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รบัมอืทกุสถานการณ์
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CG in 
substance

คณะกรรมการและผูบ้รหิาร
บรษัิทสรา้ง performance 
ทีด่ใีหก้จิการ อยา่งยั่งยนื 
น่าเชือ่ถอื โดยเนน้การ
ปฏบิตัอิยา่งจรงิจัง

CSR in 
process

การด าเนนิธรุกจิปกติ
ประจ าวนัของบรษัิทเป็นไป
ดว้ยความรบัผดิชอบตอ่

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และ
เป็นแรงผลกัดนัให ้

ภาคเอกชนอืน่ด าเนนิการ
ดว้ย

Anti-
corruption 
in practice

เป็นบรษัิทตน้แบบทีม่ี
แผนปฏบิตัอิยา่งจรงิจงัและ

สรา้งวฒันธรรม
การไมค่อรรั์ปชนั
ใหภ้าคธรุกจิไทย

ความยั่งยนื
ของสงัคม

ความยั่งยนืของ
กจิการ

ความน่าเชือ่ถอื
ตอ่ผูถ้อืหุน้

แผนพัฒนาความยั่งยืนส าหรับบริษัทจดทะเบียน
(Sustainability Development Roadmap)
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ออมนอ้ย หนี้สินเยอะ 

ประเภทสินเชื่อ
(ล้านล้านบาท) 2553 2554 2555 2556

สินเชื่อภาคครัวเรือนรวม 6.37
(63.0)

7.41
(70.0)

8.77
(77.1)

8.97
(77.5)

 ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

(  ) คือสดัส่วนหน้ีครัวเรือนตอ่ GDP (%)

สิ้น Q3/ปี 2556
แตะ 80.1%

Benchmark: ระดบัหนี้ครัวเรือนที่อาจก่อให้เกิดผลลบ
ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอยู่ที่ 85% ของ GDP

หนี้ครัวเรือนตอ่ GDP

ออมน้อย

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สศช.)

สัดส่วนการออมต่อรายได้
(saving rate)

2533-2553
(ค่าเฉลี่ย 20 ปี) 2554

สัดส่วนการออมต่อรายไดล้ดลง 11.3 9.2

45% ของครัวเรือนไทยไม่สามารถออมได้
 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 4 ปี 2555)
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ออมไม่พอ ขาดการวางแผนการเงิน

 - ไม่วางแผนเพื่อเกษียณ (74.27%)  
 - ส่วนใหญ่วางแผนช้า (อายุ 41-55 ปี)
 - เด็กรุ่นใหม่ (อายุ <23ปี)  ไม่วางแผน  
ส่วนใหญ่ออมในธนาคาร จึงเสี่ยงว่าจะไม่ทันเงินเฟ้อ

เงินฝาก  

   

ประกันชวีิต

แบบสะสม

ทรัพย ์    

กองทุน

บ าเหน็จ

บ านา  PVD

, 20%

พันธบัตร 

กองทุนรวม 

และหุน้     

ส ัส่ น ธิ  ออมเงนิเ ือ่เก  ยณอายุ
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โครงการนายจ้างใจดี
ใส่ใจ หว่งใย ดูแล ความเป็นอยู่ของพนักงาน

1. โครงการความรู้ด้านการเงนิในทีท่ างาน (FL in Workplace)
2. โครงการสานฝันเริ่มด้วยพนับาท 
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โครงการนายจ้างใจดี

วัตถุประสงค์

    - บริษัทตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับความรู้ด้านการเงินของพนักงาน

    - บริษัทจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน   

    - พนักงานจัดการการเงินให้บรรลุเป้าหมายได้ในแต่ละช่วงชีวิต   

    - พนักงานมีความมั่นคงทางการเงิน เป็นก าลังส าคัญให้บริษทัเตบิโตอย่างยั่งยืน

    - เน้นให้ออมอย่างมีวินัย
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โครงการ FL in Workplace ให้ความรู้ด้านการเงิน

(Toolkit ประกอบด้วย ขั้นตอนการท างานของ HR, เนือ้หาการอบรม, อุปกรณ์และสื่อ, แบบประเมินผล, ตัวอย่างกิจกรรม)

กระบวนการของโครงการ

• ก.ล.ต. จัดอบรม HR และให้ toolkit (เร่ิมเดือนพฤษภาคม 2557)
• HR เป็นผู้ขับเคลื่อนในบริษัท โดยการสนับสนนุของผู้บริหารที่มีความรู้ด้านการเงิน (CFO)
• ก.ล.ต. ให้ความช่วยเหลือจัดหา mentor ตามการร้องขอ

*
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โครงการสานฝันเริ่มด้วยพันบาท

- ลงทุนน้อย มีวินัย ท าฝนัให้เป็นจริงได้ 
- “เก็บก่อนใช”้ และลงทนุในกองทุนรวมอย่างน้อย
เดือนละ 1,000 บาท   
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บลจ. เลอืกกองทนุทีเ่หมาะสมกับการ
ลงทนุระยะกลางและระยะยาว

ก.ล.ต. ประกาศชือ่กองทนุรวม
ใน www.start-to-invest-com

ประชาชนทีม่เีงนิเก็บ ขอรับความรู ้
เรือ่งการลงทนุในกองทนุรวมจาก
ผูข้าย (บลจ. ธนาคาร หรอื บล.)
เมือ่เชา้ใจและสนใจจงึเปิดบ ัชี

แจง้ผูข้ายวา่ตอ้งการใหห้กัเงนิ
จากบ ัชเีงนิฝากธนาคารทกุเดอืน

ท าแบบประเมนิความสามารถ
ในการรับความเสีย่ง แลว้เลอืก
กองทนุรวมทีเ่หมาะสมกับตน

บลจ. ประชาสมัพันธผ์า่นตวัแทนขาย: 
ธนาคาร และบรษัิทหลกัทรัพย์

ไดรั้บเอกสารแจง้ผลการซือ้และ 
statement – ตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของขอ้มลู

กระบวนการของโครงการ



บทบาทของบริษัทในโครงการสานฝนัฯ
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บทบาทของ บจ.  
       - ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบถึงโครงการนี้
       - บริษัทประสานงานให้ บลจ. ให้ความรู้แก่พนักงานและ/หรือเปิดบัญชี
       - บริษัทช่วยหักบัญชีเงินเดือนพนักงานเขา้กองทนุที่เลือก (คล้าย PVD)

- จูงใจให้พนักงานลงทุนอย่างมีวินัยด้วยการให้รางวลั เมื่อพนกังาน
ลงทุนต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ก าหนด เชน่ 1 ปี 3 ปี เป็นต้น
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อ้างอิงข้อมูลจาก Chartered Institute of Personnel Development 
(CIPD) ประเทศอังกฤษ ซึง่ได้ท าการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ให้ความรู้ด้านการเงินในทีท่ างาน พบว่า
1. บริษัทที่มีโครงการให้ความรูด้้านการเงินในที่ท างานจะมีความสามารถ

ในการแข่งขันด้านการจ้างงานที่ดีกว่า สามารถรักษาพนักงาน (retention) 
ให้อยู่กับองค์กรในระยะยาวได้ 

2. ช่วยลดการขาดงาน พนักงานมีแรงจูงใจในการท างาน 
3. พนักงานมีความเข้าใจมากขึ้นและเห็นถงึคุณคา่ของสวสัดิการ

และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่นายจ้างมีให้ เช่น PVD, ESOP 

ประโยชน์ต่อบริษัท 
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Cyber Attack

• เทคโนโลยีในปัจจุบัน

• ผลกระทบทีเ่กดิขึ้นจาก cyber attack 

• มุมมองขององค์กรก ากับดูแล
ต่างประเทศ

• บทบาทส านักงาน



14

พลโท บรรเจิด เทยีนทองดี
เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม  

นายปริญญา หอมเอนก
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซสิ โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด 
และกรรมการและเลขานุการ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 


