
เกร็ดน่ารู้ด้านการลงทุน
 โดย ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน กสจ.

งานทะเบียนสมาชิก กสจ.

ปีนี้ใครเกษียณบ้าง...ยกมือขึ้น!!!!!
“คนเราถ้าพอใจในความต้องการ มีความโลภน้อย เมื่อมีความ 
โลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าท�าอะไร
ต้องพอเพยีง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สดุโต่ง ไม่โลภอย่างมาก 
คนเราก็อยู่เป็นสุข”
	 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช	 เน่ืองในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา	 เม่ือวันท่ี	 4	 ธันวาคม	 2541	 ท่ีแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของ 
พ่อหลวงของประชาชนชาวไทยในวิสัยทัศน์การมองภาพการลงทุน	 หรือการท�ากิจการ
งานใดๆ	ได้อย่างทะลปุรุโปร่ง	ว่าควรต้องด�าเนินไปอย่างมีความพอดีและเป็นไปตามหลกั
ของเศรษฐกิจพอเพียง
 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 (Suficiency	 Economy)	 เป็นปรัชญาท่ีพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดชทรงมีพระราชด�ารัสช้ีแนะแนวทางการด�าเนิน
ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด	เป็นการช้ีแนะแนวการด�ารงอยูแ่ละปฏบัิติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ	ต้ังแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับรัฐบาล	ท้ังในการพฒันาและ
บริหารประเทศให้ด�าเนินไปในทางสายกลาง	 โดยค�านึงถึงความพอประมาณ	 ความมี
เหตุผล	 การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว	 ตลอดจนต้องต้ังม่ันบนเงื่อนไขการใช้ความรู้และ
คุณธรรม	ประกอบการวางแผน	การตัดสินใจ	และการกระท�า
	 แนวทางการใช้ชีวิตภายใต้เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวทางพระราชด�าริต้องเร่ิมจาก
ตนเอง	 โดยเร่ิมจากใจท่ีรู้จักพอ	 จุดมุ่งหมายเพ่ือให้สามารถพึ่งตนเองได้	 พ้นจากความ
ยากจน	พอมีพอกนิและมีสมัมาอาชีพ	มีชีวิตเรียบง่าย	ประหยดั	ไม่ฟุง้เฟ้อ	ฟุม่เฟือย	และ
ยึดทางสายกลาง	รู้จักพอ	พอดี	และพอใจ
	 ในระดับเศรษฐกิจของประเทศ	 ได้มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอยู่หลายโครงการอย่างต่อเน่ือง	 จากการพัฒนากรอบแนว
ความคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยมีวัตถุประสงค ์

เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ทรรศนะและสังเคราะห์องค์ความรู้ของความพออยู่พอกิน
	 ส�าหรับเรื่องการลงทุน	ผู้ลงทุนสามารถที่จะใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ประยุกต์
ให้เข้ากับการลงทุนได้อย่างไม่ยากเยน็	และหากหม่ันปฏบัิติด้วยความเพยีรพยายามแล้ว	
ผลตอบแทนท่ีได้จะท�าให้ผูล้งทุนสามารถด�ารงอยูไ่ด้อย่างม่ันคงและยัง่ยนื	ภายใต้กระแส	
โลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
 1.	ความพอประมาณ	หมายถึง	ผูล้งทุนจะต้องมีความพอดี	ลงทุนเหมาะสม
กบัความเส่ียงท่ีนักลงทุนรับได้	และมีความคาดหวังกบัผลตอบแทนท่ีพอเพยีง	ซึง่ไม่น้อย
เกินไปและไม่มากเกินไป	รู้จักขายเมื่อได้ก�าไรถึงระดับที่ตั้งไว้	ไม่โลภ
 2.	ความมีเหตุผล	 หมายถึง	 การตัดสินใจลงทุนแต่ละคร้ัง	 ต้องอยู่ในระดับ
ความพอเพียงและมีเหตุผล	โดยควรพิจารณาจากเหตุปัจจัยในการวิเคราะห์หลักทรัพย์	
ท้ังการดูพื้นฐานของหลักทรัพย์น้ันๆ	 ตลอดจนค�านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการ
ลงทุนอย่างรอบคอบ	และมีการติดตามพอร์ตการลงทุนอย่างสม�่าเสมอ

	 3.	การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ในตัว	 หมายถึง	
การท่ีผูล้งทุนต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุน	
โดยเฉพาะปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้	เช่น	การเมือง	
การเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบ้ียและค่าเงิน	อีกท้ัง
นักลงทุนควรค�านึงถึงสถานการณ์ต่างๆ	 ท้ังปัจจัย 

ทางเศรษฐกิจ	 อุตสาหกรรม	 และบริษัทหลักทรัพย์ 
ท่ีลงทุน	และควรกระจายการลงทุน	เพือ่ลดความเส่ียง
โดยรวมลง

	 นอกจากน้ัน	 การตัดสินใจลงทุนและด�าเนิน
กิจกรรมการลงทุนต่างๆ	 ให้อยู่ในระดับเพียงพอนั้น	
ต้องอาศัยเงื่อนไข	 ท้ังความรู้และคุณธรรมประกอบ
ควบคู ่กันไปกับการใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง	 
กล่าวคือ
 H เงือ่นไขความรู	้ผูล้งทุนจะต้องมีความรอบรู้
ในด้านการลงทุน	มีความรอบคอบท่ีจะน�าความรู้การ
ลงทุนเหล่าน้ันมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน	 เพ่ือ
ประกอบการวางแผนการลงทุน	และความระมัดระวัง
ในขั้นตอนการซื้อขาย
 H เง่ือนไขคุณธรรม	 เป็นจริยธรรมการลงทุน	
ท่ีต้องเสริมสร้างให้กบัจิตส�านึกของผูล้งทุน	ด้วยความ
ตระหนักในคุณธรรม	 มีความซื่อสัตย์สุจริต	 ลงทุน 

อย่างถูกต้องตามเงื่อนไข	 และใช้สติปัญญาในการ
ลงทุนอยู่เสมอ
	 สดุท้ายน้ี	การเดนิตามรอยของพ่อ ด้วยการลงทนุ 
แบบปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงน้ัน ต้องเริม่จากตนเอง 
โดยเริม่จากใจทีรู่จ้กัพอเสยีก่อน แล้วความม่ังคัง่จะ
เป็นผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้อย่างยั่งยืน

ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน
ที่มา : www.settrade.com

โดย	บลจ.เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)

ท�ำไมเรำจึง     ตกเป็นเหยื่อ
แชร์ลูกโซ่

  
แล้วฤดูกาลที่สมาชิกจะเกษียณอายุราชการ ในปี 2560 ก็มาถึง 
ปีน้ีมีลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการท่ีเป็นสมาชิก กสจ. 
เกษียณอายรุาชการถึง 6,297 ราย สมาชิกทกุท่านสามารถตรวจ

สอบรายช่ือผู้เกษียณได้ทางเว็บไซต์ ของ กสจ. (www.gpef.or.th) ส�าหรับ 
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานน้ัน ทางนายทะเบยีน (บลจ. กรงุไทย) ได้ส่งจดหมายพร้อม
รายละเอียดข้อมูลสมาชิกเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
 หลงัจากท่านสมาชิกตรวจสอบรายช่ือแล้ว เรามาเตรียมความพร้อมกัน
ก่อนว่า ท่านสมาชิกต้องตระเตรยีมเอกสารอะไรบ้าง ในการขอรบัเงนิ กสจ.คนื 
โดยต้องด�าเนินการดังนี้
 1. ดาวน์โหลดแบบขอรับเงินกองทุน “กสจ. 004/1” ที่ www.gpef.
or.th
 2. ส�าเนาค�าสัง่/ประกาศเกษยีณ โดยเจ้าหน้าทีห่น่วยงานลงนามรบัรอง
ส�าเนาถูกต้องตัวจริง
 3. ส�าเนาบตัรประชาชน และส�าเนาสมุดบญัชีเงนิฝากธนาคาร สมาชิก
ลงนามรบัรองส�าเนาถูกต้อง และถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีรายช่ือท่านสมาชิก อาจ
เป็นไปได้ว่าข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง ให้ด�าเนินการดังนี้
 4. กรอกแบบค�าขอเปลีย่นแปลงข้อมูลสมาชิก “กสจ. 002” พร้อมแนบ 
เอกสารหลกัฐานทีร่ะบวุนั เดอืน ปีเกิดทีถู่กต้อง เช่น ส�าเนาสตูบิตัร ส�าเนาบัตร
ประชาชน เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง

 5. หน่วยงานต้องน�าส่งเงินงวดเดือนกันยายน 
60 พร้อมรายละเอยีดข้อมูลสมาชิก สมาชิกอยากทราบ
ว่าก่อนทีจ่ะรบัเงนิเกษียณ สมาชิกมีเงนิในกองทนุ กสจ.
อยู่เท่าไร วิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ง่ายที่สุดคือ
 u รายงานรายตัวสรุปยอดเงินกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ (Statement of Account) ท่ีทางนาย
ทะเบียนจัดส่งให้ล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 60 นี้ (ใน
รายงานดังกล่าวจะมีระบุ User Name และ Pass-
word ให้อยู่ที่มุมซ้ายมือด้านล่าง)

 เข้าเว็บไซต์ www.ktam.co.th (โดยใช้ User 
Name และ Password ของท่านสมาชิกแต่ละคน)
 u ตรวจสอบผ่านโทรศัพท์มือถือ ระบบ SMS 
Two Way
โดยวิธีการ 1. สมาชิกพิมพ์ User Name/Password 
ส่งมาตามเบอร์ที่ให้บริการ 4694100 
    2. ระบบจะส่ง SMS แจ้งยอดเงนิกองทนุไป
ที่โทรศัพท์ของท่าน
 u ตรวจสอบผ่านโทรศัพท์มือถือในรูปแบบ 
Mobile Application รองรบัท้ังระบบ Android และ 
ระบบ IOS 
 หมายเหตุ : โดย 2 วิธีหลังนั้น สมาชิกจะต้องใช้

รหัสผูใ้ช้งาน User Name และรหสัผ่านเฉพาะบคุคล 
Password 

 กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลเงินกองทุนของตัวท่าน
เองแล้ว พบว่า ยอดเงินของท่านไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
หรอืส�านักงาน กสจ. หรอืนายทะเบยีนกองทนุ 
(บลจ. กรุงไทย) เพื่อหาสาเหตุ พร้อมจัดส่ง

เอกสารหลักฐานมาเพื่อพิสูจน์สิทธิ และ
ปรับปรุงยอดเงินให้เป็นปัจจุบันต่อไป

โดย	บลจ.กรุงไทย

	 บัตรเครดิตถือเป็นไอเท็มยอดฮิตที่ทุกคนจะมีในกระเป๋าสตางค์	เพราะเวลาไปชอปปิง
ท่ีไหนกส็ามารถหยบิออกมาใช้ได้ตลอดเวลา	ด้วยความท่ีรดูง่าย	จ่ายไว	บางคนกเ็ลยไม่สนใจ
วางแผนการใช้จ่ายบัตรเครดิตกนัสกัเท่าไร	ท�าให้พอถึงก�าหนดจ่ายเงนิแล้วกไ็ม่มีเงนิไปจ่าย
แบบเต็มจ�านวน	แถมยงัมีความเข้าใจผดิๆ	เกีย่วกบัผลลพัธ์ท่ีตามมาหลงัจากรูดบัตรแล้วจ่าย
ไม่เต็มอีกด้วย	ซึ่งเรื่องที่เราต้องรู้หากคิดจะจ่ายบัตรไม่เต็มมีอะไรบ้าง
 1. ถูกคิดดอกเบี้ยทันทีตั้งแต่วันที่เราซื้อของ
		 เรือ่งน้ีหลายคนชอบคิดไปเองว่า	หากเรารดูบัตรแล้วจ่ายไม่เต็มจะถูกคิดดอกเบ้ียต้ังแต่
วันท่ีเราค้างจ่ายบัตรเครดิต	คือค้างจ่ายวันไหนกจ็ะถูกคิดดอกเบีย้ต้ังแต่วันนัน้เป็นต้นมา	แต่
จริงๆ	แล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะ	เพราะเราจะถูกคิดดอกเบี้ยสูงสุด	20%	ต่อปีทันที	ตั้งแต่วันที่
เราซื้อของ	หรือวันที่สถาบันผู้ออกบัตรจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการแทนเราไปก่อน	และคิด
เป็นรายวันจนกว่าเราจะช�าระหนี้หมดด้วย	เช่น	
	 ถ้าเราไปชอปปิงเมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2560	โดยรูดบัตรไป	50,000	บาท	พอถึงวัน
ครบก�าหนดช�าระคือวันที่	20	มีนาคม	2560	แล้วไม่มีเงินไปจ่ายแบบเต็มจ�านวน	จึงจ่ายไป
เพยีง	30,000	บาทเท่านัน้	ดังนัน้เราจะถูกคิดดอกเบีย้ทันทีต้ังแต่วนัท่ีรดูบัตร	(8	กมุภาพันธ์	
2560)	ไม่ใช่วันที่เราเริ่มค้างจ่ายบัตรเครดิต	(20	มีนาคม	2560)	อย่างที่เข้าใจกัน
 2. ถูกคิดดอกเบ้ียท้ังจากยอดเงินท่ีค้างจ่ายและยอดค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบบัญชีนั้น 
	 มีอีกหลายคนเช่นกันท่ีมักเข้าใจว่า	 หากเรารูดบัตรแล้วจ่ายไม่เต็มจะถูกคิดดอกเบ้ีย
เฉพาะยอดเงินที่เราค้างจ่ายเท่านั้น	เช่น	จากตัวอย่างข้างต้น	เราค้างจ่ายอยู่	20,000	บาท	
ดังนั้นดอกเบี้ยก็ควรจะคิดจากยอด	20,000	บาทที่เรายังค้างจ่ายอยู่นี้	แต่ในความเป็นจริง	
นอกจากจะถูกคิดดอกเบ้ียจากยอดเงินท่ีค้างจ่ายแล้ว	 เรายังถูกคิดดอกเบ้ียจากยอด 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบบัญชีนั้นด้วย	
 3. หากใช้บัตรเครดิตใบเดิมไปรูดซื้อของ ยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่
จะถูกคิดดอกเบี้ยไปด้วย 

	 หลายคนคิดว่าหากเรารูดบัตรแล้วจ่ายไม่เต็ม	 ก็ยังใช้บัตรเครดิตใบเดิมไปรูดซื้อของ 
ได้อีก	โดยยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ถูกคิดดอกเบี้ยเพราะเป็นคนละส่วนกัน	แต่ไม่เคยรู้มา
ก่อนเลยว่าหากท�าแบบนั้น	ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่จะถูกคิดดอกเบี้ยไปด้วย	เพราะเรา
ได้ถูกยกเลิกระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียในรอบบัญชีถัดไปแล้วน่ันเอง	 ดังน้ันแนะน�าให้หยุด 

ใช้บัตรเครดิตใบเดมิไปก่อน	แล้วรบีหาเงนิมาช�าระหนีบั้ตรให้หมด	หลงัจากน้ันถึงจะใช้บัตร
เครดิตใบเดิมได้ตามปกติค่ะ	
	 มาถึงตรงนี้	น่าจะท�าให้ใครหลายคนได้รู้และเข้าใจแล้วว่า	หากรูดบัตรแล้วจ่ายไม่เต็ม
จะเกิดอะไรข้ึนบ้าง	 ทางท่ีดีแนะน�าว่าเม่ือรูดบัตรเครดิตไปเท่าไรให้กันเงินเท่ากับจ�านวน 

ที่รูดบัตรไปทุกครั้ง	เพื่อเตรียมจ่ายแบบเต็มจ�านวนและตรงเวลา	นอกจากจะเป็นการสร้าง
วินัยในการใช้บัตรเครดิตแล้ว	 ยังช่วยให้เราม่ันใจว่าจะมีเงินไปจ่ายแบบเต็มจ�านวนเม่ือถึง
เวลา	และไม่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายตามมาให้ต้องปวดหัวอีกด้วยล่ะค่ะโดย ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

เรื่องต้องรู้
หากคิดจะจ่ายบัตรไม่เต็ม

“เมื่อคิดจะรูดบัตรเครดิต 
ควรกันเงินส่วนหนึ่งไว้ให้
เท่ากับจ�านวนเงินที่รูดบัตร
ไปทุกคร้ังเพ่ือเตรียมจ่าย
แบบเต็มจ�านวนและตรงเวลา
ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้มีภาระ
ดอกเบ้ียจ่ายและไม่ถูกยกเลิก
ระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย
ในรอบบัญชีถัดไป”

£ $

“ตามรอยพ่อ..
การลงทุนแบบพอเพียง”

 ในสังคมปัจจุบัน เราทุกคนต่างหาโอกาส หรือวิธีการที่
ท�าให้เงินที่เรามีงอกเงย ออกดอกออกผลสะสมให้มากที่สุดเท่าที่จะ
มากได้ หลายคนเรียกความต้องการนี้ว่า “ความโลภ” ความโลภ 
ไม่ใช่ส่ิงทีผ่ดิ หากไม่ได้มากมายจนกระทัง่มันสามารถท�าร้ายตวัเรา
เองหรือผู้อื่นได้ มิจฉาชีพก็เช่นกัน มิจฉาชีพก็มีความโลภ อยากได้ 
อยากมีเงินมากๆ ดังน้ันมิจฉาชีพจะมองหาช่องทางที่เป็นจุดอ่อน 
ของคนในสังคมเพื่อหาโอกาสในการเอาเปรียบ ฉ้อโกง เพ่ือหาผล
ประโยชน์เข้ากระเป๋าตนเอง 

	 เมื่อมิจฉาชีพรู้ว่าพวกเราทุกคนต้องการมีเงินเยอะๆ	นั้นคือช่องทางที่มิจฉาชีพ
จะใช้เล่นงานเรา	 โดยผ่านสิ่งที่เรียกกันว่า	 “แชร์ลูกโซ่”	 โดยกระบวนการของแชร์
ลูกโซ่นั้น	 จะระดมเงินจากประชาชน	 ไม่ว่าจะด้วยการสมัครสมาชิก	 หรือซ้ือสินค้า	
และเกบ็ค่าสมัคร	หรือค่าสนิค้า	ในจุดนีส้ิง่ทีเ่ราจะพงึระวังตวัให้รอดพ้นจากการโดน
โกงคือ	 ให้เราต้องถามตัวเองก่อนว่าที่เราสมัครสมาชิก	 หรือที่เราซ้ือสินค้า	 เพราะ 

เราต้องการสนิค้านัน้เพราะสินค้านัน้ด	ีหรือเพราะค�าม่ันสญัญาว่าจะได้รับประโยชน์
อย่างอื่นในอนาคตที่ผู้ชักชวนสัญญาว่าจะมอบให้	ซึ่งค�ามั่นสัญญามีหลายรูปแบบ	มี
ตัง้แต่ผลตอบแทนเป็นค่าคอมมิชช่ัน	หรือแม้กระทัง่แพก็เกจทวัร์รอบโลก	ถ้าค�าตอบ
ทีเ่ราได้รับคอืเราสมัครเพราะค�าม่ันสญัญาเร่ืองผลประโยชน์ในอนาคต	พงึระวงัไว้ว่า
เราจะเป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่
	 ท�าไมหากเราสมัครเพราะค�ามั่นสัญญาเรื่องผลประโยชน์ในอนาคต	 ถึงบอกว่า
เราเข้าข่ายจะตกเป็นเหยื่อ	วิธีการคิดง่ายๆ	ผลประโยชน์หรือค�ามั่นสัญญา	ถ้ามัน
จะพอดึงดูดใจเราได้ให้ต้องเสียเงินสมัคร	 มันก็ต้องมากกว่าผล
ประโยชน์ท่ีเราจะหาได้จากทางปกติ	 โดยเราสามารถค�านวนได้
ว่าผลประโยชน์ที่เขาตกลงจะให้นั้นมากน้อยเท่าไหร่ดังนี้	

เนื้อหาข้างต้นเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ตัวอย่างที่ยกขึ้นเป็นตัวอย่างสมมติไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นใด
ศรัทธา	คุณาพิส

	 1)	 หากเขาตกลงจะจ่ายเงนิให้จากการสมัครไม่ว่าจะเรียก
ว่าอะไรโดยก�าหนดเป็นเปอร์เซ็น	เช่น	ตกลงว่าจะจ่ายดอกเบี้ย
ให้	เดือนละ	8	เปอร์เซ็นต์	เราสามารถค�านวนดังนี้
	 1	ปี	มี	12	เดอืน,	8	เปอร์เซ็นต์ต่อเดอืน	ดงันัน้ผลตอบแทน
คือปีละ	8	คูณ	12	เท่ากับ	96	เปอร์เซ็นต์ต่อปี
	 2)	 หากเขาตกลงจะจ่ายเป็นผลประโยชน์อย่างอ่ืน	เป็นต้น
ว่า	แพ็กเกจทัวร์ต่างประเทศ	ล่องเรือส�าราญ
	 เราต้องท�าการบ้านเพิ่มเล็กน้อย	กล่าวคือต้องไปหามูลค่า
ของแพ็กเกจนั้นมาค�านวน	 ว่าคิดเป็นผลตอบแทนเท่าไร	 เช่น	 
ค่าสมัคร	10,000	บาท	จะได้ไปญี่ปุ่นภายในหนึ่งเดือนหลังจาก
สมัคร	 เราต้องเช็กราคาแพ็กเกจทัวร์ญ่ีปุ่นตามโปรแกรมแบบ
เดียวกับที่เราจะได้รับ	สมมติราคาอยู่ประมาณ	17,000
	 แปลว่าต้นทุน	 10,000	 บาท	 ได้แพ็กเกจ	 17,000	 บาท	
ก�าไร	7,000	บาทต่อเดือน	(ภายใน	1	เดือน)	เท่ากับก�าไร	70	
เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน	หรือคิดเป็น	840	เปอร์เซ็นต์ต่อปี
	 เม่ือเราพอทราบแล้วว่าเขาจะให้ผลประโยชน์เราเท่าไร	 
ไม่ว่าจะเป็น	96	เปอร์เซ็นต์ต่อปี	หรือ	840	เปอร์เซ็นต์ต่อปี	ให้
เปรียบเทียบกบัดอกเบีย้	ท่ีคนดีๆ 	ปกตต้ิองจ่ายหากต้องการเงนิ
มาลงทนุ	นัน่คือ	ดอกเบ้ียเงนิกูจ้ากธนาคาร	ซ่ึงสามารถหาข้อมูล
ได้ตามสาขาธนาคาร	 หรือหน้าเว็บไซต์ของธนาคารในปัจจุบัน	

อยู่ที่	8	เปอร์เซ็นต์ต่อปี	
	 สิง่ท่ีเราต้องถามตวัเองคอื	ท�าไมคนเหล่านัน้เขาจึงยอม
จ่ายผลตอบแทนให้เรา	96	หรือ	840	เปอร์เซ็นต์ต่อปี	ทัง้ท่ี	

กู้ธนาคารเขาต้องจ่ายธนาคารแค่	8	เปอร์เซ็นต์ต่อปี	ท�าไมคน
เหล่านั้นต้องเอาเงินมาให้เราท้ังท่ีเขาสามารถกู้ธนาคารได้ถูก
กว่า	 ท�าไมคนเหล่านั้นบอกว่าธุรกิจเขาดีมากก�าไรงามแล้วไม่
เก็บไว้ท�าเอง	เอามาให้เราเพื่ออะไร	ทั้งที่ไม่ใช่ญาติกัน	(ถึงแม้
บ่อยครั้งการฉ้อโกงจะเกิดขึ้นในครอบครัว)	
	 หากเราตอบค�าถามเหล่านัน้อย่างมีเหตผุลไม่ได้	นัน่แหละ
ครับ	“ท�าไมเราจึงตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่”



วารสารข่าว	กสจ.
“ ม่ันคง ปลอดภัย ออม เงิน ไว  กั บ กสจ.”
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ติดต่อพดูคยุกบั กสจ. ได้อีก 2 ช่องทางใหม่ !!!

โดย		ฝ่ายนิติกร	กสจ.	

	 ในยุคสมัยปัจจุบัน	 2017	 ต้องยอมรับว่าพฤติกรรมของผู้บริโภค
เปลี่ยนไป	
	 อีกท้ังปัจจุบันเราอยู่ในยุคดิจิทัล	 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี	 ไม่ว่าจะ
เป็นสมาร์ทโฟน	 แท็บเล็ต	 และอินเทอร์เน็ต	 ซึ่งเป็นเหมือนส่วนประกอบ
หน่ึงในชีวิตประจ�าวัน	การซือ้ขายออนไลน์กท็�าได้ง่าย	ท้ังในการเลอืกหาซือ้
สินค้า	การศึกษาหาข้อมูลของสินค้าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเสมอ	
	 กลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน	 ส่วนใหญ่เป็นคนในกลุ่มวัยท�างานเพราะ
เป็นกลุ่มคนที่มีก�าลังซื้อเพราะอยู่ในช่วงวัยท�างานและมีรายได้ประจ�า
	 โดยผู้บริโภคในปัจจุบัน	 ก่อนจะตัดสินใจซื้ออะไร	 จะท�าการเลือก
สินค้าที่ดีที่สุด	 ไม่ว่าจะในเรื่องราคา	 โปรโมชั่นพิเศษ	 ส่วนลดร้านค้าต่างๆ	
และนอกจากน้ียังมีการเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายๆ	 แหล่งไม่ว ่า 

จะเป็นการเปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค้า	 เร่ืองของการบริการท้ังก่อน
และหลัง	 รวมท้ังในเร่ืองของโปรโมช่ัน	 ของแถม	 ส่วนลดต่างๆ	 เพื่อให้ได ้

ทางเลือกที่ดีถูกที่สุด	และรวมถึงการให้บริการหลังการขาย
	 วันนี้	 จึงอยากให้เพื่อนสมาชิก	กสจ.	ทราบเกี่ยวกับ	
พฤติกรรมผู้บริโภค	ในยุคดิจิทัล	

 สมาชิ กต ้ องร อบค อบ 

ในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า	
โดยประเทศไทยเราได้คุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภค	ได้แก	่

จังหวัดยโสธร	มุกดาหาร	อ�านาจเจริญ	อุบลราชธานี	ศรีสะเกษ	ร้อยเอ็ด	และสุรินทร	์
เมื่อวันท่ี	10	มีนาคม	2560	ณ	โรงแรม	เจ.พี.	เอ็มเมอรัลด์	จังหวัดยโสธร

จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 เมื่อวันท่ี	 20	 มกราคม	 2560	 ณ	 โรงแรมสวนหมอกค�า
รีสอร์ท	จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การประชุมใหญ่สมาชิก	กสจ.	ประจ�าปี	2559	เมื่อวันศุกร์ท่ี	24	มีนาคม	2560	
ณ	โรงแรมรามา	การ์เด้นท์	กรุงเทพฯ

จังหวัดล�าปาง	 เมื่อวันเสาร์ท่ี	 18	 และวันอาทิตย์ท่ี	 19	 กุมภาพันธ์	 2560	 
ณ	วิทยาลัยสารพัดช่างล�าปาง

จังหวัดตรัง	 เมื่อวันเสาร์ท่ี	 22	 และวันอาทิตย์ท่ี	 23	 เมษายน	 2560	 ณ	 วิทยาลัย
สารพัดช่างตรัง		

	 ทุกวันนี้เศรษฐกิจเมืองไทยของก็ราคาแพงขึ้น	 ค่าใช้จ่าย
ในชีวิตประจ�าวันย่อมเพ่ิมมากขึ้น	 วันนี้จึงอยากมาแนะน�าวิธ ี

ออมเงินที่จะท�าให้ท่านมีเงินก้อนไว้ใช้ในอนาคต	 การออมก็คือ	
รายได้เมื่อหักรายจ่ายแล้วจะมีส่วนซึ่งเหลืออยู่	ส่วนของรายได้ที่
เหลอือยู่ซึง่ไม่ได้ถกูใช้สอยออกไปนีเ้รยีกว่าเงนิออมนัน้เอง	วธิกีาร

ออมเงนินัน้มหีลายวธิ	ีเช่น	การฝากธนาคาร	ฝากประจ�า	เอาไปลงทนุในหุน้หรอืกองทนุ	 
ดังเชน่ท่านสมาชิก	กสจ.	ได้ออมเงินอยู่กบั	กสจ.	ในตอนนี	้แล้วทา่นสมาชิกทราบหรอื
ไม่ว่า	 ท่านสามารถส่งเงินสะสมเพ่ิมจากเดิม	 3%	 เพ่ิมได้ถึง	 15%	 แต่รัฐยังสมทบ 

เท่าเดิม	 3%	 ครับ	 สมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมได้ปีละ	 1	 ครั้ง	 
โดยด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี	 และจะมีผลบังคับใช้ใน 

เดือนมกราคม	ปีถดัไป หากต้องการเปลีย่นแปลงเพิม่อัตราเงินสะสมดงักล่าวท่านสมาชกิ 
ต้องตดิต่อเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ/กองการเจ้าหน้าทีท่ีส่งักัด กรอก “แบบค�าขอเปลีย่นแปลง 
อัตราเงินสะสมของสมาชิก (กสจ.009)”	 ดาวน์โหลดได้จาก	 www.gpef.or.th	 

 ห้ามทิ้ง	! ใบสเตทเมนท์แจ้งยอดเงินน�าส่ง ที่ กสจ. ได้จัด
ส่งมาพร้อมวารสารข่าว กสจ. ฉบับนี้นะครับ เพราะนอกจาก
ท่านจะได้ทราบยอดเงนิรวมทีอ่อมเงนิ	กับ	กสจ.	มาโดยตลอดแล้ว	
ท่านยังน�าใบเสร็จนี้ไปยื่นภาษีประจ�าปีได้อีกด้วย

กสจ. เปิดรับสมาชิกใหม่ ทุกวัน – เวลาราชการ 
หากลกูจ้างประจ�าท่านใดสนใจ และต้องการศกึษารายละเอยีดกองทุน 
ก่อนการตัดสินใจนั้น ท่านสามารถคลิกเข้าไปดูใน www.gpef.or.th 
หรือโทรศัพท์ 0 2168 1101-7 โทรสาร 0 2168 1108-9 

 การประชุมใหญ่สมาชิก	กสจ.	ประจ�าปี	2559	เมื่อวันศุกร์ที่	24	มีนาคม	2560	ณ	โรงแรมรามา	การ์เด้นท์	กรุงเทพฯ	มีผู้แทนสมาชิก	กสจ.	
จ�านวนกว่า	 600	 ท่าน	 เข้าร่วมฟังการรายงานผลการด�าเนินงาน	 และสิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆ	 ของกองทุนฯ	 ในรอบปีที่ผ่านมาจาก 

คณะกรรมการ	กสจ.ชุดที่	10	และบริษัทจัดการต่างๆ	ที่ดูแลงานแต่ละด้านของกองทุนฯ

เพ่ือแจ้งความประสงค์การหักเงินสะสมเพ่ิมตามอัตราที่
ท่านต้องการ	(ตั้งแต่ร้อยละ	3	ถึงร้อยละ	15	โดยต้องเป็น
ตัวเลขจ�านวนเต็ม	เม่ือรวมกนัแล้วจะต้องไม่เกนิร้อยละ	15	
ของค่าจ้าง)	สมาชิกไม่สามารถน�าส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มให้
แก่กองทุนได้โดยตรง	 ^^ 

พฤติกรรมผู้บริโภค
ในยุคดิจิทัล
 และสิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภค

 Ê สิทธิจะได้รับข่าวสารรวมทั้งค�าพรรณนา คุณภาพที ่
ถูกต้องเพียงพอกับสินค้าและการบริการ

 Ê สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าและการบริการ
 Ê สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและ 

การบริการ
 Ê สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมทางสัญญา
 Ê สทิธทิีจ่ะได้รบัความพจิารณา และชดเชยความเสยีหาย
	 แต่ผู ้บริโภคเองก็ต้องมีความรอบคอบในการเลือกซื้อ	 
ตรวจสอบสินค้า	 คุณภาพปริมาณ	 และราคา	 อาจส�ารวจสินค้า 

ชนิดเดียวกันจากหลายๆ	 ร้าน		โดยไม่เช่ือข้อความโฆษณาทันที	
แต่ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าว่าจริงตามท่ีโฆษณาไว ้

หรือไม่
 ส�าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค	 เช่น ส�านักงาน 

คณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค			
ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา	 ส�านักงานมาตรฐานการ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 และ 

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผูบ้รโิภค	
ประจ�าจังหวัด	เป็นต้น	

***ทุกท ่ านก็ทราบในสิท ธิ 
พื้ น ฐ านของผู ้ บ ริ โ ภคและ
สามารถ เ ลือกซื้ อสินค ้ า ได  ้
อย่างสบายใจ***

“ความม่ังค่ังสร้างได้ด้วยการวางแผนการลงทุน 
และท�าตามแผนท่ีวางไว้อย่างสม�่าเสมอ”

โดย	บลจ.	กสิกรไทย	จ�ากดั

 เราคงเคยได้ยินว่า อยากมัง่คัง่ ต้องลงทุน ซึง่ลงทุนอย่างไร
ให้ประสบความส�าเร็จนั้น ไม่ได้อยู่ท่ีต้องมีเงินมากๆ หรือได้ผล 
ตอบแทนสงูๆ แต่อยู่ท่ีการวางแผน โดยก่อนลงทุนควรเตรยีมตวั 
อย่างไร K-Expert มคี�าแนะน�าค่ะ

ก�าหนดเป้าหมายการลงทนุ
	 ก่อนลงทุน	ควรถามตวัเองก่อนว่า	“เป้าหมายการลงทุนคืออะไร”	หรือพดู
ง่ายๆ	ว่า	“ออมเงินเพือ่อะไร”	โดยเป้าหมายท่ีดต้ีองชัดเจน	เป็นไปได้	และมีก�าหนด
ระยะเวลา	เช่น	ตัง้เป้าหมายเกบ็เงิน	1	ล้านบาทภายใน	10	ปี	
	 การก�าหนดเป้าหมายช่วยให้ประเมินได้ว่า	 ต้องลงทุนนานแค่ไหน	 ลงทุน
ต่อเดอืนเท่าไร	 ลงทุนอย่างไร	 หรือต้องปรับเปล่ียนเป้าหมายหรือไม่	 นอกจากนี	้
หากมีหลายเป้าหมาย	ควรจัดล�าดบัความส�าคัญของเป้าหมายตามความจ�าเป็นใน
ชีวิตค่ะ
ลงทนุด้วยเงนิเหลอืหรือเงนิเยน็ 
	 เงินท่ีน�ามาลงทุนควรเป็น	“เงินเหลอื”	หรือ	“เงินเย็น”	คือ	เป็นเงินท่ีเหลอื
จากการกนัเงินส�ารองส�าหรับใช้จ่ายในยามฉกุเฉนิแล้ว	รวมถงึเป็นเงินท่ีไม่มีภาระ
ผูกพัน	หรือมีก�าหนดต้องช�าระคืนค่ะ	
	 โดยเงินส�ารองควรมีประมาณ	 6	 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน	 สามารถเกบ็
ในสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องสงู	อย่างเงินฝาก	หรือกองทุนรวมตราสารหนีร้ะยะส้ัน	
แล้วจึงน�าเงินส่วนท่ีเหลือมาลงทุน
ท�าความรู้จกัตัวเอง
	 การตดัสินใจว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใด	 จ�าเป็นต้องท�าความรู้จัก
ตวัเองว่า	“ยอมรับความเส่ียง”	ได้แค่ไหน	เพราะสินทรัพย์ลงทุนมีหลายประเภท	
ซ่ึงมีผลตอบแทน	 และความเส่ียง	 หรือโอกาสขาดทุนท่ีแตกต่างกนั	 จะได้เลอืก
สินทรัพย์ลงทุนได้เหมาะสม
	 เช่น	วัยเร่ิมต้นท�างานหรือวัยหนุม่สาว	ถอืเป็นช่วงวัยท่ีรับความเส่ียงได้สูง	
สามารถลงทุนในสินทรัพย์เส่ียง	 อย่างหุ้น	 กองทุนรวมหุ้น	 เพื่อโอกาสรับผล
ตอบแทนท่ีสูงข้ึนได้	 อย่างไรก็ตาม	 ถ้าไม่อยากเส่ียงหรือขาดทุนจากการลงทุน 

มากนกั	 โดยยอมรับผลตอบแทนทีไ่ม่สูงมากได้	 กจ็ะเหมาะกบั
สินทรัพย์ท่ีมีความเสีย่งต�า่	 อย่างพนัธบตัร	 หุน้กู	้ กองทนุรวม
ตราสารหนี	้มากกว่านัน่เองค่ะ
ศกึษาสนิทรัพย์ท่ีจะลงทนุ
	 เม่ือรู้แล้วว่าตัวเองสนใจลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใด	
ควร	 “ศึกษาหาข้อมูล”	 ทั้งผลตอบแทน	 ความเสี่ยง	 วิธีการ 

ซ้ือขาย	
	 เช่น	 สนใจกองทุนรวม	 ก็ควรอ่านหนังสือช้ีชวนเพื่อ 

ศึกษาว่ามีนโยบายการลงทุนอย่างไร	 มีความเสี่ยงมากน้อย 

แค่ไหน	ตรงกับระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้หรือไม่
มุ่งม่ันกับการลงทนุให้ส�าเร็จ 

	 ส่ิงส�าคัญท่ีผู้ลงทุนควรมีตดิตัว	คือ	“ความมุ่งม่ันตัง้ใจ”	
แม้ว่าแผนการลงทุนท่ีวางแผนไว้จะดเีพยีงใด	แต่หากขาดความ
ตัง้ใจ	ขาดวินยั	และขาดความอดทนในการออมการลงทนุแล้ว	
การไปถงึเป้าหมายท่ีตัง้ไว้คงเป็นไปได้ยากค่ะ	
	 เพราะฉะนัน้	 เม่ือตัง้เป้าหมายการเงินให้ตวัเองได้แล้ว	
รีบลงมือท�าตามแผน	 อย่าผัดวันประกันพรุ่ง	 จนไปไม่ถึง 
เป้าหมายนะคะ
	 นอกจากนี	้ เม่ือเร่ิมลงทุนแล้ว	ควรมีการ	“ประเมินผล
การลงทุนอย่างสม�า่เสมอ”	เช่น	ทุก	6	เดอืน	หรือ	12	เดอืน	หรือ
มีเหตกุารณ์ส�าคัญทีอ่าจกระทบกบัแผนการลงทุน	 เช่น	 ภาวะ
ตลาดหุ้นผันผวน	 หรือการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	 เพื่อ
ปรับปรุงแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน	 

ดังนั้น	 เม่ือรู้แล้วว่าการเป็นนักลงทุนต้องท�า
อย่างไรบ้าง	 อย่าลืมท�าตามค�าแนะน�าอย่าง

ต่อเน่ืองเพือ่ความม่ังค่ังในชีวิตค่ะ

จังหวัดสระแก้ว	นครนายก	ปราจีนบุรี	และฉะเชิงเทรา	เมื่อวันท่ี	19	พฤษภาคม	2560		
ณ	โรงแรมอินโดจีน	อรัญประเทศ	จังหวัดสระแก้ว

โครงการจัดฝึีกอบรมเพื่อพัฒนา  
    สมาชิก กสจ.

โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์สัญจร 
   พบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ.กิจกรรม

กสจ. 


