
 

 

  

จดหมายข่าว สอ.อร.  
ปีท่ี ๖๖ ฉบับที่ ๔ ประจ ำเดือน ตุลำคม - ธันวำคม ๒๕๖๕ 

 

มิได้มุง่หวังก าไรสูงสุด แต่เพ่ือประโยชน์สูงสุด ของสมาชิก 
 



ฝำกเงินกับ “ สอ.อร. ” เป็นทำงเลือกที่ดีมั้ย ? 
โดย พล.ร.ท.บงกช  ผาสุข รองประธานกรรมการ สอ.อร. 

 
 

  สมาชิก สอ.อร. มีทางเลือกท่ีจะฝากเงิน

กับ “สอ.อร.” และหรือ “ธนำคำรพำณิชย์”  
โดยท่ัวไปการฝากเงินท่ีไหนก็ต้องจะมีความเสี่ยงท้ังนั้น 
แต่ท่ีไหนล่ะ? จึงจะมีความเสี่ยงน้อยกว่ากัน 

 

 ก่อนอื่นมาพิจารณาผลประโยชน์(ดอกเบี้ย)ท่ีฝากท่ีจะได้จาก “สอ.อร.” กับ “ธนาคารพาณิชย์”                             
จะเห็นว่าดอกเบี้ยเงินฝากของ สอ.อร. จะมากกว่าธนาคารพาณิชย์  เพราะว่าต้นทุนในการด าเนินงาน
ของ สอ.อร. จะต่ ากว่าธนาคารพาณิชย์อยู่พอสมควร เนื่องจาก สอ.อร. ไม่ต้องด าเนินงานด้านการตลาด
หรือมีการลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ (ณ ๓๐ ก.ย.๖๕ : ด/บ เงินฝาก สอ.อร. อยู่ท่ี ๒.๒๕% 
ต่อปี ธนาคารพาณิชย์ เงินฝากออมทรัพย์อยู่ท่ี ๐.๒๕% ต่อปี และเงินฝากประจ าอยู่ท่ี ๐.๔๐% ต่อปี) 

 สอ.อร. เป็นสวัสดิการประเภทหนึ่งท่ี “อร.” จัดให้แก่ก าลังพลทุกคน โดยมี จก.อร.ซึ่งเป็น 
ผู้บงัคับบัญชาสูงสุด เป็น ประธานกรรมการ ความเสี่ยงบริหารในเรื่องความทุจริตแทบจะไม่เคยปรากฏเลย 
 หากจะมองถึงความสะดวกสบายในการฝาก – ถอนเงิน แน่นอนว่าธนาคารพาณิชย์ย่อมจะ
สะดวกกว่า สอ.อร. เพราะสามารถฝาก - ถอน ได้ตลอด ๒๔ ชม. และทุกแห่งท่ีประเทศไทย แต่ สอ.อร.  
จะให้บริการเฉพาะในวันราชการซึ่งก็ย่อมมีผลดีแก่สมาชิกในด้านการใช้จ่ายท่ีจะต้องมีการวางแผนใช้เงิน
ก่อนวันหยุดราชการ 
 นับตั้งแต่ ๑๐ กันยายน ๒๔๙๙ เป็นต้นมา ท่ี สอ.อร. จดทะเบียนก่อตั้ง จนถึงวันนี้เป็นเวลา 
กว่า ๖๖ ปี สอ.อร.ก็ยังคงอยู่กับ อร. มาโดยตลอด แต่ห้วงเวลาเหมือนกัน ๖๖ ปีท่ีผ่านมา ธนาคาร
พาณิชย์หลายแห่งได้ปิดกิจการลง หรือบางแห่งก็ควบรวมกันเพื่อให้เกิดความมั่นคง 
 สอ.อร. เปิดให้สมาชิกได้ออมเงินตามฐานานุรูป โดยให้สมาชิกได้ออมเงินบัญชีละไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
ต่อเดือน  ธนาคารพาณิชย์จะไม่จ ากัดเพดานเงินฝาก  แต่ให้ความคุ้มครองบัญชีละ ๑ ล้านบาทเท่านั้น 
ส่วน สอ.อร.จะให้ความคุ้มครองเงินท่ีสมาชิกฝากอยู่ท้ังหมดทุกบาททุกสตางค์ 
 ในด้านการเป็นเจ้าของ  ก าลังพล อร. ชย.ทร. และ อล.ทร. ท่ีเป็นสมาชิก สอ.อร. ทุกคนจะอยู่
ในฐานะท่ีเป็นเจ้าของแต่ธนาคารพาณิชย์เฉพาะผู้ถือหุ้นเท่านั้น จึงจะมีสิทธิเป็นเจ้าของ 
 ประเด็นส าคัญสุดท้าย ก็คือ ฝากเงินกับ “สอ.อร.” มิจฉาชีพ ไม่สามารถท่ีจะ
เข้าถึงข้อมูลเงินฝากได้ แต่มิจฉาชีพสามารถท่ีจะหลอกและเข้าระบบเงินฝากของ
ลูกค้าธนาคารพาณิชย์ได้ !!! ดังที่เป็นข่าวอยู่เสมอ  
 



 
โดย พล.ร.ท.บงกช  ผาสุข 

 

 แชร์ลูกโซ่เป็นกลโกงชนิดหน่ึง ที่ใช้หลอกล่อคนที่
โลภมากเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงมีรูปแบบต่างๆ ที่ปรากฏให้เห็นใน 
แวดวงสังคมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในลอตเตอร่ี น้ ามัน
แลกเปลี่ยนเงินตรา ฯลฯ เป็นต้น โดยกระบวนแชร์ลูกโซ่มักจะใช้
การมีชื่อเสียงของบุคคลเป็นตัวล่อทั้งที่เต็มใจและถูกหลอกลวง 
 จุดส าคัญของการหลอกลวง คืออะไร? ข้อแรกก็คือ
ตัวสินทรัพย์ที่หลอกลวงให้ลงทุนน้ัน ส่วนใหญ่จะน่าสนใจ ได้ยิน
ได้ฟังในสื่อบ่อย ๆ ว่าท าก าไรได้สูงมีข้อมูลมากมายชวนให้สับสน 
และก็น่าตื่นเต้นน่าเชื่อถือ 
 ข้อที่สอง คือ การหลอกล่อด้วยผลตอบแทนทีสู่งมาก 
สูงจนไม่น่าจะเป็นไปได้ ด้วยเงินลงทุนคร้ังแรกไม่มากนัก เช่น 
ลงทุน ๕๐,๐๐๐ บาท ได้ก าไร ๑๐,๐๐๐ บาท ภายใน ๑ สัปดาห์
และจะได้เงินก าไร เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอีก หากลงทุนในจ านวน
เงินที่เพิ่มขึ้น 
 ข้อที่สาม มีการสร้างความน่าเชื่อถือจาก “ตัวบุคคล” 
มากกว่า “ตัวทรัพย์สิน” โดยจะน าเสนอ ความร่ ารวยของผู้ที่
เกี่ยวข้องซ้ าๆบ่อยๆ จนรู้สึกอยากมี อยากได้แบบน้ันบ้างรวมทั้ง
อ้างบุคคล เช่น นักการเมือง ดารา นักธุรกิจชั้นน า ว่าเป็นหน่ึงใน
เจ้าของหรือผู้ลงทุนหลักและในกระบวนการบุคคลดังกล่าว 
บุคคลเหล่าน้ันจะท าหน้าที่ชักชวนให้ลงทุน และเพิ่มการลงทุน 
 ข้อที่สี่ คือ การลงทุนจะเป็นลักษณะแนะน าสมาชิก
เพิ่มเป็นลูกโซ่หรือเครือข่าย เน่ืองจากต้องการเงินจากสมาชิก
ใหม่มาจ่ายให้กับคนเก่าหากไม่มีสมาชิกใหม่หรือมี น้อย  
วงก็จะแตก เพราะไม่มีเงินใหม่จ่ายให้กับคนเก่าแต่ส่วนใหญ่ 
“มิจฉาชีพ” จะไม่รอจนมีสมาชิกใหม่ แต่จะเปิดหนีไปตั้งแต่รวย
ร้อยล้าน พันล้านแล้ว 
 จุดหลัก ๆ เหล่าน้ี ท าให้เมื่อมีคนมาชักชวนให้เอา
เงินไปลงทุน แรก ๆ อาจจะลังเลและอาจจะไขว้เขวจนเปลี่ยนใจ 
ไปลงทุนเพราะความอยากได้เงินง่าย ๆ (โลภ ! น่ันเอง) 
 ขอเรียนว่า การซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ น้ ามัน 
ทองค าทั้งในตลาดไทยและตลาดต่างประเทศ บริษัทธรรมดาและ
บุคคลธรรมดา ไม่สามารถซ้ือขายได้ด้วยตนเองเพราะผิด
กฎหมาย 
 ขอย้ าเตือนว่า “ หากได้รับชักชวนให้หลีกเลี่ยง
เพราะ ๑๐๐ ใน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นการหลอกลวงทั้งสิ้น ” 
 

 
 

โดย พล.ร.ท. บงกช  ผาสุข 
 

 ไม่มีใครอยากจะเป็นหน้ีด้วยทั้งน้ัน ทุกคนอยากจะมีออม 
ทั้งหน้ีและออมเงิน  ต่างก็มีปัจจัยที่มักจะตรงข้ามกัน 
 จากการส ารวจของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า 
ปี ๒๕๖๕ น้ี ประชากรมี “หน้ีครัวเรือน” เพิ่มจ านวนมากขึ้นกว่า 
ปี ๒๕๖๔ และปีก่อน ๆ  ทั้งน้ี ค่าครองชีพสูงขึ้นแต่รายรับไม่เพิ่ม
หรือเพิ่มไม่ทัน 
 การมีหน้ีไม่ใช่เร่ืองเสียหาย ถ้าเป็นหน้ีดีและอยู่ในระดับ
เหมาะสม  แต่ก่อนจะเป็นหน้ีต้องพิจารณาให้ดีว่าเป็นหน้ี
ประเภทใด 
 หน้ีดี คือ หน้ีที่สร้างความม่ันคง หรือรายได้ในอนาคตจะ
เหลือเท่าไหร่ เช่น หน้ีซ้ือบ้าน อุปกรณ์ประกอบอาชีพ  ส่วนหน้ี
พึงระวัง คือ หน้ีที่สร้างความสุขวันน้ีแต่ไม่ได้สร้างความมั่นคง
ระยะยาว เช่น ซ้ือของฟุ่มเฟือยหรือเกินฐานะและหน้ีอันตรายที่
ต้องละเว้นเด็ดขาด เช่น หน้ีหวย หน้ีพนัน หน้ีลงทุนผิดกฎหมาย 
ฯลฯ เป็นต้น 
 ต้องทิ้งนิสัย “กู้แบบไม่คิด” แล้วสร้างนิสัยใหม่คือกู้เมื่อ  
จ าเป็นเท่าน้ัน เปรียบเทียบข้อมูลของอัตราดอกเบ้ียกู้ และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้มีความม่ันใจว่าจะสามารถผ่อนได้ตลอด 
 เงินผ่อนรายเดือนเท่ากับรายได้ต่อเดือน – (เงินออม +
ค่าใช้จ่ายจ าเป็น) หากไม่ไหวที่จะผ่อนก็ควรรอไปก่อน 
 ค่ามาตรฐานของการมีหน้ีไม่ควรเกิน ๑ ใน ๓ หรือ 
๓๓% ของรายได้ต่อเดือน หากเกินกว่าน้ี เป็นหน้ีแน่นอน 
 ๔ ขั้นตอนการปลดหน้ี ได้แก่ ๑) ตั้งสติหยุดก่อหน้ี  
๒) สรุปหน้ีที่มีและจัดล าดับการใช้หน้ีแล้วช าระหน้ีดอกเบ้ียสูง
ก่อนหรือยอดหน้ีที่ เหลือ น้อยที่ จะจ่ายได้หมดค ร้ังเดียว  
๓) วางแผนจ่ายหน้ีอย่างชาญฉลาด เช่น รีไฟแนนซ์  หาแหล่ง
เงินกู้ใหม่ที่มีข้อเสนอดีกว่าเดิม ๔) หาที่ปรึกษาติดต่อธนาคาร
หรือเจรจาเจ้าหน้ี 
 มนุษย์เงินเดือน เช่นสมาชิก สอ.อร. ควรจะต้องมี  
“๔ รู้.......สู่ความม่ังค่ัง” ได้แก่ (๑) รู้หาคือหาเงินเพิ่มเสริมรายได้
(เงินเดือน+รายได้เสริม = รายได้เพิ่ม)  (๒) รู้เก็บ เก็บออมก่อน
ใช้อย่างน้อย ๑๐% ของเงินเดือน (๓) รู้ใช้  ใช้เงินอย่างฉลาดกับ
กฏเหล็ก ๕ ประการคือ ตั้งงบก่อนใช้ เปรียบเทียบก่อนซ้ือ  สรุป
ค่าใช้ จ่ายสม่ า เสมอ  ใช้ น้อยกว่าที่หาได้และไม่ใช่ก็ ไม่ ซ้ือ                 
(๔) รับดอกผลการลงทุนถูกที่ ความมั่งมีงอกเงย แต่ต้องรู้จักตัวเอง
เพื่อค้นหาทางเลือกลงทุน และสัดส่วนลงทุนที่เหมาะสม 
 หากสมาชิก สอ.อร. คนใดท าได้ ชีวิตจะดีปลดหน้ีได้และ
มีความสุขทางการเงินอย่างแน่นอน !!! 



 

 

 

 

 

 

วิธีกำรรับมือ เม่ือเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรหำ 
โดย พล.ร.ท.บงกช  ผาสุข รองประธานกรรมการ สอ.อร. 

 เพ่ือนสมาชิกครับ / มักจะได้ยินข่าวทางสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เกี่ยวกับผู้ที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์  
หลอกต้องสูญเสียเงินเป็นจ านวนมาก และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถูกจับกุมทั้งที่อยู่ในประเทศ และต่างประเทศ  มีใครบ้าง? 
ที่เคยเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรหา และมีใครบ้าง? ที่เคยตกเป็นเหยื่อไปแล้ว หากใครที่ยังไม่เจอ จะขอแนะน าวิธีการ
รับมือ ดังนี้  

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

 ส ำนักงำนใหญ ่

เลขที่ ๒ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย  
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๗๐๐ 
ฝ่ำยธุรกำร  : ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๕๙  FAX : ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๔๕ ,  
                ๐ ๒๔๗๕ ๓๑๙๖ 
ฝ่ำยกำรเงินและฝำก – ถอน : ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๔๕ 
ฝ่ำยบัญชี     : ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๔๕ 
ฝ่ำยทะเบยีน : ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๖๙ 
ฝ่ำยสินเชื่อ   : ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๙๔ ,๐ ๒๔๗๕ ๓๑๙๖ 
ฝ่ำยกรรมวิธขี้อมูล : ๐ ๒๔๗๕ ๕๐๑๒ 
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