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เป้าหมายความสำ�เร็จในแต่ละช่วงอายุ

JANUARY 2563
สวัสดีปีใหม่ 2563 ขอเริ่มต้นปีนี้กัน ด้วยข่าวดีจากปีที่ผ่านมา
ซึ่ง กบข. สร้างผลตอบแทนการลงทุนได้มากกว่า 5% ของเงินออม และ
ถือว่าเป็นอัตราที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับความผันผวนของตลาด
สำ�หรับปีนี้ กบข. ได้กำ�หนดทิศทางการบริหารเพื่อมุ่งไปสู่
การเป็นกองทุนบำ�นาญที่ยังยืน (Sustainable Pension) ภายใต้ 2
เป้าหมายหลักเพื่อให้สมาชิกมีเงินออมเมื่อเกษียณที่เพียงพอ และเพื่อให้
สังคมมีความยั่งยืน จากการที่ประชากรในประเทศเข้าใจและตระหนักถึง
ความสำ�คัญของการออม ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวสมาชิกต้อง
เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการ “ออมเพิ่ม” และ “เลือกแผนการลงทุน”
ให้เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำ�คัญที่จะช่วยให้เงินออมที่ท่านได้
ออมกับ กบข. เติบโต และบรรลุเป้าหมายการออมได้ไม่ยาก

นายวิทัย รัตนากร
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

CHECK NOW
เช็คดวงการเงินปีหนูทอง
ใครดี ใครเฮง!

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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เริม่

ดี มีแต่ได้

ต้นปีใหม่น้ี หลายคนคงตัง้ เป้าหมายอนาคตการเงินของตัวเองเอาไว้แล้ว เชือ่ ว่าทุกคนมีความฝันว่าอยากมีเงินก้อน และไม่วา่ เงิน
นัน้ จะมากน้อยแค่ไหน แต่ความฝันนีก้ ก็ ลายเป็นความจริงได้ ถ้ามีการวางแผนทางการเงินตัง้ แต่เนิน่ ๆ เพือ่ ไปให้ถงึ เส้นชัยตามทีฝ่ นั เอาไว้
แล้วคุณล่ะ! เคยฝันว่าอยากมีเงินก้อนสักล้านไหม?
การจะมีเงินก้อนหลักล้าน สำ�หรับสมาชิก กบข. นัน้ ไม่ใช่เรือ่ งที่
ยากจนเกินไป หากมีการใส่ใจการออมเงินกับ กบข. ไม่วา่ จะเป็นการเลือก
แผนการลงทุนทีเ่ หมาะสมกับตัวเอง หรือหมัน่ ออมประจำ� ออมให้สม่�ำ เสมอ
ซึง่ จากการข้อมูลการขอรับเงิน กบข. คืน ในปี 2562 พบว่าสมาชิกที่
เกษียณอายุราชการ ได้รบั เงินก้อนเฉลีย่ มากถึงคนละ 1.12 ล้านบาท

เชื่อไหม? ว่าคุณก็ทำ�ได้.....
แต่จะดีกว่าไหม ถ้าคุณจะมีเงินก้อนนี้ได้มากกว่านั้น
ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ออมกับ กบข. ในอัตราขั้นตํ่าที่กฎหมาย
กำ�หนด 3% ลองมาคำ�นวณเล่น ๆ ผ่านแอป กบข. My GPF กับเมนูตัวช่วย
วางแผนการเงินที่มีชื่อว่า “แผนเกษียณของฉัน” ที่ช่วยให้คุณได้ทดลอง
ปรับเปลี่ยนอัตราการออมของตัวเอง เพื่อให้ทราบถึงประมาณการเงินที่
คาดว่าจะมีหลังเกษียณเท่าไหร่ แน่นอนว่ายิ่งคุณเลือกอัตราออมเพิ่มมาก
และยังมีระยะเวลาการออมอีกนาน คุณก็จะยิ่งมีเงินก้อนในวันเกษียณมาก
ขึ้นไปด้วย การ “ออมเพิ่ม” กับ กบข. จึงเป็นอีกตัวช่วยสำ�คัญที่ทำ�ให้

คุณสามารถบรรลุเป้าหมายการได้ง่ายขึ้น ซึ่งปัจจุบัน กบข. ได้เปิดโอกาส
ให้ ส มาชิ ก แจ้ ง ความประสงค์ อ อมได้ ม ากขึ้ น จากการออมปกติ ต าม
กฎหมายกำ�หนด ที่อัตราขั้นตํ่า 3 % ของเงินเดือนตามที่กฎหมายกำ�หนด
ซึ่งคุณสามารถออมเพิ่มได้อีกตั้งแต่ 1 ถึง 12% ของอัตราเงินเดือน
แล้วคุณจะรู้ว่าพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ในการออมแบบไม่รู้ตัวผ่านการหักเงิน
เดือนโดยอัตโนมัตินี่แหล่ะที่สร้างความสำ�เร็จมานักต่อนัก

ออมเพิ่ม ดียังไง?
ได้ โอกาสรับเงินก้อนโตจากพลังของดอกเบี้ยทบต้น
พลังของดอกเบีย้ ทบต้น คือ การนำ�เงินต้นมาบวกรวมกับดอกเบี้ย
ที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นเงินต้น เพื่อใช้คิดคำ�นวณดอกเบี้ยที่จะได้รับของ
งวดถัดไป เช่นเดียวกับเงินออม กบข. ทีส่ มาชิกนำ�ส่งในทุกเดือน นอกจาก
จะนำ�มารวมในเงินต้นของสมาชิกแล้ว ยังถูกนำ�ไปลงทุนสร้างผลตอบแทน
ให้กับสมาชิก และทำ�ให้ยอดเงินในบัญชีของสมาชิกโตขึ้นทุกปีอีกด้วย
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โดยปัจจัยสำ�คัญ 3 ประการ ทีท่ �ำ ให้เกิดพลังดอกเบีย้ ทบต้น คือ
อัตราดอกเบีย้ เวลา และการนำ�ดอกเบีย้ มาลงทุนเพิม่ ยิง่ เวลาผ่านไป
นานเท่าไหร่ ผลตอบแทนก็จะยิง่ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ

ได้ มีมืออาชีพช่วยบริหารเงินลงทุน
การลงทุนของ กบข. มีการเฝ้าระวังติดตามสภาพเศรษฐกิจ
และตลาดทุนอย่างใกล้ชิด โดยมีผู้จัดการกองทุนและผู้เชี่ยวชาญในการ
วิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงการจัดการลงทุนที่
เน้นรักษาเงินต้นของสมาชิกและสร้างผลตอบแทนให้ชนะอัตราเงินเฟ้อ
ด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เพื่อประโยชน์
สูงสุดของสมาชิกให้มีวัยเกษียณที่มั่นคง

ได้ ลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม
เงินออม 3% ตามกฎหมาย กับเงินที่สมาชิกออมเพิ่ม สามารถ
นำ�มาลดหย่อนภาษีในแต่ละปีได้ เมือ่ รวมกับ RMF และประกันบำ�นาญแล้ว
ไม่เกิน 500,000 บาท

ออมเพิ่ม ทำ�อย่างไร?

1

แจ้งโดยตรงที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบฟอร์ม
กบข. อพ-001/2559
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แจ้งผ่าน กบข. ได้ 2 ช่องทาง
My GPF Application
ในเมนู “ออมเพิ่ม”

My GPF Website
เมนูสมัครใช้บริการ กบข.
และเลือก“สมัครออมเพิ่ม”

อย่าลืมว่า... สิง่ สำ�คัญทีเ่ ราต้องคิดอันดับแรกคือการ “เริม่ ต้น”
และนีค่ อื จุดเริม่ ต้นของความสำ�เร็จของผู้ที่คิดแล้ว “เริ่ม” เก็บไปเรื่อย ๆ
อย่างมีวินัย อย่างที่เค้าว่ากันว่า ออมก่อน...ถึงรวยกว่า ลงทุนก่อน..ถึง
สบายกว่า นั่นเอง...
“ออมเพิ่มแล้ว...ก็อย่าลืมเลือกแผนการลงทุน
ให้เหมาะกับตัวเองด้วยนะคะ”

4
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DEAL YOU

สมาชิก กบข. ช้อปสบาย

ซื้อหนังสือแบ่งจ่าย 3 งวด

รับส่วนลดสูงสุด 10%
แบ่งจ่ายเงินสด ไม่จำ�กัดการซื้อขั้นตํ่า
ไม่มีดอกเบี้ย
แบ่งจ่ายด้วยบัตรเครดิต เมื่อซื้อตั้งแต่
300 บาทขึ้นไป
กดรับสิทธิ์ที่ My GPF Application
เมนู “สิทธิพิเศษ”

กดรับสิทธิ์ที่ My GPF Application
เมนู “สิทธิพิเศษ”
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อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์
ระดับโลก กล่าวไว้ว่า

ดอกเบี้ยทบต้น คืออะไร ?
ดอกเบี้ยทบต้น คือ การนำ�ดอกเบี้ยของแต่ละงวดมาคำ�นวณรวมกับเงินต้น ทำ�ให้ดอกเบี้ยที่จะ
ได้รับในงวดถัดไปเพิ่มขึ้น แม้อัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม แต่ผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น จากเงินต้นที่ถูกรวมกับ
ดอกเบี้ยของงวดที่ผ่านมา

Compound interest is the
eighth wonder of the world.
He who understands it,
earns it, he who doesn’t, pay it.

ทฤษฏีของเลข 72

(ดอกเบี้ยทบต้น คือสิ่งมหัศจรรย์
ที่ 8 ของโลก คนไหนที่เข้าใจมัน
ก็จะได้รับมันไป ใครที่ไม่เข้าใจก็จะ
ต้องเสียมันไป)

สูตรคำ�นวณ

พลังของดอกเบี้ยทบต้น ทำ�ให้ไอน์สไตน์ได้
เริ่มศึกษาอย่างจริงจัง จนสามารถค้นพบความ
สัมพันธ์ของตัวเลขต่าง ๆ และได้มาเป็นสูตรสำ�เร็จ
ของเลข 72 และกล่าวไว้ว่า “นี่คือการค้นพบ
ระบบคณิตศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด”

ทฤษฎีการเงินที่ทำ�ให้คำ�นวณดอกเบี้ยทบต้นได้ง่ายนี้ เรียกว่า ทฤษฏีของเลข 72 เป็นการ
คาดการณ์ว่า จะใช้ “ระยะเวลา” หรือ “อัตราดอกเบี้ย” เท่าไหร่ จึงจะทำ�ให้ เงินลงทุนก้อนแรก
นั้นเติบโตเป็น 2 เท่า

เงินลงทุนจะกลายเป็น 2 เท่า ในกี่ปี =

72
(อัตราผลตอบแทนต่อปี (%))

หรือ
เงินลงทุนจะกลายเป็น 2 เท่า ด้วยอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ =

72
(ระยะเวลาออมหรือลงทุน (ปี))

เลขมหัศจรรย์ของไอน์สไตน์นี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังของดอกเบี้ยทบต้น เป็นพลังของเงิน
ที่จะมากขึ้นตามผลตอบแทนและระยะเวลาในการออมและลงทุน เมื่อนำ�มาประยุกต์ใช้กับการลงทุน
ด้วยการตั้งเป้าหมายว่าอยากจะมีเงินก้อนจำ�นวนเท่าไร แล้วใช้สูตร 72 ในการคำ�นวณ ก็จะทำ�ให้
ทราบได้ว่าจะต้องเลือกลงทุนประเภทไหนที่ให้ผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย หรือทราบระยะเวลาที่
จะต้องลงทุน
ยกตัวอย่าง หากต้องการมีเงิน 1 ล้านบาท ในอีก 15 ปีข้างหน้า ต้องเลือกไปลงทุนที่ให้ผล
ตอบแทน 4.8% ต่อปี หรือเลือกลงทุนในพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทน 4% ต่อปี จะต้องใช้ระยะเวลา
ลงทุน 18 ปี ถึงจะมีเงิน 1 ล้านบาทตามเป้าหมาย
ความมหัศจรรย์ของเลข 72 นี้ ทำ�ให้รู้ว่าหากเลือกลงทุนที่ให้ผลตอบแทนต่อปียิ่งสูงมากเท่าไร
ก็ยิ่งได้ดอกเบี้ยทบต้นเร็วเท่านั้น ส่วนการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน้อย แม้จะใช้เวลานาน แต่ก็กลาย
เป็นเงินโตเท่าตัวได้เหมือนกัน เพียงแค่เริ่มต้นลงทุน ก็ทำ�ให้ก้าวถึงเป้าหมายการเงินได้อีกขั้น....
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ปีแห่ง...
หากพูดถึงบริการของ กบข. ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดในวันนี้
เชื่อว่าคุณต้องนึกถึง My GPF Application แอปที่ตอนนี้หลายคนมี
อยู่ในมือถือเรียบร้อยแล้ว แอปที่ทำ�ให้คุณได้ยิ้ม ไปกับสิทธิประโยชน์
ที่คัดสรรมาให้แฮปปี้ในทุกๆ วันด้วยคอนเซ็ปต์ Happy Today! และ
แอปที่ทำ�ให้วันนี้เราได้ ใกล้กันมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อม
ต่อถึงกันได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็ตาม นี่ล่ะ!
จุดเริ่มต้นของความภูมิใจที่เราอยากเล่า...
นับจากการเริม่ ต้นดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ “สมาชิกคือ
ศูนย์กลาง” ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในทุก ๆ
มิติ โดยเฉพาะด้านการสือ่ สารระหว่าง กบข. กับสมาชิก การจัดสวัสดิการ
โครงการใหม่ ๆ ให้สมาชิกได้ประโยชน์ทั้งในวันนี้ และเมื่อเกษียณอายุ
ราชการ รวมไปถึงการนำ�เอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการสมาชิกอย่าง
เต็มรูปแบบ โดยมีแอป กบข. ยุคใหม่ My GPF Application เป็น
ก้าวสำ�คัญของการเปลี่ยน กบข. สู่บริการดิจิทัล ซึ่งวารสารฉบับนี้ขอ
รวบรวมเรื่องราวแห่งความภูมิใจตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา นำ�มาเล่าใน
คอลัมน์ เรื่องจากปก ผ่านตัวเลข 2 5 6 2 ให้สมาชิกได้ติดตามไปด้วยกัน
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การเปลี่ยนแปลงสำ�คัญ
แอป กบข. My GPF Application
เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ
เรียกได้ว่าเป็นก้าวสำ�คัญของ กบข. ใน
การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบกับ
การยกระดับการให้บริการที่ทันสมัยด้วยความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำ�ให้วันนี้สมาชิกสามารถ
เข้าถึงบริการของ กบข. ได้ง่าย ๆ ผ่านสมาร์ทโฟน
เพียงเครื่องเดียว โดยในปี 2562 แอป กบข. ได้
พัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้บริการสมาชิก
ได้แบบครบวงจร ตั้งแต่เริ่มเข้าเป็นสมาชิก กบข.
จนถึ ง วั น ที่ ต้ อ งขอรั บ เงิ น คื น เมื่ อ เกษี ย ณอายุ
ราชการ โดยมีฟีเจอร์ใหม่ ๆ พัฒนาออกมาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่ข้อมูลเงินออม
ในบัญชีเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของยอดเงิน
การสั่งเปลี่ยนแปลงอัตราการออมและเลือกแผน
การลงทุน การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตัวเอง
บริการสิทธิพิเศษ ส่วนลด และโปรโมชันต่าง ๆ ที่
สมาชิกสามารถเลือกใช้ตามความต้องการโดยกด
รับสิทธิผ่านแอปได้เลย นอกจากนี้ กบข. ยังได้
พัฒนาบัตรสมาชิกในรูปแบบ Digital Member
Card ช่วยให้พกพาง่ายและไม่ต้องกังวลเรื่องบัตร
หายอีกต่อไป เพราะแค่มแี อป กบข. ก็เท่ากับคุณมี
บัตรสมาชิกติดตัวไปด้วยทุกที่ สะดวกจริง ๆ ใช่ไหมล่ะ!

สวัสดิการรูปแบบใหม่ตรงใจสมาชิก
หากคุณมีแอป กบข. และติดตามเมนู
“สิทธิพิเศษ” ที่โดดเด่นสะดุดตาด้วยรูปกล่อง
ของขวัญบนหน้าแอปอยู่เสมอ คุณจะไม่พลาด
สิทธิพิเศษสุดฮอตที่ใคร ๆ ก็ถามถึงอย่างไอศกรีม
1 สกู๊ปฟรี! ที่ Swensen’s สุขเต็มที่อิ่มเต็มท้อง
กับส่วนลด 100 บาท ที่ MK Restaurants และ
ช้อปประหยัดกว่าเดิมที่ Shopee กับโค้ดส่วนลด
100 บาท! แบบไม่มียอดซื้อขั้นตํ่า…แต่อาจต้อง
รีบหน่อยเพราะผู้สนับสนุนให้เรามาจำ�นวนจำ�กัด
จริง ๆ และนีเ่ ป็นเพียงส่วนหนึง่ ของสิทธิพเิ ศษโดนใจ
ที ่ กบข. ได้ ค ั ด สรรมาภายใต้ โจทย์ ส ำ � คั ญ เพื ่ อ
“สร้างความสุขในวันนี้ (Happy Today)” และ
ครอบคลุมในทุก ๆ มิติของการใช้ชีวิตประจำ�วัน
และทุกช่วงชีวิต โดยยังมีสิทธิพิเศษในกลุ่มอื่น ๆ
ให้สมาชิกเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ไม่ว่า
จะเป็ น กลุ่ ม ไลฟ์ ส ไตล์ ที่ มี ส่ ว นลดร้ า นค้ า จาก
แบรนด์ เ สื้ อ ผ้ า ชั้ น นำ � ให้ จ่ า ยได้ ใ นราคาแค่ ค รึ่ ง
เดียว ส่วนลดร้านหนังสือ ร้านแว่นตา ส่วนลด
การเดินทาง และสถานที่ท่องเที่ยว ไปจนถึง
สิทธิพิเศษในกลุ่มประกันที่รวบรวมแบบประกัน
สุดคุ้มมาไว้ในที่เดียว และสิทธิพิเศษด้านการเงิน
เช่น สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏที่ได้รับความสนใจอย่าง
ท่วมท้นเพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้สมาชิกได้
นอกจากนีย้ งั มีสทิ ธิพเิ ศษในกลุม่ Happy Retiree
เช่น โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุ
(Reverse Mortgage) ที่สร้างแรงกระเพื่อมให้
กับกลุ่มคนโสดใกล้เกษียณจนต้องเรียกว่าดีต่อใจ
เราจึงปิดท้ายอีกหนึ่งความภูมิใจด้วยยอดการใช้
สวัสดิการผ่านแอป กบข. ที่ทำ�ลายสถิติปี 2561
ไปได้ถึง 6 เท่า หรือราว 484,297 สิทธิ์เลยทีเดียว
ซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลสำ�คัญนี้ กบข. ได้เก็บรวบรวม
นำ�มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนปรับปรุงพัฒนาการ
มอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกได้ตรงต่อความ
ต้องการมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราจะได้เห็นต่อไปในปี
2563 นี้

“ การเสริมสร้างความสุขในปัจจุบัน

และความมั่นคงในอนาคต คือ ภารกิจที่จะทำ�ให้
สมาชิกเห็นถึงคุณค่าของ กบข. ชัดเจนขึ้น ซึ่ง
ที่สุดจะทำ�ให้สมาชิกภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิก
กบข. ซึ่งถือเป็นงานท้าทายที่ต้องขับเคลื่อนไป
ให้ถึงเป้าหมาย ” บทสัมภาษณ์จาก คุณวิทัย
รัตนากร เลขาธิการ กบข. ในหนังสือพิมพ์ฐาน
เศรษฐกิจ เมือ่ ปี 2561 ทีเ่ ป็นพลังขับเคลือ่ นของคน
ทัง้ องค์กร...
ตอกยํ้าความมุ่งมั่นในการดำ�เนินงาน
ในปี 2562 ด้วยผลงานเด่น 3 ด้าน ที่ทำ�ให้ กบข.
สามารถคว้า 5 รางวัลระดับนานาชาติมาได้ ได้แก่

ผลงานด้านธรรมาภิบาล
ในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มและผลักดันการ
ลงนามร่ ว มกั น ในแนวปฏิ บั ติ ก ารระงั บ ลงทุ น
(Negative List Guideline) ระหว่าง 32 นักลงทุน
สถาบันในประเทศ และได้รับคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่ กบข. มีคะแนนเป็น
อันดับ 1 ของหน่วยงานประเภทกองทุนของรัฐ

ผลงานด้านการลงทุนที่ยั่งยืน
ภารกิจของ กบข. มิใช่เพียงสร้างผล
ตอบแทนการลงทุนสำ�หรับสมาชิกและรัฐ หากแต่
ยังต้องรวมถึงการเป็นนักลงทุนที่ร่วมสร้างการ
เติบโตทีย่ ง่ั ยืนของเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ในฐานะนักลงทุนที่มีความรับผิดชอบ กบข. จึงมี
การจัดทำ� ESG-focused portfolio สำ�หรับหุ้น
ไทย การปรับเพิ่มสัดส่วนลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่
คำ�นึงปัจจัยลงทุนเพื่อความยั่งยืน การนำ�ปัจจัยสิ่ง
แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment
Social and Governance) มาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการตัดสินใจลงทุน

ผลงานด้านการสื่อสารสมาชิก
กบข. ได้ปฏิวัติรูปแบบการสื่อสารเข้าสู่
ดิจทิ ลั โดยมี My GPF Application เป็นแพลตฟอร์ม
หลักในการสื่อสารและให้บริการครบวงจร (Endto-End) ทำ�ให้สมาชิกสามารถใช้บริการได้สะดวก
รวดเร็วทุกที่ทุกเวลา จนทำ�ให้ปีที่ผ่านมามีสมาชิก
เข้ามาใช้บริการต่าง ๆ เพิม่ ขึน้ กว่าร้อยละ 535 เมือ่
เทียบกับปี 2561 ซึ่งถือตัวเลขความสำ�เร็จหาก
เทียบกับจำ�นวนสมาชิกซึ่งมีเพียง 1.08 ล้านคน
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5 รางวัลระดับนานาชาติ
Best Pension Fund Governance
Thailand 2019
จาก Capital Finance International
(United Kingdom)

Best Pension Fund Management
Company Thailand 2019
จาก International Finance
(United Kingdom)

Corporate Governance
Company Pension Fund
Thailand 2019
จาก International Finance
(United Kingdom)

Best ESG Strategy (Thailand)
จาก Asia Asset Management
(Hong Kong)

Best Pension Fund for Member
Communications (ASEAN)
จาก Asia Asset Management
(Hong Kong)
...รางวัลทัง้ หมดนีไ้ ม่ใช่ทส่ี ดุ ของความสำ�เร็จ
หากแต่เป็นเพียงจุดเริม่ ต้น
ของภารกิจต่อไป....

สังคมการออม “GPF Community”
เติบโต 227%
นอกจากแอป กบข. My GPF Application
แล้ว หากวันนีค้ ณ
ุ เป็นคนหนึง่ ทีต่ ดิ ตามเฟซบุก๊ กบข.
หรือ มีไลน์ที่ชื่อว่า “GPF Community” ที่เปิด
ให้สามารถคุยกับแอดมินได้ตั้งแต่ 8 โมงเช้า ถึง
2 ทุ่ม หรือบางทีก็ดึกกว่านั้น... เชื่อว่าคุณจะไม่
มีงทางพลาดทุกเรื่องสำ�คัญ!
นับตั้งแต่ GPF Community ได้ริเริ่มขึ้น
เพื่อสร้างสังคมการออมบน Facebook LINE
และ My GPF Application ด้วยเป้าหมายที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารระหว่างกันอย่างใกล้ชิด
ของสมาชิก กับ กบข. และระหว่างสมาชิกด้วย
กันเอง ทั้งในเรื่องสิทธิประโยชน์สมาชิก ความรู้
ทางการเงิ น และการวางแผนเพื่ อ การเกษี ย ณ
ตลอดจนกิจกรรมสัมพันธ์ตา่ ง ๆ ในรูปแบบออนไลน์
ทำ�ให้วันนี้ GPF Community ได้รับความสนใจ
จากสมาชิกด้วยจำ�นวนการเข้าร่วมที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ก้าวกระโดดถึง 227% จากเดือนตุลาคม 2561
และกลายเป็นช่องทางการสื่อสารหลักที่เข้าถึง
สมาชิกได้ทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดในปัจจุบัน

กบข. เปิดให้บริการ
“ศูนย์ข้อมูลการเงิน”
ต่อยอดความสำ�เร็จอีกหนึ่งโครงการ
ด้วยการเปิด “ศูนย์ข้อมูลการเงิน” ภายใต้แนวคิด
“เป็นทีพ่ ง่ึ ของสมาชิกเมือ่ ต้องตัดสินใจทางการเงิน”
โดยมีบุคลากรที่ได้รับคุณวุฒินักวางแผนการเงิน
CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จากสมาคม
นักวางแผนการเงินไทย ให้มั่นใจว่าสามารถให้
ข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น และแนวทางการ
จัดการเงินได้เป็นอย่างดี โดยสมาชิกจะได้รบั ข้อมูล
และคำ�แนะนำ�ทีต่ รงความสนใจ ตัง้ แต่ การวางแผน
การเงิน การบริหารเงินออม การลงทุน การจัดการ
หนี้ รวมถึงบริการต่าง ๆ ของ กบข. ทัง้ บริการออมเพิม่
บริการออมต่อ และการเลือกแผนการลงทุนให้
เหมาะสมกั บ ตั ว เองผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สารที่
สะดวกและรวดเร็ ว เพี ย งแค่ นั ด หมายผ่ า นแอป
กบข. ทีเ่ มนู “นัดหมายข้อมูลทางการเงิน” รับรองว่า
คุ ณ จะได้ ที่ ป รึ ก ษาที่ พ ร้ อ มให้ คำ � แนะนำ � และให้
ความรู้ทางการเงินเสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่เข้าใจ
คุณมาอยู่ข้าง ๆ เลยทีเดียว...

แอป กบข. เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่
“แผนเกษียณของฉัน”
นับว่าเป็นอีกหนึ่งความสำ�เร็จที่ได้รับ
ความสนใจจากสมาชิกเป็นจำ�นวนมากกับยอด
การใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะใคร ๆ
ก็อยากรู้อนาคตการเงินหลังเกษียณของตัวเอง
ฟีเจอร์ใหม่ “แผนเกษียณของฉัน” จึงช่วยให้สมาชิก
สามารถลองคำ�นวณจำ�นวนเงินที่มีเมื่อเวลาออก
จากราชการได้ ผ่านโปรแกรมในแอป กบข. My
GPF Application ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะช่วย
ให้สมาชิกทราบว่าด้วยรูปแบบการออม ณ ปัจจุบนั
หากยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจนถึงวันที่ออกจาก
ราชการ จะทำ�ให้มีเงินเกษียณประมาณกี่บาท
รวมทั้งเงินส่วนที่ได้รับจาก กบข. และเงินบำ�นาญ
จากกระทรวงการคลัง เมื่อทราบผลการคำ�นวณ
ประมาณการยอดเงินแล้ว อาจลองปรับจำ�นวนเงิน
เป้ า หมายที่ ต้ อ งการได้ ด้ ว ยโปรแกรมจะช่ ว ย
ประเมินว่าหากสมาชิกมีเงินจากแหล่งอืน่ ๆ เพิม่ เติม
หรือมีหนี้สินอื่นแล้วสมาชิกจะสามารถบรรลุเป้า
หมายการมีเงินเกษียณที่เพียงพอได้หรือไม่ พร้อม
ทั้งช่วยนำ�เสนอทางเลือกเพิ่มมูลค่าเงินเกษียณให้
อีกด้วย

กำ�เนิด
“ดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณ”
ครั้งแรกของไทย
อี ก หนึ่ ง ความสำ � เร็ จ ที่ น่ า จั บ ตามอง
เพราะประเทศไทยกำ�ลังจะมี ‘ดัชนีความพร้อมเพือ่
การเกษียณ’ ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้เราจะรู้ได้ว่า
เงินออมที่เรามีอยู่นั้น เพียงพอสำ�หรับเอาไว้ใช้
ตอนแก่ไหม หรือถ้าใครยังไม่เคยคิดไว้ล่วงหน้า
ก็จะได้รู้คราวนี้ว่า จะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่
ถึงจะอยู่ได้โดยไม่ลำ�บากในอนาคต โดย กบข. ได้
ร่วมกับ จุฬาฯ เตรียมพัฒนา ‘ดัชนีความพร้อม
เพื่อการเกษียณสำ�หรับประเทศไทย’ ขึ้นเป็น
ครั้งแรก ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำ�เร็จหลังจากที่
ได้พัฒนาดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณสำ�หรับ
สมาชิก กบข. ในปี 2562 ที่ผ่านมา และตั้งเป้าว่า
ดัชนีใหม่นี้จะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ของปีนี้
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กบข. เข้าประเมิน ITA ปีแรก
ทำ�คะแนนสูงถึง 94.38
กบข. เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการดำ � เนิ น งานของหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ (ITA) เป็นปีแรก ทำ�คะแนนสูงถึง 94.38
อยู่ในระดับ A ยืนหยัดมุ่งเน้นการกำ�กับดูแล
กิ จ การที ่ ด ี โดยเฉพาะการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
คอร์ ร ั ป ชั น นั บ เป็ น การตอกยํ ้ า จุ ด ยื น การเป็ น
องค์กรที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสและรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งความสำ�เร็จในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่นในการดำ�เนินงานอย่างเต็มความ
สามารถของ กบข. โดยยึดแนวทางการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี ทั้งด้านการลงทุน งานบริการสมาชิก
และการบริหารสำ�นักงาน จนได้รับการยกย่องว่า
เป็นองค์กรที่เข้มแข็งเรื่องธรรมาภิบาล

ผลสำ�รวจความพึงพอใจของสมาชิก
เท่ากับ 87.7%

เรื่องลงทุน...
การทบทวนการจัดสรรเงินทุนระยะยาว
(Long Term Strategic Asset
Allocation : SAA)
การดำ � เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์
“สมาชิกคือศูนย์กลาง” ไม่ได้ถกู จำ�กัดกรอบอยูเ่ พียง
ด้านการให้บริการ แต่ กบข. ยังได้นำ�กลยุทธ์หลัก
ด้านสมาชิกมาดำ�เนินงานในด้านการลงทุนด้วย
โดยได้จัดทำ� “โครงการวิจัยความสามารถแลการ
ยอมรับความเสี่ยงด้านลงทุนของสมาชิก เพื่อ
ประกอบการทบทวน SAA” ร่วมกับคณะผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย พร้ อ มนำ � ผลวิ จั ย
สำ�รวจความสามารถและการยอมรับความเสี่ยง
ด้ า นการลงทุ น ของสมาชิ ก มาประกอบการ
พิ จ ารณาทบทวนการจั ด สั ด ส่ ว นการลงทุ น
ระยะยาว (Long Term Strategic Asset Allocation :
SAA) ที่สอดคล้องกับความคาดหวังของสมาชิก
รวมไปถึ ง การวางกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ส อดรั บ กั บ วงจร
เศรษฐกิจในช่วงต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ากองทุนจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายผลตอบแทนระยะยาวแก่
สมาชิกได้

กบข. ได้วา่ จ้างสวนดุสติ โพล มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ทำ�การสำ�รวจความพึงพอใจของสมาชิก
ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงบริการของ กบข. พบว่า
สมาชิกมีระดับความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลง
การบริการของ กบข. อยู่ที่ระดับพึงพอใจมาก
ที่สุดถึง 87.7% และมีค่าคะแนนความพึงพอใจ
กบข. ประกาศผลตอบแทนการลงทุน
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงบริ ก ารในแต่ ล ะด้ า นจาก
ปี 2562 เท่ากับ 5.73%
คะแนนเต็ม 10 ดังนี้ ด้านที่มีพึงพอใจมากที่สุด
คือ ด้านการสื่อสาร 8.89 คะแนน รองลงมา
ปี 2562 กบข. สามารถุสร้างผลตอบแทน
คือ ด้านบริการดิจิทัล 8.75 คะแนน ด้านการจัด ลงทุนให้สมาชิก 5.73% ตอกยํา้ ความเชือ่ มัน่ กลยุทธ์
สิทธิพิเศษและสวัสดิการ 8.72 คะแนน และด้าน กระจายความเสี่ ย งไปต่ า งประเทศในกลุ่ ม
การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 8.66 คะแนน สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและความผันผวนตํ่า เพื่อ
โดยสมาชิกมีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงการ สร้างผลตอบแทนต่อเนือ่ งสมํา่ เสมอโดยมีผลตอบแทน
บริการด้านการสื่อสาร การบริการดิจิทัล เป็นการ ของแผนหลักเท่ากับ 5.69% ซึ่งสูงกว่าตัวเทียบวัด
บริการที่ทำ�ให้สมาชิกได้รับความสะดวกรวดเร็ว ถึง 0.62%
เพราะมี ทุ ก อย่ า งบนแอปพลิ เ คชั น ที่ ส มาชิ ก
ปิ ด ท้ า ยความสำ � เร็ จ ที่ ส ะท้ อ นความ
สามารถดำ�เนินการได้งา่ ย ๆ ด้วยตัวเอง
มุ่งมั่นการดำ�เนินงานตลอดปี 2562 ด้วยรางวัล
แห่งความภาคภูมใิ จ กบข. สามารถคว้ารางวัลรัฐบาล
ดิจิทัลในงานมอบรางวัล Digital Government
Award 2019 โดย กบข. เป็น 1 ใน 10 หน่วยงาน
ระดับกรมที่ได้รับรางวัลนี้จาก 2,000 หน่วยงาน
ทัว่ ประเทศ นับว่าเป็นการเปลีย่ นสูก่ ารเป็นองค์กร
ดิจิทัลเต็มรูปแบบได้สำ�เร็จ!

ความสำ�เร็จของ กบข. ในวันนี้ ไม่ได้
เป็ น เพี ย งความภู มิ ใ จขององค์ ก รที่ ส ามารถ
ดำ�เนินงานได้ตามเป้าหมาย เพราะมากไปกว่านัน้
คือการทีส่ มาชิกได้รสู้ กึ “ผูกพัน” (Engagement)
“ภูมิใจ” (Proud) และ “มั่นใจ” ในกองทุน
บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ ซึ่งนับเป็นพลัง
สำ�คัญที่ผลักดันทุกภารกิจของ กบข. ไปสู่
เป้าหมายความสำ�เร็จต่อไป...
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แก่ไปไ่ม่จน

รู้ทันผ่อน

โปรโมชั่นผ่อน 0% ช่างเป็นอะไรที่ดึงดูดให้ต้องใช้บัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าที่ตนอยากได้ กับดักทางการตลาดแบบนี้
มักทำ�ให้เราตกหลุมพลางได้อย่างง่าย ๆ
การที่จะใช้บริการซื้อของเงินผ่อน โดยเฉพาะการผ่อน 0% ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์ซ่ะทีเดียว ซึ่งตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ได้สรุป 3 ข้อหลักของประโยชน์และข้อควรระมัดระวังของการผ่อน 0%

3.

1.
ดอกเบีย้ 0% เป็นสัญญาตลอดหรือแค่ชว่ั คราว
เช่น ต้องการผ่อนสินค้าระยะเวลา 12 เดือน
แต่ดอกเบี้ย 0% แค่ 3 เดือน หรือแค่ 6 เดือน
ซึ่ ง มั ก จะเจอโปรโมชั่ น แบบนี้ กั บ สิ น ค้ า ที่ มี
มูลค่าค่อนข้างสูง หากเจอเงื่อนไขแบบนี้ต้อง
ชัง่ ใจกันดี ๆ ว่าเป็นสินค้าทีต่ อ้ งการจริงหรือไม่
เพราะต้องจ่ายดอกเบี้ยในช่วงหลัง ๆ จนกว่า
จะผ่อนสินค้าหมดไป

2.
ก่อนตัดสินใจผ่อนหรือซื้อสินค้าผ่อน 0% ให้
พิจารณาก่อนว่า สินค้าหรือบริการนั้นเป็น
สิ่งที่ “จำ�เป็น” หรือไม่ หากเป็นสินค้าหรือ
บริการที่จำ�เป็น เช่น ผ่อนชำ�ระเบี้ยประกัน
หรือสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำ�เป็นต่อการ
ประกอบอาชีพ ก็มีความเหมาะสม แต่หาก
เป็นสิ่งของฟุ่มเฟือย ซื้อเพื่อตอบสนองความ
อยากส่วนตัว ก็จะเป็นการเพิ่มภาระหนี้

อย่าไร้วินัย หากต้องการใช้บริการผ่อน 0%
การวางแผนเรื่องการใช้เงินเป็นสิ่งจำ�เป็น โดย
เฉพาะเรื่องรายรับ ร่ายจ่าย เพราะการผ่อน
สินค้า 0% เป็นการนำ�เงินในอนาคตมาใช้ก่อน

แต่การจะมีหนี้สิน ก็ไม่ควรเกินกว่า 40 - 45% ของรายได้ในแต่ละเดือน สมมติมีเงินเดือน 30,000 บาท หนี้สินต่อเดือนไม่ควรเกิน
12,000 - 13,500 บาท หากมีหนี้สินอื่นอยู่แล้ว ก่อนที่จะก่อหนี้ก้อนใหม่ก็ควรคำ�นึงว่าจะทำ�ให้ภาระหนี้รวมเกินไปหรือไม่ เพราะเมื่อมีหนี้สูง ถึง
แม้ว่าจะเป็นการผ่อนชำ�ระที่ไม่เสียดอกเบี้ย แต่จะกระทบรายจ่ายประจำ�ในแต่ละเดือน อาจจะทำ�ให้ติดปัญหาสภาพคล่องได้
ถ้าไม่อยากก่อหนี้จนเกินตัวผ่านการผ่อน 0% ก่อนอื่นควรหักห้ามใจ ประเมินรายได้ รายจ่ายของตัวเองก่อน ที่สำ�คัญต้องพยายาม
หมั่นฝึกการ “จดค่าใช้จ่าย” ทุกอย่างที่ใช้ หรือถ้ามีความจำ�เป็นต้องผ่อน 0% ก็ต้องมั่นใจตัวเองด้วยว่า มีกำ�ลังจ่ายรายเดือนด้วย ไม่ใช่ปล่อย
ให้กลายเป็นหนี้เสีย ....
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Money Buddy
by : ศูนย์ข้อมูลการเงิน กบข.

20 Tips การบริหารเงิน
ปีนี้...คุณได้วางแผนการเงินยังไงกันบ้าง

ซึ่งการ
วางแผนการเงินนัน้ นอกจากจะช่วยให้รตู้ วั ว่าควรใช้จา่ ย
ยังไงแล้ว ยังช่วยให้ถึงเป้าหมายทางการเงินได้อีกด้วย
Money Buddy มี 20 Tips เพือ่ ช่วยเป็นแนวทางในการ
บริหารเงินให้สมาชิก และช่วยให้ถงึ เป้าหมายทางการเงิน
ได้ด้วย

1. พกเงินน้อยลง

หากคุณเป็นอีกคนที่ใช้เงินเก่ง แต่เก็บเงินไม่เก่ง มีเท่าไหร่
ใช้ได้หมดเท่านั้น ควรพกเงินติดตัวจำ�นวนน้อยกว่าที่เคย
หรืออาจคำ�นวณค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ แบ่งการใช้รายวัน
พกเงินพอดีเท่านั้น และคอยเตือนตัวเองว่านี่คือเงินที่ต้อง
ใช้ทั้งสัปดาห์ ไม่ใช่ใช้หมดใน 1 วัน ก็จะสามารถช่วยคุณ
ควบคุมค่าใช้จ่ายทำ�ให้มีเงินออมมากขึ้นได้

2. จำ�กัดใช้บัตรเครดิต

จำ�กัดการใช้บัตรเครดิตเพื่อชำ�ระค่าใช้จ่ายประจำ�เดือน
เท่านั้น เช่น ค่าเช่า ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ หรือ สินค้า
ชิ้นใหญ่ที่จำ�เป็นเท่านั้น ไม่ควรใช้บัตรเครดิตในการ
ช็อปปิ้งสินค้าฟุ่มเฟือย เพราะจะทำ�ให้จำ�นวนเงินในการ
รูดบัตรเครดิตรวมกันแล้วเยอะ ทำ�ให้ควบคุมค่าใช้จ่ายไม่
ได้ หากจ่ายได้แค่ขั้นตํ่าบัตรเครดิต อาจต้องเสียดอกเบี้ย
สูงมีหนี้สะสมเพิ่มพูนมากขึ้น ดังนั้นควรตั้งสติก่อนใช้และ
จดไว้ทุกครั้งเพื่อไม่ให้ใช้มากเกินจนจ่ายไม่ไหว

3. ตั้งเป้าลดค่าใช้จ่ายไม่จำ�เป็น

5. เก็บก่อนใช้

เป็นวิธีการเริ่มต้นง่ายๆ ของคนอยากมีเงินออม ใคร ๆ ก็
ทำ�ได้ เห็นผลง่าย ด้วยการบังคับตัวเองไม่ให้เอาเงินส่วนนี้
ไปใช้ เมื่อเงินเดือนออก แบ่ง 10% ของเงินเดือนเพื่อเป็น
เงินออมทันที และเงินก้อนนีเ้ พือ่ การออมอย่างเดียวเท่านัน้
ห้ามเอาออกมาใช้เด็ดขาด ส่วนที่เหลือ ก็แบ่งเป็นส่วน ๆ
เพื่อจ่ายหนี้ จ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนต่าง ๆ และใช้จ่าย
ประจำ�วัน วิธีการออมเงินแบบนี้เป็นวิธีที่จะสามารถช่วย
เราสร้างวินัยในการออมเงินได้

6. หยอดกระปุกออมสิน

ควรแบ่งกระปุกออมสินออกเป็นหลาย ๆ จุดประสงค์ แต่ละ
กระปุกก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันไป หากกระปุกออมสิน
มาหลาย ๆ ใบ นำ�กระดาษเขียนจุดประสงค์การเก็บเงิน
ของแต่ละกระปุกมาแปะไว้ที่กระปุก เช่น สำ�หรับเที่ยว
สงกรานต์ ซือ้ นาฬิกาใหม่ ซือ้ โทรศัพท์ใหม่ ซือ้ แล็บท็อปใหม่
เป็นต้น อย่าลืมแบ่ง 1 กระปุกไว้สำ�หรับการออมเงินด้วย
อาจจะแบ่งหยอดกระปุก วันละ 10-20 บาทต่อกระปุก
หยอดโดยแบ่ ง จากจำ � นวนเงิ น ที่ เ หลื อ ใช้ ร ายวั น หรื อ
รายสัปดาห์

7. เก็บแบงค์ 50 บาท

เป็ น วิ ธี อ อมเงิ น ที่ ง่ า ยอี ก อย่ า งที่ เราสามารถทำ � ได้ วั น นี้
เลย ได้แบงก์ 50 บาทมาเมื่อไหร่เก็บเมื่อนั้น เก็บหยอด
กระปุกหรือหากล่องเก็บไว้ เต็มเมื่อไหร่ก็นำ�เงินส่วนนี้ไป
ฝากธนาคาร นอกจากจะช่วยให้มีสีสันในชีวิตทุกครั้งที่
เจอแบงก์ 50 บาทแล้วยังช่วยให้เรามีเงินออมได้อีกด้วย

ด้วยการทำ�บันทึกรายจ่าย เพื่อจะได้รู้ว่าในแต่ละเดือน
เราใช้เงินไปเท่าไหร่ มีรายการใดบ้างเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่
จำ�เป็น ควรปรับลดหรือควบคุมไม่ให้เกินงบประมาณได้
ตัวอย่างเช่น ต้องใช้เงินซื้อ กาแฟ ชา ถ้าซื้อเป็นประจำ�
เราจะไม่รู้ว่าเราหมดเงินไปเท่าไหร่ แต่ถ้าเราตั้งเป้าลด
เช่น ซื้อกาแฟทุกวันวันละ 80 บาท เปลี่ยนมาซื้อกาแฟ
แก้วละ 50 บาท หรือเปลีย่ นเป็นกาแฟผงชงเอง ปรับเปลีย่ น
ทีละนิดก็จะทำ�ให้เราควบคุมเงินในกระเป๋าของเราได้

8. ออมเงินตามจำ�นวนวัน

4. ใช้แอพช่วยทำ�บันทึกรายรับรายจ่าย

9. เปิดบัญชีฝากประจำ�ปลอดภาษี

ความทั น สมั ย ของเทคโนโลยี ก็ ช่ ว ยให้ เราออมเงิ น ได้
เพราะทั้งในระบบ IOS และ Android มีแอพบันทึก
รายรับรายจ่ายเหมาะสำ�หรับออมเงิน ตัวอย่างเช่น แอพ
Spendee , Money Book หรือ piggipo ที่ช่วยบันทึก
รายการการใช้บตั รเครดิตได้ ก็ท�ำ ให้ชว่ ยเราบริหารจัดการ
เรื่องการใช้เงินได้ง่ายขึ้น

กลับมาที่สายหยอดกระปุก แต่วิธีนี้จะเน้นไปที่การหยอด
ตามวันที่ในปฎิทิน เช่นวันที่ 1 ก็หยอดไป 1 บาท วันที่
2 3 4 จำ�นวนเงินก็ตามวันนั้นไปเลย พอครบสิ้นเดือนก็
เริ่มต้นนับวันหยอดของเดือนใหม่แบบนี้ไปเรื่อย ๆ หรือ
จะหยอดตามวันที่เหมือนเดิม แต่จะทบเพิ่มอีก 1 บาท
ไปเรื่อย ๆ จนถึงสิ้นปี ก็จะมีเงินเก็บเกือบ 70,000 บาท
กันเลยทีเดียว
หากเราเป็นคนที่ใจอ่อนกับตัวเอง วิธีการบังคับตัวเองให้
ออมเงินอีกอย่าง คือ การเปิดบัญชีเงินฝากประจำ�ทุกเดือน
อาจจะเริ่มจากจำ�นวนน้อยก่อนแนะนำ� 10-30% ของ
รายได้ แล้วค่อยขยับเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ แนะนำ�ให้สมัครใช้ระบบ
การตัดยอดเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือนตามจำ�นวน
และระยะเวลาที่เราต้องการ แล้วนำ�ฝากเข้าบัญชีฝาก
ประจำ�ปลอดภาษีเป็นเวลา 24 เดือน นอกจากจะได้
ดอกเบี้ยสูงกว่าฝากประจำ�ทั่วไปแล้ว ดอกเบี้ยที่ได้รับ
ยังได้รับยกเว้นภาษีอีกด้วย
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10. ตั้งเป้าออมเงินอย่างจริงจัง

สิง่ ทีย่ ากทีส่ ดุ สำ�หรับการออมเงิน คิดว่าคงเป็นการเอาชนะ
ใจตัวเอง จะทำ�อย่างไรถึงจะบังคับตัวเอง เริ่มจากการ
สร้างเป้าหมายทีม่ พี ลังใส่เหตุผลของเป้าหมายให้ชดั ว่าเรา
ต้องการมันจริงๆหรือไม่ ต้องการเพราะอะไร เช่น ซื้อบ้าน
ให้พ่อแม่ ซื้อรถเพื่อใช้เดินทางไปทำ�งาน เก็บเงินไว้ใช้
ยามเกษียณจะได้ไม่ลำ�บากตอนแก่ หากเรามีเป้าหมาย
ชัดเจนสำ�หรับการออมเงิน ว่าเราต้องการออมเงินไป
เพื่ออะไร เราก็ใช้เป้าหมายเหล่านี้มาเตือนตัวเอง คิดถึง
เป้าหมายทุกครั้งก่อนจะคิดจะใช้เงินรับรองว่าสามารถ
เอาชนะใจตัวเองได้อย่างแน่นอน

11. วางแผนปลดหนี้

เริ่มจากทำ�บันทึกแจกแจงหนี้ โดยเรียงลำ�ดับจากเจ้าหนี้
ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อน เมื่อเรียงลำ�ดับได้แล้ว ให้
วางแผนเล็งเป้ากำ�จัดหนี้ทีละตัว โดยเริ่มจากหนี้ที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยสูงก่อน แต่หากอัตราดอกเบี้ยเท่ากันให้กำ�จัดหนี้
ที่ มี ย อดคงเหลื อ น้ อ ยก่ อ นเพื่ อ ลดภาระผ่ อ นไปที ล ะ
รายการ จะทำ�ให้เรามีกำ�ลังใจมากขึ้น

12. รีไฟแนนซ์หรือขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยบ้าน

สำ�หรับคนที่มีหนี้บ้าน หรือ ขอกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคาร
อย่าลืมทบทวนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุก ๆ 3 ปี เนื่องจาก
ยอดกู้ซื้อบ้านเป็นจำ�นวนสูง ทำ�ให้ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายใน
แต่ละปีมีจำ�นวนเยอะ ปัจจุบันสัญญาเงินกู้บ้านของแต่ละ
ธนาคารส่วนใหญ่เมื่อครบ 3 ปี เปิดโอกาสให้สามารถ
ย้ายธนาคารหรือขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยกับธนาคาร
เดิมได้ ดังนั้นเมื่อครบ 3 ปี ควรพิจารณาเปรียบเทียบ
ก่อนว่าอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายของธนาคารใหม่ที่จะ
รีไฟแนนซ์ กับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารเดิมที่ปรับลด
ให้ แบบใดคุ้มค่ากว่ากัน ก็เลือกวิธีนั้นเพื่อช่วยลดภาระ
ดอกเบี้ยจ่ายแถมยังทำ�ให้ผ่อนบ้านหมดเร็วขึ้นได้อีกด้วย

13. เริ่มต้นลงทุน

การออมเงินอย่างเดียวอาจจะทำ�ให้เราไม่ถึงเป้าหมาย
โดยเฉพาะเป้าหมายระยะยาว ดังนั้นเราต้องเริ่มลงทุน
โดยเริ่มจากลงทุนง่าย ๆ ผ่านกองทุนรวมก่อน ถ้ายังไม่มี
เวลาศึกษาข้อมูลมากนัก แนะนำ�ให้เริ่มลงทุนในกองทุน
รวมตลาดเงินก่อน เนื่องจากมีความเสี่ยงตํ่า มีโอกาสได้
ผลตอบแทนมากกว่าออมทรัพย์ และทีส่ �ำ คัญจะช่วยทำ�ให้
เราเริม่ ต้นเข้าใจกลไกของการลงทุนง่าย ๆ ก่อน แล้วค่อย ๆ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ลงทุนในรูปแบบอื่นเพิ่มขึ้น

14. ใช้เครื่องมือช่วยออมและลงทุนสมํ่าเสมอ

หากเริ่ ม ต้ น ออมเงิ น หรื อ ลงทุ น แล้ ว ควรรทำ � สมํ่ า เสมอ
ทุกเดือน หากกลัวลืมแนะนำ�ให้ใช้เครือ่ งมือทางการเงินช่วย
เช่น บริการหักบัญชีอัตโนมัติทุกเดือนจากบัญชีเงินเดือน
เข้าบัญชีเงินฝากหรือกองทุนรวมที่ต้องการ เพียงเท่านี้
ก็จะไม่พลาดการออมหรือการลงทุนสมํ่าเสมอ แนะนำ�
ให้หักวันที่เงินเดือนออกเลยจะช่วยให้เราออมก่อนใช้มี
เงินออมต่อยอดได้แน่นอน

15. ลงมือทำ�ตามแผนที่วางไว้
กำ�หนดสิ่งที่ต้องทำ�ตามแผน อย่าลืมกำ�หนดแผนการเพื่อ
ให้ได้ตามเป้าหมายด้วย เช่น ต้องออมเงินให้ได้เดือนละ
5,000 บาท เป็นเวลา 2 ปี เพื่อดาวน์บ้าน หรือ วางแผน
ปลดหนี้ โดยจ่ายยอดคงค้างในบัตรเครดิตให้ได้เดือนละ
5,000 บาท เพื่อให้หมดหนี้ภายใน 10 เดือน เป็นต้น

16. เรียนรู้เรื่องการเงินอย่างสมํ่าเสมอ

ปัจจุบันนี้มีความรู้ด้านการเงินให้เราศึกษาได้หลากหลาย
ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ เข้าร่วมงานสัมมนา เข้าเรียน
ออนไลน์ อ่านบทความบนเว็บไซต์ ดูคลิปวิดีโอ เป็นต้น
ดังนั้น ควรตั้งเป้าหรือวางแผนเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ เช่น
อ่านบทความบนเว็บไซต์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ เข้าร่วม
งานสัมมนาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เป็นต้น หากไม่เริ่ม
ก็ไม่ได้เรียนรู้สักทีอย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไป มารู้อีกที
อาจจะสายเกินไป

17. ทบทวนรายได้และรายจ่ายอย่างสมํ่าเสมอ

เพื่อให้เรารู้ว่าค่าใช้จ่ายและการออมเงินเพื่อเป้าหมาย
ต่าง ๆ ของเรา สอดคล้องกับรายได้หรือไม่ หากรายได้ไม่พอ
ควรมองหาแหล่งรายได้เสริมในวันหยุด โดยเริ่มจากสิ่งที่
เราชอบ เช่น ชอบทำ�ขนมก็ทำ�ขนมขายเป็นรายได้พิเศษ
แต่ ทั้ ง นี้ ง านพิ เ ศษที่ ทำ � ก็ ไ ม่ ค วรกระทบกั บ งานประจำ �
ไม่อย่างนั้นอาจทำ�ให้เสียงานได้

18. หาตัวช่วยชดเชยความเสี่ยง

ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิด
อะไรขึ้น ดังนั้นนอกจากวางแผนออมเงินหรือลงทุนแล้ว
อย่าลืมวางแผนป้องกันความเสีย่ งด้วย เช่น การทำ�ประกัน
ชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันรถยนต์
หรือประกันทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อช่วยชดเชยหากเกิดจาก
ไปก่อน คนทีร่ กั จะไม่เดือดร้อน หรือ หากเจ็บป่วยไม่สบาย
จะได้ไม่กระทบกับเงินออมที่มี

19. อย่าลืมวางแผนเกษียณ

ทุกเป้าหมายมีความสำ�คัญแต่อย่าลืมเป้าหมายเกษียณ
เนื่องจากยามเกษียณเป็นช่วงที่ไม่มีรายได้แต่ยังคงมีค่า
ใช้จ่ายเยอะมาก ดังนั้นควรเริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณ
ตั้งแต่อายุยังน้อยหรือตั้งแต่ในช่วงวัยทำ�งาน หากมาเร่ง
ออมช่วงใกล้เกษียณจะทำ�ให้เรามีเงินไม่พอใช้ได้

20. หาเพื่อนหรือหาที่ปรึกษา

ถ้าเรียนรู้เองยังไม่มั่นใจ แนะนำ�ให้ลองหาเพื่อนหา หรือ
ที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินที่ไว้ใจสักคน
เพื่อที่จะคอยให้คำ�แนะนำ�เราได้ นอกจากช่วยประหยัด
เวลาแล้ว ยังช่วยทำ�ให้เรามั่นใจมากขึ้น สำ�หรับสมาชิก
กบข. ที่สนใจอยากได้ที่ปรึกษาส่วนตัว สามารถนัดหมาย
ศูนย์ข้อมูลการเงินได้ที่ My GPF Application เมนู
นัดหมายบริการข้อมูลการเงิน ...
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ลงทุ๊นลงทุน

เช็คเทรนด์ธุรกิจปี
โลกกำ�ลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระแสดิจิทัล

ได้เข้ามาเปลี่ยนเทรนด์ธุรกิจ ทำ�ให้มีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค ซึ่งแน่นอนว่า เทรนด์
ธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางของกระแสโลก

แล้วในปี 2020 นี้ ธุรกิจไหนจะอยู่รอด
หรือต้องโบกมือลา มาดูกันเลย….

ข้อมูลของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัด
อันดับ 10 ดาวรุ่ง ที่แน่นอนว่ารอดแน่ใน พ.ศ นี้

อันดับ 1

ธุรกิจแพลตฟอร์ม
เนื่องจากมีหลายปัจจัยสนับสนุนทั้งความหลากหลายและรูปแบบการให้บริการ
รวมทั้งความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการทำ�ธุรกิจออนไลน์มากขึ้น
การใช้ชวี ติ ทีเ่ ร่งรีบในชีวติ ประจำ�วัน พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป หันมา
ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น และคุ้นชินกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น กระแสการ
พัฒนาแพลตฟอร์มทั่วโลก ทำ�ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด
โดยธุรกิจนีม้ แี นวโน้มเติบโตอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ขณะที่
ภาครัฐมีการผลักดันผ่านนโยบายและมาตรการต่างๆ ในธุรกิจแพลตฟอร์ม

อันดับ 2

ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ, ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์
รวมทั้งผู้ให้บริการเครือข่าย

อันดับ 3
อันดับ 4

ธุรกิจเกมส์ และธุรกิจพัฒนาแอปพลิเคชัน

อันดับ 5

ธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต, ธุรกิจบริการทางการแพทย์

ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์

และความงาม

อันดับ 6

ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสตรีทฟู้ด

อันดับ 7
อันดับ 8

ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ธุรกิจด้านฟินเทค และการชำ�ระเงินผ่านระบบเทคโนโลยี
และธุรกิจพลังงาน

อันดับ 9

ธุรกิจก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน, ธุรกิจที่ปรึกษา
ด้านกฎหมาย/บัญชี

อันดับ 10

ธุรกิจด้านท่องเที่ยว Hostel Modern Tourism
และ Lifestyle Tourism และธุรกิจเครื่องสำ�อาง ครีมบำ�รุงผิว
ด้าน 10 อันดับธุรกิจทีอ่ าจต้องโบกมือลา ประกอบด้วย
1. ธุรกิจเช่าหนังสือ
2. ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐานและเครื่องโทรสาร
3. ธุรกิจร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต
4. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร
5. ธุรกิจหัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์ไม้
6. ธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิม
7. ธุรกิจคนกลาง
8. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตประเภทฮาร์ดดิสไดรฟ์
9. ธุรกิจดั้งเดิมไม่มีการดีไซน์และใช้แรงงานมาก
เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น
10. ธุรกิจร้านถ่ายรูป
การจะเลือกธุรกิจสักตัว เพื่อลงทุนในยุคสมัยนี้ จำ�เป็นต้องศึกษา
เทรนด์ธุรกิจโลกประกอบการลงทุนด้วย เพราะไม่เช่นนั้นธุรกิจที่กำ�ลัง
จะเริ่มต้นนี้อาจถูกกระแสโลกทำ�ลายได้ ส่วนใครที่มีธุรกิจดั่งเดิม
อยู่แล้วก็อย่าปล่อยให้ดิจิทัลมากลืนธุรกิจที่คุณมี เพราะโลกดิจิทัลจะ
ไม่หยุดพัฒนา และยิง่ นับวันก็มกี ารพัฒนาแบบก้าวกระโดด และทางรอด
ในเวลานี้ คือ การปรับตัว ถ้าใครปรับตัวได้เร็ว จะกลายเป็นผู้รอดชีวิต
ในที่สุด ...
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Activity
กบข. เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง เครือข่ายเพื่อ
ความยั่งยืนแห่งประเทศไทย ตอกย้ำ�ความเป็น
ผู้นำ�ด้านการลงทุนที่ส่งเสริม ESG
นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. เข้าร่วมงานเปิดตัว
“เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business
Network: TRBN) ในฐานะหนึง่ ในผูร้ ว่ มก่อตัง้ เครือข่ายเพือ่ ความยัง่ ยืนแห่งประเทศไทย
เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้การดำ�เนินธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการเป็นผู้นำ�และริเริ่มการลงทุนที่ส่ง
เสริม ESG ของ กบข. ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ
เป็นประธานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง กล่าวถึงวัตถุประสงค์และที่มาของเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
2562 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล

กบข. ผสานความร่วมมือกับธนาคารโลก
ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยกระดับ
การลงทุนเพื่อความยั่งยืน มุ่งสู่การเป็น
Sustainable Pension อย่างเต็มรูปแบบ
นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. เปิดเผยว่า กบข.
และธนาคารโลกได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันจัดทำ� โครงการความร่วมมือทาง
เทคนิคด้านการบริหารเงินทุนเพื่อความยั่งยืนระหว่างกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ
ข้าราชการ (กบข.) และ ธนาคารโลก (Technical Co-Operation on Sustainable
Investment between Government Pension Fund and World Bank)
สำ�หรับปี 2563 โดยโครงการนีถ้ อื เป็นความร่วมมือแรกทีธ่ นาคารโลกให้ความร่วมมือ
กับกองทุนบำ�นาญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

กบข. ร่วมจัดงานสัมมนา “Responsible
Investment: Advancing our practices
to address the “S: Human Rights” in ESG
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ และ Shift จัดงานสัมมนา “Responsible
Investment: Advancing our practices to address the “S: Human Rights” in
ESG” โดยได้รบั เกียรติจากวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการลงทุนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ร่วมแลกเปลีย่ นมุมมองเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาธุรกิจ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ที่
สำ�คัญของปัจจัย ESG กิจกรรมดังกล่าวจัดขึน้ ณ โรงแรมสุโกศล เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม
2562
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เป้าหมายความสำ�เร็จในแต่ละช่วงชีวิต
ทำ�ไมคนเราต้องใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย คุณเคยถามตัวเองหรือไม่?

เพราะทุกคนมีนาฬิกาชีวิตที่ถูกกำ�หนดมาไม่เท่ากัน การตัง้ เป้าหมายในชีวติ ไม่วา่ เป้าหมายนั้นจะเล็กหรือใหญ่
ใกล้หรือไกลเพียงใด ก็จะทำ�ให้เราเห็นภาพการดำ�เนินชีวิตของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้น ที่สำ�คัญการตั้งเป้าหมาย
จะช่วยทำ�ให้การใช้ชีวิตในทุกวันมีความสุข และปลุกพลังกายพลังใจให้ต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตได้ทุกรูปแบบอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้ การตั้งเป้าหมาย
ความสำ � เร็ จ ในแต่ ล ะช่ ว งอายุ จึ ง
เป็นสิง่ สำ�คัญมาก เพราะหัวใจหลัก
ของทุกความสำ�เร็จล้วนมาจากการ
ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเฉพาะ
ความสำ � เร็ จ ในชี วิ ต การทำ � งาน
มาดู ว่ า ในแต่ ล ะช่ ว งวั ย เราควร
ตั้ ง เป้ า หมายความสำ � เร็ จ อย่ า งไร
กันบ้าง

วัย 25 ปี
คือ การรู้ว่าตนเองชอบทำ�งานอะไรและมีวิธีการใดที่จะหาเงินรายได้
เข้าบ้าน จะลงทุนอะไรได้บ้าง เมื่อมีเป้าหมายเช่นนี้ คนในช่วงอายุ 25 ปี
จึงควรออกค้นหาตนเอง ศึกษาวิธีการลงทุนต่าง ๆ ให้ละเอียดรอบคอบ
ทดลองลงทุน ทำ�งานหลาย ๆ อย่าง เนื่องจากยังเป็นช่วงอายุที่มีเวลา
ในชีวิตมากยังทำ�อะไรได้หลายอย่าง ต่อให้ต้องล้มก็ยังมีเวลาที่จะลุกขึ้นมา
สูไ้ ด้ใหม่ การทำ�เช่นนี้ นอกจากจะทำ�ให้รวู้ า่ ตนเองชอบอะไรอย่างแท้จริงแล้ว
ยังเป็นการหาประสบการณ์การทำ�งานให้กับตนเองด้วย

ช่วงอายุ 30 – 40 ปี
เป็นช่วงที่ต้องเริ่มสร้างครอบครัว หากพ้นจากช่วงนี้ไปแล้ว การสร้าง
ครอบครัวจะกลายเป็นเรื่องยาก เพราะฉะนั้น เป้าหมายความสำ�เร็จของ
คนในวัย 30 ปี ก็คือ การมีครอบครัวที่อบอุ่น มีที่อยู่อาศัย สิ่งอำ�นวยความ
สะดวกต่าง ๆ และมีความมัน่ คงในการใช้ชวี ติ ส่งผลให้รายจ่ายช่วงนีจ้ ะมหาศาล
คนตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงจำ�เป็นต้องรักษางานที่มีอยู่ ไม่ใช่จะมามัวแต่หาสิ่งที่
ตนเอง ชอบเหมือนกับตอนอายุ 20 อีก เพราะงานจะเริ่มหายากขึ้นเรื่อย ๆ
กลายเป็นว่าชีวิตไม่มีความมั่นคง เลี้ยงครอบครัวไม่ได้ อีกอย่างหนึ่งถึงจะ
รักษางานไว้ได้แล้ว ก็ต้องพยายามถีบตัวเองให้ก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน
มากขึ้น เพราะนั่นจะหมายถึงรายได้ที่เพิ่มพูนมากขึ้นตามไปด้วย ยิ่งถ้า
ใครโตในหน้าที่การงานเร็ว ความมั่นคงในครอบครัวก็จะเร็วขึ้นตามไปด้วย

ช่วงอายุ 40 – 50 ปี
ช่วงนี้น่าจะเรียกได้ว่า มีความมั่นคงในหน้าที่การงานและครอบครัวแล้ว
แต่ยงั เหลืออนาคตลูกอยู่ ซึง่ การทีม่ คี วามมัน่ คงนี้ ทำ�ให้ภาระค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ
เริ่มลดน้อยลง เป้าหมายความสำ�เร็จของคนอายุ 40 จึงเป็นการส่งลูกเรียน
อย่างเต็มทีใ่ ห้ลกู มีอนาคตทีส่ ดใส รวมถึงต้องเริม่ เก็บเงิน เตรียมเกษียณด้วย
เพราะเหลือเวลาทำ�งานอีกไม่มาก สิ่งที่ต้องทำ�จึงเป็นการกระจายการ
ลงทุน ลดสัดส่วนการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงลงเพื่อให้ได้เงินปันผลมาก
ที่สุด และหากใครที่ยังเติบโตในหน้าที่การงานไม่สุด ก็ต้องโตให้ได้ในช่วง
ระยะเวลานี้ เพราะเป็นช่วงสุดท้ายแล้ว หากพ้นจากนี้ก็ไม่มีโอกาสจะ
เติบโตอีก อย่างน้อยสักอายุ 45 ควรจะดำ�รงตำ�แหน่งเป็น Boss ได้แล้ว

ช่วงอายุ 50 – 60 ปี
ถื อ ว่ า เป็ น ช่ ว งเกษี ย ณอายุ อ ย่ า ง
แท้จริง เพราะลูกก็โตแล้ว สามารถ
ทำ�งานหาเงินเองได้แล้ว แถมตัวเรา
ก็อายุมาก ไม่อาจจะทำ�งานได้ดี
เหมือนเดิม เป้าหมายความสำ�เร็จ
ในช่วงอายุนี้ ก็คือ ต้องมีเงินก้อน
สำ�หรับใช้จา่ ย ยามทีไ่ ม่มงี านประจำ�
ทำ�แล้วและสามารดู แ ลตั ว เองได้
ช่วงก่อนเกษียณ ตั้งแต่ 50 – 55
จึงต้องพยายามหาเงินโค้งสุดท้ายให้ได้ ถ้าเป็นคนที่เตรียมเกษียณในช่วง
อายุ 40 – 50 มาดี ชีวิตช่วงนี้จะไม่ลำ�บากสักเท่าไร แต่ถ้าเตรียมตัว
มาน้อย ช่วงนี้ก็อาจจะ ลำ�บากนิดหนึ่ง เพราะต้องเริ่ม Speed Up
การหาเงินแล้ว ถ้ายังไม่สามารถหาเงินได้ ช่วงตั้งแต่ 55 เป็นต้นไป
จะลำ�บาก ต้องพึ่งเงินของลูกหลานเพียงอย่างเดียว

ต่อมาเข้าสู่ช่วงอายุสุดท้ายของมนุษย์ นั่นก็คือ 60 ขึ้นไป
ช่วงนี้จะถือว่าเป็นวัยเกษียณอย่างสมบูรณ์ ไม่มีงานประจำ�ทำ�อีกต่อไป
เงินที่จะนำ�มาใช้ชีวิตจะเป็นเงินที่ได้หาไว้ตอนก่อนเกษียณกับเงินบำ�นาญ
จากหน่วยงานที่เคยทำ�อยู่นิด ๆ หน่อย ๆ โดยเป้าหมายความสำ�เร็จในชีวิต
ของคนอายุ 60 ปี ก็คือ การได้อยู่อย่างมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ได้ทำ�
สิ่งที่อยากทำ�มาตลอดชีวิต แต่ไม่มีโอกาสเพราะติดงาน คนวัย 60 จึงมักจะ
ออกท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ หรือไม่ก็เรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียน
มานาน ดังจะเห็นได้ว่าบางทีมีคนอายุ 60 มาสมัครเรียนปริญญาโท
ปริญญาเอกก็มี ถึงแม้จะไม่ได้น�ำ ไปใช้ แต่กถ็ อื ว่าได้ท�ำ ในสิง่ ทีต่ วั เองชอบแล้ว
อย่างไรก็ตาม คนในวัย 60 มักจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเพราะสภาพ
ร่างกายเสือ่ มไปตามวัย ทำ�ให้นอกจากจะใช้เงินสำ�หรับท่องเทีย่ วแล้ว ยังต้อง
ใช้เงินหมดไปกับการดูแลสุขภาพด้วย บางคนที่ดูแลสุขภาพมาตลอดชีวิต
พอเข้าช่วงนี้ก็อาจจะสบายหน่อย แต่ถ้าตอนยังหนุ่มยังสาวไม่ค่อยได้ดูแล
สุขภาพของตัวเอง ก็อาจจะลำ�บากนิดหนึ่ง
ทั้งหมดที่กล่าวมา ก็คือเป้าหมายความสำ�เร็จที่คนในแต่ละช่วงอายุควรมี
ขอให้มนุษย์เงินเดือนทุกคนอย่าประมาทในการใช้ชีวิต หากอยู่ในช่วงที่
เก็บเงินได้ก็ขอให้ตั้งใจทำ�งาน เก็บหอมรอมริบให้ดีที่สุด เพื่อจะได้ไม่ต้อง
เสียใจในยามแก่...
ขอบคุณข้อมูลจาก moneyhub.in.th
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เช็คดวงการเงินปีหนูทอง

ใครดี ใครเฮง!

เริม่ ต้นปีใหม่นม้ี าเช็คดวงการเงินกันดีกว่า มาดูวา่ ตลอดปี 2563 นีส้ ง่ิ ทีค่ ณ
ุ ต้องรูห้ ลักๆ เพือ่ ให้ชวี ติ การเงินราบรืน่ ไม่ตดิ ขัด
มีเรื่องราวอย่างไรบ้าง
ราศีเมษ หรือลัคนาเมษ

จะมีโชคดีในเรือ่ งการงานและทรัพย์สนิ ในปีน้ี ชีวติ ประจำ�วัน
จะไม่ค่อยมีปัญหาการเงินมาก หากมีการลงทุนในธุรกิจ
การงาน จะบริหารจัดการได้ดี ได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้หลักผู้ใหญ่ การเงินจะหมดไปกับการแสวงหาความรู้ หรือ
จะมีการเรียนต่อเพิ่มเติมมากขึ้นจากที่ผ่านมา

ราศีพฤษภ หรือลัคนาพฤษภ

จะมีเป้าหมายในชีวิตการเงินชัดเจนมากขึ้น มีการวางแผน
การเงิน การใช้จ่ายอย่างเป็นระบบระเบียบ ได้รับโชคการงาน
ใช้จ่ายไม่ขาดมือ แต่ก็ควรต้องรู้จักเก็บออมเงินในระยะยาว
ซึ่งจะทำ�ให้การเงินมั่นคง เห็นคุณค่าของเงิน

ราศีมิเมถุน หรือลัคนาเมถุน

ไม่สามารถจะดูแลรักษาเงินได้นานมากนัก มีเหตุต้องเสีย
เนื่องจากเป็นคนจิตใจอ่อนไหว เห็นใครเดือดร้อนก็อด
ช่วยเหลือไม่ได้ทั้ง ๆ ที่บางครั้งก็ยังไม่มี แต่ก็ใจดีช่วยเหลือ
จนตัวเองต้องเดือดร้อน ควรระวังเรื่องการหลอกลวงด้าน
การลงทุน การกู้ยืมการคํ้าประกันหรือการฉ้อโกงทุกชนิด
เพราะมี สิ ท ธิ ถู ก หลอกจากมิ จ ฉาชี พ หรื อ คนใกล้ ชิ ด
ได้อย่างมาก

ราศีกรกฎ หรือลัคนากรกฎ

ขาดสภาพคล่องติดขัด ขัดสน ฝืดเคือง มีหนี้สินเป็นช่วงเวลา
ทีย่ ากลำ�บาก แต่มคี วามอดทนสูง สามารถผ่านพ้นสถานการณ์
ในเวลานี้ไปได้ ด้วยกำ�ลังใจที่เป็นนักต่อสู้ รู้จักอดทนเพื่อ
เอาตัวรอดในสถานการณ์ได้ จนกว่าจะถึงเวลาที่โชคชะตา
ที่ดีจะหมุนเวียนมาหาอีกครั้งหนึ่ง

ราศีสิงห์ หรือลัคนาสิงห์

การเงินโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับการทำ�งานหรือต้องแลกมาด้วย
ความสามารถ และหยาดเหงื่อแรงงานของตนเป็นหลักจะได้
รับผลตอบแทนที่ดีเกินคาด แต่ก็อาจทำ�ให้คุณประมาท
ใช้เงินฟุ่มเฟือยได้เช่นกัน ข้อควรระวัง คือแหล่งที่มาของ
ทรั พ ย์ สิ น เงิ น ทองที่ ไ ด้ ม าจากการเสี่ ย งโชคหรื อ ได้ รั บ เงิ น
มาไม่ถกู ต้อง จะทำ�ให้คณ
ุ มัวหมองในหน้าทีก่ ารงาน จึงไม่ควร
เสี่ยงที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวพัวพัน

ราศีกันย์ หรือลัคนากันย์

ถือว่าเป็นคนมีดวงการเงินที่ดี มีทรัพย์สินเงินทองคล่องตัวสูง
มีรายได้เข้ามาง่าย ๆ แต่สุดท้ายก็จ่ายหมด เปลืองไปกับการ
จ่ายสิ่งที่ชื่นชอบจึงควรที่จะรู้จักยับยั่งชั่งใจและใช้สติปัญญา
ในการคบหาสมาคมเพื่อนฝูง พยายามใช้ความสุขุมรอบคอบ
ในการจัดการบริหารการเงิน ก็จะมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตได้
ราบรื่น

ราศีตุลย์ หรือลัคนาตุลย์

มีรายจ่ายค่อนข้างมาก ร้อนเงิน มีรายได้แบบชักหน้าไม่ถึง
หลัง การเงินจะติดขัดและหมุนเงินอยู่ตลอดเวลา มีเกณฑ์
หยิบยืมเงิน เป็นหนี้เป็นสินและใช้จ่ายเงินเกินตัว จึงควร
ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินให้มากในระยะนี้

ราศีพิจิก หรือลัคนาพิจิก

มีความผันผวนไม่แน่นอน เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงตลอด แต่ก็ส่ง
ผลดีในแง่ทำ�ให้คุณรู้จักการใช้จ่ายเท่าที่จำ�เป็นและเก็บออม
ไว้ใช้ยามที่ขัดสน ซึ่งมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่การบริหาร
จัดการทรัพย์ในอนาคตที่มีระบบระเบียบ จนสามารถสร้าง
วินัยทางการเงินให้กับตัวเองได้ดี สิ่งที่ต้องระวังคือกาลงทุน
แบบใจใหญ่ หรือการใช้เงินมือเติบ ซึ่งจะทำ�ให้มีหนี้สิน
ล้นพ้นตัวได้ภายหลัง

ราศีธนู หรือลัคนาธนู

มีระบบการบริหารการเงินดี รูจ้ กั คุณค่าของเงิน มีความละเอียด
รอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี การเงินหมุนเวียน
คล่องตัว การทำ�ธุรกิจ หรือการทำ�งาน การเงินประสบ
ความสำ�เร็จเป็นอย่างดี มีโชคลาภจากการทำ�มาหากิน
สิ่ งที่ต้ อ งระวั งคื อการใช้ จ่ า ยตามใจตั ว เองหรื อใช้ เ งิ น ตาม
อารมณ์ อาจจะเป็นเหตุให้การเงินติดขัดได้ภายหลัง

ราศีมังกร หรือลัคนามังกร

เรื่องหลัก ๆ จะมีการลงทุนในธุรกิจ หรือหน้าที่การงานจะมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างในสายงาน ควรระวังค่า
ใช้จ่ายที่ตามมาอาจจะมีการขาดทุนหลังจากนั้น อาจจะมี
การถูกหยิบยืมจากญาติสนิทมิตรสหายและคนใกล้ตัว การ
เงินจะเกิดการสะดุดหยุดลงได้ แต่จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

ราศีกุมภ์ หรือลัคนากุมภ์

มีการหมุนเวียนค่าใช้จ่ายค่อนข้างบ่อยครั้ง เพราะเป็นคน
ใจกว้างชอบช่วยเหลือ การเงินหมดไปกับการช่วยคนอื่น ๆ
จนทำ�ให้ไม่มีเงินเก็บ ในปี 63 ควรต้องมีการลงทุนออมเงิน
และอาจจะมีบุญเก่าจากที่ได้ช่วยเหลือคนมาก่อนเข้ามา
ช่วยบ้าง แม้จะมีอุปสรรคแต่ก็จะได้รับการช่วยเหลือเสมอ
ประสบพบเจอสิ่งที่ดี เพียงแต่ขอให้รู้จักการให้ที่เหมาะสม
ไม่ให้ตนเองเดือดร้อนตามมาในภายหลังนะคะ

ราศีมีน หรือลัคนามีน

จะมีโชคด้านการเงิน หรือการลงทุน หรือมีการทำ�ธุรกิจ
ร่วมกันกับหุ้นส่วนหรือคู่ครองคนรัก มีผู้คนให้การอุปถัมภ์
ช่วยเหลือในปีนี้ หากว่าต้องตกอยู่ในภาวะที่ขัดสนการเงิน
ควรคิดทบทวนด้วยเหตุและผล ในการตัดสินใจจะทำ�การใด ๆ
ด้วยความสุขุมรอบคอบ เพื่อให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุด

สำ�หรับใครทีด่ วงดีปนี ้ี ก็อย่ามัวรอฟ้ามาโปรดอย่างเดียวนะจ๊ะ
อย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วตนเป็นทีพ
่ ง่ึ แห่งตน เพราะลิขติ ฟ้าหรือจะสูม้ านะคน จริงมัย๊ ? ...
ขอบคุณข้อมูลจาก www.sanook.com/horoscope

