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CHALLENGE!

เง�นหนึ่งพัน กับอีก 7 วัน กอนส��นเดือน
ใชอยางไรใหพอ
ออมเพ��มเทานี้
เกษียณแลวไดเทาไร ?

รวมพล “คนออมเพ��ม”
ถอดบทเร�ยนว�กฤตเชื้อไวรัส

COVID-19

เร�่องควรรูเมื่อพักชำระหนี้

ลงทุนลงทุน

กบข. VS กองทุนสำรองเล�้ยงชีพ
ความเหมือนที่แตกตาง
สนุกไปกับ 5 บอรดเกม
แถมไดอัพสกิลการเง�นการลงทุน
เคร�่องรางเสร�มดวงสุขภาพ
พกไวอุนใจแน

เร�่องควรรู
เมื่อพักชำระหนี้

กบข. VS กองทุนสำรองเล�้ยงชีพ
ความเหมือนที่แตกตาง

MAY 2020
เรียนทานสมาชิก
ป น ี ้ ไ ด ม ี ห ลายเหตุ ก ารณ ส ำคั ญ เกิ ด ขึ ้ น ในโลก
ซึ่งแตละเหตุการณลวนมีความผันผวนจนยากจะคาดคะเน
สถานการณในอนาคตอันใกล ทัง้ การยุตขิ องโรคระบาดรายแรง
ทิศทางของเศรษฐกิจ หรือแมกระทั่งความขัดแยงของนานา
ประเทศ
บทเรียนหนึง่ จากสภาวะยากลำบากเชนนีท้ ส่ี ามารถ
สะทอนกลับมาใหหลายทานไดฉุกคิด คือการมีรากฐานชีวิต
ที่มั่นคงนั้นมีความสำคัญมาก เปรียบเสมือนกับหากมีตัวบาน
ที่แข็งแกรง เราก็จะพรอมรับแรงกระแทกไมวาเจอลมพายุ
รูปแบบใด
การสร า งอนาคตของแต ล ะบุ ค คลนั ้ น ก็ ส ามารถ
วางแผนใหสอดคลองกับหลักการนี้ไดเชนกัน เมื่อเรามีการ
วางแผนเก็บออมเงินที่ดี นั่นหมายถึงเราไดเริ่มวางโครงสราง
ใหรากฐานชีวิตมั่นคง เตรียมรับมือกับสถานการณฉุกเฉิน
ทุกรูปแบบ
ผมมีความมุง หวังเปนอยางยิง่ วา กบข. จะเปนสวนหนึง่
ในการรวมสรางรากฐานใหสมาชิกทุกทานไดมี “บานทีแ่ ข็งแรง”
ในอนาคต
นายวิทัย รัตนากร
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

ไลฟสไตลตองหาม
ถาอยากสบายยามแก

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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เทานี้

เกษ�ยณแลวไดเทาไร ?
เช�อ่ วาสมาช�ก กบข. ทุกทานมีเปาหมายอยูใ นใจวาอยากใหภาพช�วต� วัยเกษ�ยณ

ของตัวเองเปนแบบไหน แตอาจยังไมรวู า ควรเร�ม่ ตนอยางไรจ�งจะไปใหถงึ เปาหมายนัน�

GPF Experience ฉบับนึ้จึงอยากจะแนะนำเครื่องมือที่ชวยใหภาพเปาหมายนั้นชัดเจนขึ้น
ดวยเมนู แผนเกษียณของฉัน ใน My GPF Application ตัวชวยสวนตัวของสมาชิก กบข. ที่สามารถ
คำนวณความเพียงพอของเงินทีจ่ ะมีหลังเกษียณ โดยประมาณการจากสมมติฐานทีม่ นี ยั สำคัญ ตาง ๆ ใกลเคียง
ความจริง หากคำนวณแลวจำนวนเงินที่คาดวาจะไดรับในวัยเกษียณยังไมเพียงพอตอความตองการ
เราสามารถลองเพิม่ อัตราเงินออมตอเดือนทีม่ ากขึน้ ได เพือ่ คาดการณอนาคตวา ออมเพิม่ เทานี้ เกษียณแลว
ไดเทาไร ? ซึ่งถือเปนหมัดเด็ดของการใชเมนูนี้เลยทีเดียว
หากพรอมแลว เรามาเรียนรูวิธีใชมนู แผนเกษียณของฉัน แบบพอสังเขปกันทีละขั้นตอน
กอนดีกวา โดยการใชงานจะแบงเปน 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. ขอมูลปจจุบัน

ขั้นตอนแรกจะแสดง ขอมูลปจจุบัน ของสมาชิก ประกอบดวย
• ยอดเงิน กบข. ณ วันที่ทดลองคำนวณ
• แผนการลงทุน พรอมแสดงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของแผนการลงทุนนั้น แบบ
3 ป ยอนหลัง ตัง้ แตเริม่ จัดตัง้ กองทุน จนถึง ณ วันสิน้ เดือนลาสุด (เดือนกอนหนา
ของเดือนที่เขามาทดลองคำนวณ)

2. ประมาณการ

ขัน้ ตอนตอมา จะเปนการ ประมาณการ จำนวนเงินทีค่ าดวาจะไดรบั ณ วันเกษียณ
แบงเปน 2 สวน คือ
• ประมาณการเงินตนและผลประโยชนจาก กบข. ทีค่ าดวาจะไดรบั เมือ่ เกษียณ
• ประมาณการเงินบำนาญตอเดือนจากกระทรวงการคลัง
โดยการประมาณการเงินทั้ง 2 สวนนี้ คำนวณมาจาก
1. เงินเดือนของสมาชิก ณ วันทีเ่ ขาใชเมนูแผนเกษียณของฉัน ถูกนำมาใชเปนฐาน
ในการคำนวณ สวนเงินเดือนภายหลังจากนัน้ จนถึงวันเกษียณอายุราชการ จะ
สมมติวา ปรับขึน้ รวมปละ 6% โดยมีอตั ราเพดานเงินเดือนตามทีก่ รมบัญชีกลาง
กำหนด และปรับอัตราเพดานขึน้ ครัง้ ละ 5% ในทุก 4 ป
2. ขอมูลของสมาชิก ทั้งอัตราการนำสงเงินออมในสัดสวนเปอรเซ็นต และ
แผนการลงทุน ณ ปจจุบัน โดยจะใชขอมูลดังกลาว เพื่อคำนวณไปจนถึง
วันเกษียณ
3. ตั�งเปาหมาย
ในขั้นตอนนี้เราจะได ตั้งเปาหมาย เพื่อคาดการณจำนวนเงินตอเดือนที่ตองการ
มีไวใชจา ยภายหลังเกษียณ โดยประมาณการวาควรจะเปนกีเ่ ปอรเซ็นตของเงินเดือน
สุดทายกอนเกษียณ เริ่มแรกปุมจะอยูในตำแหนงที่เปาหมาย 70% ซึ่งเปน
สัดสวนแนะนำวาสามารถใชจายไดอยางเพียงพอในระดับหนึ่ง และเราสามารถ
เลื่อนปุมขึ้นหรือลงเพื่อเลือกเปาหมายไดตามที่ตองการ
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4. ระบุขอมูลเพ��มเติม

การเพิ่มขอมูลการเงินสวนบุคคลอื่น ๆ เพื่อการประมาณการที่ใกลเคียง
ความเปนจริงมากขึน้ ประกอบดวย เงินไดจากแหลงอืน่ หรือจำนวนหนีส้ นิ
ที่คาดวาจะมี ณ วันเกษียณ ซึ่งสมาชิกตองประมาณการดวยตนเอง

5. ประเมินผล

ยอดเงินทีป่ รากฏในขัน้ ตอน ประเมินผล คือการนำเอาขอมูลประมาณการ
3 สวนนีม้ าคำนวณ
(1.) ประมาณการเงิ น ต น และผลประโยชน จ าก กบข. ที ่ ค าดว า
จะไดรับเมื่อเกษียณ
(2.) ประมาณการเงินบำนาญที่แปลงเปนยอดรวมจากกระทรวง
การคลัง ตั้งแตอายุ 60 ถึง ประมาณ 80 ป
(3.) เงินจากสวนอื่นที่สมาชิกระบุ

ทดลองดูซ� ออมเพ��มเทานี้
เกษ�ยณแลวไดเทาไร ?

หลังจากทีไ่ ดทำความเขาใจกับเมนู แผนเกษียณของฉัน กันพอหอมปาก
หอมคอแลว เพื่อใหเห็นประโยชนของการใชเมนูนี้อยางชัดเจน เราจึงได
เชิญใหสมาชิก กบข. ทานหนึ่งทดลองใชเมนูนี้ โดยขอมูลปจจุบันของ
สมาชิกทานนี้คือ มีแผนลงทุนในแผนหลัก กบข. และสงเงินออม 3%
ตามกฎหมาย ไมไดมีการออมเพิ่ม เมื่อประมวลผลออกมา มีการบรรลุ
เปาหมายอยูที่ 99%

โดยโปรแกรมจะคำนวณดวยการบวกลบเปนเงินจำนวนหนึ่ง แลวนำมา
เที ย บกั บยอดรวมเงิ นเป า หมายที่สมาชิกตั้งไวว าจะใชใ นวัย เกษียณ
จึงแสดงผลลัพธวาขาดหรือเกินอยูประมาณกี่บาท คิดเปนกี่เปอรเซ็นต
ของเปาหมายที่ตั้งไว หากทะลุ 100% ขึ้นไปจึงจะถือวาบรรลุเปาหมาย

6. ทางเลือกเพ��มความมั�นคงหลังเกษ�ยณ

ขั้นตอนสุดทาย ทางเลือกเพิ่มความมั่นคงหลังเกษียณ เสมือนเปน
ตัวชวยเสริมหากขั้นตอนกอนหนานี้ไมบรรลุเปาหมาย 100% โดยเรา
สามารถทดลองปรับอัตรา “ออมเพิ่ม” ไดตามที่ตองการ สูงสุดถึง 15%
รวมถึงทดลอง “เปลี่ยนแผนลงทุน” ไดเชนกัน
หมายเหตุ: ขัน้ ตอนนีเ้ ปนการ “ทดลอง” เทานัน้ ไมมผี ลตออัตราออมเพิม่
หรือแผนการลงทุนปจจุบันของสมาชิกแตประการใด

ถาคำนวณแลว เง�นที่คาดวาจะไดรับ
หลังเกษ�ยณไมพอใช ควรทำอยางไรดี ?
สมาชิกทานนี้ไดตัดสินใจทดลองออมเพิ่มบวกไปอีก 12% โดยเมื่อรวม
กับอัตราการออมตามกฎหมาย 3% แลวทำใหอัตราการออมอยูที่เพดาน
สูงสุด 15%

และในที่สุดภาพที่สมาชิกทานนี้คาดหวังไวในใจก็ชัดเจนขึ้น
ได ต ั ว เลขประมาณการเงิ น ที ่ จ ะมี ใช ใ นวั ย เกษี ย ณบรรลุ เ ป า หมายถึ ง
127% เมื่อมีแผนแลวก็จะไดรูวาในแงของการปฏิบัติควรเก็บออมเงิน
เทาไร เพื่อใหมีชีวิตวัยเกษียณตามที่ตองการ
จะเห็ น ได ว  า การเพิ ่ ม อั ต ราการออมเงิ น ต อ เดื ื อ นสามารถ
สรางผลลัพทที่แตกตางไดอยางชัดเจน แตทุกทานตองใชวิจารณญาณ
สวนบุคคลประกอบการตัดสินใจดวยเพราะขอจำกัดในการใชชีวิตของ
แต ล ะคนนั ้ น แตกต า งกั น อี ก ทั ้ ง ยั ง มี ป  จ จั ย หลายอย า งที ่ ม ี ผ ลต อ การ
คำนวณผลตอบแทน เชน สภาวะเศรษฐกิจ ณ ชวงเวลานั้น
กบข. ขอเปนกำลังใจและสนับสนุนใหทกุ ทานประหยัดเก็บออม
เทาที่จะสามารถทำได เพราะทายที่สุดแลวการวางแผนใชเงินที่ถูกตอง
ลวนมีประโยชนแกผูลงมือทำทั้งสิ้น ...
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“การประหยัด” คือหนึง่ ในว�ธที ท่ี ำใหเราออมเง�นไดตามทีต่ ง�ั ใจ โดยเฉพาะอยางยิง� ในชวงทีส่ ถานการณไมแนนอนแบบนี้
คาใชจายใด ๆ ก็ตามที่ไมจำเปนควรตัดออกไปกอน แตหากเปนคาใชจายที่เราหลีกเลี่ยงไมไดละ จะทำอยางไรดี ?

แมเลีย่ งไมได แตเราสามารถจายนอยลงได! กบข. ขอเปนตัวชวยใหสมาช�กประหยัดคาใชจา ยดวยสวนลดถึง

300 บาท ไมวาจะเปนสวนลดสำหรับชอปที่ Power Buy ศูนยรวมเคร�่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใหญที่สุด หร�อ
สวนลดสำหรับซ�้อตั�วเคร�่องบินทุกเสนทางจาก Nok Air โดยสมาช�กสามารถกดรับสิทธิพ�เศษไดที่แอป กบข.
My GPF Application

สมาช�ก กบข.

รับสวนลด

บาท
ที่ www.powerbuy.co.th
เมื่อซ�้อสินคา 3,000 บาท ข�้นไป/ ใบเสร�จ*
ตั�งแตวันนี้ – 30 มิ.ย. 2563

สมาช�ก กบข.

รับสวนลด

บาท

ที่ www.nokair.com
สำหรับการชำระผานบัตรเครดิตเทานั�น
ตั�งแตวันนี้ – 31 ส.ค. 2563

*เง�่อนไขอื่น ๆ เปนไปตามที่กำหนด
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CHALLENGE!

ปฏิบัติการวางแผนใชจายในหนึ่งวัน

เง�นหนึ่งพัน กับอีก 7 วัน
กอนสิ�นเดือน ใชอยางไรใหพอ

จะเกิดอะไรข�น้ ? ถายังไมทนั ถึงวันเง�นเดือน

ออกแตเง�นที่เหลือก็แทบไมพอใชซะแลว…มาลองเปลี่ยน
สถานการณแย ๆ เปนความสนุกพรอมปลุกความทาทาย
ในตัวเองกับแผนเด็ด 7 วัน จัดการเง�นใหพอใชกอ นสิน� เดือน
กันเถอะ !

ถาบังเอิญคุณตองเหลือเงินอยูแค 1 พัน กับอีก 7
วันกอนเงินเดือนออกขึ้นมาจริง ๆ คุณจะมีวิธีจัดการกับเงิน
ที่มีอยูอยางจำกัดนี้ใหพอใชไดอยางไรโดยไมตองหยิบยืมจาก
คนใกลตัวทำใหอาจตองวนซ้ำกลับมาเจอปญหาเดิมอีกใน
เดือนตอไป คอลัมน Moneyholic ขอชวนคุณมาทดสอบ
ตัวเองกันสักตั้ง กับ 7 วันชาเลนจ ซึ่งตองขอบอกวาถาใคร
ทำได นอกจากเราจะไมตองไปหยิบยืมเงินใครแลว ยังได
ถือโอกาสพิสูจนตัวเองอีกวา จริง ๆ แลวเราสามารถใชเงิน
ตามแผนที่ตั้งไวได และนี่อาจเปนบันไดขั้นสำคัญที่ทำใหเรา
เก็บเงินไดมากขึ้นก็ไดนะ!
เริ่มตนดวย หารเฉลี่ยเปนรายวันกอน และอยา
ใชใหเกิน นี่คือกฏเหล็ก

1,000
= 142.86
7
(คิดเปนตัวเลขกลม ๆ 140 บาท)
พกเงินไปเทากับงบรายวัน พอเราตั้งธงไวแลววา
จะตองใชแควันละ 140 บาท ก็ตองทำใหไดตามนั้น วิธีก็คือ
หักดิบพกเงินใสกระเปาไปแคนั้นพอ อยาเอาไปเกินเพราะถา
เผื่อไปก็มีโอกาสใชเกินอีกและตองใจแข็งอยาไปหยิบยืมใคร
เด็ดขาดนี่คือกฏเหล็ก ใชใหพอแคที่มีอยูในกระเปาเรา เงิน
140 บาท หากประหยัดหนอยก็พอไดนะ

คราวนีล้ องเอารายการทัง้ หมดมากางคำนวณ คาเดินทาง 80 บาท มือ้ เชาไมนา
เกิน 8-11 บาท มือ้ กลางวัน 25-40 บาท สวนมือ้ เย็นอยูท ่ี 20-25 บาท นาจะพอไหวอยาง
ทีว่ า บางมือ้ ตองสลับถูกสุด ๆ กับถูกบาง หรือซือ้ แกง 1 ถุง แบงกินได 2 มือ้ เอาใหรอดชวง
สัปดาหหฤหรรษนี้ไปกอน เพื่อรอคอยวันเงินเดือนออกก็จะหายใจทั่วทองมากขึ้น ซึ่งถา
สามารถผานชวงเวลานี้ไปไดนอกจากจะทำใหเราไมตองไปหยิบยืมเงินใครแลว รับรองคง
ไมมใี ครอยากเหลือหนึง่ พันสุดทายทีต่ อ งใชจา ยอยางประหยัดสุด ๆ ในสัปดาหสดุ ทายกอน
เงินเดือนออกอีกเปนแน
สิ่งที่ไดจากการชาเลนจนี้ นอกจากเราจะไดพิสูจนตัวเองวาสามารถใชเงินที่มี
อยูอยางจำกัดตามแผนที่วางไวไดแลว ยังจะเปนสิ่งเตือนใจใหนึกอยูเสมอวาถาไมอยาก
กลับไปเจอเหตุการณทต่ี อ งใชเงินอยางกระเบียดกระเสียรในชวงสัปดาหทเ่ี หลือเงินอยูแ ค
1,000 บาท เมื่อเงินเดือนออกแลวก็อยาลืมรีบวางแผนการใชจายใหดีตั้งแตชวงตนเดือน
จะไดไมตองเจอกับเหตุการณตนเดือนกินอยูอยางราชา กินมามาเปนยาจกตอนสิ้นเดือน
อีกตอไป เพียงแคเสียเวลาสักนิดลองเฉลีย่ เงินใหพอใชจา ยตลอดจนถึงชวงสิน้ เดือน ตัดคา
ใชจา ยทีไ่ มจำเปนออก เลือกเอาสิง่ จำเปนแบบคารถ คากินใหอยูไ ดกอ น และทีส่ ำคัญเหนือ
สิ่งอื่นใดตองไมลืมออมกอนใชดวยนะจะ...
ขอบคุณขอมูลจาก : moneyhub.in.th
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“ผมยังมีเวลาเก็บเง�นอีกตั�ง 31 ป
กวาจะเกษ�ยณ…ยิ�งเร�่มเร�วก็ยิ�งออม
ไดเยอะข�้น”

การออมสำหรับบางคนดูเหมือน
จะเปนเร�อ่ งยาก หากยังมีทศั นคติวา การออม
เปนเร�่องของคนที่มีเง�นเหลือใช และคิดวา
การเก็บเง�นไวใชยามเกษ�ยณเปนเร�่องใน
อนาคตที่ยังไกลตัว เอาไวใกล ๆ คอยคิด
ก็ได ซ�่งความเปนจร�งเวลากลับผานไปเร�ว
กวาที่คิดพอถึงวันใกลเกษ�ยณก็เก็บเง�นไม
ทันซะแลว แนนอนเราไมอยากใหคุณตอง
พูดคำวา…ถารูอยางนี้…

คุณวลัญชน บุญแกวขวัญ อายุ 30 ป
นักว�ชาการคอมพ�วเตอรกรมการขนสงทางบก
“เหตุผลที่ออมเพิ่มกับ กบข. เพราะคิดวาผม
ยังมีเวลาเก็บเงินอีกตั้ง 31 ป กวาจะเกษียณ
จึงอยากหาแหลงลงทุนสักแหงที่จะทำใหเงินใน
ชวงเวลานี้มันงอกเงยขึ้นมา เพราะยิ่งเริ่มเร็วก็ยิ่ง
ออมไดเยอะขึน้ และการออมเพิม่ กับ กบข. ก็เหมือน
เปนการเก็บเงินที่เปนเงินเย็นเอาไวเลย ยังไงมัน
ก็นำออกมาใชไมได ผมเลยคิดวา กบข. เปนแหลง
ออมเงินทีด่ ี เพราะมันเหมือนเปนการบังคับไปเลย
วาเงินกอนนี้ยังไงก็อยูกับผมแน ๆ ในวัยเกษียณ
ไมถูกนำมาใชกอน สวนเรื่องความกังวลที่ NAV
จะลดลงในชวงนี้ ผมก็ไมไดกังวลอะไรครับ เพราะ
ผมตั้งใจเก็บในระยะยาว การเพิ่มขึ้นหรือลดลงจึง
เปนเรื่องธรรมดา และสำหรับผมชวงนี้ยิ่งดีขึ้น
ไปอีก เพราะผมจะไดหนวยลงทุนที่มากขึ้นดวย
จำนวนเงินเทาเดิมครับ”

หลังจากทีว่ ารสาร กบข. ไดนำเสนอ
สาระประโยชนของการออมเพิม่ มาอยางตอเนือ่ ง
คอลั ม น เรื ่ อ งจากปกฉบั บ นี ้ จ ึ ง ได ร วมพล
“คนออมเพิม่ ” ตัวจริง! เสียงจริง! มารวมแบงปน
เรื่องราวและเหตุผลในการออมพรอมเผยตน
เหตุความสำเร็จ เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหกับ
ใครหลาย ๆ คน ซึ่งคุณจะไดรูวาความสำเร็จ
ในการออมเกิดขึ้นไดจริง และทำไดไมยาก
เพียงแคตั้งเปาหมายและไมรอชาที่จะเริ่มตน
มาพบกับ 9 บทสัมภาษณที่จะจุดประกาย
ความคิดเรื่องการออมใหตางไปจากเดิม !

“ออมเพ��ม…เปนการบังคับตัวเอง
ใหเก็บเง�นออมไดจร�ง ๆ”
คุณฐษา เหมเวช อายุ 34 ป
อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
“ตอนนี้ออมเพิ่มกับ กบข. 12% เหตุผลหลัก ๆ
ที่ตัดสินใจออมเพิ่ม เพราะเห็นวามันเปนการ
บังคับตัวเองใหเก็บเงินออมไดจริง ๆ เพราะตอน
ที ่ เ ราเกษี ย ณทำงานไม ไ หวแล ว ก็ ย ั ง มี เ งิ น
สวนนี้เปนเงินเก็บระหวางทางที่เราไดออมมา
เรื่อย ๆ และออมอยางสม่ำเสมอ ซึ่งจะชวยให
เรามัน่ ใจวาเราจะสามารถอยูไ ดโดยทีไ่ มตอ งพึง่ ใคร
และไมจำเปนตองพึ่งเงินบำนาญเพียงอยางเดียว
ที ่ ส ำคั ญ มั น ก็ ใช ล ดหย อ นภาษี ไ ด เ ต็ ม จำนวน
ดวยคะ”

“สิ�งที่เสียดายที่สุดคือตัดสินใจ
ออมเพ��มชาไป ถาเร�่มออมตั�งแต 10 ปที่แลว วัน
นี้คงไดรับเง�นเกือบสามลานบาท…
มันเปนไปได”
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คุณดวงใจ วัฒนมะโน
ขาราชการบำนาญเกษ�ยณอายุเมือ่ ป พ.ศ. 2561
ไดรบั เง�นทีอ่ อมกับ กบข. และผลประโยชนสทุ ธิ
2.04 ลานบาท พรอมรับเง�นบำนาญ 4.5 หมืน่ บาท

“ตั�งเปาวาจะออมเพ��มทุกครั�งที่
เง�นเดือนข�้นเพราะเง�นที่เพ��มเขามา
ยังไมถูกใชเปนสวนหนึ่งของช�ว�ต
ประจำวันเลยจะไมถือวาเดือดรอน
หากหักเพ��ม”
คุณพลากร เตือประโคน อายุ 28 ป
ครูผูชวยโรงเร�ยนหนองหงสพ�ทยาคม
“ตอนบรรจุเขารับราชการใหม ๆ ก็ไมเขาใจวา
ทำไมตองหักเงิน กบข. ทุกเดือน จึงศึกษาวา
กบข. คืออะไรทำใหเขาใจวาสาเหตุที่หักก็เพื่อ
ตั วเราเองในยามเกษี ย ณและรูว าในขณะที่เรา
ถูกหักเงินเดือนไปเดือนละ 3% เรายังไดเงินอีก
5% จากเงินสมทบ 3% และเงินประเดิม 2% และ
ดวยความที่ กบข. เปนการออมระยะยาว จึงได
วางแผนออมเพิม่ กับ กบข. โดยตัง้ เปาวาจะออมเพิม่
ทุกครั้งที่เงินเดือนขึ้น เพราะเงินที่เพิ่มเขามา
ยังไมถูกใชเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจำวันเลย
จะไมถือวาเดือดรอนหากหักเพิ่มครับ ปจจุบัน
ออมเพิ่ม 10% แลว นอกจากนี้ผมยังไดศึกษา
เพิม่ วา กบข. มีแผนการลงทุนใหเลือกหลากหลาย
แผนตามความตองการของสมาชิกแตละคนอีกดวย
ซึ่งผมยังไมมีความรูเรื่องการเงินมากมายจึงเลือก
แผนสมดุลตามอายุ เนื่องจากแผนนี้ปรับสัดสวน
การลงทุนตามอายุของสมาชิก ซึง่ ก็สะดวกดีสำหรับ
คนที่ไมความรูเรื่องการลงทุนมากนัก ทั้งนี้แตละ
แผนก็ขึ้นอยูกับความสามารถในการยอมรับความ
เสีย่ งของแตละคนดวย สุดทายเมือ่ ไดศกึ ษาขอมูล
จากหลาย ๆ ดาน ก็เขาใจแนวทาง และเปาหมาย
ของ กบข. มากขึ้น และในอนาคตตั้งใจวา หากมี
ความรูมากขึ้นคงไดปรับแผนเปนผสมสัดสวนการ
ลงทุนดวยตนเองครับ”

“เริ่มศึกษาและวางแผนการออมอยางเปนระบบ
โดยคำนวณผลประโยชน ท ี ่ จ ะได ร ั บ ล ว งหน า
ซึ่งดิฉันลงทุนในแผนหลักและตัดสินใจออมเพิ่ม
12% ตั้งแตปลายป พ.ศ. 2556 ตอนนั้นคำนวณ
คราว ๆ วานาจะไดสองลานกวา โดยปจจัยทีม่ ผี ล
ตอการคำนวณคือฐานเงินเดือนปจจุบัน ตรงนี้
สำคั ญ มากเพราะผลประโยชน ก ็ จ ะโตตามเงิ น
ออมในแผนการลงทุนที่เราเลือก อีกขอที่สำคัญ
คือระบบเศรษฐกิจการลงทุนในขณะนั้นก็เปน
ตัวแปรสำคัญดวย และเมือ่ ผลออกมาเปนไปตาม
ที่คาดหวังจึงยิ่งมั่นใจที่คิดจะออมตอกับ กบข.
เพื ่ อ ทำให เ งิ น ก อ นนี ้ เ ติ บ โตขึ ้ น ทั น กั บ การ
เปลี ่ ย นแปลงของภาวะเศรษฐกิ จ และอั ต รา
เงินเฟอ แตสิ่งที่ตอนนี้ยังคงเสียดายที่สุดคือ
ระยะเวลาการออมของดิฉันนอยไป ถาเริ่มตั้งแต
กบข. เปดโอกาสใหออมเพิม่ เต็มที่ หรือออมเร็วขึน้
อีกสัก 10 ป วันนีค้ งไดเห็นเงินเกือบสามลานบาท...
มันมีโอกาสเปนไปได เหมือนดังคำทีว่ า “ยิง่ ออมเร็ว
ยิ่งดี ออมกอนรวยกวา” ถายอนเวลากลับไปได
จะรีบฉวยโอกาสนั้นเพราะการออมนี้สรางความ
มั่งคั่งใหเราไดจริง ๆ”

“สิ�งสำคัญสำหรับขาราชการคือ
การศึกษาหาความรูเ ร�อ่ งการออม
และการลงทุนเพ�อ่ อนาคตในวัยเกษ�ยณ
จะไดมเี ง�นใชเพ�ยงพอไมเปนภาระคนอืน่ ”

คุณผทายวุธ นวลอนงค อายุ 50 ป
นักว�ชาการสาธารณสุขชำนาญการ
“ชี ว ิ ต ข า ราชการเงิ น เดื อ นน อ ยเมื ่ อ เที ย บกั บ
เอกชน ถาชีวิตไมมีการวางแผนการเงิน ไมมี
เปาหมาย ไมรูจักเก็บออมหรือลงทุน เกษียณ
ไปแลวไมมีเงินออมมีแตบำเหน็จบำนาญ ซึ่งอาจ
ไมพอกับการดำรงชีวิตในอนาคต ขาราชการ
หลายคนประสบภาวะหนี้สิน มีหนี้สินเปนลาน
สิ่งสำคัญสำหรับขาราชการคือการศึกษาหาความ
รูเรื่องการออมและการลงทุนเพื่ออนาคตในวัย
เกษียณจะไดมเี งินใชเพียงพอ ไมเปนภาระคนอืน่
โลกกำลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ วัยแรงงานกำลัง
ลดลง อนาคตเปนเรื่องที่ไมแนนอน รับสวัสดิการ
อย า งเดี ย วอาจไม เ พี ย งพอต อ การดำรงชี ว ิ ต
การฝากเงินธนาคารผลตอบแทนไมสามารถเอา
ชนะเงินเฟอได ปจจุบันที่ กบข. เปดโอกาสให
สมาชิกออมเพิม่ มากขึน้ สูงสุด 12% เปนการออม
ระยะยาวชวยใหเรามีเงินใชเพียงพอหลังเกษียณ”
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“เราตองเตร�ยมตัวไวเสมอ คนเรา
ตองมีกอ กสอง ตอนมีแรงทำงานก็ทำงาน
ตอนเรามีแรงเก็บก็ตองเก็บไว
เก็บเล็ก ผสมนอยไปเร�อ่ ย ๆ ดีกวา
ไปใชสุรุยสุราย”
คุณพันทิพย ศิร�สุขโภคา อายุ 56 ป
พยาบาลว�ชาช�พโรงพยาบาลศูนยนครปฐม
“ตั ด สิ น ใจออมเพิ ่ ม เต็ ม เพดานทั น ที ท ี ่ ร ู  ว  า
ออมเพิ่มได ปกติเปนคนประหยัดอยูแลว ตรงไหน
สรางรายไดเสริมไดก็ทำ เพราะเราตองเตรียมตัว
ไวเสมอ คนเราตองมีกอกสองตอนมีแรงทำงาน
ก็ทำงาน ตอนเรามีแรงเก็บก็ตองเก็บไว เก็บเล็ก
ผสมนอยไปเรือ่ ย ๆ ดีกวาไปใชสรุ ยุ สุรา ยตอนออมเพิม่
แรก ๆ ก็รูสึกตกใจเหมือนเงินหายไปเยอะ เพราะ
จากเดิมเราออมตามปกติแค 3% แตพอมาคิด
อีกทีเงินไมไดหายนีน่ า คิดซะวาเราเปลีย่ นธนาคาร
เหมือนเอาเงินไปฝากลงทุนมากกวา แลว กบข.
ก็ลงทุนใหในหลักทรัพยใหญ ๆ เงินก็ตีกลับมาหา
ประเทศ ตีกลับมาหาเรา ภาวะเสีย่ งก็มนี ะ แตเราก็
เลือกแผนการลงทุนที่มันเสี่ยงนอย และเรารับกับ
ความเสี่ยงนั้นไหว ถาชวงไหนที่เศรษฐกิจตก เราก็
ปรับแผนการลงทุนเอา คิดวาหุนตกเดี๋ยวมันก็ขึ้น
อยากชวนเพื่อน ๆ สมาชิก กบข. มาออมเพิ่ม
คิดวามันเปนการเก็บเงินอยางหนึ่งเพื่ออนาคต
หากถึงตอนที่เราไมไดอยูใชเงินแลว ลูกหลานเรา
ก็ไดใช มีเงิน กบข. เปนมรดก”

“การออมเง�นเพ��มชวยฝกทำใหผม
เปนคนรูจักอดออม…ทำใหผมสามารถ
เตร�ยมการเพ�่อที่จะเผช�ญสถานการณ
หร�อปญหาที่อาจเกิดข�้นในอนาคตได”
คุณธนาคาร มีสุข อายุ 27 ป
ครูโรงเร�ยนสัตหีบว�ทยาคม
“เหตุผลที่ตัดสินใจออมเพิ่มกับ กบข. ตั้งแต
อายุยังนอย เพราะเชื่อวาเงินที่เรานำไปออม
ไมกลายเปนเงินที่สูญเปลา แตจะมีมูลคาเพิ่มดวย
เงินสมทบจากทางภาครัฐ นอกจากนี้ยังทำใหผม
ไดรบั สิทธิพเิ ศษทีช่ ว ยประหยัดคาใชจา ยไดอกี ดวย
อยางบัตรคูปองสวนลดรานคารานอาหาร หรือ
สวนลดในสถานที่ทองเที่ยว ที่สำคัญที่สุดการ
ออมเงินเพิ่มชวยฝกทำใหผมเปนคนที่รูจักอดออม
เพราะเรามองเห็นวาในอนาคตหลังเกษียณเราควร
จะมีเงินกอนไวสำหรับใชจาย หรือชวยเหลือคน
ในครอบครัวเพราะเราไมสามารถคาดเดาอนาคต
ได แต กบข. เปนอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถ
ทำใหเรารูวาเงินในอนาคตของเราจะมีอยูเทาไหร
ทำใหผมสามารถเตรียมการเพื่อที่จะเผชิญสถาน
การณ ห รื อ ป ญ หาที ่ อ าจเกิ ด ขึ ้ น ในอนาคตได ”
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“กบข. คือสิทธิ์ของเรา…ถาเราไมสนใจ
ขอมูลของตัวเราเอง ใครจะมาชวย”
คุณกมลมาศ พ�่งนอย อายุ 50 ป
ครูโรงเร�ยนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)
“เงินออมทั้งชีวิตในการรับราชการก็คือ เงิน กบข.
ตอนแรกดิฉันก็ไมเขาใจ ไมรูวา กบข. เอาเงินเรา
ไปทำอะไร ลงทุนแลวเงินไปอยูไหน แตคิดได
อยางนึงวา ถาเราไมสนใจขอมูลของตัวเราเอง
ใครละจะมาชวยเหลือเรา ก็เลยหันมาสนใจ
และติ ด ตามมาโดยตลอดทั้งรวมเดินทางไปฟง
บรรยายที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกลเคียง
พอเริ่มเขาใจมากขึ้น ป 2558 ที่มีโครงการให
Undo ดิฉันก็ตัดสินใจไวแลววาจะไมลาออกจาก
กบข. และออมเพิ่มมาตลอดอีก 3% ตางจาก
เพื่อนของดิฉัน ในตอนนั้นทุกคนในโรงเรียน
ลาออกจาก กบข. กันหมด มาวันนี้ อีก 4 ป ดิฉนั
จะเกษียณ ไดมองเห็นแลววาหลังเกษียณ ดิฉัน
ยังมีทั้งเงินบำนาญและเงินกอน กบข. ไวใชใน
บั้นปลายชีวิตแบบไมขัดสน มีเสถียรภาพทาง
การเงิน ในขณะทีเ่ พือ่ น ๆ ของดิฉนั กลับบนเสียดาย
เพราะอยากกลับมาเขา กบข. อีกแตทำไมไดแลว
มั น ก็ เ หมื อ นน้ ำ ที ่ ไ หลไปแล ว ไม ม ี ว ั น ย อ นกลั บ
กบข. คือ สิทธิ์ของเรายิ่งตองใสใจศึกษาทำความ
เขาใจ มาถึงวันนี้ยิ่งทำใหดิฉันมั่นใจวา คิดไมผิดที่
ไดออมกับ กบข. จริงๆ”

“การออมเพ��มเล็ก ๆ นอย ๆ
ไมใชสิ�งที่ยาก จำนวนเง�นเล็ก ๆ
นอย ๆ ที่เราออมเพ��ม เมื่อบวกกับ
เวลาหลาย ๆ ปข�้นไปจะมีพลังทว�คูณ
ของดอกเบี้ยมาชวยเรา”

ส.ท. หญิง อัญชนา ตอนศร� อายุ 27 ป
เสมียนแผนกจัดการกำลังพล
สถาบันว�ชาการปองกันประเทศ
“คนในวัยอยางเรา ภาระไมไดมเี ยอะการออมเพิม่
เล็ก ๆ นอย ๆ ไมใชสิ่งที่ยากเลยนะคะ จำนวน
เงินเล็ก ๆ นอย ๆ ที่เราออมเพิ่มเมื่อบวกกับเวลา
หลาย ๆ ปขึ้นไป จะมีพลังทวีคูณของดอกเบี้ย
มาชวยเรา รวมถึงการเลือกแผนการลงทุนให
เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่เรารับไดก็จะชวย
เราไดดวยเชนกัน ทั้งหมดนี้ไมไดทำเพื่อใคร
แตทำเพื่อตัวเราเองคะ”

ความสำเร็จในการออมสามารถเกิดขึ้นไดกับทุกคนที่ลงมือทำดวยความตั้งใจ เปลี่ยนคำวา “รอ” และมา “เริ่ม” อยาปลอยใหเวลาและ
โอกาสในการสะสมความมั่นคงในวัยเกษียณผานไปอยางนาเสียดาย อยางนอย... การเริ่มตนชาก็ดีกวายังไมไดเริ่มเลย! ...

ประกาศรายช�อ่ ผูร ว มแชรเหตุผลในการออมเพ�ม�
จากกิจกรรมคอลัมนนี้มีรางวัล! ฉบับเดือนเมษายน 2563 จำนวน 5 ทาน
1. คุณเมษยา เกตุจันทึก
4. คุณณัฐศาสตร อุณาศร�

2. ร.ท. ธนดฬ สุขสองหอง
5. คุณสิรภัทร ว�ร�ยะวงศานุกูล

3. คุณปยศักดิ์ มะโนร�

รอรับของรางวัลสงตรงถึงบานทานไดเลย!
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เง�นเดือนเพ��ม
ไดเง�นเกษียณเพ��ม

หลายครั�งที่ในช�ว�ตเรา 'ความตั�งใจ'
มันไมตรงกับ 'ความเปนจร�ง'

ออมเพิ่ม เริ่มตนแค 1% ตอเดือน

เช�่อวามีสมาช�ก กบข. จำนวนไมนอย ที่ตั�งใจวา
เมื่อเกษ�ยณอายุราชการแลวอยากมีเง�นกอนใหญ
จ�งวางแผนวาจะออมเง�นใหไดทุกเดือน แตในช�ว�ต
จร�งกลับทำไมได เพราะเมื่อไหรที่มีเง�นอยูกับตัว
คนสวนใหญมักนำไปใชจายเสียหมดจนไมเหลือ
ใหออม ที่ตั�งใจไวเลยไมไดทำสักที

ออมเพ��มเร�่มไดเลย!
ลองตัดใจ ‘บังคับตัวเองใหออมอัตโนมัต’ิ โดยเฉพาะ
เมือ่ โอกาสมาถึงมีรายไดตอ เดือนเพ�ม� ข�น้ สมมติวา
สมาช�กไดปรับข�น้ เง�นเดือนใหม 3% ถาตัดเพ�ยง 1%
แบงมา ‘ออมเพ�ม� ’ กับ กบข. เง�นออมสวนทีเ่ พ�ม� ข�น้
นัน� จะเปนเง�นตนทีถ่ กู นำไปลงทุน เพ�ม� โอกาสสราง
ผลตอบแทนสะสมทีม่ ากกวา และดวยการลงทุนระยะ
ยาวผาน กบข. เง�นออมของสมาช�กจะไดงอกเงย
เพ�ม� มูลคาเร�วยิง� ข�น้
ตัวอยางเง�นออมเพ��มของแตละอัตราเง�นเดือน
% ออมเพ��ม
เง�นเดือน

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

1%
150
200
250
350
400

2%
300
400
500
700
800

3%
450
600
750
1,050
1,200

ระยะสัน� : ไดสทิ ธิล์ ดหยอนภาษ� สวนของเง�นสะสมทีน่ ำสงเขา
กองทุนไมเกิน 500,000 บาท สำหรับปภาษ�นน�ั ๆ
ระยะกลาง : สรางว�นยั ออมกอนใช หมดปญหาใชเง�นหมดกอนออม
ระยะยาว : แกแลวดี มีเง�นใชในวัยเกษ�ยณมากข�น้
"ตอนเกษ�ยณ ผมไดเง�นกอน กบข. มาลานกวาบาท ผมซ�้อบาน
หลังที่ 2 ได เพราะเง�นกอนนี้ เปนความภูมิใจที่มีโอกาสไดจับ
เง�นลาน…
แคออมเพ��ม 1% ก็ยังดี ดีกวาไมออมเลย ถาไมบังคับตัวเอง
หลังเกษ�ยณก็คงไมมีเง�นพอใช"
ตัวอยางจร�งจากอดีตสมาช�ก กบข.
พ.ต.ท.พงษ�ศักดิ์ พัตรภักดิ์
ขาราชการบำนาญ อดีตอาจารย (สบ.3) กอจ.ศฝร.ภ.3

ออมเพ�ม� ทำอยางไร?
แจงโดยตรงทีห่ นวยงานตนสังกัด โดยกรอก
แบบฟอรม (แบบ กบข. อพ. 001/1/2563)
แจงออมเพ�ม� ผาน กบข. ไดหลายชองทาง
LINE กบข. @gpfcommunity
เลือกเมนูออมเพ�ม�
My GPF Application เมนูออมเพ�ม�
www.gpf.or.th
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ถอดบทเร�ยนว�กฤติเช�้อไวรัส COVID-19

"เง�นสำรองฉุกเฉิน" เง�นกอนแรกที่ทุกคนตองมี
คง

ไม ม ี ใ ครคาดคิ ด ว า การแพร ร ะบาด
ของเช�อ้ ไวรัส COVID-19 จะกลายเปนสงคราม
โรคที่สงผลกระทบเปนวงกวางอยางที่ไมเคย
เกิดข�้นมากอน ทำใหหลายประเทศทั�วโลก
เลือกที่จะ “ปดประเทศ” จนทำใหเกิดภาวะ
ถดถอยทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง และลุกลาม
กลายเป น ว� ก ฤตเศรษฐกิ จ โลก (Global
Economic Crisis) ซ�่งมีที่มาจากว�กฤต
สุขภาพ (Global Health Crisis) และนี่คือ
บทเร�ยนครัง� ประวัตศิ าสตรทท่ี กุ คนตองเผช�ญ
ไปพรอมกับการเร�ยนรูเพ�่อใหมีช�ว�ตอยูรอด
ปลอดภั ย ทั � ง ในด า นสุ ข ภาพร า งกาย และ
เศรษฐกิจการเง�น

นั ก เศรษฐศาสตร ไ ด ว ิ เ คราะห ว  า
ผลกระทบทางลบจากการแพรกระจายของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 นีจ้ ะตกกับครอบครัวผูท ม่ี คี วาม
ไมมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Vulnerable Families)
เปนหลัก โดยเฉพาะคนยากจนที่ตองทำงาน
หาเลี้ยงชีพไปวัน ๆ สำหรับขาราชการแมจะมี
ความมัน่ คงในอาชีพมากกวาอาชีพอืน่ ๆ และไมได
รับผลกระทบโดยตรงจนทำใหตองสูญเสียรายได
หลัก แตหลายคนก็ไมไดเลี้ยงดูเพียงแคตัวเอง
เทานั้น หากยังเปนเสาหลักของครอบครัว หรือ
มีความจำเปนตองดูแลคนอื่น ๆ ในครอบครัว
อีกดวย เมือ่ เกิดปญหาจึงอาจทำใหเงินไมพอใชได
นอกจากนีค้ นสวนใหญมกั จะสนใจการลงทุนเพือ่
ตามหาผลกำไร จนหลงลืมเรือ่ ง “เงินสำรองฉุกเฉิน”
วาเปนเงินกอนแรกที่ทุกคนควรมีสำรองไวเพื่อ
เตรียมพรอมสำหรับเหตุการณไมคาดฝนอยูเ สมอ

เง�นสำรองฉุกเฉิน คืออะไร
ตางจากเง�นออมมั�ย
เงินสำรองฉุกเฉิน ก็คือเงินออม แต
จุดประสงคของมันไมไดมีไวเพื่อการลงทุนใหเงิน
กอนนี้มีดอกผลงอกเงย แตมีจุดประสงคเพื่อ
เปนเงินกอนไวใชในยามฉุกเฉิน เชน ไมมีรายรับ
เขามา หรือเจ็บปวยกะทันหัน ซึ่งเงินสำรอง
ฉุกเฉินนี้ควรเปน “เงินกอนแรก” ที่เราควรมี
กอนที่จะหันไปเริ่มตนลงทุนอยางอื่น

เราควรมีเง�นสำรองฉุกเฉินเทาไหรดี
เงินสำรองฉุกเฉินควรมีใหครอบคลุม
คาใชจายของเราตอเดือนอยางนอย 6 เดือน แต
ไมควรเกิน 1 ป และควรจะมีไวในปริมาณที่
เหมาะสม หากมีนอยไป เราอาจจะไมสามารถ
ใชจายไดอยางเพียงพอในชวงคับขันได แตหากมี
มากไป เงินสภาพคลองสูง และผลตอบแทนต่ำนี้
จะไปลดภาพรวมของผลตอบแทนการลงทุนของ
เราได ยกตัวอยาง เราควรจะนำเงินกอนนี้ไป
ลงทุนในสินทรัพยอื่น เชน หุน กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย มากกวานี้ แตพอมากองไวใน
เงินฉุกเฉินหมด ผลตอบแทนของเราก็ลดลง

ว�ธีเร�่มตนเก็บ เง�นสำรองฉุกเฉิน
แนะนำใหเก็บเงินอยางนอย 10%
ของรายได แตถาเรานำเงินกอนนี้ไปเก็บไวเปน
เงินสำรองฉุกเฉิน กวาจะครบตามเปาก็คงตอง
ใชเวลานาน และอาจจะหมดกำลังใจกับการเก็บ
เงินกอน ดัง้ นัน้ แนะนำวาใหเราเริม่ เก็บเงินสำรอง
ฉุกเฉินดวยการ แบงเงินเก็บ 10% ออกเปน 2 กอน
กอนที่ 1 เก็บเปนเงินสำรองฉุกเฉิน
5% และเก็บไวในสินทรัพยที่มีสภาพคลองสูง
พรอมเบิกถอนไดตลอดเวลา เชน เงินฝากออมทรัพย
ไมประจำ เงินฝากไมประจำดอกเบี้ยสูง กองทุน
รวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กอนที่ 2 นำไปลงทุน 5% เชน สมาชิก
กบข. หลายคนเลือกทีจ่ ะสงเงินสะสมเขากองทุน
มากกวาอัตรา 3% ของเงินเดือนตามที่กฎหมาย
กำหนด หรือทีเ่ รียกวาออมเพิม่ (ปจจุบนั สามารถ
ออมเพิ่มไดมากถึง 12%) เพื่อใหมีเงินออมกอน
ใหญกอนหนึ่งไวใชในยามเกษียณนอกเหนือจาก
เงินบำนาญที่ไดรับจากกระทรวงการคลัง โดย
กบข. จะนำไปลงทุนในสินทรัพยตา ง ๆ ตามแผน
การลงทุนที่สมาชิกเลือกเพื่อใหไดผลตอบแทนที่
ตอบโจทยเปาหมายการออมของสมาชิกแตละคน
ทีนี้เราก็จะมีทั้งเงินสำรองฉุกเฉินและ
เงินออมเพือ่ การลงทุนไปพรอม ๆ กัน หรือถาใคร
เก็บเงินมากกวา 10% ก็ใหแบงเปน 2 กอน เทา ๆ
กันได สุดทาย เงินสำรองฉุกเฉินเปนเรื่องสำคัญ
มาก การไมมีเงินเก็บพรอมใชเลยจะทำใหเรา
ตกอยูในภาวะลำบากอยางมาก เมื่อเจอเหตุไม
คาดฝน และแนนอนวา เหตุไมคาดฝนก็สามารถ
เกิดขึ้นไดกับทุกคน ...
ขอบคุณขอมูลจาก: aommoney.com และ
investerest.co
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โดย ศูนยขอ มูลการเง�น กบข.

เร�่องควรรูเมื่อพักชำระหนี้
การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สงผลกระทบทำให
เศรษฐกิจชะลอตัว หลายธุรกิจตองหยุดทำการชั่วคราว ทำใหประชาชน
บางสวนตองหยุดงาน ไมสามารถประกอบอาชีพได ตองสูญเสียรายได ในขณะ
ที่ยังคงมีคาใชจายในการดำรงชีวิตและมีภาระหนี้ที่ตองชำระ ธนาคารแหง
ประเทศไทยรวมกับธนาคารพาณิชยตาง ๆ ออกโครงการพักชำระหนี้ตั้งแต
ปลายเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายน เพื่อชวยบรรเทาความเดือดรอน
ใหกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบ เชน มาตรการลดยอดผอนชำระหนี้
ตอเดือนเลื่อนกำหนดการจายหนี้ออกไป โดยไมถือวาเปนการผิดนัดชำระ
หนี้และไมเสียประวัติขอมูลเครดิตบูโร
ซึ ่ ง รู ป แบบมาตรการบรรเทาภาระหนี ้ แ ตกต า งกั น ขึ ้ น อยู  ก ั บ
ประเภทของหนีส้ นิ และเงือ่ นไขของสถาบันการเงิน ถาเปนสินเชือ่ บัตรเครดิต
หรือสินเชื่อสวนบุคคลจะเปนการลดยอดผอนชำระขั้นต่ำตอเดือนจากเดิม
รอยละ 10 มาอยูที่รอยละ 5 ของยอดหนี้คงเหลือ และหากเปนสินเชื่อ
ที่ตองผอนชำระรายเดือน เชน สินเชื่อบานก็มีทั้งแบบพักชำระเงินตน
(จายเฉพาะดอกเบี้ยเทานั้น) หรือพักชำระทั้งเงินตนและดอกเบี้ยรวมถึง
อาจมีการลดดอกเบี้ยและขยายเวลาการชำระหนี้ (เปนรายกรณีไป) โดย
แตละสถาบันการเงินอาจใหระยะเวลาการพักชำระหนี้นาน 3-12 เดือน
มีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหผูกูจายคางวดลดลงสงผลใหมีสภาพคลองมากขึ้น
มีเงินสำรองไวใชจายในชีวิตประจำวันมากขึ้น และเมื่อพนระยะเวลาพัก
ชำระหนี้หรือเมื่อสถานการณคลี่คลายสภาพเศรษฐกิจฟนตัวขึ้น จึงคอย
ทยอยกลับมาชำระหนี้ที่พักไวใหกับธนาคารตอไป เพื่อความเขาใจมากขึ้น
ขอยกตัวอยางการจายชำระหนี้จากธนาคารแหงประเทศไทย

ถามียอดหนี้อยู 1,000,000 บาท
กรณีที่ 1 ชำระแบบปกติ ไมเขารวมโครงการพักชำระหนี้
ผอนเดือนละ 10,000 บาท (เปนดอกเบี้ย 6,000 บาท และ
เปนเงินตน 4,000 บาท) หากเราผอนชำระปกติไป 6 เดือน ยอดหนี้คงเหลือ
จะอยูที่ 976,000 บาท และที่สำคัญไมตองมียอดเงินที่พักรอไวจายหลังพน
ระยะของโครงการ
กรณีที่ 2 เขารวมโครงการพักชำระเง�นตน (จายเฉพาะดอกเบี้ย)
6,000 บาทไป 6 เดือน ยอดหนี้คงเหลือ 1,000,000 บาท เราตอง
จายดอกเบี้ยทุกเดือนรวมกัน 36,000 บาท (6,000 คูณ 6 เดือน) โดยยอด
หนี้ 1,000,000 บาทไมลดลงเลย ดังนั้นดอกเบี้ยที่ตองชำระของงวดตอไป
จะคำนวณจากหนี้คงคาง 1,000,000 บาท เหมือนเดิม
กรณีที่ 3 เขารวมโครงการพักชำระหนี้ทั�งเง�นตนและดอกเบี้ย
ไมตองผอนชำระหนี้ธนาคารเปนระยะเวลา 6 เดือน และเมื่อครบ
ระยะเวลา 6 เดือนยอดหนี้จะกลายเปน 1,036,000 บาท ยอดหนี้ที่พักไวผูกู
จะต อ งทยอยจ า ยซึ ่ ง เป น ไปตามเงื ่ อ นไขที ่ ส ถาบั น การเงิ น กำหนดไว
ก็จะเพิ่มยอดภาระจายหนี้รายงวดหลังพนโครงการจนกวาจะชำระยอด
คงคางหมด

จะเห็ น ได ว  า การพั ก ชำระหนี ้ แ ม ว  า จะจ า ยค า งวด
ลดลงในชวงที่เขารวมโครงการ แตดอกเบี้ยในชวงที่พักชำระหนี้
ยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง ซึ่งผูกูจะตองจายเมื่อระยะพักชำระหนี้
สิ้นสุดลงหรือจายตอจากงวดการผอนสุดทายตามสัญญาเงินกูนั้น ๆ
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของธนาคาร กอนพิจารณาเขารวมโครงการพัก
ชำระหนี้ผูกูควรประเมินสถานการณการเงินของตนเองใหดีกอน
ตัดสินใจถาสามารถบริหารจัดการเงินไดดวยการปรับลดรายจายที่
ไมจำเปนไดหรือไมมีปญหาขาดสภาพคลองมากนัก แนะนำใหจาย
ชำระหนี้แบบปกติ แตหากขาดสภาพคลองจนไมสามารถชำระหนี้ได
ก็ควรรีบติดตอสถาบันการเงินเพื่อเขารวมโครงการพักชำระหนี้
จะไดไมใหเสียประวัติผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งสถาบันการเงินจะพิจารณา
อนุ ม ั ต ิ ห รื อ ไม น ั ้ น เป น ไปตามเงื ่ อ นไขของธนาคารที ่ ก ำหนดไว
ที่สำคัญหากเขารวมโครงการพักชำระหนี้แลวควรวางแผนการจาย
หนี้ที่พักไวหลังจากพนระยะผอนผัน เพื่อไมใหเปนปญหาหนี้พัวพัน
ตอเนื่องในอนาคต
หากติดตอกับสถาบันการเงินเจาหนี้แลว แตไมมีความ
คืบหนาใด ๆ หรือขอเสนอลูกหนี้ไมไดรับการพิจารณา แนะนำให
ติดตอไปยัง ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน (ศคง.) โดยธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึง่ ไดเปดชองทางเสริมทีเ่ รียกวา “ทางดวนแกหนี”้
สำหรับผูที่ตองการปรับปรุงเงื่อนไขหนี้ ปรับโครงสรางหนี้ หรือผูที่
ตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม โดยโครงการนี้เปนตัวกลางสำหรับ
การติดตอและหาขอตกลงรวมกันใหกับเจาหนี้และลูกหนี้ ไมวาจะ
เปนลูกหนี้ของสถาบันการเงินใด ประเภทวงเงินไหน ทั้งที่มีสถานะ
ปกติหรือเปนหนี้เสีย (NPL) หรือแมปรับโครงสรางหนี้แลว แต
ประสบปญหาในชวงนี้อีกก็สามารถสงคำขอความชวยเหลือผาน
ชองทางนี้ได
ในช ว งวิ ก ฤตแบบนี ้ ท ุ ก ภาคส ว นล ว นร ว มแรงร ว มใจ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันอยางเต็มที่เพื่อที่เราจะไดผานพนวิกฤต
นี้ไปดวยกัน สำหรับสมาชิก กบข. ที่ตองการปรึกษาเรื่องการ
จัดการหนี้ หรือสอบถามเงื่อนไขสินเชื่อของสถาบันการเงินตาง ๆ
สามารถนัดหมายศูนยขอ มูลการเงิน กบข. ไดท่ี My GPF Application
เมนู “นัดหมายบริการขอมูลการเงิน” หรืออีเมล fa@gpf.or.th
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กบข. VS กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ
ความเหมือนที่แตกตาง

“สังคมสูงวัย” คุณคงไดยินคำนี้มาบางแลว เพราะประเทศไทยจะเขาสูสังคมผูสูงวัยอยางสมบูรณในป 2564 ตามที่สภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดคาดการณไว โดยประเทศที่สองของอาเซ�ยน รองจากประเทศสิงคโปร ซ�่งในเวลานั�นประเทศไทยจะมีประชากร
ที่มีอายุ 60 ปข�้นไป รอยละ 20 ของประชากรทั�งหมด และในป 2583 ประเทศไทยจะมีผูสูงวัยมากถึง 1 ใน 3 ของคนไทยทั�งประเทศและเมื่อสังคม
สูงวัยมาถึง การออมเพื่อเกษียณจึงเปนสิ่งสำคัญ ตามทฤษฎีเสาหลักของธนาคารโลก สามารถแบงไดเปน 3 ประเภทที่เรียกกันวา "ทฤษฎี
เสาหลัก 3 ตน (Three Pillars)"
เสาหลักที่ 1

ระบบการออมภาคบั ง คั บ ที ่ บ ริ ห ารจั ด การโดย
ภาครัฐ (Pillar: Public mandated, Publicly
managed, Deﬁned beneﬁt system)
โดยประชาชนจายสวนหนึ่งและรัฐจะจายเงิน
อุดหนุนอีกสวนหนึง่ บริหารโดยหนวยงานของรั ฐ
กำหนดผลประโยชน เ ป น อั ต ราขั ้ น ต่ ำ ที ่
สมาชิกจะไดรับ ไดแก กองทุนชราภาพของ
ระบบประกันสังคม และบำนาญของขาราชการที่
จายโดยกรมบัญชีกลาง

เสาหลักที่ 2

ระบบการออมที่จัดตั้งและบริหารโดยภาคเอกชน
หรือกลุมวิชาชีพ (Pillar: Public mandated,
Privately managed, Deﬁned contribution
system) โดยรัฐบังคับใหประชาชนออมเพื่อ
เพิ่มหลักประกั น ในยามชราโดยอาศั ย ผลแห ง
การทำงานของตนเองรูปแบบการออมเปนบัญชี
รายบุคคล เอกชนเปนผูบ ริหาร ในประเทศไทย
มีกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) กองทุน
ประกันสังคม และกองทุนสงเคราะหครูเอกชน

ทฤษฎีเสาหลัก 3 ตนเปรียบเสมือนตาขายที่จะชวยประกัน
ชีวติ หลังเกษียณไมใหลำบากระดับหนึง่ แตจะเลือกออมเพียงแคอยางเดียว
อาจไมเพียงพอ เพราะแนวโนมคาครองชีพเพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ย ๆ และในอนาคต
จะเปนภาระใหกับรัฐบาลได จึงควรเพิ่มหลักประกันใหตัวเองดวยการ
มีการออมเสาหลักตนที่ 3 นอกจากจะชวยใหเกษียณมั่นคงขึ้นยังสามารถ
ลดหยอนภาษีไดอีกดวย
“ลงทุนลงทุน” ขอเปรียบเทียบ 2 กองทุน ที่อยูภายใต
การควบคุมของกระทรวงการคลัง เพือ่ ใหเห็นภาพชัดเจนขึน้ ซึง่ สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ไดสรุป
ความเหมือนและขอแตกตางระหวาง กบข. และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โดยความเหมือนที่ชัดเจนมากที่สุด คือ การเปนกองทุนในระบบการออม
เพื่อเกษียณอายุสมาชิกจะจายเงินสะสมเขากองทุนทุกเดือนตลอดระยะ
เวลาที่เปนสมาชิกกองทุน และจะไดรับเงินจากกองทุนเมื่อเกษียณอายุ
จากการทำงานหรือเมื่อลาออกจากงาน
ความเหมือนที่นาสนใจอีกอยางหนึ่งก็คือ ผูที่มีหนาที่คอย
จายเงินเขากองทุน นอกจากลูกจางซึ่งเปนสมาชิกกองทุนแลว ยังมี
นายจางชวยจายเงินสมทบอีกแรงหนึ่ง สำหรับ กบข. จะเปนขาราชการ
ฝายหนึ่ง กับหนวยงานราชการอีกฝายหนึ่ง
ขอบคุณขอมูลจาก : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

เสาหลักที่ 3

ระบบการออมภาคสมั ค รใจที ่ ป ระชาชนเลื อ ก
ออมเอง (Pillar : Privately managed, voluntary
savings, Deﬁned contribution system)
เปนรูปแบบการออมบัญชีรายบุคคลเอกชนเปน
ผู  บ ริ ห ารรั ฐ ให ก ารสนั บ สนุ น ด ว ยการให
สิทธิประโยชนทางภาษี ไดแกกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
และกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.)

นอกจากนี้ ยังมีสิทธิประโยชนทางภาษีที่เทากันดวย เพราะ
เงินที่ลูกจางจายเขากองทุนทั้งสองประเภทดังกลาวนั้น เวลาที่จายเงิน
เขากองทุน สามารถนำมาหักเปนคาใชจายปละไมเกิน 500,000 บาท
เมื่อรวมกับกองทุนรวมประเภทการออมระยะยาว ตอนรับเงินกอนออก
จากกองทุนก็เสียภาษีตามหลักเกณฑเดียวกัน หรืออาจไดรับยกเวน
ภาษีเลยก็ได ถาเปนสมาชิกกองทุนมากกวา 5 ป และทำงานจนถึงเกษียณ
คราวนี้ลองมาดูความตางกันบาง ในขณะที่คนจายเงินเขา
กองทุนมาจาก 2 ฝายเหมือน ๆ กัน แตอัตราสวนของเงินที่นำสงเขา
กองทุนกลับไมเหมือนกัน เพราะในกรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น
ลูกจางสามารถเลือกจายเงินเขากองทุนไดตั้งแตรอยละ 2-15 ของคาจาง
สวนนายจางตองจายสมทบอยางนอยเทากับที่ลูกจางสะสม หรือจะจาย
มากกวาก็ได แตสำหรับ กบข. ทั้งนายจางและลูกจางจายเทากันอัตรา
เดียวคือรอยละ 3 ของคาจาง
ขอสำคัญที่สุด คือลูกจางจะสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพหรือไมก็ไดแลวแตความสมัครใจ แต "ขาราชการทุกคน"
ตองเปนสมาชิก กบข. เพราะเปนภาคบังคับตามกฎหมาย
กองทุนทั้งสองประเภทอาจจะตางกันบางในบางเรื่อง แตโดย
หลักแลวจะเหมือนกันคือเปนการแบงเบาภาระของภาครัฐและประชากร
วั ย ทำงานในอนาคตในการเลี ้ ย งดู ผ ู  ส ู ง อายุ ห รื อ ผู  ท ี ่ ไ ม ม ี ง านทำ
ฉะนั้นจึงตองใหความสำคัญกับการออมเพื่อวัยเกษียณ ...
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ผลการเลือกผูแทนสมาช�ก

ในคณะอนุกรรมการสมาช�กสัมพันธ พ.ศ. 2563
ตามที่ กบข. ไดจัดใหผูแทนสมาชิกแตละประเภทประชุมรวมกันเพื่อ
เลือกผูแทนสมาชิก 5 คน เปนผูแทนสมาชิกในคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ
แทนชุดเดิมที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหนง การเลือกผูแทนดังกลาวเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเลือกอนุกรรมการ
สมาชิกสัมพันธ ฉบับลงวันที่ 28 มีนาคม 2540 ซึ่งผลการเลือกมีรายชื่อผูแทน
สมาชิกในคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธดังตอไปนี้

นายประจวบ สวัสดิประสงค
ผูแทนสมาช�กขาราชการ ป.ป.ช.

รองศาสตราจารยเร�งรณ ลอมลาย

ผูแทนสมาช�กขาราชการพลเร�อน
ในสถาบันอุดมศึกษา

นายศุภกิจ แยมประชา

ผูแทนสมาช�กขาราชการตุลาการ

พ.ต.อ.หญิง บุญเร�ยบ อุชุภาพ

ผูแทนสมาช�กขาราชการตำรวจ

นายสิทธิพร เศาภายน

ผูแทนสมาช�กขาราชการสำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
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แถมไดอัพสกิลการเง�นการลงทุน
พูด

ถึงเร�่องการเง�นและการลงทุนทีไร หลายคนอาจถอดใจกันไปกอนที่จะเร�่มศึกษาแลว
ดวยความคิดที่วามันยาก ซับซอน ยิ�งบวกกับความไมชอบตัวเลขเปนทุนเดิมยิ�งไมอยากทำความเขาใจ
ทัง� ทีใ่ นความเปนจร�งนัน� อาจไมไดยากอยางทีค่ ดิ เลย แคเราลองเปดใจและคนหาว�ธกี ารเร�ยนรูใ หม ๆ ทีต่ า ง
ออกไปจากเดิม เพราะการเร�ยนรูไมไดจำกัดอยูแคในหองเร�ยนหร�อในตำราเทานั�น เหมือนอยางที่หลาย
ตอหลายคนเกงภาษาตางประเทศจากการดูหนังหร�อซ�ร�่ส หร�อคนที่เลนเกมจนมีทักษะดานคอมพ�วเตอร
หลายคนอาจยังไมรูวา “บอรดเกม” สนุก ๆ ก็สามารถเปลี่ยนเรื่องการเงินที่ดูยาก ดูไกลตัว ใหกลายเปนเรื่องใกลตัวได
คอลัมน WOW ฉบับนี้ จะพาไปรูจ กั กับ 5 บอรดเกมการเงิน-การลงทุนทีอ่ ยากชวนทุกคนมาเลนฝกสกิลการเงินงาย ๆ ไปพรอม ๆ กัน

1

2

เกมจำลองการลงทุ น ในตลาดหุ  น
ที่สนุก เขาใจงาย และสะทอนภาพความเปนจริง
ในอีกแงมุมของตลาดหุน โดยใหเรารับบทบาท
เปน “นักลงทุน” ซึ่งจะชวยใหเราเขาใจถึงการ
เปลีย่ นแปลงราคาหุน ในแตละสถานการณตา งกัน
ว า ควรจะตั ด สิ น ใจยั ง ไงดี เ พื ่ อ เป า หมายกำไร
สูงสุด โดยในแตละรอบ ผูเลนแตละคนจะมี
ขอมูล Trend การขึ้นลงของบริษัทตางกัน อาทิ
ราคาขึ้น ราคาลง ใหเงินปนผล ซึ่งเราจะตองใช
ขอมูลดังกลาวนี้เอง ในการทำกำไรโดยการซื้อ
หุนตัวดี ขายหุนตัวรวง หรือถือหุนรอเวลาปนผล
เพื่อเปาหมายในการทำเงินใหไดมากที่สุดใน
ตอนจบเกม
สิง่ ทีเ่ กมนีใ้ หกบั เรา นอกจากบรรยากาศ
ความลุนระทึกของการเปลี่ยนแปลงราคาหุน
แลว ยังสอนใหเรารูว า การลงทุนนัน้ เต็มไปดวย
ความเสี่ยง การศึกษาผลประกอบการและ
Trend ของราคาถือเปนสิ่งที่สำคัญมากที่จะ
ทำใหการลงทุนของเราประสบผลสำเร็จ

เกมวางแผนจริงจังที่ใหเรารับบทเปน
“ผูบริหารโรงงานไฟฟา” ที่จะตองแขงขันเปน
ผูผูกขาดดานพลังงาน กับคูแขงคนอื่น ๆ ซึ่งเรา
จะตองทำการประมูลโรงงานไฟฟา ซื้อวัตถุดิบ
ในการปน ไฟ และสราง Hub ในการปลอยกระแส
ไฟ ดวยงบประมาณที่จำกัดจากผลประกอบการ
ในแตละตาเกมทีจ่ ะสอนใหเขาใจ Concept ของ
การบริหารเงิน การออม และการนำเงินไปลงทุน
ไดอยางถึงพริกถึงขิง โดยเงินถือเปนสวนที่
สำคัญที่สุดในเกม เพราะคุณจะตองนำมันไป
บริหารใหเกิดประโยชนสงู สุดใหไดสำหรับตาถัดไป
การประมูลโรงไฟฟาใหมทำใหไดผลกำไรคุมคา
หรือไม หรือควรออมเงินไวสราง Hub ตัดคูแขง
อีกฝายดี
เกมนี้เปดโอกาสใหคุณคิดไดหลาก
หลายทางและใหความสนุกเขมขนราวกับได
เปนผูบริหารจริง ๆ

STOCKPILE
“เขาใจหลักการซ�้อขายหุน”

POWER GRID
“การบร�หารเง�นและการลงทุน”

3

CHINATOWN
“ฝกคิดแบบเจาสัว”

ยาน Chinatown ถือเปนยานเศรษฐกิจ
สำคัญที่สงใหใครบางคนรวยมานักตอนัก และ
เราก็เปนหนึ่งในนั้นไดเหมือนกัน โดยเกมนี้เรา
จะไดรับบทเปน “เจาสัว” ผูถือครองกิจการ
บางสวนใน Chinatown ที่ตองเจรจาซื้อ-ขาย
โฉนดทีด่ นิ เพือ่ ขยับขยายกิจการใหม ๆ สรางกำไร
ที่มากขึ้น และกลายเปน มหาเศรษฐีจากที่ดิน
ผืนทองนี้ใหได
เกมเจรจาตอรองที่เปดโอกาสใหคุณได
ยืน่ ขอเสนอในการซือ้ ขาย โฉนดทีด่ นิ และกิจการ
ของตัวเองอยางอิสระ เรียกไดวา งานนีใ้ ครฝปากดี
พูดแลวคนเชือ่ คนหลง ควรเลนเกมนีด้ ว ยประการ
ทัง้ ปวง
เกมนี้ไดสอดแทรกประเด็นสำคัญของ
การบริ ห ารสิ น ทรั พ ย ม าได อ ย า งแนบเนี ย น
เนื ่ อ งด ว ยสิ น ค า หลั ก ที ่ เราต อ รองนั ้ น มั น คื อ
“โฉนดที่ดิน” และ “กิจการ” นั่นเอง ดังนั้น
จึงใชวาจะเอาไปขายกันไดงาย ๆ แตจะตอง
คำนวณกำไร ขาดทุนจากการซื้อขายนั้นดวย
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MONOPOLY
“วางแผนลงทุนยังไงใหคุมคา”

PAYDAY
“บร�หารเง�นใหพอถึงสิ�นเดือน”

เกมเศรษฐีที่ทุกคนรูจักกันดี แตรูไหม
วาพื้นฐานของเกมแฝงไปดวยการวางแผนลงทุน
อยูเต็มไปหมด อาทิ การซื้อขายที่ดิน ฝกเก็ง
กำไร ที่สำคัญคือตองวางแผนในระยะยาว รูวา
ใชเงินลงทุนไปแลวจะไดอะไรกลับมา เพราะหาก
ใชเงินอยางไมมีแบบแผน รับรอง “ลมละลาย”
แน ๆ โดยกติกามีอยูวา ผูเลนจะตองเคลื่อนที่
ไปรอบ ๆ กระดานและจัดการสถานการณตาม
โอกาสที่ไดรับ ผูเลนสามารถซื้อทรัพยสิน นำไป
จำนอง เก็บคาเชา ดูแลรักษาอสังหาริมทรัพยได
ในขณะที่ตองระวังการถูกจับ หรือลมละลาย
สำหรับการตัดสินแพชนะ จะตัดสินโดยรายได
สุทธิที่นับจากทรัพยสินและเงินสด ใครมีมาก
ที่สุดจะเปนผูชนะ
เกมนี้สอนใหผูเลนรูจักการบริหาร
เงินสด หรือการทำธุรกรรมทางการเงิน จัดการ
กับสถานการณที่ไมคาดคิด เชน ภาษี หรือเหตุ
ฉุกเฉินจัดการความสมดุลระหวางรายไดและ
รายจาย การเจรจาทางการเงิน การถือครอง
ทรัพยสิน ใหโอกาสผูเลนในการเจรจาเพื่อ
จำนองในการทีจ่ ะไดเงินมากขึน้ ความรูพ น้ื ฐาน
ดานคณิตศาสตรการเงิน การลงทุนและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย

เกมนี้จะสอนผูเลนใหรูจักการบริหาร
เงินใน 1 เดือน โดยกระดานจะเปนปฏิทินวันที่
1 - 31 ผูเลนก็จะเดินหมากผานวันทั้ง 31 นี้ และ
จัดการกับหนีต้ า ง ๆ และคาใชจา ยทีไ่ มไดวางแผน
เอาไว รวมถึงสถานการณทางการเงินตาง ๆ ทีต่ อ ง
รับมือ เชน จายหนี้ จายตังคแบบไมคาดฝน หรือ
ไดลาภลอย ซึ่งไมวาจะเจอแบบไหน เราตอง
ประคองเงินในกระเปาจนถึงสิ้นเดือนใหไดไปจน
ถึงวันที่จะไดรับเงินเดือน คือ วันสุดทายของ
เดือน โดยจะตัดสินแพชนะดวยจำนวนเงินที่
ผูเลนมีอยูเมื่อเลิกเลน
เกมนี้จะสอนใหผูเลนรูจักการใชจาย
เงินภายใน 1 เดือนใหพอดี พรอมทัง้ ตัดสินใจวา
ใน 1 เดือนควรใชเงินเทาใดและสอนใหรูจัก
การวางแผนคาใชจายและการชำระหนี้สอน
ใหรูจักการเก็บเงิน และตั้งวงเงินฉุกเฉิน เกมนี้
ดูนาจะเหมาะสำหรับมนุษยเงินเดือนมากที่สุด

นาสนใจไมนอยเลยใชมั้ยละ อยางนอย ๆ ก็ไมไดนาเบื่อเหมือนการอานหนังสือเลมหนา ๆ
ที่อาจทำใหใครหลายคนทอถอยไปซะกอนที่จะอานจบ ซึ่งถาใครอยากเริ่มตนศึกษาการเงินและ
การลงทุนแตยังไมมีแรงบันดาลใจ ลองมาเริ่มตนจากการเลนเกมเหลานี้ดู ไมแนวาเกมอาจจะคลิก
ความสามารถพิเศษในตัวคุณออกมาก็ไดนะ ทายนี้ขอใหสนุกและไดประโยชนจากการเลนเกม ...
ขอบคุณขอมูลจาก: salaryinvestor.com และ moneyguru.co.th
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เคร�่องรางเสร�มดวงสุขภาพ พกไวอุนใจแน
ใจเปนนาย กายเปนบาว สำนวนหร�อความเช�่อคุนหูที่ตีความไดวา จ�ตใจของคนเรานั�นสามารถสั�งให
กายของเราทำในสิ�งที่ตองการได ความเช�่อนี้สามารถนำมาใชเปนแกนในการดำรงช�ว�ตไดหลายเร�่องรวมทั�ง
เร�อ่ งสุขภาพ ดังเชนทีเ่ คยไดยนิ คำบอกเลาตอกันมาวาผูป ว ยทีม่ จี ต� ใจเขมแข�งจะมีโอกาสฟ�น� ตัวจากอาการปวย
ไดดีกวา เพราะเมื่อใจสู รางกายก็พรอมจะสูเชนกัน
ดังนั้นคงจะดีไมนอย หากในยุคปจจุบันที่เรื่องสุขภาพเปนเรื่องสำคัญเชนนี้เราจะมีเครื่องรางที่เชื่อ
กันวาสามารถชวยสงเสริมเรื่องสุขภาพพกติดตัวไวยึดเหนี่ยวจิตใจ ชวยไดจริงหรือไมก็ขอพกไวใหอุนใจกอน
คอลัมน Check Now ฉบับนี้จึงขอรวบรวมมาใหเลือกสรรกัน และความพิเศษคือเครื่องรางเหลานี้สามารถ
หาซื้อทางออนไลนไดไมยาก หากพรอมแลวเตรียมกระดาษกับปากกาจดไวใสชอปปงลิสตไดเลย!

เคร�่องรางจากญี่ปุน (โอะมะโมะร�)
ใครที่มีโอกาสไดไปเที่ยวญี่ปุน คงจะเคยเห็นเครื่องรางชิ้นเล็กสีสันสดใสที่วาง
จำหนายอยูบริเวณหนาวัดหรือศาลเจาเกือบทุกที่ หรืออีกหลายคนอาจจะเคยไดรับเปน
ของฝากจากเพือ่ น ๆ ทีไ่ ปเทีย่ วญีป่ นุ มาอยางแนนอน เครือ่ งรางนีม้ ชี อ่ื เรียกวา โอะมะโมะริ
(Omamori) เปนสิ่งนำโชคที่เหมาะกับการพกติดตัวไปไหนมาไหน เพื่อใหมีสิ่งดี ๆ
เกิดขึ้นหรือปดเปาสิ่งไมดี และจะใหพรกับผูที่พกติดตัวไว
สำหรับโอะมะโมะริดานสุขภาพชิ้นที่โดงดังมาก ๆ คือเครื่องรางจาก ศาลเจา
นามิโนะอุเอะ จังหวัดโอกินาวา ร่ำลือกันวาหากพกพาไวใครทีป่ ว ยเรือ้ รังมานานไมหายสักที
ก็กลับดีขน้ึ อยางนาประหลาดใจ ซือ้ เปนของฝากของเยีย่ มไข คนปวยก็มหี นาตาทีส่ ดใสขึน้
อาการทุเลาลง เหมาะมากสำหรับบูชาเปนของฝากหรือจะบูชาไวใหตัวเองก็ไดเชนกัน

กังหันนำโชค แชกงหมิว

เครือ่ งรางของขลังยอดนิยมทีผ่ คู นนิยมบูชาจาก วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันลม
(Che Kung Temple) ซึ่งตั้งอยูบนเกาะฮองกง เปนวัดที่ชาวฮองกงใหความเลื่อมใส
ศรัทธามาเนิ่นนานและมีชื่อเสียงเปนที่รูจักสำหรับชาวไทย เครื่องรางชนิดนี้คือ “จี้กังหัน
นำโชค” ซึ่งเปนสรอยคอหอยดวยจี้รูปทรงกังหัน ลักษณะของกังหันทั้ง 4 ใบ สามารถ
หมุนไปมา ถือเปนเคล็ดชวยดึงดูดนำพาสิ่งดีเขามาในชีวิตและปดเปาสิ่งไมดีพัดออกไป
โดยใบพัดแตละใบมีความหมายดี ๆ ตางกันไป ไดแก
กังหันใบที่ 1 เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
กังหันใบที่ 2 สุขภาพแข�งแรง อายุยืนยาว
กังหันใบที่ 3 โชคลาภ เง�นทองไหลมาเทมา
กังหันใบที่ 4 คิดหวังสิ�งใดสมความปรารถนาทุกประการ

หินนำโชคอเมทิสต

พกพาแคชน้ิ เดียวก็ไดพรทัง้ ดานโชคลาภเงินทองและสุขภาพขนาดนี้ มีไวยงั ไงก็ปง

ปดทายดวยสิ่งที่เราอาจจะไดยินกันมาในชวงหลายปนี้วาเปนของพกพาที่มี
พลังลึกลับ สามารถสงเสริมใหสิ่งตาง ๆ ดีขึ้นแกผูพกพาอยาง “หินนำโชค” ซึ่งชนิดของ
หินทีว่ า กันวาจะชวยสงเสริมดานสุขภาพนัน้ ชือ่ อเมทิสต (Amethyst) เปนหินในตระกูล
ควอทซ มีสมี ว งออนจนถึงเขมหรือมวงแดง หลายคนเรียกอเมทิสตวา พลอยสีดอกตะแบก
หรือ พลอยจำปาศักดิ์ คนในสมัยโบราณมีความเชื่อวา อเมทิสตเปนหินที่ชวยบำบัดในคน
ที่มีอารมณสับสนวุนวายและชวยลดอาการปวดศีรษะได นอกจากนี้หากทำงานหนัก
รูสึกเจ็บปวยบอย ออนเพลียงาย หากไดสวมใสอเมทิสตซึ่งเปนหินที่มีพลังหยินหยาง
จะชวยในการปรับสมดุลของรางกายไดดี
หากสนใจอยากครอบครองอเมทิสต นอกจากจะสามารถพกพาในรูปทรงกอนหินแลว ยังมีเครื่องประดับที่ออกแบบโดยใชหินอเมทิสต
เปนสวนประกอบ ดีไซนสวยงามนาสวมใสทั้งจี้ กำไล หรืออื่น ๆ อีกมากมาย
อยางไรก็ตาม เรื่องความเชื่อนั้นเปนวิจารณญาณของแตละบุคคล และก็เปนเพียงสวนหนึ่งที่ทำใหเราสบายใจ สิ่งสำคัญสที่ควรทำควบคูกันไป
เพื่อสุขภาพของเราเอง คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน พักผอนใหเพียงพอ และออกกำลังกาย หากทำไดครบถวนรับรองวาเราจะหางไกลทุกโรคภัย
อยางแนนอน ...
ขอบคุณขอมูลจาก www.sanook.com www.dtac.co.th www.goodlifeupdate.com
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เร�่องทายเลม
โดย กองทุนการออมแหงชาติ

เราทุกคนลวนมีความคาดหวัง
และความฝนทีจ่ ะมีชว� ต� ทีม่ น�ั คงในวัยเกษ�ยณ
แตถาคุณไดแตหวังแลว ไมมีการวางแผน
และไมลงมือทำ ฝนของคุณคงไมมีทาง
เปนจร�งไปไดเพราะในช�ว�ตประจำวันเราตาง
ก็มีความรับผิดชอบและพฤติกรรมในการ
จั บ จ า ยใช ส อยที ่ แ ตกต า งกั น ออกไป
วันนีเ้ รามาลองเช�กดูวา ในแตละเดือนหมดเง�น
ไปกับพฤติกรรมอะไรบาง

ติดหวย

ติดชอป

หลายคนฝากความหวังไวกับหวยทั้งบนดิน
และใตดิน เพียงหวังวาสักวันหนึ่งจะตองเปน
ของเรา แตรไู หมวา 80-100 บาททีเ่ สียไป โอกาส
ในการถูกรางวัลนอย หากลองคิดดู คุณเคย
ถูกหวยกี่ครั้ง ครั้งละกี่บาท แลวคำนวณดูซิวา
ระหวางที่คุณลงทุนไป กับผลตอบแทนที่ไดมา
คุมมั้ย

ไมวาจะของที่จำเปนตองใชหรือไมจำเปน
หากขยันซื้อ ชอบจาย บางคนอาจใชเงินจน
เกินตัว เงินสดไมพอก็รูดบัตรเครดิตใหเปน
ภาระหนีใ้ นเดือนถัดไปอีกตางหากถาไมประหยัด
เงินไวบางมีหวังชีวิตลำบากตอนแกแน ๆ

ติดบุหร�่-เคร�่องดื่มแอลกอฮอล

ติดแฟชั�น

จากงานวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับ
สนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนยวิจัย
ปญหาสุรา (ศวส.) และศูนยวิจัยและจัดการ
ความรูเ พือ่ การควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัย
มหิดล ระบุวา คนไทย มีคาใชจายในการซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและผลิตภัณฑยาสูบเฉลี่ย
กวา 2,000 บาท/เดือน คำนวณดูแลวหมดเงิน
ไปป ล ะเป น หมื ่ น นอกจากคุ ณ เสี ย เงิ น โดย
เปลาประโยชนแลว คุณยังเสียสุขภาพอีกดวย

เวลาไปเดินตลาดนัดทีไร พอเห็นเสื้อผา
รองเทา สินคาแฟชัน่ ใหม ๆ วางขายสลับสับเปลีย่ น
แบบไปทุกซีซันก็เผลอควักเงินออกจากกระเปา
ทุกที หรือบางคนพอไปเดินหางสรรพสินคา
เห็นโทรศัพทมือถือรุนใหมโดนใจ ก็รีบซื้อทันที
ตามแฟชั่นขนาดนี้ จะมีเงินเก็บก็คงยากละ
วาไหม
ถาลด ละ ไลฟสไตลเหลานี้ได เชื่อวา
ทุกคนจะเหลือเงินมาเก็บออมไดแน ๆ แตถา หาก
คิดวาตัวเองเก็บเงินไมอยูจ ริง ๆ ลองใชวธิ ฝี ากเงิน
ไวกับธนาคาร หรือออมแบบอัตโนมัติดวยการ
“ออมเพิ่ม” กับ กบข. ซึ่งปจจุบันเปดโอกาสให
สมาชิกออมเพิ่มไดสูงสุด 12% ของเงินเดือน
สะสมไปเรื่อย ๆ คุณก็จะไดมีเงินบำนาญเพิ่มขึ้น
ชวยใหชีวิตสบายในบั้นปลาย ไมตองลำบาก
ยามชราดวยนะคะ ...

ติดเพ�่อน-สังคม
คนสวนใหญ ไมวาจะเทศกาลไหนก็ตอง
จัดปารตี้สังสรรค ถาหากคุณใชชีวิตแบบนี้
คงไมมเี งินเก็บแนนอน ฉะนัน้ หากอยากมีเงินเก็บ
งดปารตี้บางก็ดี หรือนาน ๆ ทีคอยสังสรรคก็ได

คอลัมนนม้ี รี างวัล

สำหรับสมาช�กผูโชคดี 5 ทานแรกที่เติมคำในชองวางไดโดนใจกอง บก. มากที่สุด

เมื่อฉันเง�นเดือนออก สิ�งแรกที่ฉันทำ คือ …………………………

รับไปเลยของรางวัลสุดพ�เศษจัดสงถึงบาน สงคำตอบมาทาง LINE: @gpfcommunity อยาลืมแจง ช�่อ-นามสกุล
ที่อยู และเบอรติดตอกลับ พรอมพ�มพ “รวมสนุกคอลัมน เร�่องทายเลม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563” ดวยนะคะ
(หมดเขตรวมสนุก 15 มิถุนายน 2563 เทานั�น)

