อาเศียรวาทถวายพระพร
ประนมกร ศิระน้อม บังคมบาท
ทรงสืบสาน รักษา พระกรณีย์

ทศราช ราชันย์ ปกเกศี
ต่อยอดที่ พระชนก ทรงบำ�เพ็ญ

ธ ทรงครอง แผ่นดิน โดยธรรมา
ดั่งน้ำ�ทิพย์ ชโลมใจ ใสฉํ่าเย็น

ชนประชา มีสุข ไร้ทุกข์เข็ญ
หลอมรวมเป็น ความจงรัก และภักดี

หอมเอย หอมดอก รวงผึ้ง
วันเฉลิม พระชนม์ องค์ภูมี

กลิ่นหอมซึ้ง ตรึงหัวใจ ไทยสุขศรี
น้อมสดุดี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

“เทิดไท้องค์ราชัน น้อมนำ�คำ�สอนสูก่ ารปฏิบตั ”ิ
พระราชดำ � รั ส พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทีไ่ ด้ทรงให้แนวทางดำ�รง
ชีวิต สำ�หรับปวงชนชาวไทยโดยรวม และสำ�หรับข้าราชการ
ไทย โดยให้ดำ�รงตนอย่างมีสติ รู้ดีชั่ว เพื่อให้สามารถมีชีวิต
ที่มั่นคง และสามารถทำ�ประโยชน์ให้กับประเทศชาติและ
ประชาชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ตามพระราชดำ�รัส ดังนี้
“ในปีใหม่นี้ ขอให้ชาวไทยทุกคนตั้งใจให้แน่วแน่ที่
จะรักษาคุณสมบัตินี้ให้เหนียวแน่น และทำ�ความคิด จิตใจ
ให้แจ่มใส ด้วยปัญญาที่กระจ่าง พิจารณาทุกสิ่งที่เกิด มีขึ้น
ตามความเป็นจริง โดยปราศจากอคติ ให้มีความมุ่งมั่น มี
กำ�ลังใจ ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่ในภาระ
หน้ า ที ่ ตามแนวพระบรมราโชบายที ่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ น ทรมหาภู ม ิพ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้
พระราชทานไว้ ให้งานทุกอย่างสำ�เร็จผล เป็นความดี ความเจริญ
ทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนรวม และประเทศชาติ เป็นการรำ�ลึกถึง
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ในการนี้ ข้าพเจ้าขอปฏิบตั หิ น้าทีร่ ว่ มกับ
ประชาชนชาวไทยโดยเต็มกำ�ลังความสามารถ เพื่อสืบสาน
พระราชปณิธานเช่นกัน” พระราชดำ�รัสอำ�นวยพรเนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 แก่ประชาชนชาวไทย

และ “ผู้ปฏิบัติราชการ นอกจากจะต้องรู้งานใน
หน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว ยังจำ�เป็นต้องรู้ดีรู้ชั่ว ประโยชน์และ
ไม่ใช่ประโยชน์ อย่างกระจ่างชัดด้วย งานราชการซึ่งเป็นงาน
ของแผ่นดิน จึงจะดำ�เนินไปอย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมาย
และสำ�เร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความดี ความเจริญ
ให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้อย่างแท้จริงและ
ยั่งยืน” พระราโชวาทพระราชทานในโอกาสวันข้าราชการ
พลเรือน 1 เมษายน 2561
เพื่อเป็นการน้อมนำ�คำ�สอนสู่การปฏิบัติ สามารถ
นำ�พระราชดำ�รัส มาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินชีวิต ด้วยการ
มีสติสำ�รวจเป้าหมายความต้องการ มีสติในการใช้เงิน การ
ออมเงิน และการนำ�เงินไปลงทุน การมีสติในการดำ�เนินชีวิต
อยู่เสมอ จะช่วยให้ดำ�เนินชีวิตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และ
ยังช่วยลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในชีวิตได้
การใช้จา่ ยเงินแต่ละครัง้ ต้องคำ�นึงถึงสิง่ ทีจ่ ะได้รบั ต่อ
ตนเอง ที่จะส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไรบ้าง นั้นคือการรู้ดีชั่ว
เมือ่ เราสำ�รวจตัวเองในด้านการมีสติ และรูด้ ชี ว่ั ได้แล้ว จะสามารถมี
ชี วิต ที่ม่ัน คงได้ ต ามพระราชดำ � รั ส แนวทางดำ � รงชี วิต ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
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คลินิกแก้หนี้เพื่อสมาชิก กบข.

MONEYHOLIC
เพิ่มรายได้สไตล์ชิพกับเดล

เรื่องจากปก

คุยกับเลขาฯ

CONTENTS

GPF EXPERIENCE

MONEY FREEDOM

แก่ไปไม่จน

ออมเงินง่ายๆ กับ 6 กระปุกเงินออม

เงินทองของใกล้ตัว
ผ่อน 0% ดีจริงไหม?

ลงทุ๊นลงทุน

มาทำ�ความรู้จักกับ Libra สกุลเงิน Facebook

WOW
4 หนังสือเปลี่ยนชีวิตเรื่อง “เงิน เงิน”

CHECK NOW

5 ไอเทม สุดเฮง! ควรมีไว้บนโต๊ะทำ�งาน

เสนอแนะหรือต้องการรับข้อมูลข่าวสาร กบข. แจ้งได้ที่
โทรศัพท์ : 0-2636-1000
Email : member@gpf.or.th
GPF Contact Center : โทร. 1179
Line : @GPFcommunity

JULY 2562
สวัสดีครับ ท่านผูอ้ า่ นวารสาร กบข. ในช่วงทีผ่ า่ นมา
หากท่านได้ติดตาม กบข. มาตลอด คงจะสังเกตเห็นถึง
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
การมีแอป กบข. My GPF Application การให้ความ
สำ�คัญกับสมาชิกเพิ่มมากขึ้น และเช่นเดียวกับในวารสาร
ฉบับนี้ และฉบับต่อ ๆ ไป ที่ผมตั้งใจมาพูดคุยกับท่านผ่าน
คอลัมน์คุยกับเลขาฯ ด้วยเชื่อมั่นว่าวารสาร กบข. จะเป็น
อีกหนึง่ ช่องทางสำ�คัญทีท่ �ำ ให้เราได้ใกล้กนั มากขึน้
สำ�หรับวารสารตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปโฉมให้มีความสวยงามมากขึ้น ซึ่งยังคง
อัดแน่นเนือ้ หาทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ า่ นทุกท่าน และได้เกิด
คอลัมน์ใหม่ๆ ทัง้ GPF Experience , Money Holic , แก่ไป
ไม่จน , เงินทองของใกล้ตวั , ลงทุน๊ ลงทุน และ Check Now
กบข. ยังคงเดินหน้าขับเคลือ่ นภารกิจอีกมากมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์ “สมาชิกคือศูนย์กลาง” ผมและพนักงาน
กบข. ทุกคน ขอให้คำ�มั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ
และเต็มความสามารถ เพื่อนำ�มาซึ่งความสุขและความ
ภาคภูมิใจในฐานะที่ท่านได้เป็นสมาชิก กบข. ครับ

กองบรรณาธิการ วชิรา การสุทธิ์
พีรทัศน์ ชัยอภินันทิมา
วีรญา พิสุทธิ์พิบูลวงศ์
ชาญวิทย์ ลัภโต
ปรัชญาภรณ์ มกุลพานิช
สุนทรียา ช่างดำ�
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คลินิกแก้หนี้เพื่อสมาชิก กบข.
หนี้!! หากถามใคร ก็ต้องตอบว่า “ไม่อยากมี” แต่ความ

จำ�เป็นในชีวติ ของแต่ละคนมันต่างกัน จึงทำ�ให้ตอ้ งกูห้ นีย้ มื สิน และยิง่ ความ
จำ�เป็นต้องใช้เงินเยอะ ก็ตอ้ งยอมแลกกับการกูห้ นีเ้ ยอะขึน้ ไปด้วย จนทำ�ให้
เงินเดือนไม่พอใช้
เมื่อถึงจุดที่รายรับ ไม่เพียงพอกับรายจ่าย โดยเฉพาะการ
ผ่อนชำ�ระหนี้ ทางออกที่คนส่วนใหญ่มักเลือกกัน คือ หยุดผ่อนชำ�ระหนี้
ปล่อยให้กลายเป็นหนี้เสีย และแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมา อาจถึงขั้นโดยฟ้อง
คดีในชั้นศาลได้
การลดภาระหนี้ให้กับสมาชิก กบข. และช่วยสร้างวินัยทางการ
เงิน เป็นเรื่องที่ กบข. ให้ความสำ�คัญมาก ตามวัตถุประสงค์หลักของ
องค์กร ที่ต้องการให้สมาชิก กบข. มีความมั่นคงทางการเงิน และมีเงิน
เพียงพอสำ�หรับวัยเกษียณ
โครงการคลินิกแก้หนี้ เป็นโครงการที่ กบข. ได้ร่วมมือกับ
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำ�กัด (SAM) เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้
ระหว่างลูกหนี้ที่เป็นสมาชิก กบข. กับเจ้าหนี้หลายรายแบบเบ็ดเสร็จ
ครบวงจรในที่เดียว
สิ่งที่สมาชิก กบข. จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้ คือ รวม
สัญญาหนี้จากหลายธนาคาร มาเป็นสัญญาแก้หนี้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น
ทำ�ให้การผ่อนชำ�ระรายเดือนโดยรวมลดลง มีดอกเบี้ยขั้นตํ่า 4-7% ต่อปี
และสามารถผ่อนได้ยาวไม่เกิน 10 ปี

แต่ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติ
ก่อนว่าจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่

1
2
3
4
5

เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้
อายุไม่เกิน 65 ปี
มียอดหนี้เงินต้นค้างชำ�ระ รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
ไม่ถูกดำ�เนินคดี หรือถูกดำ�เนินอยู่แต่ต้องยังไม่มีคำ�พิพากษา
เป็นหนี้เสีย คือ ไม่ได้ชำ�ระหนี้ หรือไม่ได้ชำ�ระขั้นตํ่า ตั้งแต่ 2
แห่งขึ้นไป เป็นระยะเวลาติดต่อกันนานกว่า 90 วัน และก่อนวัน
ที่ 1 มกราคม 2562

การช่วยเหลือสมาชิก กบข. ที่มีหนี้สินกับเจ้าหนี้หลายราย  
และเป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลัก
ประกัน ถือเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิก กบข. แก้ปัญหาหนี้ ควบคู่กับการ
ส่งเสริมเรียนรู้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อป้องกันมิให้
เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว
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DEAL YOU

เช่ารถวันไหนก็คุ้ม
เริ่มต้น 690 บาท/วัน
(เครื่องยนต์ขนาด 1,200 CC)
กันวงเงินบัตรเครดิตเพื่อประกัน
การเช่ารถ
เช่าวันหยุดไม่บวกเพิ่ม
จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
โทร. 02-203-9222
กดรับสิทธิ์ที่แอป My GPF ในวันที่รับรถ

ซื้อหนังสือแบ่งจ่าย 3 งวด
รับส่วนลดสูงสุด 10%
แบ่งจ่ายเงินสด ไม่จำ�กัดการซื้อขั้นตํ่า
ไม่มีดอกเบี้ย
แบ่งจ่ายด้วยบัตรเครดิต เมื่อซื้อตั้งแต่
300 บาทขึ้นไป
กดรับสิทธิ์ที่แอป My GPF

แต่งตัวสวย...มีความสุข
กด Code รับสวยกับ
Gift Vocher 1,000 บาท
ซื้อเสื้อผ้า ครบ 2,000 บาท รับสิทธิ์กดโค้ดแทน
เงินสดจากแอป My GPF มูลค่า 1,000 บาทไปใช้ลด
ค่าสินค้าได้เลย ทั้ง 5 แบรนด์ Guy Laroche,
LOF-FI-CIEL, GSP, Jousse, C&D
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2562
กดรับสิทธิ์ที่แอป My GPF
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MONEYHOLIC
ชิพกะเดลนี่สองพี่น้อง ขายของใน
คลอง ในกองเรามีแต่ถั่วดี ๆ เพิ่งเด็ดสด ๆ
มากินให้หมด

รายได้
สไตล์
ชิพกับเดล

ไม่เคยถามใครว่า พร้อมไหม? และ ไม่เคย
“ โอกาส
รอใครนาน ฉะนั้นควรรีบลงมือ ก่อนที่โอกาสจะ
หลุดลอยไป...

กบข.

4 สูตรทำ�ไก่ทอดซอสเด็ด
โดย เชฟ ทรงพล บารมีอนันต์
Executive Chef ที่ RARK Thai
Authentic (Chef table) ที่ได้สอนเทคนิค
ไก่ทอด Buffalo wing 4 รส ได้แก่
รสบาร์บีคิว รสซอสเกาหลี
รสเทริยากิ และรสสวีส แอนด์สไปร์ซี่

พิมพ์ผ้าด้วยบล๊อคกระดาษ
สไตล์ญี่ปุ่น
โดย คุณนิธิวิทย์ ชาติทรัพย์สิน
เจ้าของ The Cave Workshop Studio
ที่เผย 6 ขั้นตอนการพิมพ์ผ้าที่แสนจะง่าย
พร้อมเทคนิคเลือกผ้าบาติกและวิธีการย้อมเย็น

“

เพิ่ม

เนื้อเพลงสั้นๆ เพียงแค่ไม่กี่วินาทีนี้ จากการ์ตูน
มิกกีเ้ ม้าท์ ทีท่ �ำ ให้ตดิ หูของคนไทยได้ แต่ Money
Holic ไม่ได้มาบอกเล่าเกี่ยวกับความถูกต้องของ
เนือ้ เพลงนะ แต่จะชวนมาเรียนรูเ้ ทคนิคเพิม่ รายได้
สไตล์ชิพกับเดล ที่พายเรือขายถั่วและมีลูกค้าให้
ความสนใจเป็นจำ�นวนมาก อาจช่วยเป็นไอเดีย
การหาอาชีพเสริมของคุณได้
ชิพกับเดล เป็นตัวชิปมังก์ หรือเรียกได้วา่
เป็นกระรอกขนาดเล็กสกุลหนึ่ง กินอาหารได้
หลากหลาย แต่ส่วนมากจะเป็นลูกไม้ชนิดต่าง ๆ
แม้กระทัง่ ลูกไม้ทม่ี เี ปลือกแข็ง ถัว่ เมล็ดพืช ข้าว
ไข่นก และแมลง
จากการที่ชื่นชอบกินถั่ว ทำ�ให้ชิพกับ
เดลมีความรู้ด้านถั่วเป็นอย่างดี จึงเลือกนำ�ถั่วมา
ขายที่ตลาดนํ้า แต่หากเราจะเพิ่มรายได้บ้างละ
จะเริ่มที่ตรงไหน?
อันดับแรก คือ การที่ต้องรู้ความถนัด
ของตนเองก่อน การเลือกอาชีพเสริมจากความ
ถนัด จากสิ่งที่มีความชื่นชอบ จะเป็นตัวช่วยให้
ทำ�สิง่ เหล่านัน้ ออกมาได้ดี ลดความผิดพลาด และ
จะช่วยให้เกิดไอเดียสร้างสรรค์ได้ง่ายขึ้นด้วย
เมื่อสำ�รวจตัวเองได้แล้วว่ามีความถนัด
ด้านใด ก็ต้องถึงขั้นตอน การหาแหล่งวัตถุดิบ
รู้จักดัดแปลงสิ่งต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้า เพราะหากเป็นการขายสินค้าแบบดั้งเดิม
อาจทำ�ให้สินค้านั้น ไม่เกิดความโดดเด่น และได้
รับความสนใจจากลูกค้าน้อยลง
มาถึงขัน้ ตอนสุดท้าย คงต้องลงมือทำ�กันเลย

กบข. ได้คัดสรรผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
หลักสูตรฝึกอาชีพ Online มา
เปิดเผยเคล็ดลับและขั้นตอนการ
ทำ� ในแบบฉบับที่เข้าใจง่าย เพื่อ
ให้ผู้ที่ได้ชมวิดีโอสามารถนำ�ไปต่อ
ยอดเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้
โดยสามารถเข้าไปศึกษาขั้นตอน
การทำ�ได้ที่

แจกหลักสูตร 3 ชาไข่มุก สุดฮิต

โดย เชฟ ทรงพล บารมีอนันต์
Executive Chef ที่ RARK Thai Authentic
(Chef table) ที่จะเปิดเผยเคล็ดลับต้มไข่มุก
ให้มีความหนึบ พร้อม 3 สูตรชงชา ชานม
ชากุหลาบทูโทน และชามะลิผลไม้อบควันเทียน
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เรื่องจากปก

        คณ
ุ เคยได้ยนิ กันไหมว่า “เงินไม่สามารถซือ้ ความสุขได้”
แต่ “เงินสามารถซื้ออิสรภาพทางการเงินได้” และเงิน
กลับเป็นสิ่งสำ�คัญในชีวิต การมีชีวิตอย่างอิสระ ตามใจตัวเอง
คงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ แต่คนที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ได้ ยังมี
จำ�นวนน้อยมาก เพราะส่วนใหญ่ยังติดกับดักรายได้ไม่
เพียงพอ จึงจำ�เป็นต้องทำ�งานจนกว่าจะถึงเวลาเกษียณอายุ
และต้ อ งมาคอยลุ้ น อี ก ที ใ นช่ ว งวั ย เกษี ย ณจะมี เ งิ น พอใช้
หรือเปล่า

    การมีชีวิตอย่างอิสระ มีเงินใช้เพียงพอในทุกช่วงชีวิต
อาจไกลเกินฝันของใครหลาย ๆ คน แต่กม็ คี นทีส่ ามารถใช้ชวี ติ
อย่างมีอิสรภาพได้ หากรู้จักวางแผนชีวิตไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ยิ่ง
เริ่มต้นไว ก็ยิ่งถึงสิ่งที่ฝันเร็วเท่านั้น ซึ่งอิสรภาพทางการเงิน
เปรียบเสมือนกับการขึ้นบันได แต่ละก้าวของขั้นบันไดเป็น
ตัวกำ�หนดว่าจะถึงจุดหมายได้เมื่อไร
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เมื่ออยากใช้ชีวิตอย่างมีอิสระ คุณต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมกับบันได 6 ขั้น เพื่อสู่อิสรภาพทางการเงิน

1

ตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจน ด้วยการกำ�หนดสิ่งที่ตัวเองต้องการ มองถึงอนาคต
ณ ช่วงชีวิตหนึ่งว่ามีความต้องการให้ชีวิตเป็นไปในทิศทางไหน  เช่น อยากเกษียณ
อายุก่อน 60 ปี อยากมีเงินใช้เพียงพอเมื่อไม่มีรายได้ประจำ�

2

เมื่อกำ�หนดเป้าหมายแล้ว ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการจัดสรรการใช้เงิน
ด้วยการต้องเก็บเงินออม จากรายได้ประจำ�ทุกเดือนให้ได้อย่างน้อย
10% เพื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน หรือนำ�ไปลงทุนอื่นได้

3
4

หารายได้ทางอื่น ที่นอกเหนือจากรายได้ประจำ� และนำ�รายได้
ในส่วนนี้ไปต่อยอดให้เงินงอกเงยมากขึ้นด้วยการลงทุน

รู้จักการลงทุน โดยก่อนจะลงทุน ควรตรวจสอบตัวเอง ว่ามีความพร้อมมากขนาด
ไหน มีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ระดับไหน ควรเลือกลงทุนที่เหมาะ
กับตนเองเป็นหลัก เช่น หากสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มาก กล้าได้กล้าเสี่ยง
ก็เลือกลงทุนในหุ้นได้ และการลงทุนควรให้เป็นการทยอยลงทุน สะสมในสินทรัพย์
ที่ทำ�ให้มีรายได้กลับเข้ามา เช่น หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวม ทองคำ� เป็นต้น

5

มาถึงขั้นสร้างเงิน ให้ทำ�งานแทนเรา หรือเรียกได้ว่า ให้เงินทำ�งาน คือ
เงินที่ได้ทยอยลงทุน โดยแบ่งสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ซึ่งเงิน
ที่ลงทุนไปนั้น จะเป็นการให้เงินทำ�งานเองอัตโนมัติ และมีรายได้กลับมา
เช่น ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ได้รับเงินปันผลหุ้น เป็นต้น

6
แม้ว่าคุณกำ�ลังจะเดินขึ้นบันไดเพื่อให้ถึงเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ แต่สิ่งสำ�คัญที่ไม่ควรลืม และต้องรีบจัดการ คือ หนี้สิน
โดยต้องเช็คตัวเองก่อนว่ามีหนี้สินที่ต้องผ่อนชำ�ระเท่าไร
และต้องรีบจัดการหนีส้ นิ ก้อนนัน้ เพราะหนีส้ นิ ถือเป็นอุปสรรค
ที่สำ�คัญ ที่เป็นตัวขัดขวางไม่ให้คุณเดินถึงเป้าหมาย

จุดมุ่งหมายของอิสรภาพทางการเงิน คือ เกษียณอายุตามที่
ต้องการ ไม่ว่าคุณจะกำ�หนดเวลาในการเกษียณอายุงาน
เมื่อไร แต่เมื่อเกษียณแล้ว และมีเงินใช้เพียงพอตามที่ต้องการ
มีรายได้เข้าอย่างสมํ่าเสมอ นับว่าถึงเป้าหมายสูงสุดของการมี
อิสรภาพทางการเงินแล้ว

“อิสรภาพทางการเงินที่แท้จริง ไม่ใช่การมีเงิน
แต่คือ การมีความสามารถในการสร้างเงินต่างหาก”
Stephen Covey ผู้เขียนหนังสือ
The 7 Habits of Highly Effective People ได้กล่าวเอาไว้

จากความต้องการของ กบข. ที่อยากให้สมาชิกมี
เงินใช้เพียงพอในยามเกษียณ จึงนับได้วา่ กบข. เป็นบันไดเลือ่ น
และตัวช่วยทีส่ �ำ คัญให้สมาชิกสามารถเดินทางถึงจุดเป้าหมาย
ได้เร็วขึ้น นั้นคือ การมีอิสรภาพทางการเงิน....
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แก่ ไปไม่จน

ออมเงินง่ายๆ
กับ
กระปุกเงินออม
คุณมีวิธีออมเงินอย่างไรกันบ้าง??? และเคยได้ยินไหมว่า “การออมเงินอย่างเดียว ไม่มีวันรวย” หลักการง่ายๆ ที่ทำ�ให้เงิน
ออมงอกเงยมากกว่าเงินที่ตัวเองมี คือการรู้จักจัดสรรเงินที่มี รู้จักการลงทุนควบคู่กันไปด้วย สำ�หรับ T Harv Eker นักเขียน นักธุรกิจ
และนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ได้เสนอแนวทางการออมเงินที่แสนเข้าใจง่ายและมีประสิทธิภาพมาก ซึ่งมีผู้นำ�แนวคิดนี้ไปปฏิบัติใช้
จริงอย่างกว้างขวาง และให้ผลลัพธ์ได้ดีที่เดียว โดยมีชื่อว่า JARS System คือ การแบ่งรายได้ในแต่ละเดือนออกเป็น  6 กระปุก และ
จะต้องกำ�หนดเปอร์เซ็นต์แต่ละกระปุกด้วย
แต่ละคนอาจมีวิธีการออมที่แตกต่างกัน ซึ่งการออมเงินไม่มีถูกหรือผิดที่แน่นอน แต่ใครจะออมได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนั้น คือ
สิ่งสำ�คัญกว่า ตามที่ Benjamin Franklin ได้กล่าวไว้

“หากคุณอยากรวย จงคิดถึงการออมเงินเหมือนกับตอนที่ได้รับมา”
กระปุกที่ 1

กระปุกที่ 2

กระปุกที่ 3

กระปุกที่ 4

กระปุกที่ 5

กระปุกที่ 6

เพื่อความจำ�เป็น
สัดส่วน

เพื่อการพักผ่อน
สัดส่วน

เพื่อการลงทุน
สัดส่วน

เพื่อความรู้
สัดส่วน

เพื่อการให้
สัดส่วน

เพื่อการออม
สัดส่วน

เงินในส่วนนี้ เพื่อใช้จ่าย
ในชีวิตประจำ�วัน เช่น
ค่าอาหาร ค่าเดินทาง
ค่านํ้า ค่าไฟ และค่าเช่า
เป็นต้น

เงิ น ในกระปุ ก นี้ จ ะนำ �
ไปใช้ จ่ า ยตามใจชอบ
ถื อ เป็ น การให้ ร างวั ล
กับตัวเอง

การลงทุนถือเป็นเรื่อง
สำ�คัญมาก เพื่อเป็นการ
สร้ า งความมั่ น คงทาง
การเงินช่วงวัยเกษียณ

การศึ ก ษาหาความรู้
เพิ่มเติม ไม่ได้จำ�กัดที่
การสมัครเรียน แต่รวมถึง
การซือ้ หนังสือ การอบรม
สั ม มนา และการเข้ า
เวิ ร์ ค ช็ อ ปในสิ่ ง ที่ ตั ว
เองสนใจ

เงิ น ในกระปุ ก นี้ ถื อ เป็ น
การแบ่งปัน โดยรายได้
ในส่วนนี้ จึงถูก กำ�หนด
ใช้ในการบริจาค ให้การ
ช่ ว ยเหลื อ องค์ ก รการ
กุศ ลต่าง ๆ และรวมถึง
ซื ้ อ ของขวั ญ ให้ ก ั บ คน
ใกล้ชิดในโอกาสพิเศษ

การวางแผนและตั้งเป้า
หมายค่าใช้จ่ายในระยะ
ยาว เช่น เบีย้ ประกันชีวติ
ต่อประกันรถยนต์ ซื้อ
บ้าน วางแผนแต่งงาน
ค่าเล่าเรียนของลูก เป็น
สิ่งสำ�คัญ จึงควรจัดสรร
เงิน เพื่อเก็บออมไว้ใช้
ตามแผนที่ได้วางไว้

55%

5%

10%

10%

5%

10%
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เงินทองของใกล้ตัว
by : ศูนย์ข้อมูลการเงิน กบข.

ผ่อน

0%
ดีจริงไหม?

การผ่ อ นสิ น ค้ า แบบไม่ เ สี ย ดอกเบี้ ย หรื อ ที่
คุ้นหูกันว่า “ผ่อน 0%” เป็นโปรโมชันที่น่าตื่นตาตื่นใจ
ไม่น้อย สถาบันการเงินหลายแห่งจัดโปรโมชันนี้ร่วมกับ
ร้านค้า โดยกำ�หนดว่าลูกค้าสามารถแบ่งจ่ายชำ�ระเป็น
งวด 6 เดือนบ้าง 10 เดือนบ้าง ด้วยข้อเสนอพิเศษคือ
การไม่คิดดอกเบี้ยจากการผ่อนชำ�ระ เพื่อจูงใจให้เกิดการ
ซื้อสินค้า ร้านค้าก็ขายสินค้าได้ง่ายขึ้น ส่วนสถาบันการเงิน
ก็ได้ค่าธรรมเนียมจากการรูดบัตรเครดิต
แต่ส�ำ หรับเราในฐานะผูบ้ ริโภคแล้ว เมือ่ เจอป้าย
โปรโมชันผ่อน 0% ให้เช็คข้อมูล 2 เรื่องนี้ก่อน

1 ราคาของสินค้าที่ให้ผ่อน 0% เป็นราคาที่ดี

ที่สุดแล้วใช่ไหม เพราะสินค้าบางรายการจัดโปรโมชันคู่
คือจะเลือกผ่อน 0% ก็ได้ แต่หากจ่ายเงินสดทันทีจะมี
ส่วนลดพิเศษให้ การสอบถามข้อมูลนี้ก่อนอาจจะช่วยให้
เราสามารถซื้อของในราคาที่ประหยัดลงได้อีก

2 เราจำ�เป็นต้องใช้ของชิ้นนั้นหรือไม่ โปรโมชัน

นี้ ถื อ ว่ า เป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งมากสำ � หรั บ ผู้ ท่ี ต้ อ งการซื้ อ
สินค้านั้นอยู่แล้ว ช่วยให้แบ่งเบาภาระไม่ต้องจ่ายเงิน
ก้อนใหญ่ แต่หากซื้อเพราะอดใจไม่ไหว ก็ถือว่าเสียเงินไป
โดยใช่เหตุ ดังนั้น เตือนตัวเองให้ดีเพื่อไม่ให้โปรโมชัน
ผ่อน 0% ทำ�ให้เราซื้อของที่ไม่จำ�เป็น
ถ้าไม่อยากเข้าสูว่ งจรหนีค้ วรตัง้ สติกอ่ นรูด รูดใช้
เมือ่ จำ�เป็น จ่ายให้ได้ตามสัญญา จึงจะปลอดภัยไร้หนี้ และ
จะได้ซอ้ื สินค้า 0% ได้อย่าง ตัง้ ใจ

อย่าลืมตั้งสติ “คิดก่อนซื้อ” ทุกครั้ง
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ลงทุ๊นลงทุน

มาทำ�ความรู้จักกับ

Libra สกุลเงิน Facebook

โลกดิจิทัลหมุนเร็วขึ้นทุกที การเข้ามาของ
ทำ�ไม Facebook ถึงเตรียมฉีก
เทคโนโลยี ทำ� ให้ พ ฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์
กฎของระบบการเงินทั่วโลก?
เปลี่ยนแปลงไป เงินดิจิทัล (Cryptocurrency)
ธนาคารจะเป็นหนึง่ ในธุรกิจ ทีจ่ ะโดน Libra
จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน แต่
Facebook ได้เตรียมฉีกกฎของระบบการเงิน มาเป็นตัวทำ�ให้ธรุ กิจชะงัก หลายประเทศจึงมีความกังวล
หาก Libra เกิดขึน้ มาจริงแล้ว การโอนเงินข้ามประเทศ
ทั่วโลก ด้วยการออกเงินดิจิทัล ในชื่อว่า Libra

มาทำ�ความรู้จักกับ Libra
กันคร่าวๆ ก่อน....
Libra ได้ถูกเปิดตัวเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562
ได้สร้างความตื่นตกใจกันทั่วโลกถึงปรากฎการณ์นี้ ซึ่งความ
ตั้งใจของ Facebook เพื่อให้ลดช่องว่างการเชื่อมโยงกันทั้ง
โลก ซึ่งจุดเด่นของ Libra ที่ถูกกล่าวถึง คือ การเป็น Stable
coin คือ มีค่าเงินที่คงที่ ด้วยการมีสินทรัพย์ที่หนุนหลังเป็น
จำ�นวนมาก จึงเป็นตัวแปรสำ�คัญที่ช่วยลดความผันผวนตาม
ความต้องการของตลาด
Facebook ได้กำ�หนดที่จะให้สกุลเงิน Libra ออกมาใช้อย่าง
เป็นทางการในปี 2563

เหลือเวลาอีกเพียงแค่ 1 ปี ที่เราต้อง
เรียนรู้ เพือ่ เตรียมพร้อมกับการปรับตัว
ของโลกดิจทิ ลั และให้ทนั กับปรากฎการณ์
ด้านการเงินในรูปแบบใหม่นี้

ก็จะเป็นเรือ่ งง่าย และจะเป็นการเปิดช่องโหว่ให้อาชญากร
สามารถใช้เป็นช่องทางโอนเงินทีผ่ ดิ กฎหมายได้ ซึง่ ก็ตอ้ ง
รอดูว่า Facebook จะมีมาตรการอะไรออกมาเฝ้า
ระวังหรือไม่

ความกังวลมีอยูม่ ากมาย ซึง่ แน่นอนว่า Libra
จะไม่มกี ารเก็งกำ�ไร นักลงทุนทีค่ าดหวังผลกำ�ไรเหมือน
อย่าง Bitcoin จะไม่สามารถมาเก็งกำ�ไรใน Libra ได้
เนื่องจากการมีค่าเงินคงที่ จึงมีความผันผวนน้อย อาจ
ทำ�ให้นักลงทุนหาช่องเข้ามาลงทุนและได้รับผลกำ�ไร
ได้ยาก
แต่สิ่งหนึ่งที่ Libra ทำ�ได้ คือ ผู้ที่มี
Libra จะสามารถให้กู้ยืมกันได้ สิ่งนี้จึงเป็นหนึ่งที่นัก
ลงทุนกำ�ลังศึกษาที่จะเข้าไปลงทุน
สำ�หรับประเทศไทย ยังไม่มีกฎหมายรองรับ
ทีช่ ดั เจน เนือ่ งจากการแลกเปลีย่ นเงินตราต้องใช้ธนบัตร
จริงไปแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรจริงในสกุลเงินต่าง ๆ
ตาม พระราชบัญญัตคิ วบคุมการแลกเปลีย่ นเงิน พ.ศ.
2485 ซึ่งหากเกิด Libra ขึ้น ต้องมีการออกกฎหมาย
มาช่วยเสริม และควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเสมือน
จริงนี้ เพราะขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเงินตรา จะต้องใช้
ธนบัตรจริง ไปแลกเป็นเงินดิจิทัล
เชื่อว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จะไม่นง่ิ เฉยกับการเปลีย่ นแปลง
นีแ้ น่

เราไม่ควรนิ่งเฉย ในสิ่งที่ “ควรทำ�”
นั่นคือการปรับเปลี่ยนตัวเอง ให้ทันโลก
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Activity

GPF FUN(d) FAIR 2019
ยกทัพลงใต้ จัดยิ่งใหญ่
4 จังหวัด
กบข. ทำ�กิจกรรมจิตอาสาเพาะต้นกล้า
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายวิทัย
รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. นำ�พนักงาน
จิตอาสาเพาะต้นกล้า 300 ต้น ปลูกต้นรวงผึ้ง
พร้อมทั้งปั้นและโยน EM Ball ลงในแหล่งนํ้า
ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่ อ เป็ น การเฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละแสดงความ
จงรักภักดี เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กบข. ร่วมกับ SAM เพิ่มช่องทางสมัคร
เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ให้สมาชิก กบข.
นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะ
กรรมการ กบข. ลงนามความร่วมมือกับ บริษทั
บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำ�กัด (SAM) จัด
โครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก
กบข. ที่มีหนี้สินกับเจ้าหนี้หลายราย สามารถ
สมัครเข้าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วย
วิธีปรับโครงสร้างหนี้ โดย SAM จะพิจารณา
รายละเอี ย ดหนี้ แ ละเจรจากั บ เจ้ า หนี้ แ ต่ ล ะ
ราย ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด
สินเชื่อบุคคลที่เป็นหนี้ไม่มีหลักประกัน พร้อม
ทั้ ง ร่ ว มกั น ให้ ค วามรู้ แ ละแนวทางการปรั บ
โครงสร้างหนี้แก่สมาชิก กบข.

มิตใิ หมข่ องกิจกรรม กบข. สัญจรพบสมาชิกในพืน้ ที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่

จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง และสงขลา มีกจิ กรรมไฮไลต์มากมาย อาทิ สัมมนา
หัวข้อ “เกษียณมัน่ ใจกับ กบข.” และ “เลือกแผนการลงทุนทีใ่ ช่ได้ดว้ ยตนเอง” พร้อม
GPF Talk ทีค่ ดั สรรกูรผู เู้ ชีย่ วชาญด้านการเงินมาให้ความรูอ้ ย่างใกล้ชดิ และยังมีบริการ
ให้ค�ำ ปรึกษาด้านการเงินการลงทุนแบบส่วนตัว โดย คลินกิ เลือกแผนการลงทุน พร้อม
บริการตรวจสุขภาพการเงิน ฟรี! นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบธู กิจกรรม กบข. และเหล่าพันธมิตร
สวัสดิการมาร่วมมอบความสนุกสนานและสาระประโยชน์ดี ๆ มากมายแบบจัดเต็มให้สมาชิก
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WOW

4 หนังสือ

เปลี่ยนชีวิตเรื่อง “เงิน เงิน” ให้คุณเป็นคนใหม่
ถ้าไม่อยากยํ่าอยู่ในวังวนของความล้มเหลวทางการเงิน เพียงเพราะสาเหตุ “ใช้เงินไม่เป็น” หากคุณ

เป็นคนหนึ่งที่ต้องการสร้างจุดเปลี่ยนในชีวิตและตามหาความมั่นคงเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ให้กับตัวเองแล้วหล่ะก็...ลองมาเริ่มต้นง่ายๆ
ด้วยการเติมความรู้ อัปเดตไอเดียดี ๆ เพื่อเปลี่ยนความคิดสู่แนวทางการลงมือทำ�  คุณอาจเป็นอีกคนหนึ่งที่พิชิตความสำ�เร็จ
ด้านการเงินได้ไม่ยาก

เลือกที่จะรวย

ผู้เขียน: Robert T. Kiyosaki

(ราคา 360 บาท)

เปลี่ยนหนี้
เป็นอิสรภาพทางการเงิน

ผู้เขียน: จักรพงษ์ เมษพันธุ์

เศรษฐีชี้ทางรวย

ลงทุนแมน 1.0

(ราคา 160 บาท)

(ราคา 250 บาท)

“เศรษฐี ช ี ้ ท างรวย”เป็ น เหมือน
ยาวิ เ ศษที่ จ ะช่ ว ยดึ ง เราให้ พ้ น
จากความลำ � บากจากการใช้
เงิ น เกิ น ตั ว นำ � เสนอในรู ป แบบ
นิยาย แต่ซาบซึ้งกินใจ และให้
ข้ อ คิ ด เพื่ อ กระตุ้ น ให้ ลุ ก ขึ้ น มา
ปฏิ วั ติ ตั ว เองเปลี่ ย นแปลงมาใช้
เงินให้ถูกทาง สุดท้ายแล้วความ
มั่งคั่งก็จะมาหาทุกคน การจัดการ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดูเหมือนจะเป็น
เรื่ อ งยากสำ � หรั บ ใครหลายคน
เพราะเรามั ก โดนหลอกระหว่ า ง
ความต้องการที่จำ�เป็นและความ
ปรารถนาในสิง่ สวยงามล่อใจ สุดท้าย
ความปรารถนาก็ ดึ ง เงิ น มากมาย
ออกจากกระเป๋าเราโดยไม่รู้ตัว

“ลงทุนแมน1.0” เล่มนี้เนื้อหาใน
เล่มเป็นทั้งแรงบันดาลใจ และให้
แนวทางคนที่ เ พิ่ ง เริ่ ม ต้ น ทำ � อะไร
สักอย่าง มีเรื่องราวมากมายภายใน
เล่มที่ผ่านการสังเคราะห์ รวบรวม
ข้อมูล ตัวเลขจริง ที่มีทั้งกำ�ไรและ
ขาดทุน ให้คุณได้ศึกษาและนำ�
มาปรับใช้ให้เหมาะกับการลงทุน
ของตนเอง

ผู้เขียน: George S. Clason

ผู้เขียน: ลงทุนแมน

(ราคา 70 บาท)

“เลื อ กที ่ จ ะรวย” เล่ ม นี ้ เ ปรี ย บ
เหมือนไกด์นำ�ทางช่วยให้คุณก้ า ว
ข้ า มชี ว ิ ต การเงิ น แบบเดิ ม ๆ
ไปสู่ อ นาคตการเงิ น ใหม่ แ บ บ
Step by Step เริ่มจาก “เปลี่ยน
ความคิด” ทางการเงินแบบเก่าๆ
ไปสู่การเปลี่ยน “วิธีการ” หาเงิน
แบบเดิ ม ๆ และการ “ปฏิ บ ั ต ิ ”
อย่างเข้มข้นและมีวนิ ยั เมือ่ คุณอ่าน
แล้วค่อยๆ ทำ� จะยิง่ พัฒนาความคิด
ทำ�แล้วคิด คิดแล้วทำ� ซํ้าไปซํ้ามา...
แบบนี้ต่างหากถึงจะสำ�เร็จ และ
ก้าวสู่อิสรภาพทางการเงินในที่สุด!  

“เปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางการ
เงิ น ” ในเล่ ม บอกเล่ า เรื ่ อ งราว
ตั้งแต่วิธีคิด วิธีการและแนวทาง
รวมไปถึ ง เรื ่ อ งเล่ า ของผู ้ ท ี ่แก้ไข
ปัญหาหนี้ไ ด้สำ�เร็จ สาระสำ�คัญ
ที่ ผู้ เ ขี ย นในฐานะโค้ ช การเงิ น
อยากสื่อสารถึงคุณ ผู้อ่าน ก็ค ือ
“หนี ้ เ ป็ น ปั ญ หาที ่ แ ก้ ไขได้ ” ขอ
เพี ย งมี ค วามรู ้ ท ี ่ ถ ู ก ต้ อ ง ความ
ตั ้ ง ใจที ่ เ ด็ ด เดี ่ ย ว และไม่ ย ่ อ ท้ อ
ต่ อ ปั ญ หา หากคุ ณ เข้ า ใจหลั ก
คิ ด และหลั ก การในหนั ง สื อ เล่ ม
นี้ไ ด้เป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่ค ุณ
จะปลดหนี้ไ ด้เท่านั้น คุณจะยัง
สามารถสร้ า งอิ ส รภาพทางการ
เงินในระหว่างที่เป็นหนี้ได้อีกด้วย
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5 ไอเทม สุดเฮง!

CHECK NOW

ควรมีไว้บนโต๊ะทำ�งาน
    ใคร ๆ ก็อยากมีชวี ติ การงาน การเงิน ทีส่ ดใส ราบรืน่ เรียกได้วา่ จะขยับจับทำ�อะไร
ก็อยากให้เฮง เฮง! แต่เมื่อความเฮงไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ เพียงแค่นั่งอยู่เฉย ๆ นี่สิ!
     แต่ก็อย่าเพิ่งท้อใจไป เพราะความเฮงสามารถสร้างได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเราเอง เพียง
แค่ลองจัดโต๊ะทำ�งานสักหน่อย แล้วเสริมด้วยทริคดี ๆ เกีย่ วกับฮวงจุย้ เชือ่ ว่า... จะช่วย
เสริม ความมั่นใจ และเพิ ่มพลังบวกให้ก ับความคิดแล้ว ยังช่วยเปลี่ยนบรรยากาศ
บนโต๊ะทำ�งานให้ดีขึ้น และ...บางทีมันอาจจะช่วยเรื่องโชคลาภ และลด
อุปสรรคในการทำ�งานของเราได้อีกด้วย ใครจะไปรู้..

กระบองเพชร

       บางคนเชือ่ ว่าต้นกระบองเพชรเป็นพืชทีม่ หี นามแหลมคม ไม่ควรนำ�มาไว้บนโต๊ะทำ�งาน
แต่หลายตำ�รากล่าวว่า เมือ่ นำ�มาวางไว้ทท่ี ศิ ตะวันตกเฉียงใต้ของโต๊ะทำ�งาน จะช่วยหนุนโชค
เรื่องการงานให้มีความสำ�เร็จ ช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีและบุคคลที่ไม่เป็นมิตรให้ไกลห่าง รวมถึง
ทำ�ให้มสี ติปญ
ั ญาแหลมคม สามารถทำ�งานทุกชิน้ ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ หนามแหลมคม
ยังช่วยดูดรังสีจากจอคอมพิวเตอร์ได้อกี ด้วย

ก้อนหินนำ�โชค

     เพิ่มความเก๋บนโต๊ะทำ�งานด้วยการหาหินสวยๆ หรือหินสีที่ถูกโฉลกกับคุณสักก้อนมา
วางไว้หน้าโต๊ะ เพื่อเสริมดวงในการทำ�งาน และเรียกทรัพย์รับพลังดีๆ ที่จะส่งมาถึงตัวคุณ
แบบไม่ขาดสาย และยังช่วยผลักพลังที่ไม่ดีออกไปได้

พัดลมสีทอง

        ลองมองหาพัดลมสีทองขนาดเล็ก ๆ มาวางไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโต๊ะทำ�งาน
ตามความเชือ่ ถือว่า จะช่วยส่งเสริมดวงการงาน ให้ผใู้ หญ่เอ็นดูแล้วพร้อมช่วยเหลือผลักดันให้
คุณเจริญก้าวหน้าขึน้ สำ�หรับคนทีท่ �ำ ธุรกิจจะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลืออยูต่ ลอด

ดินสอดำ�สีแดงปลายแหลม

       ถ้าอยากให้โอกาสดีๆ ในการทำ�งานเข้ามาหาเราอยูเ่ สมอ ให้หาของตกแต่งทีเ่ ป็นสีแดง
ปลายแหลม หรือดินสอไม้สแี ดง เหลาให้ปลายแหลมอยูเ่ สมอมาวางไว้ทศิ เหนือของโต๊ะทำ�งาน
เชือ่ ว่าจะช่วยเรียกโชค เสริมดวงชะตาให้รงุ่ พุง่ แรงตลอดเวลา

หนังสือความรู้
        ให้หาหนังสือที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ในอาชีพหรือหนังสือที่เกี่ยวกับงานมาวางไว้ด้าน
ซ้ายมือ โดยจัดเรียงให้เป็นระเบียบ เพื่อง่ายต่อการหยิบออกมาอ่านได้ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมสติปัญญา ความรู้ ความฉลาดในหน้าที่การงานของคุณได้
    จัดโต๊ะทำ�งานกันใหม่ด้วยสิ่งของเสริมดวงกันแล้ว ก็ขอให้ทุกคนโชคดี แต่อย่ามัว
     รอโชคลาภอย่างเดียว จนลืมตั้งใจทำ�งานกันหล่ะ!

