
วารสารข่าว กสจ. ฉบับนี้ 
ส�านกังาน กสจ. ได้รวบรวมภาพกจิกรรม
ต่างๆ ตลอดครึ่งปีหลัง 2562 มาฝากทุกท่าน

เช่นเคย รวมไปถึงบทความและสารประโยชน์ส�าหรับทุกท่านดังนี้ 
“มหัศจรรย์เลข 72 กฎแห่งอัตราดอกเบี้ยทบต้น” “Asset Allocation  
คืออะไร” “เกษียณสนุกในยุค Gig Economy” รู้จัก“ค่า (เงิน) บาทแข็ง” 
“ดัชนีข้าวแกง ผ่านไป 20 ปี แพงข้ึนแค่ไหน” รวมถึงบทความกฎหมาย  
“รู้ทัน!! กลโกงในโลกออนไลน์” อีกด้วย 

 สมาชิก กสจ. ทุกท่าน อย่าท้ิงใบรายงานรายตัวสรุปยอดเงินกองทุน 
ส�ารองเลี้ยงชีพ (Statememt of Account) ที่ทางส�านักงาน กสจ. ได้ส่งมา 
พร ้อมกับวารสารข ่าวฉบับนี้  เพราะนอกจากท ่านจะได ้รับทราบยอดเงิน 
ที่ท่านออมกับทาง กสจ. มาโดยตลอดแล้ว ท่านยังสามารถน�าไปใช้เป็นหลักฐาน  
ในการยื่นแบบการค�านวณภาษีเงินได้ เพื่อน�าเงินสะสมท่ีได้น�าส่งเข้ากองทุน  
ไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจ�าปี 

เกร็ดน่ารู้ด้านการลงทุน
 โดย ส�ำนักงำน กสจ. วารสารข่าว กสจ.

“ ม่ันคง ปลอดภัย ออม เงิน ไว  กั บ กสจ.”

บรรณาธิการ นายวิสิฐา  ตั้งจิตนบ               ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางสาวธีรกานต์  ปิงใจ        กองบรรณาธิการ เจ้าหน้าที่ส�านักงาน  กสจ. 
ที่ปรึกษา     

นายประเสริฐ   บุญเรือง นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ นายบุญชู ประสพกิจถาวร นางสาวพรวสา ศิรินุพงศ์  นายพัชระ ตั้งพานิช  
นายแพทย์สุระ  วิเศษศักดิ์ นายไว คงทวี นายสุทธิ สุโกศล นายวุฒิศักดิ์ ณ อุบล นายจรัญ   เหมือนแขยด 
นายสมชาย   สุดลอย นายศุภชัย เครือเมฆ นายสมคิด  ชินทรักษา ดร. ยุพา   วีระทรัพย์ นายมนัส   สมบูรณ์จันทร์

จัดท�าโดย กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  
 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารเอ) ชั้น 23 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 โทร. 0 2168 1101-6    Fax 0 2168 1107-8 

พิมพ์ที่  บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ�ากัด  โทร. 0 2282 6033-4  โทรสาร 0 2280 2187-8

กฎหมายน่ารู้   
โดย  ส�านักงาน กสจ. 

รู้ทัน!! กลโกงในโลกออนไลน์

Website  กสจ. : www.gpef.or.th
FACEBOOK  กสจ. : พิมพ์ค้นหาค�าว่า “กสจ.”
LINE  กสจ. : @gpef  (มี @ ด้านหน้า)

สมาชิก กสจ.  หลายๆ ท่านน่าจะรู้จักและท�าธุรกรรมออนไลน์  ปัจจุบัน
มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เหมือนที่คนชอบพูดว่า สังคมไร้เงินสด  

เพราะด้วยเทคโนโลยีทีก้่าวหน้าไปเรือ่ยๆ  ท่ีท้ังการตดิต่อส่ือสาร หรือใครๆ
ก็สามารถเป็นผู้ซื้อและผู้ขายผ่านทาง Social Media ได้อย่างรวดเร็ว  
ที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อพูดคุยกันได้ง่ายขึ้น 
 โดยการท�าธุรกรรมออนไลน์มีหลายรูปแบบ  การซื้อขายตาม Social 
Media  เช่น  Facebook, Instagram หรอื Line@  หรอืการท�าธุรกรรมอืน่ๆ  
ทางออนไลน์ ซึง่กลโกงมกัแอบแฝงอยู่ในรปูแบบต่างๆ เหล่าน้ี หากไม่ระวงั 
ก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ ที่พบบ่อยๆ มีดังนี้

	 1.	ซื้อสินค้าออนไลน์แล้วไม่ได้รับสินค้าตามก�าหนด
 มิจฉาชีพอาจสร้างบัญชีเพจร้านค้าตาม Social Media ต่างๆ เช่น 
Facebook, Instagram หรือ Line@ อาจมีการโพสต์รูปสินค้า ท�าโปรโมชั่น
ลดราคาถูกเกินท้องตลาดเพื่อจูงใจ เหยื่อที่ไม่รู้หลงกลและโอนเงิน แต่เมื่อ
ต้องการเลขพัสดุสินค้าก็ไม่มีการติดต่อกลับ หรือเมื่อติดต่อกลับไปไม่มีคน
รับสาย ท�าให้สูญเงินไปโดยไม่มีโอกาสได้คืน

	 2.	หลอกให้โอนเงินโดยใช้การสวมรอย	 ปลอมอีเมล	 หรือ
ปลอม	Social	Network
 มิจฉาชีพจะส่งอีเมลแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการอีเมล เพื่อหลอกให้กรอก
ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อน�ามาสวมรอยเข้าใช้งานในบัญชีอีเมล 
ของเจ้าของบญัช ีหลงัจากน้ันจะส่งอเีมลไปหาเพือ่นของเจ้าของบญัชอีเีมล 
เพือ่หลอกให้เพือ่นโอนเงนิให้ หรอืถ้าเจ้าของบญัชปีลอม SMS จากธนาคาร
เพื่อหลอกโอนเงิน หรือหลอกว่าให้โอนเงินคืน เพราะโอนเงินเกิน

 3.	แอบอ้างเป็นบุคคลต่างๆ	 หลอกว่าจะโอนเงินหรือส่งของ
ให้เหยื่อ
 มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นบุคคลต่างๆ เช่น คนในครอบครัว คนรู้จัก   
เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กร หน่วยงานราชการ หรือชาวต่างชาติจากแอปหาคู่รัก 
ซึ่งหลอกว่าจะโอนเงินหรือส่งของขวัญมาให้ พร้อมส่งหลักฐานโอนเงิน
ปลอมเพ่ือให้เหย่ือหลงเชื่อ จากนั้นจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ  
จากเหยื่อ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าด�าเนินการ ค่าภาษีศุลกากร 
ค่าทนาย โดยจะเรียกเก็บในจ�านวนน้อยแล้วเพิ่มจ�านวนเงินขึ้นเรื่อยๆ  
ซึ่งกว่าเหยื่อจะรู้ตัวว่าถูกหลอกก็อาจหมดเงินไปจ�านวนมากแล้ว

ดัชนีข้าวแกง ผ่านไป 
20 ปี แพงข้ึนแค่ไหน

กสจ.  เป ิดรับสมัครสมาชิกใหม ่ทุก วันในเวลาราชการ  
หากลูกจ้างประจ�าท่านใดสนใจ สามารถศกึษารายละเอยีดกองทนุฯ 
ก่อนการตดัสนิใจ สอบถามข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ที ่0 2168 1101-6

	 4.	หลอกว่าได้รางวัลใหญ่	
 กลุ่มมิจฉาชีพจะหลอกล่อท่านว่าได้รับรางวัลใหญ่ 
มิจฉาชีพจ�าพวกนี้มักใช้รางวัลจากแคมเปญการตลาด
ของแบรนด์ต่างๆ มาล่อลวงเรา และให้โอนเงนิไปให้ก่อน 
เป็นค่าธรรมเนียมหรือยืนยันรับสิทธิ แต่ทางที่ดีที่สุด 
คอื การพจิารณาตวัเองให้ดก่ีอนว่าเราเคยส่ง SMS ไปลุน้ 
ของรางวัลพวกนี้ ถ้าไม่จริงและไม่เคยส่งไป ให้คิดว่า 
เป็นการล่อลวงแน่นอน 

	 5.	โฆษณาปล่อยเงินกู้นอกระบบ
 มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการเงินกู้ผ่านโฆษณา
เวบ็ไซต์ กลุม่ Facebook สาธารณะ หรอืส่งอเีมลหาเหยือ่
โดยตรง ใช้ค�าจูงใจในรูปแบบต่างๆ เช่น ดอกเบ้ียต�่า 
อนุมัติง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องตรวจสอบเครดิตบูโร เมื่อ
หลงกลติดต่อไป แก๊งมิจฉาชีพจะส่งสัญญาและขอให้
เหยื่อลงลายเซ็น พร้อมโอนเงินช�าระค่าท�าสัญญา  
ค่าเอกสาร ค่ามัดจ�า ภายในเวลาที่ก�าหนด ซ่ึงเหยื่อ 
อาจจะเสยีรูด้้วยความรบีร้อน เมือ่โอนและตดิต่อกลบัไป 
เพื่อต้องการเงินกู้กลับไม่สามารถติดต่อผู้ให้กู้อีกได้เลย 
และสูญเงินไปโดยไม่มีโอกาสได้คืน

วิธีป้องกันตัวเองเบื้องต้น
 1. เปิดเผยข้อมูลใน Social Network เท่าที่จ�าเป็น 
เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพน�าข้อมูลไปแอบอ้างใช้ท�า
ธุรกรรม
 2. ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน (password) ในการเข้าใช้
บัญชีอีเมลหรือบัญชี Social Network เป็นประจ�า
 3. เมือ่ได้รบัการติดต่อแจ้งให้โอนเงนิให้ ควรตรวจสอบ 
ข้อเท็จจรงิก่อนโอนเงิน หรือติดต่อหน่วยงานต่างๆ 
 4. ไม่โลภต่อเงินที่ไม่มีที่มา ผลตอบแทนท่ีสูงเกิน
จริง หรือดอกเบี้ยต�่า 
 5. ตรวจหาไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นประจ�า 
เพื่อป้องกันการขโมยข้อมูลการใช้งาน
 6. หากต้องการซื้อสินค้าทางออนไลน์ ควรซ้ือ 
จากเว็บไซต์บัญชีทางการที่สามารถตรวจสอบได้
 7. ติดตามข่าวสารกลโกงอย่างสม�่าเสมอ หากเรา
ประสบเหตดุงักล่าวและต้องการเอาผดิกบัมจิฉาชพีเหล่านี้ 
เราสามารถด�าเนนิการได้ โดยแจ้งกองบงัคับการปราบปราม 
การกระท�าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

กองทุนส�ำรองเลีย้งชีพส�ำหรบัลูกจ้ำงประจ�ำของส่วนรำชกำร  ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว  ปีที ่23 ฉบบัท่ี 1 ประจ�ำเดอืนมกรำคม - มถินุำยน พ.ศ. 2563

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.

ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว และระดับค่าครองชีพของคนไทย  

คือ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์

 ดชันรีาคาผูบ้รโิภคนี ้จะอ้างองิจากจ�านวนรายการสนิค้าและบรกิาร

จ�านวนทัง้สิน้ 422 รายการ โดยแบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่ อาหารและเครือ่งด่ืม, 

เครื่องนุ่งหุ่มและรองเท้า, เคหสถาน, การตรวจรักษา และบริการส่วนบุคคล, 

ยานพาหนะ การขนส่ง และสือ่สาร, บนัเทงิ และการศกึษา, ยาสูบ และเครือ่งดืม่ 

ที่มีแอลกอฮอล์

 ทีนี้ลองมาดูกันว่า ดัชนีครัวเรือน 20 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจากสินค้า

ทกุหมวดสงูขึน้ถงึ 37.14% แต่ถ้าเจาะลึกเฉพาะหมวดอาหาร และเครือ่งดืม่แล้ว 

จะเหน็ได้ว่าราคาอาหารแพงขึน้ถงึ 52.25% หรอืกว่า “เท่าตวั” จึงไม่น่าแปลกใจ 

ว่าท�าไมราคาข้าวแกงในปัจจุบันถึงมีราคาแพงขึ้น เพราะต่างมีผลกระทบ 

จากราคาน�้ามัน, ต้นทุนการเกษตร ความต้องการของตลาด และอื่นๆ

 ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ท่ีเราไม่สามารถหลกีเลีย่งได้คอื “ค่าของเงนิ” 

ในแต่ละปีจะด้อยค่าลงตามอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งคิดหยาบๆ ที่ราว 3-3.5% ต่อปี 

ตัวอย่างเช่น เงิน 1,000 บาท ในปีที่แล้ว จะมีมูลค่าลดลงเหลือ 970 บาท  

ในปีนี้ ส่งผลให้เราต้องจ่ายแพงขึ้นกับการรับประทานในแบบเดิม แม้ว่า 

แกงเขียวหวานไก่ ผัดหน่อไม้ จะมีปริมาณไม่ต่างจาก 20 ปีก่อน

 เมื่อรู้เช่นน้ีแล้ว ไม่มีอะไรดีไปกว่ารู้จักออมและสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก

เงินออมนั้นๆ สร้างนิสัยการลงทุนให้แข็งแกร่ง เพื่อเอาชนะเงินเฟ้อให้ได้  

ไม่เช่นนั้นแล้ว จะไม่มีเงินเลี้ยงตัวเองเมื่อแก่ตัวลง

กิจกรรม
กสจ. 

s จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ตรัง และสุราษฎร์ธานี วันที่ 
12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทวินโลตัส 

 จงัหวดับรีุรัมย์ นครราชสมีา สริุนทร์ และสระแก้ว วนัท่ี 13 กันยายน 
2562 ณ โรงแรมเทพนคร

 จังหวัดล�าปาง ล�าพูน ตาก และสุโขทัย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

ณ โรงแรมล�าปางเวียงทอง

s จงัหวดักาญจนบรุ ี วนัที ่17-18 สงิหาคม 2562 ณ วทิยาลัยสารพัดช่างกาญจนบรุี
 จังหวัดเชียงใหม่  วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
 จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัย
สารพัดช่างเพชรบูรณ์

“ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่าน 
และครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล  

ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ”

หรือสามารถ
สแกน QR Code Line 

เข้าไปได้ที่  

นายประเสริฐ  บุญเรือง

ประธานกรรมการ กสจ. ชุดที่ 11

      พิเศษ!! ส�าหรับโครงการ 
เพ่ือนแนะน�าเพ่ือน ลูกจ้างประจ�าที่เป็น

สมาชิก กสจ. หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
กสจ. ท่านใด สามารถแนะน�าเพื่อนเข้ามาเป็น

สมาชิก กสจ. จะได้รับของรางวัลพิเศษ 1 ใบสมัคร 
ต่อ 1 รางวัล ไม่จ�ากัดจ�านวน (สอบถามเพ่ิมเติม

ได้ที่ โทร. 0 2168 1101-6 ต่อ 105 เท่านั้น)

โครงการประชาสัมพันธ์  
พบสมาชิก กสจ. และเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงาน กสจ.

 ยังจ�าได้ไหม ตอนเด็กว่าแค่พกเงินไปโรงเรียนวันละ  

20 บาท ก็รู้สึกอิ่ม แต่ปัจจุบันเมื่อมาดูค่าใช้จ่ายที่เราต้องให ้

ลูกหลาน หรือกระทั่งใช้รับประทานอาหารของตัวเองเดี๋ยวนี้สิ 

แค่ขึ้นรถเมล์แบบร้อนๆ ไป-กลับ ก็หมดแล้ว 

 ราคาข้าวแกงเมื่อ 20 ปีก่อน ราคาไม่เกิน 20 บาท  

แต่ปัจจุบัน 35 บาท ก็หาแทบไม่ได้ แล้วเคยสงสัยหรือไม่ว่า  

อะไรที่ท�าให้สินค้าและของเหล่านี้แพงข้ึน จนท�าให้ค่าครองชีพ

ในแต่ละวันแพงขึ้น ค�าตอบก็คือ “เงินเฟ้อ” ค�าที่พบเจอบ่อยๆ 

ทีบ่างคนอาจยงัไม่เข้าใจว่าเป็นดชันทีีใ่ช้วดัระดบัการเพิม่ขึน้ของ

ราคาสนิค้าในช่วงระยะเวลาหน่ึง แต่อย่าเพิง่ส่ายหน้าหนเีมือ่รูว่้า

เราจะพูดเรื่องเงินเฟ้อ เพราะสิ่งเหล่านี้ใกล้ชิดกับชีวิตประจ�าวัน

ของเรามาก อย่างเรื่องราคาข้าวแกงที่เกริ่นมานั้นก็เป็นตัวอย่าง

ที่ดี

รู้หรือไม่ว่า เวลาจะคิดว่าปีน้ีเงินเฟ้อจะทรงตัวที่กี่เปอร์เซ็นต์นั้น
เขาคิดจากอะไร
 ประเทศไทย มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่หาอัตราเงินเฟ้อ  

หรือ “ดัชนีราคาผู้บริโภค” ซึ่งเอาไว้วัดความต้องการและ 



งานทะเบียนสมาชิก กสจ.
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

โดย บรษัิท ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน)

จากส่วนที่เป็นเงินออม หรือลงทุนเพ่ือใช้ในยามเกษียณ  

อีกทัง้อาจจะเหลอืพอไว้ส่งต่อเป็นของขวญัให้ลกูหลานได้ด้วย

 3 ทันโลก ไม่ล้าหลัง : เนื่องจากการท�างานท�าให้ได้

เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเปิดมุมมอง เปิดโลกใหม่ๆ ที่เป็น

ปัจจุบัน ซึ่งส่งผลดีท�าให้เราเข้ากับลูกหลานได้มากขึ้น และ

ยังช่วยสานสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกต่างหาก

แล้วฉันจะเริ่มท�าอะไรดี
 “เร่ิมต้นง่ายๆ ได้จากสิ่งที่เราเชี่ยวชาญ หรือช�านาญ

อยู่แล้ว ซึ่งสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นแนวทางส�าหรับ 

อาชีพเสริมในยุค Gig Economy ได้” เช่น  1. งานที่เน้น

ใช้ทักษะ (ใช้ความถนัดที่มีจ�าเพาะอยู่แล้ว)  2. ค้าขายหรือ

บรกิารเสรมิ (ท�าส่วนตวั/รวมกบัเพือ่น/สมาคม)  3. ปล่อยเช่า/ 

ให้เช่า (มีสินทรัพย์หรือเงินทุนแล้ว)  

มีข้อควรระวังอะไรไหม 
 1. แยกกระเป๋าเงินเกษียณออกจากเงินที่ ใช ้ท�า 

อาชีพเสริม ไม่ควรน�าเงินเก็บออกมาใช้เป็นต้นทุนในการ 

ท�าธุรกิจ หรือค้าขายในช่วงเกษียณมากเกินไป 

 2. สขุภาพ กบัการท�างาน เนือ่งจากหากท�าอาชพีเสรมิ 

หักโหมเกินไป หรือเครียดเกินไปอาจท�าให้ไม่สบาย หรือ 

เจ็บป่วยได้ โดยเฉพาะผู้สูงวัย ท�าให้เป็นอันตราย และอาจ

มีเรื่องให้เสียเงินเกิดขึ้น

 สุดท้ายนี้ แม้ว่าวัยเกษียณจะมาถึง แต่หาก

ยงัมไีฟอยูก่บัเรากส็ามารถสนกุไปกบั “อาชพีเสรมิ” 

ซึ่งนอกจากประโยชน์ทางการเงินแล้ว การที่เรา 

ได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ดีให้กับคนยุคใหม่ก็ถือ 

เป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นประโยชน์ได้อีก

ทางหนึ่งเช่นกัน

 เกษียณ = การหยุดพักผ่อน? แม้ว่าเกษียณไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

จะหยุด “ช่วงชีวิตการท�างาน” ไปเลยซะทีเดียว เพราะปัจจุบันนี้กลับพบว่า  

คนในวัยเก๋าเหล่านี้ยังคงท�างานกันอยู่ คิดเป็น 36.9% ของผู้สูงอายุทั้งหมด  

(จากตัวเลขผู้สูงอายุทั้งหมดประมาณ 11-12 ล้านคน) แล้วเทรนด์นี้มีแนวโน้มที่

จะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงหน่ึงในสาเหตุที่ผู้สูงวัยยังไม่พร้อมที่จะหยุดการท�างานนั้น

เป็นไปได้ว่าเกดิจากความต้องการแบ่งเบาภาระลกูหลาน แผนการเงนิทีว่างไว้ยงั

ไม่ได้เป็นไปตามแผน หรอือยากมรีายได้เพิม่เตมิ ซึง่สดุท้ายไม่ว่าจะด้วยเหตเุพราะ 

“การเงิน” หรือเหตุใดก็ตาม เราสามารถเพิ่มรายได้ด้วย “อาชีพเสริม” หรือ 

เรียกเท่ๆ ว่า “Gig Economy” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ท�าให้ชีวิตเป็นเรื่องสนุกได้

ท�าไมต้องอาชีพเสริม (Gig Economy)
 “Gig Economy มักถูกรู้จักในลักษณะของการท�างานแบบอาชีพเสริม 

ครอบคลุมไปถึงอาชีพอิสระแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบทั่วไป ไปจนถึงผ่านทาง

แพลตฟอร์มออนไลน์” ณ ปัจจุบันเทรนด์นี้ก�าลังเป็นที่นิยมมากขึ้น ดังนั้น  

ด้วยลักษณะงานที่ค่อนข้างยืดหยุ่น มีอิสระ และมีโอกาสดูแลสุขภาพได้มากกว่า

งานประจ�า จึงเป็นตัวเลือกที่ดีส�าหรับผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการเก่า แต่เก๋าไปด้วย

ประสบการณ์ที่สะสมผ่านชั่วโมงการท�างานมานาน ท�าให้มีความเชี่ยวชาญ 

อย่างมาก บวกกับจ�านวนเพื่อนร่วมงานปัจจุบันหรือเพื่อนร่วมงานเก่า ท�าให้ 

การท�าอาชีพเสริมสามารถเป็นไปได้สวยในคนกลุ่มนี้

วัยเกษียณในยุค Gig Economy ส่งผลดีอย่างไร
 3 ขยบั = สขุภาพด ี: การท�างานในวยันีท้�าให้มโีอกาสได้เข้าสงัคม ไม่เหงา 

ร่างกายกระฉบักระเฉงมากกว่า ช่วยเสรมิสร้างทัง้กายและใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

การท�างานช่วยให้สมองคมเฉยีบ และลดโอกาสในการเกิดภาวะสมองเสือ่มได้ด้วย

 3 ความยั่งยืนทางการเงิน : รายได้ที่ได้รับมาในยามเกษียณสามารถช่วย 

เพิม่ความมัน่คงทางการเงนิได้ โดยสามารถน�ามาใช้เพือ่ด�ารงชวีติประจ�าวนัเพิม่เตมิ  

 วกิฤตเศรษฐกิจเป็นเรือ่งทีค่าดเดาได้ยากส�าหรบันกัลงทนุ  ในช่วงวกิฤต
แฮมเบอร์เกอร์ปี 2551 ท�าให้ตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาลงประมาณ 17 เดือน ดังนั้น  
นักลงทุนควรเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ดังกล่าวตลอดเวลา กลยุทธ์หนึ่งที่สามารถ
เลือกใช้ได้ ก็คือ การกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ หรือที่เรียกว่า 
“Asset Allocation” โดยสนิทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น ตราสารทนุ ตราสารหนี ้ทรสัต์
เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทองค�า หรือเงินสด นอกจากประเภท
สินทรัพย์แล้ว นักลงทุนยังสามารถกระจายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ได้อีกด้วย
 หลายคนอาจคดิว่าการลงทนุในตราสารทนุย่อมได้ผลตอบแทนมากกว่าตราสารหนี้ 
แต่หากเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้น อย่างเช่น ในปี 2551 ดัชนี
พันธบัตรไทย และทองค�า ให้ผลตอบแทน 18% และ 5% ตามล�าดับ  ในขณะที่ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ให้ผลตอบแทน -45% ดังนั้น หากนักลงทุนมีการกระจายการลงทุน
ท้ังในตราสารทุนและตราสารหนี้แล้วจะช่วยลดวามเส่ียงและผลขาดทุนของพอร์ต 
ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ นอกจากการกระจายตัวในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ แล้ว  
การกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในต่างประเทศก็ช่วยลดผลกระทบในช่วงที่ตลาดหุ้น
ไทยปรับฐานได้ 
 หัวใจที่ส�าคัญท่ีสุดของ Asset Allocation คือ การก�าหนดสัดส่วน  
การลงทุน ซึง่อาจพิจารณาได้จากอาย ุความเส่ียงท่ียอมรับได้ และระยะ
เวลาที่ต้องการใช้เงิน โดยการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนทีสู่ง
อาจเหมาะกับวัยเริ่มท�างาน เนื่องจากตลาดมีความผันผวนสูง  
ในระยะสั้น แต่เปิดโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีตามการ
เตบิโตของเศรษฐกจิในระยะยาว ในทางตรงกันข้าม พนกังาน
ในวัยใกล้เกษียณควรมนี�า้หนกัการลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มาก 
เพื่อเน้นรักษาเงินต้นส�าหรับใช้ในยามเกษียณ
 นกัลงทนุสามารถเริม่ท�า Asset Allocation ได้ด้วยตวัเอง
ด้วยการกระจายเงินลงทุนไปยังกองทุนรวมของสินทรัพย ์
ประเภทต่างๆ ตามสัดส่วนที่วางไว้ อย่างไรก็ดี นักลงทุนควร
ท�าความเข้าใจในสนิทรพัย์นัน้ๆ ก่อนลงทนุ โดยอาจศกึษาได้จาก
ผลตอบแทนในอดีตตามช่วงวงจรเศรษฐกิจ ซึ่งหลังจากลงทุนแล้ว สิ่งส�าคัญ 
ท่ีไม่แพ้กนั กคื็อ นกัลงทุนกค็วรตดิตามผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภท 
เป็นระยะๆ เพื่อให้ปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์

ผ่านพ้นปีใหม่กันไปแล้ว เชื่อว่าสมาชิกกองทุนส�ารอง

เลีย้งชพีส�าหรบัลกูจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึง่จดทะเบยีนแล้ว 

คงจับจ่ายใช ้สอยกันไปในช่วงปีใหม่ไม ่ ใช ่น ้อย และเรายัง 

ได ้ยินรุ ่น พ่ี ท่ี เกษียณกันไปเมื่อปลายป ีที่ แล ้วบ ่นกันอุบว ่า  

เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่ ได ้มา รวมกับเงินที่ เ ก็บมา 

ก่อนเกษียณ ก็ไม่พอใช้ เป็นอีกค�าถามยอดฮิตที่ใช้ถามกับ

มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ท่านๆ ว่าต้องลงทุนอย่างไรถึงจะ

มีเงินพอใช้หลังเกษียณ ซ่ึงทาง บลจ.กรุงไทย เคยเขียนเอาไว้

เล่มก่อนหน้าน้ีว่า เงินจะโตหรืองอกเงยได้ มาจาก 3 ปัจจัย 

จะส่งผลต่อการเติบโตของ GDP ของประเทศ แต่เมื่อเหรียญมี  
2 ด้าน การแข็งค่าของเงินบาทอีกด้านหนึ่งก็มีผลดีเช่นเดียวกัน  
เช่น ก่อนหน้านีถ้้าเราเป็นหนีอ้ยู ่ 1 ดอลลาร์ เราต้องใช้เงิน 50 บาท  
แต่วันนี้เราจะใช้เงินเพียง 40 บาท หรือแม้แต่เวลาเราไปเที่ยว 
ต่างประเทศ ซื้อสินค้าจากต่างประเทศในช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่านั้น 
จะท�าให้เรามีก�าลังซื้อที่มากขึ้น
 ดังนั้น การแข็งค่าของเงินบาทในปัจจุบันจึงมีท้ังผลบวกและ 
ลบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้ึนอยู่กับว่าจะมองจากมุมไหน แต่ไม่ว่าจะอ่อน 
หรอืจะแขง็ สิง่ส�าคญัทีส่ดุคอื เสถยีรภาพของค่าเงนิ ถ้าค่าเงนิผันผวน  
อ่อนเร็วเกินไป หรือแข็งเร็วเกินไป คาดการณ์ไม่ได้ก็จะท�าให้คนท�า
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศท�างานได้ล�าบากขึ้น จากตอนแรก 
ทีเ่ราคดิว่าจะได้ก�าไร แต่ผลปรากฏว่าเมือ่เวลาผ่านไปเราอาจจะขาดทนุ 
เพราะค่าเงิน

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข็งค่าหรืออ่อนค่าของเงินน้ัน 
มีหลายอย่าง เช่น 1. ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยในประเทศ 
และต่างประเทศ 2. การอ่อนค่าของสกุลเงินหลัก 3. การเติบโตของ
เศรษฐกิจ 4. การเติบโตของนักท่องเที่ยว 5. เสถียรภาพทางการเมือง
 วธิหีนึง่ทีเ่รามกัจะใช้ดกูารเปล่ียนแปลงของค่าเงนิ คอื “ดลุบญัชี
เดนิสะพดั” ถ้าดลุบัญชเีดินสะพัดเกนิดลุต่อเนือ่ง ก็จะแปลว่ามเีงินจาก 
ต่างประเทศไหลเข้ามาในประเทศ และท�าให้ค่าเงินของประเทศนั้น 
แข็งค่า 
 ดุลบัญชีเดินสะพัด ประกอบด้วย ดุลการค้า และดุลบริการ 
ดุลการค้าของประเทศไทยเกินดุลมาตลอด ส�าหรับดุลบริการ  
การท่องเที่ยวเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ไทยเกินดุลบริการ พอเรื่อง 
เป็นแบบนี้ดุลบัญชีเดินสะพัดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยมา จึงเป็นสาเหตุส�าคัญ 
ที่ค่าเงินบาทในประเทศไทยมีทิศทางแข็งค่าอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

Asset Allocation 
คืออะไร

รู้จัก“ค่า (เงิน) บาทแข็ง” 

  เกษียณสนุกในยุค 

โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ�ากัด

 “ค่าเงนิบาทแขง็สดุในรอบ 6 ปี” ข้อมลู ณ วนัที ่25 ตลุาคม 2562 
เมือ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ มีมลูค่าเท่ากบั 32.23 บาทไทย เราได้ยนิข่าวเร่ือง 
ค่าเงนิบาททีแ่ขง็ขึน้มาอย่างต่อเนือ่ง มาลองท�าความรูจ้กัค่าเงนิบาทแขง็ 
กันเถอะ

 เงินบาทแข็งค่า หมายถึงอะไร? อธิบายอย่างง่ายๆ ได้ว่า  
ถ้าเราใช้เงินบาทจ�านวนเท่าเดิมไปแลกเงินต่างประเทศ เราจะได้เงิน 
ต่างประเทศจ�านวนมากกว่าเดิม สมมติว ่าจากเดิม 1 ดอลลาร์ 
แลกเงินไทยได้ 50 บาท ต่อมา 1 ดอลลาร์ แลกเงินได้ 40 บาท แปลว่า
เงินบาทแพงขึ้น หรือค ่าแข็งขึ้น คือใช ้ เงินไทยเพียง 40 บาท  
ก็แลกได้ 1 ดอลลาร์แล้ว ไม่ต้องถึง 50 บาท อย่างแต่ก่อน

 ส�าหรับผู้ซื้อ (ผู้น�าเข้า) ถ้าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างนี้ ถ้าสินค้า
มาจากต่างประเทศราคาชิ้นละ 1 ดอลลาร์ ใช้เงินบาทเพียง 40 บาท  
กจ็ะสามารถซือ้สนิค้าได้ 1 ชิน้แล้ว จากท่ีก่อนหน้านีต้้องใช้เงินถงึ 50 บาท 
ดังนั้น ผู้ชื้อก็จะเป็นผู้ได้ประโยชน์ในเบื้องต้น ในขณะเดียวกันฝรั่งผู้ขาย
สินค้าก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไร เพราะเขาก็ได้เงิน 1 ดอลลาร์ เช่นเดิม 
แต่อาจขายสินค้าได้มากข้ึนเน่ืองจากเมื่อผู้ซื้อเห็นว่าสินค้าราคาถูกลง 
เมื่อคิดเป็นเงินบาท จึงอาจท�าให้มีรายการสั่งซิ้อสินค้ามากขึ้น ซึ่งก็จะ
เป็นประโยชน์ในทางอ้อมนั่นเอง

 แต่ส�าหรับผู้ขายสินค้า (ผู้ส่งออก) เมื่อเงินบาทแข็งค่าขึ้น 
สนิค้าท่ีตัง้ราคาขายท่ี 1 ดอลลาร์ จะสามารถแลกกลับมาเป็นเงนิบาทไทย 
ได้เพียง 40 บาท จากที่เคยแลกได้ถึง 50 บาท การที่เงินบาทแข็งค่าขึ้น 
จึงท�าให้ยอดขายของเขาลดลงไปถึง 10 บาทต่อสินค้า 1 ชิ้นทีเดียว 
 หากธุรกิจมีการกู้เงินจากต่างประเทศ 1 ดอลลาร์ จากที่ต้องน�าเงิน 
50 บาท ไปแลก เพื่อคืนหนี้จ�านวน 1 ดอลลาร์ เมื่อค่าเงินบาทแข็งขึ้น 
ในกรณีตวัอย่างน้ีก็จะใช้เงินเพยีง 40 บาท ในการคืนหน้ีจ�านวน 1 ดอลลาร์ 
น่ันเอง ในกรณีน้ีผู้ให้กู้ก็ไม่ได้เสียประโยชน์แต่อย่างใดเพราะจะได้รับ 
เงินคืนในจ�านวน 1 ดอลลาร์ เช่นเดิม 

 กล่าวโดยสรุปก็คือ เมือ่เวลาค่าเงนิบาทแขง็ จะส่งผลกระทบต่อ
ภาคการส่งออก การส่งออกนับเป็นเครื่องจักรส�าคัญต่อการเติบโตของ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ดังนั้น ถ้าการส่งออกเริ่มมีปัญหา 

Gig Economy

            มหัศจรรย์เลข 72 กฎแห่งอัตราดอกเบี้ยทบต้น

ในครั้งนี้เราจะมาแนะน�าเรื่อง มหัศจรรย์เลข 72 กฎแห่งอัตราดอกเบี้ยทบต้น ให้สมาชิกฯ ทราบว่า 

มีความส�าคัญอย่างไร หรือใช้ค�านวณหาว่าลงทุนก่ีปีเงินลงทุนของเราถึงจะงอกเงยเป็น 2 เท่า ตัวอย่างเช่น 

หากสมาชิกมีเงินลงทุนตั้งต้นอยู่ 100,000 บาท และต้องการลงทุนแล้วให้งอกเงยขึ้นไปเป็น 200,000 บาท 

ต้องใช้เวลาลงทุนกี่ปี เราจะใช้ตัวเลข 72 เป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลตอบแทนที่เราหาได้ เช่น เราลงทุน 

ได้ผลตอบแทนปีละ 2% การค�านวณก็จะเป็น 72/2 = 36 ปี หรือถ้าบางคนหาผลตอบแทนได้สูงขึ้นเป็นปีละ 

6% การค�านวณก็จะเป็น 72/6 = 12 ปี

การท่ีจะลงทุนได้ผลตอบแทนปีละเท่าไหร่นั้นก็ข้ึนอยู่กับสมาชิกต้องขวนขวาย

หาความรู้เรื่องการลงทุนเพิ่มเติม หากสมาชิกมีความตั้งใจและแน่วแน่ในการหาความรู้เรื่อง

การลงทุน และเริ่มเก็บออมอย่างจริงจังแล้วนั้น เมื่อวันหนึ่งที่เราเกษียณจะได้ไม่ต้องมานั่ง 

ทุกข์ทรมานเหมือนกับรุ่นพี่ๆ ของเราบางคนที่เกษียณไปก่อนหน้า สนใจเรื่องการลงทุนและ

ตดิตามข่าวสารด้านการลงทุนด้วยการเป็นเพือ่นกับ บลจ.กรงุไทย ได้ผ่าน Line Official @KTAM 

หรือ Scan ผ่าน QR Code ด้านล่างนี้



วารสารข่าว กสจ. ฉบับนี้ 
ส�านกังาน กสจ. ได้รวบรวมภาพกจิกรรม
ต่างๆ ตลอดครึ่งปีหลัง 2562 มาฝากทุกท่าน

เช่นเคย รวมไปถึงบทความและสารประโยชน์ส�าหรับทุกท่านดังนี้ 
“มหัศจรรย์เลข 72 กฎแห่งอัตราดอกเบี้ยทบต้น” “Asset Allocation  
คืออะไร” “เกษียณสนุกในยุค Gig Economy” รู้จัก“ค่า (เงิน) บาทแข็ง” 
“ดัชนีข้าวแกง ผ่านไป 20 ปี แพงข้ึนแค่ไหน” รวมถึงบทความกฎหมาย  
“รู้ทัน!! กลโกงในโลกออนไลน์” อีกด้วย 

 สมาชิก กสจ. ทุกท่าน อย่าท้ิงใบรายงานรายตัวสรุปยอดเงินกองทุน 
ส�ารองเลี้ยงชีพ (Statememt of Account) ที่ทางส�านักงาน กสจ. ได้ส่งมา 
พร ้อมกับวารสารข ่าวฉบับนี้  เพราะนอกจากท ่านจะได ้รับทราบยอดเงิน 
ที่ท่านออมกับทาง กสจ. มาโดยตลอดแล้ว ท่านยังสามารถน�าไปใช้เป็นหลักฐาน  
ในการยื่นแบบการค�านวณภาษีเงินได้ เพื่อน�าเงินสะสมที่ได้น�าส่งเข้ากองทุน  
ไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจ�าปี 

เกร็ดน่ารู้ด้านการลงทุน
 โดย ส�ำนักงำน กสจ. วารสารข่าว กสจ.

“มั่นคง ปลอดภัย ออม เงิน ไว  กั บ กสจ.”

บรรณาธิการ นายวิสิฐา  ตั้งจิตนบ               ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางสาวธีรกานต์  ปิงใจ        กองบรรณาธิการ เจ้าหน้าที่ส�านักงาน  กสจ. 
ที่ปรึกษา     

นายประเสริฐ   บุญเรือง นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ นายบุญชู ประสพกิจถาวร นางสาวพรวสา ศิรินุพงศ์  นายพัชระ ตั้งพานิช  
นายแพทย์สุระ  วิเศษศักดิ์ นายไว คงทวี นายสุทธิ สุโกศล นายวุฒิศักดิ์ ณ อุบล นายจรัญ   เหมือนแขยด 
นายสมชาย   สุดลอย นายศุภชัย เครือเมฆ นายสมคิด  ชินทรักษา ดร. ยุพา   วีระทรัพย์ นายมนัส   สมบูรณ์จันทร์

จัดท�าโดย กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  
 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารเอ) ชั้น 23 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 โทร. 0 2168 1101-6    Fax 0 2168 1107-8 

พิมพ์ที่  บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ�ากัด  โทร. 0 2282 6033-4  โทรสาร 0 2280 2187-8

กฎหมายน่ารู้   
โดย  ส�านักงาน กสจ. 

รู้ทัน!! กลโกงในโลกออนไลน์

Website  กสจ. : www.gpef.or.th
FACEBOOK  กสจ. : พิมพ์ค้นหาค�าว่า “กสจ.”
LINE  กสจ. : @gpef  (มี @ ด้านหน้า)

สมาชิก กสจ.  หลายๆ ท่านน่าจะรู้จักและท�าธุรกรรมออนไลน์  ปัจจุบัน
มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เหมือนที่คนชอบพูดว่า สังคมไร้เงินสด  

เพราะด้วยเทคโนโลยีทีก้่าวหน้าไปเรือ่ยๆ  ทีท่ัง้การตดิต่อสือ่สาร หรอืใครๆ
ก็สามารถเป็นผู้ซื้อและผู้ขายผ่านทาง Social Media ได้อย่างรวดเร็ว  
ที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อพูดคุยกันได้ง่ายขึ้น 
 โดยการท�าธุรกรรมออนไลน์มีหลายรูปแบบ  การซื้อขายตาม Social 
Media  เช่น  Facebook, Instagram หรอื Line@  หรอืการท�าธรุกรรมอ่ืนๆ  
ทางออนไลน์ ซึง่กลโกงมกัแอบแฝงอยู่ในรปูแบบต่างๆ เหล่านี ้หากไม่ระวงั 
ก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ ที่พบบ่อยๆ มีดังนี้

	 1.	ซื้อสินค้าออนไลน์แล้วไม่ได้รับสินค้าตามก�าหนด
 มิจฉาชีพอาจสร้างบัญชีเพจร้านค้าตาม Social Media ต่างๆ เช่น 
Facebook, Instagram หรือ Line@ อาจมีการโพสต์รูปสินค้า ท�าโปรโมชั่น
ลดราคาถูกเกินท้องตลาดเพื่อจูงใจ เหยื่อที่ไม่รู้หลงกลและโอนเงิน แต่เมื่อ
ต้องการเลขพัสดุสินค้าก็ไม่มีการติดต่อกลับ หรือเมื่อติดต่อกลับไปไม่มีคน
รับสาย ท�าให้สูญเงินไปโดยไม่มีโอกาสได้คืน

	 2.	หลอกให้โอนเงินโดยใช้การสวมรอย	 ปลอมอีเมล	 หรือ
ปลอม	Social	Network
 มิจฉาชีพจะส่งอีเมลแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการอีเมล เพื่อหลอกให้กรอก
ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อน�ามาสวมรอยเข้าใช้งานในบัญชีอีเมล 
ของเจ้าของบญัช ีหลงัจากนัน้จะส่งอเีมลไปหาเพือ่นของเจ้าของบญัชอีเีมล 
เพือ่หลอกให้เพือ่นโอนเงนิให้ หรอืถ้าเจ้าของบญัชปีลอม SMS จากธนาคาร
เพื่อหลอกโอนเงิน หรือหลอกว่าให้โอนเงินคืน เพราะโอนเงินเกิน

 3.	แอบอ้างเป็นบุคคลต่างๆ	 หลอกว่าจะโอนเงินหรือส่งของ
ให้เหยื่อ
 มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นบุคคลต่างๆ เช่น คนในครอบครัว คนรู้จัก   
เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กร หน่วยงานราชการ หรือชาวต่างชาติจากแอปหาคู่รัก 
ซึ่งหลอกว่าจะโอนเงินหรือส่งของขวัญมาให้ พร้อมส่งหลักฐานโอนเงิน
ปลอมเพ่ือให้เหยื่อหลงเชื่อ จากน้ันจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ  
จากเหยื่อ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าด�าเนินการ ค่าภาษีศุลกากร 
ค่าทนาย โดยจะเรียกเก็บในจ�านวนน้อยแล้วเพิ่มจ�านวนเงินขึ้นเรื่อยๆ  
ซึ่งกว่าเหยื่อจะรู้ตัวว่าถูกหลอกก็อาจหมดเงินไปจ�านวนมากแล้ว

ดัชนีข้าวแกง ผ่านไป 
20 ปี แพงข้ึนแค่ไหน

กสจ.  เป ิด รับสมัครสมาชิกใหม ่ ทุก วันในเวลาราชการ  
หากลกูจ้างประจ�าท่านใดสนใจ สามารถศกึษารายละเอยีดกองทนุฯ 
ก่อนการตดัสนิใจ สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่0 2168 1101-6

	 4.	หลอกว่าได้รางวัลใหญ่	
 กลุ่มมิจฉาชีพจะหลอกล่อท่านว่าได้รับรางวัลใหญ่ 
มิจฉาชีพจ�าพวกนี้มักใช้รางวัลจากแคมเปญการตลาด
ของแบรนด์ต่างๆ มาล่อลวงเรา และให้โอนเงนิไปให้ก่อน 
เป็นค่าธรรมเนียมหรือยืนยันรับสิทธิ แต่ทางท่ีดีท่ีสุด 
คอื การพจิารณาตวัเองให้ดก่ีอนว่าเราเคยส่ง SMS ไปลุ้น 
ของรางวัลพวกนี้ ถ้าไม่จริงและไม่เคยส่งไป ให้คิดว่า 
เป็นการล่อลวงแน่นอน 

	 5.	โฆษณาปล่อยเงินกู้นอกระบบ
 มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการเงินกู้ผ่านโฆษณา
เวบ็ไซต์ กลุม่ Facebook สาธารณะ หรอืส่งอเีมลหาเหยือ่
โดยตรง ใช้ค�าจูงใจในรูปแบบต่างๆ เช่น ดอกเบี้ยต�่า 
อนุมัติง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องตรวจสอบเครดิตบูโร เมื่อ
หลงกลติดต่อไป แก๊งมิจฉาชีพจะส่งสัญญาและขอให้
เหยื่อลงลายเซ็น พร้อมโอนเงินช�าระค่าท�าสัญญา  
ค่าเอกสาร ค่ามัดจ�า ภายในเวลาที่ก�าหนด ซ่ึงเหย่ือ 
อาจจะเสยีรูด้้วยความรบีร้อน เมือ่โอนและติดต่อกลบัไป 
เพื่อต้องการเงินกู้กลับไม่สามารถติดต่อผู้ให้กู้อีกได้เลย 
และสูญเงินไปโดยไม่มีโอกาสได้คืน

วิธีป้องกันตัวเองเบื้องต้น
 1. เปิดเผยข้อมูลใน Social Network เท่าที่จ�าเป็น 
เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพน�าข้อมูลไปแอบอ้างใช้ท�า
ธุรกรรม
 2. ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน (password) ในการเข้าใช้
บัญชีอีเมลหรือบัญชี Social Network เป็นประจ�า
 3. เม่ือได้รบัการติดต่อแจ้งให้โอนเงนิให้ ควรตรวจสอบ 
ข้อเท็จจรงิก่อนโอนเงิน หรือติดต่อหน่วยงานต่างๆ 
 4. ไม่โลภต่อเงินที่ไม่มีที่มา ผลตอบแทนท่ีสูงเกิน
จริง หรือดอกเบี้ยต�่า 
 5. ตรวจหาไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นประจ�า 
เพื่อป้องกันการขโมยข้อมูลการใช้งาน
 6. หากต้องการซื้อสินค้าทางออนไลน์ ควรซ้ือ 
จากเว็บไซต์บัญชีทางการที่สามารถตรวจสอบได้
 7. ติดตามข่าวสารกลโกงอย่างสม�่าเสมอ หากเรา
ประสบเหตดุงักล่าวและต้องการเอาผดิกบัมจิฉาชพีเหล่านี้ 
เราสามารถด�าเนนิการได้ โดยแจ้งกองบังคับการปราบปราม 
การกระท�าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

กองทุนส�ำรองเลีย้งชีพส�ำหรบัลูกจ้ำงประจ�ำของส่วนรำชกำร  ซึง่จดทะเบียนแล้ว  ปีที ่23 ฉบบัที ่1 ประจ�ำเดอืนมกรำคม - มถินุำยน พ.ศ. 2563

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.

ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว และระดับค่าครองชีพของคนไทย  

คือ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์

 ดชันรีาคาผู้บริโภคนี ้จะอ้างองิจากจ�านวนรายการสินค้าและบริการ

จ�านวนทัง้สิน้ 422 รายการ โดยแบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่ อาหารและเครือ่งดืม่, 

เครื่องนุ่งหุ่มและรองเท้า, เคหสถาน, การตรวจรักษา และบริการส่วนบุคคล, 

ยานพาหนะ การขนส่ง และส่ือสาร, บนัเทงิ และการศึกษา, ยาสูบ และเครือ่งดืม่ 

ที่มีแอลกอฮอล์

 ทีนี้ลองมาดูกันว่า ดัชนีครัวเรือน 20 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจากสินค้า

ทกุหมวดสูงขึน้ถงึ 37.14% แต่ถ้าเจาะลึกเฉพาะหมวดอาหาร และเครือ่งดืม่แล้ว 

จะเห็นได้ว่าราคาอาหารแพงขึน้ถงึ 52.25% หรอืกว่า “เท่าตวั” จึงไม่น่าแปลกใจ 

ว่าท�าไมราคาข้าวแกงในปัจจุบันถึงมีราคาแพงขึ้น เพราะต่างมีผลกระทบ 

จากราคาน�้ามัน, ต้นทุนการเกษตร ความต้องการของตลาด และอื่นๆ

 ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ท่ีเราไม่สามารถหลกีเลีย่งได้คอื “ค่าของเงนิ” 

ในแต่ละปีจะด้อยค่าลงตามอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งคิดหยาบๆ ที่ราว 3-3.5% ต่อปี 

ตัวอย่างเช่น เงิน 1,000 บาท ในปีที่แล้ว จะมีมูลค่าลดลงเหลือ 970 บาท  

ในปีนี้ ส่งผลให้เราต้องจ่ายแพงขึ้นกับการรับประทานในแบบเดิม แม้ว่า 

แกงเขียวหวานไก่ ผัดหน่อไม้ จะมีปริมาณไม่ต่างจาก 20 ปีก่อน

 เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว ไม่มีอะไรดีไปกว่ารู้จักออมและสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก

เงินออมนั้นๆ สร้างนิสัยการลงทุนให้แข็งแกร่ง เพื่อเอาชนะเงินเฟ้อให้ได้  

ไม่เช่นนั้นแล้ว จะไม่มีเงินเลี้ยงตัวเองเมื่อแก่ตัวลง

กิจกรรม
กสจ. 

s จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ตรัง และสุราษฎร์ธานี วันที่ 
12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทวินโลตัส 

 จงัหวัดบรีุรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ และสระแก้ว วันที ่13 กันยายน 
2562 ณ โรงแรมเทพนคร

 จังหวัดล�าปาง ล�าพูน ตาก และสุโขทัย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

ณ โรงแรมล�าปางเวียงทอง

s จงัหวดักาญจนบรุ ี วนัที ่17-18 สงิหาคม 2562 ณ วทิยาลัยสารพัดช่างกาญจนบรีุ
 จังหวัดเชียงใหม่  วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
 จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัย
สารพัดช่างเพชรบูรณ์

“ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่าน 
และครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล  

ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ”

หรือสามารถ
สแกน QR Code Line 

เข้าไปได้ที่  

นายประเสริฐ  บุญเรือง

ประธานกรรมการ กสจ. ชุดที่ 11

      พิเศษ!! ส�าหรับโครงการ 
เพื่อนแนะน�าเพื่อน ลูกจ้างประจ�าที่เป็น

สมาชิก กสจ. หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
กสจ. ท่านใด สามารถแนะน�าเพ่ือนเข้ามาเป็น

สมาชิก กสจ. จะได้รับของรางวัลพิเศษ 1 ใบสมัคร 
ต่อ 1 รางวัล ไม่จ�ากัดจ�านวน (สอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่ โทร. 0 2168 1101-6 ต่อ 105 เท่านั้น)

โครงการประชาสัมพันธ์  
พบสมาชิก กสจ. และเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงาน กสจ.

 ยังจ�าได้ไหม ตอนเด็กว่าแค่พกเงินไปโรงเรียนวันละ  

20 บาท ก็รู้สึกอิ่ม แต่ปัจจุบันเมื่อมาดูค่าใช้จ่ายท่ีเราต้องให ้

ลูกหลาน หรือกระทั่งใช้รับประทานอาหารของตัวเองเดี๋ยวนี้สิ 

แค่ขึ้นรถเมล์แบบร้อนๆ ไป-กลับ ก็หมดแล้ว 

 ราคาข้าวแกงเมื่อ 20 ปีก่อน ราคาไม่เกิน 20 บาท  

แต่ปัจจุบัน 35 บาท ก็หาแทบไม่ได้ แล้วเคยสงสัยหรือไม่ว่า  

อะไรที่ท�าให้สินค้าและของเหล่านี้แพงข้ึน จนท�าให้ค่าครองชีพ

ในแต่ละวันแพงขึ้น ค�าตอบก็คือ “เงินเฟ้อ” ค�าที่พบเจอบ่อยๆ 

ทีบ่างคนอาจยงัไม่เข้าใจว่าเป็นดชันทีีใ่ช้วัดระดบัการเพ่ิมขึน้ของ

ราคาสนิค้าในช่วงระยะเวลาหน่ึง แต่อย่าเพิง่ส่ายหน้าหนเีมือ่รูว่้า

เราจะพูดเรื่องเงินเฟ้อ เพราะสิ่งเหล่านี้ใกล้ชิดกับชีวิตประจ�าวัน

ของเรามาก อย่างเรื่องราคาข้าวแกงที่เกริ่นมานั้นก็เป็นตัวอย่าง

ที่ดี

รู้หรือไม่ว่า เวลาจะคิดว่าปีน้ีเงินเฟ้อจะทรงตัวที่กี่เปอร์เซ็นต์นั้น
เขาคิดจากอะไร
 ประเทศไทย มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่หาอัตราเงินเฟ้อ  

หรือ “ดัชนีราคาผู้บริโภค” ซึ่งเอาไว้วัดความต้องการและ 



งานทะเบียนสมาชิก กสจ.
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

โดย บรษัิท ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน)

จากส่วนท่ีเป็นเงินออม หรือลงทุนเพ่ือใช้ในยามเกษียณ  

อกีท้ังอาจจะเหลือพอไว้ส่งต่อเป็นของขวญัให้ลกูหลานได้ด้วย

 3 ทันโลก ไม่ล้าหลัง : เนื่องจากการท�างานท�าให้ได้

เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเปิดมุมมอง เปิดโลกใหม่ๆ ที่เป็น

ปัจจุบัน ซึ่งส่งผลดีท�าให้เราเข้ากับลูกหลานได้มากขึ้น และ

ยังช่วยสานสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกต่างหาก

แล้วฉันจะเริ่มท�าอะไรดี
 “เร่ิมต้นง่ายๆ ได้จากสิ่งที่เราเชี่ยวชาญ หรือช�านาญ

อยู่แล้ว ซึ่งสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นแนวทางส�าหรับ 

อาชีพเสริมในยุค Gig Economy ได้” เช่น  1. งานที่เน้น

ใช้ทักษะ (ใช้ความถนัดที่มีจ�าเพาะอยู่แล้ว)  2. ค้าขายหรือ

บรกิารเสรมิ (ท�าส่วนตวั/รวมกบัเพือ่น/สมาคม)  3. ปล่อยเช่า/ 

ให้เช่า (มีสินทรัพย์หรือเงินทุนแล้ว)  

มีข้อควรระวังอะไรไหม 
 1. แยกกระเป๋าเงินเกษียณออกจากเงินที่ ใช ้ท�า 

อาชีพเสริม ไม่ควรน�าเงินเก็บออกมาใช้เป็นต้นทุนในการ 

ท�าธุรกิจ หรือค้าขายในช่วงเกษียณมากเกินไป 

 2. สุขภาพ กบัการท�างาน เนือ่งจากหากท�าอาชพีเสรมิ 

หักโหมเกินไป หรือเครียดเกินไปอาจท�าให้ไม่สบาย หรือ 

เจ็บป่วยได้ โดยเฉพาะผู้สูงวัย ท�าให้เป็นอันตราย และอาจ

มีเรื่องให้เสียเงินเกิดขึ้น

 สุดท้ายนี้ แม้ว่าวัยเกษียณจะมาถึง แต่หาก

ยงัมไีฟอยูก่บัเรากส็ามารถสนกุไปกบั “อาชพีเสรมิ” 

ซึ่งนอกจากประโยชน์ทางการเงินแล้ว การที่เรา 

ได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ดีให้กับคนยุคใหม่ก็ถือ 

เป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นประโยชน์ได้อีก

ทางหนึ่งเช่นกัน

 เกษียณ = การหยุดพักผ่อน? แม้ว่าเกษียณไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

จะหยุด “ช่วงชีวิตการท�างาน” ไปเลยซะทีเดียว เพราะปัจจุบันนี้กลับพบว่า  

คนในวัยเก๋าเหล่านี้ยังคงท�างานกันอยู่ คิดเป็น 36.9% ของผู้สูงอายุทั้งหมด  

(จากตัวเลขผู้สูงอายุทั้งหมดประมาณ 11-12 ล้านคน) แล้วเทรนด์นี้มีแนวโน้มที่

จะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงหน่ึงในสาเหตุท่ีผู้สูงวัยยังไม่พร้อมท่ีจะหยุดการท�างานนั้น

เป็นไปได้ว่าเกดิจากความต้องการแบ่งเบาภาระลกูหลาน แผนการเงนิทีว่างไว้ยงั

ไม่ได้เป็นไปตามแผน หรืออยากมรีายได้เพ่ิมเตมิ ซึง่สุดท้ายไม่ว่าจะด้วยเหตเุพราะ 

“การเงิน” หรือเหตุใดก็ตาม เราสามารถเพิ่มรายได้ด้วย “อาชีพเสริม” หรือ 

เรียกเท่ๆ ว่า “Gig Economy” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ท�าให้ชีวิตเป็นเรื่องสนุกได้

ท�าไมต้องอาชีพเสริม (Gig Economy)
 “Gig Economy มักถูกรู้จักในลักษณะของการท�างานแบบอาชีพเสริม 

ครอบคลุมไปถึงอาชีพอิสระแบบต่างๆ ท้ังในรูปแบบท่ัวไป ไปจนถึงผ่านทาง

แพลตฟอร์มออนไลน์” ณ ปัจจุบันเทรนด์นี้ก�าลังเป็นที่นิยมมากขึ้น ดังนั้น  

ด้วยลักษณะงานที่ค่อนข้างยืดหยุ่น มีอิสระ และมีโอกาสดูแลสุขภาพได้มากกว่า

งานประจ�า จึงเป็นตัวเลือกที่ดีส�าหรับผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการเก่า แต่เก๋าไปด้วย

ประสบการณ์ที่สะสมผ่านชั่วโมงการท�างานมานาน ท�าให้มีความเชี่ยวชาญ 

อย่างมาก บวกกับจ�านวนเพ่ือนร่วมงานปัจจุบันหรือเพื่อนร่วมงานเก่า ท�าให้ 

การท�าอาชีพเสริมสามารถเป็นไปได้สวยในคนกลุ่มนี้

วัยเกษียณในยุค Gig Economy ส่งผลดีอย่างไร
 3 ขยบั = สขุภาพด ี: การท�างานในวยันีท้�าให้มโีอกาสได้เข้าสงัคม ไม่เหงา 

ร่างกายกระฉบักระเฉงมากกว่า ช่วยเสรมิสร้างทัง้กายและใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

การท�างานช่วยให้สมองคมเฉียบ และลดโอกาสในการเกิดภาวะสมองเส่ือมได้ด้วย

 3 ความยั่งยืนทางการเงิน : รายได้ที่ได้รับมาในยามเกษียณสามารถช่วย 

เพิม่ความมัน่คงทางการเงนิได้ โดยสามารถน�ามาใช้เพือ่ด�ารงชวิีตประจ�าวันเพิม่เตมิ  

 วกิฤตเศรษฐกิจเป็นเรือ่งทีค่าดเดาได้ยากส�าหรบันกัลงทุน  ในช่วงวกิฤต
แฮมเบอร์เกอร์ปี 2551 ท�าให้ตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาลงประมาณ 17 เดือน ดังนั้น  
นักลงทุนควรเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ดังกล่าวตลอดเวลา กลยุทธ์หนึ่งที่สามารถ
เลือกใช้ได้ ก็คือ การกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ หรือที่เรียกว่า 
“Asset Allocation” โดยสนิทรพัย์ประเภทต่างๆ เช่น ตราสารทนุ ตราสารหนี ้ทรสัต์
เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทองค�า หรือเงินสด นอกจากประเภท
สินทรัพย์แล้ว นักลงทุนยังสามารถกระจายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ได้อีกด้วย
 หลายคนอาจคดิว่าการลงทนุในตราสารทนุย่อมได้ผลตอบแทนมากกว่าตราสารหนี้ 
แต่หากเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้น อย่างเช่น ในปี 2551 ดัชนี
พันธบัตรไทย และทองค�า ให้ผลตอบแทน 18% และ 5% ตามล�าดับ  ในขณะที่ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ให้ผลตอบแทน -45% ดังนั้น หากนักลงทุนมีการกระจายการลงทุน
ท้ังในตราสารทุนและตราสารหนี้แล้วจะช่วยลดวามเสี่ยงและผลขาดทุนของพอร์ต 
ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ นอกจากการกระจายตัวในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ แล้ว  
การกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในต่างประเทศก็ช่วยลดผลกระทบในช่วงที่ตลาดหุ้น
ไทยปรับฐานได้ 
 หัวใจที่ส�าคัญที่สุดของ Asset Allocation คือ การก�าหนดสัดส่วน  
การลงทนุ ซึง่อาจพจิารณาได้จากอาย ุความเสีย่งทีย่อมรบัได้ และระยะ
เวลาที่ต้องการใช้เงิน โดยการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนท่ีสูง
อาจเหมาะกับวัยเร่ิมท�างาน เนื่องจากตลาดมีความผันผวนสูง  
ในระยะสั้น แต่เปิดโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีตามการ
เติบโตของเศรษฐกจิในระยะยาว ในทางตรงกันข้าม พนกังาน
ในวัยใกล้เกษยีณควรมนี�า้หนกัการลงทนุในตราสารทุนทีไ่ม่มาก 
เพื่อเน้นรักษาเงินต้นส�าหรับใช้ในยามเกษียณ
 นักลงทนุสามารถเริม่ท�า Asset Allocation ได้ด้วยตวัเอง
ด้วยการกระจายเงินลงทุนไปยังกองทุนรวมของสินทรัพย ์
ประเภทต่างๆ ตามสัดส่วนที่วางไว้ อย่างไรก็ดี นักลงทุนควร
ท�าความเข้าใจในสินทรพัย์นัน้ๆ ก่อนลงทนุ โดยอาจศกึษาได้จาก
ผลตอบแทนในอดีตตามช่วงวงจรเศรษฐกิจ ซึ่งหลังจากลงทุนแล้ว สิ่งส�าคัญ 
ทีไ่ม่แพ้กนั กค็อื นกัลงทุนกค็วรตดิตามผลตอบแทนของสนิทรัพย์แต่ละประเภท 
เป็นระยะๆ เพื่อให้ปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์

ผ่านพ้นปีใหม่กันไปแล้ว เชื่อว่าสมาชิกกองทุนส�ารอง

เล้ียงชพีส�าหรบัลกูจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซ่ึงจดทะเบยีนแล้ว 

คงจับจ่ายใช ้สอยกันไปในช่วงปีใหม่ไม ่ ใช ่น ้อย และเรายัง 

ได ้ ยินรุ ่นพี่ที่ เกษียณกันไปเมื่อปลายป ีที่ แล ้วบ ่นกันอุบว ่า  

เ งินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่ ได ้มา รวมกับเงินที่ เ ก็บมา 

ก่อนเกษียณ ก็ไม่พอใช้ เป็นอีกค�าถามยอดฮิตที่ใช้ถามกับ

มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ท่านๆ ว่าต้องลงทุนอย่างไรถึงจะ

มีเงินพอใช้หลังเกษียณ ซ่ึงทาง บลจ.กรุงไทย เคยเขียนเอาไว้

เล่มก่อนหน้าน้ีว่า เงินจะโตหรืองอกเงยได้ มาจาก 3 ปัจจัย 

จะส่งผลต่อการเติบโตของ GDP ของประเทศ แต่เมื่อเหรียญมี  
2 ด้าน การแข็งค่าของเงินบาทอีกด้านหนึ่งก็มีผลดีเช่นเดียวกัน  
เช่น ก่อนหน้าน้ีถ้าเราเป็นหน้ีอยู ่ 1 ดอลลาร์ เราต้องใช้เงิน 50 บาท  
แต่วันน้ีเราจะใช้เงินเพียง 40 บาท หรือแม้แต่เวลาเราไปเที่ยว 
ต่างประเทศ ซื้อสินค้าจากต่างประเทศในช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่านั้น 
จะท�าให้เรามีก�าลังซื้อที่มากขึ้น
 ดังน้ัน การแข็งค่าของเงินบาทในปัจจุบันจึงมีท้ังผลบวกและ 
ลบต่อผู้ที่เก่ียวข้อง ข้ึนอยู่กับว่าจะมองจากมุมไหน แต่ไม่ว่าจะอ่อน 
หรอืจะแขง็ สิง่ส�าคญัทีส่ดุคอื เสถยีรภาพของค่าเงนิ ถ้าค่าเงนิผนัผวน  
อ่อนเร็วเกินไป หรือแข็งเร็วเกินไป คาดการณ์ไม่ได้ก็จะท�าให้คนท�า
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศท�างานได้ล�าบากข้ึน จากตอนแรก 
ทีเ่ราคดิว่าจะได้ก�าไร แต่ผลปรากฏว่าเมือ่เวลาผ่านไปเราอาจจะขาดทนุ 
เพราะค่าเงิน

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข็งค่าหรืออ่อนค่าของเงินน้ัน 
มีหลายอย่าง เช่น 1. ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยในประเทศ 
และต่างประเทศ 2. การอ่อนค่าของสกุลเงินหลัก 3. การเติบโตของ
เศรษฐกิจ 4. การเติบโตของนักท่องเที่ยว 5. เสถียรภาพทางการเมือง
 วิธีหน่ึงทีเ่รามกัจะใช้ดกูารเปลีย่นแปลงของค่าเงิน คือ “ดลุบญัชี
เดนิสะพดั” ถ้าดลุบญัชเีดนิสะพัดเกนิดลุต่อเนือ่ง ก็จะแปลว่ามเีงินจาก 
ต่างประเทศไหลเข้ามาในประเทศ และท�าให้ค่าเงินของประเทศนั้น 
แข็งค่า 
 ดุลบัญชีเดินสะพัด ประกอบด้วย ดุลการค้า และดุลบริการ 
ดุลการค้าของประเทศไทยเกินดุลมาตลอด ส�าหรับดุลบริการ  
การท่องเที่ยวเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ไทยเกินดุลบริการ พอเรื่อง 
เป็นแบบนี้ดุลบัญชีเดินสะพัดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยมา จึงเป็นสาเหตุส�าคัญ 
ที่ค่าเงินบาทในประเทศไทยมีทิศทางแข็งค่าอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

Asset Allocation 
คืออะไร

รู้จัก“ค่า (เงิน) บาทแข็ง” 

  เกษียณสนุกในยุค 

โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ�ากัด

 “ค่าเงนิบาทแขง็สดุในรอบ 6 ปี” ข้อมลู ณ วนัที ่25 ตลุาคม 2562 
เมือ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ มีมลูค่าเท่ากบั 32.23 บาทไทย เราได้ยนิข่าวเร่ือง 
ค่าเงนิบาททีแ่ขง็ขึน้มาอย่างต่อเนือ่ง มาลองท�าความรูจ้กัค่าเงนิบาทแขง็ 
กันเถอะ

 เงินบาทแข็งค่า หมายถึงอะไร? อธิบายอย่างง่ายๆ ได้ว่า  
ถ้าเราใช้เงินบาทจ�านวนเท่าเดิมไปแลกเงินต่างประเทศ เราจะได้เงิน 
ต่างประเทศจ�านวนมากกว่าเดิม สมมติว ่าจากเดิม 1 ดอลลาร์ 
แลกเงินไทยได้ 50 บาท ต่อมา 1 ดอลลาร์ แลกเงินได้ 40 บาท แปลว่า
เงินบาทแพงขึ้น หรือค ่าแข็งขึ้น คือใช ้ เงินไทยเพียง 40 บาท  
ก็แลกได้ 1 ดอลลาร์แล้ว ไม่ต้องถึง 50 บาท อย่างแต่ก่อน

 ส�าหรับผู้ซื้อ (ผู้น�าเข้า) ถ้าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างนี้ ถ้าสินค้า
มาจากต่างประเทศราคาชิ้นละ 1 ดอลลาร์ ใช้เงินบาทเพียง 40 บาท  
กจ็ะสามารถซือ้สนิค้าได้ 1 ชิน้แล้ว จากท่ีก่อนหน้านีต้้องใช้เงินถงึ 50 บาท 
ดังนั้น ผู้ชื้อก็จะเป็นผู้ได้ประโยชน์ในเบื้องต้น ในขณะเดียวกันฝรั่งผู้ขาย
สินค้าก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไร เพราะเขาก็ได้เงิน 1 ดอลลาร์ เช่นเดิม 
แต่อาจขายสินค้าได้มากข้ึนเน่ืองจากเมื่อผู้ซื้อเห็นว่าสินค้าราคาถูกลง 
เมื่อคิดเป็นเงินบาท จึงอาจท�าให้มีรายการสั่งซิ้อสินค้ามากขึ้น ซ่ึงก็จะ
เป็นประโยชน์ในทางอ้อมนั่นเอง

 แต่ส�าหรับผู้ขายสินค้า (ผู้ส่งออก) เมื่อเงินบาทแข็งค่าข้ึน 
สนิค้าท่ีตัง้ราคาขายท่ี 1 ดอลลาร์ จะสามารถแลกกลับมาเป็นเงนิบาทไทย 
ได้เพียง 40 บาท จากที่เคยแลกได้ถึง 50 บาท การที่เงินบาทแข็งค่าขึ้น 
จึงท�าให้ยอดขายของเขาลดลงไปถึง 10 บาทต่อสินค้า 1 ชิ้นทีเดียว 
 หากธุรกิจมีการกู้เงินจากต่างประเทศ 1 ดอลลาร์ จากที่ต้องน�าเงิน 
50 บาท ไปแลก เพื่อคืนหนี้จ�านวน 1 ดอลลาร์ เมื่อค่าเงินบาทแข็งขึ้น 
ในกรณีตวัอย่างน้ีก็จะใช้เงินเพยีง 40 บาท ในการคืนหน้ีจ�านวน 1 ดอลลาร์ 
น่ันเอง ในกรณีน้ีผู้ให้กู้ก็ไม่ได้เสียประโยชน์แต่อย่างใดเพราะจะได้รับ 
เงินคืนในจ�านวน 1 ดอลลาร์ เช่นเดิม 

 กล่าวโดยสรุปก็คือ เมือ่เวลาค่าเงนิบาทแขง็ จะส่งผลกระทบต่อ
ภาคการส่งออก การส่งออกนับเป็นเครื่องจักรส�าคัญต่อการเติบโตของ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ดังนั้น ถ้าการส่งออกเริ่มมีปัญหา 

Gig Economy

            มหัศจรรย์เลข 72 กฎแห่งอัตราดอกเบี้ยทบต้น

ในครั้งนี้เราจะมาแนะน�าเรื่อง มหัศจรรย์เลข 72 กฎแห่งอัตราดอกเบี้ยทบต้น ให้สมาชิกฯ ทราบว่า 

มีความส�าคัญอย่างไร หรือใช้ค�านวณหาว่าลงทุนกี่ปีเงินลงทุนของเราถึงจะงอกเงยเป็น 2 เท่า ตัวอย่างเช่น 

หากสมาชิกมีเงินลงทุนตั้งต้นอยู่ 100,000 บาท และต้องการลงทุนแล้วให้งอกเงยขึ้นไปเป็น 200,000 บาท 

ต้องใช้เวลาลงทุนกี่ปี เราจะใช้ตัวเลข 72 เป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลตอบแทนที่เราหาได้ เช่น เราลงทุน 

ได้ผลตอบแทนปีละ 2% การค�านวณก็จะเป็น 72/2 = 36 ปี หรือถ้าบางคนหาผลตอบแทนได้สูงขึ้นเป็นปีละ 

6% การค�านวณก็จะเป็น 72/6 = 12 ปี

การท่ีจะลงทุนได้ผลตอบแทนปีละเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกต้องขวนขวาย

หาความรู้เรื่องการลงทุนเพิ่มเติม หากสมาชิกมีความตั้งใจและแน่วแน่ในการหาความรู้เรื่อง

การลงทุน และเริ่มเก็บออมอย่างจริงจังแล้วนั้น เมื่อวันหนึ่งที่เราเกษียณจะได้ไม่ต้องมานั่ง 

ทุกข์ทรมานเหมือนกับรุ่นพี่ๆ ของเราบางคนที่เกษียณไปก่อนหน้า สนใจเรื่องการลงทุนและ

ตดิตามข่าวสารด้านการลงทุนด้วยการเป็นเพือ่นกบั บลจ.กรงุไทย ได้ผ่าน Line Official @KTAM 

หรือ Scan ผ่าน QR Code ด้านล่างนี้



วารสารข่าว กสจ. ฉบับนี้ 
ส�านักงาน กสจ. ได้รวบรวมภาพกิจกรรม
ต่างๆ ตลอดครึ่งปีหลัง 2562 มาฝากทุกท่าน

เช่นเคย รวมไปถึงบทความและสารประโยชน์ส�าหรับทุกท่านดังนี้ 
“มหัศจรรย์เลข 72 กฎแห่งอัตราดอกเบ้ียทบต้น” “Asset Allocation  
คืออะไร” “เกษียณสนุกในยุค Gig Economy” รู้จัก“ค่า (เงิน) บาทแข็ง” 
“ดัชนีข้าวแกง ผ่านไป 20 ปี แพงข้ึนแค่ไหน” รวมถึงบทความกฎหมาย  
“รู้ทัน!! กลโกงในโลกออนไลน์” อีกด้วย 

 สมาชิก กสจ. ทุกท่าน อย่าท้ิงใบรายงานรายตัวสรุปยอดเงินกองทุน 
ส�ารองเลี้ยงชีพ (Statememt of Account) ที่ทางส�านักงาน กสจ. ได้ส่งมา 
พร ้อมกับวารสารข ่าวฉบับน้ี เพราะนอกจากท ่านจะได ้รับทราบยอดเงิน 
ที่ท่านออมกับทาง กสจ. มาโดยตลอดแล้ว ท่านยังสามารถน�าไปใช้เป็นหลักฐาน  
ในการยื่นแบบการค�านวณภาษีเงินได้ เพื่อน�าเงินสะสมที่ได้น�าส่งเข้ากองทุน  
ไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจ�าปี 

เกร็ดน่ารู้ด้านการลงทุน
 โดย ส�ำนักงำน กสจ. วารสารข่าว กสจ.

“มั่นคง ปลอดภัย ออม เงิน ไว  กั บ กสจ.”

บรรณาธิการ นายวิสิฐา  ตั้งจิตนบ               ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางสาวธีรกานต์  ปิงใจ        กองบรรณาธิการ เจ้าหน้าที่ส�านักงาน  กสจ. 
ที่ปรึกษา     

นายประเสริฐ   บุญเรือง นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ นายบุญชู ประสพกิจถาวร นางสาวพรวสา ศิรินุพงศ์  นายพัชระ ตั้งพานิช  
นายแพทย์สุระ  วิเศษศักดิ์ นายไว คงทวี นายสุทธิ สุโกศล นายวุฒิศักดิ์ ณ อุบล นายจรัญ   เหมือนแขยด 
นายสมชาย   สุดลอย นายศุภชัย เครือเมฆ นายสมคิด  ชินทรักษา ดร. ยุพา   วีระทรัพย์ นายมนัส   สมบูรณ์จันทร์

จัดท�าโดย กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  
 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารเอ) ชั้น 23 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 โทร. 0 2168 1101-6    Fax 0 2168 1107-8 

พิมพ์ที่  บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ�ากัด  โทร. 0 2282 6033-4  โทรสาร 0 2280 2187-8

กฎหมายน่ารู้   
โดย  ส�านักงาน กสจ. 

รู้ทัน!! กลโกงในโลกออนไลน์

Website  กสจ. : www.gpef.or.th
FACEBOOK  กสจ. : พิมพ์ค้นหาค�าว่า “กสจ.”
LINE  กสจ. : @gpef  (มี @ ด้านหน้า)

สมาชิก กสจ.  หลายๆ ท่านน่าจะรู้จักและท�าธุรกรรมออนไลน์  ปัจจุบัน
มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เหมือนที่คนชอบพูดว่า สังคมไร้เงินสด  

เพราะด้วยเทคโนโลยีทีก้่าวหน้าไปเรือ่ยๆ  ทีท่ัง้การติดต่อสือ่สาร หรอืใครๆ
ก็สามารถเป็นผู้ซื้อและผู้ขายผ่านทาง Social Media ได้อย่างรวดเร็ว  
ที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อพูดคุยกันได้ง่ายขึ้น 
 โดยการท�าธุรกรรมออนไลน์มีหลายรูปแบบ  การซื้อขายตาม Social 
Media  เช่น  Facebook, Instagram หรอื Line@  หรอืการท�าธรุกรรมอ่ืนๆ  
ทางออนไลน์ ซึง่กลโกงมกัแอบแฝงอยู่ในรปูแบบต่างๆ เหล่านี ้หากไม่ระวงั 
ก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ ที่พบบ่อยๆ มีดังนี้

	 1.	ซื้อสินค้าออนไลน์แล้วไม่ได้รับสินค้าตามก�าหนด
 มิจฉาชีพอาจสร้างบัญชีเพจร้านค้าตาม Social Media ต่างๆ เช่น 
Facebook, Instagram หรือ Line@ อาจมีการโพสต์รูปสินค้า ท�าโปรโมชั่น
ลดราคาถูกเกินท้องตลาดเพื่อจูงใจ เหยื่อที่ไม่รู้หลงกลและโอนเงิน แต่เมื่อ
ต้องการเลขพัสดุสินค้าก็ไม่มีการติดต่อกลับ หรือเมื่อติดต่อกลับไปไม่มีคน
รับสาย ท�าให้สูญเงินไปโดยไม่มีโอกาสได้คืน

	 2.	หลอกให้โอนเงินโดยใช้การสวมรอย	 ปลอมอีเมล	 หรือ
ปลอม	Social	Network
 มิจฉาชีพจะส่งอีเมลแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการอีเมล เพื่อหลอกให้กรอก
ข้อมูลช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อน�ามาสวมรอยเข้าใช้งานในบัญชีอีเมล 
ของเจ้าของบัญชี หลงัจากนัน้จะส่งอีเมลไปหาเพือ่นของเจ้าของบญัชอีเีมล 
เพ่ือหลอกให้เพือ่นโอนเงินให้ หรอืถ้าเจ้าของบญัชปีลอม SMS จากธนาคาร
เพื่อหลอกโอนเงิน หรือหลอกว่าให้โอนเงินคืน เพราะโอนเงินเกิน

 3.	แอบอ้างเป็นบุคคลต่างๆ	 หลอกว่าจะโอนเงินหรือส่งของ
ให้เหยื่อ
 มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นบุคคลต่างๆ เช่น คนในครอบครัว คนรู้จัก   
เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กร หน่วยงานราชการ หรือชาวต่างชาติจากแอปหาคู่รัก 
ซึ่งหลอกว่าจะโอนเงินหรือส่งของขวัญมาให้ พร้อมส่งหลักฐานโอนเงิน
ปลอมเพ่ือให้เหยื่อหลงเชื่อ จากนั้นจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ  
จากเหยื่อ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าด�าเนินการ ค่าภาษีศุลกากร 
ค่าทนาย โดยจะเรียกเก็บในจ�านวนน้อยแล้วเพิ่มจ�านวนเงินขึ้นเรื่อยๆ  
ซึ่งกว่าเหยื่อจะรู้ตัวว่าถูกหลอกก็อาจหมดเงินไปจ�านวนมากแล้ว

ดัชนีข้าวแกง ผ่านไป 
20 ปี แพงข้ึนแค่ไหน

กสจ.  เป ิดรับสมัครสมาชิกใหม ่ทุก วันในเวลาราชการ  
หากลกูจ้างประจ�าท่านใดสนใจ สามารถศึกษารายละเอยีดกองทนุฯ 
ก่อนการตดัสนิใจ สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่0 2168 1101-6

	 4.	หลอกว่าได้รางวัลใหญ่	
 กลุ่มมิจฉาชีพจะหลอกล่อท่านว่าได้รับรางวัลใหญ่ 
มิจฉาชีพจ�าพวกนี้มักใช้รางวัลจากแคมเปญการตลาด
ของแบรนด์ต่างๆ มาล่อลวงเรา และให้โอนเงนิไปให้ก่อน 
เป็นค่าธรรมเนียมหรือยืนยันรับสิทธิ แต่ทางที่ดีที่สุด 
คือ การพิจารณาตวัเองให้ดก่ีอนว่าเราเคยส่ง SMS ไปลุน้ 
ของรางวัลพวกนี้ ถ้าไม่จริงและไม่เคยส่งไป ให้คิดว่า 
เป็นการล่อลวงแน่นอน 

	 5.	โฆษณาปล่อยเงินกู้นอกระบบ
 มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการเงินกู้ผ่านโฆษณา
เวบ็ไซต์ กลุม่ Facebook สาธารณะ หรอืส่งอเีมลหาเหยือ่
โดยตรง ใช้ค�าจูงใจในรูปแบบต่างๆ เช่น ดอกเบ้ียต�่า 
อนุมัติง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องตรวจสอบเครดิตบูโร เมื่อ
หลงกลติดต่อไป แก๊งมิจฉาชีพจะส่งสัญญาและขอให้
เหยื่อลงลายเซ็น พร้อมโอนเงินช�าระค่าท�าสัญญา  
ค่าเอกสาร ค่ามัดจ�า ภายในเวลาท่ีก�าหนด ซ่ึงเหยื่อ 
อาจจะเสยีรูด้้วยความรบีร้อน เมือ่โอนและตดิต่อกลบัไป 
เพื่อต้องการเงินกู้กลับไม่สามารถติดต่อผู้ให้กู้อีกได้เลย 
และสูญเงินไปโดยไม่มีโอกาสได้คืน

วิธีป้องกันตัวเองเบื้องต้น
 1. เปิดเผยข้อมูลใน Social Network เท่าที่จ�าเป็น 
เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพน�าข้อมูลไปแอบอ้างใช้ท�า
ธุรกรรม
 2. ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน (password) ในการเข้าใช้
บัญชีอีเมลหรือบัญชี Social Network เป็นประจ�า
 3. เมือ่ได้รบัการติดต่อแจ้งให้โอนเงนิให้ ควรตรวจสอบ 
ข้อเท็จจรงิก่อนโอนเงิน หรือติดต่อหน่วยงานต่างๆ 
 4. ไม่โลภต่อเงินท่ีไม่มีท่ีมา ผลตอบแทนท่ีสูงเกิน
จริง หรือดอกเบี้ยต�่า 
 5. ตรวจหาไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นประจ�า 
เพื่อป้องกันการขโมยข้อมูลการใช้งาน
 6. หากต้องการซื้อสินค้าทางออนไลน์ ควรซ้ือ 
จากเว็บไซต์บัญชีทางการที่สามารถตรวจสอบได้
 7. ติดตามข่าวสารกลโกงอย่างสม�่าเสมอ หากเรา
ประสบเหตดุงักล่าวและต้องการเอาผดิกบัมจิฉาชพีเหล่านี้ 
เราสามารถด�าเนนิการได้ โดยแจ้งกองบงัคับการปราบปราม 
การกระท�าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

กองทุนส�ำรองเลีย้งชีพส�ำหรบัลูกจ้ำงประจ�ำของส่วนรำชกำร  ซึง่จดทะเบียนแล้ว  ปีที ่23 ฉบบัที ่1 ประจ�ำเดอืนมกรำคม - มถินุำยน พ.ศ. 2563

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.

ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว และระดับค่าครองชีพของคนไทย  

คือ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์

 ดชันรีาคาผูบ้รโิภคนี ้จะอ้างองิจากจ�านวนรายการสนิค้าและบรกิาร

จ�านวนท้ังสิน้ 422 รายการ โดยแบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่ อาหารและเครือ่งดืม่, 

เครื่องนุ่งหุ่มและรองเท้า, เคหสถาน, การตรวจรักษา และบริการส่วนบุคคล, 

ยานพาหนะ การขนส่ง และสือ่สาร, บนัเทงิ และการศกึษา, ยาสูบ และเครือ่งดืม่ 

ที่มีแอลกอฮอล์

 ทีนี้ลองมาดูกันว่า ดัชนีครัวเรือน 20 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจากสินค้า

ทุกหมวดสงูข้ึนถงึ 37.14% แต่ถ้าเจาะลึกเฉพาะหมวดอาหาร และเคร่ืองด่ืมแล้ว 

จะเหน็ได้ว่าราคาอาหารแพงขึน้ถงึ 52.25% หรอืกว่า “เท่าตวั” จึงไม่น่าแปลกใจ 

ว่าท�าไมราคาข้าวแกงในปัจจุบันถึงมีราคาแพงขึ้น เพราะต่างมีผลกระทบ 

จากราคาน�้ามัน, ต้นทุนการเกษตร ความต้องการของตลาด และอื่นๆ

 ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ท่ีเราไม่สามารถหลกีเล่ียงได้คอื “ค่าของเงนิ” 

ในแต่ละปีจะด้อยค่าลงตามอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งคิดหยาบๆ ที่ราว 3-3.5% ต่อปี 

ตัวอย่างเช่น เงิน 1,000 บาท ในปีที่แล้ว จะมีมูลค่าลดลงเหลือ 970 บาท  

ในปีนี้ ส่งผลให้เราต้องจ่ายแพงขึ้นกับการรับประทานในแบบเดิม แม้ว่า 

แกงเขียวหวานไก่ ผัดหน่อไม้ จะมีปริมาณไม่ต่างจาก 20 ปีก่อน

 เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว ไม่มีอะไรดีไปกว่ารู้จักออมและสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก

เงินออมนั้นๆ สร้างนิสัยการลงทุนให้แข็งแกร่ง เพื่อเอาชนะเงินเฟ้อให้ได้  

ไม่เช่นนั้นแล้ว จะไม่มีเงินเลี้ยงตัวเองเมื่อแก่ตัวลง

กิจกรรม
กสจ. 

s จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ตรัง และสุราษฎร์ธานี วันที่ 
12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทวินโลตัส 

 จงัหวดับรีุรัมย์ นครราชสมีา สริุนทร์ และสระแก้ว วนัที ่13 กันยายน 
2562 ณ โรงแรมเทพนคร

 จังหวัดล�าปาง ล�าพูน ตาก และสุโขทัย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

ณ โรงแรมล�าปางเวียงทอง

s จงัหวัดกาญจนบรีุ  วันท่ี 17-18 สงิหาคม 2562 ณ วทิยาลัยสารพัดช่างกาญจนบรุี
 จังหวัดเชียงใหม่  วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
 จังหวัดเพชรบูรณ์ วันท่ี 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัย
สารพัดช่างเพชรบูรณ์

“ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่าน 
และครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล  

ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ”

หรือสามารถ
สแกน QR Code Line 

เข้าไปได้ที่  

นายประเสริฐ  บุญเรือง

ประธานกรรมการ กสจ. ชุดที่ 11

      พิเศษ!! ส�าหรับโครงการ 
เพื่อนแนะน�าเพื่อน ลูกจ้างประจ�าที่เป็น

สมาชิก กสจ. หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
กสจ. ท่านใด สามารถแนะน�าเพ่ือนเข้ามาเป็น

สมาชิก กสจ. จะได้รับของรางวัลพิเศษ 1 ใบสมัคร 
ต่อ 1 รางวัล ไม่จ�ากัดจ�านวน (สอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่ โทร. 0 2168 1101-6 ต่อ 105 เท่านั้น)

โครงการประชาสัมพันธ์  
พบสมาชิก กสจ. และเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงาน กสจ.

 ยังจ�าได้ไหม ตอนเด็กว่าแค่พกเงินไปโรงเรียนวันละ  

20 บาท ก็รู้สึกอิ่ม แต่ปัจจุบันเมื่อมาดูค่าใช้จ่ายที่เราต้องให ้

ลูกหลาน หรือกระท่ังใช้รับประทานอาหารของตัวเองเดี๋ยวนี้สิ 

แค่ขึ้นรถเมล์แบบร้อนๆ ไป-กลับ ก็หมดแล้ว 

 ราคาข้าวแกงเมื่อ 20 ปีก่อน ราคาไม่เกิน 20 บาท  

แต่ปัจจุบัน 35 บาท ก็หาแทบไม่ได้ แล้วเคยสงสัยหรือไม่ว่า  

อะไรท่ีท�าให้สินค้าและของเหล่านี้แพงข้ึน จนท�าให้ค่าครองชีพ

ในแต่ละวันแพงขึ้น ค�าตอบก็คือ “เงินเฟ้อ” ค�าที่พบเจอบ่อยๆ 

ทีบ่างคนอาจยงัไม่เข้าใจว่าเป็นดชันทีีใ่ช้วดัระดบัการเพิม่ขึน้ของ

ราคาสนิค้าในช่วงระยะเวลาหน่ึง แต่อย่าเพิง่ส่ายหน้าหนเีมือ่รูว่้า

เราจะพูดเรื่องเงินเฟ้อ เพราะสิ่งเหล่านี้ใกล้ชิดกับชีวิตประจ�าวัน

ของเรามาก อย่างเรื่องราคาข้าวแกงที่เกริ่นมานั้นก็เป็นตัวอย่าง

ที่ดี

รู้หรือไม่ว่า เวลาจะคิดว่าปีน้ีเงินเฟ้อจะทรงตัวที่กี่เปอร์เซ็นต์นั้น
เขาคิดจากอะไร
 ประเทศไทย มีหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีหาอัตราเงินเฟ้อ  

หรือ “ดัชนีราคาผู้บริโภค” ซึ่งเอาไว้วัดความต้องการและ 



งานทะเบียนสมาชิก กสจ.
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

โดย บรษัิท ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน)

จากส่วนที่เป็นเงินออม หรือลงทุนเพ่ือใช้ในยามเกษียณ  

อกีทัง้อาจจะเหลือพอไว้ส่งต่อเป็นของขวญัให้ลูกหลานได้ด้วย

 3 ทันโลก ไม่ล้าหลัง : เนื่องจากการท�างานท�าให้ได้

เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเปิดมุมมอง เปิดโลกใหม่ๆ ที่เป็น

ปัจจุบัน ซึ่งส่งผลดีท�าให้เราเข้ากับลูกหลานได้มากขึ้น และ

ยังช่วยสานสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกต่างหาก

แล้วฉันจะเริ่มท�าอะไรดี
 “เร่ิมต้นง่ายๆ ได้จากสิ่งที่เราเชี่ยวชาญ หรือช�านาญ

อยู่แล้ว ซึ่งสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นแนวทางส�าหรับ 

อาชีพเสริมในยุค Gig Economy ได้” เช่น  1. งานที่เน้น

ใช้ทักษะ (ใช้ความถนัดที่มีจ�าเพาะอยู่แล้ว)  2. ค้าขายหรือ

บรกิารเสรมิ (ท�าส่วนตวั/รวมกับเพือ่น/สมาคม)  3. ปล่อยเช่า/ 

ให้เช่า (มีสินทรัพย์หรือเงินทุนแล้ว)  

มีข้อควรระวังอะไรไหม 
 1. แยกกระเป๋าเงินเกษียณออกจากเงินที่ ใช ้ท�า 

อาชีพเสริม ไม่ควรน�าเงินเก็บออกมาใช้เป็นต้นทุนในการ 

ท�าธุรกิจ หรือค้าขายในช่วงเกษียณมากเกินไป 

 2. สขุภาพ กับการท�างาน เนือ่งจากหากท�าอาชพีเสรมิ 

หักโหมเกินไป หรือเครียดเกินไปอาจท�าให้ไม่สบาย หรือ 

เจ็บป่วยได้ โดยเฉพาะผู้สูงวัย ท�าให้เป็นอันตราย และอาจ

มีเรื่องให้เสียเงินเกิดขึ้น

 สุดท้ายนี้ แม้ว่าวัยเกษียณจะมาถึง แต่หาก

ยงัมไีฟอยูกั่บเราก็สามารถสนกุไปกับ “อาชีพเสรมิ” 

ซึ่งนอกจากประโยชน์ทางการเงินแล้ว การที่เรา 

ได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ดีให้กับคนยุคใหม่ก็ถือ 

เป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นประโยชน์ได้อีก

ทางหนึ่งเช่นกัน

 เกษียณ = การหยุดพักผ่อน? แม้ว่าเกษียณไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

จะหยุด “ช่วงชีวิตการท�างาน” ไปเลยซะทีเดียว เพราะปัจจุบันนี้กลับพบว่า  

คนในวัยเก๋าเหล่านี้ยังคงท�างานกันอยู่ คิดเป็น 36.9% ของผู้สูงอายุท้ังหมด  

(จากตัวเลขผู้สูงอายุทั้งหมดประมาณ 11-12 ล้านคน) แล้วเทรนด์นี้มีแนวโน้มที่

จะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงหน่ึงในสาเหตุที่ผู้สูงวัยยังไม่พร้อมที่จะหยุดการท�างานนั้น

เป็นไปได้ว่าเกดิจากความต้องการแบ่งเบาภาระลกูหลาน แผนการเงนิทีว่างไว้ยงั

ไม่ได้เป็นไปตามแผน หรอือยากมรีายได้เพิม่เติม ซึง่สดุท้ายไม่ว่าจะด้วยเหตเุพราะ 

“การเงิน” หรือเหตุใดก็ตาม เราสามารถเพิ่มรายได้ด้วย “อาชีพเสริม” หรือ 

เรียกเท่ๆ ว่า “Gig Economy” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ท�าให้ชีวิตเป็นเรื่องสนุกได้

ท�าไมต้องอาชีพเสริม (Gig Economy)
 “Gig Economy มักถูกรู้จักในลักษณะของการท�างานแบบอาชีพเสริม 

ครอบคลุมไปถึงอาชีพอิสระแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบทั่วไป ไปจนถึงผ่านทาง

แพลตฟอร์มออนไลน์” ณ ปัจจุบันเทรนด์นี้ก�าลังเป็นที่นิยมมากขึ้น ดังนั้น  

ด้วยลักษณะงานที่ค่อนข้างยืดหยุ่น มีอิสระ และมีโอกาสดูแลสุขภาพได้มากกว่า

งานประจ�า จึงเป็นตัวเลือกที่ดีส�าหรับผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการเก่า แต่เก๋าไปด้วย

ประสบการณ์ที่สะสมผ่านชั่วโมงการท�างานมานาน ท�าให้มีความเชี่ยวชาญ 

อย่างมาก บวกกับจ�านวนเพ่ือนร่วมงานปัจจุบันหรือเพื่อนร่วมงานเก่า ท�าให้ 

การท�าอาชีพเสริมสามารถเป็นไปได้สวยในคนกลุ่มนี้

วัยเกษียณในยุค Gig Economy ส่งผลดีอย่างไร
 3 ขยบั = สขุภาพด ี: การท�างานในวยันีท้�าให้มโีอกาสได้เข้าสงัคม ไม่เหงา 

ร่างกายกระฉบักระเฉงมากกว่า ช่วยเสรมิสร้างทัง้กายและใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

การท�างานช่วยให้สมองคมเฉยีบ และลดโอกาสในการเกิดภาวะสมองเสือ่มได้ด้วย

 3 ความยั่งยืนทางการเงิน : รายได้ที่ได้รับมาในยามเกษียณสามารถช่วย 

เพิม่ความมัน่คงทางการเงนิได้ โดยสามารถน�ามาใช้เพือ่ด�ารงชวีติประจ�าวนัเพิม่เตมิ  

 วกิฤตเศรษฐกิจเป็นเรือ่งท่ีคาดเดาได้ยากส�าหรบันกัลงทุน  ในช่วงวกิฤต
แฮมเบอร์เกอร์ปี 2551 ท�าให้ตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาลงประมาณ 17 เดือน ดังนั้น  
นักลงทุนควรเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ดังกล่าวตลอดเวลา กลยุทธ์หนึ่งที่สามารถ
เลือกใช้ได้ ก็คือ การกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ หรือที่เรียกว่า 
“Asset Allocation” โดยสนิทรพัย์ประเภทต่างๆ เช่น ตราสารทนุ ตราสารหนี ้ทรสัต์
เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทองค�า หรือเงินสด นอกจากประเภท
สินทรัพย์แล้ว นักลงทุนยังสามารถกระจายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ได้อีกด้วย
 หลายคนอาจคดิว่าการลงทุนในตราสารทุนย่อมได้ผลตอบแทนมากกว่าตราสารหนี้ 
แต่หากเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้น อย่างเช่น ในปี 2551 ดัชนี
พันธบัตรไทย และทองค�า ให้ผลตอบแทน 18% และ 5% ตามล�าดับ  ในขณะที่ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ให้ผลตอบแทน -45% ดังนั้น หากนักลงทุนมีการกระจายการลงทุน
ท้ังในตราสารทุนและตราสารหนี้แล้วจะช่วยลดวามเสี่ยงและผลขาดทุนของพอร์ต 
ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ นอกจากการกระจายตัวในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ แล้ว  
การกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในต่างประเทศก็ช่วยลดผลกระทบในช่วงที่ตลาดหุ้น
ไทยปรับฐานได้ 
 หัวใจที่ส�าคัญที่สุดของ Asset Allocation คือ การก�าหนดสัดส่วน  
การลงทุน ซึง่อาจพจิารณาได้จากอาย ุความเสีย่งทีย่อมรบัได้ และระยะ
เวลาที่ต้องการใช้เงิน โดยการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนท่ีสูง
อาจเหมาะกับวัยเริ่มท�างาน เนื่องจากตลาดมีความผันผวนสูง  
ในระยะสั้น แต่เปิดโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนท่ีดีตามการ
เตบิโตของเศรษฐกจิในระยะยาว ในทางตรงกันข้าม พนกังาน
ในวัยใกล้เกษยีณควรมนี�า้หนกัการลงทนุในตราสารทุนทีไ่ม่มาก 
เพื่อเน้นรักษาเงินต้นส�าหรับใช้ในยามเกษียณ
 นกัลงทนุสามารถเริม่ท�า Asset Allocation ได้ด้วยตวัเอง
ด้วยการกระจายเงินลงทุนไปยังกองทุนรวมของสินทรัพย ์
ประเภทต่างๆ ตามสัดส่วนท่ีวางไว้ อย่างไรก็ดี นักลงทุนควร
ท�าความเข้าใจในสนิทรพัย์นัน้ๆ ก่อนลงทนุ โดยอาจศกึษาได้จาก
ผลตอบแทนในอดีตตามช่วงวงจรเศรษฐกิจ ซ่ึงหลังจากลงทุนแล้ว สิ่งส�าคัญ 
ท่ีไม่แพ้กนั กค็อื นกัลงทุนกค็วรตดิตามผลตอบแทนของสนิทรัพย์แต่ละประเภท 
เป็นระยะๆ เพื่อให้ปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์

ผ่านพ้นปีใหม่กันไปแล้ว เชื่อว่าสมาชิกกองทุนส�ารอง

เลีย้งชพีส�าหรบัลกูจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึง่จดทะเบยีนแล้ว 

คงจับจ่ายใช ้สอยกันไปในช่วงปีใหม่ไม ่ ใช ่น ้อย และเรายัง 

ได ้ยินรุ ่นพี่ที่ เกษียณกันไปเมื่อปลายป ีที่ แล ้วบ ่นกันอุบว ่า  

เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่ ได ้มา รวมกับเ งินที่ เก็บมา 

ก่อนเกษียณ ก็ไม่พอใช้ เป็นอีกค�าถามยอดฮิตที่ใช้ถามกับ

มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ท่านๆ ว่าต้องลงทุนอย่างไรถึงจะ

มีเงินพอใช้หลังเกษียณ ซ่ึงทาง บลจ.กรุงไทย เคยเขียนเอาไว้

เล่มก่อนหน้าน้ีว่า เงินจะโตหรืองอกเงยได้ มาจาก 3 ปัจจัย 

จะส่งผลต่อการเติบโตของ GDP ของประเทศ แต่เมื่อเหรียญมี  
2 ด้าน การแข็งค่าของเงินบาทอีกด้านหนึ่งก็มีผลดีเช่นเดียวกัน  
เช่น ก่อนหน้านีถ้้าเราเป็นหนีอ้ยู ่ 1 ดอลลาร์ เราต้องใช้เงิน 50 บาท  
แต่วันนี้เราจะใช้เงินเพียง 40 บาท หรือแม้แต่เวลาเราไปเที่ยว 
ต่างประเทศ ซื้อสินค้าจากต่างประเทศในช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่านั้น 
จะท�าให้เรามีก�าลังซื้อที่มากขึ้น
 ดังนั้น การแข็งค่าของเงินบาทในปัจจุบันจึงมีท้ังผลบวกและ 
ลบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้ึนอยู่กับว่าจะมองจากมุมไหน แต่ไม่ว่าจะอ่อน 
หรือจะแขง็ ส่ิงส�าคัญท่ีสุดคือ เสถยีรภาพของค่าเงนิ ถ้าค่าเงนิผนัผวน  
อ่อนเร็วเกินไป หรือแข็งเร็วเกินไป คาดการณ์ไม่ได้ก็จะท�าให้คนท�า
ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับต่างประเทศท�างานได้ล�าบากข้ึน จากตอนแรก 
ทีเ่ราคดิว่าจะได้ก�าไร แต่ผลปรากฏว่าเมือ่เวลาผ่านไปเราอาจจะขาดทนุ 
เพราะค่าเงิน

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข็งค่าหรืออ่อนค่าของเงินน้ัน 
มีหลายอย่าง เช่น 1. ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยในประเทศ 
และต่างประเทศ 2. การอ่อนค่าของสกุลเงินหลัก 3. การเติบโตของ
เศรษฐกิจ 4. การเติบโตของนักท่องเที่ยว 5. เสถียรภาพทางการเมือง
 วธิหีนึง่ทีเ่รามกัจะใช้ดกูารเปลีย่นแปลงของค่าเงิน คือ “ดลุบญัชี
เดนิสะพดั” ถ้าดลุบัญชีเดินสะพัดเกนิดลุต่อเนือ่ง ก็จะแปลว่ามเีงินจาก 
ต่างประเทศไหลเข้ามาในประเทศ และท�าให้ค่าเงินของประเทศนั้น 
แข็งค่า 
 ดุลบัญชีเดินสะพัด ประกอบด้วย ดุลการค้า และดุลบริการ 
ดุลการค้าของประเทศไทยเกินดุลมาตลอด ส�าหรับดุลบริการ  
การท่องเที่ยวเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ไทยเกินดุลบริการ พอเรื่อง 
เป็นแบบนี้ดุลบัญชีเดินสะพัดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยมา จึงเป็นสาเหตุส�าคัญ 
ที่ค่าเงินบาทในประเทศไทยมีทิศทางแข็งค่าอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

Asset Allocation 
คืออะไร

รู้จัก“ค่า (เงิน) บาทแข็ง” 

  เกษียณสนุกในยุค 

โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ�ากัด

 “ค่าเงนิบาทแขง็สดุในรอบ 6 ปี” ข้อมลู ณ วันที ่25 ตลุาคม 2562 
เมือ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ มีมลูค่าเท่ากบั 32.23 บาทไทย เราได้ยนิข่าวเร่ือง 
ค่าเงนิบาททีแ่ขง็ขึน้มาอย่างต่อเนือ่ง มาลองท�าความรู้จกัค่าเงนิบาทแขง็ 
กันเถอะ

 เงินบาทแข็งค่า หมายถึงอะไร? อธิบายอย่างง่ายๆ ได้ว่า  
ถ้าเราใช้เงินบาทจ�านวนเท่าเดิมไปแลกเงินต่างประเทศ เราจะได้เงิน 
ต่างประเทศจ�านวนมากกว่าเดิม สมมติว ่าจากเดิม 1 ดอลลาร์ 
แลกเงินไทยได้ 50 บาท ต่อมา 1 ดอลลาร์ แลกเงินได้ 40 บาท แปลว่า
เงินบาทแพงขึ้น หรือค ่าแข็งขึ้น คือใช ้ เงินไทยเพียง 40 บาท  
ก็แลกได้ 1 ดอลลาร์แล้ว ไม่ต้องถึง 50 บาท อย่างแต่ก่อน

 ส�าหรับผู้ซื้อ (ผู้น�าเข้า) ถ้าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างนี้ ถ้าสินค้า
มาจากต่างประเทศราคาชิ้นละ 1 ดอลลาร์ ใช้เงินบาทเพียง 40 บาท  
กจ็ะสามารถซือ้สนิค้าได้ 1 ชิน้แล้ว จากท่ีก่อนหน้านีต้้องใช้เงินถงึ 50 บาท 
ดังนั้น ผู้ชื้อก็จะเป็นผู้ได้ประโยชน์ในเบื้องต้น ในขณะเดียวกันฝรั่งผู้ขาย
สินค้าก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไร เพราะเขาก็ได้เงิน 1 ดอลลาร์ เช่นเดิม 
แต่อาจขายสินค้าได้มากขึ้นเนื่องจากเมื่อผู้ซื้อเห็นว่าสินค้าราคาถูกลง 
เมื่อคิดเป็นเงินบาท จึงอาจท�าให้มีรายการส่ังซิ้อสินค้ามากขึ้น ซึ่งก็จะ
เป็นประโยชน์ในทางอ้อมนั่นเอง

 แต่ส�าหรับผู้ขายสินค้า (ผู้ส่งออก) เมื่อเงินบาทแข็งค่าขึ้น 
สนิค้าท่ีตัง้ราคาขายที ่1 ดอลลาร์ จะสามารถแลกกลับมาเป็นเงนิบาทไทย 
ได้เพียง 40 บาท จากที่เคยแลกได้ถึง 50 บาท การที่เงินบาทแข็งค่าขึ้น 
จึงท�าให้ยอดขายของเขาลดลงไปถึง 10 บาทต่อสินค้า 1 ชิ้นทีเดียว 
 หากธุรกิจมีการกู้เงินจากต่างประเทศ 1 ดอลลาร์ จากที่ต้องน�าเงิน 
50 บาท ไปแลก เพื่อคืนหนี้จ�านวน 1 ดอลลาร์ เมื่อค่าเงินบาทแข็งขึ้น 
ในกรณตีวัอย่างนีก้จ็ะใช้เงนิเพยีง 40 บาท ในการคนืหนีจ้�านวน 1 ดอลลาร์ 
นั่นเอง ในกรณีนี้ผู้ให้กู้ก็ไม่ได้เสียประโยชน์แต่อย่างใดเพราะจะได้รับ 
เงินคืนในจ�านวน 1 ดอลลาร์ เช่นเดิม 

 กล่าวโดยสรุปก็คือ เมือ่เวลาค่าเงนิบาทแขง็ จะส่งผลกระทบต่อ
ภาคการส่งออก การส่งออกนับเป็นเครื่องจักรส�าคัญต่อการเติบโตของ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ดังนั้น ถ้าการส่งออกเริ่มมีปัญหา 

Gig Economy

            มหัศจรรย์เลข 72 กฎแห่งอัตราดอกเบี้ยทบต้น

ในครั้งนี้เราจะมาแนะน�าเรื่อง มหัศจรรย์เลข 72 กฎแห่งอัตราดอกเบี้ยทบต้น ให้สมาชิกฯ ทราบว่า 

มีความส�าคัญอย่างไร หรือใช้ค�านวณหาว่าลงทุนกี่ปีเงินลงทุนของเราถึงจะงอกเงยเป็น 2 เท่า ตัวอย่างเช่น 

หากสมาชิกมีเงินลงทุนตั้งต้นอยู่ 100,000 บาท และต้องการลงทุนแล้วให้งอกเงยขึ้นไปเป็น 200,000 บาท 

ต้องใช้เวลาลงทุนกี่ปี เราจะใช้ตัวเลข 72 เป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลตอบแทนที่เราหาได้ เช่น เราลงทุน 

ได้ผลตอบแทนปีละ 2% การค�านวณก็จะเป็น 72/2 = 36 ปี หรือถ้าบางคนหาผลตอบแทนได้สูงขึ้นเป็นปีละ 

6% การค�านวณก็จะเป็น 72/6 = 12 ปี

การท่ีจะลงทุนได้ผลตอบแทนปีละเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกต้องขวนขวาย

หาความรู้เรื่องการลงทุนเพิ่มเติม หากสมาชิกมีความตั้งใจและแน่วแน่ในการหาความรู้เรื่อง

การลงทุน และเร่ิมเก็บออมอย่างจริงจังแล้วนั้น เมื่อวันหนึ่งท่ีเราเกษียณจะได้ไม่ต้องมานั่ง 

ทุกข์ทรมานเหมือนกับรุ่นพี่ๆ ของเราบางคนที่เกษียณไปก่อนหน้า สนใจเรื่องการลงทุนและ

ตดิตามข่าวสารด้านการลงทนุด้วยการเป็นเพือ่นกบั บลจ.กรงุไทย ได้ผ่าน Line Official @KTAM 

หรือ Scan ผ่าน QR Code ด้านล่างนี้



วารสารข่าว กสจ. ฉบับนี้ 
ส�านักงาน กสจ. ได้รวบรวมภาพกิจกรรม
ต่างๆ ตลอดครึ่งปีหลัง 2562 มาฝากทุกท่าน

เช่นเคย รวมไปถึงบทความและสารประโยชน์ส�าหรับทุกท่านดังนี้ 
“มหัศจรรย์เลข 72 กฎแห่งอัตราดอกเบ้ียทบต้น” “Asset Allocation  
คืออะไร” “เกษียณสนุกในยุค Gig Economy” รู้จัก“ค่า (เงิน) บาทแข็ง” 
“ดัชนีข้าวแกง ผ่านไป 20 ปี แพงข้ึนแค่ไหน” รวมถึงบทความกฎหมาย  
“รู้ทัน!! กลโกงในโลกออนไลน์” อีกด้วย 

 สมาชิก กสจ. ทุกท่าน อย่าท้ิงใบรายงานรายตัวสรุปยอดเงินกองทุน 
ส�ารองเลี้ยงชีพ (Statememt of Account) ที่ทางส�านักงาน กสจ. ได้ส่งมา 
พร ้อมกับวารสารข ่าวฉบับน้ี เพราะนอกจากท ่านจะได ้รับทราบยอดเงิน 
ที่ท่านออมกับทาง กสจ. มาโดยตลอดแล้ว ท่านยังสามารถน�าไปใช้เป็นหลักฐาน  
ในการยื่นแบบการค�านวณภาษีเงินได้ เพื่อน�าเงินสะสมที่ได้น�าส่งเข้ากองทุน  
ไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจ�าปี 

เกร็ดน่ารู้ด้านการลงทุน
 โดย ส�ำนักงำน กสจ. วารสารข่าว กสจ.

“มั่นคง ปลอดภัย ออม เงิน ไว  กั บ กสจ.”

บรรณาธิการ นายวิสิฐา  ตั้งจิตนบ               ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางสาวธีรกานต์  ปิงใจ        กองบรรณาธิการ เจ้าหน้าที่ส�านักงาน  กสจ. 
ที่ปรึกษา     

นายประเสริฐ   บุญเรือง นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ นายบุญชู ประสพกิจถาวร นางสาวพรวสา ศิรินุพงศ์  นายพัชระ ตั้งพานิช  
นายแพทย์สุระ  วิเศษศักดิ์ นายไว คงทวี นายสุทธิ สุโกศล นายวุฒิศักดิ์ ณ อุบล นายจรัญ   เหมือนแขยด 
นายสมชาย   สุดลอย นายศุภชัย เครือเมฆ นายสมคิด  ชินทรักษา ดร. ยุพา   วีระทรัพย์ นายมนัส   สมบูรณ์จันทร์

จัดท�าโดย กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  
 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารเอ) ชั้น 23 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 โทร. 0 2168 1101-6    Fax 0 2168 1107-8 

พิมพ์ที่  บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ�ากัด  โทร. 0 2282 6033-4  โทรสาร 0 2280 2187-8

กฎหมายน่ารู้   
โดย  ส�านักงาน กสจ. 

รู้ทัน!! กลโกงในโลกออนไลน์

Website  กสจ. : www.gpef.or.th
FACEBOOK  กสจ. : พิมพ์ค้นหาค�าว่า “กสจ.”
LINE  กสจ. : @gpef  (มี @ ด้านหน้า)

สมาชิก กสจ.  หลายๆ ท่านน่าจะรู้จักและท�าธุรกรรมออนไลน์  ปัจจุบัน
มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เหมือนที่คนชอบพูดว่า สังคมไร้เงินสด  

เพราะด้วยเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าไปเรือ่ยๆ  ท่ีท้ังการตดิต่อส่ือสาร หรอืใครๆ
ก็สามารถเป็นผู้ซื้อและผู้ขายผ่านทาง Social Media ได้อย่างรวดเร็ว  
ที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อพูดคุยกันได้ง่ายขึ้น 
 โดยการท�าธุรกรรมออนไลน์มีหลายรูปแบบ  การซื้อขายตาม Social 
Media  เช่น  Facebook, Instagram หรอื Line@  หรอืการท�าธุรกรรมอืน่ๆ  
ทางออนไลน์ ซึง่กลโกงมกัแอบแฝงอยู่ในรปูแบบต่างๆ เหล่านี ้หากไม่ระวงั 
ก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ ที่พบบ่อยๆ มีดังนี้

	 1.	ซื้อสินค้าออนไลน์แล้วไม่ได้รับสินค้าตามก�าหนด
 มิจฉาชีพอาจสร้างบัญชีเพจร้านค้าตาม Social Media ต่างๆ เช่น 
Facebook, Instagram หรือ Line@ อาจมีการโพสต์รูปสินค้า ท�าโปรโมชั่น
ลดราคาถูกเกินท้องตลาดเพื่อจูงใจ เหยื่อที่ไม่รู้หลงกลและโอนเงิน แต่เมื่อ
ต้องการเลขพัสดุสินค้าก็ไม่มีการติดต่อกลับ หรือเมื่อติดต่อกลับไปไม่มีคน
รับสาย ท�าให้สูญเงินไปโดยไม่มีโอกาสได้คืน

	 2.	หลอกให้โอนเงินโดยใช้การสวมรอย	 ปลอมอีเมล	 หรือ
ปลอม	Social	Network
 มิจฉาชีพจะส่งอีเมลแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการอีเมล เพื่อหลอกให้กรอก
ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อน�ามาสวมรอยเข้าใช้งานในบัญชีอีเมล 
ของเจ้าของบญัช ีหลงัจากนัน้จะส่งอเีมลไปหาเพือ่นของเจ้าของบญัชอีเีมล 
เพือ่หลอกให้เพือ่นโอนเงนิให้ หรอืถ้าเจ้าของบญัชปีลอม SMS จากธนาคาร
เพื่อหลอกโอนเงิน หรือหลอกว่าให้โอนเงินคืน เพราะโอนเงินเกิน

 3.	แอบอ้างเป็นบุคคลต่างๆ	 หลอกว่าจะโอนเงินหรือส่งของ
ให้เหยื่อ
 มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นบุคคลต่างๆ เช่น คนในครอบครัว คนรู้จัก   
เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กร หน่วยงานราชการ หรือชาวต่างชาติจากแอปหาคู่รัก 
ซึ่งหลอกว่าจะโอนเงินหรือส่งของขวัญมาให้ พร้อมส่งหลักฐานโอนเงิน
ปลอมเพ่ือให้เหยื่อหลงเช่ือ จากนั้นจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ  
จากเหยื่อ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าด�าเนินการ ค่าภาษีศุลกากร 
ค่าทนาย โดยจะเรียกเก็บในจ�านวนน้อยแล้วเพิ่มจ�านวนเงินขึ้นเรื่อยๆ  
ซึ่งกว่าเหยื่อจะรู้ตัวว่าถูกหลอกก็อาจหมดเงินไปจ�านวนมากแล้ว

ดัชนีข้าวแกง ผ่านไป 
20 ปี แพงข้ึนแค่ไหน

กสจ.  เป ิดรับสมัครสมาชิกใหม ่ทุก วันในเวลาราชการ  
หากลกูจ้างประจ�าท่านใดสนใจ สามารถศึกษารายละเอยีดกองทนุฯ 
ก่อนการตดัสนิใจ สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่0 2168 1101-6

	 4.	หลอกว่าได้รางวัลใหญ่	
 กลุ่มมิจฉาชีพจะหลอกล่อท่านว่าได้รับรางวัลใหญ่ 
มิจฉาชีพจ�าพวกนี้มักใช้รางวัลจากแคมเปญการตลาด
ของแบรนด์ต่างๆ มาล่อลวงเรา และให้โอนเงนิไปให้ก่อน 
เป็นค่าธรรมเนียมหรือยืนยันรับสิทธิ แต่ทางที่ดีที่สุด 
คอื การพจิารณาตวัเองให้ดก่ีอนว่าเราเคยส่ง SMS ไปลุน้ 
ของรางวัลพวกนี้ ถ้าไม่จริงและไม่เคยส่งไป ให้คิดว่า 
เป็นการล่อลวงแน่นอน 

	 5.	โฆษณาปล่อยเงินกู้นอกระบบ
 มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการเงินกู้ผ่านโฆษณา
เวบ็ไซต์ กลุม่ Facebook สาธารณะ หรอืส่งอเีมลหาเหยือ่
โดยตรง ใช้ค�าจูงใจในรูปแบบต่างๆ เช่น ดอกเบี้ยต�่า 
อนุมัติง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องตรวจสอบเครดิตบูโร เมื่อ
หลงกลติดต่อไป แก๊งมิจฉาชีพจะส่งสัญญาและขอให้
เหยื่อลงลายเซ็น พร้อมโอนเงินช�าระค่าท�าสัญญา  
ค่าเอกสาร ค่ามัดจ�า ภายในเวลาที่ก�าหนด ซึ่งเหยื่อ 
อาจจะเสยีรูด้้วยความรบีร้อน เมือ่โอนและติดต่อกลบัไป 
เพื่อต้องการเงินกู้กลับไม่สามารถติดต่อผู้ให้กู้อีกได้เลย 
และสูญเงินไปโดยไม่มีโอกาสได้คืน

วิธีป้องกันตัวเองเบื้องต้น
 1. เปิดเผยข้อมูลใน Social Network เท่าที่จ�าเป็น 
เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพน�าข้อมูลไปแอบอ้างใช้ท�า
ธุรกรรม
 2. ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน (password) ในการเข้าใช้
บัญชีอีเมลหรือบัญชี Social Network เป็นประจ�า
 3. เมือ่ได้รบัการติดต่อแจ้งให้โอนเงินให้ ควรตรวจสอบ 
ข้อเท็จจรงิก่อนโอนเงิน หรือตดิต่อหน่วยงานต่างๆ 
 4. ไม่โลภต่อเงินที่ไม่มีที่มา ผลตอบแทนที่สูงเกิน
จริง หรือดอกเบี้ยต�่า 
 5. ตรวจหาไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นประจ�า 
เพื่อป้องกันการขโมยข้อมูลการใช้งาน
 6. หากต้องการซื้อสินค้าทางออนไลน์ ควรซ้ือ 
จากเว็บไซต์บัญชีทางการที่สามารถตรวจสอบได้
 7. ติดตามข่าวสารกลโกงอย่างสม�่าเสมอ หากเรา
ประสบเหตดุงักล่าวและต้องการเอาผดิกับมจิฉาชพีเหล่าน้ี 
เราสามารถด�าเนนิการได้ โดยแจ้งกองบงัคับการปราบปราม 
การกระท�าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

กองทุนส�ำรองเลีย้งชีพส�ำหรบัลูกจ้ำงประจ�ำของส่วนรำชกำร  ซึง่จดทะเบียนแล้ว  ปีที ่23 ฉบบัท่ี 1 ประจ�ำเดอืนมกรำคม - มถินุำยน พ.ศ. 2563

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.

ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว และระดับค่าครองชีพของคนไทย  

คือ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์

 ดชันรีาคาผูบ้รโิภคนี ้จะอ้างองิจากจ�านวนรายการสินค้าและบริการ

จ�านวนท้ังสิน้ 422 รายการ โดยแบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่ อาหารและเครือ่งดืม่, 

เครื่องนุ่งหุ่มและรองเท้า, เคหสถาน, การตรวจรักษา และบริการส่วนบุคคล, 

ยานพาหนะ การขนส่ง และสือ่สาร, บันเทิง และการศกึษา, ยาสูบ และเครือ่งดืม่ 

ที่มีแอลกอฮอล์

 ทีนี้ลองมาดูกันว่า ดัชนีครัวเรือน 20 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจากสินค้า

ทุกหมวดสงูข้ึนถึง 37.14% แต่ถ้าเจาะลึกเฉพาะหมวดอาหาร และเครือ่งดืม่แล้ว 

จะเหน็ได้ว่าราคาอาหารแพงข้ึนถึง 52.25% หรอืกว่า “เท่าตวั” จึงไม่น่าแปลกใจ 

ว่าท�าไมราคาข้าวแกงในปัจจุบันถึงมีราคาแพงขึ้น เพราะต่างมีผลกระทบ 

จากราคาน�้ามัน, ต้นทุนการเกษตร ความต้องการของตลาด และอื่นๆ

 ปรากฏการณ์ทีเ่กดิข้ึนท่ีเราไม่สามารถหลกีเลีย่งได้คอื “ค่าของเงนิ” 

ในแต่ละปีจะด้อยค่าลงตามอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งคิดหยาบๆ ที่ราว 3-3.5% ต่อปี 

ตัวอย่างเช่น เงิน 1,000 บาท ในปีที่แล้ว จะมีมูลค่าลดลงเหลือ 970 บาท  

ในปีนี้ ส่งผลให้เราต้องจ่ายแพงข้ึนกับการรับประทานในแบบเดิม แม้ว่า 

แกงเขียวหวานไก่ ผัดหน่อไม้ จะมีปริมาณไม่ต่างจาก 20 ปีก่อน

 เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว ไม่มีอะไรดีไปกว่ารู้จักออมและสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก

เงินออมนั้นๆ สร้างนิสัยการลงทุนให้แข็งแกร่ง เพื่อเอาชนะเงินเฟ้อให้ได้  

ไม่เช่นนั้นแล้ว จะไม่มีเงินเลี้ยงตัวเองเมื่อแก่ตัวลง

กิจกรรม
กสจ. 

s จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ตรัง และสุราษฎร์ธานี วันที่ 
12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทวินโลตัส 

 จงัหวดับรีุรัมย์ นครราชสมีา สริุนทร์ และสระแก้ว วนัท่ี 13 กันยายน 
2562 ณ โรงแรมเทพนคร

 จังหวัดล�าปาง ล�าพูน ตาก และสุโขทัย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

ณ โรงแรมล�าปางเวียงทอง

s จงัหวดักาญจนบรุ ี วนัที ่17-18 สงิหาคม 2562 ณ วทิยาลัยสารพัดช่างกาญจนบรุี
 จังหวัดเชียงใหม่  วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
 จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัย
สารพัดช่างเพชรบูรณ์

“ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่าน 
และครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล  

ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ”

หรือสามารถ
สแกน QR Code Line 

เข้าไปได้ที่  

นายประเสริฐ  บุญเรือง

ประธานกรรมการ กสจ. ชุดที่ 11

      พิเศษ!! ส�าหรับโครงการ 
เพื่อนแนะน�าเพื่อน ลูกจ้างประจ�าที่เป็น

สมาชิก กสจ. หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
กสจ. ท่านใด สามารถแนะน�าเพื่อนเข้ามาเป็น

สมาชิก กสจ. จะได้รับของรางวัลพิเศษ 1 ใบสมัคร 
ต่อ 1 รางวัล ไม่จ�ากัดจ�านวน (สอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่ โทร. 0 2168 1101-6 ต่อ 105 เท่านั้น)

โครงการประชาสัมพันธ์  
พบสมาชิก กสจ. และเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงาน กสจ.

 ยังจ�าได้ไหม ตอนเด็กว่าแค่พกเงินไปโรงเรียนวันละ  

20 บาท ก็รู้สึกอิ่ม แต่ปัจจุบันเมื่อมาดูค่าใช้จ่ายที่เราต้องให ้

ลูกหลาน หรือกระทั่งใช้รับประทานอาหารของตัวเองเดี๋ยวนี้สิ 

แค่ขึ้นรถเมล์แบบร้อนๆ ไป-กลับ ก็หมดแล้ว 

 ราคาข้าวแกงเมื่อ 20 ปีก่อน ราคาไม่เกิน 20 บาท  

แต่ปัจจุบัน 35 บาท ก็หาแทบไม่ได้ แล้วเคยสงสัยหรือไม่ว่า  

อะไรที่ท�าให้สินค้าและของเหล่านี้แพงข้ึน จนท�าให้ค่าครองชีพ

ในแต่ละวันแพงขึ้น ค�าตอบก็คือ “เงินเฟ้อ” ค�าที่พบเจอบ่อยๆ 

ท่ีบางคนอาจยงัไม่เข้าใจว่าเป็นดชันทีีใ่ช้วดัระดบัการเพิม่ขึน้ของ

ราคาสนิค้าในช่วงระยะเวลาหน่ึง แต่อย่าเพิง่ส่ายหน้าหนเีมือ่รูว่้า

เราจะพูดเรื่องเงินเฟ้อ เพราะสิ่งเหล่านี้ใกล้ชิดกับชีวิตประจ�าวัน

ของเรามาก อย่างเรื่องราคาข้าวแกงที่เกริ่นมานั้นก็เป็นตัวอย่าง

ที่ดี

รู้หรือไม่ว่า เวลาจะคิดว่าปีน้ีเงินเฟ้อจะทรงตัวที่กี่เปอร์เซ็นต์นั้น
เขาคิดจากอะไร
 ประเทศไทย มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่หาอัตราเงินเฟ้อ  

หรือ “ดัชนีราคาผู้บริโภค” ซึ่งเอาไว้วัดความต้องการและ 



งานทะเบียนสมาชิก กสจ.
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

โดย บรษัิท ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน)

จากส่วนที่เป็นเงินออม หรือลงทุนเพ่ือใช้ในยามเกษียณ  

อกีทัง้อาจจะเหลอืพอไว้ส่งต่อเป็นของขวญัให้ลกูหลานได้ด้วย

 3 ทันโลก ไม่ล้าหลัง : เนื่องจากการท�างานท�าให้ได้

เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเปิดมุมมอง เปิดโลกใหม่ๆ ที่เป็น

ปัจจุบัน ซึ่งส่งผลดีท�าให้เราเข้ากับลูกหลานได้มากขึ้น และ

ยังช่วยสานสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกต่างหาก

แล้วฉันจะเริ่มท�าอะไรดี
 “เร่ิมต้นง่ายๆ ได้จากสิ่งที่เราเชี่ยวชาญ หรือช�านาญ

อยู่แล้ว ซึ่งสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นแนวทางส�าหรับ 

อาชีพเสริมในยุค Gig Economy ได้” เช่น  1. งานที่เน้น

ใช้ทักษะ (ใช้ความถนัดที่มีจ�าเพาะอยู่แล้ว)  2. ค้าขายหรือ

บรกิารเสรมิ (ท�าส่วนตวั/รวมกบัเพือ่น/สมาคม)  3. ปล่อยเช่า/ 

ให้เช่า (มีสินทรัพย์หรือเงินทุนแล้ว)  

มีข้อควรระวังอะไรไหม 
 1. แยกกระเป๋าเงินเกษียณออกจากเงินที่ ใช ้ท�า 

อาชีพเสริม ไม่ควรน�าเงินเก็บออกมาใช้เป็นต้นทุนในการ 

ท�าธุรกิจ หรือค้าขายในช่วงเกษียณมากเกินไป 

 2. สขุภาพ กบัการท�างาน เนือ่งจากหากท�าอาชพีเสริม 

หักโหมเกินไป หรือเครียดเกินไปอาจท�าให้ไม่สบาย หรือ 

เจ็บป่วยได้ โดยเฉพาะผู้สูงวัย ท�าให้เป็นอันตราย และอาจ

มีเรื่องให้เสียเงินเกิดขึ้น

 สุดท้ายนี้ แม้ว่าวัยเกษียณจะมาถึง แต่หาก

ยงัมไีฟอยูก่บัเรากส็ามารถสนกุไปกบั “อาชพีเสรมิ” 

ซึ่งนอกจากประโยชน์ทางการเงินแล้ว การที่เรา 

ได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ดีให้กับคนยุคใหม่ก็ถือ 

เป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นประโยชน์ได้อีก

ทางหนึ่งเช่นกัน

 เกษียณ = การหยุดพักผ่อน? แม้ว่าเกษียณไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

จะหยุด “ช่วงชีวิตการท�างาน” ไปเลยซะทีเดียว เพราะปัจจุบันนี้กลับพบว่า  

คนในวัยเก๋าเหล่านี้ยังคงท�างานกันอยู่ คิดเป็น 36.9% ของผู้สูงอายุท้ังหมด  

(จากตัวเลขผู้สูงอายุทั้งหมดประมาณ 11-12 ล้านคน) แล้วเทรนด์นี้มีแนวโน้มที่

จะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงหน่ึงในสาเหตุที่ผู้สูงวัยยังไม่พร้อมที่จะหยุดการท�างานนั้น

เป็นไปได้ว่าเกดิจากความต้องการแบ่งเบาภาระลกูหลาน แผนการเงนิทีว่างไว้ยงั

ไม่ได้เป็นไปตามแผน หรอือยากมรีายได้เพิม่เตมิ ซ่ึงสดุท้ายไม่ว่าจะด้วยเหตเุพราะ 

“การเงิน” หรือเหตุใดก็ตาม เราสามารถเพิ่มรายได้ด้วย “อาชีพเสริม” หรือ 

เรียกเท่ๆ ว่า “Gig Economy” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ท�าให้ชีวิตเป็นเรื่องสนุกได้

ท�าไมต้องอาชีพเสริม (Gig Economy)
 “Gig Economy มักถูกรู้จักในลักษณะของการท�างานแบบอาชีพเสริม 

ครอบคลุมไปถึงอาชีพอิสระแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบทั่วไป ไปจนถึงผ่านทาง

แพลตฟอร์มออนไลน์” ณ ปัจจุบันเทรนด์นี้ก�าลังเป็นที่นิยมมากขึ้น ดังนั้น  

ด้วยลักษณะงานที่ค่อนข้างยืดหยุ่น มีอิสระ และมีโอกาสดูแลสุขภาพได้มากกว่า

งานประจ�า จึงเป็นตัวเลือกท่ีดีส�าหรับผู้สูงอายุท่ีไม่ต้องการเก่า แต่เก๋าไปด้วย

ประสบการณ์ที่สะสมผ่านชั่วโมงการท�างานมานาน ท�าให้มีความเชี่ยวชาญ 

อย่างมาก บวกกับจ�านวนเพื่อนร่วมงานปัจจุบันหรือเพื่อนร่วมงานเก่า ท�าให้ 

การท�าอาชีพเสริมสามารถเป็นไปได้สวยในคนกลุ่มนี้

วัยเกษียณในยุค Gig Economy ส่งผลดีอย่างไร
 3 ขยบั = สขุภาพด ี: การท�างานในวยันีท้�าให้มโีอกาสได้เข้าสงัคม ไม่เหงา 

ร่างกายกระฉบักระเฉงมากกว่า ช่วยเสรมิสร้างทัง้กายและใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

การท�างานช่วยให้สมองคมเฉยีบ และลดโอกาสในการเกิดภาวะสมองเสือ่มได้ด้วย

 3 ความยั่งยืนทางการเงิน : รายได้ที่ได้รับมาในยามเกษียณสามารถช่วย 

เพิม่ความมัน่คงทางการเงนิได้ โดยสามารถน�ามาใช้เพือ่ด�ารงชีวติประจ�าวนัเพิม่เตมิ  

 วกิฤตเศรษฐกิจเป็นเรือ่งทีค่าดเดาได้ยากส�าหรบันกัลงทนุ  ในช่วงวกิฤต
แฮมเบอร์เกอร์ปี 2551 ท�าให้ตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาลงประมาณ 17 เดือน ดังนั้น  
นักลงทุนควรเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ดังกล่าวตลอดเวลา กลยุทธ์หนึ่งที่สามารถ
เลือกใช้ได้ ก็คือ การกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ หรือที่เรียกว่า 
“Asset Allocation” โดยสนิทรพัย์ประเภทต่างๆ เช่น ตราสารทนุ ตราสารหนี ้ทรสัต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทองค�า หรือเงินสด นอกจากประเภท
สินทรัพย์แล้ว นักลงทุนยังสามารถกระจายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ได้อีกด้วย
 หลายคนอาจคดิว่าการลงทนุในตราสารทนุย่อมได้ผลตอบแทนมากกว่าตราสารหนี้ 
แต่หากเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้น อย่างเช่น ในปี 2551 ดัชนี
พันธบัตรไทย และทองค�า ให้ผลตอบแทน 18% และ 5% ตามล�าดับ  ในขณะที่ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ให้ผลตอบแทน -45% ดังนั้น หากนักลงทุนมีการกระจายการลงทุน
ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้แล้วจะช่วยลดวามเส่ียงและผลขาดทุนของพอร์ต 
ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ นอกจากการกระจายตัวในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ แล้ว  
การกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในต่างประเทศก็ช่วยลดผลกระทบในช่วงที่ตลาดหุ้น
ไทยปรับฐานได้ 
 หัวใจที่ส�าคัญที่สุดของ Asset Allocation คือ การก�าหนดสัดส่วน  
การลงทนุ ซึง่อาจพจิารณาได้จากอาย ุความเส่ียงท่ียอมรับได้ และระยะ
เวลาที่ต้องการใช้เงิน โดยการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนทีสู่ง
อาจเหมาะกับวัยเริ่มท�างาน เนื่องจากตลาดมีความผันผวนสูง  
ในระยะสั้น แต่เปิดโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีตามการ
เตบิโตของเศรษฐกจิในระยะยาว ในทางตรงกันข้าม พนกังาน
ในวยัใกล้เกษยีณควรมนี�า้หนักการลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มาก 
เพื่อเน้นรักษาเงินต้นส�าหรับใช้ในยามเกษียณ
 นกัลงทนุสามารถเริม่ท�า Asset Allocation ได้ด้วยตวัเอง
ด้วยการกระจายเงินลงทุนไปยังกองทุนรวมของสินทรัพย ์
ประเภทต่างๆ ตามสัดส่วนที่วางไว้ อย่างไรก็ดี นักลงทุนควร
ท�าความเข้าใจในสนิทรพัย์น้ันๆ ก่อนลงทุน โดยอาจศกึษาได้จาก
ผลตอบแทนในอดีตตามช่วงวงจรเศรษฐกิจ ซึ่งหลังจากลงทุนแล้ว สิ่งส�าคัญ 
ทีไ่ม่แพ้กนั กค็อื นกัลงทุนกค็วรตดิตามผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภท 
เป็นระยะๆ เพื่อให้ปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์

ผ่านพ้นปีใหม่กันไปแล้ว เชื่อว่าสมาชิกกองทุนส�ารอง

เลีย้งชพีส�าหรบัลกูจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึง่จดทะเบยีนแล้ว 

คงจับจ่ายใช ้สอยกันไปในช่วงปีใหม่ไม ่ ใช ่น ้อย และเรายัง 

ได ้ยินรุ ่นพี่ที่ เกษียณกันไปเมื่อปลายป ีที่ แล ้วบ ่นกันอุบว ่า  

เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่ ได ้มา รวมกับเงินที่ เก็บมา 

ก่อนเกษียณ ก็ไม่พอใช้ เป็นอีกค�าถามยอดฮิตท่ีใช้ถามกับ

มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ท่านๆ ว่าต้องลงทุนอย่างไรถึงจะ

มีเงินพอใช้หลังเกษียณ ซ่ึงทาง บลจ.กรุงไทย เคยเขียนเอาไว้

เล่มก่อนหน้าน้ีว่า เงินจะโตหรืองอกเงยได้ มาจาก 3 ปัจจัย 

จะส่งผลต่อการเติบโตของ GDP ของประเทศ แต่เมื่อเหรียญมี  
2 ด้าน การแข็งค่าของเงินบาทอีกด้านหนึ่งก็มีผลดีเช่นเดียวกัน  
เช่น ก่อนหน้านีถ้้าเราเป็นหนีอ้ยู ่ 1 ดอลลาร์ เราต้องใช้เงนิ 50 บาท  
แต่วันนี้เราจะใช้เงินเพียง 40 บาท หรือแม้แต่เวลาเราไปเที่ยว 
ต่างประเทศ ซื้อสินค้าจากต่างประเทศในช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่านั้น 
จะท�าให้เรามีก�าลังซื้อที่มากขึ้น
 ดังนั้น การแข็งค่าของเงินบาทในปัจจุบันจึงมีท้ังผลบวกและ 
ลบต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง ข้ึนอยู่กับว่าจะมองจากมุมไหน แต่ไม่ว่าจะอ่อน 
หรอืจะแขง็ สิง่ส�าคญัทีส่ดุคอื เสถยีรภาพของค่าเงนิ ถ้าค่าเงนิผันผวน  
อ่อนเร็วเกินไป หรือแข็งเร็วเกินไป คาดการณ์ไม่ได้ก็จะท�าให้คนท�า
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศท�างานได้ล�าบากขึ้น จากตอนแรก 
ท่ีเราคดิว่าจะได้ก�าไร แต่ผลปรากฏว่าเมือ่เวลาผ่านไปเราอาจจะขาดทนุ 
เพราะค่าเงิน

 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการแข็งค่าหรืออ่อนค่าของเงินน้ัน 
มีหลายอย่าง เช่น 1. ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยในประเทศ 
และต่างประเทศ 2. การอ่อนค่าของสกุลเงินหลัก 3. การเติบโตของ
เศรษฐกิจ 4. การเติบโตของนักท่องเที่ยว 5. เสถียรภาพทางการเมือง
 วธิหีนึง่ทีเ่รามกัจะใช้ดกูารเปลีย่นแปลงของค่าเงนิ คอื “ดลุบญัชี
เดินสะพัด” ถ้าดลุบัญชเีดินสะพดัเกนิดลุต่อเนือ่ง ก็จะแปลว่ามเีงินจาก 
ต่างประเทศไหลเข้ามาในประเทศ และท�าให้ค่าเงินของประเทศนั้น 
แข็งค่า 
 ดุลบัญชีเดินสะพัด ประกอบด้วย ดุลการค้า และดุลบริการ 
ดุลการค้าของประเทศไทยเกินดุลมาตลอด ส�าหรับดุลบริการ  
การท่องเท่ียวเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ไทยเกินดุลบริการ พอเร่ือง 
เป็นแบบนี้ดุลบัญชีเดินสะพัดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยมา จึงเป็นสาเหตุส�าคัญ 
ที่ค่าเงินบาทในประเทศไทยมีทิศทางแข็งค่าอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

Asset Allocation 
คืออะไร

รู้จัก“ค่า (เงิน) บาทแข็ง” 

  เกษียณสนุกในยุค 

โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ�ากัด

 “ค่าเงนิบาทแขง็สดุในรอบ 6 ปี” ข้อมลู ณ วนัที ่25 ตลุาคม 2562 
เมือ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ มีมลูค่าเท่ากบั 32.23 บาทไทย เราได้ยนิข่าวเร่ือง 
ค่าเงนิบาททีแ่ขง็ขึน้มาอย่างต่อเนือ่ง มาลองท�าความรูจ้กัค่าเงนิบาทแขง็ 
กันเถอะ

 เงินบาทแข็งค่า หมายถึงอะไร? อธิบายอย่างง่ายๆ ได้ว่า  
ถ้าเราใช้เงินบาทจ�านวนเท่าเดิมไปแลกเงินต่างประเทศ เราจะได้เงิน 
ต่างประเทศจ�านวนมากกว่าเดิม สมมติว่าจากเดิม 1 ดอลลาร์ 
แลกเงินไทยได้ 50 บาท ต่อมา 1 ดอลลาร์ แลกเงินได้ 40 บาท แปลว่า
เงินบาทแพงขึ้น หรือค ่าแข็งขึ้น คือใช ้ เงินไทยเพียง 40 บาท  
ก็แลกได้ 1 ดอลลาร์แล้ว ไม่ต้องถึง 50 บาท อย่างแต่ก่อน

 ส�าหรับผู้ซ้ือ (ผู้น�าเข้า) ถ้าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างนี้ ถ้าสินค้า
มาจากต่างประเทศราคาชิ้นละ 1 ดอลลาร์ ใช้เงินบาทเพียง 40 บาท  
ก็จะสามารถซือ้สนิค้าได้ 1 ชิน้แล้ว จากทีก่่อนหน้าน้ีต้องใช้เงินถงึ 50 บาท 
ดังนั้น ผู้ชื้อก็จะเป็นผู้ได้ประโยชน์ในเบื้องต้น ในขณะเดียวกันฝรั่งผู้ขาย
สินค้าก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไร เพราะเขาก็ได้เงิน 1 ดอลลาร์ เช่นเดิม 
แต่อาจขายสินค้าได้มากขึ้นเนื่องจากเมื่อผู้ซื้อเห็นว่าสินค้าราคาถูกลง 
เมื่อคิดเป็นเงินบาท จึงอาจท�าให้มีรายการสั่งซิ้อสินค้ามากข้ึน ซ่ึงก็จะ
เป็นประโยชน์ในทางอ้อมนั่นเอง

 แต่ส�าหรับผู้ขายสินค้า (ผู้ส่งออก) เมื่อเงินบาทแข็งค่าขึ้น 
สนิค้าท่ีตัง้ราคาขายท่ี 1 ดอลลาร์ จะสามารถแลกกลับมาเป็นเงนิบาทไทย 
ได้เพียง 40 บาท จากที่เคยแลกได้ถึง 50 บาท การที่เงินบาทแข็งค่าขึ้น 
จึงท�าให้ยอดขายของเขาลดลงไปถึง 10 บาทต่อสินค้า 1 ชิ้นทีเดียว 
 หากธุรกิจมีการกู้เงินจากต่างประเทศ 1 ดอลลาร์ จากที่ต้องน�าเงิน 
50 บาท ไปแลก เพื่อคืนหนี้จ�านวน 1 ดอลลาร์ เมื่อค่าเงินบาทแข็งขึ้น 
ในกรณตัีวอย่างน้ีกจ็ะใช้เงินเพยีง 40 บาท ในการคนืหนีจ้�านวน 1 ดอลลาร์ 
นั่นเอง ในกรณีน้ีผู้ให้กู้ก็ไม่ได้เสียประโยชน์แต่อย่างใดเพราะจะได้รับ 
เงินคืนในจ�านวน 1 ดอลลาร์ เช่นเดิม 

 กล่าวโดยสรุปก็คือ เมือ่เวลาค่าเงนิบาทแขง็ จะส่งผลกระทบต่อ
ภาคการส่งออก การส่งออกนับเป็นเครื่องจักรส�าคัญต่อการเติบโตของ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ดังนั้น ถ้าการส่งออกเริ่มมีปัญหา 

Gig Economy

            มหัศจรรย์เลข 72 กฎแห่งอัตราดอกเบี้ยทบต้น

ในครั้งนี้เราจะมาแนะน�าเรื่อง มหัศจรรย์เลข 72 กฎแห่งอัตราดอกเบี้ยทบต้น ให้สมาชิกฯ ทราบว่า 

มีความส�าคัญอย่างไร หรือใช้ค�านวณหาว่าลงทุนกี่ปีเงินลงทุนของเราถึงจะงอกเงยเป็น 2 เท่า ตัวอย่างเช่น 

หากสมาชิกมีเงินลงทุนตั้งต้นอยู่ 100,000 บาท และต้องการลงทุนแล้วให้งอกเงยขึ้นไปเป็น 200,000 บาท 

ต้องใช้เวลาลงทุนกี่ปี เราจะใช้ตัวเลข 72 เป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลตอบแทนที่เราหาได้ เช่น เราลงทุน 

ได้ผลตอบแทนปีละ 2% การค�านวณก็จะเป็น 72/2 = 36 ปี หรือถ้าบางคนหาผลตอบแทนได้สูงขึ้นเป็นปีละ 

6% การค�านวณก็จะเป็น 72/6 = 12 ปี

การท่ีจะลงทุนได้ผลตอบแทนปีละเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกต้องขวนขวาย

หาความรู้เรื่องการลงทุนเพิ่มเติม หากสมาชิกมีความตั้งใจและแน่วแน่ในการหาความรู้เรื่อง

การลงทุน และเริ่มเก็บออมอย่างจริงจังแล้วน้ัน เมื่อวันหน่ึงที่เราเกษียณจะได้ไม่ต้องมาน่ัง 

ทุกข์ทรมานเหมือนกับรุ่นพี่ๆ ของเราบางคนที่เกษียณไปก่อนหน้า สนใจเรื่องการลงทุนและ

ตดิตามข่าวสารด้านการลงทนุด้วยการเป็นเพือ่นกบั บลจ.กรงุไทย ได้ผ่าน Line Official @KTAM 

หรือ Scan ผ่าน QR Code ด้านล่างนี้


