป็นนัก
ซื้อ	ที่ซื้อของได้อย่างคุ้มค่า	หรือซื้อ
เพียงเพราะกลัวเสียโอกาสได้ของ
ถูกโดยไม่จำาเป็น	 ดังนั้นในฐานะ
ผู้ซื้อ	 เราควรซื้อของอย่างมีสติไม่ว่า
สินค้าจะลดเท่าไหร่ก็ตาม	ควรคำานึง
ถึงความจำาเป็น	 อย่าคิดแค่ว่าซื้อไป
เถอะเดี๋ยวก็ได้ใช้	 (แต่ความจริงคือ
ไม่ได้ใช้)		

	 	 	 มีงานบุญขอให้บอก	 เธอพร้อม
เสมอ	 ตั้งแต่ทำาบุญสร้างวัด	 พระ
อุโบสถ	พระประธาน	ปิดทองฝังลูก
นิมิต	เดินสายไหว้พระ	9	วัด	แก้ชง	
ถวายสังฆทาน	ทำาบุญโลงศพ	ปล่อย
สัตว์ห รือทำาบุญตามมูลนิธิช่ วย
เหลือผู้ด้อยโอกาสต่าง	 ๆ	 เรียกได้
ว่าแรงบุญไม่มีตก	เพราะโลกเราวุ่นวาย
ขึ้นทุกวันเหลือเกิน	 หลายคนจึง
ตัดสินใจหันเข้าหาธรรมะกันมากข้ึน	
ทั้งทำาบุญและปฏิบัติธรรม	 เพราะ
อย่างน้อยก็ช่วยให้จิตใจสงบ	 เกิด
ความสุขทั้งต่อตัวเอง	 และส่งต่อ
ให้แก่ผู้คนรอบข้าง	 แต่ก็อย่าลืมว่า	
การทำาบุญต้องทำาแต่พอดี	 ไม่ทำาให้
ตัวเองลำาบากถึงจะเป็นความสุข
ที่แท้จริงนะจ๊ะ	

					เรียกว่าเป็นตัวแม่ท่ีมีระดับความ
สตรองข้ึนสุดอีกหน่ึงสาย	 เพราะเธอ
มีวินัยทางการเงินเป็นเลิศ	 และรู้จัก
วิธีวางแผนการออมและการใช้เงิน
เป็นอย่างดี	 ตั้งแต่ทำาบัญชีรายรับ
รายจ่ายจนติดเป็นนิสัย	 ใช้เวลา
คิดค่อนข้างมากเมื่อต้องซื้อของ
แต่ละครั้ง	เพราะคำานึงถึงประโยชน์
ใช้สอยและความจำาเป็นเสมอ	 ไม่ค่อย
ชอบเข้าร้านอาหารหรู	 กินอะไร
ราคาแพง	ๆ	และมักดูแปลกแยกไป
สักหน่อยเมื่ออยู่ในสังคม	 แต่เชื่อ
เถอะว่าอนาคตสดใส	การเงินมั่นคง	
แม้ในวันที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเธอ
ก็จะสามารถรับมือได้เพราะเตรียม
การไว้ดีอยู่แล้ว	 แต่อย่างไรก็ตาม
ก็ควรประหยัดอดออมเก็บเงิน
อย่างพอดี	 อย่าตระหนี่จนชีวิตไม่มี
ความสุข	เพื่อให้ความแฮปปี้เกิดขึ้น
ได้ทั้งวันนี้	 (Happy	 Today)	 และ
แฮปปี้ไปถึงวันที่เราเข้าสู่วัยเกษียณ	
(Happy	Retirement)

อ�ร์ตตัวแม่ ตัวแม่ส�ยบุญ ตัวแม่ส�ยช้อป   ตัวแม่ส�ยเก็บ 
(เก็บออมเพื่ออนาคต)  
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เป๋าตัง...เป๋าตุง
ความเชื่อ! เลือกกระเป๋าตังให้ดึงเงินเข้าตัว

กระเป๋าคนวันอาทิตย์

กระเป๋าคนวันพฤหัสบดี กระเป๋าคนวันศุกร์

กระเป๋าคนวันเสาร์

กระเป๋าคนวันอังคาร กระเป๋าคนวันพุธ

กระเป๋าคนวันจันทร์

	 จะซ้ือกระเป๋าสตางค์สักใบ	นอกจากความชอบส่วนตัวแล้ว...คุณเลือกจากอะไรกันอีกบ้าง?	คอลัมน์	‘Check	Now’	
ตามรอยความเช่ือพาคุณไปเลือกซ้ือกระเป๋าให้เหมาะกับตัวเอง	ย่ิงถ้าคุณรู้สึกว่า	ทำาม๊าย...ทำาไม	ดวงการเงินถึงไม่ดีข้ึนสักที	
แม้ว่าจะขยันก็แล้ว	ใช้เงินแบบประหยัดสุด	ๆ	ก็แล้ว	น่ันอาจเป็นเพราะ	กระเป๋าสตางค์ท่ีเราใช้อยู่ไม่ถูกโฉลกกับดวงวันเกิดของเรา
ก็เป็นได้	แล้วกระเป๋าสตางค์ท่ีช่วยให้เก็บเงินอยู่	และเรียกเงินมาหาเจ้าของต้องเป็นแบบไหนกันนะ	

สีเสริมดวง

สีเสริมดวง สีเสริมดวง

สีเสริมดวง

สีเสริมดวง สีเสริมดวง

สีเสริมดวง

เสริมบริวารท่ีดีได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัว
ช่วยเพ่ิมพูนโชคลาภ	เงินทอง
ช่วยเสริมดวงอำานาจ	บารมี	วาสนา	และความยำาเกรง

ช่วยในเร่ืองของการเงิน	โชคลาภ	
และเสริมสร้างอำานาจบารมี
เสริมเสน่ห์	มีคนคอยอุปถัมภ์คำา้จุน

ช่วยเสริมเร่ืองเงินทองโดยตรง
ช่วยเพ่ิมพลัง	ดึงดูดให้คนสนใจเข้าหา
มีคนอุปถัมภ์คำา้ชู	เป็นท่ีนับหน้าถือตาของผู้คน

กระเป๋าสตางค์ท่ีห้ามใช้เด็ดขาด	คือกระเป๋าเก่า	ขาด	รุ่ย	โดยควรรีบ
เปล่ียนใหม่ทันทีและไม่ต้องเสียดาย	เพราะการใช้กระเป๋าสตางค์ท่ีเก่า
หรือขาดน้ัน	หมายถึง	การเงินร่ัวไหล	เก็บเงินไม่อยู่	น่ันเอง			

ช่วยเสริมโชคลาภและเงินทอง
ช่วยเสริมอำานาจบารมี

ถูกโฉลกกัน	ใช้แล้วไม่ทำาให้การเงินติดขัดแน่นอน	
ช่วยเสริมความอ่อนโยน	และให้มีสติมากข้ึน	
ช่วยให้ผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์	

ช่วยเสริมเสน่ห์	ทำาให้คนเข้าหา	เป็นท่ีนับหน้าถือตา

ช่วยเรียกทรัพย์ให้เข้ามา

ช่วยให้การเงินคล่องตัว	ไม่ติดขัด
ช่วยเสริมเร่ืองโชคลาภ
มีคนคอยช่วยเหลือ	อุปถัมภ์	ดูแล
เสริมเสน่ห์	มีคนนับหน้าถือตาสีท่ีไม่ควรใช้	

สีท่ีไม่ควรใช้	 สีท่ีไม่ควรใช้	

สีท่ีไม่ควรใช้	

สีท่ีไม่ควรใช้	 สีท่ีไม่ควรใช้	

สีท่ีไม่ควรใช้	




