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“เงินบำ�นาญ” จะได้แค่ไหน? “เงิน กบข.” จะได้เท่าไหร่?
แล้วจะพอใช้หรือไม่ในวัยเกษียณ

เรื่องจากปก

Next ก้าวต่อไปเพื่อคุณ

แก่ไปไม่จน
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AUGUST 2562
“สมาชิกคือศูนย์กลาง” หลายๆท่านอาจเคยได้ยินกัน
มาบ้างแล้ว เพราะเป็นยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานหลักของ กบข.
จึงอยากมาบอกเล่าการดำ�เนินงานที่ผ่านมาให้กับผู้อ่านได้รับ
ทราบ ซึง่ กบข. ได้รว่ มกันผลักดันและริเริม่ บริการใหม่เพือ่ สมาชิก
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพงานเดิมให้สมาชิกได้รับประโยชน์
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการเงิน การตั้ง GPF
Community สามารถติดตามอ่านได้ที่คอลัมน์เรื่องจากปก
ผมในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำ�เหน็จ
บำ�นาญข้าราชการ ขอให้คำ�มั่นใจว่า กบข. จะยังคงเดินหน้า
ขับเคลื่อนภารกิจอีกมากมายตามแผนยุทธศาสตร์ “สมาชิกคือ
ศูนย์กลาง” ด้วยความมุง่ มัน่ อย่างแรงกล้าทีจ่ ะเปลีย่ นสูก่ ารบริหาร
จัดการองค์กรดิจิทัล และปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพและเต็ม
กำ�ลังความสามารถ ด้วยหลักคุณธรรมในการจัดการที่ดี เพื่อนำ�มา
ซึ่งความสุขความภาคภูมิใจในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิก กบข. ครับ

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 ช่างดำ�
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“เงินบำ�นาญ”
จะได้แค่ไหน?

“เงิน กบข.”
จะได้เท่าไหร่?

... แล้วจะพอใช้หรือไม่ในวัยเกษียณ...
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“เงินบำ�นาญ”
จะได้แค่ไหน?

“เงิน กบข.”
จะได้เท่าไหร่?
แล้วจะพอใช้หรือ
ในวัยเกษียณ

เรื่องการเงินหล่ะหมอ?

เป็นเรื่องที่หลายคนจะอดถาม “หมอดู” ไม่ได้
แทบทุกครัง้ ทีไ่ ปใช้บริการ ซึง่ หมอดูจะใช้ความ
สามารถพิเศษเฉพาะตัวทำ�นายทายทักออกมา
ประมาณว่า “จะมีใช้ไม่ขาดมือ” “การเงิน
จะติดขัด”  โดยสิ่งสำ�คัญแม้ไม่ได้คำ�นวณด้วย
สู ต รทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ อ้ า งอิ ง ตามข้ อ มู ล
รายได้และหนี้สินที่คุณมีอยู่ แต่ส่งผลทำ�ให้
คุ ณ สบายใจหรื อ กั ง วลจนต้ อ งเตรี ย มหาวิ ธี
รับมือกับผลลัพธ์คำ�ทำ�นายนั้น พร้อมกับถาม
ตัวเองว่า จะมีใช้ไม่ขาดมือจริงหรอ? มันจะ
ติดขัดมากแค่ไหน? แล้วต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่
ถึงจะพอ?
กบข. มีหมอดูให้สมาชิกเรียกใช้บริการ
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องนัดล่วงหน้า ไม่ต้อง
จ่ายค่าครู นั่นคือเมนู “แผนเกษียณของ
ฉัน” ใน My GPF Application และ My
GPF Website ซึ่ง กบข. ได้พัฒนาออกแบบ
โปรแกรมมาเพื่อสมาชิก กบข. โดยเฉพาะ
พร้ อ มเป็ น ที่ พึ่ ง ช่ ว ยให้ ส มาชิ ก ได้ ล่ ว งรู้ แ ละ
เห็นคาดการณ์จำ�นวนเงิน ณ วันเกษียณ
ของตนเองแบบเต็มตา จะมีเงินบำ�นาญ และ
เงิน กบข. ประมาณกี่บาทในวันเกษียณ เมื่อ
รวมกั บ เงิ น ส่ ว นอื่ น และหั ก ลบกลบหนี้ แ ล้ ว
จะเกิ น หรื อ ขาดและจะเพียงพอใช้จ่ายในวัย
เกษียณตามเป้าหมายที่สมาชิกต้องการหรือไม่

โดยเมนู “แผนเกษียณของฉัน” จะคำ�นวณหาจำ�นวนเงินที่สมาชิก
จะมีในวันเกษียณ จากเงิน 4 ส่วน ได้แก่
1. เงินบำ�นาญที่คาดว่าจะได้รับ ณ
วันเกษียณ บนสมมติฐานว่า เงิน
เดือนของสมาชิก ณ วันคำ�นวณ
ไปจนถึงวันเกษียณอายุราชการ
ได้รับการปรับขึ้นอัตราเงินเดือน
อยู่ที่ 6% ต่อปี
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2. คำ�นวณรวมกับเงิน กบข. ปัจจุบัน
ส่ ว นเงิ น ลงทุ น และผลตอบแทน
การลงทุนในอนาคตจะคำ�นวณบน
สมมติฐานว่า นับจากวันที่คำ�นวณ
นั้น เงินต้นของสมาชิกมีการนำ�ส่ง
เข้ากองทุนตามสัดส่วนของอัตรา
เงินเดือนที่ปรับขึ้น 6%ต่อปี และ
ได้รับผลตอบแทนการลงทุนตาม
ค่าเฉลี่ยของแต่ละแผนการลงทุน
ที่สมาชิกเลือกลงทุนอยู่ ณ วันที่
คำ�นวณ (ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนการ
ลงทุ น ของแต่ ล ะแผนการลงทุ น
มาจากการคำ � นวณผลตอบแทน
ย้อนหลัง 10 ปี และแบบจำ�ลอง
สถานการณ์การลงทุน)

และเงินส่วนที่ 3. เงินจากแหล่งอื่น และ 4. หนี้สิน สมาชิก
จะเป็นผูร้ ะบุเอง เพือ่ ให้สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามสถานภาพ
ทางการเงินของสมาชิกในแต่ละครั้งที่เข้ามาคำ�นวณ
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Tip
สิ่งสำ�คัญที่ทำ�ให้รู้ว่าสมาชิกจะมีเงินเพียงพอใช้
จ่ายในช่วงวัยเกษียณหรือไม่ คือสมาชิกมีเป้าหมายต้องการ
เงินไว้ใช้เท่าไหร่ ซึ่งจากการสำ�รวจกลุ่มตัวอย่างสมาชิก กบข.
ทั่วประเทศ เมื่อปี 2558 พบว่าค่าเฉลี่ยเงินได้ขั้นตํ่าที่สมาชิก
พึงมีไว้ใช้ในวัยเกษียณอยู่ที่เดือนละ 55% ของเงินเดือน
ณ วันเกษียณ หรือประมาณครึ่งหนึ่งของเงินเดือนสุดท้าย
ก่อนเกษียณของสมาชิก ซึ่งในเมนู “แผนเกษียณของฉัน”  
ให้ ส มาชิ ก สามารถเลื อ กกำ � หนดเป้ า หมายจำ � นวนเงิ น ที่
ต้องการมีไว้ใช้จ่ายต่อเดือนในวัยเกษียณได้ตามต้องการ

เมื่อรู้จำ�นวนเงินจากแหล่งต่าง ๆ
และเป้าหมายแล้ว ระบบจะคำ�นวณตามสูตร
แบบจำ � ลองทางสถิ ติ ที่ ร วมสมมติ ฐ านอั ต รา
เงินเฟ้อของประเทศ 2.5% ต่อปี แล้วจึงแสดง
ผลลัพธ์ให้สมาชิกเห็นว่าเงิน ณ วันเกษียณของ
สมาชิ ก จะเกิ น หรื อ ขาดจากเป้ า หมายที่
ต้องการอยูป่ ระมาณกีบ่ าท คิดเป็นกีเ่ ปอร์เซ็นต์
ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถ้ายังไม่บรรลุเป้าหมาย

มี อี ก ทางเลื อ กให้ ล องปรั บ สั ด ส่ ว นออมเพิ่ ม
และเลือกแผนการลงทุนกับ กบข. เพื่อลอง
ดู ว่ า จะช่ ว ยเพิ่ ม โอกาสสร้ า งผลตอบแทน
จากการลงทุ น ให้ เ งิ น ในวั น เกษี ย ณเข้ า ใกล้
เป้าหมายเพียงใด ซึ่งขั้นตอนนี้ไม่ถือว่าเป็น
การแจ้งปรับเปลีย่ นการลงทุนกับ กบข. แต่อย่างใด
เป็นเพียงการทดลองปรับเปลี่ยนการลงทุนกับ
กบข. เท่านั้น

แ ม้ ค ว า ม จ ริ ง ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ใ น
อนาคตเป็นเรื่องยากที่คนเราจะรู้ล่วงหน้าได้
ชัดเจน แต่เราสามารถเลือกใช้รูปแบบการ
ทำ � นายที่ ส มเหตุ ส มผลเพื่ อ ให้ รู้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ น่ า
จะเป็นไปได้มากที่สุด และเมนู “แผนเกษียณ
ของฉัน” เป็นอีกหนึ่งช่องทางตัวช่วยใหม่ที่

กบข. ขอเชิญชวนให้สมาชิกได้ลองใช้งานและ
สามารถนำ � มาเป็ น ข้ อ มู ล สำ � หรั บ วางแผน
เตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ เรื่อ งเงิ น วั ย เกษี ย ณได้ ทัน
และเหมาะสม เพราะ...

“ที่สุดแห่งความเสียดาย
คือตายไปแล้วใช้เงินไม่หมด
ที่สุดแห่งความสลด
คือใช้เงินหมดแล้วยังไม่ตาย”

เกษียณแล้ว!
ทำ�ไมมีสมาชิก

“ออมต่อกับ กบข.”
สมาชิก กบข. ที่จะเกษียณอายุราชการ
ถ้ายังไม่มีแผนจะใช้เงินทันทีหลังเกษียณและยัง
อยากสร้ า งโอกาสรั บ ผลตอบแทนจากเงิ น ก้ อ น
กบข. ต่อเนือ่ ง หรือต้องการเอาเงินไว้ในกองทุนต่อ
เพื่อรอช่วงจังหวะให้มูลค่าหน่วยลงทุนปรับขึ้นมา
อยู่ในระดับที่พึงพอใจก่อน เพราะส่งผลให้ยอดเงิน
กบข. ที่สมาชิกจะถอนรับคืนมีจำ�นวนเพิ่มขึ้น
ตามไปด้วย  
ณ วันทีจ่ ะยืน่ เอกสารขอรับเงินจากกองทุน
(กบข.รง 008/1/2555) สมาชิกสามารถระบุขอฝาก
ให้กองทุนบริหารต่อได้ เป็นการออมต่อโดยนำ�เงิน
ก้อนที่จะได้รับในวันเกษียณ ให้ กบข. บริหารสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อและไม่ต้องส่งเงิน
เข้ากองทุนเพิม่ โดยสามารถเลือกรูปแบบการออมต่อ
ได้ 4 แบบ ไม่จำ�เป็นต้องออมต่อทั้งก้อนก็ได้ และ
ถ้าจำ�นวนเงินอยู่ในระดับที่พึงพอใจสามารถแจ้ง
ขอรับเงินคืนได้ทุกเมื่อ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นอีกช่องทางการลงทุนใน
วัยเกษียณ ที่ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนการ
ลงทุนให้เงินก้อนที่จะได้รับจาก กบข.
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DEAL YOU

ลดทุกที่นั่ง ทุกเส้นทาง
สมาชิก กบข. จองตั๋ว นครชัยแอร์
ลด
พร้อมสิทธิ์เป็นสมาชิก
กดรับสิทธิ์ที่ My GPF Application เมนู “สิทธิพิเศษ”
เมื่ออยู่ที่จุดขายตั๋ว นครชัยแอร์
*รับส่วนลด 100 บาท สิทธิ์มีจำ�นวนจำ�กัด
สำ�หรับ 1,000 คนแรก
รีบเลย! ก่อนหมดเขต 31 ธ.ค. 62

ใครๆ ก็อยากมีบ้าน
ผ่อนสบาย ปีที่ 1
ผ่อนนาน 40 ปี

ต่อปี

ผ่อนเต็ม 100% ของราคาประเมิน

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

อัตราดอกเบี้ยใหม่
ขยายเวลาถึง 31 ต.ค. 2562
สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ ดอกเบี้ย % 3 ปีแรก*
สินเชื่ออเนกประสงค์ ดอกเบี้ย

0

7
7%

3 ปีแรก*

สินเชื่อที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ย % ปีแรก*

5

สินเชื่อ Home Easy Cash ดอกเบี้ย % 3 ปีแรก*
*เงื่อนไขอื่นๆ และการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำ�หนด
กดรับสิทธิ์ที่ My GPF Application เมนู “สิทธิพิเศษ” แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำ�การ
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เรื่องจากปก

ปักหมุด

“สมาชิก …
คือศูนย์กลาง”
ก้าวต่อไปเพื่อคุณ
22 ปี ... คือระยะเวลานับตั้งแต่ กบข. เริ่มออกเดินก้าวแรก ผ่านช่วงของการ

หัดเดิน เติบโต ฟันฝ่าวิกฤตตลาดเงินตลาดทุนมาก็หลายครั้งหลายหน จนถึงทุกวันนี้ที่ กบข. ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นนักลงทุนสถาบันที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล เป็นต้นแบบที่ดีของหน่วย
งานทั้งที่เป็นองค์กรของรัฐและเอกชน
ที่ผ่านมาการดำ�เนินงานของ กบข. แต่ละช่วงเน้นกลยุทธ์ที่แตกต่างกันไป ช่วงแรกตั้ง
กองทุนเน้นเรื่องการวางรากฐาน บางช่วงเวลาเน้นการลงทุนเชิงรุก บางช่วงเน้นเรื่องการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการ ขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อมของการจัดการกองทุน และแนวนโยบายของ
ผู้บริหารกองทุน ณ ขณะนั้น
มาถึง กบข. ยุคปัจจุบันภายใต้การนำ�ของนายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ ซึ่งเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อกลางปี 2561 ที่ผ่านมา ช่วงเวลาเพียง
ปีกว่าที่ กบข. มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะการเปลี่ยน กบข. ไปสู่องค์กร
ดิจิทัลที่มีหัวใจสำ�คัญของการดำ�เนินงาน คือ “การเพิ่มประสิทธิภาพบริการสมาชิก”

การดูแลสมาชิกเป็นงานหลักของ กบข.
ไม่ว่าจะเป็นภารกิจด้านบริหารงานสมาชิก การ
บริหารเงินลงทุน หรือการบริหารองค์กร กบข. ใน
ยุคนี้คำ�นึงถึงความคาดหวัง ความเหมาะสม และ
ความพึงพอใจของสมาชิกเป็นหัวใจของการทำ�งาน
โดยเน้นพัฒนาแบบก้าวกระโดดใน 3 ด้าน คือ ด้าน
การสื่อสารสมาชิก ด้านการบริการสมาชิก และ
ด้านการจัดหาสวัสดิการ ซึ่งได้กำ�หนดเป้าหมาย
(Key Performance Indicators) ให้สมาชิกมีส่วน
ร่วมของสมาชิก บนพื้นฐานเกิดความพึงพอใจและ
พัฒนาต่อเป็นความผูกพันกับ กบข. ในระยะยาว
สิ่งสำ�คัญที่สุด คือ การทำ�ให้สมาชิกมี
ความรู้สึกภูมิใจ มีความเชื่อมั่นต่อ กบข. และเกิด
ความรักต่อ กบข. เนื่องจากการเข้าเป็นสมาชิก
กบข. ได้ถูกกำ�หนดตามข้อบังคับของข้าราชการที่
เข้ารับราชการหลังปี 2540 จึงต้องเป็นสมาชิก กบข.
อัตโนมัติ หากสมาชิกเกิดการต้านทาน ไม่มีความ
รักและผูกพันกับ กบข. อาจส่งผลในระยะยาวให้
กบข. ไม่สามารถแข็งแรงได้

สื่อสารใกล้ชิดกับสมาชิก
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หัวใจการทำ�งานของ กบข. เพื่อต้องการให้สมาชิกมีเงินใช้เพียงพอ
ในวัยเกษียณ ซึ่งการดำ�เนินงานภายใต้ความสำ�คัญนี้ จึงต้องเน้นส่งเสริมให้
สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำ�คัญของการออม 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

ส่วนสำ�คัญของ GPF Community คือการพัฒนา My GPF Application
ซึ่งถือเป็นการยกระดับ บริการของสมาชิกด้วยระบบดิจิทัล โดยเป็นรวมบริการของ
กบข. มาไว้ที่เดียว เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับสมาชิกมากขึ้น ผ่านแอปพลิเคชัน การ
เช็คยอดเงินสะสมของสมาชิก การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน การรับสิทธิสวัสดิการ
การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และการคำ�นวณแผนเกษียณ เป็นต้น
ที่ผ่านมา สมาชิกจะได้รับทราบข้อมูล
ของ กบข. ผ่านการรับรู้ทางใบแจ้งยอด แต่ไม่มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเกิดขึ้น การที่ กบข. มี
แอปพลิเคชัน ที่ตอบสนองความต้องการสมาชิก
อย่างรอบด้าน ทำ�ให้ได้รบั การตอบรับจากสมาชิก
อย่างมาก ด้วยการมียอดสมาชิกทีเ่ ข้าใช้ My GPF
Application จำ�นวน 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
ได้เห็นถึงความจำ�เป็นของการ
ออมเงินเพื่อวันเกษียณ
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จัดสิทธิประโยชน์
เพื่อสมาชิกทุกช่วงวัย
โจทย์สำ�คัญของการเลือกสิทธิประโยชน์มาให้สมาชิก ภายใต้
“ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างความสุข” เน้นความร่วมมือกับพันธมิตร  
เพื่อให้สมาชิกเห็นว่า กบข. เป็นองค์กรที่สัมผัสได้ในชีวิตประจำ�วัน เช่น
ส่วนลดร้านค้าต่าง ๆ โดยเลือกร้านค้าที่ใกล้ตัวและครอบคลุมพื้นที่ของ
สมาชิกให้ได้มากที่สุด และต้องเป็นสวัสดิการที่เหมาะสมกับสมาชิกใน
แต่ละกลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้ได้จริง คำ�นึงถึงความคาดหวัง ความ
จำ�เป็น และความสะดวกในการใช้สิทธิ์ของสมาชิก โดยแบ่งเป็น หมวด
ไลฟ์สไตล์ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดการเงิน และหมวดประกัน
ซึ่งมีสมาชิกมาใช้สิทธิ์สวัสดิการจำ�นวน 45,621 สิทธิ์
การใช้สิทธิ์สวัสดิการได้เพิ่มความสะดวกให้กับสมาชิก ด้วยการกดรับสิทธิ์ผ่านทาง My GPF Application ได้ โดยไม่ต้องพกบัตรสมาชิกเพื่อใช้แสดง
หน้าร้านจริง ซึ่งถือเป็นการเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการให้กับสมาชิกด้วย

ศูนย์ข้อมูลการเงิน
ที่พึ่งการเงินของสมาชิก
เมื่อการตัดสินใจเรื่องเงิน ไม่ใช่เรื่องง่ายสำ�หรับทุกคน กบข.
จึงเปิดตัว “ศูนย์ข้อมูลการเงิน” เพื่อให้บริการข้อมูลทุกเรื่องการเงินและ
การลงทุนกับสมาชิกแบบใกล้ชิด โดยมีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำ�ปรึกษากับ
สมาชิกโดยตรงผ่านการนัดหมายบนแอป กบข. โดยเชื่อว่า สมาชิก กบข.
ที่ต้องมีการตัดสินใจเรื่องการเงิน อาจมีความลังเลกับตัวเลือกที่มีมากกว่า
1 ได้ เช่น การเลือกฝากประจำ�กับธนาคารไหน ที่จะได้รับผลตอบรับที่ดี
เป้าหมายหลักของการตั้งศูนย์ข้อมูลการเงินก็เพื่อให้ กบข.
สามารถเป็นที่พึ่งทางการเงินส่วนบุคคลแก่สมาชิกได้ เมื่อได้มีข้อมูลครบ
ถ้วนและมีความเข้าใจมากขึ้นแล้ว สมาชิกจะสามารถนำ�ข้อมูลความรู้ที่
ได้จากการปรึกษาเจ้าหน้าที่ ไปใช้ประกอบการวางแผนการเงินหรือการ
ตัดสินใจทางการเงินของตนเองได้ เพราะเป้าหมายหลักของ กบข. คือการ
ส่งเสริมให้สมาชิกได้มีเงินเกษียณที่เพียงพอ

สถิติการให้บริการสมาชิก

ภายใต้ยุทธศาสตร์ “สมาชิกคือศูนย์กลาง” อีกหนึ่งภารกิจ
ที่ กบข. ได้ใส่ใจด้วยการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก ความต้องการ
เมื่อถึงเวลาเกษียณอายุราชการ จึงได้จัดทำ�แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารเงินลงทุนผ่านการทบทวนแผนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว
(Long-term Strategic Asset Allocation) ที่ต้องมีการปรับปรุงข้อมูล
ทางเศรษฐกิจ อัตราผลตอบแทนการลงทุน ความผันผวนของสินทรัพย์
ต่าง ๆ ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน เพื่อนำ�มากำ�หนดเป็นสมมติฐานหลักด้าน
เป้าหมายผลตอบแทนและความเสี่ยงของสมาชิก เพื่อใช้ในการจัดทำ�แผน
จัดสรรการลงทุนระยะยาว

ก้าวต่อเนื่องเพื่อสังคม
แผนงานที่สำ�คัญของปี 2562 และเป็นแผนงานที่จะสร้างผล
กระทบสู่สังคมในวงกว้าง ให้เป็นมาตรวัดมาตรฐานให้แก่ประเทศไทยใน
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ เพราะประเทศ
ไทยกำ�ลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า กลุ่มผู้สูงอายุจะมีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้น และมีอายุยืนขึ้นเพิ่มมากขึ้นด้วย
โดยการจัดทำ�ดัชนีความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเกษียณ (Retirement
Readiness Index) จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับความสำ�เร็จของเป้าหมายการ
ส่งเสริมให้สมาชิกมีเงินออมเพื่อการเกษียณที่เพียงพอ ซึ่งเป็นเป้าหมาย
ระยะยาวทีส่ �ำ คัญของ กบข. และจะพัฒนาให้กลายเป็นดัชนีระดับประเทศ
ที่จะสามารถวัดระดับการพัฒนาความพร้อมในการเกษียณของคนทั้ง
ประเทศ
การยืนยันความเป็นผู้นำ�การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ
เป็นสิ่งที่ กบข. ในฐานะหนึ่งในนักลงทุนสถาบันหลักของประเทศได้ให้
ความสำ�คัญ เพื่อยกระดับการลงทุนของประเทศให้เป็นที่น่าเชื่อถือใน
ตลาดเงินตลาดทุนของโลก ด้วยการมุ่งการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมมาภิบาล (ESG Investment) อย่างจริงจัง พร้อมทั้งช่วย
สนับสนุนให้ภาคธุรกิจให้ความสำ�คัญกับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
(Economic Value) ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลไปพร้อมกับการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคม นำ�ไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ
ทุกก้าวของ กบข. ได้ค�ำ นึกถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก
และการก้าวต่อไปของ กบข. ยังคงเดินหน้าเพื่อสมาชิกในทุกมิติ เพื่อมอบ
สิ่งที่ดีแก่สมาชิกทุกคน.....
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แก่ไปไม่จน

SAM

ตัวช่วยแก้หนี้เสีย ลดโอกาส

“แก่แล้วจน”

สาเหตุคนที่มี “หนี้เสีย” โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อ
ส่วนบุคคลที่ไม่ต้องใช้หลักประกัน แทบทุกคนไม่ได้เกิดจากมีเงินแล้วลืมผ่อน แต่เพราะหมุน
เงินไม่ทัน ชักหน้าไม่ถึงหลัง บางคนก็กู้จนเป็นงูกินหาง สุดท้ายพอสะสมนานเข้าก็ตกอยู่ใน
สภาวะลูกหนี้ประเภท “ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย” เพราะไม่มีที่พึ่งแล้ว และอาจติดพันไปจนถึงวัย
เกษียณที่มีรายได้ไม่เท่าเดิม โอกาสจะหารายได้เสริมมาผ่อนหนี้ก็ไม่เท่าตอนวัยทำ�งาน จึงมี
โอกาสเผชิญกับความจนตอนแก่ได้
แต่ “หนี้เสีย” ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินแก้ ถ้าคุณมีทุนเดิมเป็นความตั้งใจที่อยากจะ
หลุดพ้นจากหนี้ที่ก่อขึ้นมาเพื่อนำ�ไปสู่มีอิสรภาพทางการเงิน ไม่ว่าคุณจะพยายามเจรจากับ
เจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ทุกรายมาหลายรอบแล้ว หรือลองลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขาย
สินทรัพย์ที่จำ�เป็นน้อยที่สุดแล้ว แต่ถ้าดอกเบี้ยหรือค่างวดที่ต้องผ่อนก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่
สามารถรับได้ไหว มาลองดูตัวช่วยอีกทางที่ กบข. ได้ร่วมมือกับ SAM รัฐวิสาหกิจภายใต้การ
ดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดช่องทางให้สมาชิก กบข. ที่เป็นหนี้เสียก่อนวันที่ 1
มกราคม 2562 สมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ผ่านแอป กบข. My GPF Application
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สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center SAM โทร 02-610-2266
และ ศูนย์บริการสมาชิก กบข. โทร. 1179

คุณสมบัติผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อผ่านคุณสมบัติ
เข้าร่วมโครงการ

1. มีสัญชาติไทย เป็นผู้มีรายได้
2. อายุไม่เกิน 65 ปี ตลอดอายุสัญญา
3. มีหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคล

แบ่งเบาภาระดอกเบี้ย 4-7% ต่อปี

ที่ค้างชำ�ระเกินกว่า 90 วันติดต่อกัน กับเจ้าหนี้ตั้งแต่
2 รายขึ้นไป ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 (เริ่มค้างชำ�ระ
ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2561) และยอดหนี้รวมทั้งหมด
ไม่เกิน 2 ล้านบาท
4. ยังไม่ถูกดำ�เนินคดี หรือถูกดำ�เนินคดีแล้วแต่ยังไม่มีคำ�พิพากษา

ฟรี! ตรวจเครดิตบูโร 100 บาท
โดย Add Line คลินิกแก้หนี้ ID : sam-2266
พิมพ์ข้อความ “กบข.,ชื่อ,นามสกุล,ขอ e-coupon เครดิตบูโร”
แล้วแจ้งที่จุดตรวจเครดิตบูโร

ระยะเวลาผ่อนยาว 10 ปี
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 2562
และ ไม่ต้องถูกทวงถามจากเจ้าหนี้หลายราย

สมัครง่าย ๆ ผ่านแอป กบข.
2

1

เข้าเมนู ‘สิทธิพิเศษ’
กด “โครงการคลินิกแก้หนี้
เพื่อสมาชิก กบข.”

3

5

4

คลิกตรวจสอบคุณสมบัติ
และกด “เข้าร่วมโครงการ” ได้

กด “ยืนยัน”

“กดสมัครเข้าร่วมโครงการ”

6

กรอกข้อมูลส่วนตัว
และกด “ลงทะเบียน”

กรอกข้อมูลและแนบเอกสาร
และเจ้าหน้าที่จากคลินิกแก้หนี้
จะติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำ�การ

หนี้เสียหรือหนี้ไหน ๆ ก็ควรรีบจัดการก่อนต้องมานั่งผ่อนดอกเบี้ยมหาศาลโดยที่เงินต้นไม่ลดลงเสียที

“แก่ไปแล้วจน ลำ�บากกว่า จนตอนยังไม่แก่”

12

เงินทองของใกล้ตัว
by : ศูนย์ข้อมูลการเงิน กบข.

ผ่อนหนี้เท่าไหร่
ไม่เป็นภัยทางการเงิน

การก่อหนี้คือการยืมเงินในอนาคตมาใช้เพื่อ
อำ�นวยความสะดวกให้กบั ตัวเราในปัจจุบนั หากมีหนีเ้ พียง
เล็กน้อยและผ่อนไหว การก่อหนี้มักไม่ได้เป็นปัญหาอะไร
แต่หากระดับหนี้สินพอกพูนสูงขึ้นมาก จนภาระการผ่อน
สูงกว่าความสามารถในการหาเงินมาชำ�ระหนีแ้ ล้ว หายนะ
ทางการเงินย่อมเกิดขึ้นแน่นอน
การจะประเมินว่ามีภาระการเงินมากน้อยแค่
ไหน ส่วนใหญ่ใช้วิธีเปรียบเทียบระหว่าง “ภาระการผ่อน
ต่อเดือน” กับ “รายได้ต่อเดือน” เช่น มีภาระการผ่อนหนี้
ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันเดือนละ 4,000 บาท และ
มีรายได้เดือนละ 20,000 บาท ก็นำ�เลข 4,000 มาหาร
ด้วย 20,000 คิดเป็นภาระการผ่อนที่ 20% ของรายได้
เป็นต้น
โดยทั่วไป สถาบันการเงินหรือหน่วยงานที่ให้
ความรูท้ างการเงินแต่ละแห่งกำ�หนดว่า ภาระการผ่อนหนี้
ไม่ควรเกินระดับ 40% ถึง 50% ของรายได้ต่อเดือน
จึงจะเรียกได้ว่าไม่เป็นภัยทางการเงิน อย่างไรก็ดี สิ่งนี้
ขึ้นอยู่กับประเภทของหนี้สินด้วย หากเป็นหนี้จากบัตร
กดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคลแล้ว ควรคุมภาระการผ่อน
ให้ไม่เกิน 20% ของรายได้ต่อเดือน แต่วิธีที่ดีที่สุดคือ
รีบปลดหนี้เหล่านี้ให้หมดโดยเร็ว เพราะอัตราดอกเบี้ย
ค่อนข้างสูง หากชะล่าใจอาจทำ�ให้หนี้พอกพูนขึ้นจนผ่อน
ไม่ไหว ต้องไปกู้เงินจากแหล่งอื่นทำ�ให้ภาระหนี้สินยิ่ง
หนักขึ้นไปอีก
กรณีการกู้เงินเพื่อซื้อรถและซื้อบ้านนั้น ควรมี
ภาระการผ่อนในระดับ 30% ถึง 40% ของรายได้ตอ่ เดือน
เนื่องจากต้องเผื่อเงินไว้สำ�หรับค่าใช้จ่ายอื่นที่จะตามมา
เช่น ค่านํ้ามัน ค่าประกัน ค่าซ่อมแซมในกรณีของการซื้อ
รถยนต์ และค่าส่วนกลาง ค่าเฟอร์นิเจอร์ ในกรณีของการ
ซื้อบ้าน เป็นต้น
ส่วนหนีน้ อกระบบนัน้ แนะนำ�ว่าต้องหลีกเลีย่ ง
ไม่ก่อหนี้ประเภทนี้ เพราะดอกเบี้ยของหนี้นอกระบบสูง
มาก ประมาณ 120% ถึง 240% ต่อปี ลูกหนี้หลายราย
จ่ายได้เพียงดอกเบี้ยเท่านั้น ไม่สามารถปลดเงินต้นได้เลย
หนี้นอกระบบจึงถือว่าเป็นภัยทางการเงินอย่างร้ายแรง
ก่อนจะเป็นหนี้ พึงระลึกไว้เสมอว่าหนี้สินเป็น
ภาระการเงิน ทำ�ให้เกิดค่าใช้จ่ายและสภาพคล่องทางการ
เงินหดหายไปเนื่องจากต้องจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
จึงควรประเมินฐานะการเงินให้ดีก่อนว่าจะสามารถผ่อน
ได้ไหวหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้การก่อหนี้กลายเป็นภัย
การเงินกับตัวเราเอง
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ลงทุ๊นลงทุน

ปรับตัวให้ทัน กับอัตราดอกเบี้ยลด

นับเป็นครั้งแรกในเกือบ 4 ปี ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย จาก 1.75% เหลือเพียง 1.50% เพื่อช่วย
กระตุน้ เศรษฐกิจไทย สะท้อนภาวะเศรษฐกิจทีข่ ยายตัวต่�ำ และเป็นไปตามทิศทางการดำ�เนินนโยบายการเงินของโลกทีผ่ อ่ นคลายลง

สิ่งที่ตามมา คือ สถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ตบเท้ากัน
ลดดอกเบี้ยเงินกู้ตามไปด้วย แต่การปรับลดดอกเบี้ยมีทั้งผลทาง
บวกและทางลบ

แง่บวก

จะส่งผลดีตอ่ ผูท้ มี่ เี งินกู้ เช่น สินเชือ่ ส่วน
ใน
บุคคล บัตรกดเงินสด ที่จะมีดอกเบี้ยถูกลงตามไปด้วยแต่ต้อง
เช็คสัญญาเงินกู้กันด้วย ว่าได้กำ�หนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบ
ลอยตัว (Floating Rate) หรือไม่? เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบ
ลอยตัว จะเปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของสถาบันการเงิน ทันทีที่
สถาบันการเงินประกาศลดดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเงินกู้ก็จะลดลงด้วย

ทางลบ

ก็คงหนีไม่พ้นสัญญาเงินกู้ ที่ได้
แต่ใน
กำ�หนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่      (Fixed Rate)   เช่น   กู้ซื้อบ้าน
กู้ซื้อรถยนต์ เพราะอัตราดอกเบี้ยที่กำ�หนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะที่
ถูกกำ�หนดขึ้นมา ไม่ขึ้นหรือลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน
คงที่ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ เช่น กำ�หนดให้ชำ�ระดอกเบี้ยร้อยละ
7 ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี ก็จะเสียอัตราดอกเบี้ยเท่านั้นตลอดสัญญา
ทางออกของผู้ที่มีเงินกู้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ คงต้อง
ทำ�การรีไฟแนนซ์ เพื่อเป็นการปรับดอกเบี้ยให้ลดลง ยิ่งดอกเบี้ย
น้อยเท่าไร ก็จะช่วยให้ผ่อนชำ�ระรายเดือนลดลงไปด้วย
ยังไงซะ.... ก็ลองเช็คสัญญาเงินกู้ของตัวเองก่อนว่าเป็น
แบบไหน จะได้เลือกวิธีลดดอกเบี้ยได้ตรงจุด
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Activity
GPF FUN(d) FAIR 2019

       กบข. เดินหน้าพบสมาชิก 3 จังหวัดต่อเนือ่ ง สุราษฎร์ธานี
อุดรธานี และชลบุรี จัดสัมมนาความรู้ทางการเงินในหัวข้อ
“เกษียณมั่นใจ ไปกับ กบข.” พร้อมแนะนำ�วิธีคำ�นวณยอด
เงินที่เพียงพอในวัยเกษียณ โดยเหล่าวิทยากรมืออาชีพ และ
หน่ ว ยงานพั น ธมิ ต รที่ ย กทั พ มาให้ ค วามรู้ กั น อย่ า งเต็ ม อิ่ ม
ในช่วง GPF Talk โดยภายในงานสมาชิกยังได้พบกับกิจกรรม
มากมายไม่ว่าจะเป็น คลินิกเลือกแผนลงทุน บริการตรวจ
สุขภาพการเงินกับผู้เชี่ยวชาญ และบูธกิจกรรมที่ขนขบวน
มาพร้อมของรางวัลให้ร่วมสนุกมากมาย เรียกได้ว่ามางาน
เดียวครบทุกเรื่องการเงินจริง ๆ  

กบข. ร่วมลงนามปฏิญญาขับเคลื่อน
โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาล
เฉลิมพระเกียรติฯ
นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุน
บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.) (ที่ 6 จากซ้าย) เข้าร่วมพิธเี ปิด
“โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” และร่วม
ลงนามปฏิ ญ ญาความร่ ว มมื อ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นตลาดทุ น ไทยสู่
ความยัง่ ยืน ร่วมกับองค์กรในตลาดทุน 12 แห่ง ทัง้ ยังร่วมเสวนา
ในหัวข้อ “องค์กรในตลาดทุนร่วมทำ�ความดีในโครงการเสริม
สร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติฯ” เพื่อแลกเปลี่ยน
มุมมอง เกี่ยวกับการนำ�ปัจจัยด้าน ESG มาใช้ในกระบวนการ
ลงทุนของ กบข. ในฐานะนักลงทุนสถาบันที่มุ่งหวังให้นักลงทุน
ในประเทศยึดหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
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เพราะโรคภัยไข้เจ็บ
ยามแก่ ไม่น่ากลัว
เท่าแก่แล้ว
แต่ไม่มีเงินใช้

กบข. ร่วมกับนักลงทุนสถาบันรวม 32 ราย
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมลงนามแนวปฏิบัติ
“การระงับลงทุน” (Negative List Guideline)
ครั้งแรกของไทย! กบข. ร่วมกับ นักลงทุนสถาบันรวม 32 ราย ทั้งจาก

สำ�นักงานประกันสังคม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทประกันชีวิต
ผนึกกำ�ลังประกาศเจตนารมณ์ลงนามแนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน” (Negative
List Guideline) ในบริษัทจดทะเบียนที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environment)
สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือที่เรียกว่า ESG โดยการ
ร่วมลงนามของนักลงทุนสถาบันครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำ�
ด้าน ESG ที่ กบข. จะดำ�เนินการอีกหลายโครงการในอนาคต ด้วยความเชื่อมั่นว่า
การยกระดับประเทศไทยสู่การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible
Investment) นอกจากจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่การลงทุนในประเทศแล้ว
ยังจะช่วยสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่สมํ่าเสมอและลดความเสี่ยงให้แก่สมาชิก
ในระยะยาว ซึ่งก่อให้เกิดพัฒนาการที่ยั่งยืนของตลาดทุนอีกด้วย

หนังสือ Happy Retirement
คู่มือ สร้างสุขวัยเกษียณ
เพื่อสมาชิก กบข.
อ่านได้แล้ววันนี้ที่แอป กบข.
My GPF Application
เมนูความรู้คู่การออม
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WOW

ตัวแม่สายไหน?

คุณเป็น

“ตัวแม่”  ทีห่ มายถึงอยูน่ ้ี อาจไม่ใช่แค่ความเก่ง ความเชีย่ วชาญ หรือความรอบรูเ้ พียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงความชอบ สไตล์ อุปนิสยั ใจคอทีท่ �ำ ให้คณ
ุ โดดเด่น
ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ โดยทีค่ ณ
ุ อาจยังไม่เคยลองสังเกตว่าเป็นจุดเด่นทีซ่ อ่ นอยูใ่ นตัวเอง ซึง่ อาจเป็นได้ทง้ั ข้อดีและข้อเสียทีม่ ผี ลต่อการใช้ชวี ติ จนกลายเป็นไลฟ์สไตล์ทบ่ี ง่
บอกความเป็นตัวคุณได้เป็นอย่างดี เอาหล่ะ! ลองมาเช็คกันว่าคุณเป็น “ตัวแม่” สายไหนกัน

อาร์ตตัวแม่

ตัวแม่สายบุญ

ตัวแม่สายช้อป

ตัวแม่สายเก็บ

      วลีเด็ดที่ได้ยินกันบ่อย ๆ เชื่อว่า
หลายคนคงเข้ า ใจว่ า เราหมายถึ ง
ผู้หญิงบนโลกใบนี้ ที่มักมีอารมณ์
แปรปรวนเดาใจลำ�บาก ยิ่งเวลาพูด
อะไรออกมาแต่ละที ต้องวิเคราะห์
ความหมายกันลึกซึ้ง พอทำ�ไม่ถูกใจ
คนข้างกายก็โดนเหวีย่ งเอาง่าย ๆ แต่
รู้ ไ หมว่ า ในความเยอะของเธอ
นอกจากจะเป็ น คนที่ มี หั ว ครี เ อท
อยู่ ต ลอดเวลาแล้ ว ยั ง แฝงไปด้ ว ย
เสน่ห์ของความน่าค้นหา เพราะไม่
เข้าใจว่าคิดอะไรอยู่ในหัวนี่แหล่ะ
แต่หากลองสังเกตดูอีกนิดเราจะพบ
“ความจริงใจ” ทีเ่ ธอจะมอบให้ตง้ั แต่
ครัง้ แรกทีร่ จู้ กั กัน เพราะอาร์ตตัวแม่
จะไม่ใช่คนประเภทที่มาสร้างภาพ
ให้ใครประทับใจ...แล้วค่อยเปลี่ยน
มาเป็นตัวเองภายหลัง เพราะเธอไม่
แคร์อยู่แล้วว่าใครจะรับเธอได้ไหม!

    มีงานบุญขอให้บอก เธอพร้อม
เสมอ ตั้งแต่ทำ�บุญสร้างวัด พระ
อุโบสถ พระประธาน ปิดทองฝังลูก
นิมิต เดินสายไหว้พระ 9 วัด แก้ชง
ถวายสังฆทาน ทำ�บุญโลงศพ ปล่อย
สั ต ว์ ห รื อ ทำ � บุ ญ ตามมู ล นิ ธิ ช่ ว ย
เหลือผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ เรียกได้
ว่าแรงบุญไม่มตี ก เพราะโลกเราวุน่ วาย
ขึ้นทุกวันเหลือเกิน หลายคนจึง
ตัดสินใจหันเข้าหาธรรมะกันมากขึ้น
ทั้งทำ�บุญและปฏิบัติธรรม เพราะ
อย่างน้อยก็ช่วยให้จิตใจสงบ เกิด
ความสุขทั้งต่อตัวเอง และส่งต่อ
ให้แก่ผู้คนรอบข้าง แต่ก็อย่าลืมว่า
การทำ�บุญต้องทำ�แต่พอดี ไม่ทำ�ให้
ตั ว เองลำ � บากถึ ง จะเป็ น ความสุ ข
ที่แท้จริงนะจ๊ะ

#ช้อปเก่ง แฮชแท็กเก๋ ๆ ของ
เหล่านักช้อปที่มีความไวดั่งแสงโดย
เฉพาะเวลาที่เห็นคำ�ว่า SALE อยู่
ตรงหน้า มันเหมือนต้องมนต์สะกด
ให้เดินเข้าไปจับจ่ายใช้สอยทั้ง ๆ ที่
ข้าวของที่มียังกองอยู่เต็มบ้าน จน
บางทีก็จำ�แทบไม่ได้ว่าซื้อมาตั้งแต่
เมื่อไหร่ ซึ่งนี่แหละคือบ่อเกิดแห่ง
ความล้มละลายทีแ่ ท้ทรู ยิง่ โปรโมชัน
มากมายจากบัตรเครดิตยิ่งช่วยให้
ซื้อง่ายจ่ายคล่องด้วยดอกเบี้ย 0%
ทีแ่ สนยัว่ ยวนหัวใจ และเมือ่ ใดก็ตาม
ทีค่ ณ
ุ รูส้ กึ เช่นนีบ้ อ่ ย ๆ นัน่ หมายความ
ว่าคุณได้กลายเป็นตัวแม่สายช้อป
ที่แพ้ของ SALE ไปซะแล้ว ซึ่งกว่า
จะดึงสติกลับมาบางทีก็ต้องพูดกับ
ตัวเองว่า “รู้งี้ไม่น่าซื้อเลย” แต่! ใน
ความเป็นตัวแม่สายช้อปก็ไม่ได้แย่
เสมอไป เพียงแต่มันมีเส้นบาง ๆ
นิดเดียวที่จะมาบอกว่าคุณเป็นนัก
ซื้อ ที่ซื้อของได้อย่างคุ้มค่า หรือซื้อ
เพียงเพราะกลัวเสียโอกาสได้ของ
ถูกโดยไม่จำ�เป็น ดังนั้นในฐานะ
ผู้ซื้อ เราควรซื้อของอย่างมีสติไม่ว่า
สินค้าจะลดเท่าไหร่กต็ าม ควรคำ�นึง
ถึงความจำ�เป็น อย่าคิดแค่ว่าซื้อไป
เถอะเดี๋ยวก็ได้ใช้ (แต่ความจริงคือ
ไม่ได้ใช้)  

     เรียกว่าเป็นตัวแม่ทม่ี รี ะดับความ
สตรองขึน้ สุดอีกหนึง่ สาย เพราะเธอ
มีวนิ ยั ทางการเงินเป็นเลิศ และรูจ้ กั
วิธีวางแผนการออมและการใช้เงิน
เป็นอย่างดี ตั้งแต่ทำ�บัญชีรายรับ
รายจ่ายจนติดเป็นนิสัย ใช้เวลา
คิ ด ค่ อ นข้ า งมากเมื่ อ ต้ อ งซื้ อ ของ
แต่ละครั้ง เพราะคำ�นึงถึงประโยชน์
ใช้สอยและความจำ�เป็นเสมอ ไม่คอ่ ย
ชอบเข้าร้านอาหารหรู กินอะไร
ราคาแพง ๆ และมักดูแปลกแยกไป
สักหน่อยเมื่ออยู่ในสังคม แต่เชื่อ
เถอะว่าอนาคตสดใส การเงินมั่นคง
แม้ในวันที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเธอ
ก็จะสามารถรับมือได้เพราะเตรียม
การไว้ดีอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม
ก็ ค วรประหยั ด อดออมเก็ บ เงิ น
อย่างพอดี อย่าตระหนี่จนชีวิตไม่มี
ความสุข เพื่อให้ความแฮปปี้เกิดขึ้น
ได้ทั้งวันนี้ (Happy Today) และ
แฮปปี้ไปถึงวันที่เราเข้าสู่วัยเกษียณ
(Happy Retirement)

(เก็บออมเพื่ออนาคต)
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เป๋าตัง...เป๋าตุง

ความเชื่อ! เลือกกระเป๋าตังให้ดึงเงินเข้าตัว
จะซือ้ กระเป๋าสตางค์สกั ใบ นอกจากความชอบส่วนตัวแล้ว...คุณเลือกจากอะไรกันอีกบ้าง? คอลัมน์ ‘Check Now’
ตามรอยความเชือ่ พาคุณไปเลือกซือ้ กระเป๋าให้เหมาะกับตัวเอง ยิง่ ถ้าคุณรูส้ กึ ว่า ทำ�ม๊าย...ทำ�ไม ดวงการเงินถึงไม่ดขี น้ึ สักที
แม้วา่ จะขยันก็แล้ว ใช้เงินแบบประหยัดสุด ๆ ก็แล้ว นัน่ อาจเป็นเพราะ กระเป๋าสตางค์ทเ่ี ราใช้อยูไ่ ม่ถกู โฉลกกับดวงวันเกิดของเรา
ก็เป็นได้ แล้วกระเป๋าสตางค์ทช่ี ว่ ยให้เก็บเงินอยู่ และเรียกเงินมาหาเจ้าของต้องเป็นแบบไหนกันนะ

กระเป๋าคนวันอาทิตย์

กระเป๋าคนวันจันทร์

สีเสริมดวง
เสริมบริวารทีด่ ไี ด้รบั การช่วยเหลือจากครอบครัว
ช่วยเพิม่ พูนโชคลาภ เงินทอง
ช่วยเสริมดวงอำ�นาจ บารมี วาสนา และความยำ�เกรง

สีเสริมดวง

สีทไ่ี ม่ควรใช้

ช่วยให้การเงินคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด
ช่วยเสริมเรือ่ งโชคลาภ
มีคนคอยช่วยเหลือ อุปถัมภ์ ดูแล
เสริมเสน่ห์ มีคนนับหน้าถือตา

สีทไ่ี ม่ควรใช้

กระเป๋าคนวันอังคาร

กระเป๋าคนวันพุธ

สีเสริมดวง

สีเสริมดวง
ถูกโฉลกกัน ใช้แล้วไม่ท�ำ ให้การเงินติดขัดแน่นอน
ช่วยเสริมความอ่อนโยน และให้มสี ติมากขึน้
ช่วยให้ผใู้ หญ่เมตตาอุปถัมภ์

สีทไ่ี ม่ควรใช้

ช่วยเสริมเสน่ห์ ทำ�ให้คนเข้าหา เป็นทีน่ บั หน้าถือตา
ช่วยเรียกทรัพย์ให้เข้ามา
สีทไ่ี ม่ควรใช้

กระเป๋าคนวันพฤหัสบดี

กระเป๋าคนวันศุกร์

สีเสริมดวง

สีเสริมดวง
ช่วยในเรือ่ งของการเงิน โชคลาภ
และเสริมสร้างอำ�นาจบารมี
เสริมเสน่ห์ มีคนคอยอุปถัมภ์คา้ํ จุน

ช่วยเสริมเรือ่ งเงินทองโดยตรง
ช่วยเพิม่ พลัง ดึงดูดให้คนสนใจเข้าหา
มีคนอุปถัมภ์คา้ํ ชู เป็นทีน่ บั หน้าถือตาของผูค้ น

สีทไ่ี ม่ควรใช้

สีทไ่ี ม่ควรใช้

กระเป๋าคนวันเสาร์
สีเสริมดวง

ช่วยเสริมโชคลาภและเงินทอง
ช่วยเสริมอำ�นาจบารมี

สีทไ่ี ม่ควรใช้
กระเป๋าสตางค์ทห่ี า้ มใช้เด็ดขาด คือกระเป๋าเก่า ขาด รุย่ โดยควรรีบ
เปลีย่ นใหม่ทนั ทีและไม่ตอ้ งเสียดาย เพราะการใช้กระเป๋าสตางค์ทเ่ี ก่า
หรือขาดนัน้ หมายถึง การเงินรัว่ ไหล เก็บเงินไม่อยู่ นัน่ เอง   

