
เกร็ดน่ารู้ด้านการลงทุน
 โดย ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน กสจ.  ในภาวะที ่ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ต� ่าสุดเป็นประวัติการณ์ โดย

ดอกเบี ้ยเงินฝากประจ�า 1 ปี ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 4 แห่ง ย้อนหลังในช่วง 
2 ปีที ่ผ่านมา ล้วนเป็นอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากที ่ไม ่เต็มบาททั ้งนั ้น (ไม่ถึง 
ร้อยละ 1) 

งานทะเบียนสมาชิก กสจ.งานทะเบียนสมาชิก กสจ.

“การออมเพิ่มเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ในวันนี้ !  
เพื่อความมั่งมีในวันหน้า”

รูย้ัง.. ธนบัตรชำ รุด
   มีค่านะ อย่าทิ้ง !!

 หลายคนอาจจะเข้าใจว่า เมื่อธนบัตรช�ารุด ไม่ว่าจะเป็นธนบัตรขาด, ธนบัตรเก่าจนเปื่อย หรือว่าเปรอะ

เปื้อน บ้างก็สีซีดจาง เนื่องด้วยสาเหตุต่าง ๆ อาทิ แมลง มด หนู ปลวกกัดแทะ จนไม่สามารถน�ามาใช้งาน

ได้ตามปกติ เนื่องจากพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 มาตรา 18 ระบุไว้ว่า... “ธนบัตรช�ารุด 

ไม่เป็นเงินที่ช�าระหนี้ได้ตามกฎหมาย”  แต่สามารถน�ามาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรใหม่ได้

เฟด (Fed) คือใคร??
	 เฟดคอื	ธนาคารกลางสหรฐัฯ	(ดแูล้วเหมอืนธนาคารแห่งประเทศไทยของเรา)	เปิดด�าเนนิการในวนัที	่16	พ.ย.	2457	

ผู้ถือหุ้นของเฟดคือ	สถาบันภายในประเทศ	(ไม่ใช่หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง)

	 เฟดสามารถปล่อยสินเชื่อให้หน่วยงานใดก็ได้	 ทั้งในและนอกประเทศ	 ไม่จ�ากัดจ�านวน	 ไม่ต้องตรวจสอบประวัต ิ

การเงินย้อนหลัง	หรือมีผู้ค�้าประกัน	ซึ่งสถาบันการเงินที่เฟดปล่อยสินเชื่อมากที่สุด	5	อันดับแรกคือ	ซิตี้กรุ๊ป,	มอร์แกน

แบบไหน..เข้าข่าย ธนบัตรช�ารุด
 ธนบตัรครึง่ฉบบั	คอื	ธนบตัรที่ถกูแยกตรงกลางหรอืใกล้กบักลางเป็นสองส่วนตามยืนเท่านั้น	

ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนแต่ละครึ่งฉบับได้ครึ่งราคาของราคาเต็ม

  ธนบัตรต่อท่อนผิด	 คือ	 ธนบัตรซึ่งมีส่วนของธนบัตรฉบับอื่นมาต่อเข้าเป็นฉบับเดียวกัน	 

ซึ่งถ้าไม่เกินสองท่อน	 แต่ละท่อนเป็นธนบัตรแบบและชนิดราคาเดียวกัน	 ให้รับแลกเปลี่ยน 

เต็มราคา

   ธนบัตรขาดวิ่น	คือ	ธนบัตรซึ่งมีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดหายไป	หากส่วนที่เหลือมีอยู่มากกว่า

ครึ่งฉบับ	สามารถแลกเปลี่ยนเต็มราคา

  ธนบัตรลบเลือน คือ	 ธนบัตรที่มีเหตุท�าให้อ่านข้อความหรือตัวเลขไม่ได้ความ	 ซึ่งหาก 

การลบเลือนนั้น	ไม่ถึงท�าให้ไม่รู้ได้ว่าเป็นธนบัตรแท้จริง	สามารถแลกเปลี่ยนได้เต็มราคา

 

วิธีแลกเปลี่ยนธนบัตรช�ารุด
สามารถท�าได้	2	กรณี

กรณีที่ 1	เขียนค�าร้องขอแลกเปลี่ยน

	 ได้แก่	ธนบัตรช�ารุดครึ่งฉบับ	ธนบัตรต่อ

ท่อนผิด	 และธนบัตรขาดวิ่นที่มีเนือ้น้อยกว่า 

3  ใน 5 ส่วน ต้องเขียนค�าร้องขอแลกเปลี่ยน

ตามแบบที่ก�าหนดพร้อมแนบธนบัตรช�ารุด 

ยืน่ต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อน�าส่งให้	 ธปท.	

พจิารณาค่าแลกเปลี่ยน	โดย	ธปท.	จะโอนเงนิ

ค่าแลกเปลี่ยนเข้าบัญชอีอมทรพัย์	หรอืส่งทาง

ไปรษณีย์ธนาณัติให้กับผู้ขอแลกตามที่ระบุไว้

ในค�าร้องขอแลกเปลี่ยนธนบัตรช�ารุด

	 ส�าหรับธนบัตรช�ารุดที่ถูกไฟไหม้เกรียม	

ถกูสตัว์หรอืแมลงกดัแทะ	หรอืเป่ือยตดิกนัเป็น

ปึกเป็นจ�านวนมาก	ซึ่งอาจได้รบัความเสยีหาย

ระหว่างจดัส่ง	ผูข้อแลกต้องน�าธนบตัรไปแสดง

ต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อออกหลักฐานการ

ติดต ่อก ่อนน�ามาขอแลกที ่สายออกบัตร

ธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย

กรณีที่ 2	แลกเปลี่ยนได้ทันที

	 ได้แก่	ธนบตัรช�ารดุทีม่เีนื้อธนบตัรเหลอื

อยู่เกนิ 3 ใน 5 ส่วน	ผูข้อแลกสามารถย่ืนและ

รับเงินค่าแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาหน้าธนบัตร

 ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้แม้ต�าราการ
ลงทุนจะสอนให้นักลงทุนต้องรู้จักกระจายความเสี่ยง	

หรืออาจจะเลือกลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินในเหมาะสม 
กับแต่ละช่วงของวัฏจักรเศรษฐกิจ	 แต่ความเป็นจริงคือคนไทย 

ส่วนใหญ่ยังคุ้นเคยกับการฝากเงินในธนาคารเป็นหลัก

	 ฉะนั้นในช่วงเวลาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไม่เต็มบาทเช่นนี	้ คนที่เคยนอนกิน
ดอกเบี้ยเงนิฝาก	แทบมรีายได้ไม่พอจบัจ่าย	ด้วยเหตนุี้แล้วผูอ้อมเงนิหลายคนจงึหนั
หาทางเลือกใหม่ในการออมเงินที่ได้อัตราผลตอบแทนสูงกว่า

	 ทางเลือกหนึ่งที่ดูเหมือนจะได้รับความนิยมในช่วงเวลา	 2	 ปีที่ผ่านมา	 คือ 
การลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน	 หรือกองทุนรวมหุ้นกู้เอกชน	 ด้วยอัตราผลตอบแทน
ของหุ้นกู้เอกชนนั้นสูงกว่าการฝากเงนิค่อนข้างมากท�าให้ล่อตาล่อใจบรรดาผูอ้อมเงนิ	
แม้จะรู้ว่าการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนนั้นมีความเสี่ยงก็ตาม

	 การผิดนัดช�าระหนี้	 (Default)	 เป็นความเสี่ยงส�าคัญ	 เพราะในอดีตที่ผ่านมา
เหตุการณ์การผิดนัดช�าระหนี้ในหุ้นกู้เอกชนก็มีปรากฏขึ้นให้เห็นบ้าง	เช่น	กรณีของ	
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	 (TSFC)	 ที่เดิมทีได้อันดับความน่าเชื่อถือ	
(Rating)	 สูงถึงระดับ	 A	 จู่ๆ	 ก็กลายเป็นหุ้นกู้ผิดนัดช�าระหนี้ในพริบตาด้วยผลพวง
ของ	Hamburger	Crisis	หรือจะเป็นกรณีหุ้นกู้บริษัทปิคนิคแก๊ส	 แอนด์	 เคมิคัลส์	
(PICNIC)	ที่เคยประสบปัญหาการผดินดัช�าระหนี้เช่นกนัที่เคยสร้างปัญหาสั่นสะเทอืน
วงการกองทุนรวม	เป็นต้น

	 สิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนก็เหมือนกับนักลงทุนไปเป็น 
เจ้าหนี้ของบริษัทเหล่านั้น	 ฉะนั้น	 การจะปล่อยกู้ให้ใครสักคนเราควรจะเพิ่มความ
ระมดัระวงัถงึความสามารถในการช�าระหนี้ของผูอ้อกหุน้	อย่าประมาทว่าบรษัิทท่ีมี
ประวติัดี	ที่เราคุน้เคยกัน	หรอืมี	Rating	อนัดับสงูๆ	จะไม่มีความเสี่ยงที่จะเกดิปัญหา
การผิดนัดช�าระหนี้	เพราะปัญหาเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ	

นิชฌานี ฉันทศาสตร์ CFP K-Expert

ฝ่ายวางแผนและให้ค�าปรึกษาลูกค้าบุคคล	ธนาคารกสิกรไทย

	 ท้ายที ่สุด	 ทุกอย่างที ่กล่าวมาข้างต้นอาจเป็นเพียงการยกแม่น� ้าทั ้งห้า	
มาประกอบเท่านั ้น	 เพราะความเป็นจริงแล้วเหตุผลหลักที ่ต้องค�านึงถึง	 ก็คือ		
การวางแผนการเงินไม่ได้เป็นการท�าเพือ่ใครอืน่เลย	แต่เป็นการท�าเพือ่ตัวเรา	และ
คนทีเ่รารักนัน่เอง	หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาวางแผนเพิ่มเติมสามารถ
ปรึกษากับ	K-Expert	ธนาคารกสิกรไทย	ได้ที่	K-Expert@kasikornbank.com		
 

เหตุผลดีๆ ที่เราควรวางแผนการเงิน   

	 การวางแผนการเงินไม่ได้ยากอย่างที่คิด	แต่หลายคนก็ยังไม่สามารถวางแผนการเงิน	และท�าตามแผนให้ส�าเร็จได้	โดยมีเหตุผล
มากมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน	 แต่เชือ่ไหมว่า	 ศัตรูตัวร้ายของการวางแผนการเงินก็คือ	 ตัวเรานั่นเอง		
ถ้าเรายังคงไม่เห็นความส�าคัญ	การเริ่มต้นก็คงเกิดขึ้นไม่ได้	ลองมาดูว่า	มีเหตุผลอะไรที่จะจูงใจตัวเองให้เริ ่มต้นลงมือท�าได้บ้าง

“เริ่มต้นวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้ 
เพื่อรองรับความไม่แน่นอน
และการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ซึ่งจะช่วย
ให้ชีวิตของเราด�าเนินได้อย่างราบรื่น” – K-Expert

	 เหตุผลที่สองก็คือ ราคาข้าวของ

ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นทุกปี	หรือถ้าใช้ภาษา

สวยๆ	 หน่อยก็คือ	 อัตราเงินเฟ้อ	

นั ่นเอง	 ไม่ว่าจะเป็นราคาอาหาร	 

ค่าเดินทาง	 หรือค่ารักษาพยาบาล 

ที่ปรับขึ้น	 ล้วนส่งผลกระทบต่อ 

ค่าครองชีพของเราให้สูงขึ้นตามไป

ด้วย	บางคนอาจรูส้กึว่าค่าครองชพี

สู งขึ ้นมากกว ่า เงินเดือนหรือ 

รายได้ท่ีเพิ่มขึ้นเสยีอกี	เราจงึต้อง

มีการวางแผนการลงทุน	 เช่น	 

การลงทุนในกองทุนรวม	เพื่อให้

เงินออมของเราสามารถชนะ

เงินเฟ้อได้ในระยะยาว

	 เหตุผลแรกก็คือ	 ความไม ่

แน่นอนเกิดขึ ้นได้เสมอในชีวิต 

การเตรียมความพร้อมทางการเงนิก็

เปรียบเสมอืนการฟิตซ้อมร่างกายให้

แข็งแรงพอที่จะรับมือกับเรื่องที่นอก

เหนือความคาดหมาย	ยิ่งร่างกายเรา

แข็งแรงมากเท่าไร	 ก็มีภูมิคุ้มกันเป็น

เกราะป้องกันอันแข็งแกร่งมากขึ ้น

เท่านั้น	ฉะนั้น	เราจึงต้องวางแผนการ

เงินให้มีเงินส�ารองสัก	 6	 เท่าของ 

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน	 และมีทุนประกัน

ส�าหรับบรรเทาเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

ให้เพียงพออย่างน้อย	3	เท่าของรายได้

ต่อปี	เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ

 		 เหตุผลที ่สามก็ คือ	 รูปแบบ

ความต้องการใช้เงินหรือเป้าหมาย

ทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิต	 ซึ่ง 

คนเรามีความต้องการที่แตกต่างกัน	

ดงันั้น	เพื่อให้แผนทางการเงนิสอดคล้อง	

ไปกับทุกช่วงจังหวะชีวิต	 เราจึงควรมี

การวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื ่อรองรับ

ความต้องการต่างๆ	ที่จะตามมา	ไม่ว่า

จะเป็นวัยเริ ่มท�างานทีต่ ้องบริหาร

จดัการค่าใช้จ่ายและเงนิออม	หรอือาจ

ต้องการเงินเก็บสักก้อนเพื่อซื้อรถยนต์

หรือซื้อบ้าน	วัยก�าลังสร้างครอบครัวที่

ต ้องวางแผนเก็บเงินไว้เป็นทุนการ

ศึกษาส�าหรับลูกน้อย	 หรือวัยก่อน

เกษียณทีต่ ้องให้ความส�าคัญกับชีวิต

และสุขภาพภายหลังเกษียณ	 ด้วยการ

วางแผนเกษียณอาย	ุ และตั้งเป้าหมาย

การออกก�าลังกายอย่างสม�า่เสมอตั้งแต่

ตอนที่อายุยังน้อย

	 	 เหตุผลที ่สี ่ที ่หนีไม่พ้น	 

มาจากวิทยาการทางการ

แพทย์ที่ก้าวหน้า ท�าให้คน

ส่วนใหญ่มีอายยุนืยาวขึน้	

ประกอบกับสภาวะสังคม 

ที่มกีารเปลี่ยนแปลงไป	จาก

ครอบครัวขยายกลายเป็น

ครอบครัวขนาดเล็ก	 ความ

คาดหวังที่จะให้ลูกหลานมา

อุปการะเลี้ยงดอูาจเป็นไปได้

ยากขึ้น	 การเตรียมพร้อม

รบัมอืกบัค่าใช้จ่ายในวยัเกษยีณ	

ให ้เพียงพอตลอดรอดฝั ่ง 

ด้วยตัวเราเอง	 จึงทวีความ

ส�าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ	

มาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรใหม่ได้มาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรใหม่ได้มาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรใหม่ได้มาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรใหม่ได้มาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรใหม่ได้มาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรใหม่ได้

โดย	บลจ.เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)
จริยา	พิมลไพบูลย์	Chariya_p@mfcfund.com,	ฝ่ายตราสารหนี้

ใส่ใจสกันดิ ก่อนจะคิดลงทุนหุ้นกู้เอกชน

	 ฉะนัน้	สิง่ส�าคญั	นกัลงทนุควรศกึษาแนวโน้มเครดติ
ของหุ้นกู้เอกชน	โดยข้อมูลเหล่านี้เราอาจใช้	 INTERNET	
ในการช่วยค้นหาข้อมูล	 หรืออาจจะเลือกใช้บริการของ	
TRIS	RATING	ซึ่งให้บริการวิเคราะห์และประเมินสถานะ
ความน่าเชื ่อถือของตราสารหนี้	 สกุลเงินบาท	 โดยท่ี	 
นักลงทุนสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลแนวโน้มเครดิต 
ผ่าน	 เว็บไซต์	 http://www.trisrating.com/en/rat-
ing_information/rating_list.html

 สุดท้ายนี้สิ ่งที่อยากฝากถึงนักลงทุนว่า	 “อย่าลืม
เสมอว่า	 การลงทุนมีความเสี่ยง	 ผู้ลงทุนควรศึกษา

ข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน”

 รู้หรือยังพวกเรา !!!	ตอนนี้	กสจ.	 เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถออมเงิน
เพิ่มได้	โดยเลือกหักเงินสะสมได้มากกว่านายจ้างแล้วนะ	

	 หลงัจากที	่ พ.ร.บ.กองทนุส�ารองเลีย้งชีพส�าหรับลูกจ้าง	 พ.ศ.	 2530	 
ใช้กนัอยู่มีการปรบัปรงุและประกาศใช้มาใหม่เม่ือ	 9	พฤศจกิายน	 2558	 เพราะว่า
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีความกังวลว่า	 สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยจะมี
ปัญหาเพิม่มากขึน้	 การทีป่ระเทศไทยก�าลงัเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุโดยสัดส่วนของ 
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ในขณะท่ีสัดส่วนของประชากรวยัแรงงาน
ต่อประชากรวัยสูงอายุลดลง	ท�าให้ผู้สูงอายุต้องพึ่งพิงตัวเองมากขึ้นและอาจเป็น
ภาระของรัฐบาลในการดแูลผู้สูงอายุ	จงึมีความจ�าเป็นท่ีต้องส่งเสรมิการออมแบบ
ผูกพันในระยะยาว	 (contractual	 savings)	 ให้มากขึ้น	 เพื่อให้ลูกจ้างมีเงินออม
อย่างเพียงพอต่อการด�ารงชีพตลอดชีวิตหลังจากเข้าสู่วัยสูงอายุ	

ประเทศไทยได้เป็นสังคมผู้สูงอายุมาได้เกือบ	 10	ปีแล้ว	 และจ�านวน 
ผู้สูงอายุก็ก�าลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ส่วนหนึ่งก็มาจากมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ	
นัน่แหละ	 และทีเ่ป็นห่วงกันก็คือ	 จะมีเงินไม่พอใช้เมือ่เกษียณหรือเลิกท�างาน	
เพราะจ�านวนเงนิออมทีไ่ด้รบัจากกองทุนส�ารองเล้ียงชพีมีน้อย	และส่วนใหญ่กไ็ม่มี
เงนิออมในรปูแบบอ่ืนๆ	กนั	ท�าให้ไม่เหลือเงินออมไว้ใช้ในยามเกษยีณ	เพราะฉะนั้น
จงึได้มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมการบรหิารจัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชพีใหม่	โดยเน้น
ให้คนท�างานและเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลีย้งชีพมีเงินออมเพียงพอต่อการใช้
ชีวิตในวัยเกษียณ

มีรายงานการวิจยัระบุว่า	โดยเฉล่ียหลังจากเกษยีณเมือ่ครบอายุ	60	ปีแล้ว	
ผู้ชายจะมีอายุต่อไปได้อีกประมาณ	15	ปี	ส่วนผู้หญิงจะมีอายุต่อไปได้อีก	20	ปี	
นับว่าเป็นระยะเวลาไม่น้อยทีเดียวทีค่นวัยหลังเกษียณมีความจ�าเป็นทีจ่ะต้อง 
ใช้เงนิ	ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ารงชวีติตามปกติ	และค่ารกัษาพยาบาลตนเอง	
ในวัยชรา	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 เราจึงมีความจ�าเป็นที ่
จะต้องมีเงินก้อนเพื่อไว้ใช้จ่ายตลอดระยะเวลา 
หลังเกษียณ	

จ�ำนวนเงินที่ต้องกำรใช้จ่ำยหลังเกษียณ

       
  ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

            ที่คาดว่าจะใช้ 
   

           
  หลังเกษียณ

จ�านวนเงินที่ต้องมี ณ วันเกษียณ*

                  
ชาย

                  
 หญิง

             10,000  บาท         2.4  ล้านบาท         3.6  ล้านบาท

             20,000  บาท         4.8  ล้านบาท         7.2  ล้านบาท

30,000  บาท         7.2  ล้านบาท       10.7  ล้านบาท
                              

*ปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย	4%	ต่อปี

	 จากตารางจะเหน็ว่า	หากต้องการมเีงนิส�าหรบั
เป็นค่าใช้จ่ายหลงัเกษยีณในระดบัต่างๆ	กนั	ท่านจะต้อง	
เตรียมเงินไว้จ�านวนเท่าไร	 เช่น	 นาย	 ก.	 คาดว่าตนเอง 
จะใช้จ่ายหลังเกษียณ	เดือนละ	10,000	บาท	(หลังจาก	
60	ปีแล้ว	ไม่มีงานท�า	ไม่มีรายได้แล้ว	แต่รายจ่ายยังคง
มีอยู่	ค่าน�้า	ค่าไฟ	ค่ากบัข้าว	ฯลฯ)		ดงันั้น	ณ	วนัที่เกษยีณ	
นาย	ก.	จะต้องมเีงนิอยู่ในกระเป๋าหรอือยู่ในบญัชเีตรยีมพร้อม	
ไว้แล้ว	2.4	ล้านบาท	จงึจะเพยีงพอส�าหรบัค่าใช้จ่ายเดอืนละ	
10,000	บาท	ไปเป็นระยะเวลา	15	ปี		หรอืถ้าคดิกลบักนั	
หาก	นาย	ก.	ต้องการที่จะมีเงินใช้หลังเกษียณที่	10,000	
บาท	แล้วเริ่มออมเม่ืออายุ	25	ปี	ต้องออมเงนิตกเดอืนละ	
ประมาณ	5,368	บาท	แต่ถ้าหาก	นาย	ก.	มาเริ่มออม 
เมื่ออาย	ุ 55	 ปี	 จะต้องออมถึงเดือนละ	 31,491	 บาท	 
คราวนี้ลองน�าไปเทียบกับจ�านวนเงินก้อนทีไ่ด้รับจาก
กองทุนส�ารองเลี้ยงชพีจะเพยีงพอต่อระดบัการด�ารงชีวิต
ตามทีต่ ้องการหรือไม ่	 หากไม ่เพียงพอ...ท ่านจะ 
มีวิธีจัดการเรื ่องนี ้ได้อย่างไร	 จึงจะมีเงินใช้เพียงพอ 
หลังเกษียณ	?

ประเด็นหลักที่มีการแก้ไขเรื่องหนึ่ง	คือ	มีการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับกองทุนให้สอดคล้องกับ	 พ.ร.บ.	
กองทุนส�ารองเลี ้ยงชีพส�าหรับลูกจ้าง	 พ.ศ.	 2530	 
ให้สมาชิก	 กสจ.	 เลือกเพิ่มเงินออมสะสมได้ตั้งแต่	 3%	 
ถึง	 15%	 ของค่าจ้าง	 โดยนายจ้างยังจ่ายเงินสมทบให ้
ในอัตราเดิมที่	 3%	 ของค่าจ้าง	 และให้สมาชิกสามารถ
แจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงอัตราการเพิ่มออมเงิน
สะสมของตนเองได้ปีละ	 1	 ครั้งด้วย	 (แจ้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี)	 ซึ่งการก�าหนดแบบนี้จะท�าให้เรา 
ในฐานะมนุษย์เงินเดือนมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน 
เพิ่มมากข้ึน	พอเกษยีณอายุไปแล้วกจ็ะมเีงนิไว้ใช้มากขึ้น
เช่นกัน	อย่าลืมนะว่า	ออมก่อน	รวยก่อน	ออมมาก	ก็มี
เงนิมากตอนแก่	จะได้ไม่ต้องเป็นภาระให้ลกูหลาน	 เราเอง	 
กไ็ม่อยากเจอสภาพท่ีลกูของเราเกี่ยงกนัไม่อยากดแูลเรา	
เกี่ยงกันออกค่ารักษาพยาบาลให้เรา	

แล้ววันนี้คุณเลือกออมเงินสะสมเพิ่มมากขึ้น
หรือยัง...

โดย	บลจ.กรุงไทย



วารสารข่าว กสจ.
“มั ่นคง ปลอดภัย ออม เงิน ไว  กั บ กสจ.”

กองทนุสำ�รองเลี้ยงชพีสำ�หรบัลกูจ�้งประจำ�ของส่วนร�ชก�ร  ซึง่จดทะเบียนแลว้  ปทีี่ 20 ฉบบัที่ 1 ประจำ�เดือนมกร�คม - มถินุ�ยน พ.ศ. 2560              

บรรณาธิการ	นายวิสิฐา		ตั้งจิตนบ	 ผู้ช่วยบรรณาธิการ	นางกชกร		น�าเกียรติสกุล กองบรรณาธิการ เจ้าหน้าที่ส�านักงาน		กสจ.
ที่ปรึกษา
นายวิทัศน์		เตชะบุญ	 นางพรกมล		ประยูรสิน	 นายพัลลภ		ศักดิ์โสภณกุล	 นางสาววราทิพย์		อากาหยี่	 นายสุภัทร		จ�าปาทอง	
นายสันติ		อ�่าศรีเวียง	 นายกิตติศักดิ์		หาญกล้า	 นายสุเทพ		วัชรปิยานันทน์	 นายธนะ		บ�ารุงแสง	 นางพาณิภัค		จึงสง่า	
นายชัยสิทธิ์		ขันติสิทธิ์	 นายชินพันธ์		นาคประสพ	 นายนะกูล		อักษรไวสมผล		 นางยุพา		วีระทรัพย์	 นายจรัญ		เหมือนแขยด	
จัดทำาโดย	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
	 เลขที่	33/4	อาคารเดอะไนน์	ทาวเวอร์	แกรนด์	พระรามเก้า	(อาคารเอ)	ชั้น	23	ถนนพระราม	9	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310
	 โทรศัพท์	0	2168	1101-7		โทรสาร	0	2168	1108-9		http://www.gpef.or.th
พิมพ์ที่ : หจก.	อรุณการพิมพ์	โทร.	0	2282	6033-4		โทรสาร	0	2280	2187-8	www.aroonkarnpim.co.th

FACEBOOK กสจ. : พิมพ์ค้นหาคำาว่า “กสจ.”
LINE กสจ. : พิมพ์ค้นหาคำาว่า “gpef2014”

กฎหมายน่ารู้   

ติดต่อพดูคยุกบั กสจ. ได้อกี 2 ช่องทางใหม่ !!!ติดต่อพดูคยุกบั กสจ. ได้อกี 2 ช่องทางใหม่ !!!

โดย		ฝ่ายนิติกร	กสจ.	

สร้างฐานความมั่งคั่งด้วย

การออม

ข้อควรรู้
ทวงหนี้อย่างไรไม่ให้
   ผิดกฎหมาย

 ภายในวารสารข่าว	กสจ.	ฉบบันี้	งานทะเบยีนสมาชกิ
ขอแนะน�าสมาชิกถึงประโยชน์ในการ	 เพิ่มเงินออม 
กสจ. ส่วนด้านงานลงทุนขอน�าเสนอสาระน่ารู้ของ
ธนบัตรที่ช�ารุด	 อย่าเพิ่งรีบทิง้นะครับ	 สามารถแลก
คนืได้	ตามด้วยเรื่องเส้นทางการเป็นเศรษฐใีนอนาคต	

ด้วยการเริ่มต้น	 สร้างความมั่งคั่งด้วยการออม	 รวมทั้งการวางแผนการเงิน	
และข้อมลูอะไรบ้างท่ีนกัลงทุนต้องรอบรู	้จดัเต็มกนัในฉบับนี้นะครบั	ส�าหรบั
กฎหมายน่ารู	้น�าเสนอบทความกฎหมาย	เรื่อง	“การทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผดิ
กฎหมาย”		

		 สุดท้ายนี ้	 ที ่อยากย�า้เตือนสมาชิกทุกท่าน	 อย่าทิ้งใบเสตทเมนท ์
แจ้งยอดเงนิน�าส่งที่	กสจ.	ได้จดัส่งมาพร้อมวารสารข่าว	กสจ.	ฉบบันี้นะครบั		
เพราะนอกจากท่านจะได้ทราบยอดรวมเงนิ	กสจ.	มาโดยตลอดแล้ว	ท่านยัง
น�าใบเสร็จนี้ไปยืน่
ภาษีประจ�าป ี ได  ้
อกีด้วย	อย่าท�าหาย	
นะครับ	 ^^   

	 ค�าถามท่ีมักจะพบเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกบัการออมก็คอื	ควรจะออมเท่าไหร่
ด	ีและควรจะออมอย่างไร	ท้ังนี้ปริมาณการออมท่ีเหมาะสมอาจจะไม่มสีตูรส�าเรจ็
ตายตวัแต่หลกัท่ีเป็นท่ีรูจ้กัโดยท่ัวไป	(Rule	of	Thump)	กค็อื	ทุกคนควรจะออม
อย่างน้อยร้อยละ	10	ของรายได้รวม	ซึ่งในความเป็นจรงิโดยส่วนใหญ่จะออมได้
น้อยกว่าน้ี	เหน็ได้จากคนท่ีอยู่ในวยัเพิ่งจบการศกึษาและเร่ิมต้นท�างานในช่วงแรก	
เงินเดือนยังไม่สูงมากนัก	 ในขณะที่รายจ่ายส�าหรับเริ่มต้นชีวิตการท�างานจะ 
ค่อนข้างสูง	 เนือ่งจากเป็นช่วงทีส่ามารถหาเงินใช้ได้ด้วยตัวเอง	 ไม่ต้องแบมือ 
ขอเงนิจากพ่อแม่อีกแล้ว	 มีความรูส้กึฮกึเหมิ	 อยากใช้เงนิท่ีเหลือหลังจากแบ่ง 
ให้พ่อแม่แล้วเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของตัวเอง	 ตามสิ่งยัว่ยวนที่มี	 
ท�าให้เหลือเงนิส�าหรบัการออมจ�ากดั		

	 มีประโยคสองประโยคท่ีอยากจะยกมาอ้างในท่ีนี้	คอื	“เหลอืจ่ายค่อยเอา
ไปเกบ็”	กบั	“เหลอืเกบ็ค่อยเอาไปใช้”	คนโดยส่วนใหญ่ท่ีไม่ประสบความส�าเรจ็
ในการออม	 ไม่สามารถออมได้ตามทีต่้องการ	 เนื่องจากมีแนวทางหรือนิสัย 
การออมแบบ	“เหลอืจ่ายค่อยเอาไปเกบ็”	 เพราะท้ายท่ีสุดแล้วแทบจะไม่เหลือ
จากท่ีจ่าย	ท�าให้แทบจะไม่มีเงนิออม	แต่ถ้าลองปรบัเปลี่ยนทัศนคตต่ิอการออม
เสียใหม่โดยใช้วิธี	 “เหลือเก็บค่อยเอาไปใช้”	 มองว่าการออมเป็นรายจ่ายเพื่อ
อนาคตที่จะต้องให้ความส�าคัญเป็นล�าดับแรก	 โดยทุกครั้งที่มีรายรับเข้ามาให้ 
หกัเป็นรายจ่ายส�าหรบั

	 1.	 การออมเพื่ออนาคตของตนเองก่อนเป็นอันดบัแรก	 (Pay	Yourself	
First)

	 2.	 รายจ่ายเพื่อช�าระภาระหนี้สินทีม่ีเรียงล�าดับตามภาระของอัตรา
ดอกเบ้ีย	จากหน้ีสินท่ีมอีตัราดอกเบี้ยสงู	

	 3.	 เงนิส่วนท่ีเหลอืจากการออมและการช�าระหนี้มาใช้
จ่ายในชีวิตประจ�าวัน	 วิธีนี้ช่วยให้ลดรายจ่ายประจ�าวันบาง		
รายการทีฟุ่่มเฟือย	 และไม่จ�าเป็นลงได้	 เนื่องจากเงินที่เหลือ
ส�าหรบัการใช้จ่ายในแต่ละเดอืนน้อยลง	การใช้จ่ายแต่ละอย่าง
จงึต้องคดิให้รอบคอบและคุม้ค่ามากขึ้น

	 การออมท่ีจะประสบความส�าเร็จ	ผูอ้อมนอกจากจะต้อง
มวีนิยัในการออมที่ด	ีคอืออมอย่างสม�่าเสมอ	แล้วยังต้องพยายาม
ท่ีจะลด	หรอืจ�ากัดศตัรท่ีูส�าคญัของการออมลงให้ได้มากที่สดุ 
อีกด้วย	 ศตัรทูีส่�าคญัตวัแรกคอื	 ภาระหนี้สนิ	 ซึ่งมทีั้งหนี้สนิด ี
และไม่ด	ีหนีส้ิน้ด	ีได้แก่	หนี้สินท่ีสร้างความมั่งคัง่หรอืก่อให้เกดิ
รายได้ในอนาคต	เช่น	หนี้สินจากการกู้ซื้อบ้าน	ที่นอกจากจะมี
คุณค่าทางจิตใจต่อผู้เป็นเจ้าของแล้ว	 มูลค่าของบ้านยังมีการ 
ปรบัตวัเพิ่มสงูขึ้นทกุปี	 ส่วนหนี้สนิไม่ด	ี มลีกัษณะที่ส�าคญัคอื 
ไม่ก่อให้เกิดรายได้	 โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้สินเพื่อการซื้อสินค้า
ฟุ่มเฟือย	 เช่น	 รถยนต์หรือเสื้อผ้าราคาแพง	 ทานอาหารใน 
ภตัราคารหรหูรา	และโดยทั่วไปรายจ่ายส�าหรบัการช�าระหน้ีสิ้น
รวมในแต่ละเดือนไม่ควรเกินร้อยละ	 35	 ของรายได้สุทธิใน 
แต่ละเดอืน	หรอืไม่ควรเกนิร้อยละ	15	ส�าหรบัรายจ่ายเพื่อช�าระ
หนี้สินท่ีไม่รวมการช�าระหนี้เงนิกู้ซื้อบ้าน

	 ศตัรทูีส่�าคญัอีกตวัของเงนิออมคอื	เงนิเฟ้อ	เงนิเฟ้อที่เพิม่
สูงขึ้นในแต่ละปีเป็นอุปสรรคส�าคญั	 ท�าให้มลูค่าที่แท้จรงิหรอื
อ�านาจซื้อของเงนิออมทีม่ลีดน้อยถอยลงทกุวนั	 ส่งผลให้ความ
มั่งคั่งโดยรวมลดต�่าลงตามไปด้วย	 ถ้าไม่มกีารบรหิารเงนิออม 
ท่ีดท่ีีให้ผลตอบแทนสงูกว่าอัตราเงนิเฟ้อในแต่ละปี	แนวทางหนึ่ง
ท่ีสามารถท�าได้คอื	การเพ่ิมค่าของเงนิออมด้วยการลงทนุ	ซึง่มี
ทางเลือกและระดบัของความเส่ียงหลากหลาย	

	 ทั้งหมดนี้คือ	 เคล็ดลับการออม	 ทีม่าจากผู้ที่ประสบ 
ความส�าเร็จ	 มีสุขภาพการเงินทีด่ี	 มีหนี ้น้อย	 แบ่งเงินได	้ 
ใช้เงนิเป็น	ลองน�าไปทดลองใช้นะคะ	ระวังจะตดิใจ	

	 วันนี้เรามาคุยกันว่า	 ทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย	
เนื ่องจากเมื ่อปี	 2558	 ได้มีการออกพระราชบัญญัติการ
ทวงถามหนี้	 พ.ศ.	 2558	 ซึ่งเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่	 2	
กันยายน	 2558	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ฉบบันี้	คอื	การทวงถามหนี้ในปัจจบุนัมกีารกระทาํที่ไม่เหมาะสม	
ต่อลูกหนี ้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ถ้อยคําทีเ่ป็นการละเมิดสิทธิ 
ส่วนบุคคลอย่างรุนแรง	การคุกคามโดยขู่เข็ญ	การใช้กําลัง
ประทุษร้าย	 หรือการทําให้เสียชื่อเสียง	 รวมถึงการให้ข้อมูล
เท็จและการสร้างความเดือดร้อนรําคาญให้แก่บุคคลอื ่น	
ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที ่กําหนดหลักเกณฑ	์ 
วิธีการ	 และเงื ่อนไขในการทวงถามหนี้และการควบคุมการ
ทวงถามหนี ้ไว ้เป็นการเฉพาะ	 สมควรมีกฎหมายในเรื ่อง 
ดังกล่าว	จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ

	 	 	 	 	 	ดังนั้น	จึงอยากให้เพื่อนสมาชิก	กสจ.	ทุกท่านทราบว่า 
ทวงหนี้แบบใดให้ถูกกฎหมาย	และลูกหนี้ควรปฏิบัติอย่างไร	
	โดยกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับทัง้หนี้ในระบบและนอกระบบ		

เจ้าหนี้ซึ่งผู้ให้กูเ้งนิหรือให้สินเช่ือ	ไม่ว่าจะโดยถกูกฎหมาย
หรือไม่ถูกกฎหมาย	(หนี้นอกระบบ)	ก็ตาม
	 บริษทัท่ีรับจ้างทวงหนี้ต้องเป็นนติบิคุคลและต้อง
มีใบอนุญาต	 ถ้าไม่มีใบอนุญาตก็อาจมีโทษหรือจ�าคุก	 
ผู้ทวงหนี้ต้องแสดงตัว	แจ้งชื่อ-สกุล	พร้อมแสดงเจตนา

ว่าต้องการถามหาข้อมูลเพื่อติดต่อลูกหนี้	 การทวงหนี้กับบุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ 
ลูกหนี้	จะมีความผิดทางอาญา	และยังห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ	เช่น	ข้าราชการ	
พนักงาน	 ประกอบธุรกิจรับทวงหนี	้ หรือไปช่วยคนอื่นทวงหนี้ที่ไม่ใช่หนี ้
ของตัวเอง	เว้นแต่เป็นหนี้ของสามีภรรยา	พ่อแม่	หรือลูก	

การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก	กสจ.	จังหวัดสุพรรณบุรี	เมื่อวันที่	25	-	26	มิถุนายน	
2559	ณ	วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส	จังหวัดสุพรรณบุรี

 การทวงหนี้กบับคุคลอื่นที่ไม่ใช่ลกูหนี้มคีวามผดิ
ทางอาญา เพราะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
ซึ่งเจ้าหนี้ไม่มีบุคคลสิทธิกับบุคคลที่สาม อีกทั้งยังห้าม
ทวงหนี้แบบหลอกให้เข้าใจผิดส่งเอกสารทำาให้ลูกหนี้
เข้าใจผิดว่าเป็นการกระทำาของศาล การส่งหนังสือที่
ทำาให้เชื่อว่าเป็นการทวงถามหนี้โดยทนายความ ใช้
เอกสารที่ทำาให้ลูกหนี้เข้าใจผิดว่าจะถูกดำาเนินคดี หรือ
ถูกยึดทรัพย์ แอบอ้างว่าเป็นผู้ดำาเนินการให้แก่บริษัท
ข้อมูลเครดิต 
 การประจานลูกหนี ้ คือการทำาโดยวิธีการใด 
กแ็ล้วแต่ที่มลีกัษณะที่ทำาให้บคุคลทั่วไปเข้าใจได้โดยง่าย 
ทำาให้อับอายขายหน้าจะทำาไม่ได้อีกต่อไปแล้ว 
 ความถี่และช่วงเวลาในการทวงหนี้ เดิมคนที่ 
เป็นหนี้มักโดนทวงถามหนี้วันละหลายครั้ง ปัจจุบัน
กำาหนดช่วงเวลาที่สามารถทวงถามได้ เช่น วันปกติให้
ทวงได้ตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 20.00 น. และหากเป็น 
วันหยุดราชการตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 18.00 น. และยัง
กำาหนดจำานวนครั้งที่สามารถทวงด้วย โดยคณะกรรมการ 
กำาหนดให้ทวงได้เพียงวันละ 1 ครั้ง ยกเว้นว่าบริษัท
ทวงถามจะได้รับอนุญาตให้ทวงถามใด้มากกว่าวันละ 
1 ครั้ง 
 การข่มขู ่คุกคาม กฎหมายห้ามโดยเด็ดขาด  
มีโทษทั้งจำาคุกและปรับ ซึ ่งเดิมการติดตามทวงหนี ้
มกีระบวนการ 108 วิธ ีไม่ว่าจะเป็นการแอบอ้างอำานาจ
หน้าที่ หรือการใช้กำาลังข่มขู่ ต่อไปไม่สามารถทำาได้
เพราะผิดกฎหมาย 

 สมาชิก กสจ. ทุกท่านก็
ทราบในเบื้องต้นแล้วว่าทวงหนี้

แบบใดให้ถูกกฎหมาย

สัญจรพบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	 กสจ.	 จังหวัดร้อยเอ็ด	
สุรินทร์	 กาฬสินธุ ์	 มหาสารคาม	 ศรีสะเกษ	 บุรีรัมย์	 และยโสธร	 
เมื่อวันที่	19	สิงหาคม	2559	ณ	โรงแรมเพชรรัชต์	การ์เด้นท์	จังหวัด
ร้อยเอ็ด

สัญจรพบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	 กสจ.	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 พิจิตร	 พิษณุโลก	 เลย	 
และนครสวรรค์	เมื่อวันที่	23	กันยายน	2559	ณ	โรงแรมโฆษิตฮิลล์	จังหวัดเพชรบูรณ์

สัญจรพบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	 กสจ.	 จังหวัดระยอง	 จันทบุรี	 ตราด	 ชลบุรี	 และ
ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	2559		ณ	โรงแรมสตาร์	จังหวัดระยอง

การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก	กสจ.	จังหวัดราชบุรี	 เมื่อวันที่	27	-	28	
สิงหาคม	2559	ณ	วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี	จังหวัดราชบุรี

การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก	 กสจ.	 จังหวัดชลบุรี	 เมื่อวันที่	 8	 -	 9	 ตุลาคม	 2559	 ณ	 วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี	 
จังหวัดชลบุร	ี

สบสดใสสานส่งสุดสุขสันต์
พรสวรรค์ชั ้นฟ้าเวหาเหิน
ประสิทธิ ์เถิดประเสริฐทําจงจําเริญ
ปีใหม่เชิญพรชัยให้ทุกคน

            ตารางการจัดประชาสัมพันธ์สัญจร

ครั้งที่ ภาค จังหวัด กำาหนดการ

1/2560 ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน 20	มกราคม	2560

2/2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			 ยโสธร มีนาคม	2560

ตารางโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.

พื้นที่จัดงาน จังหวัดที่สามารถเข้าร่วมงานได้ กำาหนดการ

1.							ล�าปาง ล�าปาง	พะเยา	แพร่	น่าน วันที่	18	-	19	กุมภาพันธ์	2560

2.							ตรัง ตรัง	กระบี่	นครศรีธรรมราช	สตูล 	เมษายน	2560

3.	      อุบลราชธานี อุบลราชธานี	ยโสธร	อ�านาจเจริญ	ศรีสะเกษ 	มิถุนายน	2560

4.							นครสวรรค์ ก�าแพงเพชร	พิจิตร	นครสวรรค์	อุทัยธานี	ชัยนาท 	สิงหาคม	2560

5.							นครราชสีมา ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	สระบุรี	ลพบุรี  พฤศจิกายน	2560

6.							พิษณุโลก พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	สุโขทัย	เลย 	ธันวาคม	2560

 

 ด้วยอ�านาจคณุพระศรีรัตนตรัย  และสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิท้ังหลาย 
ขอจงดลบนัดาลให้สมาชกิ กสจ.ทกุท่าน ประสบแต่ความสขุ 
ความเจรญิ สขุภาพพลานามยัแขง็แรง ตลอดปี 2560 ครบั

นายวิทัศน์  เตชะบุญ
ประธานกรรมการ กสจ. ชุดที่ 10

กสจ. เปิดรับสมาชิกใหม่ ทุกวัน – เวลาราชการ 
หากลูกจ้างประจำาท่านใดสนใจ และต้องการศึกษารายละเอยีดกองทุน 
ก่อนการตัดสินใจนั้น ท่านสามารถคลิกเข้าไปดูใน www.gpef.or.th 
หรือโทรศัพท์ 0 2168 1101-7 โทรสาร 0 2168 1108-9 

สัญจรพบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ. จังหวัดร้อยเอ็ด
สุรินทร์ กาฬสินธุ ์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และยโสธร
เมื่อวันที่
สุรินทร์
เมื่อวันที่
สุรินทร์

19 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ จังหวัด
ร้อยเอ็ด

สัญจรพบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ. จังหวัดเพชรบูรณ์
และนครสวรรค์ เมื่อวันที่
สัญจรพบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่
สัญจรพบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์

สัญจรพบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ. จังหวัดระยอง จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่
สัญจรพบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่
สัญจรพบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

18 พฤศจิกายน 2559		ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

โครงการจัดฝึีกอบรมเพื่อพัฒนา  

    สมาชิก กสจ.

โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์สัญจร 

   พบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ.

กิจกรรม
กสจ. 




