กลโกงทางการเงิน
มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท
จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง

อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน

ข้อความข้างต้นนี้เป็นกลอนแปดบางตอนในสุภาษิตสอนหญิง ที่สุนทรภู่ได้ประพันธ์ขึ้นเพื่อถ่ายทอด
คุณสมบัติต่าง ๆ ของการเป็นกุลสตรีให้แก่ผู้หญิง โดยท่านได้พูดถึงเรื่องของการเก็บออมเงินและการใช้จ่ายเงิน
อย่างประหยัด เพราะถ้าไม่รู้จักประหยัด เมื่อเงินหมดแล้วจะต้องพบกับความยากลาบาก เพราะในสมัยท่านก็มี
การนาระบบเงินตรามาใช้กันแล้ว
ทีห่ ยิบยกกลอนบทนี้มาส่วนแรกก็เพื่อต้องการให้ทุกท่านได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการวางแผนทางการเงินว่าเป็นเรื่องที่สาคัญมาก เพราะกลอนบทนี้ท่านสุนทรภู่ได้ประพันธ์ขึ้น
กว่า ๒๐๐ ปีแล้ว แสดงให้เห็นว่าเงินได้เข้ามามีความสาคัญต่อการใช้ชีวิตประจาวันกับเราตั้งแต่ถูกนามาใช้เป็น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการราลึกถึงท่านสุนทรภู่ เพราะในวันที่ ๒๖ มิถุนายน
ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ เพื่อเชิดชูที่ท่านเป็นนักกวีคนสาคัญของไทย และเป็นบุคคลสาคัญของโลกในด้านงาน
วรรณกรรมซึง่ ได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกด้วย
นอกจากการวางแผนทางการเงินที่เราต้องให้ความสาคัญ การป้องกันการโกงทางการเงินก็เป็นเรื่อง
สาคัญที่เราต้องรู้ด้วย เพราะถ้าเราเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อใช้หลังจากเกษียณอายุการทางาน แต่กลับต้องสูญเงิน
บางส่วนหรือทั้งหมดไปกับคนโกงหรือมิจฉาชีพก็คงเป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่ง ดังข่าวที่เราได้ยินกัน เช่น แชร์ลูกโซ่
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เงินกู้นอกระบบ แก๊งตกทอง เป็นต้น มิจฉาชีพเหล่านี้จะอาศัยความกลัว ความไม่รู้ ความโลภ
ของแต่ละบุคคลมาเป็นเครื่องมือในการโกงเงิน ดังนั้น เพื่อลดความไม่รู้เราควรศึกษาการโกงเงินของคนเหล่านี้
สาหรับในฉบับนี้ขอนาเรื่องที่ใกล้ตัวมานาเสนอ ๒ เรื่อง คือ
๑. กลโกงทางโทรศัพท์ วิธีนี้จะเป็นการส่งข้อความเข้าโทรศัพท์ของเหยื่อ เพื่อสร้างความตกใจให้
เหยื่อติดต่อกลับ และเมื่อเหยื่อติดต่อกลับจะได้ยินเสียงปลายสายเป็นระบบตอบรับอัตโนมัติ พอเหยื่อได้ยินก็ยิ่ง
กระตุ้นความรู้สึกให้เหยื่อตกใจกลัวมากขึ้น เรื่องที่นิยมใช้หลอกเหยื่อทางโทรศัพท์ มีดังนี้
๑.๑ บัญชีเงินฝากถูกอายัดหรือเป็นหนี้บัตรเครดิต มิจฉาชีพจะหลอกถามฐานะทางการเงิน
ของเหยื่อ ถ้ามีเงินไม่มากก็จะให้เหยื่อทารายการโอนเงินให้มิจฉาชีพผ่านตู้เอทีเอ็ม (ATM) แต่ถ้าเหยื่อมีเงิน
เยอะก็จะให้เหยื่อทารายการโอนเงินให้มิจฉาชีพผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) และจะให้เลือกทารายการ
เป็นภาษาอังกฤษ
๑.๒ บัญชีเงินฝากพัวพันกับการค้ายาเสพติด หรือการฟอกเงิน โดยมิจฉาชีพจะใช้วิธีหลอก
ถามฐานะการเงินของเหยื่อก่อน ถ้าพบว่าเหยื่อมีเงินมากจะแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานของรัฐ เช่น
เจ้าหน้าที่ ปปง. (สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) เจ้าหน้าที่ ปปส. (สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) หลอกให้เหยื่อโอนเงินทั้งหมดไปให้ตรวจสอบ
๑.๓ เงินคืนภาษี ในกรณีเงินคืนภาษีมิจฉาชีพจะใช้หลอกเหยื่อในช่วงที่มีการยื่นภาษีและขอ
คืนภาษี โดยมิจฉาชีพจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร แจ้งว่าเหยื่อได้รับเงินคืนภาษีแต่จะต้องยืนยัน
รายการโดยทาตามที่มิจฉาชีพบอกผ่านตู้เอทีเอ็ม เมื่อเหยื่อทารายการเสร็จจะพบว่าได้ทาการโอนเงินในบัญชี
ตนเองไปให้มิจฉาชีพเรียบร้อยแล้ว
๑.๔ โชคดีรับรางวัลใหญ่ โดยมิจฉาชีพจะอ้างตัวเป็นพนักงานของบริษัท หรือตัวแทนองค์กร
แจ้งข่าวดีกับเหยื่อว่าได้รับรางวัลใหญ่ซึ่งมีมูลค่าสูง แต่ก่อนจะรับรางวัลขอให้เหยื่อโอนเงินค่าภาษีมาให้ก่อน ถ้า
เหยื่อหลงเชื่อก็จะทารายการโอนเงินไปให้แก่มิจฉาชีพทันที
๑.๕ โอนเงินผิด มิจฉาชีพจะเริ่มจากการอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงิน หลอกถาม
ข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อ เมื่อเหยื่อหลงเชื่อแจ้งข้อมูลส่วนตัวไป มิจฉาชีพจะเอาข้อมูลของเหยื่อไปเปิดใช้บริการ
สินเชื่อผ่านทางโทรศัพท์ในนามเหยื่อ และเมื่อสินเชื่ออนุมัติเรียบร้อยจะมีเงินโอนเข้าบัญชีของเหยื่อ จากนั้น
มิจฉาชีพจะติดต่อเหยื่ออีกครั้งเพื่อแจ้งว่ามีการโอนเงินผิดเข้าบัญชีเหยื่อ ขอให้โอนเงินคืนกลับมาให้มิจฉาชีพ

เมื่อเหยื่อตรวจสอบพบว่ามีเงินเข้าบัญชีจริง ก็จะรีบโอนคืนให้มิจฉาชีพทันที โดยไม่รู้ว่าตนเองมีหนี้เงินกู้ใน
ระบบธนาคาร จะมารู้อีกครั้งก็เมื่อมีใบแจ้งหนี้จากสถาบันการเงินส่งมาถึงเหยื่อเพื่อให้ไปชาระเงินนั่นเอง
ข้อสังเกตกลโกงทางโทรศัพท์ คือ มิจฉาชีพจะหลอกถามข้อมูลจากเหยื่อ และเมื่อเหยื่อหลงเชื่อก็
จะพูดโน้มน้าว ใช้ข้ออ้างต่าง ๆ เร่งให้เหยื่อรีบทารายการผ่านตู้เอทีเอ็ม และเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้
เหยื่อมีเวลาตรวจสอบ หรือสอบถามบุคคลอื่น โดยจะให้เลือกทารายการเป็นภาษาอังกฤษ
การป้องกันกลโกงทางโทรศัพท์ สามารถทาได้โดยใช้สติพิจารณาข้อเท็จจริงที่มิจฉาชีพแอบอ้างว่า
เป็นไปได้หรือไม่ อย่าตื่นตกใจกลัว และตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ติดต่อกลับว่าเป็นของหน่วยงานนั้น ๆ จริง
หรือไม่ ไม่ควรเร่งรีบตัดสินใจตามที่มิจฉาชีพต้องการ
๒. กลโกงบัตรต่าง ๆ ปัจจุบันธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้นาบัตรอิเล็กทรอนิกส์มาเสริม
การบริการให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายในการใช้บริการ แต่ก็ไม่พ้นความสามารถของมิจฉาชีพที่คิดค้นวิธีโกง
เงินจากเหยื่อได้ แต่ละวิธีเป็นดังนี้
๒.๑ มิจฉาชีพจะติดเครื่องมือ (Skimmer) ที่สามารถคัดลอกข้อมูลจากแถบแม่เหล็กของบัตรได้
ไว้กับเครื่อง และมีกล้องติดไว้เพื่อดูรหัสผ่านของเหยื่อ เมื่อเหยื่อนาบัตรไปทาธุรกรรมผ่านเครื่องถอนเงินสด
อัตโนมัติของธนาคาร (ตู้ ATM) เครื่อง Skimmer ก็จะคัดลอกข้อมูลของบัตรไว้ และกล้องจะทาการบันทึก
ข้อมูล รหั ส ผ่ านของบั ตรไว้เช่น กัน เมื่อมิจฉาชีพ ได้ข้อมูล ครบก็จะทาบัตรขึ้นมาใหม่ และนาไปทารายการ
ทางการเงินแทนเหยื่อ เช่น กดเงินสดจากบัญชี หรือโอนเงินออกจากบัญชีของเหยื่อ เป็นต้น
๒.๒ เมื่อเหยื่อใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าหรือชาระค่าบริการ มิจฉาชีพจะใช้เครื่อง Skimmer
คัดลอกข้อมูลจากแถบแม่เหล็กบัตรเครดิต และคัดลอกรหัสปลอดภัยจากด้านหลังบัตรเครดิตไว้ จากนั้นจะนา
ข้อมูลที่ได้ไปทาบัตรเครดิตใหม่ในนามมิจฉาชีพเพื่อใช้จ่ายในนามเหยื่อ
๒.๓ มิจฉาชีพจะทาการปลอมแปลงเอกสารของเหยื่อ เพื่อนาไปสมัครบัตรเครดิต และเมื่อได้
บัตรเครดิตจากสถาบันการเงิน ก็จะนาไปใช้จ่ายในนามเหยื่อ
๒.๔ มิจฉาชีพจะใช้ข้อมูลจากใบบันทึกรายการจากเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ และเครื่องถอนเงิน
อัตโนมัติ จากนั้นใช้วิธีต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลของเหยื่อ ไม่ว่าจะแอบอ้างเป็นข้าราชการเพื่อหาข้อมูลจากงาน
ทะเบียนราษฎร์ หรือค้นหาหมายเลขบัญชีธนาคารให้ครบจานวน ๑๐ หลัก แล้วนาไปทดลองโอนผ่านธนาคาร
ออนไลน์เพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของบัญชี เมื่อมิจฉาชีพได้ข้อมูลของเหยื่อ จะทาการปลอมแปลงบัตรประจาตัวทาง
ราชการโดยที่ข้อมูลเป็นของเหยื่อแต่เป็นรูปของมิจฉาชีพ เพื่อนาไปเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารและขอทาบัตร
เอทีเอ็มกับธนาคารเดียวกันกับเหยื่อแต่เป็นคนละสาขา พร้อมทั้งขอเปิดใช้บริการธนาคารออนไลน์เพื่อโอนเงิน
จากบัญชีเดิมของเหยื่อไปยังบัญชีที่มิจฉาชีพเปิดใหม่ และใช้บัตรเอทีเอ็มกดเงินออกจากบัญชี
การป้องกันกลโกงบัตรต่าง ๆ สามารถทาได้ ดังนี้
๑. ไม่ควรเลือกใช้ตู้เอทีเอ็มที่ตั้งอยู่ในสถานที่เปลี่ยว เพราะมิจฉาชีพอาจติดตั้งเครื่อง skimmer
ไว้ ควรสังเกตช่องเสียบบัตร แป้นกดตัวเลข และบริเวณตู้ว่ามีอะไรผิดสังเกตหรือไม่ ใช้มือป้องกันการมองเห็น
รหัสผ่านก่อนใส่รหัสผ่านบัตรนั้น ๆ
๒. ควรหลีกเลี่ยงร้านค้าที่มีโอกาสเกิดการทุจริต หากจาเป็นควรให้การทารายการอยู่ในสายตา
๓. เก็บใบบันทึกรายการเพื่อเป็นหลักฐานตรวจสอบการทารายการทุกครั้ง และเพื่อป้องกัน
ไม่ให้มิจฉาชีพได้ข้อมูลทางธุรกรรมต่าง ๆ
๔. ควรตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบัญชีอย่างสม่าเสมอ ถ้าพบข้อผิดพลาดให้ติดต่อแจ้ง
เจ้าหน้าที่ธนาคารหรือ บริษัทเจ้าของบัตรเพื่อแก้ไขในทันที
๕. ไม่ควรให้เอกสารส่วนตัวหรือเอกสารทางการเงินต่าง ๆ แก่บุคคลอื่น
๖. ถ้าพบว่าบัตรหายให้ติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือ
บริษัทเจ้าของบัตรเพื่ออายัดบัตร
ในทันที

ปัจจุบันผู้ที่ขอทาบัตรเอทีเอ็ม และบัตรเดบิตจากธนาคาร จะได้รับบัตรแบบใหม่ คือ แบบ
ชิปการ์ด ซึ่งมีความปลอดภัยในการใช้งานมากกว่าบัตรแบบแถบแม่เหล็ก สาหรับบัตรแบบแถบแม่เหล็กยัง
สามารถใช้ได้ไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในการเปลี่ยนประเภทบัตรในครั้งนี้แต่ละธนาคารมีค่าใช้จ่ายที่
แตกต่างกัน หรืออาจไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของเราควรศึกษาข้อมูลและติดตามข่าวสารจาก
ธนาคารเจ้าของบัตร
สิ่งที่ควรทา ถ้าพบความผิดปกติ หรือคิดว่าตนเองตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพให้ดาเนินการ ดังนี้
๑. ตรวจสอบข้อเท็จจริงความผิดปกติ และรีบติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารในทันที เพื่ออายัดบัตร
หรือบัญชีที่ถูกทุจริต
๒. รวบรวมหลักฐาน และรีบแจ้งความในทันที
สาหรับกลโกงทางการเงินยังมีอีกมากมาย ต้องขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก เว็บไซต์ศูนย์
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย www.1213.or.th ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถเข้าไปศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ เพื่อสร้างเกราะป้องกันไม่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

ประชาสัมพันธ์ สอ.นย.
ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี ๒๕๕๙
ในวัน ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด จัดพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี
๒๕๕๙ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. ผู้ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น จานวน ๕๑๔ ราย
๑.๑ สมาชิกหน่วยในสังกัด นย. จานวน ๓๕๓ ราย เป็นเงิน ๑,๐๐๔,๕๐๐.๐๐ บาท
๑.๒ สมาชิกหน่วยนอกสังกัด นย. จานวน ๑๖๑ ราย เป็นเงิน ๔๒๙,๕๐๐.๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑,๔๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกทั้งสิ้น จานวน ๑,๔๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.๑ เงินทุนสวัสดิการ สอ.นย.
จานวน ๑,๓๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.๒ เงินบริจาคสมทบ
จานวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โครงการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกฝังแนวความคิด
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ น. ณ ห้องประชุม สอ.นย. จะจัด
กิจกรรมส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังแนวความคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หากสมาชิก
สอ.นย. ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้จากช่องทางเผยแพร่ข่าวสาร
ต่าง ๆ ของ สอ.นย.

ข้อมูล สอ.นย. ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๙
จานวนสมาชิก
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ

๙,๓๖๔
๒,๗๔๐
รวม
๑๒,๑๐๔
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
๔,๖๕๙,๔๙๕,๕๙๓.๘๑
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
๓,๒๒๕,๙๖๖,๔๗๔.๗๓
เงินรับฝาก
๑,๔๖๙,๖๑๖,๗๐๐.๐๐
ทุนเรือนหุ้น
๒๗๕,๐๔๙,๗๒๘.๐๕
ทุนสารอง
๔๗,๕๑๖,๘๗๔.๐๘
ทุนสะสมอื่น
๑๘,๖๒๒,๘๑๒.๖๑
กาไรสุทธิประจาเดือน เม.ย.๕๙
กาไรสะสม ต.ค.๕๘ – เม.ย.๕๙ ๑๒๑,๒๓๗,๘๗๙.๖๑
๕,๑๕๒,๐๑๕,๔๓๗.๔๑
ทุนดาเนินงาน

ราย
ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สามารถศึกษารายละเอียด และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. เพิ่มเติมได้ที่............
เว็บไซต์ : http://www.thaimarinecoop.com
Line ID : @chh4689l หรือ
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/marinecoop1
อีเมล : marinecoop@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐ – ๓๘๓๐ – ๘๓๐๙ ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ – ๘ โทรสาร กดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒
มือถือ : สินเชื่อ ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๔ ทะเบียนหุ้น ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๕ ธุรการ ๐๘ – ๖๓๖๗ – ๑๑๙๑

