
 ที�  ส.ก.ส. ���/�	
� 9  พฤศจิกายน �	
�  เรื�อง ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาพิเศษ“เรามีความพร้อมหรือยงักบัการมีกองทนุบําเหน็จบํานาญแห่งชาติภาคบงัคบั ” 
 เรียน ประธานกรรมการกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ 
 สิ�งที�สง่มาด้วย โครงการการเสวนาพิเศษ “เรามีความพร้อมหรือยงักบัการมีกองทนุบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ                           ภาคบงัคบั ”       ด้วยสมาคมกองทนุสํารองเลี �ยงชีพร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตระหนกัถงึความกงัวลของผู้ เกี�ยวข้องที�ได้รับผลกระทบ   จงึจดัให้มีการเสวนาเชิงแลกเปลี�ยนความรู้ ระหวา่งผู้ กําหนดนโยบายการจดัตั �งกองทนุสํารองเลี �ยงชีพภาคบงัคบักบัสมาชิกสมาคมกองทนุสํารองเลี �ยงชีพและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียที�เกี�ยวข้องขึ �นในหวัข้อ “ เรามีความพร้อมหรือยงักบัการมีกองทนุบําเหน็จบํานาญแห่งชาติภาคบงัคบั 
          ในการนี � สมาคมกองทนุสํารองเลี �ยงชีพขอเรียนเชิญผู้แทนจากหน่วยงานของท่านจํานวน 3 ท่าน เข้าร่วมงานเสวนาดงักลา่ว วนัพฤหสับดีที� 7� พฤศจิกายน �	
�  เวลา 8.30-12.00 น ณ หอประชมุศาสตราจารย์สงัเวียน อินทรวิชยั ชั �น 9 อาคาร B. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยไมมี่คา่ใช้จ่ายใด ๆ เนื�องจากการเสวนาครั �งนี �รับผู้ เข้าร่วมเสวนาจํานวนจํากดั จงึขอสงวนสิทธิ<ให้ผู้ ที�ตอบรับก่อนเป็นผู้ มีสิทธิ<เข้าร่วมก่อน โปรดสง่แบบตอบรับเข้าร่วมเสวนากลบัมาทางโทรสารหมายเลข ��-�>�-7?7� หรือ  E-mail : kanithac@aop.or.th, kanchana_ou@hotmail.com  ภายในวนัพฤหสับดีที� �7 พฤศจิกายน �	
� รายละเอียดตามเอกสารที�แนบมาพร้อมนี � 
   จงึเรียนมาเพื�อส่งกรรมการกองทนุ  และเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องเข้าร่วมโครงการดงักล่าว   โดยติดตอ่สํารองที�นั�งได้ที�สมาคมกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ โทรศพัท์ ��-�?�-9�7�-�  โทรสาร ��-�>�-7?7� กรุณาสง่เอกสารใบตอบรับเข้าร่วมการเสวนาให้สง่สมาคมภายในวนัพฤหสับดีที� �3 พฤศจิกายน �	
� จกัขอบคณุเป็นอย่างยิ�ง  ขอแสดงความนบัถือ 

                                                          (ดร.พิสิฐ  ลี �อาธรรม) นายกสมาคมกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ ฝ่ายจดัการสํานกังาน โทรศพัท์  �-��?�-9�7�-� โทรสาร    �-��>�-7?7�   E-mail : kanithac@aop.or.th 



   การเสวนาพเิศษ “ เรามีความพร้อมหรือยังกับการมีกองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาตภิาคบังคับ ” หลักการและเหตุผล ตามที�รัฐบาลมีนโยบายจดัตั �งกองทนุบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายการบงัคบัใช้ในปี 2561 และปัจจบุนัร่างพระราชบญัญตัิดงักลา่วอยู่ระหวา่งการพิจารณาของสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ ที�ผ่านมาขอบเขตและสาระสําคญัของร่าง พ.ร.บ. ไมไ่ด้ผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์ ( Public hearing ) จากผู้ มีส่วนได้สว่นเสียที�ดีพอ รวมทั �งผู้ ที�เกี�ยวข้องในการกําหนดนโยบายยงัเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะออกมาน้อย ไมช่ดัเจน คลมุเครือในหลากหลายประเดน็ โดยเฉพาะผลกระทบและการเปลี�ยนผ่านที�จะเกิดขึ �นกบักองทนุสํารองเลี �ยงชีพภาคสมคัรใจ ขณะที�ระยะเวลาในการบงัคบักฎหมายที�กําหนดกระชั �นเข้ามา สถานการณ์ที�เกิดขึ �นจงึสร้างความกงัวลใจให้แกผู่้ เกี�ยวข้องกองทนุสํารองเลี �ยงชีพไมน้่อย สมาคมกองทนุสํารองเลี �ยงชีพร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตระหนกัถงึความกงัวลที�เกิดขึ �น จากการเสนอข้อมลูที�ไมค่รบถ้วน ขาดการมีสว่นร่วมและการรับฟังข้อมลูของผู้ ที�ได้รับผลกระทบ   จงึจดัให้มีการเสวนาเชิงแลกเปลี�ยนความรู้ ระหวา่งผู้ กําหนดนโยบายการจดัตั �งกองทนุสํารองเลี �ยงชีพภาคบงัคบักบัสมาชิกสมาคมกองทนุสํารองเลี �ยงชีพและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีที�เกี�ยวข้องขึ �นในหวัข้อ “ เรามีความพร้อมหรือยังกับการมีกองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาตภิาคบังคับ ” วัตถุประสงค์   ต้องการให้สมาชิกสมาคมกองทนุสํารองเลี �ยงชีพและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียที�เกี�ยวข้อง 
1. ได้ทราบขอบเขตและสาระสําคญัรวมทั �งความคืบหน้า การจดัตั �งกองทนุบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ 2. ได้ทราบผลกระทบกบัระบบกองทนุสํารองเลี �ยงชีพภาคสมคัรใจ และแนวทางการเตรียมการเพื�อเยียวยาหรือลดผลกระทบ 3. ได้มมุมองของผู้ ได้รับผลกระทบจากกองทนุสํารองเลี �ยงชีพภาคสมคัรใจ เพื�อรวบรวมนําเสนอตอ่ผู้ กําหนดนโยบายสาธารณะตอ่ไป   

กลุ่มเป้าหมาย  จํานวนไมเ่กิน 500 ท่านโดย เป็นผู้แทนของสมาชิกสมาคมแห่งละไมเ่กิน 3 ท่าน จากสว่นงานที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารจดัการกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ อาทิ  ผู้ดแูลรับฝากทรัพย์สิน , ก.ล.ต. , บลจ. , บริษัทเอกชน นกัวิชาการ แห่งละไมเ่กิน 2 ท่าน 
 
 



 รูปแบบการเสวนา 
1. ให้ใช้การเสวนาประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงการคลงั ,ผู้แทนจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  : ก.ล.ต. ,ผู้แทนสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ : AIMC ,ผู้แทนจากสมาคมกองทนุสํารองเลี �ยงชีพเป็นผู้ ร่วมเสวนา เพื�อตอบวตัถปุระสงค์ข้อ 1 และข้อ 2  และเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมเสวนา ตั �งประเดน็ ข้อสงสยั การแลกเปลี�ยนความคิดโดยมีผู้แทนสมาคมฯ เป็นผู้ กําหนดการอภิปราย เพื�อตอบวตัถปุระสงค์ข้อ 3 
2. ผู้ เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย  
• ผู้แทนกระทรวงการคลงั  
• ผู้แทน ก.ล.ต.  
• ผู้แทนสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ : AIMC 
• ดร.พิสิฐ ลี �อาธรรม  นายกสมาคมกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ 
• ดร.สเุมต สวุรรณพรหม  ผู้แทนกรรมการกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ 
• ผู้ดําเนินรายการ จาก Money Chanel สถานที�   หอประชมุศาสตราจารย์สงัเวียน อินทรวิชยั ชั �น 7 อาคาร B. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วนัเวลา    วนัพฤหสับดีที� 30 พฤศจิกายน 2560  เวลา 8.30 -12.00 น 
จดัการเสวนา โดย สมาคมกองทนุสํารองเลี �ยงชีพร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   

.................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  กาํหนดการ เสวนาพเิศษ “ เรามีความพร้อมหรือยังกับการมีกองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาตภิาคบังคับ ” สมาคมกองทุนสํารองเลี �ยงชีพ   ร่วมกับ    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันพฤหสับดีที� �� พฤศจกิายน �� � เวลา !.3� – #�.�� น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อนิทรวิชัย ชั �น + อาคาร B ******************************************* 

 
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน-รับเอกสาร  
9.00-9.15 น. กล่าวต้อนรับเปิดงานเสวนา 
   โดย  ดร.พิสิฐ ลี �อาธรรม นายกสมาคมกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ 
9.15-:1.15 น. การเสวนาพเิศษ “เรามีความพร้อมหรือยังกับการมีกองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาตภิาคบังคับ”  

             ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย  
o ผู้แทนกระทรวงการคลงั  
o ผู้แทน ก.ล.ต.  
o ผู้แทนสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ : AIMC 
o ดร.พิสิฐ ลี �อาธรรม  นายกสมาคมกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ 
o ดร.สเุมต สวุรรณพรหม ผู้แทนกรรมการกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ 
o ผู้ดําเนินรายการ จาก  Money Channel  11.15-:2.0; น.   ช่วง ถาม-ตอบ คาํถาม :2.0; น.  ปิดการเสวนาพิเศษ 

 
***************************************** 



                  ใบสมัครเข้าร่วมเสวนาพิเศษ     เสวนาพิเศษ “ เรามีความพร้อมหรือยงักับการมีกองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาติภาคบังคับ ” วันพฤหัสบดีที� � พฤศจิกายน ���� เวลา 8.3� - ��.�� น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั &น ' อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ชื�อหนว่ยงาน  
โทรศพัท์  โทรสาร   บริษัทจดัการกองทนุที�บริหารกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพของหนว่ยงานทา่น 
ได้แก่  1.________________________________________________________________________ 
          2._________________________________________________________________________ 
          3._________________________________________________________________________ 
มีความประสงค์และสนใจเข้าร่วมโครงการดงักลา่ว 
 1. ชื�อ-สกลุ   � นาย  � นาง  � นางสาว  
ตําแหนง่ในหนว่ยงาน  ตําแหนง่ในกองทนุ  
โทรศพัท์  โทรสาร  E-mail  
 2. ชื�อ-สกลุ  � นาย  � นาง  � นางสาว  
ตําแหนง่ในหนว่ยงาน  ตําแหนง่ในกองทนุ  
โทรศพัท์  โทรสาร  E-mail  
 3. ชื�อ-สกลุ   � นาย  � นาง  � นางสาว  
ตําแหนง่ในหนว่ยงาน  ตําแหนง่ในกองทนุ  
โทรศพัท์  โทรสาร  E-mail  
 

 ลงชื�อผู้ประสานงาน   (ตวับรรจง) 
เบอร์โทรศพัท์ / โทรสาร                                         / e-mail   




