
 
 

การเสวนา “อนาคตสร้างได้ด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ” ที่ โรงไฟฟ้าบางปะกง 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จัดประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับภาวะ
เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน ให้กับสมาชิกกองทุนในส่วนภูมิภาคท่ีโรงไฟฟ้าบางปะกง 

เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 9.30 – 12.00 น. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฟผ. (กส-กฟผ.) ได้จัดการ
เสวนาเร่ือง “อนาคตสร้างได้ด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ” ณ หอประชุมสมภพภูติโยธิน  โรงไฟฟ้าบางปะกง โดยมีคุณ
วิศาล เพ่งวาณิชย์ ผู้อํานวยการฝ่ายผลิตโรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคุณพนมทวน ทองน้อยเป็น
ผู้แทนกรรมการกองทุน ในการน้ี กส-กฟผ. ได้เชิญผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปน้ี 

1. คุณกุสุมาพร หิรัณยัษฐิติ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บลจ. ยูโอบี (ประเทศ
ไทย) ทําหน้าที่วิทยากร 

2. คุณกุลฉัตร จันทวิมล - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การลงทุน บลจ. ยูโอบี 
(ประเทศไทย) ทําหน้าที่วิทยากร 

3. คุณสมศักด์ิ ฐิติธนชาต - หัวหน้าแผนกทะเบียนข้อมูล กองกํากับการปฎิบัติงานการเงิน ฝ่ายการเงิน  
ทําหน้าที่วิทยากร 

4. คุณศรศักด์ิ สร้อยแสงจันทร์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Corporate & High Net Worth Business 
บลจ. บัวหลวง ทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการเสวนา 

 

โดยมีหัวข้อสําหรับการเสวนาที่น่าสนใจให้สมาชิกได้รับทราบดังนี้ 

1. ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคตท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

จากภาวะเศรษฐกิจของไทยในปี 2557 ที่อยู่ในช่วงตกตํ่าและมีความผันผวนมาก สําหรับปี 2558 คาดว่า
เศรษฐกิจจะเติบโตเพ่ิมขึ้น 4% แต่ตัวเลขมีการปรับประมาณการใหม่ ณ ปัจจุบันคาดว่าทั้งปี 2558 จะเติบโตเพียง 
3.5% ซึ่งวิทยากรคาดว่าตัวเลขการเติบโตที่ปรับสูงจากปี 2557 มีสาเหตุจากต้นทุนต่างๆ ลดลงจากการปรับตัวลงของ
อัตราดอกเบ้ีย ราคานํ้ามัน และภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับตํ่า ทําให้กําไรของปี 2558 จะสูงกว่าปี 2557  ส่วนกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่คาดว่ามีโอกาสเติบโตได้ดีในปี 2558 ได้แก่ กลุ่ม ก่อสร้าง โทรคมนาคม และท่องเที่ยว 

2. ความรู้เรื่องตราสารหนี้ ตราสารทุน รวมทั้งเรื่องความเสี่ยง และผลตอบแทน 
 

การลงทุนในตราสารหน้ีมีความเสี่ยงตํ่า แต่ก็ได้ผลตอบแทนตํ่าด้วย เช่นการลงทุนในพันธบัตร เงินฝาก หุ้นกู้
เป็นต้น หลักการลงทุนคือต้องให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยมากกว่าอัตราเงินเฟ้อ และการลงในนโยบายการลงทุนประเภท
ตราสารหน้ีต้องถือว่าเป็นการลงทุนที่เน้นการรักษาฐานเงินของสมาชิกให้มีความมั่นคง สมาชิกมีความมั่นใจว่าถึง
อย่างไรก็ตามหากเกิดตลาดหุ้นตกลงมาก สมาชิกก็ยังมีเงินในส่วนตราสารหน้ีไว้ใช้จ่ายในบ้ันปลายของชีวิตได้ 
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ส่วนการลงทุนในตราสารทุนจะมีความเส่ียงสูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ แต่ก็ได้รับผลตอบแทนเฉล่ียใน
ระยะยาวที่สูงกว่า เช่นการลงทุนในหุ้นสามัญที่มีปัจจัยพ้ืนฐานดีและมีผลประกอบการท่ีมีความย่ังยืนในอนาคต ซึ่ง
สมาชิกที่ลงทุนในตราสารทุนต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีระยะเวลาเพียงพอเพ่ือให้ผลตอบแทนเฉล่ียที่ได้รับ ชดเชย
ผลตอบแทนที่มีความผันผวนในบางช่วงเวลา 

ดังน้ันสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมควรประกอบด้วยการลงทุนประเภทตราสารหน้ี เพ่ือรักษาฐานเงินของ
สมาชิกไว้ส่วนหน่ึง อีกส่วนหน่ึงประกอบด้วยนโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน เพ่ือสร้างรายได้และการเติบโตใน
ระยะยาวของเงินลงทุนซึ่งจะมีความเสี่ยงที่สูงกว่า และควรที่จะพิจารณาในภาพรวมการลงทุนทั้งหมดของสมาชิกด้วย
ว่า สมาชิกแต่ละท่านได้ลงทุนในกองทุนรวม RMF หรือ LTF ไว้ด้วยแล้วเป็นจํานวนเท่าใดด้วย เช่น สมาชิกบางท่าน
ต้องการกําหนดสัดส่วนลงทุนทั้งหมดในตราสารหน้ี 50% ตราสารทุน 50% โดยเลือกนโยบายลงทุนในกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพด้วยสัดส่วนตราสารหน้ีและตราสารทุนไว้อย่างละ 50% เช่นกัน แต่ในขณะเดียวกันได้ลงทุนในกองทุนรวม 
LTF ที่มีนโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุนไว้จํานวนหน่ึงแล้ว เมื่อพิจารณารวมกันแล้วสมาชิกท่านน้ันได้ลงทุน
ประเภทตราสารทุนรวมทั้งหมดสูงเกินกว่า 50 % ไปแล้ว 

3. การออม การลงทุน ในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, LTF,  RMF,  IFF และในตลาดหลักทรัพย์    
เป้าหมายของการออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คือการมีเงินไว้ใช้ให้เพียงพอเมื่อพ้นจากวัยการทํางานหรือ

เมื่อเกษียณอายุงานไปแล้ว โดยสามารถดํารงชีพได้จนถึงสิ้นอายุไข ซึ่งการลงทุนใน RMF ก็มีหลักการเดียวกับกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ นอกจากน้ีการออมโดยสะสมเงินเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การลงทุนใน LTF และ RMF ก็สามารถ
นํามาลดหย่อนภาษีได้อีก  

สําหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องศึกษาหา
ข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน และมีความพร้อมของแหล่งเงินที่ใช้ลงทุน ซึ่งวิทยากรไม่แนะนําให้สมาชิกไปลงทุนโดยตรง
เองหากไม่มีเวลาติดตามการลงทุนและความรู้ความเข้าใจเพียงพอ ดังน้ันการลงทุนผ่านกองทุนรวมโดยมีผู้บริหารที่
เช่ียวชาญเป็นมืออาชีพ และมีนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวสมาชิกจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า 

ส่วนการลงทุนใน Infrastructure Fund (IFF) กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงซึ่ง ที่
จัดเป็นการลงทุนประเภทตราสารทุน มีรูปแบบการลงทุนที่คล้ายคลึงกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แต่มีความ
แตกต่างกันที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เน้นการลงทุนที่มีรายได้จากการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ในขณะที่เงินลงทุน
ในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน จะนําไปลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจ เอกชน โดย
รายได้ของกองทุนจะมาจากกระแสรายรับที่จะได้มาจากการดําเนินงานในอนาคตของโครงการ และมีการจ่าย
ผลตอบแทนให้ในรูปแบบเงินปันผล ทําให้ผู้ลงทุนมีรายได้สม่ําเสมอและเงินปันผลน้ีได้รับการยกเว้นภาษี อย่างไรก็ตาม
เงินที่ผู้ลงทุนได้รับคืนมีลักษณะที่ได้รวมเงินต้นไว้ด้วยแล้ว และสรุปว่าหากผลตอบแทน IFF อยู่ในช่วง 6-7% ขึ้นไปจึง
จะเป็นอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจลงทุน 

4. การกําหนดนโยบายลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ให้เหมาะสมกับตัวสมาชิก 
นับเป็นโอกาสที่ดีที่คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฟผ. เปิดโอกาสให้สมาชิกมีสิทธิเปลี่ยนแปลง

สัดส่วนการลงทุนในนโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุนอย่างอิสระได้มากกว่าร้อยละ 50 เพราะธรรมชาติของ
คนเราต้องการเสรีภาพในการตัดสินใจ แต่การเลือกสัดส่วนการลงทุนก็เปรียบเสมือนกับการสร้างรถยนต์ ที่ผู้ผลิต
รถยนต์ต้องสร้างรถยนต์ที่สมรรถนะความเร็วสูงๆ เพ่ือสนองตามความต้องการของลูกค้าที่มีอย่างหลากหลาย เช่น 
สร้างรถยนต์ให้สามารถทําความเร็วได้สูงสุดที่ 300 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง แต่ก็คงไม่มีใครที่จะกล้าหยีบคันเร่งได้สูงสุดถึง
ขนาดน้ัน เพราะผู้ขับเองก็ต้องประเมินความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในขณะขับรถ เช่น สภาพของถนน การอยู่ใน
เขตชุมชน หรือสภาพการจราจรท่ีติดขัด เพ่ือความปลอดภัยของตนเองก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ  
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เช่นเดียวกันกับการออมเงินในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งจะต้องนําเงินกองทุนไปลงทุนในตลาดเงินและตลาด
ทุน สมาชิกต้องประเมินความเสี่ยงของตนเองว่าแต่ละคนยอมรับความเสี่ยงได้ขนาดไหน เพราะความเสี่ยงของสมาชิก
คืออาจมีเงินไม่เพียงพอหลังจากไม่ได้ทํางานแล้ว  

สมาชิกจึงควรกําหนดนโยบายการลงทุนตราสารหน้ี และตราสารทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตาม
ผลตอบแทนที่ต้องการ และความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ดังน้ันก่อนการลงทุนควรทําแบบประเมินความเสี่ยง (Risk 
Profile) ซึ่งต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ผู้เลือกและผู้ที่ปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฟผ. 
จะต้องทําแบบประเมินความเสี่ยงก่อนทุกคน นอกจากน้ีปัจจัยการเลือกนโยบายลงทุนก็ยังขึ้นอยู่กับอายุสมาชิกด้วย 
โดยยึดหลักว่าอายุน้อยลงทุนในตราสารทุนมาก อายุมากลงทุนในตราสารทุนน้อย 

ประเทศที่พัฒนาแล้วมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนแบ่งตามอายุดังน้ี 

- อายุไม่เกิน 30 ปี  ควรเลือกสัดส่วนตราสารทุนไม่เกิน 70% 
- อายุไม่เกิน 40 ปี  ควรเลือกสัดส่วนตราสารทุนไม่เกิน 60% 
- อายุไม่เกิน 50 ปี  ควรเลือกสัดส่วนตราสารทุนไม่เกิน 50% 
- อายุเกิน    50 ปี  ควรเลือกสัดส่วนตราสารทุนไม่เกิน 30% 
 

5. การปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 

ตามข้อบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฟผ. กําหนดให้สมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายลงทุนได้ปีละ 4 
ครั้ง ซึ่งในมุมมองของวิทยากรสรุปไว้ว่า ใน 1 ปี หากต้องการปรับสัดส่วนการลงทุนก็สามารถปรับได้ 1 ครั้ง โดยหาก
ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นและมีผลกระทบรุนแรงต่อภาวะการลงทุนแล้วก็ไม่ควรปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน ซึ่งจาก
ประสบการณ์ของวิทยากรยังไม่มีผู้ลงทุนรายใดปรับเปล่ียนสัดส่วนการลงทุนบ่อยๆ แล้วสามารถชนะผลตอบแทนของ
ตลาดได้เลย ทั้งน้ีได้แนะนําให้สมาชิกยึดหลักของอัตราผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรับได้ ไม่ควร
ปรับเปลี่ยนนโยบายลงทุนตามความผันผวนของตลาด  

ในกรณีที่สมาชิกเลือกสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนกองทุนสํารองเล้ียงชีพในอัตราที่สูงอยู่แล้ว แต่ยังมี
ความสามารถและต้องการลงทุนเพ่ิม โดยไม่ต้องการเพ่ิมความเสี่ยงจากการลงทุนก็ยังสามารถลงทุน RMF ได้อีกทาง
หน่ึง แต่ไม่ควรลงทุนใน LTF มากขึ้นไปอีก เน่ืองจากจะเป็นการเพ่ิมระดับความเสี่ยงเพราะเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ
อย่างเดียว 

 

6. การคงเงิน และการรับเงินเป็นงวด 
 

ปัจจุบันข้อบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฟผ. เปิดโอกาสให้สมาชิกที่เกษียณอายุงานสามารถคงความเป็น
สมาชิกต่อไปอีกได้โดยไม่จํากัดการสิ้นสุดอายุการเป็นสมาชิก โดยการคงเงินหรือเลือกการรับเงินเป็นงวดแทนการรับ
เงินทั้งจํานวนจากกองทุน จะทําให้สมาชิกสามารถวางแผนการเงินได้สะดวกมากขึ้น และเงินที่ได้รับไปนี้ก็ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องนํามาคํานวณเสียภาษีเงินได้ นอกจากน้ีสมาชิกที่สิ้นสภาพเน่ืองจากออกจากงานและมีอายุไม่ตํ่ากว่า 55 
ปีบริบูรณ์ก็มีสิทธิสามารถขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดได้เช่นกัน 
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คําถามจากสมาชิก 
 

1. เรื่องความคืบหน้าของมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถสะสมเงินในอัตราที่สูง
ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนได้ โดยที่นายจ้างไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินสมทบเพ่ิมขึ้น  

 

     วิทยากรช้ีแจงว่าเร่ืองดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2558 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พิจารณา 

 

2. ในอนาคตสังคมไทยจะเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ และควรปฎิบัติตน
อย่างไรให้มีเงินเพียงพอต่อการใช้จ่าย  

 

    วิทยากรแจ้งว่าอีกไม่ก่ีปีสังคมไทยจะก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแน่นอน เน่ืองจากวิทยาการ
ทางด้านการรักษาพยาบาลเจริญขึ้นทําให้อายุไขของคนไทยโดยเฉล่ียยืนยาวออกไป แต่อัตราการเกิดลดลงและคนวัย
หนุ่มสาวในวัยทํางานกลับลดน้อยลงเช่นกัน สําหรับการเตรียมความพร้อมก็ทําได้โดยออมให้มากขึ้น และลดค่าใช้จ่าย
ที่ไม่จําเป็นให้มากที่สุด นอกจากน้ีอาจลงทุนในรูปแบบ RMF ทําประกันชีวิตแบบบํานาญให้มากขึ้น และทําประกัน
สุขภาพเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลเมื่อเข้าสู่วัยชรา 
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