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ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดิ นหน้ าโครงการ “Happy Money สุขเงิ น สร้างได้” ต่ อเนื่ อง จับมือพันธมิ ตรสร้าง
ภูมิค้มุ กันทางการเงิ นแก่ประชาชนทัวประเทศ
่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิ ตรทัง้ ภาครัฐและเอกชน เดิ นหน้ าโครงการ “Happy Money สุขเงิ น สร้างได้” สร้าง
ความรู้ค วามเข้ า ใจด้ า นการวางแผนการเงิ น ให้ ค นไทยมี สุ ข ภาพการเงิ น ที่ ดี โดยได้ ร บั เกี ย รติ จ าก นายอาคม
เติ มพิ ทยาไพสิ ฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิ เศษถึงความสาคัญของการสร้างภูมิค้มุ กันทาง
การเงิ น คาดปี นี้ ส่งเสริ มความรู้ประชาชนครอบคลุม 3 ล้านคนทัวประเทศ
่
ผ่านการร่วมมือของพันธมิ ตร ลงนาม
MOU เดิ นหน้ าส่งเสริ มความรู้ทางการเงิ นกับ กองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนเงิ นให้ก้ยู ืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมฟื้ นฟูและสร้างภูมิค้มุ กันด้านการเงิ นสาหรับคนไทย
นายอาคม เติ มพิ ทยาไพสิ ฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ฟื้ นฟูการเงินภาคครัวเรือนไทย
ภารกิจร่วมใจสร้างภูมคิ ุม้ กันด้านการเงิน (financial literacy)” ว่า สถานการณ์ดา้ นการเงินของคนไทยเป็ นประเด็นทีต่ ้องให้
ความสาคัญและติดตามใกล้ชดิ ไม่ว่าจะเป็ นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปั ญหาหนี้ครัวเรือนไทยทีเ่ พิม่ ขึน้ พืน้
ฐานความรูด้ า้ นการเงินของคนไทย รวมทัง้ การก้าวเข้าสูภ่ าวะสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ดังนัน้ การแก้ไขปั ญหาจึงต้องทาอย่าง
ต่อเนื่องและบูรณาการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน ทีเ่ น้นให้ความสาคัญใน 5 เรื่อง ได้แก่ 1.การ
สร้า งโครงสร้างและกลไกเพื่อเอื้อ ต่ อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้สอดคล้องกับเป้ าหมายที่กาหนดไว้ 2.การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ให้มที กั ษะจาเป็ นทีส่ ามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้ และหนึ่งในทักษะดังกล่าวคือการเพิม่ พูนความรู้ การเงิน
การออม 3.การสร้างการตระหนักรูข้ องประชาชนให้เห็นถึงความสาคัญของจัดการความเสีย่ งในชีวติ จากการวางแผนทีด่ แี ละมี
ข้อมูลความรูท้ เ่ี พียงพอ 4.การเร่งฟื้ นฟูและสร้างภูมคิ มุ้ กันทางการเงิน เพื่อปรับเปลีย่ นทัศนคติและพฤติกรรมในเชิงบวกต่อเรื่อง
การเงินและการออม และ 5.ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกระดับทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ความรูท้ างการเงิน
ดังนัน้ โครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้” จึงเป็ นโครงการที่เกิดขึน้ ในช่วงที่เหมาะสมเพราะการจะฟื้ นฟูเศรษฐกิจ
จะต้องทาควบคู่กบั การสร้างศักยภาพของประชาชน โดยร่วมมือกันทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดผลในวงกว้างและรวดเร็ว เพื่อให้คน
ไทยสามารถบริหารจัดการชีวติ ได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางสถานการณ์ไม่แน่นอนได้ต่อไป
ดร. ภากร ปี ตธวัชชัย กรรมการและผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนา
ตลาดทุนให้เป็ นประโยชน์ ต่อทุกภาคส่วน หนึ่งในภารกิจสาคัญ ที่ได้ดาเนินงานมาอย่างต่ อเนื่องคือการส่งเสริมความรู้ด้าน
การเงินให้แก่ประชาชน (financial literacy) ซึง่ เป็ นทักษะสาคัญในการสร้างความมันคงแก่
่
ชวี ติ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดาเนิน
โครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้” ตัง้ แต่ปี 2552 โดยร่วมกับองค์กรพันธมิตรทัง้ ภาครัฐและเอกชนรวมแล้ว 523 แห่ง
สร้างพีเ่ ลีย้ งการเงิน 6,003 คน สร้างพืน้ ทีเ่ รียนรูด้ า้ นการออมการวางแผนการเงินให้ทวถึ
ั ่ งและต่อเนื่อง ครอบคลุมพนักงานใน
องค์กรต่าง ๆ แล้ว 2.4 ล้านคน และคาดว่า ณ สิน้ ปี น้จี ะส่งเสริมความรูป้ ระชาชนรวมกว่า 3 ล้านคนทัวประเทศ
่
“โครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้” ทีด่ าเนินการต่อเนื่องในปี น้ีจะมีบทบาทเป็ นศูนย์กลางการเรียนรูด้ า้ นการออมและ
การวางแผนการเงิน อย่ างเป็ น ระบบ สนับสนุ น องค์ก รและหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่เ ข้า ร่ว มโครงการให้ส่งต่ อความรู้ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พฒ
ั นาเนื้อหาและรูปแบบการให้ความรูผ้ ่านโมเดลพีเ่ ลีย้ งการเงินทีจ่ ะช่วยสนับสนุ น การ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ทาให้สามารถบริหารรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดาเนินการร่วมกับ
พันธมิตร เพื่อนาความรูไ้ ปสูก่ ลุ่มคนต่าง ๆ ทัง้ นักเรียน นักศึกษา คนทางาน และประชาชนทัวไป”
่ ดร. ภากรกล่าว
ล่ า สุ ด ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ได้ ล งนามต่ อ อายุ MOU ส่ ง เสริ ม ความรู้ ท างการเงิ น ร่ ว มกั บ กองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญ
ข้าราชการ (กบข.) กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ต่อเนื่อง เพื่อผนึกกาลังขยาย
การทางานให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายมากยิง่ ขึน้ สร้างความมันคงทางการเงิ
่
นแก่ประชาชนทัวประเทศอย่
่
างเป็ นรูปธรรม
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ดร. ศรีกญ
ั ญา ยาทิ พย์ เลขาธิ การคณะกรรมการกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่า ภารกิจการดูแล
สมาชิก กบข. กว่าล้านคนทัวประเทศนั
่
น้ นอกเหนือจากการนาเงินออมของสมาชิกไปบริหารสร้างผลตอบแทนทีม่ นคงส
ั ่ าหรับ
ชีวติ ในวัยเกษียณแล้ว กบข. ยังดาเนินการควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้สมาชิกมีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องการออมและการลงทุน
อย่างแท้จริง โดยที่ผ่านมา กบข. และ ตลท. ได้ร่วมกันเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงินให้แก่สมาชิก กบข. อย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาระบบ e-Learning เพื่อให้สมาชิก กบข. ได้เข้าถึงองค์ความรูท้ เ่ี หมาะสม รวมทัง้ ได้จดั ทาคู่มอื ส่งเสริม
ความรูท้ างการเงินฉบับสมาชิก กบข. และร่วมบรรยายให้ความรูส้ มาชิก กบข. โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจากตลาดหลักทรัพย์ฯ สาหรับ
ความร่วมมือในอนาคต กบข. จะประยุกต์องค์ความรูแ้ ละสือ่ การเรียนรูข้ องตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เข้ากับบริบทของสมาชิก กบข.
มากยิง่ ขึน้ เพื่อให้สมาชิกสามารถบริหารเงินออมใน กบข. ได้อย่างเข้าใจ และบรรลุเป้ าหมายในการมีเงินออมยามเกษียณที่
เพียงพอ
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จดั การกองทุนเงิ นให้ก้ยู ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า กองทุนเป็ นหน่ วยงานของรัฐ มี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุ นและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกูย้ มื เพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาในลักษณะต่าง ๆ
โดยกองทุนได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2562 เป็ นต้นมา ในการนาองค์ความรูแ้ ละสื่อการเรียนรู้ ได้แก่ eLearning ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทามาให้ความรูแ้ ก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษาผูก้ ู้ยมื บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ทส่ี นใจ ได้
เรียนรูก้ ารวางแผนการเงิน การลงทุน และความเป็ นผูป้ ระกอบการ ผ่านระบบ SET e-Learning ซึง่ มีหลักสูตรให้เลือกเรียนกว่า
15 หลักสูตร เมื่อนักเรียนนักศึกษาผู้กยู้ มื เรียนจบแต่ละหลักสูตร สามารถนาไปสะสมจานวนชัวโมงจิ
่
ตสาธารณะให้ครบตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี องทุนกาหนด ปั จจุบนั มีผกู้ ยู้ มื ทีเ่ ข้าเรียนหลักสูตร SET e-Learning แล้วจานวนกว่า 560,000 ราย ทัง้ นี้กองทุน
คาดว่าหากผูก้ ู้ยมื เงินมีความรูท้ างการเงิน จะสามารถบริหารจัดการรายได้ ทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
ตลอดจนสามารถชาระคืนเงินกูย้ มื ให้กองทุนตามกาหนด เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องต่อไป
โดยกองทุน จะเป็ น หลัก ประกัน ของทุก ครอบครัว เพื่อ ให้บุต รหลานและนัก เรีย น นัก ศึก ษาทุก คนได้ม ีโ อก าสเข้า ถึง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
นางสาวจารุล ัก ษณ์ เรื อ งสุ ว รรณ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกองทุ น การออมแห่ ง ชาติ (กอช.) กล่ า วว่ า กอช.
มุ่ ง เสริม สร้า งระบบบ านาญให้แ ก่ ผู้ท่ีเ ป็ น แรงงานนอกระบบ แรงงานอิส ระ พ่ อ ค้า แม่ ค้า เกษตรกร นั ก เรีย น นิ สิต และ
นักศึกษา โดยผูท้ ม่ี สี ทิ ธิสมัครต้องมีอายุ 15-60 ปี เริม่ ต้นออมตัง้ แต่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ซึง่ ผูท้ เ่ี ป็ นสมาชิก กอช.
จะได้รบั เงินสมทบเพิม่ จากรัฐตามช่วงอายุของสมาชิก สูงสุดไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี และเงินออมสะสมสามารถนาไปลดหย่อน
ภาษีได้เต็มจานวน โดยความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจด้านการสร้าง
วินัยการออม การลงทุน รวมถึงการวางแผนการเงิน เพื่อการเกษียณอายุได้อย่างมีคุณภาพ ผ่านการออมกับ กอช. ทาให้มี
สุขภาพการเงินทีด่ ี นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังช่วยส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้แก่ประชาชน ภาคีเครือข่าย พนักงาน
สมาชิก กอช. และกลุ่มเป้ าหมายทีค่ าดว่าจะเป็ นสมาชิก กอช. ผ่านองค์ความรูแ้ ละสื่อการเรียนรูต้ ่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
อาทิ การจัดอบรม Train the Trainers การพัฒนาเนื้อหาและสื่อการเรียนรูเ้ พิม่ เติมในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ กอช. เพื่อให้ได้องค์
ความรูท้ เ่ี หมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายของ กอช. การเผยแพร่ส่อื ออนไลน์สาหรับแรงงานนอกระบบ และนักเรียน นักศึกษา โดย
มุ่งหวังให้ กอช. เป็ นจุดเริม่ ต้นของการสร้างวินยั การออมเพื่ออนาคตสาหรับเยาวชนไทย
พิธเี ปิ ดโครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้” จัดขึน้ ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. พร้อมด้วย
เสวนาออนไลน์หวั ข้อ “ปฏิบตั กิ ารรวมพลัง สร้างคนไทยใส่ใจเรื่องการเงิน” และหัวข้อ “ส่งต่อความรูก้ ารเงินอย่างไร ให้เกิดวินัย
ยังยื
่ น : ต้นแบบองค์กรร่วมขับเคลื่อนและเพิม่ พูนทักษะเรื่องการเงิน ” โดยผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่าน Facebook
และ YouTube “SET Thailand” สาหรับองค์กรทีส่ นใจความรูด้ า้ นการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
www.set.or.th/happymoney
“SET…Make it Work for Everyone”
สือมวลชนสอบถามข้
่
อมูลได้ทฝี ่ ่ ายสือสารองค์
่
กร หวานใจ ณ พัทลุง 0 2009 9490 / ณัฐยา เมืองแมน 0 2009 9488 / กนกวรรณ
เข็มมาลัย 0 2009 9478
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