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EDITOR’S NOTE
สวัสดีค่ะ สมาชิก กบข. ทุกท่าน
เมื่อวันที่ 26 - 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา กบข.
ได้จัดงานสัมมนาและงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก เพื่อ
รายงานผลการดำ�เนินงาน ฐานะการเงินและการรับจ่าย
ของกองทุน และเปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาชิกได้แสดง
ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การดำ � เนิ น งาน
ของกองทุน
โดยในปีน้ี กบข. ได้จดั งานภายใต้แนวคิด Digital
GPF ด้วยการนำ�เทคโลยีเข้ามาช่วยบริหารการจัดงาน
เช่น การลงทะเบียนและการตอบแบบสอบถามด้วย
ระบบ QR Code รวมถึงการสื่อสารผ่านทางไลน์ และ
Facebook Live ทำ�ให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้รับข้อมูลจาก
งานสัมมนาและงานประชุมฯ ไปพร้อมๆ กันค่ะ
วารสาร กบข. ฉบับนี้ ได้รวบรวบสาระสำ�คัญ
ที่ น่ า สนใจและภาพบรรยากาศงานสั ม มนาและงาน
ประชุมฯ มาเผยแพร่ให้ท่านสมาชิกทราบ ท่านสามารถ
อ่านได้ในคอลัมน์ ‘Must Read’ และคอลัมน์ ‘WOW’
เมือ่ อ่านแล้ว ท่านสามารถร่วมสนุกตอบคำ�ถามในคอลัมน์
“QUESTION” เพือ่ ลุน้ รับรางวัลกระเป๋าเครือ่ งเขียน gpf
จำ�นวน 10 รางวัลด้วยนะคะ
สำ�หรับ Cover Story นำ�เสนอเรือ่ ง “กองทุนรวม :
นักลงทุนได้ลุ้นกำ�ไร เศรษฐกิจไทยพัฒนา” ท่านสมาชิก
จะได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความสำ�คัญของกองทุน
รวมที่เป็นทางเลือกให้กับท่านในการบริหารเงินลงทุน

เสนอแนะได้ที่
โทรศัพท์: 0-2636-1000
Email: member@gpf.or.th
ต้องการรับข่าวสาร กบข. ผ่าน SMS
กรุณาแจ้งชือ่ ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ
และ Email address ได้ที่ฝ่ายบริการ
ข้อมูลสมาชิก โทร. 1179

ในขณะเดียวกันยังมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและยก
ระดับรายได้เฉลี่ยของประเทศให้สูงขึ้นได้ด้วย และยังมี
เนื้อหาน่าสนใจในคอลัมน์อื่นๆ เชิญท่านสมาชิกติดตาม
อ่านนะคะ
ทัง้ นี้ ในช่วงวันที่ 29 - 30 มิถนุ ายน กบข. กำ�หนด
จัดงาน มหกรรม กบข. ที่จังหวัดชลบุรี กิจกรรมประกอบ
ด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่อง กบข. และ ความรู้เรื่อง
การวางแผนการเงินและการลงทุน การให้บริการต่างๆ
การฝึกอบรมอาชีพ และยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
ภายใต้ชื่อ “สะอาด สุกใส ยั่งยืน” ขอเรียนเชิญท่าน
สมาชิกที่อยู่ในจังหวัดชลบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียง เข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยนะคะ ท่านที่สนใจสามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่
www.gpf.or.th นะคะ
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์
รองเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์

ทีมงาน
บรรณาธิการ
ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์

กองบรรณาธิการ
ปรีชฎา แพนสิงห์
รวิวรรณ ทิวาเจริญ
พีรทัศน์ ชัยอภินันทิมา
จุฬาลักษณ์ สหายฟ้า
สุเมธ จุลมีวงษ์
อโนมา ปัทมานนท์
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PAGE 3 ถาม ตอบ

สวัสดีค่ะ คอลัมน์ “Page 3 ถาม ตอบ” ฉบับนี้มีสมาชิกสอบถามมาหลาย
ประเด็นด้วยกัน ซึ่งทางทีมงานเห็นว่าประเด็นเหล่านี้สมาชิกหลายท่านน่าจะรับรู้
ไปพร้อมกัน จึงขอนำ�มาแบ่งปันให้ทุกท่านทราบด้วยกันค่ะ

อยากทราบว่า กบข. จะให้สมาชิกออมเพิ่ม 30% ได้หรือยัง?

ยังค่ะ ขณะนี้อยู่ในกระบวนการส่งร่างกฎหมายให้ทาง สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

สมาชิกมีความจำ�เป็นต้องใช้เงิน จะขอลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข. เพื่อนำ�เงินที่มีอยู่
มาใช้ได้หรือไม่?
กรณีที่ยังรับราชการอยู่ไม่สามารถลาออกจากการเป็นสมาชิก และไม่สามารถรับเงินคืนออกจาก กบข. ได้ค่ะ

สมาชิก กบข. ต้องการให้หักเงินสะสมน้อยกว่า 3% ได้หรือไม่?
ไม่ได้ค่ะ เนื่องจากเป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด

ลาออกจากราชการก่อนเกษียณจะได้รับเงินประเดิมกับเงินชดเชยหรือไม่?
ท่านจะได้รับเงินประเดิมและเงินชดเชยในกรณีออกจากราชการก่อนเกษียณต่อเมื่อเกิดสิทธิและเลือกรับ
บำ�นาญค่ะ ทั้งนี้ เงินประเดิมจะมีเฉพาะข้าราชการที่บรรจุก่อนวันที่ 27 มี.ค. 40 เท่านั้น

ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์จาก กบข.?
ไม่สามารถทำ�ได้เนื่องจากเงิน กบข. ไม่มีการระบุผู้รับผลประโยชน์ กบข. จะจ่ายให้ทายาทตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะ
หวังว่าทุกท่านจะได้รบั ประโยชน์จากคำ�ถามเหล่านีน้ ะคะ สำ�หรับสมาชิกทีต่ อ้ งการสอบถาม
ข้อมูล กบข. สามารถส่งคำ�ถามมาได้ทางอีเมล pr@gpf.or.th โดยคำ�ถามทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
มาลงในคอลัมน์ Page 3 ถาม ตอบ จะได้รบั สมุดโน้ตทีร่ ะลึกจาก กบข. ค่ะ

3

GPF JOURNAL

COVER STORY

กองทุนรวม :

นักลงทุนได้ลุ้นกำ�ไร
เศรษฐกิจไทยพัฒนา

GPF JOURNAL

4

ถ้าพูดถึง “กองทุน” เราจะคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรก...
บางคนอาจจะคิดถึงการลงทุน คิดถึงผลตอบแทนที่จะได้ แต่สิ่งหนึ่งที่เรามักจะไม่ค่อยได้คิดถึงกัน
คือ นอกจากสิ่งที่เราจะได้จากการลงทุนในกองทุนแล้ว บทบาทหนึ่งของ “กองทุน” คือ ช่วยให้
ประเทศและเศรษฐกิจไทยพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ รวมทั้งกองทุน
บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.)
จากงานวิจัยเรื่อง “บทบาทของกองทุนรวมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย” โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุขและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่า หากกองทุนรวมเติบโตขึ้น 1% จะทำ�ให้เกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจได้ 0.21% โดยกองทุนเพิ่มขึ้น 20,000 ล้านบาทจะทำ�ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) เพิ่มขึ้นได้ประมาณ 2,800 ล้านบาท
ทัง้ นี้ เป็นเพราะกองทุนรวมทำ�หน้าทีใ่ นการสนับสนุนให้มที างเลือกในการระดมทุนทีห่ ลากหลายมากขึน้
และมีต้นทุนของเงินทุนที่ตํ่าลง ซึ่งเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ทางหนึ่ง
จึงเป็นส่วนประกอบทีม่ คี วามสำ�คัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และช่วยยกระดับรายได้โดยเฉลีย่ ของประเทศ
แนวโน้มการขยายตัวของกองทุนรวม กับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ปี 2543 - 2554
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ที่มา : งานวิจัย “บทบาทของกองทุนรวมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย”
โดย วิศิษฏ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข และ สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ในงานวิจยั ชิน้ นีย้ งั ระบุอกี ว่า กองทุนรวมมีการขยายตัวตามแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจแม้วา่ บาง
ช่วงเวลาต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงจนทำ�ให้มูลค่าของกองทุนปรับลดลงมาก แต่ก็เป็นการลดลง
ในระยะสั้นๆ เท่านั้น เช่นช่วงปี 2544 - 2545 ช่วงปี 2551 - 2552 และช่วงปี 2553 - 2554 ในขณะที่การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกลับไม่ได้ปรับลดลงมากตามความผันผวนของมูลค่ากองทุน
ในทางกลับกันก็พบว่า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มการขยายตัวไปในทิศทางเดียว
กับการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของกองทุนรวม โดยในช่วงปี 2543 - 2554 มูลค่าของกองทุนรวมมีการขยาย
ตัวอย่างต่อเนือ่ งสอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และบทบาท
ของกองทุนรวมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
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นอกจากนี้ มูลค่าของกองทุนรวมมีการ
เติบโตมากกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำ�ให้
มู ล ค่ า ของกองทุ น รวมมี ข นาดใกล้ กั บ มู ล ค่ า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมากขึ้นเป็น
ลำ�ดับ ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มความสำ�คัญของกอง
ทุ น รวมต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศใน
อนาคตอีกด้วย
ข้อมูลนี้เป็นจริงแล้วในปัจจุบัน โดย
ข้อมูลจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เปรียบ
เทียบขนาดกองทุนรวมต่อ GDP มาตั้งแต่ปี

2535 ที่เริ่มจาก 2.61% ของ GDP เท่านั้น
แต่เมื่อปี 2560 อัตราส่วนเพิ่มขึ้นเป็นเท่ากับ
32.58% ของ GDP นอกจากนี้ หากรวมกองทุน
ส่วนบุคคล, กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ, เงินกองทุน
ประกันสังคม และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ เข้าไปด้วย
“มูลค่ากองทุน” อัตราส่วนต่อ GDP จะขึ้นไปถึง
59%

มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการของอุตสาหกรรมจัดการลงทุนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ปี พ.ศ. 2544 - 2560
มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการของอุตสาหกรรมจัดการลงทุนต่อ GDP
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การออมและการลงทุนภาคครัวเรือนของไทย ปี 2560
เงินฝากของภาคครัวเรือน
กองทุนรวม (ไม่รวม RMF)
เงินกองทุนประกันสังคม
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
กองทุนส่วนบุคคล
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
รวม

ล้านบาท
7,357,975
4,782,815
1,762,095
1,082,619
841,012
382,274
251,443
16,460,235

%
45
29
11
7
5
2
1
100

ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันที่ 8 มี.ค. 2561)

นอกจากนี้ กองทุนรวมมีบทบาทสำ�คัญ
ในการส่ ง เสริ ม การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ใน
หลายๆ ทาง เช่น

ช่วยลดต้นทุนทางการเงินสำ�หรับ
การระดมทุน
กองทุ น รวมเป็ น เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
ที่ ส ามารถลดต้ น ทุ น ในการระดมเงิ น ทุ น ของ
ผู้ต้องการเงินทุนได้ ทำ�ให้ภาคธุรกิจที่มีความ
จำ�เป็นต้องใช้เงินทุนมีความได้เปรียบจากการที่
สามารถมีต้นทุนทางการเงินที่ตํ่าลง การบริหาร
จัดการของกองทุนเป็นการระดมเงินออมจากผู้
ออม หรือผู้สนใจลงทุนจำ�นวนมากเพื่อนำ�เงิน
ทุนที่ได้ไปลงทุนในกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
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หากไม่ มี ก องทุ น ไปซื้ อ ตราสารหนี้ ที่
บริษัทเอกชนออกมาเพื่อระดมทุน บริษัทเหล่านี้
ก็ต้องไปขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งมักจะ
คิดดอกเบี้ยเงินกู้สูงกว่าดอกเบี้ยจากการออก
ตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้ หรือในกรณีที่ธุรกิจ
ต้ อ งการระดมทุ น โดยการเสนอขายหุ้ น ใน
ตลาดหลักทรัพย์ หากไม่มีเงินลงทุนจากกองทุน
(ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศ)
จะทำ � ให้ ข าดผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มั ก จะถื อ หุ้ น ระยะยาว
เมื่ อ เที ย บกั บ นั ก ลงทุ น รายย่ อ ยที่ จ ะลงทุ น ใน
ระยะสั้น-กลาง

นอกจากนี้ การระดมทุนผ่านตลาดทุน
ยังเป็นทางเลือกในการระดมทุนที่มีผลกระทบ
ต่อโครงสร้างของงบดุลน้อยกว่าการกู้ยืม มีผล
ทำ�ให้ต้นทุนในการระดมทุนตํ่าลง

เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
ในงานวิจยั เรือ่ ง “บทบาทของกองทุนรวม
กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย”
ยังระบุอีกว่า การลงทุนผ่านกองทุนรวมที่เติบโต
ขึ้น ยังช่วยให้เกิดพัฒนาการของตลาดการเงิน
ซึ่ ง ทำ � ให้ เ กิ ด ตราสารทางการเงิ น จำ � นวนมาก
เพื่อการเลือกใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
และสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ผู้ออมมีโอกาสที่จะได้รายได้สูงขึ้น
คนไทยส่วนใหญ่ยังคุ้นเคยกับการฝาก
เงิน เห็นได้จากการออมและการลงทุนภาคครัว
เรือนของไทย ปี 2560 ที่อยู่ในเงินฝากมากถึง
7.35 ล้านล้านบาท หรือ 45% ของการออมและ
การลงทุนภาคครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งหากเทียบ

โอกาสที่จะได้ผลตอบแทน หรือมีรายได้ในรูป
ของผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม
แล้ว เงินฝากจะได้ผลตอบแทนตํ่ามาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ�สุด - สูงสุดของ
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
เงินฝาก
ออมทรัพย์
ประจำ� 3 เดือน
ประจำ� 6 เดือน
ประจำ� 12 เดือน
ประจำ� 24 เดือน

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อมูลเมื่อ 21 พ.ค. 2561

ในขณะที่กองทุนรวมให้ผลตอบแทนที่ดี
กว่า โดยเฉพาะหากเป็นการลงทุนในสินทรัพย์
ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นมาสักหน่อย เช่น หุ้น หรือ
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการ
ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น สอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงที่ผู้ออมจะสามารถยอมรับได้

ผลตอบแทนของกองทุนรวมประเภทต่างๆ
กลุ่มกองทุน
กองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็ก
กองทุนหุ้นขนาดใหญ่
กองทุนลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนผสม (Aggressive Allocation ลงทุนหุ้นได้ถึง 70-80%)
กองทุนผสม (Moderate Allocation ลงทุนหุ้นประมาณ 50-65%)
กองทุนผสม (Conservative Allocation ลงทุนหุ้นไม่เกิน 25-30%)
กองทุนตราสารหนี้ระยะกลาง-ยาว
กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนตราสารตลาดเงิน

% ต่อปี
0.05-2.25
0.25-1.50
0.25-1.55
0.25-1.65
1.00-1.75

ผลตอบแทน (หน่วย : %)
2560
15.24
19.23
7.09
13.13
8.58
4.54
2.66
1.72
1.03

2559
19.23
17.78
17.02
13.13
7.58
4.85
1.72
1.31
1.07

2558 2557 2556 เฉลี่ย 5 ปี
9.35
-5.17 19.09 -1.62
8.10
-9.00 15.91 -3.44
6.56
8.56 8.83 -8.69
6.42
-6.07 14.27 -2.34
4.10
-3.30 8.02 -0.37
3.17
0.66 4.70 1.10
2.70
2.33 4.52 2.26
2.23
2.42 3.07 2.62
1.55
1.43 1.94 2.30

ที่มา : บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ (ประเทศไทย)
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กองทุนรวมช่วยกระตุ้นการบริโภค
กองทุ น รวมเป็ น เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
หนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคและการออม
ของคนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น
1 กลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายเท่ากับรายได้
2 กลุม่ ที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ารายได้
3 กลุม่ ที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้
โดยคนทั้ง 3 กลุ่มจะเพิ่มปริมาณการ
บริ โ ภคจากรายได้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของรายได้ ผ ล
ตอบแทนจากการลงทุน และทำ�ให้เกิดพฤติกรรม
การบริโภคที่สมํ่าเสมอ มีเสถียรภาพ เพราะ
กองทุนรวมทำ�ให้สามารถบริหารพฤติกรรมการ
บริโภคได้ดีขึ้น มีการวางแผนการบริโภคตลอด
ช่วงอายุขัย

กองทุนรวมมีส่วนในการสนับสนุนการ
ขยายตัวของการบริโภค โดย 1% ของการขยาย
ตัวของกองทุนรวม ทำ�ให้เกิดการเติบโตของการ
บริโภคได้ 0.19%
“บทบาทของกองทุนรวมต่อการบริโภค
เกิดจากการขยายตัวของรายได้ และลดความ
ผันผวนของรายได้ในระยะยาว เพราะผู้ลงทุน
หรือผู้ออม มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่
เหมาะสม และสมํ่าเสมอในช่วงเวลาของการ
ลงทุน สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุน
ยอมรับ ทำ�ให้สามารถเพิ่มการบริโภคได้”
เห็ น ประโยชน์ ข องกองทุ น มากมาย
ขนาดนีแ้ ล้ว ปันใจจากเงินฝากมาลงทุนในกองทุน
รวมกันดีกว่า

กองทุนรวม คือ
เครื่องมือในการลงทุนสำ�หรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการลงทุนในตลาด
เงินตลาดทุน แต่ไม่สามารถลงทุนได้ด้วยตัวเอง ซึ่งอาจจะเนื่องจาก...
มีเงินทุนจำ�กัด ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ได้มากพอ
เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน
ไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือ ประสบการณ์ในการลงทุน
ไม่มีเวลาจะศึกษา และติดตามข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน
จึงนำ�เงินมารวมกันเป็น “กองทุนรวม” โดยมีผู้จัดการกองทุนมาบริหาร
จัดการเงินลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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MUST READ

งานสัมมนาและงานประชุมใหญ่
ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำ�ปี 2561

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.) จัดงานสัมมนาและงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข.
ประจำ�ปี 2561 ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติ กบข. ที่กำ�หนดให้ กบข. ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้แทน
สมาชิกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานผลการดำ�เนินงาน ฐานะการเงินและการรับจ่ายของกองทุน และ
เปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาชิกได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของกองทุน
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ทั้งนี้ การจัดประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข.
และการเลือกผู้แทนสมาชิก กบข. ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
คลังกำ�หนด โดยประกาศกระทรวงการคลังกำ�หนด
ให้ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้คัดเลือกสมาชิก
เป็นผู้แทนสมาชิก กบข. ตามจำ�นวนที่ได้รับแจ้งจาก
กบข. หลักการในการกำ�หนดจำ�นวนผู้แทนสมาชิก
กบข. คือ

เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561

ให้มผี แู้ ทนสมาชิก กบข. จากทุกส่วนราชการระดับ
1. กรมหรือเทียบเท่า อัตราส่วนสมาชิก 4,000 คน มี
ผู้แทนสมาชิก กบข. ได้ 1 คน แต่หากส่วนราชการ
ใดมีสมาชิกน้อยกว่า 4,000 คน ให้มีผู้แทนสมาชิก
กบข. ได้ 1 คน
ให้มผี แู้ ทนสมาชิก กบข. จากจังหวัด จังหวัดละ 1 คน
2. โดยรวมไม่ควรเกิน 500 คน
3.
ในปี 2561 มีจำ�นวนผู้แทนสมาชิก กบข. รวม
514 คน แบ่งเป็น

แนะนำ�การเข้าใช้งาน personal web ที่ชื่อ
My GPF… My Web My Way แจ้งให้ทราบถึงขั้น
ตอนการ login และแนะนำ�เมนูที่เปิดให้บริการแล้ว
ได้แก่ เมนูติดต่อ กบข. เมนูโปรแกรมประมาณการ
และเมนูบริการ กบข. โดยสมาชิกสามารถเช็คยอด
เงินในบัญชี คำ�นวณประมาณการ แก้ไขข้อมูลส่วน
บุคคล ขอมีบัตรสมาชิก ขอใช้บริการ e-statement
และใช้บริการอื่นๆ ได้แล้ว

ผู้แทนสมาชิก กบข. ระดับส่วนราชการ จาก 233
1. หน่วยงาน จำ�นวนผู้แทนสมาชิก กบข. 438 คน
ผู้แทนสมาชิก กบข. ระดับจังหวัด จาก 76 จังหวัด
2. จำ�นวนผู้แทนสมาชิก กบข. 76 คน
และมีผแู้ ทนสมาชิก กบข. เข้าร่วมกิจกรรม
ที่จัดขึ้นในปีนี้รวมทั้งสิ้น 385 คน
ก่ อ นการจั ด งานประชุ ม ใหญ่ ผู้ แ ทนสมาชิ ก
กบข. ได้จัดงานสัมมนาผู้แทนสมาชิก กบข. ในวัน
ที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2561 เพื่ออธิบายบทบาท
หน้าที่ และภารกิจสำ�คัญของ กบข. รับฟังและแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนสมาชิก อธิบายงบการ
เงินของ กบข. และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
กบข. และผู้แทนสมาชิก ซึ่งกิจกรรมงานสัมมนา
และงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก ประจำ�ปี 2561
ประกอบด้วย

11

GPF JOURNAL

(9.00 – 17.00 น.)

1. การแนะนำ� My GPF… My Web My Way

2. แนะนำ�ผลิตภัณฑ์และบริการของพันธมิตร
สวัสดิการ

พันธมิตรสวัสดิการ กบข. อาทิ กรุงศรีออโต้
นำ�เสนอสิทธิพิเศษในการให้บริการสินเชื่อรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ ทิพยประกันภัย นำ�เสนอแบบ
ประกันเดินทางทั้งในและต่างประเทศ เมืองไทย
ประกันชีวิต นำ�เสนอแบบประกัน Elite Health ที่
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีเป็นผู้ป่วย
ในและผู้ป่วยนอก เอไอเอ แนะนำ�เอไอเอ ไวทัลลิตี้
โปรแกรมสะสมคะแนนจากการออกกำ�ลังกาย ซื้อ
สินค้าและอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อสะสมคะแนนเป็น
ส่วนลดการใช้บริการและค่าเบี้ยประกัน เมืองไทย
ประกันชีวิต แนะนำ�แบบประกันเกษมทวี จ่ายเบี้ย
7 ปี คุ้มครอง 14 ปี มีเงินปันผล

3. แนะนำ�โครงการและกิจกรรมประจำ�ปี 2561

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
(9.00 – 20.00 น.)

1. วิสัยทัศน์เลขาธิการ กบข.

รองเลขาธิการ กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ และ
หัวหน้าโครงการ แนะนำ�โครงการและกิจกรรม
ประจำ�ปี 2561 ได้แก่ โครงการสมาชิกสัมพันธ์สัญจร
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน
และการลงทุน โครงการมหกรรม กบข. โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ โครงการ GPF & i และช่องทางการ
ติดต่อ กบข.

4. Investory พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขาธิการอธิบายวิสยั ทัศน์ สมาชิกคือศูนย์กลาง
(Member Centric) และแผนงานยุทธศาสตร์ที่จะ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าว เพื่อเดินหน้ายกระดับ
การบริหารจัดการองค์กรและบริการสมาชิกสู่การ
เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Digital Pension)

2. การอ่านงบการเงินทั่วไป และอธิบาย

งบการเงิน กบข. โดยฝ่ายบัญชีและการเงิน

นำ�ผูแ้ ทนสมาชิกไปเยีย่ มชม Investory พิพธิ ภัณฑ์
เรียนรู้การลงทุน เพื่อทำ�ความเข้าใจภาพรวมตลาด
ตราสารหุ้น เรียนรู้เรื่องสินทรัพย์การลงทุนแต่ละ
ประเภทผ่านการประเมินสถานะการเงิน ระดับความ
เสีย่ งของการลงทุนทีย่ อมรับได้ การเล่นเกมต่างๆ เช่น
เกมจำ�ลองการซื้อ-ขายหุ้น และทำ�ความรู้จักห้องสมุด
มารวย แหล่งข้อมูลการบริหารเงินและการลงทุน

ผู้ อำ � นวยการฝ่ า ยบั ญ ชี แ ละการเงิ น แนะนำ �
วิธีการอ่านงบการเงินแต่ละประเภท อาทิ งบแสดง
ฐานะการเงิน (งบดุล) งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบกำ�ไร
ขาดทุน) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบ
กระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้ผู้
แทนสมาชิกสามารถอ่านรายงานของผู้สอบบัญชีและ
งบการเงินปี 2560 ได้อย่างเข้าใจ

3. ถาม-ตอบ โดยผู้บริหาร กบข.
เป็ น ช่ ว งที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ แ ทนสมาชิ ก
สอบถามข้อสงสัยในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
แก้กฎหมาย กบข. การบริหารเงินลงทุน การจัด
สวัสดิการ บริการต่าง ๆ ของ กบข. การประชาสัมพันธ์
รวมไปถึงการจัดงานสัมมนาและงานประชุมใหญ่ใน
ครั้งนี้
GPF JOURNAL
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4. งานกระชับความสัมพันธ์

เพลารื่นเริง... ออเจ้าเอย

การแสดงดนตรี โดยชมรมดนตรีไทย ก.พ.
และชมรมดนตรีของ กบข. พร้อมทั้งการแสดงละคร
เวทีโดยเจ้าหน้าที่ กบข. เพื่อแนะนำ�สิทธิพิเศษในการ
เป็นสมาชิกและช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับ กบข.
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จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
(8.00 – 12.00 น.)

วาระการประชุมประกอบด้วย
วาระที่ 1 เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งทีป่ ระชุมทราบ
วาระที่ 2 รายงานผลการดำ�เนินงานปี 2560
วาระที่ 3 รายงานฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุน
วาระที่ 4 การรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิก
วาระที่ 5 เรือ่ งเพือ่ ทราบ (แผนงานตามยุทธศาสตร์)
วาระที่ 6 เรือ่ งอืน่ ๆ (การถ่ายภาพพร้อมเกียรติบตั ร)
แนวคิดในการจัดงานในปีนี้คือ Digital GPF
หมายถึงการนำ�เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปรับปรุง
บริ ก ารและช่ องทางการสื ่ อ สารของ กบข. ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากการนำ� QR code
มาใช้ ใ นการลงทะเบี ย นและในการตอบคำ�ถามชุด
ต่างๆ การใช้ระบบ prompt pay ในงานบัญชี การ
ถ่ายทอดสดการประชุมทาง Facebook Live เช่น
เดียวกับการสื่อสารผ่านทางไลน์
สมาชิกที่สนใจเนื้อหาในการประชุมสามารถ
ติดตามได้ท่ี www.gpf.or.th เมนู “สมาชิก” เมนูยอ่ ย
“งานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข.” ส่วนภาพ
บรรยากาศการจัดงานติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก กบข. ค่ะ

wow

QR Code

ในงานสัมมนาและงานประชุมใหญ่
ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำ�ปี 2561
แนวคิดในการจัดงานสัมมนาและงานประชุม
ใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำ�ปี 2561 คือ “Digital
GPF” ด้วยการนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการ
จัดงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมและ
การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีดิจิทัลที่นำ�
มาใช้ในงานดังกล่าวคือ การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
และการตอบแบบสอบถามชุดต่างๆ ด้วย QR Code
รหัสคิวอาร์ หรือ QR Code ย่อมาจากคำ�ว่า
Quick Response Code เป็นเครื่องหมายการค้าของ
บาร์โค้ดเมทริกซ์ หรือบาร์โค้ดสองมิติ เดิมออกแบบ
สำ�หรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในญี่ปุ่น บาร์โค้ดเป็น
ป้ายสำ�หรับให้เครื่องอ่านด้วยแสงที่บรรจุข้อมูลเกี่ยว
กับสิ่งของที่ตัวรหัสติดอยู่ รหัสคิวอาร์มีมาตรฐานของ
หลักการเข้ารหัส 4 แบบ ประกอบด้วยตัวเลข อักขระ
อักษรเลข ไบต์/เลขฐานสอง และคันจิ เพื่อใช้สำ�หรับ
เก็บข้อมูลดิบ ลักษณะของ QR Code ประกอบด้วย
จุดสี่เหลี่ยมสีดำ� จัดวางในกริดบนพื้นหลังสีขาว ซึ่ง
สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องมืออ่านภาพ เช่น กล้อง
ถ่ายรูป เครื่องสแกน เป็นต้น เมื่ออ่านแล้วจะมีการ
ประมวลผลและแปลความหมาย กลายเป็นชุดข้อมูล
ที่ต้องการ (ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

ตัวอย่างการใช้ QR Code ในงานสัมมนาและงาน
ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำ�ปี 2561
1. ท่านผู้แทนสมาชิกตรวจสอบสิ่งที่ต้องใช้
สิ่งที่ต้องใช้ประกอบด้วย
1. บัตรประจำ�ตัวผู้แทน
สมาชิกที่มี QR Code

2. มือถือสมาร์ทโฟน

3. สัญญาน wifi และ Line
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2. สแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถาม
มือถือระบบ IOS หรือ iPhone :
เปิดแอพพลิเคชั่น Line > กด More ที่มุมขวาล่าง
> กด Add Friend/เพิ่มเพื่อน > กด QR code

3. ท่านผู้แทนสมาชิกเข้าสู่เมนูแบบสอบถามต่างๆ
• ใช้ QR Code Reader อ่านที่ QR code

2. กด Add friend
หรือ เพื่มเพื่อน
3. กด QR Code

1. กด More หรือ
เมนูขวาล่าง

• จากนั้นกดปุ่ม “Open”
มือถือระบบ Android (Samsung หรือ อื่นๆ) :
เปิดแอพพลิเคชั่น Line > กด More
ที่มุมขวาบน > กด QR code
1. กด More หรือ
เมนูบนขวา

2. กด QR Code

15
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2. กด Open

• เลือกแบบสอบถามที่ต้องการตอบ

กดเลือกเพื่อตอบ
แบบสอบถาม

กดส่ง

• ตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ยืนยันการส่ง
และ ตรวจสอบว่าการส่งนั้น เรียบร้อยหรือไม่
จากรายงานพบว่ามีผู้แทนสมาชิก กบข. 263
ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 68.31 จากผู้แทนที่เข้าร่วม
งานทั้งหมด 385 ท่าน ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามชุดต่างๆ ทำ�ให้ กบข. ได้รับทราบข้อมูล
ทีเ่ ป็นประโยชน์ สามารถดำ�เนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่อไปได้ทันที... งานนี้ต้องขอบคุณ QR Code ที่
ทำ�ให้การลงทะเบียนรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ� และยัง
ทำ�ให้ กบข. ได้รับข้อมูลจากท่านผู้แทนสมาชิกอย่าง
รวดเร็วกว่าเดิมค่ะ
กดถัดไป

พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

GPF JOURNAL
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ACTIVITIES

งานสัมมนาและงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำ�ปี 2561
ภาพบรรยากาศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
ประกอบด้วยช่วง แนะนำ� My GPF ...My Web My Way แนะนำ�สวัสดิการ กบข. แนะนำ�โครงการและกิจกรรม
ประจำ�ปี 2561 และนำ�ชม Investory พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ภาพบรรยากาศ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประกอบด้วยช่วง วิสัยทัศน์เลขาธิการ กบข. ช่วงการอ่านงบการเงินทั่วไปและอธิบายงบการเงิน และช่วง
ถาม-ตอบโดยผู้บริหาร และงานกระชับความสัมพันธ์ เพลารื่นเริง... ออเจ้าเอย
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ภาพบรรยากาศ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 งานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำ�ปี 2561
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คลินิก
ประกันภัย

โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด
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HOT NEWS

กรุงเทพธุรกิจ
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6 มิถุนายน 2561 หน้า 20 (ซ้าย)
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QUESTION

ร่วมสนุกตอบคำ�ถาม
“งานสัมมนาและงานประชุมใหญ่
ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำ�ปี 2561
จัดขึ้นภายใต้แนวคิดอะไร?”
ส่งคำ�ตอบมาที่
E-mail : pr@gpf.or.th

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล
กิจกรรมตอบคำ�ถามวารสาร กบข. ฉบับเดือน พ.ค.
ได้รับสมุดโน้ต 10 รางวัล ได้แก่
ชื่อ/อีเมล
1. อารีย์ ทองเดช
2. ปพิชญา ลีนะเปสนันท์
3. Chayanan Kongsomkaw
4. Patiewuth PHC
5. leefung koosakulkunakorn
6. นางสาวทวิวรรณ คำ�หล่อ
7. นฤมล ป้อมสา
8. I Am aoy
9. Noiy Jira Chantaramanee
10. สุกฤตา อินทร์งาม

ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561
ทีมงานจะสุ่มจับรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบ
คำ�ถามเพื่อรับกระเป๋าเครื่องเขียน
gpf จำ�นวน 10 รางวัล
(การตัดสินของ กบข. ถือเป็นที่สิ้นสุด)

