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บทนำ�
ในปัจจุบันประเทศไทยก�ำลังเผชิญอยู่กับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนัก
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิตของประชาชนอย่างมาก จากสภาพปัญหานี้
ส่งผลให้คนไทยยากจนลงมีภาวะหนีส้ นิ เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากมีคา่ ใช้จา่ ยในการครองชีพ
สูงขึน้ เพราะสินค้าอุปโภคบริโภคทีจ่ ำ� เป็นในการด�ำรงชีวติ มีราคาสูงขึน้ หลายเท่าตัว
ในขณะทีป่ ระชาชนคนท�ำงานมีรายได้เท่าเดิม สถานการณ์นที้ ำ� ให้คนไทยกลายเป็น
คนยากจนลงทั้งที่ท�ำงานหนักเท่าเดิมหรือบางส่วนได้ท�ำงานหนักมากกว่าเดิม
แต่ยังไม่เห็นช่องทางว่าจะสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับครอบครัวได้ เมื่อเป็นเช่นนี้
ท�ำให้หลายคนต้องไปหาแหล่งเงินกู้จากที่ต่าง ๆ เพื่อมาจุนเจือครอบครัวให้
สามารถด�ำรงชีพอยู่ได้ ถึงแม้จะรู้ว่าการท�ำเช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต
ในอนาคตก็ตาม
หากจะพิจารณาถึงสาเหตุปญ
ั หาความยากจนของสังคมไทย พอสรุปได้
เป็นสองประการหลัก คือประการแรก ได้แก่ ปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้าง
ซึง่ พบว่าเป็นผลมาจากการบริหารประเทศ นับตัง้ แต่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการสภาพแวดล้อมจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม ร่วมทั้ง
นโยบายประชานิยมต่าง ๆ ที่ออกมาจากภาครัฐซึ่งมีส่วนกระตุ้นให้ประชาชน
เป็นหนี้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนโยบายรถคันแรกหรือบ้านหลังแรก เป็นต้น
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ประการที่สองมีสาเหตุมาจากตัวบุคคลเอง เนื่องจากขณะนี้กระแส
บริโภคนิยมได้ครอบง�ำสังคมอย่างกว้างขวาง จนก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ กับตัวเอง
และผู้อื่น คิดแต่เพียงว่าตัวเองได้สนองความต้องการเพียงครั้งคราวเท่านั้นหรือ
การซื้อสินค้าตามกระแสนิยม ไม่คิดถึงเงินที่ต้องเสียไป ชอบเสพอะไรแปลกๆ
ใหม่ๆ โดยไม่คิดว่าจะเกิดผลกระทบอะไรตามมา
ปัจจัยเหล่านีม้ สี ว่ นส�ำคัญในการเพิม่ หนีส้ นิ ให้แก่ประชาชนคนรากหญ้า
ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม
เป็นหลัก จากการเก็บข้อมูลของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ (พ.ศ.2554) พบว่า คนไทย
มีอตั ราหนีส้ นิ เพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เปรียบเทียบจาก พ.ศ.2549 หนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือน 116,585 บาท พ.ศ.2550 หนีส้ นิ เฉลีย่ ต่อครัวเรือน 116,681 บาท
พ.ศ.2552 หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 134,699 บาท พ.ศ.2554 หนี้สินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน 130,930 บาท จะเห็นได้ว่าคนไทยมีอัตราหนี้เพิ่มเฉลี่ยสูงขึ้น และจาก
ค�ำสุภาษิตทีว่ า่ “การเป็นหนีเ้ ป็นทุกข์ในโลก” ก็น่าจะท�ำให้เข้าใจได้ว่า คนไทยน่า
จะมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นจากภาวะหนี้สินและกลุ่มคนที่เป็นหนี้ส่วนใหญ่จะอยู่
ในช่วงวัยแรงงาน ทีต่ อ้ งท�ำงานเพือ่ หาเลีย้ งครอบครัว เพือ่ สร้างฐานะความมัน่ คง
ให้กับครอบครัว แต่ด้วยภาวะค่าครองชีพที่นับวันยิ่งเพิ่มสูงมากขึ้น ในขณะที่
รายได้เท่าเดิม ส่งผลให้หลายครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
เมือ่ สถานการณ์เป็นเช่นนี้ ค�ำถามทีต่ ามมาก็คอื ท�ำอย่างไรให้ครอบครัว
มีกินมีใช้ ท�ำอย่างไรไม่ให้เป็นหนี้ และถ้าเป็นหนี้แล้วจะมีวิธีการบริหารจัดการ
อย่างไรเพื่อให้อยู่รอดในท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจปัจจุบัน ถ้าเรามีวิธีการบริหาร
จัดการที่ดี ก็จะท�ำให้หนี้สินที่มีอยู่ลดลงและหมดไปในเวลาอันรวดเร็วได้ ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าเราขาดการบริหารจัดการที่ดีก็อาจส่งผลให้ต้องเป็นหนี้เพิ่มอีก
ได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากปัญหานี้เกิดขึ้นกับคนที่ท�ำงานในองค์กร ย่อม
ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตและการท�ำงานอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ซึ่งนายจ้างจ�ำนวนมากไม่สนใจปัญหาหนี้สินของพนักงานเนื่องจากมองว่า เป็น
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ปัญหาส่วนบุคคล ทั้งที่ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการท�ำงานของพนักงาน
แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่า องค์กรที่สามารถช่วยให้พนักงานบริหารจัดการ
การเงินได้ ส่งผลให้สถานภาพทางการเงินของพนักงานดีขนึ้ พนักงานมีเงินออมไว้
ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันและหลังเกษียณอายุมากขึน้ โดยเชือ่ ว่า คนคือหัวใจขององค์กร
การสร้างคนให้มคี วามสุข ย่อมส่งผลให้องค์กรมีความสุขไปด้วย ดังนัน้ หากต้องการ
ให้องค์กรมีความเข้มแข็ง มั่นคง ก็ต้องมองถึงการพัฒนาคน ซึ่งส�ำนักสนับสนุน
สุขภาวะองค์กรได้นำ� เสนอแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
ประกอบด้วย 8 มิติ (Happy 8) ได้แก่ Happy Body, Happy Heart, Happy
Soul, Happy Relax, Happy Brain, Happy Money, Happy Family และ
Happy Society เป็นเครื่องมือการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ส�ำหรับในบทความฉบับนีม้ งุ่ น�ำเสนอเฉพาะเรือ่ ง Happy
Money ซึ่งเป็นหนึ่งมิติความสุขส�ำคัญขององค์กรสุขภาวะ

จัดการเงิน จัดการชีวิต
การทีเ่ ราจะสามารถบริหารจัดการรายได้หรือหนีส้ นิ ของเราได้นนั้ เราจะ
ต้องท�ำความเข้าใจศักยภาพของตัวเราและสภาพแวดล้อมต่างๆ ควบคูก่ นั ไปด้วย
ความสามารถในการสร้างรายได้ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทีอ่ าจส่งผลต่อการบริหาร
จัดการเงินเช่นค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็น ฯลฯ เพื่อน�ำมาใช้ในการวางแผนวิธีการหรือ
แนวทางทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการบริหารจัดการเงินเช่นเดียวกับการมองผ่านแว่นขยาย
ทีจ่ ะช่วยให้เรามองสภาพปัจจุบนั หรือสถานการณ์ที่เป็นอยูไ่ ด้ดขี นึ้ ไม่วา่ เราจะอยู่
ในช่วงของการบริหารจัดการเงินเพือ่ ป้องกันการเกิดหนีห้ รืออยูใ่ นช่วงทีภ่ าวะหนี้
ได้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็ตาม สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดที่เราไม่ควรละเลยก็คือแนวทาง
ในการบริหารจัดการเงินที่ดีไม่ว่าจะเป็นการหาวิธีเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายรวมทั้ง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินอย่างยั่งยืน
สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นเหมือนเครื่องมือในการบริหารจัดการหนี้และสร้างสมดุล
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ทางการเงินให้กับเรา
ในอดีตนัน้ ปัญหาหนีส้ นิ อันเนือ่ งมาจากการขาดความรูแ้ ละความเข้าใจ
ในการบริหารเงินจะเป็นปัญหาระดับบุคคล คนที่เกิดภาวะหนี้สินที่ท�ำงานอยู่ใน
องค์กรต่างๆ จึงไม่กล้าที่จะปรึกษากับองค์กรหรือบริษัทที่ตนเองท�ำงานอยู่
เนือ่ งจากมีความเข้าใจว่าปัญหาหนีส้ นิ เป็นปัญหาส่วนบุคคลและเป็นทีร่ งั เกียจของ
เพือ่ นร่วมงาน พนักงานทีเ่ ป็นหนีจ้ งึ ไม่สามารถขอค�ำปรึกษาจากใครได้ กว่าองค์กร
จะทราบถึงปัญหาของพนักงาน ปัญหานั้นก็อาจจะรุนแรงจนเกิดเป็นปัญหา
ภายในองค์กรขึ้นแล้ว เช่น มีการกู้หนี้ยืมสินกันระหว่างพนักงานเกิดปัญหา
การติดตามหนี้จากเจ้าหนี้ภายนอกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ส่งจดหมายติดตามหนี้
หรือโทรศัพท์เข้ามาเพื่อทวงหนี้หรือในบางครั้งอาจมีการส่งคนเข้ามาติดตามหนี้
ถึงในที่ท�ำงานโดยตรง ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลถึงปัญหาการขาดลามาสาย
ของพนักงานจนไปถึงการลาออกเพื่อหนีปัญหาในที่สุด ดังนั้นถ้าองค์กรไม่ให้
ความส�ำคัญกับปัญหาของพนักงาน รวมถึงไม่มีการวางแผนเพื่อรับมือกับปัญหา
ที่ดีพอในบางครั้งปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น ก็อาจจะกลายเป็นปัญหาขององค์กร
ในที่สุด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการขาดประสิทธิภาพในการท�ำงานของพนักงาน
เมือ่ พนักงานต้องกังวลกับปัญหาหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ ก็ยอ่ มทีจ่ ะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานและจะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร
ดังนัน้ พนักงานทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งหนีส้ นิ ไม่ควรนิง่ เฉยกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จะ
ต้องมองปัญหาเรื่องนี้ว่าสามารถแก้ไขได้โดยจะต้องเริ่มที่การยอมรับว่า “มีหนี้
เกิดขึ้นแล้ว”และต้องไม่สร้างหนี้เพิ่มเติม นอกจากนี้ต้องปรับทัศนคติของตนเอง
เสียใหม่ว่า ปัญหาเรื่องหนี้สินไม่ใช่ปัญหาที่น่าอายหรือไม่สามารถบอกใครได้
โดยเราสามารถขอค�ำปรึกษาจากเพือ่ นร่วมงานหัวหน้างานหรือฝ่ายบุคคลเพือ่ หา
ทางออกจากปัญหาหนี้สินได้โดยสิ่งส�ำคัญก็คือ จะต้องไม่ลืมว่าต้องไม่แก้ปัญหา
ด้วยการหาแหล่งเงินกูใ้ หม่เพือ่ มาใช้หนีแ้ หล่งเงินกูเ้ ดิม เพราะจะมีผลเสียมากกว่า
ผลดีทจี่ ะตามมาการหมุนเวียนหนีน้ อกจากจะไม่ทำ� ให้ปญ
ั หานีห้ มดไปแล้วแต่อาจ
ส่งผลให้เกิดดอกเบี้ยสะสมจนไม่สามารถหาทางออกได้ในภายหลัง
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บทบาทขององค์กรกับการแก้ปัญหาหนี้สินพนักงาน
ในทางกลับกันองค์กรก็ต้องให้ความส�ำคัญกับปัญหาของพนักงาน
เช่นเดียวกัน โดยจะต้องให้ความส�ำคัญกับปัญหาของพนักงานตัง้ แต่เนิน่ ๆ ผูบ้ ริหาร
ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญโดยอาจจะต้องเริ่มก�ำหนดเป็นแนวทางในการ
บริหารงานภายในองค์กร เช่น ให้ตน้ สังกัดใส่ใจในความเป็นอยูข่ องพนักงาน อาจ
จะเริ่มท�ำการส�ำรวจหรือสอบถามสถานะทางการเงินของพนักงานตั้งแต่เนิ่น ๆ
หรือสังเกตพนักงานที่มีพฤติกรรมที่แปลกไปจากเดิม เช่น มีอัตราการขาดลา
มาสายบ่อยหรือไม่มีความสุขในการท�ำงาน ในระยะแรกอาจเริ่มจากการให้
หั ว หน้ า งานสอบถามความเป็ น อยู ่ ข องพนั ก งานในการประชุ ม ของแผนก
ถ้าต้นสังกัดตรวจพบว่า พนักงานมีปัญหาแล้วจะต้องไม่นิ่งนอนใจ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ปัญหานั้นลุกลามจนยากแก่การแก้ไข ให้แจ้งฝ่ายบุคคลหรือองค์กรเพื่อ
วิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขต่อไป เมื่อองค์กรตรวจพบแล้วว่า
พนักงานมีปัญหาเรื่องหนี้ ในขั้นแรกองค์กรอาจด�ำเนินการเบื้องต้นด้วยการให้
พนักงานที่มีปัญหาหนี้สินมาขึ้นทะเบียนกับทางองค์กร เพื่อจะได้น�ำข้อมูลต่าง ๆ
มาใช้ในการก�ำหนดแนวทางในการแก้ไขโดยจะต้องระบุออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตาม
ลักษณะและระดับความรุนแรงของปัญหา เช่น ปัญหาหนี้นอกระบบปัญหาหนี้
สินจากพฤติกรรมการบริโภคปัญหาหนีส้ นิ จากการศึกษาของบุตร หรือปัญหาหนี้
สินจากการรักษาพยาบาล เป็นต้น เมื่อองค์กรทราบกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว
จึงเริม่ ก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ของพนักงานโดยแบ่งออก
เป็น 3 ระยะได้แก่
1. การแก้ไขปัญหาระยะสั้น เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ของพนักงาน
เช่น กรณีพนักงานเป็นหนี้นอกระบบองค์กรอาจเลือกใช้วิธีการเจรจากับเจ้าหนี้
ของพนักงาน หรือโอนหนี้นอกระบบเหล่านั้นให้อยู่ในระบบสถาบันการเงิน หรือ
จัดหาแหล่งเงินทุนให้พนักงานสามารถน�ำเงินทุนแหล่งใหม่ทมี่ อี ตั ราดอกเบีย้ ถูกกว่า
ไปใช้หนี้แหล่งเงินกู้เดิม ฯลฯ
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2. การแก้ไขปัญหาระยะกลาง โดยการหาทางเพิม่ รายได้ให้กบั พนักงาน
เช่น การจัดระบบสวัสดิการให้พนักงานเหมาะสมกับบริบทขององค์กร การส่งเสริม
ให้ความรูด้ า้ นวิชาชีพแก่พนักงาน การเปิดโอกาสให้มกี ารจ�ำหน่ายสินค้าราคาถูก
ภายในองค์กร ควบคู่ไปกับการลดรายจ่ายในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
3. การแก้ไขปัญหาระยะยาว มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคของพนักงานและสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินอย่างยั่งยืนหนึ่งแนวทาง
ทีส่ ำ� คัญคือ การให้ความรูเ้ รือ่ งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่พนักงาน เพือ่ ให้
พนักงานทุกคนใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ โดยอาจต้องเริ่มที่ผู้บริหารก่อน เพื่อเป็น
แบบอย่างที่เป็นรูปธรรมให้แก่พนักงาน
ในรายละเอียดแนวทางและนโยบายของแต่ละองค์กรอาจจะไม่เหมือนกัน
ขึน้ อยูก่ บั สภาพแวดล้อมและบริบทของแต่ละธุรกิจ โดยแต่ละองค์กรจะต้องเลือก
แนวทางการแก้ไขเพือ่ ให้เหมาะสมกับพนักงาน (วีรวงศ์ พิพธิ สุขสันต์ และทีมงาน,
2555) เพราะฉะนัน้ บทความฉบับนีจ้ งึ ได้มงุ่ น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานขององค์กร
ที่ใช้แนวทาง Happy 8 ในการสร้างความสุขแก่องค์กร โดยจะเน้นเฉพาะในส่วน
ของการสร้าง Happy Money (มีเงินเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้สิน) ซึ่งถือว่าเป็น
เครื่องมือส�ำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างความสุขให้กับพนักงานในองค์กร โดยได้
คัดเลือกองค์กรที่พบว่ามีแนวปฏิบัติที่ดีในด้าน Happy Money เพื่อเป็นแบบ
อย่างให้กับองค์กรที่สนใจและปรารถนาจะจัดกิจกรรม Happy Money ให้กับ
พนักงาน

กรณีศึกษา Happy Money ขององค์กร
บริษทั ดาสโก้ จ�ำกัด : “องค์กรแห่งการเรียนรูม้ งุ่ สูก่ ารพัฒนาตลอดเวลา”
บริษัท ดาสโก้ จ�ำกัด เป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์ เครื่องใช้ส�ำหรับเด็ก
ส่งออก ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง มีหลักในการบริหารองค์กรว่า
“องค์กรแห่งการเรียนรูม้ งุ่ สูก่ ารพัฒนาตลอดเวลา”ดังนัน้ แนวทางไหนทีจ่ ะท�ำให้
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พนักงานมีความสุขทางบริษัทก็พร้อมจะด�ำเนินการ ก่อนหน้าที่จะรู้จัก Happy
Workplace บริษัทได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความสุขให้พนักงานมาก่อน
แต่พอได้เรียนรู้แนวคิด Happy Workplace ท�ำให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็น
ระบบ มีทศิ ทางและเป้าหมายทีช่ ดั เจน มีการใช้เครือ่ งมือของ Happy Workplace
มาวิเคราะห์ระดับความสุขขององค์กร สิ่งที่พบคือคะแนนความสุขด้าน Happy
Money ของพนักงานต�ำ่ กว่าเกณฑ์มาก โดยปัญหาส�ำคัญทีพ่ บมาจาก 2 สาเหตุหลัก
คือ
1. การใช้จา่ ยเกินกว่ารายได้ทมี่ ใี นปัจจุบนั โดยไม่ได้พจิ ารณาถึงรายจ่าย
ที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิต เมื่อรายได้ที่มีอยู่ไม่พอกับรายจ่ายที่เกิดขึ้น ก็จ�ำเป็น
ต้องหาแหล่งเงินกู้ทั้งในและนอกระบบ ส่งผลให้หนี้สินเพิ่มขึ้นเพราะขาดวินัย
ทางการเงิน
2. ปัญหาหนี้สินจากการเป็นหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสดหรือการ
กูย้ มื เงิน ทัง้ ในรูปแบบเงินกูบ้ คุ คลผ่านสถาบันการเงินหรือเงินกูน้ อกระบบ ปัญหา
ที่เกิดจากสภาพคล่องทางการเงินของพนักงาน ไม่เพียงส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อตัวบุคคลครอบครัวและเพื่อนร่วมงานเท่านั้น แต่ผลกระทบดังกล่าวยังส่งผล
ในระดับองค์กรด้วย เช่น พฤติกรรมของพนักงานที่เปลี่ยนไปทางด้านลบที่ส่งผล
ต่อการท�ำงานทั้งการลักทรัพย์ การขาดงาน หนีงาน การกู้ยืมเงินกันเองในกลุ่ม
พนักงาน เป็นต้น
จากสภาพปัญหาด้านการเงินของพนักงานที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อพนักงานอย่างมาก ประกอบกับฝ่ายบริหารองค์กรมีเจตนารมณ์
ชัดเจนทีต่ อ้ งการจะสร้างองค์กรแห่งนีใ้ ห้เป็นสถานทีท่ ำ� งานทีม่ คี วามสุขแก่ทกุ คน
ที่ได้อาศัยสถานที่แห่งนี้เป็นที่ท�ำงาน จึงได้มีการก�ำหนดทิศทางการสร้างสุข
อย่างเป็นรูปธรรมขึน้ โดยเน้นแก้ปญ
ั หาเรือ่ งหนีส้ นิ ของพนักงานเป็นหลักผ่านทาง
เครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการออมเงิน โดยมีการแนวทางในการด�ำเนินการ 3 แนวทาง
คือ
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		 1. ตั้ ง กองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ บริ ษั ท ได้ มี ก ารก� ำ หนดกรอบให้
พนักงานเก็บสะสมเงินได้ในอัตราตามทีก่ ำ� หนด ขณะทีบ่ ริษทั จะท�ำการจ่ายสมทบ
เพื่อสะสมเงินให้แก่พนักงานในอัตราเท่ากันเมื่อพนักงานออกไปจะได้มีเงินทุน
ส�ำหรับการประกอบอาชีพ
		 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ามาถือหุ้น
และสามารถถอนเงินฝากได้โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างวินยั ในการออมเงินให้กบั
พนักงาน
		 3. ให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการทุกคนต้องมีเงินฝากประจ�ำเดือน
เพื่อสร้างวินัยในการออมให้พนักงาน
ด้านสินเชื่อ บริษัทได้ร่วมกับธนาคารออมสินช่วยปรับโครงสร้างหนี้
ของพนักงานและตัง้ กองทุนกูย้ มื ฉุกเฉิน โดยคิดดอกเบีย้ ในอัตราต�ำ่ ใช้หลักเกณฑ์
ของธนาคารในการพิจารณาทั้งหมด ในส่วนของบริษัทได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ
พนักงานอีกหนึ่งกองทุน เพื่อพนักงานที่เดือดร้อนกะทันหันไม่สามารถกู้ยืมจาก
กองทุนฉุกเฉินได้โดยไม่มีดอกเบี้ยแต่พนักงานต้องผ่อนช�ำระภายใน 3 เดือน
การเพิ่ม รายได้ อยู่ในรูปของผลตอบแทนประเภทต่าง ๆ เช่น
เงินค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน ค่าสินน�้ำใจ เบี้ยอายุงานและเงินรางวัลที่ได้จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเช่นเงินสมทบจากการเข้าร่วมโครงการ ปรับ ลด อด
ออม ซึง่ หากไม่ถอนภายใน 6 เดือน ทางบริษทั จะจ่ายเงินสมทบเพิม่ ให้อกี เป็นต้น
การลดรายจ่าย เพือ่ ช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินชีวติ ของพนักงาน
โดยจะอยู่ในรูปของสวัสดิการต่าง ๆ ให้มีความครอบคลุมและเหมาะสม เช่น
ร้านค้าสวัสดิการอาหารราคาถูกการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพการจัดรถรับส่งพนักงานรวมทั้งการมอบเงินในรูปของทุนการศึกษาของ
พนักงานและบุตรเป็นต้น
การปลูกจิตส�ำนึกด้านวินยั ทางการเงิน นอกจากสวัสดิการทีจ่ ดั ให้กบั
พนักงานแล้ว บริษัท ดาสโก้ ยังสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างความรู้และปลูกฝังเรื่องการจัดการ
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ทางการเงิน การให้ความรูด้ า้ นกฎหมายทางการเงินแก่พนักงานในช่องทางต่าง ๆ
เช่น การอบรมการให้ค�ำปรึกษาแก่พนักงานในเรื่องของการวางแผนทางการเงิน
ในอนาคต ช่วยแก้ปัญหาให้กับพนักงานที่มีปัญหาหนี้นอกระบบการจัดการกับ
หนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างถูกวิธี รวมถึงการให้ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการวางแผนการเงิน
การจัดท�ำบัญชีรายรับรายจ่าย เพือ่ ให้พนักงานมีรากฐานทางการเงินทีด่ ใี นอนาคต
นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการรายรับผ่าน
ทางช่องทางต่าง ๆ แล้ว บริษัทยังได้ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ในรูปแบบต่าง ๆ อีกด้วย เช่น การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
นอกจากจะเป็นการให้โอกาสพนักงานได้สร้างศักยภาพให้กับตนเองแล้วยังช่วย
ลดภาระด้านการเงินทีพ่ นักงานจะต้องใช้เพือ่ ลงทุนในด้านการศึกษาได้อกี ทางหนึง่
แม้ว่าปัจจุบันพนักงานจะมีความสุขและความพึงพอใจจากแนวทางที่
บริษัทดาสโก้ จ�ำกัด ใช้ในการสร้างสุขภาวะทางการเงินให้กับพนักงาน แต่บริษัท
ก็ยงั คงเดินหน้าพัฒนาเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรูต้ ลอดเวลา” เพือ่ พนักงานจะได้
มีความสุขทั้งทางกายและทางใจที่สมดุล และเพื่อสร้างผลงานให้เป็นที่พอใจของ
ลูกค้าตลอดไป
บริษัท พาเนล พลัส จ�ำกัด
บริษทั พาเนล พลัส จ�ำกัด ตัง้ อยูท่ ี่ ถนนกาญจนวนิช ต�ำบลพะตงอ�ำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อตัง้ เมือ่ ปีพ.ศ. 2533 ภายใต้การบริหารของกลุม่ น�ำ้ ตาล
มิตรผลเป็นบริษัทชั้นน�ำ ในการผลิต เอ็มดีเอฟ ปาร์ติเกิลบอร์ด และไม้เคลือบผิว
เมลามีนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและ
ระบบการบริหารการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ถึงแม้บริษทั จะเป็นทีย่ อมรับในเอเชีย
ว่าสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ก็มี
ปัญหาเรื่องการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
เรื่องหนี้สินของพนักงาน ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบ
กับการท�ำงานอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
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ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ท�ำกิจกรรมหลายอย่างเพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน
และพัฒนาคนให้มปี ระสิทธิภาพ แต่ขาดทิศทางและไม่มรี ปู แบบทีช่ ดั เจน เมือ่ 1-2
ปีที่ผ่านมา ได้มีโอกาสรู้จักวิธีการสร้างองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
ตามแนวทาง Happy 8 Menu จากส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท�ำให้สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ได้อย่างเป็นระบบ มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน มีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์
องค์กรมาวิเคราะห์และวัดระดับความสุขของพนักงานในองค์กร ท�ำให้ทีมงาน
และผู้บริหารทราบว่า ปัญหาหลักของพนักงานขณะนี้เป็นเรื่องของภาวะหนี้สิน
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการขาดงานและการลาออกของพนักงาน จากการส�ำรวจพบว่า
มีสาเหตุที่ส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่
ประการแรก พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการ
ทางการเงินอย่างเป็นระบบ บางคนน�ำเงินไปลงทุนท�ำธุรกิจเสริม สุดท้ายทุน
ก็หาย ก�ำไรก็ไม่มี กลายเป็นหนี้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ประการทีส่ อง กระแสวัตถุนยิ ม ส่วนมากจะเกิดจากความอยากมีอยาก
ได้ในขณะที่ฐานะทางการเงินของตนเองไม่ดีพอ แต่ด้วยความอยากได้จึงยอม
ที่จะก่อหนี้ เพื่อน�ำเงินไปใช้จับจ่ายซื้อของที่ตนเองอยากได้ แต่ไม่ใช่ว่าคนที่
ก่อหนี้เพราะความจ�ำเป็นจริงจะไม่มี เพียงแต่มีน้อยกว่าเท่านั้นเอง เมื่อรสนิยม
สูงกว่ารายได้และไม่ยอมรับความจริง จึงต้องก่อหนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเอง
ต้องการ หรือเรียกว่ามีค่านิยมทางสังคมที่ผิด ๆ พอเห็นคนอื่นเขาซื้อโทรศัพท์มือ
ถือรุ่นใหม่ก็อยากมีอยากได้กับเขาบ้าง แต่ลืมมองดูตนเองว่าฐานะการเงินมี
ไม่เท่าเขาจึงต้องยอมใช้เงินในอนาคต (บัตรเครดิต) หรือกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อไปซื้อ
มาบ้างโดยยอมรับภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจนกว่าจะผ่อนช�ำระหมด
ประการทีส่ าม การมีภาระค่าใช้จา่ ยเกินกว่ารายรับเนือ่ งจากเป็นพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ รายได้อยู่ในเกณฑ์ค่าแรงขั้นต�่ำ ในขณะที่มีภาระการเลี้ยงดู
ครอบครัว มีทงั้ ผูส้ งู อายุและเด็กทีอ่ าศัยอยูใ่ นครอบครัวเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่
เด็กที่อยู่ในวัยเรียนจ�ำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง พนักงานหลายคนจ�ำเป็น
ต้องกู้หนี้เพื่อน�ำเงินส่วนนี้มาจุนเจือครอบครัว
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ปัญหาด้านหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ กับพนักงานภายในองค์กรได้สง่ ผลกระทบต่อ
การท�ำงานอย่างมาก ประกอบกับฝ่ายบริหารของบริษทั มีเจตนาทีจ่ ะสร้างให้เป็น
องค์กรแห่งความสุขจึงก�ำหนดเป็นนโยบายทีช่ ดั เจน และก�ำหนดทิศทางการสร้าง
สุขอย่างเป็นรูปธรรมขึ้น โดยผ่านโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจพอสรุปได้เป็น 5 ด้าน
ดังนี้
1. ด้านการออม บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้พนักงาน
โดยเมือ่ พนักงานออกจากงานบริษทั จะสมทบให้หนึง่ เท่าของเงินสะสมทีพ่ นักงาน
เก็บสะสมไว้ นอกจากนี้บริษัทได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงินให้เข้า
มารับเงินฝากของพนักงาน โดยจัดเป็นโครงการให้พนักงานได้ฝากประจ�ำ เพื่อ
สร้างวินัยการออมให้แก่พนักงาน สิ้นปีจะมีการให้รางวัลแก่ผู้ที่มีวินัยดีเด่น ซึ่ง
เป็นการยกย่องเชิดชูให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานต่อไป
2. ด้านการให้สินเชื่อ ทางบริษัทได้ประสานกับสถาบันการเงิน เช่น
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารออมสิน เพือ่ ปล่อยสินเชือ่ ให้พนักงาน
ที่มีความเดือดร้อน โดยสามารถให้กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้มีการ
ก�ำหนดคุณสมบัติไว้อย่างเหมาะสม
3. ด้านการเพิม่ รายได้ นอกจากเงินค่าล่วงเวลาแล้ว บริษทั ได้สนับสนุน
ให้โบนัสพิเศษแก่ผทู้ มี่ ยี อดการผลิตผลงานได้ตามเป้า รวมทัง้ เปิดโอกาสให้พนักงาน
น�ำเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตไปสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อน�ำไปขายเพิ่มรายได้
ให้แก่ตนเองและครอบครัวเพิ่มเติมอีกด้วย
4. ด้านการช่วยลดรายจ่าย บริษทั มีนโยบายสนับสนุนเงินค่ากับข้าวให้
พนักงานทุกวัน รวมทัง้ ออกค่าใช้จา่ ยค่าเชือ้ เพลิงหุงต้มให้แก่รา้ นค้าสวัสดิการของ
บริษทั เพือ่ จะให้ราคาอาหารถูกลง พนักงานจะได้ประหยัดเงินค่าอาหารกลางวัน
5. ด้านการให้ความรู้ บริษัทได้พยายามสร้างจิตส�ำนึกในการบริหาร
จัดการทางการเงินให้กับพนักงาน โดยติดต่อผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการเงิน ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการกู้ เรือ่ งการท�ำประกัน ทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์
สูงสุด เรื่องการท�ำบัญชีครัวเรือน กระบวนการเหล่านี้ช่วยให้พนักงานสามารถ
ปลุกจิตส�ำนึกในการใช้เงินได้เป็นอย่างดี
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มาตรการต่าง ๆ ที่บริษัทได้ด�ำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ขณะนี้
พนักงานมีเงินเก็บเฉลี่ยแล้วประมาณ 1,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน รวมทั้งมี
ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ช่วยลดปัญหาการลาออกของพนักงาน นอกจากนี้
ยังส่งผลให้พนักงานมีความเชื่อมั่นต่อบริษัท รู้สึกถึงความอบอุ่นและความมั่นคง
ของตนเองที่ได้ท�ำงานในองค์กรนี้

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
เมือ่ พิจารณาดูแนวทางต่าง ๆ ในการสร้างสมดุลทางการเงิน จากทัง้ สอง
องค์กรตามทีก่ ล่าวมานัน้ คงจะไม่สามารถผลักดันการบริหารจัดการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพถ้าขาดปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ เหล่านี้นั่นก็คือ
ผูบ้ ริหาร ผูบ้ ริหารขององค์กรถือได้วา่ เป็นหัวใจส�ำคัญของการแก้ปญั หา
เรื่องหนี้ของพนักงาน โดยผู้บริหารได้ให้ความส�ำคัญกับปัญหาในระดับบุคคล
ไม่มองว่าปัญหาหนีเ้ ป็นปัญหาของพนักงานเท่านัน้ เพราะถ้าพนักงานประสบปัญหา
ย่อมจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท�ำงานของพนักงาน ซึง่ จะส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพขององค์กรในที่สุด ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องเป็นผู้น�ำในการสร้าง
ความตระหนักรู้ในปัญหาให้เกิดขึ้นภายในองค์กร พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทางการ
แก้ไขที่เหมาะสมกับสภาพปัญหานอกจากนี้ผู้บริหารยังต้องท�ำตนเป็นแบบอย่าง
ให้กับพนักงานอีกด้วย
หัวหน้าและบรรยากาศในการท�ำงาน หัวหน้างานนับได้ว่ามีส่วน
ส�ำคัญในการสร้างบรรยากาศในการท�ำงานที่ดีภายในหน่วยงาน ถ้าองค์กรมี
บรรยากาศในการท�ำงานแบบเปิดคือเป็นมิตรกันและกันสามารถพูดคุยสือ่ สารกัน
ได้งา่ ย เวลาทีพ่ นักงานเกิดปัญหาก็ยอ่ มทีจ่ ะกล้าสือ่ สารออกมาท�ำให้ทราบปัญหา
ของพนักงานได้เร็วทันเหตุการณ์ การแก้ปัญหาก็สามารถท�ำได้ง่ายและรวดเร็ว
เช่นกัน
ช่องทางในการสือ่ สาร องค์กรได้มกี ารจัดให้มชี อ่ งทางติดต่อสือ่ สาร
ระหว่างองค์กรกับพนักงานทีห่ ลากหลาย เช่น เสียงตามสาย กล่องร้องทุกข์ บอร์ด
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ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องปัญหาจากพนักงานรวมถึงมีการ
ให้ค�ำปรึกษากับพนักงานโดยตรงอีกด้วย
กิจกรรมและสวัสดิการต่าง ๆ กิจกรรมและสวัสดิการต่าง ๆ ที่จัดให้
กับพนักงานโดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความต้องการของพนักงานเป็นหลัก โดยเฉพาะ
ในส่วนของสวัสดิการได้พจิ ารณาถึงรูปแบบของสวัสดิการอย่างเหมาะสม เพือ่ ให้
สามารถตอบโจทย์ความจ�ำเป็นและความต้องการของพนักงานได้อย่างแท้จริง
ความร่วมมือของพนักงาน สิ่งส�ำคัญอีกอย่างที่เป็นปัจจัยของความ
ส�ำเร็จ คือ ความร่วมมือของพนักงาน การเปิดใจยอมรับ และยินดีปรับเปลีย่ นนิสยั
ในการใช้เงิน มีความประหยัดอดออม ไม่ฟมุ่ เฟือยตามกระแสวัตถุนยิ ม อัตราการ
เป็นหนี้ลดลง ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของผู้เข้าร่วมโครงการมีชีวิตดีขึ้น
ความซือ่ สัตย์และการไว้วางใจซึง่ กันและกัน ซึง่ มีผลโดยตรงต่อความ
เชือ่ มัน่ ความศรัทธาทีม่ ตี อ่ กัน เพราะถือว่าเรือ่ งการเงินเป็นเรือ่ งส่วนตัวของแต่ละ
บุคคล ดังนัน้ การทีพ่ นักงานจะเปิดเผยข้อมูลเรือ่ งการเงินของตนเองแก่บคุ คลอืน่
จึงจ�ำเป็นต้องท�ำให้เขามีความไว้วางใจต่อผู้ท�ำหน้าที่สอบถามข้อมูล ซึ่งจะท�ำให้
ได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้องตรงตามความเป็นจริง เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการด�ำเนิน
โครงการต่อไป
ทั้งสององค์กรนี้ ถือว่าเป็นแบบอย่างหนึ่งของความส�ำเร็จที่มีความมุ่ง
มั่นสร้างองค์กรสุขภาวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
พนักงานในองค์กร ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของพนักงานที่เคยประสบปัญหาหนี้สิน
ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นล�ำดับ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
ส�ำหรับองค์กรทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ ง Happy Money และต้องการน�ำแนวทางนี้
ไปใช้ออกแบบกิจกรรม จะต้องมีกก็ ารส�ำรวจปัญหาแล้วต้องวิเคราะห์สาเหตุให้ได้กอ่ น
จึงค่อยออกแบบกิจกรรม Happy Money ซึง่ ในทางปฏิบตั อิ าจจะมีปญั หาหลายอย่าง
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Happy Money
หนึ่งความสุขสำ�คัญขององค์กร

ทีต่ อ้ งเผชิญ ไม่วา่ จะเป็นปัญหาเรือ่ งความร่วมมือ ปัญหาเรือ่ งความเห็นแก่ตวั ของ
พนักงาน ปัญหาเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ ปัญหาเรื่องการขาดความต่อเนื่องของ
กิจกรรม สิง่ เหล่านีย้ งั เป็นปัญหาทีต่ อ้ งปรับแก้ไปตามโอกาสและเวลาทีเ่ หมาะสม
ส่วนแนวทางที่จะสร้างความยั่งยืนได้นั้น ผู้เขียนเห็นว่า นอกจากการแก้ปัญหา
ในรูปของตัวเงินและสวัสดิการแล้วควรต้องมุ่งเน้นการแก้ปัญหาระยะยาว โดย
การให้ความรู้ หรือควรจัดตั้งศูนย์ให้ค�ำปรึกษาปัญหาการบริหารหนี้สิน รวมทั้ง
ต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพือ่ ให้พนักงานได้หา่ งไกลจากอบายมุขและยาเสพติด
ควบคูไ่ ปกับการปลูกฝังค่านิยมการออม มีการท�ำบัญชีครัวเรือนเพือ่ ทีจ่ ะสามารถ
ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการติดตามปัญหาหนี้สิน
ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากทีอ่ งค์กรได้เป็นฝ่ายให้พนักงานแล้ว องค์กรก็ตอ้ งปลูกฝัง
ให้พนักงานได้เป็นฝ่ายให้ดว้ ย ไม่วา่ จะเป็นการให้แก่ตนเอง เช่น เรือ่ งระเบียบวินยั
รู้จักปรับพฤติกรรมตนเองในเรื่องการใช้จ่าย การบริหารจัดการเงินที่หามาได้
การออมเงิน เป็นต้น เมือ่ เป็นเช่นนีค้ ณ
ุ ภาพชีวติ ของพนักงานก็จะดีขนึ้ หลังจากนี้
ก็ปลูกฝังให้เขารู้จักให้ผู้อื่น ซึ่งจะเป็นการยกระดับการให้ที่สูงขึ้น เป็นการให้ที่
ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน และท�ำให้ทั้งผู้ให้ และผู้รับ มีความสุข รู้สึกว่าตนเอง
มีคุณค่ากับสังคม เกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง ถ้าองค์กรใดก็ตามสามารถปลูกฝัง
ความรูส้ กึ ลักษณะนี้ให้เกิดขึ้นในจิตใจของพนักงานได้ การจะท�ำการใด ๆ ก็ตาม
จะได้รับความร่วมมือจากพนักงานในทุกระดับและประสบความส�ำเร็จตลอดไป
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