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แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

 ก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2561 แก่สมาชิกทุกท่าน ดิฉันในนาม
ของกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
ท้ังหลายในสากลโลกน้ี โปรดดลบันดาลให้ท่านสมาชิกและครอบครัวประสบความสุข
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ประสบความสำาเร็จดังปรารถนาทุกประการนะคะ
 ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ หลายท่านคงได้ทำากิจกรรมที่ตั้งใจไว้ ไม่ว่า
จะเป็นการทำาบุญทำาความดี การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ หรือกลับภูมิลำาเนาไปเฉลิมฉลอง
เทศกาลกับครอบครัว ปีเก่าผ่านพ้นไป หวังว่าท่านสมาชิกจะต้อนรับปีใหม่ด้วย
พลังกาย พลังใจที่เข้มแข็งและสดใสนะคะ  
 GPF Journal ฉบับนี้ยังคงมีสาระน่ารู้และเรื่องราวดีๆ มาแบ่งปันให้กับท่าน
สมาชิกกันเช่นเคย เริ่มกันด้วย คอลัมน์ Cover Story กับบทความเรื่อง “ภาพรวม
เศรษฐกิจและผลตอบแทนการลงทุน กบข.” ที่จะนำาเสนอบทวิเคราะห์ภาพรวม
เศรษฐกิจในปี 2560 ที่ผ่านมา รวมถึงผลตอบแทนการลงทุนของ กบข. และแนวโน้ม
เศรษฐกิจในปี 2561 ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ส่วนคอลัมน์ Must read นำาเสนอข้อมูล
เรื่อง “ระวัง!  ลูกเล่นใหม่ของแชร์ลูกโซ่อ้างลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล” เพื่อให้ท่าน
รู้จักกับสกุลเงินดิจิทัลมากยิ่งขึ้น และจะได้ไม่หลงกลกับพวกมิจฉาชีพ  ในส่วนของ
คอลัมน์     WOW     เสนอเร่ือง  “5 ข้อสงสัยท่ีสมาชิก กบข. สนใจมากท่ีสุด”  ซ่ึงได้รวบรวม
ข้อสงสัยและประเด็นคำาถามต่างๆ ที่สมาชิกสนใจและสอบถามเข้ามายัง กบข. พร้อม
สาระความรู้อีกมากมายภายในเล่มค่ะ 
 เมื่อเร็วๆ นี้ กบข. ได้เผยแพร่วีดิทัศน์ชุด GPF & i ประจำาปี 2560 Talk Forum 
ไขข้อข้องใจกับ กบข. 2 ตอน คือ กบข. มีแนวทางช่วยเหลือข้าราชการครูอย่างไร และ
สมาชิกทหารเสียประโยชน์เร่ืองเวลาราชการจริงหรือทาง YouTube และเฟซบุ๊ก กบข.
ท่านสามารถเข้าชมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เพียงพิมพ์คำาว่า GPF & i และสามารถรอ
ติดตามชมวีดิทัศน์ตอนอื่นๆ ได้ในเดือนนี้ค่ะ 
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ภาวะเศรษฐกิจปี 2560 

COVER STORY

ภาพรวมเศรษฐกิจ
และผลตอบแทนการลงทุน กบข.

 เศรษฐกิจโลกในปี 2560 ขยายตัวได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วยังคงขยายตัว
ได้ดีนำาโดยสหรัฐฯ ทำาให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ดำาเนิน
นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ในขณะที่ญี่ปุ่น
และยุโรปยังคงดำาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย 
ส่งผลให้การขยายตัวสูงและสภาพคล่องโดยรวมยัง
คงล้นระบบ ซึ่งเป็นผลดีต่อระดับราคาของสินทรัพย์
ต่างๆ ทั่วโลก ในขณะที่ความเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะ
ด้านการเมืองลดลงหลังการเลือกตั้งในหลายประเทศ
ในยุโรปซึ่งฝ่ายท่ีต้องการแยกตัวออกจากยุโรปไม่ได้
รับชัยชนะ อย่างไรก็ดีความไม่แน่นอนของนโยบาย
ของประธานาธิบดีทรัมป์ และความเสี ่ยงในคาบ
สมุทรเกาหลีเหนือยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ
ตลาดเกิดใหม่ได้ผลบวกจากการขยายตัวของกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว ผ่านการส่งออกและราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ที่มีเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ประเทศจีนขยาย
ตัวสูงกว่าที่ตลาดคาดแม้ว่าจะมีแนวโน้มชะลอตัว

ในระยะต่อไป ในปีที่ผ่านมา สินทรัพย์เติบโตสูงให้
ผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจมาก
 สำาหรับเศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ดี
สูงกว่าที่ตลาดคาดตั้งแต่ต้นปี 2560 โดยขยายตัว
ประมาณร้อยละ 3.9 เหตุผลหลักมาจากการขยาย
ตัวของการส่งออกทั้งสินค้าและบริการ ในขณะที่
การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวสูงขึ้นโดยได้รับผล
บวกจากการขยายตัวของรายได้ภาคเกษตรในช่วง
ครึ่งแรกของปี และการขยายตัวของการบริโภคสินค้า
คงทนจากการฟื้นตัวของยอดขายรถยนต์ภายใน
ประเทศในช่วงคร่ึงหลังของปี รวมท้ังการใช้จ่ายภาครัฐ 
นอกจากนี้การลงทุนโดยเฉพาะภาคเอกชนเริ่มเห็น
สัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจนในช่วงหลังของปี 
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ภาวะเศรษฐกิจปี 2561
 สำานักงานฯ คาดว่าเศรษฐกิจโลกยังคงมีแนว
โน้มขยายตัวสูงใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา และอัตรา
เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น แต่จะอยู่ในระดับตำ่ากว่าเป้าหมาย
ระยะยาว ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยี
และกระบวนการผลิตที่ต้องการให้ห่วงโซ่อุปทาน
ระหว่างประเทศสั้นลง แม้ระดับราคาสินค้าโภคภัณฑ์
อาจปรับสูงขึ้นในระยะสั้นบ้างก็ตาม กลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้วมีความแตกต่างกันในการดำาเนินนโยบาย
การเงินโดยคาดว่าสหรัฐฯ จะดำาเนินนโยบายเข้มงวด
โดยมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและลดสภาพ
คล่องในระบบ  และธนาคารกลางยุโรปจะชะลอการ
อัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบ ในขณะที่ญี่ปุ่นยังดำาเนิน
นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อเนื่องผ่านการเข้าซื้อ
สินทรัพย์ ส่งผลให้ตลาดเกิดใหม่บางประเทศเริ่มมี
การดำาเนินนโยบายการเงินเข้มงวดมากข้ึนตาม
สหรัฐฯ อย่างไรก็ดีแม้ว่าการอัดฉีดสภาพคล่องจะ
ลดลง แต่สภาพคล่องในตลาดยังคงอยู่ในระดับสูง 
ส่งผลให้สินทรัพย์ทางการเงินยังมีราคาแพงได้อีก
ระยะหนึ่ง ในขณะที่ความเส่ียงต่อภาวะเศรษฐกิจโลก
ตำา่ลงจากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ดีประเด็นที่ต้องจับตา
มองได้แก่ ผลกระทบจากการดำาเนินนโยบายการคลัง
ผ่านการปฏิรูปภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะ
ส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใด และความเสี่ยงจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งเกิดจากการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้พึ่งพาอุปสงค์ภายในประเทศ
มากขึ้น และการปฏิรูปด้านต่างๆ รวมทั้งความเสี่ยง
จากการดำาเนินนโยบายการเงินที่ผิดพลาดของ
ธนาคารกลางประเทศหลักๆ 

 ในส่วนของเศรษฐกิจไทย สำานักงานฯ คาดว่า
จะขยายตัวใกล้เคียงกับปีก่อนที่ประมาณร้อยละ 
3.8 - 4.0 โดยการส่งออกจะยังขยายตัวได้ตามการ
ขยายตัวของประเทศคู่ค้า การบริโภคภายในประเทศ
สามารถขยายตัวได้อย่างสมดุลมากขึ้น การลงทุนทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจะมีบทบาทสำาคัญมากขึ้น ส่งผล
ให้การนำาเข้าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ดุลบัญชี
เดินสะพัดของไทยจะยังเกินดุลในระดับที่สูงเมื่อ
เทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อ
จะค่อยๆ กลับเข้าสู่กรอบเงินเฟ้อของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้ โดยเฉล่ียท้ังปีจะอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 
1.2 - 1.6
 สำานักงานฯ ลดการลงทุนในสินทรัพย์เติบโต
สูง (Growth Assets) เนื่องจากระดับราคาหุ้นที่
ปรับขึ้นมาสูงในปีที่ผ่านมา และยังคงเน้นการลงทุน
ในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดี มีปัจจัยพื้นฐานดี และมี
อัตราการจ่ายปันผลสูงอย่างสมำ่าเสมอ นอกจากนี้
สำานักงานฯ ยังได้ปรับเพ่ิมกลุ่มสินทรัพย์ม่ันคง (Safety
Assets) โดยเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ
ตราสารไม่สูงมากนักเป็นหลักจากความกังวลต่อการ
ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของเฟด        และตราสารหนีเ้อกชน
โดยพิจารณาหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและความ
น่าเช่ือถือท่ีดี อย่างไรก็ตาม ในปีน้ีสำานักงานพยายาม
กระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดย
เน้นในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงตำ่า เช่น ตราสารหนี้
ตลาดเกิดใหม่และตราสารหนี้เอกชนโลก

ณ     ธ.ค. 60
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 แชร์ลูกโซ่ไม่เคยตาย... ตราบใดที่คนเรายังอยากรวยง่ายๆ รวยสบายๆ ไม่ต้องทำาอะไรก็รวย เพียงแต่จะ
เปลี่ยน “ชนิดสินค้า” ไปตามกระแสนิยม ช่วงไหนการลงทุนอะไรกำาลังได้รับความนิยม ลงทุนแล้วให้ผลตอบแทน
ดี ก็มักจะมีแชร์ลูกโซ่นำาไปแอบอ้าง
 เหมือนกับในช่วงน้ีท่ีน่าจะได้ยินกันบ่อยๆ คือ “บิตคอยน์” (Bitcoin) หน่ึงในสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency
 หรือ คริปโตเคอเรนซี่) ที่ถูกจับตามากที่สุด หลังจากที่ราคาซื้อขายบิตคอยน์ทะลุ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปลาย
เดือน พ.ย. 2560 ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ได้รับการคิดค้นขึ้นมาเมื่อปี 2552 โดยมีมูลค่าเริ่มต้นตำ่ากว่า 1 ดอลลาร์
สหรัฐฯ
 แต่ความร้อนแรงของบิตคอยน์ยังไม่หยุดที่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพราะหลังจากนั้นอีกเพียง 2 สัปดาห์ 
ราคาวิ่งขึ้นไปถึง 19,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทำาให้ 1 เหรียญบิตคอยน์ มีมูลค่ามากกว่า 627,000 บาท ขณะที่ต้น
เดือน ม.ค. 2560 มีมูลค่าเพียง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 33,000 บาท เพิ่มขึ้น 1,900% ภายในเวลาไม่ถึง 1 ปี 
ด้วยสถิติที่มหัศจรรย์ขนาดนี้ ทำาให้ใครๆ ก็อยากจะเข้าไปลงทุน มิจฉาชีพก็เช่นกัน 

MUST READ

ระวัง! ลูกเล่นใหม่ของแชร์ลูกโซ่
อ้างลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
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คริปโตเคอเรนซี่ (Crypto currency) คืออะไร

กราฟราคาบิตคอยน์ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2556 – 26 ธ.ค. 2560

 คริปโตเคอเรนซี่ หรือสกุลเงินดิจิทัล เช่น 
บิตคอยน์ ถูกสร้างและอยู่ภายใต้การดูแลของเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก โดยใช้เทคโนโลยีที่ได้รับ
การยอมรับว่ามีความปลอดภัยสูง ทำาให้มีความเชื่อ
มั่นโดยไม่มีคนกลาง หรือรัฐบาลประเทศใดประเทศ
หนึ่งกำากับดูแล และไม่มีการพิมพ์ออกมาแบบเงิน
กระดาษ เพราะใช้หมุนเวียนกันอยู่ในโลกออนไลน์ 
แต่ในบางประเทศมีร้านค้าที่รับชำาระด้วยบิตคอยน์ 
 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีธนาคารกลางของ
ประเทศไหนที่รับรองคริปโตเคอเรนซี่ หรือสกุลเงิน
ดิจิทัล ให้เป็นเงินที่สามารถชำาระหนี้ได้ตามกฎหมาย 
รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ด้วย โดย 
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. พูดไว้ชัดเจน
ว่า “คริปโตเคอเรนซี่ เช่น บิตคอยน์ ไม่ใช่เงินที่ทาง
การไทยรับรองตามกฎหมาย และในปัจจุบันยังไม่มี
ธนาคารกลางของประเทศใดยอมรับว่าเป็นเงินที่
ชำาระหนี้ได้ตามกฎหมาย (legal tender)”

ทางภาครัฐจึงไม่ได้ห้าม ทำาได้เพียงเตือนให้ระมัด
ระวังและให้ความรู้กับประชาชนเท่านั้น
 เม่ือไม่นานมาน้ี สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(สลค.) ได้เวียนหนังสือข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ให้
กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วย
งานท่ีเก่ียวข้องเร่งดำาเนินการ สร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการลงทุนแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปเกี่ยว
กับการลงทุนในเงินสกุลดิจิทัลต่างๆ เช่น บิตคอยน์ 
ให้ถูกต้องทั่วถึง โดยจะต้องชี้แจง เน้นยำ้าให้ทราบ
ถึงข้อควรระวังและปัจจัยเส่ียงในการลงทุนเงินสกุล
ดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนและ
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีการพิจารณา
อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
 ขณะที่ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง เตือนประชาชนว่า “อย่า
ไปลงทุน เพราะในประเทศไทยไม่มีกฎหมายรองรับ 
หากมีความเสียหายจะไม่ได้รับการดูแล และเห็นว่า 
การลงทุนในบิตคอยน์มีลักษณะของการพนัน เพราะ
ตามปกติหากเป็นการลงทุนทั่วไป จะไม่มีการขึ้นลง
สูงถึง 10% ในระยะเวลาสั้นๆ”

 แต่ในโลกยุคดิจิทัล ที่ทุกอย่างบนโลกใบนี้
เชื่อมต่อกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต จึงเป็นไปได้ยากที่
จะห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้น

ที่มา : coinmarketcap.com
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บิตคอยน์ ผันผวนสูงแค่ไหน?

11 ม.ค. 2555

15 ส.ค. 2555

10 เม.ย. 2556

30 พ.ย. 2556

30 พ.ย. 2556

16 มิ.ย. 2559

4 ม.ค. 2560

10 มี.ค. 2560

17 ธ.ค. 2560

7.25 

16.41

259

1,163

1,163

773

1,139 

1,350

19,661

3.88

7.10

49

522

152 

465 

755

891

10,891

27 ม.ค. 2555

19 ส.ค. 2555

16 เม.ย. 2556

18 ธ.ค. 2556

14 ม.ค. 2558

2 ส.ค. 2559

10 ม.ค. 2560

25 มี.ค. 2560

22 ธ.ค. 2560

ดอลลาร์สหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐฯ

-46%

-56%

-81%

-55%

-86%

-39%

-33%

-34%

-44%

 ถ้าติดตามราคาซื้อขายบิตคอยน์จะพบว่า “ความผันผวนระดับ 30% ภายในวันเดียว เป็นเรื่องปกติมาก” 
และมีโอกาสที่มูลค่าจะหายไปได้ถึง 30-40% ภายในไม่กี่วัน โดยเฉพาะเมื่อไปเทียบกับความเคลื่อนไหวของค่าเงิน
สกุลต่างๆ รวมถึงราคาทองคำา จะพบว่า ในขณะที่สินทรัพย์อื่นๆ มีความผันผวนตำ่ากว่า 1% แต่บิตคอยน์ผันผวนสูง
ถึง 7% 

สถิติการเคลื่อนไหวราคาบิตคอยน์ในช่วงปรับตัวลดลง

ความผันผวนของบิตคอยน์เทียบกับสินทรัพย์ชนิดอื่น

ที่มา : siamblockchain.com และ coindesk.com 

ที่มา : www.buybitcoinworldwide.com/volatility-index/
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กลโกงแบบเก่า แค่ใช้ตัวละครใหม่

 เห็นความผันผวนในระดับนี้แล้ว คนที่ยังคิด
จะลงทุนกับของที่ผันผวนสูงต้องยอมรับได้ เพราะ
หากตกลงมาแรงๆ อาจจะเจ็บหนัก ฉะนั้นขอให้เชื่อ
คำาเตือนของ ดร.วิรไท ที่บอกว่า “คริปโตเคอเรนซี่ 
เป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนและความเส่ียงสูง 
ก่อนที่ประชาชนจะลงทุนควรเข้าใจความเสี่ยงและ
ที่มาของผลตอบแทนอย่างชัดเจน หากไม่สามารถ
รับความเสี่ยงและความผันผวนได้ควรหลีกเลี่ยงการ
ลงทุน” 
 แต่ไม่ว่า คริปโตเคอเรนซี่ จะผันผวนมากแค่
ไหนก็ยังไม่น่ากลัวเท่ากับการตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่
ที่อ้างว่า เป็นการลงทุนในคริปโตเคอเรนซี่ หรือ อ้าง
ว่าใช้ในกระบวนการลงทุน 
  “สิ่งที่ควรระวัง คือ การชักชวนลงทุนใน
ลักษณะลูกโซ่ ที่อ้างคริปโตเคอเรนซี่หรือเทคโนโลยี
ใหม่เป็นกลไกในการลงทุนเพื่อหลอกลวงประชาชน” 
ดร.วิรไท กล่าว

 นายสุรศักดิ ์ พิชิตผจงกิจ ผู ้อำานวยการ
สำานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน 
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ระบุว่า “เข้าข่ายองค์
ประกอบแชร์ลูกโซ่” จึงได้ประสานให้กรมสอบสวน
คดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ติดตามตรวจสอบ พร้อมแสดง
ความเป็นห่วงว่า ปัจจุบันมีเพจเฟซบุ๊กชักชวนลงทุนท่ี
เข้ าข่ ายอาจฉ้อโกงหรือแชร์ ลูกโซ่มาก ข้ึนและ
เปล่ียนแปลงรูปแบบใหม่ๆ       เพ่ือหลีกเล่ียงการตรวจสอบ  
 นอกจากนี้ แชร์ลูกโซ่คริปโตเคอเรนซี่ ยังมี
ลูกเล่นท่ีหลากหลายมากกว่าการชักชวนให้ไป
ลงทุนในตัวเหร ียญทอ้างข ึ ้นมา แต่ในเว ็บไซต์ 
siamblockchain.com ระบุไว้ว่า มีถึง 4 รูปแบบ
หลักๆ ได้แก่

 ี ่

 วิธีหนึ่งที่จะได้เป็นเจ้าของคริปโตเคอเรนซี่ 
คือ การขุดหรือทำาเหมือง แต่สำาหรับนักขุดมือใหม่ 
อาจจะเริ่มจาก Cloud Mining โดยไม่จำาเป็นต้องเสีย
เวลาและทรัพยากร แต่ใช้วิธีการซื้อหรือเช่ากำาลังขุด
จากเหมืองออนไลน์ 
 เพราะฉะน้ันมิจฉาชีพอาจจะใช้คำาว่า “Cloud 
Mining” มาเป็นเครื่องมือหลอกลวง บอกว่าไปลงทุน
ทำาเหมืองขุดคริปโตเคอเรนซี่ หรือบิตคอยน์แล้วจะได้
ผลตอบแทนดี แต่สุดท้ายคือการโกง 

 เพราะคริปโตเคอเรนซ่ีไม่มีหน่วยงานใดๆ 
กำากับดูแล จึงเป็นช่องทางหลอกลวงที่สะดวกสบาย 
ทำาให้มิจฉาชีพบางรายอ้างว่า สามารถนำาคริปโต
เคอเรนซ่ีท่ีเราลงทุนไปซ้ือขายทำากำาไร แล้วจะนำากำาไร
มาแบ่งให้ บางรายก็อ้างว่าเป็นการระดมทุนรูปแบบ
ใหม่ หรือ Initial Coin Offering (ICO) เพื่อลงทุนใน
โครงการใหม่ๆ ที่จะให้กำาไรสูง

หลอกให้ทำาเหมืองออนไลน์ 
(Cloud Mining)

หลอกให้ลงทุนโดยใช้คริปโตเคอเรนซี่

1.

2.

 ไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหน ชักชวนให้ลงทุน
สินค้าอะไร สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของ “แชร์ลูกโซ่” คือ

 เหมือนที่เคยเกิดข้ึนแล้วกับแชร์ลูกโซ่ที่อ้าง
ว่าเป็นการลงทุนในคริปโตเคอเรนซี่ ชื่อ Onecoin 
โดยที่กำาหนดให้ลงทุนตั้งแต่ 5,400 - 210,000 บาท 
แต่อ้างว่าให้ผลตอบแทนสูงสุดกว่า 1,680,000 บาท 
ตามจำานวนการหาสมาชิกใหม่เข้าเครือข่าย

ให้ผลตอบแทนสูงในเวลาสั้นๆ

ไม่ต้องทำาอะไร แค่ชวนคนมาลงทุน มาทำาธุรกิจ

ยิ่งมีคนมาลงทุนมาก ยิ่งได้ผลตอบแทนมาก
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 ในปัจจุบันมีคริปโตเคอเรนซี่อยู่มากกว่า 
1,300 สกุล และจะมีคริปโตเคอเรนซี่เกิดใหม่ทุกวัน 
เพราะฉะนั้นมิจฉาชีพอาจจะสร้างคริปโตเคอเรนซี่
ปลอมขึ้นมา และหลอกให้เข้ามาลงทุนโดยมากจะใช้
รูปแบบแชร์ลูกโซ่

 การเทรดคริปโตเคอเรนซี่หรือซื้อขายทำา
กำาไร น่าจะเป็นช่องทางการลงทุนที่เข้าถึงได้ง่าย ซึ่ง
เมื่อก่อนมีเว็บเทรดไม่กี่เว็บ แต่ปัจจุบันมีเว็บประเภท
นี้เกิดขึ้นจำานวนมาก และบางเว็บก็อาจจะสร้างขึ้นมา
หลอกลวงก็ได้  

 ยิ่งเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลมากขึ้นเท่าไร มิจฉาชีพก็พัฒนาวิธีการโกงให้แยบยลมากขึ้นตามไปด้วย ทำาให้
การตรวจสอบกลโกงด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ที่ใช้หลักการเบื้องต้นเพียง 3 ข้อ แม้จะใช้ได้กับกลโกงทุกรูปแบบ แต่
เพื่อให้ “รู้เท่าทันแชร์ลูกโซ่ คริปโตเคอเรนซี่” แบบทุกซอกทุกมุม siamblockchain.com จึงรวบรวม “สัญญาณ
อันตราย” มาได้ทั้งหมด 8 ข้อ 

หลอกให้ซื้อคริปโตเคอเรนซี่ปลอม หลอกว่าเป็นเว็บเทรดคริปโตเคอเรนซี่3. 4.

EOS 

Stellar

Nxt

Stratis

Bytecoin

Augur

Binance Coin

Golem

Bitcoin Gold

Lisk

Ardor

BitShares

Tether

Steem

MonaCoin

ZCoin

Qtum

Verge

Zcash

Populous

Dogecoin

Veritaseum

Decred

Status

NEO

Ethereum Classic

ICON

Waves

Hshare

Ark

SALT

Byteball Bytes

Bitcoin
Cardano

Ethereum
IOTA

Bitcoin Cash
Dash

Ripple
NEM

Litecoin
Monero
Komodo

TRON

OmiseGO

BitConnect

RaiBlocks

PIVX

DigiByte

Siacoin

ตัวอย่าง คริปโตเคอเรนซี่ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงที่สุด 50 อันดับแรก

ที่มา : coinmarketcap.com 

สัญญาณอันตรายแชร์ลูกโซ่คริปโตเคอเรนซี่  
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อ้างว่าได้กำาไรสูง สมำ่าเสมอ และรวดเร็ว1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. ไม่มีการจดทะเบียนเป็นบริษัท หรือเพิ่งจดทะ
เบียนใหม่ๆ หรือจดทะเบียนมานานพอสมควร
แต่ไม่เห็นผลประกอบการ โดยเฉพาะ Cloud 
Mining หรือเว็บเทรด  

ไม่มีชื่อในเว็บไซต์ Coinmarketcap.com และ/
หรือมีชื่อใน BadBitcoin.org ไม่มีการแจกแจง
ข้อมูลในการทำาธุรกิจอย่างชัดเจนและโปร่งใส 
เช่น การโชว์เหมือง Cloud Mining ให้ดู หรือ 
การโชว์จำานวน และ Transaction ของเหรียญ
ในกระดานเทรดนั้นๆ

มีแต่ระบบแลกเปลี่ยนกันภายใน ไม่มีกระดาน
เทรดที่รองรับ

ไม่เปิดเผย Source Code หรือเทคโนโลยีเบื้อง
หลังสู่สาธารณะ เพราะอาจมีความลับบางอย่าง
ซ่อนอยู่ หรือเป็นเพราะเหรียญนั้นอาจจะไม่ได้
ทำางานแบบที่โฆษณาไว้จริงๆ

ไม่มีแหล่งข้อมูลสาธารณะที่เข้าถึงง่าย เพราะ
ต้องการปกปิดข้อมูลบางอย่าง

ไม่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้สร้าง หรือใครเป็นเจ้าของ 
โดยมักจะมีการอ้างชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือ 
นักลงทุนชื่อดังจากต่างประเทศ เพราะฉะนั้น
ก่อนจะลงทุนควรหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สร้างหรือ 
เจ้าของ

การได้กำาไรหรือได้ผลตอบแทน โดยรายได้หลัก
มาจากการเชิญชวน หรือยิ่งมีการสร้างลำาดับขั้น
แตกกิ่งแบ่งสาย มีอัพไลน์ มีดาวน์ไลน์ จะชัดเจน
มากว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ เพราะคริปโตเคอเรนซี่
มีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อขายแลกเปลี่ยน และ
ความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี

  แต่ไม่ว่ามิจฉาชีพจะมาไม้ไหน ใช้กลโกงอะไร 
เราจะอยู่รอดปลอดภัย ถ้าศึกษาข้อมูลของสิ่งที่จะ
ลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบ ไม่เข้าไปลงทุนในสิ่งที่
ไม่เข้าใจอย่างแท้จริง แม้ว่าคนที่มาชักชวนให้ลงทุน
จะพูดจาได้น่าเชื่อถือแค่ไหน หรือเป็นคนที่เรารู้จัก 
เพราะเขาอาจจะโดนคนอื่นหลอกมาอีกที
 และที่สำาคัญที่สุด คือ ต้องไม่โลภจนลืมนึก
ไปว่า ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ทำาให้รวยง่ายๆ โดยไม่ต้อง
ทำาอะไร และถ้ามีธุรกิจหรือสินค้าที่ให้ผลตอบแทนสูง
มากในเวลาอันสั้น น่าจะเป็นธุรกิจที่ไม่ปกติ 
 ถ้าเผลอตัวตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ไปแล้ว 
แนะนำาให้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แล้ว
ติดต่อขอรับคำาปรึกษาได้ที่ ส่วนป้องปรามการเงิน
นอกระบบ สำานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาค
ประชาชน สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการ
คลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 สามเสนใน 
พญาไท กรุงเทพฯ โทร. 1359
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 ตลอดปี 2560 กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.) ได้ทำาการสื่อสารไปยังสมาชิกในหลายช่องทาง 
เช่น ผ่านโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน โครงการ
พันธมิตรวิทยากร สื่อประชาสัมพันธ์ของ กบข. รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก (Contact Center 1179) อย่าง
ต่อเนื่อง และทางทีมงานได้รวบรวมข้อสงสัยและคำาถามที่สมาชิกสนใจและสอบถามบ่อย 5 เรื่องมานำาเสนอใน 
WOW ฉบับนี้ ไปติดตามกันเลยค่ะ

      สาเหตุหลักที่สมาชิกยังไม่ได้รับบัตรสมาชิก เกิดจากข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่ง
บัตรสมาชิกไม่ถูกต้อง ซึ่งสมาชิกสามารถสอบถามสถานะการส่งบัตรสมาชิกได้ที่ 1179 
แต่หากเป็นกรณีบัตรหายหรือชำารุด ท่านสมาชิกสามารถขอมีบัตรสมาชิกใหม่ได้โดย 

 เมื่อ กบข. ได้รับเอกสารแล้ว จะดำาเนินการออกบัตรใหม่ให้สมาชิกภายใน 20 วัน
ทำาการ 

 คลิกเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เลือกบริการ GPF Web Service เมนู 
“กิจกรรมสมาชิก” แล้วเลือก “การขอออกบัตรสมาชิกทดแทน” โดยกรอกข้อมูลลงใน
ระบบให้ครบถ้วนแล้วส่งคำาร้องผ่านระบบ
 กรอกใบคำาร้องขอมีบัตรส่งทางไปรษณีย์มาที่ กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ 
(ฝ่ายทะเบียนรับ) เลขที่ 990 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือ
ส่งโทรสารมาที่ 0 2636 0700 หรือ 0 2636 1649 หรือแนบไฟล์คำาร้องส่งมายัง E-Mail: 
member@gpf.or.th 

ทำาไมยังไม่ได้บัตรสมาชิก?คำาถามที่ 1
คำาตอบ

WOW

ข้อสงสัยที่สมาชิก กบข.
สนใจมากที่สุด
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        เพราะบริการออมเพิ่มมีประโยชน์ต่อสมาชิก ดังนี้ 1. เงินส่วนที่สมาชิกออม
เพิ่มจะได้รับการยกเว้นภาษี 2. เป็นการสร้างวินัยในการออม ยิ่งสมาชิกออมเร็ว ออมมาก 
ออมนาน จะส่งผลให้เงินต้นมีปริมาณมาก โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนก็สูงขึ้นตาม

 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gpf.or.th เลือกเมนู “สมาชิก” เมนูย่อย “ทาง
เลือกในการบริหารเงินออม”

      ท่านสมาชิกต้องทำาแบบทดสอบความเสี่ยงที่ www.gpf.or.th เพื่อประเมิน
ระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ตนเองยอมรับได้ ซึ่งผลคะแนนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

 ระดับที่ 1 คะแนน 1-20 เป็นกลุ่มนักลงทุนสไตล์เต่า รับความเสี่ยงได้ตำ่า ไม่ยอม
ขาดทุน สามารถยอมรับผลตอบแทนที่ตำ่าได้ เหมาะกับแผนตราสารหนี้ หรือแผนตลาดเงิน

 ระดับที่ 2 คะแนน 21-30 เป็นกลุ่มนักลงทุนสไตล์กระต่าย รับความเสี่ยงได้ปาน
กลาง ยอมรับการขาดทุนได้บ้าง เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น เหมาะ
กับแผนหลัก หรือแผนสมดุลตามอายุที่ปรับลดความเสี่ยงเมื่ออายุสมาชิกเพิ่มขึ้น

 ระดับท่ี 3 คะแนน 31-40 เป็นกลุ่มนักลงทุนสไตล์เสือ สามารถรับความเส่ียงได้มาก 
ยอมรับการขาดทุนและความผันผวนได้ เหมาะกับแผนสมดุลตามอายุตั้งแต่เริ่มรับราชการ 
หลังจากนั้นเมื่ออายุ 49 ปี แผนจะปรับลดความเสี่ยงลงเรื่อยๆ ควรเปลี่ยนไปลงทุนใน
แผนผสมหุ้นทวี เพื่อคงตราสารทุนไว้ที่ร้อยละ 35 หรือเปลี่ยนไปลงทุนในแผนหลัก เพื่อคง
ตราสารทุนไว้ที่ร้อยละ 20-25 หรือจะอยู่ในแผนสมดุลตามอายุ เพื่อปรับลดตราสารทุน 
ไปตามช่วงอายุจนออกจากราชการ

 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gpf.or.th เลือกเมนู “สมาชิก” เมนูย่อย “ทาง
เลือกในการบริหารเงินออม”

ทำาไมต้องใช้บริการออมเพิ่ม?

จะรู้ได้อย่างไรว่าแผนลงทุนไหนเหมาะกับเรา?

คำาถามที่ 2

คำาถามที่ 3

คำาตอบ

คำาตอบ
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      ท่านสามารถบริหารเงินต่อกับ กบข. ได้โดยใช้บริการ “ออมต่อ” โดยท่าน
ต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อนวันที่ท่านจะเกษียณอายุราชการ หรือออกจากราชการ 
ท้ังน้ี ท่านต้องมีเงินในบัญชีไม่ตำา่กว่า 35,000 บาท ณ วันท่ีย่ืนคำาขอ และจะไม่มีการสะสม
เงินเพิ่มเมื่อใช้บริการดังกล่าว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ออมต่อ.com

บริการออมต่อมีทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ 
1. บริหารต่อทั้งจำานวน 
2. ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิรับเป็นงวดๆ 
3. ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วน ส่วนที่เหลือให้ กบข. บริหารต่อ  
4. ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วน ส่วนที่เหลือขอทยอยรับเป็นงวดๆ

           สมาชิก กบข. จะยังคงได้รับสิทธิในการรับบำาเหน็จหรือบำานาญเช่นเดียว
กับข้าราชการที่ไม่เป็นสมาชิก

 ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยและคำาถามเพิ่มเติมนอกเหนือจาก 5 ข้อนี้ สามารถ
สอบถามผ่านทาง 1179 หรือกล่องข้อความเฟซบุ๊กได้นะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

 สำาหรับท่านที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับเมื่อออกจาก
ราชการด้วยเหตุต่างๆ รวมถึงข้อแนะนำาเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการขอรับเงินจาก กบข. 
โปรด คลิกไปที่ www.gpf.or.th เลือกเมนู “สมาชิก” เมนูย่อย “สมาชิกพ้นสภาพ/
เกษียณ”

พอเกษียณแล้วอยากให้ กบข. 
บริหารเงินต่อให้ได้หรือไม่?

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 27 มีนาคม 2540 
ยังมีสิทธิได้รับบำานาญอยู่หรือไม่?

คำาถามที่ 4

คำาถามที่ 5

คำาตอบ

คำาตอบ
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ACTIVITIES

 กบข. จัดโครงการพันธมิตร
วิทยากร วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ณ ห้องประชุม
ราชธานี กิจกรรมนี้ได้ให้ความรู้
เกี่ยวกับ กบข. บริการต่างๆ รวมไปถึง
ความรู้ด้านการลงทุนเพื่อให้พันธมิตร
วิทยากรนำาไปเผยแพร่ให้ความรู้กับ
สมาชิก กบข. ในหน่วยงานต่อไป

โครงการพันธมิตรวิทยากร
ณ สำานักงานเขตพื้นที่การศึีกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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HOT NEWS

โพสต์ทูเดย ์  28 ธันวาคม 2560  หน้า A8 (ขวา)
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โพสต์ทูเดย ์  2 มกราคม 2561  หน้า B8 (กลาง)
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INTERVIEW
 คอลัมน์ Interview ยังคงรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกที่ใช้บริการ กบข. ซึ่งฉบับนี้ได้มีเพื่อน
สมาชิกมาร่วมเล่าความคิดเห็นจากประสบการณ์การใช้บริการแผนสมดุลตามอายุ พร้อมข้อแนะนำาท่ีต้องการ
บอกถึงเพื่อนๆ สมาชิก กบข. ติดตามอ่านได้เลยค่ะ

นางณัฐนันทพร  ดาเหล็ก

นายอนุเทพ ภาสุระ

ตำาแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ชำานาญการ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ตำาแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

 ดิฉันสนใจเร่ืองการลงทุนเพ่ือการเกษียณ 
ต้องการให้มีเงินออมเพิ่มพูน และสร้างผลตอบแทน
การลงทุนในระยะยาว จึงตัดสินใจใช้บริการออมเพิ่ม
12% และเปลี่ยนเป็นแผนสมดุลตามอายุ เหตุผลที่
เลือกแผนการลงทุนนี้ เพราะเป็นแผนที่มีการปรับ
สัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องตามช่วงอายุของเรา
โดยอัตโนมัติ หลังจากเปลี่ยนแผนการลงทุนพบว่า 
ได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น ทำาให้เงินงอกเงย และมี

ความเป็นไปได้ที่เงินออม กบข. จะเพียงพอสำาหรับ
เป้าหมายหลังเกษียณที่กำาหนดไว้
 ดิฉันอยากแนะนำาให้เพื่อนสมาชิกกำาหนดเป้า
หมายเงินออมหลังเกษียณ และวางแผนบริหารเงิน
ออมด้วยบริการ กบข. ทั้งบริการออมเพิ่ม รวมทั้ง
เปล่ียนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเอง เพ่ือสร้าง
โอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในระยะยาว

 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแผนสมดุลตามอายุ หรือขั้นตอนการแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแผนการลงทุนได้ที่
เว็บไซต์ www.gpf.or.th เลือกเมนู “สมาชิก” และไปที่เมนู “ทางเลือกในการบริหารเงินออม” ติดตามความคิด
เห็นของสมาชิกเกี่ยวกับการใช้บริการ กบข. ได้ใหม่ในฉบับหน้านะคะ

 ผมสมัครเป็นสมาชิก กบข. เพราะเห็นว่ามี
ประโยชน์ต่อการเก็บออมเพ่ือการเกษียณอายุของ
ข้าราชการ ในระยะแรกผมเลือกแผนหลักในการ
บริหารเงินออม เพราะในขณะนั้นยังไม่มีความรู้เรื่อง
การลงทุนมากนัก หลังจากมีโอกาสได้เข้าร่วมฟัง
บรรยาย กบข. ทำาให้ได้รู ้เกี ่ยวกับแผนสมดุลตาม
อายุ ซึ่งเป็นแผนที่ตรงกับความต้องการของตนเอง 
เน่ืองจากแผนการลงทุนนี้เหมาะสำาหรับสมาชิกที่
ไม่ค่อยมีความรู้ด้านการลงทุน และเน้นสร้างความ
เพียงพอของเงินออมหลังเกษียณ โดยมีการปรับ

สัดส่วนสินทรัพย์อัตโนมัติตามอายุของสมาชิก 
ในหลักการ “อายุน้อยเสี่ยงมาก อายุมากเสี่ยงน้อย” 
จึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้บริการแผนสมดุลตามอายุ
 ผมเป็นสมาชิกที่ใช้บริการ กบข. ทั้งบริการ
แผนสมดุลตามอายุ และบริการออมเพิ่ม เพราะคิดว่า
เป็นการลงทุนเพื่อการเกษียณและยังสามารถนำา
ไปหักลดหย่อนภาษีประจำาปีได้อีกด้วย จึงอยากจะ
แนะนำาเพื่อนสมาชิกให้บริหารเงินออมกับ กบข. 
เพราะเงินก้อนน้ีจะเป็นเงินเก็บสำาหรับยามเกษียณ 
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ตอบคำาถาม
ลุ้นรางวัล!!

จาก กบข.

?
?

??

ณ สิ้นปี 2560 อัตรา
ผลตอบแทนกองทุนส่วนสมาชิก

อยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่?

(การตัดสินของ กบข. ถือเป็นที่สิ้นสุด)

ส่งคำาตอบมาที่ E-mail : pr@gpf.or.th

ภายในวันที่ 20 มกราคม 2561

ทีมงานจะสุ่มจับรายชื่อ
ผู้ที่ตอบถูก 10 รางวัล
โดยจะได้รับสมุดโน๊ต จำานวน 1 เล่ม
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