
 

รายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2565 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Webinar 

 ………………..……………..  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  

กรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
1. นางสาวกมลรัตน์ กุหลาบแก้ว ประธานคณะกรรมการกองทุน 
2. นางสมจิตต์  ด่านศรีประเสริฐ รองประธานคณะกรรมการ 
3. นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ รองประธานคณะกรรมการ 

4. นายจรัญ ค าเงิน รองประธานคณะกรรมการ 

5. นายประเสริฐ อินทับ กรรมการ 

6. นายทิเดช เอ่ียมสาย กรรมการ 

7. นายธีรวุฒ ิ เวทะธรรม กรรมการ 

8. นายสุรจิต เจริญยศ กรรมการ 

9. นางราณี นุตลักษณ์ กรรมการ 

10. นางสาวชนนิกานต์ พิรุณสาร กรรมการ 

11. นายเมธา ตันตวรนาท กรรมการ 

12. นางนิตรา ธนวิวัฒน ์ กรรมการ 

13. นางนุชนาถ วัฒนกูล กรรมการ 

14. นายณัฐภูว ไม้ประดิษฐ์ กรรมการ 

15. นายพิษณุเกียรติ อุดรสถิตย์ กรรมการ 
16. นายจักร ี เริงหรินทร์ กรรมการ ผู้แทน สร.กฟผ. 
17. นายพูนสุข โตชนาการ กรรมการ ผู้แทนผู้เกษียณอายุ 
18. นายต่อเนื่องพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ ผู้แทนนายจ้างร่วม 
19. นางสมคิด สอนอุไร เลขานุการคณะกรรมการกองทุน 
20. นางสาวอริศรา โกศลพิศิษฐ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองทุน 

  

ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. นายหฤษฎ์ เขาหลวง กรรมการ 
    

 
สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 

- ผู้เข้าชมผ่านระบบ ZOOM Webinar  จ านวน  424 คน 
- ผู้เข้าชมผ่าน EGAT LIVE   จ านวน  258 คน 
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เจ้าหน้าที่บริษัทจัดการ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
1. คุณจารุวัตร ปรีดิ์เปรมกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายการลงทุน 
   ตราสารหนี้ในประเทศ 
2. คุณพงษเดช เครือฟ้า ผู้อ านวยการ ฝ่ายกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 
เจ้าหน้าที่บริษัทจัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
1. คุณพิพัฒน์ นรานันทน์                ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ 
2. คุณชาคริต พืชพันธ์ ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน 
 
เจ้าหน้าที่บริษัทจัดการ บลจ. ไทยพาณิชย์  
1. คุณณัฐดนัย ประทานพรทิพย์ ผู้อ านวยการฝ่ายการลงทุนตราสารทุน 
2. คุณศิรินภา ผาณิตพิเชษฐวงศ์ ฝ่ายธุรกิจกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
 
เจ้าหน้าที่บริษัทจัดการ บลจ. บัวหลวง  
1. คุณณัฐพล ปรีชาวุฒ ิ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
2. น.ส.ศรสวรรค ์ กรรณิการ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ   
 
เจ้าหน้าที่บริษัทจัดการ บลจ. กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
1. คุณรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 
2. คุณพีรพงศ์ กิจจาการ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายลงทุนทางเลือก 
 
เจ้าหน้าที่บริษัทจัดการ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด 
1. คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ 
 
เจ้าหน้าที่บริษัทจัดการ บลจ. วรรณ จ ากัด 
1. คุณสุทธิโรจน์ สิทธิวัฒนานนท์ ผู้จัดการกองทุน และหัวหน้าฝ่ายจัดการ 

กองทุนต่างประเทศและกองทุนทางเลือก 
2. คุณธัชธรรม วิจารณกรณ์ ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศ 

และกองทุนทางเลือก 
 
เจ้าหน้าที่บริษัทจัดการ บลจ. พรินซิเพิล จ ากัด 
1. คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส หัวหนา้ทีมการลงทุนสินทรัพย์ผสม 
2. คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล ผู้จัดการกองทุนกองทุนสินทรัพย์ผสม 
3. คุณอธิศนันท์ เพียรธรรม ผู้อ านวยการ  
 
ผู้รับฝากทรัพย์สิน บมจ. ธนาคาร กสิกรไทย 
1. คุณอรอุมา ลิขิตสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาธุรกิจบริการธุรกิจหลักทรัพย์อาวุโส 
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เจ้าหน้าที่บริษัทนายทะเบียนสมาชิก บลจ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
ผู้สอบบัญชี บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
1. คุณสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 
 

พิธีกรแจ้งให้สมาชิกทราบว่า สมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผ่านระบบ ZOOM 
Webinar สามารถออกเสียงลงมติได้ และมีการถ่ายทอดผ่านช่องทาง EGAT Live เพ่ือให้สมาชิกที่ไม่ได้ลง 
ทะเบียนได้เข้าร่วมประชุม โดยสมาชิกที่รับฟังผ่าน EGAT Live จะไม่สามารถออกเสียงลงมติได้ การออกเสียง
ลงมติและการนับคะแนนจะด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยเมื่อประธานคณะกรรมการกองทุนได้
เปิดการลงมติในแต่ละวาระจะใช้ระยะเวลา 1 นาที สมาชิกจะต้องด าเนินการออกเสียงผ่านหน้าจออุปกรณ์ที่
ท่านสมาชิกใช้เข้าร่วมประชุม  โดยจะมี 2 กรณีคือ วาระรับทราบ และวาระรับรองมติหรือไม่รับรองมติ โดยจะ
ใช้การตัดสินจากคะแนนเสียงข้างมาก เมื่อประธานคณะกรรมการกองทุนปิดการลงมติแล้ว หากคะแนนที่
สมาชิกเลือกรับทราบ  หรือกรณีรับรองมากกว่าไม่รับรอง จะถือว่าที่ประชุมมีมติรับทราบ หรือรับรองวาระนั้น ๆ  
และหากกรณีคะแนนที่สมาชิกเลือกไม่รับรองมากกว่ารับรอง จะถือว่าที่ประชุมมีมติไม่รับรองวาระนั้น 

ประธานคณะกรรมการกองทุน (คุณกมลรัตน์ กุหลาบแก้ว) ในฐานะประธานการประชุมกล่าวเปิด
การประชุมสามัญประจ าปี 2565 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกองทุนได้จัดประชุมสามัญประจ าปี 
2565 ตามข้อบังคับกองทุน ข้อ 50 โดยต้องจัดให้มีการประชุมสามัญปีละ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 120 วัน 
นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 

1. ให้สมาชิกได้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 

2. ให้สมาชิกพิจารณารับรองงบการเงินของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของกองทุนแล้ว 

3. ให้สมาชิกมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ
กองทุน 

โดยการจัดประชุมสามัญประจ าปี 2565 ใช้วิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการตามพระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 คณะกรรมการกองทุนได้มีมติ 
งดการจัดประชุมสามัญประจ าปี 2563 และปี 2564 และให้ใช้วิธีส่งหนังสือขอมติรับรองงบการเงินและรายงาน
การสอบบัญชีประจ าปี 2562 และปี 2563 จากสมาชิกทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลแทน ซึ่งตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 17/2563 และที่ สน. 8 /2564 
ก าหนดให้กองทุนต้องน างบการเงินที่สมาชิกรับรองทางอีเมลในปีที่มีการงดจัดประชุมสามัญประจ าปี มารับรอง

1. คุณกานต์ ลชิตากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
2. คุณบัวทิพย์   จันทรกานต์ ผู้อ านวยการฝ่ายกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
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อีกครั้งในการจัดประชุมสามัญประจ าปีครั้งถัดไป ดังนั้น เมื่อมีการจัดประชุมสามัญประจ าปี 2565 จึงต้องเสนอ
งบการเงินพร้อมรายงานการสอบบัญชีของปี 2562 และปี 2563 ให้สมาชิกพิจารณารับรองในการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกครั้ง 

 

ทั้งนี้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 200 คน  ถือว่าครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดใน
ข้อบังคับกองทุน ข้อ 52 ประธานคณะกรรมการกองทุนจึงได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 1 : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564 
 
 

ประธานคณะกรรมการกองทุนแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564 
ดังนี้ 

 
1. การแก้ไขข้อบังคับกองทุนและเอกสารแนบท้าย 

คณะกรรมการกองทุนมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับกองทุนและเอกสารแนบท้ายเกี่ยวกับการ
สอบบัญชีกองทุน การประชุมสมาชิกและการได้รับเงินจากกองทุนของสมาชิกในส่วนนายจ้างร่วม 

 
2. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดกองทุนส ารองเลี้ยงชีพดีเด่น 
ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2563 

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สมาคมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้จัดงาน “วันประกาศผล
การประกวดกองทุนส ารองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2563” ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงแรมโซฟีเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดย
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกลุ่มหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจที่มีขนาดกองทุนมากกว่า 20,000 ล้านบาท 

 
3. การเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนนโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการกองทุนในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
มีมติเห็นชอบให้ปรับเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในนโยบายอสังหาริมทรัพย์ฯ ส าหรับสมาชิกแต่ละรายจากไม่เกิน  
ร้อยละ 10 เป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรายสมาชิก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2564 
เป็นต้นไป 

 
4. การเพ่ิมทางเลือกในการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของสมาชิก 

คณะกรรมการกองทุนในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 มี
มติเห็นชอบการแยกเงินกองทุนเดิมและเงินกองทุนใหม่ในการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของสมาชิก  
(Re-balance / Re-allocate) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ท าให้การสับเปลี่ยน
นโยบายการลงทุนเพ่ิมจากเดิมที่มีเพียงทางเลือกเดียวเป็น 3 ทางเลือก ดังนี้ 

 

1. การปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนและเงินเข้าใหม่ (Re-balance / Re-allocate) 
2. การปรับสัดส่วนเฉพาะมูลค่าเงินลงทุน (Re-balance) 
3. การปรับสัดส่วนเฉพาะเงินเข้าใหม่ (Re-allocate) 
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5. แต่งตั้งบริษัทจัดการนโยบายตราสารทุนแทน บลจ. เอ็มเอฟซี (MFC) 

คณะกรรมการกองทุนในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เห็นชอบ 
การแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) เป็นบริษัทจัดการนโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2567  

 
6. แต่งตั้งบริษัทจัดการนโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้ บริษัทจัดการระบบทะเบียนสมาชิก ผู้ รับฝาก
ทรัพย์สินของกองทุน 
 

- บริษัทจัดการกองทุนนโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้ 
แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดการนโยบาย  

การลงทุนประเภทตราสารหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดการนโยบายการ

ลงทุนประเภทตราสารหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
 

- บริษัทจัดการระบบทะเบียนสมาชิก 
แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดการระบบทะเบียน

สมาชิก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
 

- ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
แต่งตั้งธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 

2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
 

7. การเข้าร่วมงานเสวนา "ส่งต่อความรู้การเงินอย่างไร ให้เกิดวินัยยั่งยืน : ต้นแบบองค์กรร่วมขับเคลื่อนและ
เพ่ิมพูนทักษะการเงิน" ภายใต้โครงการ Happy Money สุขเงิน สร้างได้ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

กรรมการกองทุนเข้าร่วมงานเสวนา “ส่งต่อความรู้การเงินอย่างไร ให้เกิดวินัยยั่งยืน : ต้นแบบ
องค์กรร่วมขับเคลื่อนและเพ่ิมพูนทักษะการเงิน” ภายใต้โครงการ Happy Money สุขเงิน สร้างได้ พลังความ
ร่วมมือเพ่ือฟ้ืนฟูและสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินส าหรับคนไทย ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ      
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 

 
8. การเข้าร่วมโครงการ “Happy Money พ่ีเลี้ยงการเงิน” กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้
ด าเนินการจัดโครงการ “Happy Money พ่ีเลี้ยงการเงิน” โดยได้จัดงานสัมมนาผู้แทนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งหวังให้ผู้แทน
กองทุนน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกกองทุนในหน่วยงานต่อไป ทั้งนี้ ผู้แทนกองทุนได้เข้าร่วม
กิจกรรม ดังนี้ 

 

- อบรมความรู้พ้ืนฐาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 10 ชั่วโมง ได้แก่ หลักสูตรเงินทอง
ต้องวางแผน 3 ชั่วโมง และหลักสูตรคัมภีร์พ่ีเลี้ยงการเงิน 7 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564   

- อบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ อบรม Workshop (คัมภีร์พ่ีเลี้ยงการเงิน)     
6 ชั่วโมง  เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
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9. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการลงทุน ระหว่างการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผู้ว่าการ กฟผ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและ
การลงทุน (MOU) ระหว่าง กฟผ. และ ตลท. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 20 กันยายน 
พ.ศ. 2566 

 
10. การร่วมประพันธ์หนังสือของสมาคมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

คณะกรรมการกองทุนในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  
มีมติเห็นชอบให้ร่วมประพันธ์เนื้อหาในหนังสือของสมาคมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ “องค์ความรู้บริหารกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพแบบมืออาชีพ” ในบทที่ 10 เรื่อง “กรณีตัวอย่างของการจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเพ่ือมุ่งเป้า
ความเป็นเลิศ และส่งเสริมการออมอย่างบูรณาการให้กับสมาชิก” โดยหนังสือได้ถูกจัดพิมพ์เมื่อวันที่ 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 
11. การพัฒนาระบบการแจ้งความจ านงขอรับเงินจากกองทุนส าหรับผู้เกษียณอายุในปี 2564  

กองทุนได้พัฒนาระบบการแจ้งความจ านงขอรับเงินกองทุนส าหรับผู้เกษียณอายุในปี 2564 ผ่าน
ระบบออนไลน์ที่ เว็บ ไซต์ของกองทุน  http://providentfund.egat.co.th แทนการกรอกแบบฟอร์ม 
ขอรับเงิน พร้อมแนบหลักฐานต่าง ๆ เป็นกระดาษส่งมายังกองทุน  

 
12. การจัดประชาสัมพันธ์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบรรยายให้ความรู้ 

- บรรยายเรื่อง การบริหารเงินหลังเกษียณ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
- บรรยายเรื่อง ทางเลือกในการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
- บรรยายให้ความรู้ในกิจกรรม Happy workplace  อปอ. และให้ความรู้ผู้เกษียณอายุปี 2564 

ของ อปอ. เมื่อวันที่  18 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2564  
- บรรยายให้ความรู้เรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแก่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายแพทย์และอนามัย เมื่อวันที่ 19 

สิงหาคม พ.ศ. 2564 
- บรรยายให้ความรู้ร่วมกับฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ (อศค.) ในหัวข้อ

เรื่อง กาย Fit ใจ Fine เงิน Firm โดยบรรยายในหัวข้อ “เงิน Firm” แก่ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยจัดบรรยาย 2 รุ่น เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
13. การเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- กองทุนได้รับหนังสือแสดงความชื่นชมในฐานะสมาชิกโครงการบริษัทเกษียณสุขจาก ส านักงาน 
ก.ล.ต.  

- กองทุนเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   
- เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “โครงการอบรมเสริมความรู้แก่กรรมการและผู้ปฏิบัติงานกองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพ” ดังนี้ 
 

1. หลักสูตรแนวทางการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนที่ เหมาะสมส าหรับกองทุนส ารอง 
เลี้ยงชีพ รุ่นที่ 3 

2. หลักสูตรกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Accredited Provident Fund Committee 
Members Program) รุ่นที่ 17 

3. หลักสูตรพัฒนาการใหม่ ๆ ของกฎหมายกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและภาระภาษีอากร รุ่นที่ 8 

http://providentfund.egat.co.th/
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แผนการด าเนินการประจ าปี 2565 
 

ประธานคณะกรรมการกองทุน กล่าวถึงแผนการด าเนินการในปี 2565 ดังนี้ 
 

1. ติดตามและศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่อาจจะมีผลกระทบกับการด าเนินงานของกองทุน 
2. ศึกษานโยบายการลงทุนใหม่ส าหรับสมาชิก 
3. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
4. มุ่งสื่อสารข้อมูลและเสริมสร้างความรู้ให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง 
5. แผนการจัดบรรยายในปี 2565  
 

เดือน กิจกรรมการบรรยาย 
กุมภาพันธ์ ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2565 
กรกฎาคม การบรรยายให้ความรู้ผู้เกษียณ 
สิงหาคม-ธันวาคม - กิจกรรม Kick off SET e-learning 

- การบรรยายให้ความรู้สมาชิกกองทุน 
- งานสัมมนาออนไลน์ พ.ร.บ.กองทุน 

 
 

ความเห็นที่ประชุม   
 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Webinar 330 คน 
รับรอง 295 คน 
งดออกเสียง 35 คน 

 
มติ :  รับทราบ 
การสั่งการ/ผู้รับผิดชอบ : - 
ความส าคัญ/ความเร่งด่วน : - 
ก าหนดเวลาที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ : -  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2562 
 

ประธานคณะกรรมการกองทุน มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการกองทุนเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 

 
ความเห็นที่ประชุม  
 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Webinar 347 คน 
รับรอง 302 คน 
งดออกเสียง 45 คน 
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มติ :  รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี  2562 
การสั่งการ/ผู้รับผิดชอบ : - 
ความส าคัญ/ความเร่งด่วน : - 
ก าหนดเวลาที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ : -  

 
ระเบียบวาระท่ี 3 :  เรื่องการรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าป ีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าปี 2564 
 

  ประธานคณะกรรมการกองทุนสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าปี 2564 ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทจัดการกองทุน 
 

เลขานุการคณะกรรมการกองทุน มอบหมายให้บริษัทจัดการกองทุนที่บริหารแต่ละนโยบายการ
ลงทุน รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในส่วนที่แต่ละบริษัท
รับผิดชอบตามล าดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) (MFC) รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าปี 2564 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในส่วนที่บริหารนโยบายตราสารหนี้ โดยสรุปไดด้ังนี้ 
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บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด (UOBAM) รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าปี 
2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในส่วนที่บริหารนโยบายตราสารหนี้ โดยสรุปไดด้ังนี้ 
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บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) (MFC) รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าปี 2564 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในส่วนที่บริหารนโยบายตราสารทุน (MFC (2)) โดยสรุปได้ดังนี้ 
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บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด (SCBAM) รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าปี 2564 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในส่วนที่บริหารนโยบายตราสารทุน โดยสรุปไดด้ังนี้ 
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บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด (SCBAM) รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าปี 2564 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในส่วนที่บริหารนโยบายตราสารทุน (SCBAM (2)) โดยสรุปไดด้ังนี้ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



 18 

 

 
 

บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด (SCBAM) รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าปี 2564 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564 ในส่วนที่บริหารนโยบายตราสารทุน (SCBAM (3)) โดย
สรุปไดด้ังนี้ 
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บลจ. กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (KTAM) รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าปี 2564 

ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในส่วนที่บริหารนโยบายตราสารทุน โดยสรุปไดด้ังนี้ 
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บลจ. บัวหลวง จ ากัด (BBLAM) รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าปี 2564 ตั้งแต่
วันที่ 3 เมษายน 2564  ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในส่วนที่บริหารนโยบายตราสารทุน โดยสรุปได้ดังนี้ 
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บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (LHFund) รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าปี 
2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในส่วนที่บริหารนโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย
สรุปไดด้ังนี้ 

 

 
 



 23 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 24 

บลจ. กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (KTAM) รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าปี 
2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในส่วนที่บริหารนโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย
สรุปได้ดังนี ้
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บลจ. วรรณ จ ากัด (ONEAM) รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าปี 2564 สิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในส่วนที่บริหารนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ โดยสรุปได้ดังนี ้
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บลจ. พรินซิเพิล จ ากัด (Principal) รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าปี 2564 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  ในส่วนที่บริหารนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ โดยสรุปได้ดังนี ้
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ความเห็นที่ประชุม 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Webinar 374 คน 
รับรอง 325 คน 
งดออกเสียง 49 คน 

 
มติ :  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
การสั่งการ/ผู้รับผิดชอบ : - 
ความส าคัญ/ความเร่งด่วน : - 
ก าหนดเวลาที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ : -  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องรายงานงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี  
 

ประธานคณะกรรมการกองทุน มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการกองทุนเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาให้การรับรองงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562-2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองจากผู้สอบบัญชีของกองทุนแล้ว ประกอบด้วย งบการเงินรวม งบการเงินนโยบายการลงทุนประเภทตรา
สารหนี้ งบการเงินนโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน งบการเงินนโยบายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และ
โครงสร้างพ้ืนฐาน และงบการเงินนโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุนต่างประเทศ พร้อมทั้งข้อมูลทาง
การเงินที่ส าคัญ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 
4.1 การรับรองงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
เลขานุการคณะกรรมการกองทุนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกองทุนได้มีมติงดการ 

จัดประชุมสามัญประจ าปี 2563 และให้ใช้วิธีส่งหนังสือขอมติรับรองงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี ส าหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากสมาชิกทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลแทน โดยเปิด
ให้สมาชิกรับรองตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มีสมาชิกลงมติรับรอง 
จ านวน 1,723 คน ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่ข้อบังคับกองทุนก าหนดไว้ที่ไม่ต่ ากว่า 200 คน และตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) ที่ สน. 17/2563 ก าหนดให้
กองทุนต้องน างบการเงินที่สมาชิกรับรองทางอีเมลในปีที่มีการงดจัดประชุมสามัญประจ าปี มารับรองอีกครั้งใน
การจัดประชุมสามัญประจ าปีครั้งถัดไป ดังนั้น ในการประชุมสามัญประจ าปี 2565 เลขานุการคณะกรรมการ
กองทุนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้การรับรองงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของกองทุนแล้ว 

 
ความเห็นที่ประชุม 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Webinar 377 คน 
รับรอง 330 คน 
งดออกเสียง 47 คน 
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มติ :  รับรองงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีส าหรบัรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562  
การสั่งการ/ผู้รับผิดชอบ : - 
ความส าคัญ/ความเร่งด่วน : - 
ก าหนดเวลาที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ : -  
 
4.2 การรับรองงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

เลขานุการคณะกรรมการกองทุนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกองทุนได้มีมติงดการจัด
ประชุมสามัญประจ าปี 2564 และให้ใช้วิธีส่งหนังสือขอมติรับรองงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี ส าหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากสมาชิกทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลแทน โดยเปิด
ให้สมาชิกรับรองตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีสมาชิกลงมติรับรอง 
จ านวน 3,046 คน ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่ข้อบังคับกองทุนก าหนดไว้ที่ไม่ต่ ากว่า 200 คน และตามประกาศ
ส านักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 8/2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขยายเวลาผ่อนผันการจัดท าและส่งส าเนางบการเงินและรายงานการสอบบัญชีของกองทุน
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี พ.ศ. 2563 ซึ่งให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศส านักงาน ก.ล.ต. 
ที่ สน.17/2563 โดยก าหนดให้กองทุนต้องน างบการเงินที่สมาชิกรับรองทางอีเมลในปีที่มีการงดจัดประชุม
สามัญประจ าปี มารับรองอีกครั้งในการจัดประชุมสามัญประจ าปีครั้งถัดไป ดังนั้น ในการประชุมสามัญประจ าปี 
2565 เลขานุการคณะกรรมการกองทุนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้การรับรองงบการเงินและรายงาน
ผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีของกองทุนแล้ว  

 
ความเห็นที่ประชุม  
 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Webinar 384 คน 
รับรอง 345 คน 
งดออกเสียง 39 คน 

 
มติ :  รับรองงบการเงินและรายงานผูส้อบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
การสั่งการ/ผู้รับผิดชอบ : - 
ความส าคัญ/ความเร่งด่วน : - 
ก าหนดเวลาที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ : -  
 
4.3 การรับรองงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

เลขานุการคณะกรรมการกองทุนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้การรับรองงบการเงินและรายงาน
ผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีของกองทุนแล้ว ประกอบด้วย งบการเงินรวม งบการเงินนโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้ งบ
การเงินนโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน งบการเงินนโยบายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และงบการเงินนโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุนต่างประเทศ พร้อมทั้งข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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ความเห็นที่ประชุม  
 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Webinar 385 คน 
รับรอง 339 คน 
งดออกเสียง 46 คน 

 
 
มติ : รับรองงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
การสั่งการ/ผู้รับผิดชอบ : - 
ความส าคัญ/ความเร่งด่วน : - 
ก าหนดเวลาที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ : -  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องอื่น ๆ 
  

ตอบข้อซักถามสมาชิก (ค าถามล่วงหน้าไม่ระบุชื่อผู้ถาม) 
 

เลขานุการคณะกรรมการกองทุนเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือให้
ข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1 ค าถาม  สมาชิกมีความประสงค์ที่จะเลือกนโยบายการลงทุนพร้อมทั้งสามารถเลือกบริษัท
จัดการได้เอง 

กรรมการสุรจิต เจริญยศ  ชี้แจงว่า บทบาทของคณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย
การลงทุนที่เหมาะสมให้สมาชิกได้เลือกด้วยตนเอง ทั้งนี้ ในแต่ละนโยบายคณะกรรมการจะเป็นผู้สรรหาบริษัท
จัดการ (บลจ.) ที่มีประวัติผลการบริหารงานที่ดีอย่างสม่ าเสมอและเชื่อถือได้  โดยทุกนโยบายจะต้องมี 2 บลจ. 
ไว้เปรียบเทียบผลงานกัน และเป็นการกระจายความเสี่ยงในสไตล์การบริหารกองทุนของบริษัทจัดการที่
แตกต่างกัน  การให้สมาชิกเลือกบริษัทจัดการในแต่ละนโยบายได้ กองทุนจะต้องจัดท านโยบายแต่ละ บลจ. ซึ่ง
จะท าให้จ านวนนโยบายมีมากขึ้นตามจ านวน บลจ. ทั้ง 4 นโยบาย ซึ่งการมีนโยบายมาก ๆ จะท าให้เกิด
ค่าใช้จ่ายตามมา เป็นการเพ่ิมภาระให้สมาชิกท่ีต้องเลือกนโยบายเอง และต้องเลือก บลจ. เองด้วย นอกจากนั้น 
ยังท าให้บริษัทจัดการบริหารงานยาก และเงินกองทุนมีความผันผวนระหว่าง บลจ. สูง 

คุณพิพัฒน์ นรานันทน์ (บลจ. เอ็มเอฟซี) ชี้แจงว่า  กองทุน กฟผ. มีคณะกรรมการกองทุนเป็น
ผู้ช่วยติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนอยู่แล้ว ผลการด าเนินงานแต่ละนโยบายเมื่อเปรียบเทียบกับ
ตลาดแล้วเป็นอย่างไร  การที่สมาชิกจะเลือก บลจ. เอง มีความเห็นว่าสมาชิกจะดูผลตอบแทนระยะสั้น 3-6 
เดือน ที่ บลจ. นั้นท าผลตอบแทนได้ดีกว่า บลจ. อีกราย แต่ในระหว่างทางคณะกรรมการกองทุนได้มีการ
ติดตามและประสานงานกับ บลจ. ที่ท าผลตอบแทนต่ ากว่าอีก บลจ. หนึ่ง และแจ้งเตือน บลจ. นั้น เพ่ือให้ 
บลจ. ปรับปรุงผลการด าเนินงาน ซึ่งในขณะนั้น บลจ. เองก าลังปรับกลยุทธ์การลงทุน หากสมาชิกเลือก บลจ. 
และบริหารเองจะเป็นการซ้ าซ้อน ท าให้ผลลัพธ์ที่สมาชิกเลือกอาจไม่เป็นดังที่ต้องการ ในปัจจุบันด้วยวิธีการ
ของคณะกรรมการกองทุนเป็นวิธีที่ดีแล้วส าหรับสมาชิก 

กรรมการเมธา ตันตวรนาท  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  การที่ไม่ให้สมาชิกเลือก บลจ. ได้เอง เพราะ 
คณะกรรมการต้องการออกแบบให้สมาชิกเลือกการลงทุนได้ง่าย ซึ่งขณะนี้มี 4 นโยบาย แต่ละนโยบายมี     
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Co-Fund manager อย่างน้อย 2 ราย เพ่ือลดความเสี่ยง เพราะหาก บลจ. รายหนึ่งท าผลตอบแทนต่ ากว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดจะสลับให้อีก บลจ. หนึ่งไปบริหารต่อ ในระหว่างการสรรหา บลจ. รายใหม่เข้ามาบริหาร  

2. ค าถาม  อยากให้แยกนโยบายการลงทุนตามกลุ่ม เช่น กลุ่มการเงิน กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม
เดินเรือ เพราะหุ้นแต่ละกลุ่มจะมีเวลาขึ้นลงตามวัฏจักร น่าจะท าให้การลงทุนชัดเจนขึ้น ส าหรับนโยบาย     
ตราสารทุนต่างประเทศ ต้องการให้เพ่ิมการลงทุนแบบอิงดัชนีในประเทศหลัก ๆ เช่น อิงดัชนี S&P500, NIKKEI 
DAX, China 

กรรมการราณี นุตลักษณ์  ชี้แจงว่า บทบาทดังกล่าวควรให้มืออาชีพอย่างบริษัทจัดการเป็น
ผู้ด าเนินการ โดยมีคณะกรรมการกองทุนคอยติดตามและก ากับดูแลอีกชั้นหนึ่ง เรื่องนโยบายลงทุนในกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ หลักการคือควรมีจ านวนนโยบายที่เหมาะสม ไม่มากไม่น้อยเกินไป หากมีจ านวนมากเกินไป
สมาชิกอาจจะสับสนได้ การเพ่ิมนโยบายลงทุนก็จะเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในภาพรวมของกองทุนด้วยเช่นกัน  
ส าหรับสมาชิกท่านที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเวลาเพียงพอที่จะติดตามข้อมูลตลาดทุน ก็ส ามารถใช้ช่อง
ทางการลงทุนผ่านกองทุนรวม RMF ได ้

3. ค าถาม   สมาชิกมีความประสงค์จะให้กองทุนเพ่ิมนโยบายการลงทุนใหม่ ๆ  

กรรมการราณี นุตลักษณ์  ชี้แจงว่า  คณะกรรมการกองทุนมีการพิจารณานโยบายการลงทุนที่
เหมาะสมให้กับสมาชิกอยู่เสมอ โดยล่าสุดคณะกรรมการกองทุนได้มีมติพิจารณาจัดตั้งนโยบายตราสารทุน
ต่างประเทศแบบ Passive ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหาบริษัทจัดการกองทุน อย่างไรก็ดี ท่านสมาชิก
สามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนใหม่ๆ ได้ เพ่ือให้ทางคณะกรรมการกองทุนน าไปพิจารณา
ทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมต่อไป 

4. ค าถาม  ต้องการให้มีนโยบายการลงทุนดัชนีของหุ้นเล็ก MAI ด้วย  เพราะนักลงทุนรายย่อย
เข้ามามาก และชอบเทรดหุ้นเล็กกัน  บางวัน SET100 ติดลบ แต่ MAI บวก โดยเฉพาะปี 2564 หุ้นขนาดเล็ก
ขึ้นแรงมาก 

กรรมการเมธา ตันตวรนาท  ชี้แจงว่า คณะกรรมการพิจารณากรอบนโยบายการลงทุนประเภท
ตราสารทุนโดยเน้นให้ลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET100 เป็นหลัก เนื่องจากค านึงถึงความผันผวนและความเสี่ยงที่
เหมาะสม เพ่ือให้สมาชิกไม่รับความเสี่ยงจากการลงทุนหุ้นขนาดเล็กมากจนเกินไป ทั้งนี้ ก็เปิดโอกาสให้บริษัท
จัดการสามารถลงทุนในหุ้นนอก SET100 ได้แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ 

5. ค าถาม  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกับ RMF อย่างไรและสัดส่วนการ
ลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพต่อ RMF ควรเป็นเท่าใด  และค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพอยู่ที่เท่าไร สูงกว่าหรือต่ ากว่าค่าธรรมเนียมของ RMF 

กรรมการเมธา ตันตวรนาท  ชี้แจงว่า  ข้อดีของกองทุนส ารอเลี้ยงชีพ คือ 1. สมาชิกจะได้รับเงิน
สมทบจากนายจ้าง 2. ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนส ารองเลี้ยงชีพต่ าว่ากองทุนรวม RMF 
3. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะมีคณะกรรมการกองทุนท าหน้าที่ในการคัดเลือกและก าหนดนโยบายการลงทุน
ให้กับสมาชิก รวมทั้งคอยติดตามการลงทุนให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง  4. เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ตาม 
พ.ร.บ. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มาตรา 24 สิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนไม่อาจโอนกันได้และไม่อยู่ในความรับ
ผิดแห่งการบังคับคดี  ข้อดีของกองทุนรวม RMF คือ 1. มีหลากหลายรูปแบบการลงทุน โดยสามารถเลือกตาม
ความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้ 2. สามารถเปลี่ยนกองทุนรวม RMF ไปยัง บลจ. รายอ่ืนได้ตามความต้องการ 
แต่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการเปลี่ยนข้าม บลจ. ส าหรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ : กองทุนรวม 
RMF สามารถแบ่งได้ 2 กรณี ดังนี้ 1. กรณีลดหย่อนของภาษี แนะน าหักเงินสะสมในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
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สัดส่วน 15% ของเงินเดือน และส่วนที่เหลือน าไปลงทุนในกองทุนรวม RMF 2. กรณีสมาชิกมีความรู้และ
ต้องการความหลากหลายในการลงทุน สามารถเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวม RMF ได ้

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองทุน ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ค่าใช้จ่ายของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 4 รายการคือ ค่าจัดการกองทุน ค่ารับฝากทรัพย์สิน ค่าจัดท าทะเบียนสมาชิกและค่า
สอบบัญชี ซึ่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสัญญาของแต่ละ บลจ. โดยค่าใช้จ่ายของกองทุนในปี 
2564 คิดเป็น 0.353% ของ NAV ทั้งนี้ หากแบ่งเป็นแต่ละนโยบายการลงทุนจะมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 

- นโยบายตราสารหนี้ อยู่ที่ 0.015% ของ NAV (ค่าใช้จ่ายกองทุน กฟผ. ต่ าสุด-สูงสุด คือ 0.010% - 0.212%) 
- นโยบายตราสารทุน อยู่ที่ 0.591% ของ NAV (ค่าใช้จ่ายกองทุน กฟผ.ต่ าสุด-สูงสุด คือ 0.427% - 1.242%) 
 

ส าหรับนโยบายอสังหาริมทรัพย์ฯ และนโยบายตราสารทุนต่างประเทศของกองทุน กฟผ. เป็นการลงทุนผ่าน
กองทุนรวมของ บลจ. ดังนั้น ค่าใช้จ่ายจึงเป็นไปตามค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมที่ลงทุน 
 

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมในตลาดมีดังนี้ 
 

- นโยบายตราสารหนี้ เฉลี่ยอยู่ที่ 0.4% ของ NAV (ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม ต่ าสุด-สูงสุด คือ 0.107% - 0.685%) 
- นโยบายตราสารทุน เฉลี่ยอยู่ท่ี 2.0% ของ NAV (ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม ต่ าสุด-สูงสุด คือ 1.352% - 4.36%) 

6. ค าถาม  สมาชิกผู้เกษียณขอให้กองทุนพิจารณาให้สามารถใส่เงินเข้ามาลงทุนในกองทุนได้ 

กรรมการสุรจิต เจิรญยศ  ชี้แจงว่า  ส าหรับเรื่องนี้กองทุน กฟผ. และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพอ่ืน ๆ 
คงไม่สามารถด าเนินการให้สมาชิกผู้เกษียณอายุไปแล้วน าเงินใส่เพิ่มเข้ามาในกองทุนเพ่ือลงทุนได้ เนื่องจากตาม 
พ.ร.บ. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพไม่สามารถท าได้ ทั้งนี้ เงินที่สามารถใส่เพ่ิมในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามที่
กฎหมายก าหนดมีอยู่เพียง 2 ประเภทคือ เงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบของนายจ้างเท่านั้น สรุปคือต้อง
เป็นเงินในระหว่างที่สมาชิกยังเป็นพนักงานอยู่เท่านั้น 

7. ค าถาม  สมาชิกผู้เกษียณอายุสอบถามการระบุให้สามารถสั่งขายกองทุนภายในวันพฤหัสบดี 
ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น เป็นข้อจ ากัดสมาชิกมากเกินไป สามารถเพ่ิมวันสั่งขายให้มากขึ้นกว่าเดิมได้หรือไม่ 

รองประธานกรรมการสมจิตต์ ด่านศรีประเสริฐ  ชี้แจงว่า  การถอนเงินก้อนออกบางส่วนของ
สมาชิกผู้เกษียณจากกองทุน กฟผ. สามารถด าเนินการได้ผ่านทางเว็บไซต์ของนายทะเบียน บลจ.กรุงไทย 
www.ktam.co.th หรือผ่าน application : KTAM PVD Fund ได้ตลอดเวลา โดยให้สมาชิกก าหนดเลือกวัน
ค านวณหน่วย (Trade Date) ได้ทุก ๆ วันพฤหัสก่อนเวลา 12.00 น. นั้น ถือว่าสะดวกมากกว่ากองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพอ่ืนๆ ในปัจจุบันแล้ว ซึ่งหลายๆ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพยังคงต้องใช้แบบฟอร์มกระดาษ และต้องไปส่ง
ให้กับนายทะเบียนเอง  นอกจากนี้ ส าหรับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพอ่ืน ๆ หากจะถอนเงินก้อนออกบางส่วนจะ
ก าหนดให้สมาชิกต้องแจ้งล่วงหน้านานกว่านี้มาก หากก าหนดให้การถอนเงินก้อนออกจากกองทุนท าได้บ่อย
กว่านี้หรือได้ทุกวันท าการ จะมีภาระให้กับบริษัทจัดการที่จะต้องส ารองสภาพคล่องโดยไม่ก่อประโยชน์ให้กับ
กองทุน หรือเป็นการเสียโอกาสการลงทุนด้วยเช่นกัน และจะต้องมีค่าใช้จ่ายในภาพรวมเพ่ิมขึ้นด้วยเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในเรื่องดังกล่าว ส าหรับสมาชิกผู้เกษียณส่วนใหญ่ที่ขอคงเงินและรับเงินเป็นงวดจากกองทุน จะ
เลือกนโยบายตราสารทุนในประเทศในสัดส่วน 100% หรือในสัดส่วนที่สูงมาก และเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ตรา
สารทุนปรับตัวสูงขึ้นมาในวันใด พร้อมกับที่มีความต้องการรักษาเงินก าไรดังกล่าวไว้ สมาชิกสามารถด าเนินการ
ได้ด้วยการสับเปลี่ยนเป็นนโยบายลงทุนตราสารหนี้ให้มากเท่าท่ีสมาชิกต้องการได้ทุกวันท าการอยู่แล้ว และเมื่อ
ต้องการถอนเงินบางส่วนออกมาก็ด าเนินการได้ในภายหลัง เนื่องจากมูลค่าของตราสารหนี้โดยปกติจะมีความ
ผันผวนไม่มาก  เม็ดเงินที่ถอนออกมาในวันใดก็จะไม่มีผลต่อการค านวณหน่วยมากนัก ภายใต้การอ านวยความ
สะดวกที่ไม่ต้องเดินทางมาส านักงานกองทุนด้วยตนเอง 
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8. ค าถาม  นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ เราจะดูแนวโน้มราคาจากที่ใด และอัตราแลกเปลี่ยน
ท าไมบางครั้งเงินบาทอ่อน หุ้นขึ้น และบางครั้งหุ้นก็ลงด้วย 

คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์   (บลจ.พรินซิเพิล)  ชี้แจงว่า แนวโน้มราคาในการลงทุนเราสามารถดู
ได้จากระบบ Bloomberg แต่ถ้าไม่มี Account อาจต้องเปิดจากเวบไซต์ต่างประเทศ โดยการลงทุนใน
ต่างประเทศมีความซับซ้อนมาก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีเยอะกว่าในประเทศมาก จึงต้องใช้ความ
ช านาญและข้อมูลมหาศาลในการตัดสินใจ จึงมองแค่อัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้ นอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยนมี
ปัจจัยเข้ามากระทบมากกว่าหุ้นเสียอีก การคาดการณ์เป็นไปได้ยากกว่ามาก  

9. ค าถาม  ถ้าอายุงานคงเหลือ 7 ปี นโยบายตราสารทุนต่างประเทศยังน่าลงทุนต่อไป หรือควร
สับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน 

คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์  (บลจ.พรินซิเพิล)  ชี้แจงว่า  ความเป็นจริงยังน่าลงทุนอยู่ แต่ควรลด
สัดส่วนแต่ไม่ควรเกิน 25% และพิจารณาว่าหลังเกษียณไปเรายังมีความจ าเป็นต้องใช้เงินมากน้อยเพียงใด และ
ยอมรับความเสี่ยงได้หรือไม่ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงของเราก่อน แล้วมาพิจารณาแผนการลงทุน แนะน าว่าถ้า
อายุงานเหลือ 7 ปี ควรลงทุนในตราสารหนี้อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง และกระจายในตราสารทุนให้ได้มากที่สุด ตรา
สารทางเลือกอย่างอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นทางเลือกที่ดี  

10. ค าถาม  นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ ขอให้ตั้งชื่อกองให้สอดคล้องตาม Sector  ด้วย 
เช่น กลุ่ม Tech ควรตั้งชื่อเป็น กองทุนนวัตกรรมและเทคโนโลยี เนื่องจากมีความผันผวนสูงมาก 

รองประธานกรรมการสมจิตต์ ด่านศรีประเสริฐ  ชี้แจงว่า  ในการสรรหาบริษัทจัดการนโยบาย
ตราสารทุนต่างประเทศ เราก าหนดการลงทุนเป็นแบบ Global Equity แต่บริษัทจัดการที่ได้รับเลือกก็จะ
มีสไลต์การลงทุนเป็นของตัวเอง ขอเชิญให้บริษัทจัดการนโยบายตราสารทุนต่างประเทศทั้ง 2 บริษัทให้ข้อมูล
เพ่ิมเติม โดยเริ่มจาก บลจ.พรินซิเพิล และตามด้วย บลจ.วรรณ 

คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์  (บลจ.พรินซิเพิล)  ชี้แจงว่า ในขณะนี้ บลจ. เน้นลงทุนในกลุ่ม 
GBRAND-A เน้นหุ้นที่มีความมั่นคงสูง หุ้นที่เป็นผู้น าตลาด มี Marketing power สามารถส่งต่อ Impression 
ให้กับลูกค้าได้ น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่ในช่วงที่มีความผันผวนสูง ที่น่าสนใจคือหุ้นเวียดนามยังมีความเห็นว่า 
เติบโตสูงในปีนี้ เลี่ยงการลงทุนในหุ้นยุโรปจากสถานการณ์รัสเซียกับยูเครน แต่ยังสนใจลงทุนในสหรัฐฯ แต่   
โควิด-19 ยังเป็นปัจจัยกดดันอยู่ หุ้นญี่ปุ่นจะลงทุนเป็นบางช่วงในตอนนี้ค่าเงินเยนอ่อนค่าค่อนข้างแรงแต่เป็น
ปัจจัยบวกต่อหุ้นจึงได้เพ่ิมน้ าหนักการลงทุนเข้าไป หากดูการลงทุนย้อนหลังพบว่า การถือครองแบบระยะยาว
มักจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการซื้อขายบ่อย ๆ ในปีนี้กองทุนที่เป็น Universe ที่ บลจ. จะเข้าไปลงทุนคือ 
กองทุน  PRINCIPAL GINNO, PRINCIPAL VTOPP, PRINCIPAL iPROP, PRINCIPAL iPROPEN, PRINCIPAL 
GPOPP, PRINCIPAL GBRAND, PRINCIPAL USEQ, PRINCIPAL JEQ, PRINCIPAL APDI 

คุณธัชธรรม วิจารณกรณ์ (บลจ.วรรณ) ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาได้กระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ต่าง ๆ 
ในตอนต้นปีลงทุนในหุ้นที่เติบโตสูง คือกอง ONE-UGG-RA เป็นกองที่ลงทุนในระยะยาว แม้ในระยะสั้น
ผลตอบแทนอาจไม่ดีมากนัก บลจ. พิจารณาการลงทุนที่ผ่านมาของ ONE-UGG-RA ในระยะยาวยังเป็นกองที่ดี
อยู่ อย่างไรก็ดี เพื่อลดการผันผวนของตลาดในระยะสั้น บลจ. มีการกระจายการลงทุนไปในหุ้นกลุ่มต่าง ๆ มาก
ขึ้น จากการที่ FED ใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น เช่น หุ้นเวียดนาม หุ้นกลุ่ม Finance เพ่ือเป็นการ 
Hedge การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FED และได้ลดการลงทุนในหุ้นยุโรปไปตั้งแต่ต้นปีแล้ว เนื่องจาก
ยุโรปน่าจะใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวตาม FED และยังมีแผนที่จะกระจายการลงทุนไปใน ETF อ่ืน ๆ เพ่ือลด
ความผันผวนในระยะสั้น และในระยะยาวยังเชื่อมั่นหุ้นในกลุ่มเติบโต 
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11. ค าถาม  ถ้าผลตอบแทนนโยบายตราสารทุนต่างประเทศต่ ากว่า Benchmark เสมอควร
เปลี่ยนเป็นกองดัชนีเพ่ือค่าธรรมเนียมถูกลงหรือไม่    

กรรมการเมธา ตันตวรนาท ชี้แจงว่า  ควรเปลี่ยนเพราะหากท าผลตอบแทนต่ ากว่า Benchmark 
อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งจนถึงการบอกเลิกสัญญาเพราะผลงานไม่ดี แต่กรรมการกองทุนมีการแจ้งเตือน
ไปยัง บลจ. ซึ่งอาจท าให้ Performance ของ บลจ. ในระยะต่อไปอาจกลับมาดีขึ้นได้ คณะกรรมการกองทุนจึง
ได้มีมติให้จัดตั้งนโยบายตราสารทุนต่างประเทศแบบ Passive ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ 
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ซึ่งก าลังอยู่ในขั้นตอนการสรรหาบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคาด
ว่าปลายปีนี้หรือต้นปี 2566 จะเป็นนโยบายการลงทุนที่ 5 ของกองทุน กฟผ. 

12. ค าถาม ถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นกองตราสารหนี้จะติดลบ ควรเปลี่ยนเป็นกองตลาดเงินแทนหรือไม่ 

กรรมการชนนิกานต์ พิรุณสาร ชี้แจงว่า กรอบนโยบายการลงทุนของตราสารหนี้แบ่งการลงทุน
เป็น 3 กลุ่ม ๆ ที่ 1 เป็นพันธบัตรต่าง ๆ  กลุ่มที่ 2 เป็นเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน กลุ่มที่ 3 เป็นหุ้นกู้ โดยกรอบ
นโยบายการลงทุนให้ลงทุนในพันธบัตรและเงินฝากรวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 35 และก าหนดวงเงินลงทุนในหุ้นกู้
ไว้ไม่เกินร้อยละ 65  โดยจะพิจารณาในเรื่องของผลตอบแทนและความเสี่ยงควบคู่กันไป ซึ่งผลตอบแทนระยะ
ยาวโดยเฉลี่ยของกองตราสารหนี้จะสูงกว่ากองตลาดเงินหรือ Money Market  โดยผลตอบแทนของกองตลาด
เงินจะมีอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าหรือสูงกว่าเพียงเล็กน้อย จากข้อมูล ณ 31 มีนาคม 
2565  Duration เฉลี่ยของกองนโนบายตราสารหนี้อยู่ที่เพียง 1.5 ปี ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นจะท าให้นโยบาย  
ตราสารหนี้มีโอกาสติดลบได้เนื่องจากมูลค่าเงินลงทุนลดลง ขอให้ บลจ. กรุงไทย เสนอกลยุทธ์การลงทุนใน  
ช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น เพ่ือความเชื่อมั่นของสมาชิก 

คุณกานต์ ลชิตากุล บริษัทจัดการระบบทะเบียนสมาชิก (บลจ.กรุงไทย) ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  กอง
ตลาดเงินจะมีข้อจ ากัดในการลงทุนมากกว่ากองนโยบายตราสารหนี้ ถ้าจัดตั้งกองตลาดเงินขึ้นมาการลงทุนจะ
ลงทุนในตราสารได้อายุไม่เกิน 1 ปี และ Duration ของพอร์ตจะต้องไม่เกิน 0.25 ปี กองตลาดเงินอาจจะ
เหมาะกับสมาชิกที่ต้องการผลตอบแทนที่ ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สุด ในปัจจุบันคณะกรรมการ
กองทุนก าหนด Benchmark การลงทุนคือ THAI BMA Index 1-3 ปี มีเงินฝากส่วนหนึ่งและ Corporate 
Bond Index 1-3 ปี อีกส่วนหนึ่ง ในการบริหารจัดการ บลจ. สามารถด าเนินการได้ในช่วงจังหวะดอกเบี้ยขา
ขึ้น โดยการปรับลด Duration ของพอร์ตลงมา ในกรณีมีเงินใหม่เข้ามา บลจ. จะไปลงทุนในระยะสั้น ๆ แทน
ได้  ในเรื่องของสัดส่วนการลงทุน ถ้ามีช่วงดอกเบี้ยขาข้ึนจะลงทุนในตัวที่ให้ผลตอบแทนสม่ าเสมอ เช่น เงินฝาก
หรือตั๋วเงินระยะสั้น ส่วนการลงทุนในหุ้นกู้จะก าหนดอายุการลงทุนประมาณ 1-1.5 ปี ส าหรับพันธบัตรรัฐบาล
จะลงทุนระยะสั้น ๆ เช่นกัน บลจ. พิจารณาว่ากองนโยบายตราสารหนี้ปัจจุบันจะมีความยืดหยุ่น มากกว่า 
ในช่วงปีนี้อัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนในตลาดรองปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากและเร็วในระยะ 2 เดือน 
อย่างไรก็ดี ถ้าพิจารณา Long-Term ไปถึงสิ้นปี  ด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่จะปรับเปลี่ยนพอร์ตน่าจะท าให้การ
บริหารทั้งปีไม่ติดลบได้ เพราะจะมีเงินลงทุนระยะสั้นทะยอยไปลงทุนในช่วงจังหวะที่ดอกเบี้ยมีการขึ้นไปแล้ว
จริง ๆ ได ้

13. ค าถาม  กรณีป่วยหนัก หรือทุพพลภาพ หากลาออกจากกองทุนโดยไม่ลาออกจากงาน เงินที่
ได้รับจากกองทนุจะเสียภาษีหรือไม่   

กรรมการสุรจิต เจริญยศ  ชี้แจงว่า  ต้องเสียภาษี ตามประมวลรัษฎากรกรณีสมาชิกป่วยหนัก
หรือทุพพลภาพ และลาออกจากกองทุนได้โดยไม่ลาออกจากงานก าหนดไว้ว่า จะต้องน าเงินที่ได้รับทั้ง 3 ส่วน 
(เงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินสะสม และผลประโยชน์ของเงินสมทบ) มารวมเป็นเงินได้เพ่ือค านวณภาษีตาม
อัตราของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  กรณีลาออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เงินหรือ
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ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

1. กรณีเกษียณอายุ ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 55 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
5 ป ี

2. กรณีทุพพลภาพ ต้องเป็นกรณีที่แพทย์ทางราชการ ได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าลูกจ้างผู้นั้น
ไม่สามารถที่จะท างานในต าแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไป ไม่ว่าเหตุทุพพลภาพนั้นจะเกิดเนื่องจากการ
ปฏิบัติงานให้แก่นายจ้างหรือไม่ก็ตาม 

3. กรณีเสียชีวิต ไม่ว่าการเสียชีวิตนั้นจะเกิดจากการปฏิบัติงานให้แก่นายจ้างหรือไม่ 

14. ค าถาม  สามารถปรับปรุงรายงานรายตัวสรุปยอดเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามนโยบายการ
ลงทุน (Statement)  ให้เป็นแบบ Real time ได้หรือไม ่

คุณกานต์ ลชิตากุล บริษัทจัดการระบบทะเบียนสมาชิก (บลจ.กรุงไทย)   ชี้แจงว่า ระบบการ
จัดการของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพทุกกองทุนในประเทศไทย มีการปิดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนทุกสิ้นวัน 
โดยเฉพาะกองทุน กฟผ. เป็นกองทุนขนาดใหญ่และมีหลายนโยบายการลงทุน และแต่ละนโยบายก็มีหลาย
ผู้จัดการกองทุน จะมีกระบวนการในการปิดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิการลงทุนในแต่ละนโยบายและแต่ละผู้จัดการ
กองทุนทุก ๆ วัน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ  นอกจากนั้น ยังมีการตรวจสอบและยืนยันมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนกับผู้รับฝากทรัพย์สินทุกสิ้นวัน ก่อนที่จะเผยแพร่ออกไปได้ จะแตกต่างจากที่เราไป
ลงทุนในหุ้นเพราะหุ้นมีการ Settle ทันที หากขายจะเห็นราคาที่ขายทันที แต่กระบวนการของกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพมีความแตกต่างกัน โดยจะมีช่วงเวลา Delay จ าเป็นจะต้องไปแสดงผลในวันท าการถัดไป  ซึ่งกองทุน 
กฟผ. ถือว่าเร็วกว่าหลาย ๆ กองทุน เพราะได้เห็น Statement  ในวันรุ่งขึ้น  

15. ค าถาม  สมาชิกท่ัวไปและสมาชิกอายุ 57 ปี ขอให้ช่วยแนะน าว่าควรลงทุนในนโยบายอะไรดี  

กรรมการราณี  นุตลักษณ์  กล่าวว่า  ขอตีความว่าสมาชิกทั่วไปเป็นสมาชิกที่ยังไม่ใกล้เกษียณอายุ
และมีอายุการท างานมากอยู่ การลงทุนในนโนบายตราสารทุนได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจมากกว่าสินทรัพย์
ประเภทอ่ืน อย่างไรก็ตาม สมาชิกต้องท าแบบประเมินความเสี่ยงว่า ตนเองยอมรับความเสี่ยงได้เท่าไร สมาชิก
สามารถเข้าไปท าแบบสอบประเมินความเสี่ยงการลงทุนบน www.smarttrade.ktam.co.th  ซ่ึงหลังจากท า
แบบประเมินแล้ว ระบบจะแนะน าสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ สมาชิกควรเลือกสัดส่วนการลงทุนที่
เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ตนเองรับได้  ส าหรับสมาชิกที่อายุ 57 ปี ถือว่าใกล้จะเกษียณ ต้องถามว่าเมื่อเกษียณ
ต้องน าเงินออกมาเพ่ือใช้จ่ายทันทีหรือไม่  หรือไม่มีความจ าเป็นต้องรีบน าเงินออกมา สมาชิกต้องท าแบบ
ประเมินความเสี่ยง เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกนโยบายการลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่สมาชิกแต่ละคน
ยอมรับได้ เนื่องจากถึงแม้สมาชิกจะมีอายุงานเหลืออีก 3 ปี เมื่อถึงเกษียณอายุ สมาชิกก็สามารถคงเงินไว้ใน
กองทุนเพ่ือหาผลประโยชน์จากการลงทุนต่อได้ แต่หากท่านสมาชิกมองว่าจะน าเงินออกจากกองทุนและ
ต้องการลดความผันผวนของอัตราผลตอบแทนก็สามารถเลือกลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลักได้ โดยการทยอย
สับเปลี่ยนออกจากนโยบายตราสารทุนเมื่อดัชนีปรับขึ้น 

คุณณัฐดนัย ประทานพรทิพย์  (บลจ. ไทยพาณิชย์)  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  การลงทุนของสมาชิกที่
อายุ 57 ปี เหลืออายุการท างานอีก 3 ปี ต้องทราบก่อนว่าเงินจ านวนนั้นจ าเป็นหรือไม่ที่จะใช้หลังเกษียณทันที 
หากยังไม่จ าเป็นก็สามารถลงทุนในตราสารทุนตามที่ท่านกรรมการได้ให้ความเห็น ปัจจุบันหุ้นในกลุ่มเอเชีย
รวมทั้งประเทศไทย ราคาหุ้นในตลาดยังต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงอยู่ ยังรอการเปิดประเทศ สมาชิกสามารถลงทุน
ในตลาดหุ้นไทยในระดับอัตราส่วนร้อยละ 40-50 ได้ แต่หากสมาชิกต้องใช้เงินหลังเกษียณทันที ตามทฤษฎีต้อง
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ลดสัดส่วนของนโยบายตราสารทุนลง โดยทยอยลดสัดส่วนลงเมื่อหุ้นไทยปรับตัวขึ้น ถ้าอีก 3 ปีจะเกษียณควรมี
ตราสารหนี้ประมาณร้อยละ 80 เพ่ือไม่ให้พอร์ตผันผวนและสามารถน าเงินไปใช้หลังเกษียณได้อย่างสบายใจ   

กรรมการเมธา ตันตวรนาท  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า สมาชิกอายุเท่าไรควรใช้สัดส่วนการลงทุนเท่าใด 
สมาชิกต้องปรับสัดส่วนลงตามอายุงาน ในอนาคตก าลังพิจารณาจัดตั้งนโยบายลงทุนแบบสมดุลตามอายุ (Life 
Path) โดยคณะกรรมการกองทุนจะก าหนดสัดส่วนที่เหมาะสมตามแต่ละช่วงอายุของสมาชิก เพ่ือความสะดวก
ของสมาชิกท่ีไม่ต้องกังวลว่าจะเลือกลงทุนแบบใด 

16. ค าถาม  ผู้บริหารกองทุนวางแผนหรือมองการลงทุนภายใต้สถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับ
ยูเครนอย่างไร ในระยะ 1-3 เดือนข้างหน้า เพ่ือจะได้วางแผนการปรับกองทุนส่วนบุคคลได้ถูกต้อง 

คุณธัชธรรม วิจารณกรณ์  (บลจ.วรรณ)  กล่าวว่า ดังที่ได้กล่าวไว้ว่า บลจ. ได้ลดสัดส่วนการลงทุน
ในหุ้นกลุ่มยุโรปลงแล้ว และลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนสูง กระจายการลงทุนไปหุ้นที่มีความผัน
ผวนต่ า เช่น หุ้นในเวียดนาม หรือในกลุ่ม Finance โดยการกระจายการลงทุนเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือลดความผันผวน
ของพอร์ตลง ในระยะ 1-3 เดือนข้างหน้าความผันผวนยังคงมีอยู่ ก็จะพยายามลดพอร์ตการลงทุนให้มีความผัน
ผวนต่ าลง 

17. ค าถาม  คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มีเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท
จัดการอย่างไร เช่น ในกรณีนโยบายตราสารทุนต่างประเทศที่มีผลตอบแทนติดลบและต่ ากว่าผลตอบแทน
อ้างอิงมาก ๆ (ติดลบกว่า10%)  เป็นระยะเวลานาน 

รองประธานกรรมการสมจิตต์ ด่านศรีประเสริฐ  ชี้แจงว่า ในทุกนโยบายการลงทุนของกองทุน 
กฟผ มีหลักเกณฑ์วัดผลการด าเนินงานของแต่ละบริษัทจัดการ และมีการติดตามผลการด าเนินงานในการ
ประชุมเป็นประจ าทุกเดือน มีการแจ้งเตือนเมื่อผลการด าเนินงานต่ ากว่าเกณฑ์ เป็นระยะเวลาหนึ่ ง 
คณะกรรมการกองทุนได้มีการพิจารณาผลการด าเนินของบริษัทจัดการนโยบายตราสารทุนต่างประเทศที่ต่ า
กว่า Benchmark ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีการ
พิจารณาแนวโน้มผลการด าเนินงานแล้วพบว่า เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น รวมทั้งการลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
เป็นการลงทุนระยะยาว ทั้งนี้  คณะกรรมการกองทุนขอให้สมาชิกมั่นใจในการติดตามการ ลงทุนของ
คณะกรรมการกองทุน และจะบริหารงานกองทุนโดยรักษาผลประโยชน์ของกองทุนอย่างดีที่สุด 

กรรมการราณี นุตลักษณ์ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ระยะเวลาลงทุนในตราสารทุนโดยเฉพาะกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ ระยะยาวคือ 10 ปี จึงจะเห็นผลชัดเจน แต่ กองทุน กฟผ. เริ่มมีนโยบายตราสารทุนต่า งประเทศได้
เพียง 1 ปี การวัดผลการด าเนินงานในระยะสั้นมาก ๆ จะท าให้สมาชิกเสียโอกาส เพราะในระยะยาวจะมีเวลา
พลิกฟ้ืนขึ้นมาได้ถ้าให้ระยะเวลาในการลงทุน เพราะการวัดผลการด าเนินงาน 3-6 เดือนหรือ 9 เดือน เป็น
ระยะเวลาที่สั้นเกินไป โดยส่วนตัวเป็นกรรมการที่ไม่ต้องการให้บอกเลิกสัญญากับ บลจ. บ่อย ๆ  เพราะการ
บอกเลิกสัญญาต้องยกกองทุนให้ บลจ. รายใหม่บริหาร ซึ่งหุ้นใน Universe ของ บลจ. เก่า และ บลจ. ใหม่ไม่ 
Match กัน แล้ว บลจ. รายใหม่ต้องท าการขายจะเกิดการขาดทุนทันที แต่สมาชิกจะไม่เห็น ในตอนนี้ตราสาร
ทุนต่างประเทศติดลบ อาจจะเป็นท านองเดียวกับที่ตราสารทุนในประเทศปี 2563 แล้วมาพลิกฟ้ืนในปี 2564 
เพราะฉะนั้นตราสารทุนต่างประเทศที่ติดลบในปี 2565 อาจจะมีผลตอบแทนที่ดีขึ้นในปี 2566 -2568 ได้ การ
เปลี่ยน บลจ. จะต้องท าการขายพอร์ตที่ได้ลงทุนไว้จะเกิดการขาดทุนทันที และสมาชิกที่ได้ลงทุนไว้จะรับได้
หรือไม่ และมีสมาชิกที่มีความเห็นแตกต่างออกไป ที่เห็นว่ากองทุนต่างประเทศติดลบแต่ต้องการเข้ามาซื้อ
เพราะราคาถูก  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้โอกาส บลจ. บริหารต่อไป คาดว่าระยะเวลาต่อไป   
ตราสารทุนต่างประเทศผลตอบแทนต้องดีขึ้นแน่นอน 
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18. ค าถาม นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ จากผลตอบแทนที่ติดลบมากในขณะนี้ ขอให้ชี้แจง
หุ้นที่ได้เข้าไปถือครอง และมีกลยุทธ์อย่างไรให้ผลตอบแทนในปี 2565 สูงกว่า Benchmark 

คุณธัชธรรม  วิจารณกรณ์  (บลจ.วรรณ)  ชี้แจงว่า เกิดจากกองทุน ONE-UGG-RA ปีที่ผ่านมา 
Perform ได้ไม่ดีนัก ท าให้ผลตอบแทนไม่ดีเมื่อเทียบกับ Benchmark ของกองทุน อีกส่วนหนึ่งในช่วงต้นของ
กองทุนจะมีบางช่วงเวลาที่ Lap time ระหว่างเงินที่เข้ามาของกองทุนกับการลงทุนจริง ท าให้ในช่วงต้นปี 
2564 บลจ. ไม่สามารถ Upside Capture ของตลาดได้มากเท่าที่ควร เมื่อเงินลงทุนมาถึง ณ ระยะเวลาหนึ่ง  
บลจ. วรรณ สามารถลงทุนอย่างเต็มที่ได้แล้วก็เป็นช่วงที่ตลาดเปลี่ยนไปแล้ว บลจ ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามลด
ความผันผวนของพอร์ตการลงทุนในระยะสั้น  ถ้าความผันผวนลดลงแล้ว จะพยายามกลับเข้าไปลงทุนในระยะ
ยาวในหุ้นที่คาดว่ายังดีอยู่  ส าหรับหุ้นที่ บลจ. เข้าไปลงทุนคือ กองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ 
บลจ.วรรณ สัดส่วนหลักอยู่ที่กอง ONE-UGG-RA ถ้าอิงตาม Fact Sheet เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นที่มีการ
เติบโตสูง หุ้นหลายตัวที่ผลตอบแทนในระยะสั้นอาจจะไม่ดีมากนัก เช่น Amazon Tesla แต่ในระยะยาวหุ้น
เหล่านี้จะมีการเติบโตได้ เป็นหุ้นส่วนหนึ่งที่ บลจ. ได้ไปลงทุน 

คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์ (บลจ.พรินซิเพิล) ชี้แจงว่า เน้นการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ เป็นหลัก หุ้น
ของ G-BRAND ที่เป็นหุ้นที่มีอ านาจการต่อรองสูง ลดสัดส่วนของหุ้นกลุ่มเติบโตและรอจังหวะกลับเข้าไปลงทุน  
มีการเฝ้าดูสภาวะตลาดและปัจจัยพ้ืนฐานเป็นระยะ เปรียบเทียบกับราคาว่าหุ้นใดมีความน่าสนใจอยู่ มีการปรับ
พอร์ตตลอดเวลาและต้องจัดสรรเงินเข้า-ออกด้วย อาจมีอุปสรรคบางอย่างที่ บลจ. ต้องพยายามลดผลกระทบ  
ถ้ามีเงินเข้ามาแต่ไม่สามารถลงทุนได้ จะท าให้ Performance แตกต่างไปจากดัชนีอ้างอิง  แม้ว่า บลจ.จะ
ลงทุนได้ตามดัชนีอ้างอิงก็ตาม 

19. ค าถาม นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพ้ืนฐาน จากผลตอบแทนที่ติดลบมากใน
ขณะนี้ ขอให้ชี้แจงหุ้นที่ได้เข้าไปถือครอง และมีกลยุทธ์อย่างไรให้ผลตอบแทนในปี 2565 สูงกว่า Benchmark 

คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม (บลจ. แลนด์ แลนด์ เฮ้าส์) ชี้แจงว่า  ปีที่ผ่านมาผลกระทบมาจาก 
REIT ของเอเชีย โดยเฉพาะในฝั่งของ RETAIL ที่เป็นห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
ค่อนข้างมาก และผลกระทบจากค่าเงินบาทอ่อนค่าที่ฉุดในส่วนของผลการด าเนินงานในปีนี้ ส าหรับปี 2565 
พอร์ตมีการปรับโดยมีการเน้นธีมในกลุ่มหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดเมือง บลจ. จะเพ่ิมน้ าหนักการลงทุน
ในส่วนของห้างสรรพสินค้า และโรงแรม ที่ราคาหุ้น ณ ปัจจุบันยังต่ าอยู่ค่อนข้างมาก และเริ่มกลับมาเป็นภาพที่
ดีขึ้น ทั้งในส่วนของสิงคโปร์และประเทศไทย นอกจากนี้ มีการกระจายเงินลงทุนบางส่วนออกไปในส่วนของ 
Global REIT ที่ราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงตั้งแต่ต้นปี 
 
ตอบข้อซักถามสมาชิก (ค าถามที่มาจาก Q&A ที่ส่งมาทาง QR Code ไม่ระบุชื่อผู้ถาม) 

1 ค าถาม หากกรมสรรพากรเก็บภาษีจากการขายหุ้น 0.1% จะมีผลกระทบต่อสมาชิกที่ลงทุนใน
นโยบายตราสารทุนหรือไม่ 

คุณรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์ (บลจ.กรุงไทย) ชี้แจงว่า  การเก็บภาษีจากการขายหุ้น 0.1%  มี
ความเห็นว่าในระยะสั้นน่าจะมีแรงขายจากนักลงทุนที่ได้ก าไรมามาก อาจจะมีการ Take Profit ขึ้นมาบ้าง 
น่าจะเป็นโอกาสในการช้อนซื้อ เนื่องจากในระยะยาวแล้วผลกระทบไม่น่าจะมาก เพราะประเทศอ่ืน ๆ ใน
อาเซียนมีการเก็บภาษีในลักษณะนี้แล้วเหมือนกัน ทั้งเวียดนาม ฮ่องกง หรืออินโดนีเซีย มีการเก็บ 0.1 -0.3% 
ในระยะยาว Expected Return ของตราสารทุนจะสูงกว่าตราสารอื่นพอสมควร  การเก็บภาษีขายเพียง 0.1% 
อาจจะไม่ท าให้ผลตอบแทนลดลงไปเท่าไร  
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2 ค าถาม คณะกรรมการกองทุนมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัทจัดการมาบริหารกองทุน
อย่างไร เพ่ือให้กองทุนมีผลตอบแทนที่ดีที่สุด 

ประธานคณะกรรมการกองทุน กล่าวว่า  คณะกรรมการมีการจัดตั้งอนุกรรมการในการจัดท า  
TOR เพ่ือคัดเลือกบริษัทจัดการเข้ามาบริหารกองทุน โดยให้ทีมเลขานุการคณะกรรมการกองทุนชี้แจงข้อมูล
เพ่ิมเติม 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองทุน ชี้แจงว่า  คณะกรรมการสรรหาบริษัทจัดการได้มีการ
พิจาณาข้อมูลในหลายประเด็น โดยสรุปคือ ส่วนที่ 1 จะพิจารณาจากความเป็นมืออาชีพในการบริหารของ 
บลจ. โดยดูทั้งปริมาณ จ านวนและขนาดของกองทุนที่ บลจ. นั้น ๆ บริหาร ส่วนที่ 2 จะพิจารณาประสบการณ์
ของคณะกรรมการลงทุน ผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ต่าง ๆ  ส่วนที่ 3 จะมีการสัมภาษณ์ บลจ. เพ่ือดู
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์การลงทุนที่จะบริหารให้กับกองทุน  ส่วนที่ 4 จะพิจารณาความสามารถในการบริหาร 
โดยดูผลงานในอดีตที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาข้อเสนอทางด้านราคาประกอบด้วย 

3 ค าถาม  นโยบายตราสารหนี้ในปี 2565 ดอกเบี้ยเป็นช่วงขาขึ้นมีแนวทางการบริหารกองทุน
อย่างไรให้ได้ผลตอบแทนที่ไม่ขาดทุน 

คุณพิพัฒน์ นรานันทน์ (บลจ.เอ็มเอฟซี) ชี้แจงว่า ในปี 2565 FED จะมีการใช้นโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลายน้อยลง จะมีผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศไทยด้วย ซึ่งในช่วงนี้ต้อง
เน้นลดอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตลง เพ่ือลดความผันผวนจากการ Mark-to-Market แต่ บลจ. คงไม่ลด
อายุลงไปสั้นมาก เพราะสภาพตลาดในขณะนี้ค่อนข้างเบาบาง มีความผันผวน เวลาขึ้นก็ขึ้นเร็ว   ซึ่ง บลจ. มี
ความเห็นว่าขึ้นค่อนข้างผิดปกติยังไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ บลจ. ไม่ลดอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ไปสั้นมาก  
เพ่ือลดความผันผวนจากการตีราคา ส่วนที่ท าได้คือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อายุไม่ยาวมาก อาจจะประมาณ 3 ปี 
ความผันผวนจะน้อยกว่าและจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล คือท าพอร์ตให้สั้ นลง
พยายามใช้น้ าหนักการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเพื่อเพ่ิมผลตอบแทนให้กับกองทุน 

4. ค าถาม   อัตราเงินสะสมและเงินสมทบ จะมีการเพ่ิมเปอร์เซ็นต์เข้ากองทุนอีกหรือไม่ทั้งในส่วน
ของเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบของนายจ้าง หรือที่ด าเนินการอยู่นั้นเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว 

กรรมการสุรจิต เจริญยศ กล่าวว่า  ในส่วนของเงินสะสมของลูกจ้างส่วนใหญ่จะสะสมในอัตรา
สูงสุดคือ 15% แล้ว ส าหรับในส่วนของเงินสมทบของนายจ้างที่ผ่านมาผู้บริหารได้ท าหนังสือกระทรวงพลังงาน
กระทรวงการคลัง และส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไปแล้วถึง 2 ครั้งและถูกปฎิเสธ โดยให้
เหตุผลว่าเงินสมทบที่นายจ้างให้นั้นเหมาะสมแล้ว ซึ่งในขณะนี้ อทบ. จะท าเรื่องขอปรับในส่วนนี้อีกครั้ง โดยจะ
เสนอ คบ.กฟผ. ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งการด าเนินงานนี้เพ่ือให้
เป็นไปตามข้อตกลงกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟผ. ฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

5. ค าถาม สมาชิกต้องการสับเปลี่ยนนโยบายมากกว่า 15 ครั้งต่อปี เช่น 20 ครั้ง 24 ครั้ง หรือไม่ 
จ ากัดจ านวนครั้ง โดยจะขอจ่ายค่าธรรมเนียนเอง สามารถท าได้หรือไม่ 

กรรมการประเสริฐ อินทับ  ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพคือ สวัสดิการและ
เป็นหลักประกันเมื่อสมาชิกออกจากงานหรือเกษียณอายุ  เมื่อปี 2537 -2557 คณะกรรมการกองทุนได้
ก าหนดการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้เพียง 2 ครั้งต่อปี หลังจากปี 2557 ได้เพ่ิมการสับเปลี่ยนนโยบาย
การลงทุนเป็น 4 ครั้งต่อปี จนปี 2561 ได้เพ่ิมเป็น 12 ครั้งต่อปี และในปี 2563 ปรับเพ่ิมขึ้นเป็น 15 ครั้งต่อปี 
โดยการปรับเพ่ิมครั้งสุดท้ายเป็นการปรับขึ้นตามนโยบายการลงทุนที่เพ่ิมมากขึ้น และในขณะนี้คณะกรรมการ
ได้พิจารณาเพ่ิมนโยบายการลงทุนอีกเป็น 5 นโยบายการลงทุน กองทุน กฟผ. เป็นกองทุนเดียวที่สามารถให้
สมาชิกสับเปลี่ยนนโยบายได้มากครั้งที่สุด ซึ่งมีข้อดีคือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้แก่สมาชิกที่มีความรู้ในการลงทุน
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เป็นอย่างดีในการเพ่ิมผลตอบแทน ในส่วนข้อเสียก็คือท าให้เกิดความคาดหวังในการเก็งก าไรระยะสั้น ซึ่งขัดกับ
วัตถุประสงค์ของกองทุนส ารองเลี้ยชีพที่ต้องการให้สมาชิกลงทุนระยะยาว และเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายของ
กองทุน ซึ่งสมาชิกที่ไม่ได้สับเปลี่ยนนโยบายบ่อย ๆ ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย สมาชิกที่สับเปลี่ยน
บ่อย ๆ มีอยู่เพียงประมาณ 2-3% ของกองทุน ซึ่งการสับเปลี่ยนนโยบายบ่อย ๆ จะเกิดจากขาดทุนตามมา 
น้อยมากที่จะประสบความส าเร็จ และสมาชิกที่ไม่มีความเข้าใจในการลงทุนและไปเลียนแบบสมาชิกจ านวน
น้อยรายที่สับเปลี่ยนนโยบายบ่อย ๆ แล้วคิดว่าประสบความส าเร็จก็จะเกิดการขาดทุนขึ้นได้ ในแง่ของ
ภาพลักษณ์องค์กร จ านวนการสับเปลี่ยนนโยบายมากครั้งของกองทุน กฟผ. อาจมองได้ว่า กฟผ. สนับสนุนให้
สมาชิกสับเปลี่ยนนโยบายมากครั้ง เข้าลักษณะการเก็งก าไรระยะสั้นหรือไม่ ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์จะเป็นการ
เพ่ิมโอกาสให้แก่สมาชิกก็ตาม คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ หากการสับเปลี่ยนพิจารณาใน
ภาพรวมไม่ถึงกับท าให้สมาชิกส่วนใหญ่เสียหาย ก็ยังสามารถรับได้  อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกองทุนจะต้อง
หารือเรื่องดังกล่าวกับ บลจ. นายทะเบียน โดยจะน าเรื่องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือพิจารณาและดู
ประโยชน์สูงสุดของสมาชิกในภาพรวมต่อไป 

คุณกานต์ ลชิตากุล บริษัทจัดการระบบทะเบียนสมาชิก (บลจ.กรุงไทย) ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า บลจ. 
กรุงไทย ในฐานะนายทะเบียนสมาชิกและผู้จัดการกองทุน ขอให้ความเห็นในกรณี เกิดผลกระทบกับ
ผลประโยชน์โดยรวม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพบนนโยบาย ๆ หนึ่งนั้น มีสมาชิกหลากหลายอยู่ในนโยบายเดียวกัน 
สมาชิกทุกท่านมีการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายเหมือน ๆ กัน ซึ่งจะถูกน ามาค านวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 
โดยใช้ NAV Per Unit เดียวกัน การสับเปลี่ยนบ่อยครั้งขึ้น ถ้าจะเสียผลประโยชน์หรือได้รับผลกระทบต่อ
สมาชิกโดยรวมจะมีในมุมใดบ้าง จะมีในเรื่องที่จะต้องส ารองเงิน เพราะไม่มีทางที่จะทราบได้เลยว่าวันใดจะมี
สมาชิกย้ายออกจากนโยบายนั้น ๆ ด้วยจ านวนสมาชิกหรือเม็ดเงินจ านวนเท่าไร ดังนั้น ในการจัดการกองทุน 
ผู้จัดการกองทุนต้องมีการส ารองเงินเผื่อสมาชิกย้ายออกในแต่ละวันไว้ด้วย ท าให้เงินที่จะไปลงทุนโดยภาพรวม
กับสมาชิกทุกคนบนนโยบายนั้นๆ ลดลงไป หาก บลจ. ต้องส ารองเงินมาก ๆ  ไม่สามารถลงทุนได้เต็มเม็ดเต็ม
หน่วยและไม่ได้ก าไรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วย ถ้ามีความถี่มากขึ้น การส ารองเงินนั้นผู้จัดการกองทุนต้อง
ส ารองเงินมากขึ้น แล้วถ้าส ารองเงินแล้วยังไม่พออีก คือมีสมาชิกมาสับเปลี่ยนในวันนั้น ๆ มากกว่าเงินที่ส ารองไว้ 
บลจ. ต้องมาพิจารณาขายหลักทรัพย์เพ่ิมเพ่ือจะน าเงินไปย้ายอยู่นโยบายอ่ืน  ในบางจังหวะ บลจ. ต้องยอม
ขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ยังไม่เหมาะสมเพ่ือที่จะน าเงินออกไปให้สมาชิกโอนย้ายนโยบาย ซึ่งจะได้รับ
ผลกระทบโดยภาพรวมของสมาชิกที่อยู่ในนโยบายนั้น ๆ  นอกจากนั้น ทุกครั้งที่มีการขายหลักทรัพย์ออกไป 
กองทุนต้องเสียค่าธรรมเนียมซื้อ-ขาย  ซึ่งจะวนกลับมาเป็นภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิกในนโยบายนั้น ๆ ด้วย 

6. ค าถาม สมาชิกต้องการให้ขยายเวลาการสับเปลี่ยนนโยบายจาก 15.00 น. เป็น 16.00 น. ได้
หรือไม ่

คุณกานต ์ลชิตากุล บริษัทจัดการระบบทะเบียนสมาชิก (บลจ.กรุงไทย)  ชี้แจงว่า สมาชิกต้องการ
ให้ขยายเวลาการสับเปลี่ยนนโยบายจากเวลาเดิม 15.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ช้าที่สุดของ บลจ. ที่จะท างานกันได้  
ตลาดหุ้นปิดเวลา 16.30 น. โดยกระบวนการของการท างานทุก ๆ วันต้องมีการปิด NAV ทุกวันท าการ  เพื่อให้
สมาชิกสะท้อนเงินลงทุนให้ได้มากที่สุด คือใช้ราคาปิดหุ้น ณ วันนั้น มาค านวณ NAV ค านวณมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิท าเป็นมูลค่าต่อหน่วย เนื่องจากมีหลายผู้จัดการกองทุนและหลายนโยบาย ทุก ๆ ครั้งที่มีการสับเปลี่ยน
แผนการลงทุน บลจ. ปิดรับค าสั่ง 15.00 น. สิ่งที่ บลจ. จะต้องท า ต่อคือต้องรวบรวมค าสั่งของสมาชิกทุกรายแต่
ละนโยบาย เพ่ือมาประมวลผลค าสั่ง แล้วแจ้งกลับไปให้แก่ผู้ จัดการกองทุนทุกรายที่จะต้องปฏิบัติงานบน
นโยบายนั้น ๆ ว่า จะต้องเพ่ิมอะไรและต้องขายอะไร กระบวนการนี้มีระยะเวลาในการท างาน รอรวบรวมค าสั่ง
และประมวลผล แล้วแจ้งกลับไปยังผู้จัดการกองทุนแต่ละรายที่จะต้องรีบซื้อรีบขายหลักทรัพย์ที่บริหารจัดการ
กองทุนให้ทันกับเวลาตลาดที่ก าลังจะปิดใน 1.30 ชั่วโมงข้างหน้า แต่ละผู้จัดการกองทุนต้องไปดูหลักทรัพย์ที่จะ
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ซ้ือ-ขาย ให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละนโยบาย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา บลจ. กรุงไทยได้ตกลงกับทุก บลจ. 
แล้วให้ปิดรับค าสั่งเวลา 15.00 น. กว่าจะส่งค าสั่งย้อนกลับไปให้ผู้จัดการกองทุนแต่ละรายเพ่ือท าการซื้อ-ขาย
หลักทรัพย์ในแต่ละวันจะเหลือเวลาที่แคบ มาก ๆ ในการพิจารณาการซื้อ-ขาย ตามที่จ านวนสมาชิกแต่ละราย
ส่งค าสั่งเข้ามา ซึ่งเวลา 15.00 น. เป็นเวลาที่น้อยมากแล้ว และสิ่งที่ต้องค านึงคือภาพรวมการลงทุนระยะยาว 
การจัดสรรการลงทุน บลจ. พยายามท าอย่างดีที่สุดบนเงื่อนไขข้อจ ากัดที่มีอยู่  และกองทุนรวมทั่วไปปิดรับ
ค าสั่งเวลาใด ถ้าเป็นกองหุ้นปิดเวลา 15.30 น. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพปิดก่อนครึ่งชั่วโมง เนื่องจากกองทุนรวม
ได้รับค าสั่งขายตรง ๆ ที่หน้าธนาคารโดยไม่มี บลจ. อื่นมาเกี่ยวข้องสามารถด าเนินการตามค าสั่งได้เลยโดยไม่
ต้องย้อนกลับไป บลจ. อ่ืน ท าให้ปิดได้ช้ากว่ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพไปครึ่งชั่วโมง ส าหรับระยะเวลาที่ บลจ. 
กรุงไทยเสนอและสมาชิกได้รับราคาขายหรือซื้อ ณ วันนั้น เป็นระยะเวลาที่ บลจ. ได้ท าเต็มที่แล้ว 

7. ค าถาม  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่สมาชิกทางใดบ้าง ต้องการ
ให้มีบทวิเคราะห์การลงทุนให้มากข้ึน 

ประธานคณะกรรมการกองทุน ชี้แจงว่า ในปัจจุบันกองทุน  กฟผ. มีการประชาสัมพันธ์บท
วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์การลงทุนของแต่ละนโยบายการลงทุน ซึ่งเป็นการส่ง e-mail ไปทางสมาชิก
โดยตรง นอกจากนี้ บน Website ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ providentfund.egat.co.th  ซึ่งสามารถเข้าดูได้
ทั้ง Internet และ Intranet ยังมีข้อมูลของกองทุน บทวิเคราะห์ บทความของบริษัทจัดการ คลิปวีดีโอ และ 
Website ความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งโปสเตอร์อินโฟกราฟิก ซึ่งสมาชิกสามารถเข้าไปรับชมได้ นอกจากนี้ ในระบบ
ทะเบียนสมาชิกของ บลจ.กรุงไทย มีรายละเอียดของเงินกองทุนของสมาชิกแต่ละท่าน นโยบายการลงทุนที่
สมาชิกได้เลือกไว้ ประวัติการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน แบบประเมินความเสี่ยงค าแนะน าในการเลือกลงทุน 
ซึ่งสมาชิกสามารถเข้าไปรับชมได้ ส าหรับนายจ้างร่วมได้มีการประสานงานกับนายจ้างร่วมหรือผู้แทนของ
นายจ้างร่วม ซึ่งกองทุนจะมีการสื่อสารออกไป และยังมีกลุ่ม line ซึ่งเป็น Official line ซึ่งกองทุนจะมี line 
กับผู้แทนของแต่ละหน่วยงานซึ่งมีอยู่ประมาณ 80 หน่วยงานใน กฟผ. กองทุนจะเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ผ่าน
ผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งผู้แทนหน่วยงานนี้จะไปสื่อสารต่อให้แก่สมาชิกของหน่วยงานตนเอง 

เลขานุการคณะกรรมการกองทุน กล่าวว่า หากมีค าถามที่ยังไม่ได้ตอบ จะขอรับไปประชาสัมพันธ์
แจ้งให้สมาชิกได้รับทราบในโอกาสต่อไป 

ประธานคณะกรรมการกองทุน กล่าวว่า ในนามคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกกองทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจต่อ
การด าเนินงานของกองทุน ความเห็นและข้อเสนอแนะของทุกท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการ
กองทุน  และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุน
ด้วยดีมาตลอด ขอปิดการประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา 12.15  น.                                                                   นางสาวพรศิริ  จันพิศาล 

              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        (นางราณี นุตลักษณ์) 
          กรรมการกองทุน 
        กรรมการฝ่ายลูกจ้าง 

(นางสาวกมลรัตน์ กุหลาบแก้ว) 
ประธานคณะกรรมการกองทุน 

กรรมการฝ่ายนายจ้าง 

 


