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สวัสดีครับท่านสมาชิกและผู้อ่านทุกท่าน  

วารสารกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ฉบับที่ 54 นี้ เป็นฉบับแรกของปี 2560 
ที่ประเทศไทยยังอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจในระยะการฟื้นตัวอย่างช้าๆท่ามกลาง
ความผันผวนของเศรษฐกิจการเงินของโลก นอกจากนั้นสังคมไทยมีแนวโน้ม
ทีจ่ะมผีูส้งูอายมุากขึน้เช่นเดียวกบัสงัคมโลก ดังนัน้ความจ�าเป็นทีจ่ะท�าอย่างไร
ให้คนเกษียณมีเงินทุนเพียงพอยังเป็นภาระท่ีรัฐและเอกชนต้องสร้าง
บรรยากาศให้มีการออมเพื่อเกษียณสุขให้จงได้ ซึ่งความรู้ทางการเงินจะช่วย
ให้ประชาชนมโีอกาสช่วยดูแลการเงินได้ โดยกองทุนส�ารองเล้ียงชพียงัเป็นทาง
เลือกทีส่�าคญัส�าหรบัการออมเพือ่ใช้ยามชราอีกประเภทหนึง่ทีผู่ท้ีเ่ข้าถงึระบบ
จะต้องได้รับการดูแล

วารสารฉบับนี้จึงมีสาระส�าหรับผู้อ่าน ถึงความจ�าเป็นท่ีต้องมีการส่ง
เสริมความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน และการด�าเนินการแก้ปัญหาการเงินผู้
สูงอายุ รวมทั้งการออกแบบกองทุนที่ดี  และที่ส�าคัญ เคือการตรวจสอบการ
บริหารจัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

นอกจากนั้นปี 2560 นี้ ไทยจะมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศใช้
แล้ว วารสารฉบบันี ้จงึได้น�าหมวดว่าด้วยนโยบายของรฐั มาให้ท่านผูอ่้านเพิม่
เติมด้วย

หวังว่าเนื้อหาสาระจะยังประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน ครับ แล้วพบกัน
ฉบับหน้า

ทำานอง  ดาศรี
บรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง
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ไม่ใช่แค่เงินเกษียณแต่คือความมั่งคั่ง
Not just pension but wealth

ม.ล.กวิน  ศรีธวัช
บริษัท กำรบินไทย จ�ำกัด (มหำชน)

ตามทีไ่ด้รบัเกรยีตจิากสมาคมกองทนุส�ารองเล้ียงชพีฯท่ีให้เขยีนบทความท่ีใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพการบินไทยฯจนได้รับรางวัลดีเด่นนั้น จึง
ขอน�าประสบการณ์ในการพฒันากองทนุดังกล่าวมาแชร์ให้กบั กรรมการกองทนุท่านอืน่
ได้เหน็แนวทางเฉพาะของการบนิไทยฯ และสามารถน�าส่วนประกอบทีเ่หมาะสมไปเป็น
ส่วนในการพัฒนากองทุนของแต่ละองค์กรต่อไป

 เนื่องจากบริบทของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของการบินไทยมีบริบทท่ีแตกต่าง
จากที่อื่นๆ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมรวมของตัวบริษัทฯเอง แม้ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจ
เช่นเดยีวกบัองค์กรอ่ืนๆ แต่การบนิไทยเป็นองค์กรรฐัวสิาหกจิทีต้่องมกีารปรบัตวักบัการ
แข่งขัน สภาพแวดล้อมเดิมที่เราเคยมีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
สถาณการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ และ จ�านวนพนักงานที่มีจ�านวนมาก การที่บริษัท
ไม่มีการปรับเงินเดือนมาเป็นเวลานานอีกทั้งการจ�ากัดการท�างานล่วงเวลา และการท่ี
ไม่มีการขึ้นเงินเดือนเป็นเวลาต่อเนื่องหลายปี ท�าให้พนักงานไม่สามารถปรับตัวด้าน
รสนิยมในการใช้จ่าย อีกทั้ง การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่าย ท�าให้พนักงานจ�านวนมากเต็ม
ไปด้วยหนีส้นิและไม่สามารถต่อสูก้บัภาวะเงินเฟ้อได้ ท�าให้พนกังานมภีาวะหนีส้นิล้นพ้น
ตัวเป็นจ�านวนมาก 

 ด้วยสภาวะแวดล้อมที่กล่าวมา กรรมการกองทุนการบินไทยฯ ที่ถูกเลือกตั้งมา
หรือที่เรียกว่า กรรมการลูกจ้าง จึงมีแนวทางที่จะแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืน โดยได้ก�าหนด
เอา กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพฯ เป็น แนวทางในการพัฒนาและต่อยอด การพัฒนาความ
มัง่คัง่ของสมาชิกและให้สมาชกิเหน็คุณค่าของการวางแผนทางการเงนิ และมวีนิยัในการ
ออม รวมทั้งเรามองว่าถ้าพนักงานมีความมั่งคั่งและลงทุนเป็น ความมั่งคั่งดังกล่าวก็จะ
ถูกส่งต่อไปสร้างความมั่งคั่งดังกล่าวไปสู่องค์การในที่สุด

จึงได้เกิดเป็น Mission Statement ว่า “Not just pension but wealth” เป็น หลัก
ในการเริ่มออกแบบและ บริหารจัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของการบินไทยทั้งหมด 
โดยเรามองกลับมาออกแบบ วิธีการท�างานใหม่หมด ซึ่งจะขออนุญาตเล่าแนวทางสู่กัน
ฟังในรายละเอียดดังนี้
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เราใช้แนวทางในการออกแบบกองทุนเพื่อตอบโจทย์ดังนี้ 
Good design, Good decision, Good discipline, Good diversification.

Good design โดยแนวทางแล้วการออกแบบกองทุนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสมาชิกของตนเอง เป็น
ส่ิงทีต้่องออกแบบเฉพาะ ซึง่แต่ละแบบมทีัง้ข้อดข้ีอเสยี ซึง่พอจะแบ่งปันประสบการณ์ดงันี ้เนือ่งจากเดมิกองทนุส�ารองฯ 
ของเราได้ออกแบบ Employee Choiceเดิมในลักษณะที่เป็น Composite Benchmark  ซึ่งประกอบไปด้วย 2 นโยบาย
การลงทุนในตราสารทุนไม่เกิน 10% และ 25% โดยก�าหนดให้เป็น กองแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund) ที่ผู้จัดการกองทุน
สามารถปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับสภาพการลงทุนในขณะนั้นๆ โดยมีความเชื่อว่า การออกแบบดังกล่าวน่าจะเหมาะ
และเพียงพอกับสมาชิกฯ และด้วยเหตุผลดังกล่าวกับพบว่าเมื่อยามที่ภาวะวิกที่มาจริง การให้การตัดสินใจกับผู้จัดการ
กองทุนในการตัดสินใจ ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่เพียงพอและเหมาะสมกับ ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นจริงเพราะ วิกฤตทีเกิดจริง 
กองทนุฯ ประเภททีล่งทนุแบบสมัพนัธ์ Relative Value กลบัไม่สามารถปรบัตวัให้รบัสถาณการณ์ดงักล่าวได้ ท�าให้แนวทาง
ดังกล่าวกดดันกรรมการให้ต้องลดสัดส่วนของตราสารทุน ในนโยบายดังกล่าว โดยก�าหนดมาตรวัดเปรียบเทียบ
(Benchmark) เพื่อป้องกันปัญหา Tail Risk จากวิกฤตที่เกิดขึ้น สมาชิกฯ ที่รับความเสี่ยงไม่ได้จึงต�าหนิกรรมการในการ
ปล่อยให้กองทุนมีตัวเลขติดลบปรากฏอยู่ในกองทุนฯ กรรมการฯ แก้ปัญหาด้วยการลดขนาดของ การวัดในส่วนของ
ตราสารทุนใน Benchmark โดยไม่ทราบว่าการกระท�าดังกล่าวได้ส่งผลอีกด้านหนึ่งของระบบ คือการมีเงินเกษียณน้อย
ลงและไม่เพียงพอต่อการยังชีพหลังเกษียณที่ต้องผจญกับเงินเฟ้อเป็นระยะเวลายาวนาน ยิ่งบางกองทุนฯ ที่ยังมีทั้ง 2 
ระบบคือ กองทุนบ�าเหน็จในแบบเดิม (Defined Benefit) สมาชิกยิ่งเปรียบเทียบได้ง่าย และจะน�ามาซึ่งการขอยกเลิก 
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพในแบบของ Contribution ดังนั้น การเป็นกรรมการกองทุนฯ จึงต้องเผิชญกับ ทาง 2 แพร่งท่ี  
ถ้าคงสัดส่วนในตราสารทุนสูง ก็จะไม่สามารถผ่านเหตุการณ์ร้ายๆ หรือวิกฤตเศรษฐกิจไปได้ ในขณะที่ถ้าหลบภัยด้วย
วิธีดังกล่าวก็จะท�าให้ผลตอบแทนรวมหลังเกษียณได้เงินไม่เท่ากับ เงินที่ได้รับในแบบเดิม 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปัจจุบันผลตอบแทนตราสารหนี้ได้ปรับตัวเข้าใกล้ 0 ท�าให้กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพฯ ที่เน้น
การลงทุนในตราสารหนี้มีผลตอบแทนต�่ามากกว่าในอดีต ปัญหาได้เวียนวนและเกิดขึ้นใน 2 ทาง ท�าให้ช่วงที่ผมได้มา
เป็นกรรมการฯ ได้ตระหนักถึงแนวทางที่จะท�าให้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ จึงได้ออกแบบกองทุนส�ารอง 
เลีย้งชพีใหม่ เพือ่ใช้สภาพแวดล้อมทีม่อียูแ่ละเปลีย่นแปลงวิธกีารด�าเนนิงานใหม่หมด เพือ่ให้กองทนุนีส้ามารถเป็นทีพ่งึ
ของสมาชกิฯได้อย่างยัง่ยนืและเลีย้งดสูมาชกิฯ ได้อย่างสง่างามหลงัเกษยีณ (เนือ่งจากกฏหมายได้มกีารปรบัปรงุให้สมา
ชิกฯ สามารถคงเงินกองทุนไว้ได้หลังเกษียณและสามารถรับเป็นรายงวดได้ด้วย) ท�าให้สมาชิกฯ ที่ไม่มีความสามรถด้าน
การลงทุนสามารถใช้เงินเป็นรายเดือน เมื่อเลือกรับเป็นรายงวด คล้ายเงินเดือนต่อไปได้เรื่อยๆ 

 การออกแบบกองทุนจึงเปลี่ยนแปลงมาเป็นแบบ แยกนโยบายการลงทุนในแบบ รายนโยบาย (Pure Product) 
ซึ่ง ท�าให้ กองทุนมีได้หลายแผน ขึ้นอยู่กับการเลือกผสมนโยบายแทนที่จะเลือกนโยบายก็เลือกแผน ที่ประกอบไปด้วย
หลายนโยบายประกอบกัน อยากให้ลองนึกภาพนะครับ สมมุติเปรียบเทียบนะครับ การลงทุนกับ การเลือกกาแฟครับ 
เดิมที่ คือมีกาแฟอยู่เพียง 2 แบบให้เลือก ทั้ง 2 แบบ เหมือนกันต่างกันที่ ความเข้มกับความอ่อน แต่ทั้ง 2 ยังคงเป็น
กาแฟชนิด 3 in 1 ที่ สมาชิกเลือก กลายมาเป็น มีขวด กาแฟ น�้าตาล และ นม ตั้งไว้เป็นแท่งและสมาชิกเลือกผสมตาม
รสชาต ิจึงเป็นทีม่าของการออกแบบกองทนุในลกัษณะทีเ่ป็น Pure Product คอื มนีโยบายและให้สมาชิกเลอืกผสมตาม
ความชอบประกอบขึ้นมาเป็นแผนของตัวเอง 

 ความโลภและความกลัว ได้มาเป็นเหตุปัจจัยที่จะท�าให้สมาชิก เลือกแผนลงทุนโดยผสมนโยบาย ตราสารหนี้
และตราสารทุนได้ผิดเวลา เพราะ เมื่อผลตอบแทนทางไหนสูงก็มักจะแห่หรือเลือกลงทุนหนักไปในด้านใดด้ายหนึ่งโดย
ลืมนึกถึงด้านที่มีมีความเสี่ยงประกอบไปด้วย ในแนวทางแล้ว กรรมการฯจึงก�าหนดแผนการลงทุนโดยคงสัดส่วนของ
ตราสารทุนไว้ไม่ให้แผนที่มีความเสี่ยงสูงสุดไม่เกิน 50% ของแต่ละคน ซึ่งในช่วงแรกหรืออีกหลายปี จนกว่าสมาชิกจะมี
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ความเข้าใจและรบัความเสี่ยงอันเกิดจากความผนัผวนได้แล้ว จึงจะมีการขยับการลงทนุในตราสารทุนที่มีแผนเพิ่มขึ้นได้
ไม่เกิน 70% ซึ่งจะยังไม่น่าใช่ช่วงเวลาอันใกล้นี้ 

 แนวความคิดที่จะต้องจัดการออกแบบกองทุนฯ ให้ ได้ผลประโยชน์สม�่าเสมอและมีความเสี่ยงเหมาะสมนั้น ก็
ต้องกลับมาใช้กลยุทธ์ที่ลงไปในรายละเอียดของการที่ต้องได้รับ ผลตอบแทนจากหุ้นและ เงินปันผล พร้อมทั้งจะต้องหา
ทางได้รับผลประโยชน์จากความผันผวนของตลาด การน�ากลยทุธ์ทุกอย่างเพ่ือมาใช่ในกองทุนส�ารองฯ ให้เหมาะสม 
นับว่าเป็นเรื่องท้าทายกรรมการอย่างย่ิงที่จะต้องคอยหาทางแทรกและปรับ กลยทุธ์ต่างๆท่ีนักลงทุนระดับโลกใช้มาให้
เกิดประโยชน์กับ กองทุนฯ

 ดัชนีชีวัด Benchmark ที่ใช้ในการก�าหนดให้ ผู้จัดการกองทุนฯประเภท Active Fund ที่ต้องเอาชนะ จึงถูกเลือก
ให้ต้องน�าเงนิปันผลมาค�านวณรวมด้วย หรอืทีเ่รยีกว่าเป็นดชันปีระเภท Total Return Index นัน่เอง การน�าเอาเงนิปันผล
มาเป็นส่วนในการวัดดัชนีนั้นเป็นส่วนส�าคัญที่สะท้อนพฤติกรรมของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เพราะกองทุนส�ารองฯ เป็น 
กองทุนฯ ที่ไม่ได้จ่ายเงินปันผลออกมา การน�าเอาดัชนีเฉยๆ โดยไม่รวมเงินปันผลจึงไม่น่าจะสะท้อนพฤติกรรมของ
ลักษณะของกองได้ ท�าให้ ผู้จัดการมี แต้มต่อที่จะเอาชนะ Benchmark ได้ง่าย และไม่เป็นธรรมกับสมาชิก

 นอกจากการเลือก Benchmark ที่ต้องมี TRI ประกอบด้วยแล้ว ความแตกต่างระหว่างการเลือกประเภทของ 
กลุ่มหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นดัชนีก็มีผลอย่างยิ่งต่อการด�าเนินกลยทุธ์ในแบบยั่งยืน ซึ่งตัวเลือกมักประกอบไปด้วย กลุ่ม SET 
50 ,SET 100 ,SET ซึ่งมีนัยส�าคัญอย่างยิ่งในการสร้างกลยทุธ์  การก�าหนดกลยทุธ์ที่เน้นหุ้นใหญ่มากเกินไป อาจประสบ
ปัญหาที่ต้องรอ Fund Flow จากต่างประเทศ แต่ได้ประโยชน์ในแง่ความยั่งยืนกรณีที่เกิดวิกฤตใดๆ การมีหุ้นใหญ่และ
แข็งแรงเป็นกลยุทธ์ส�าคัญที่จะท�าให้มูลค่าที่ลดลงของราคาหลักทรัพย์มีโอกาสกลับมาฟื้นตัวได้ก่อน และมีความมั่นคง
ในแง่ของขนาด การก�าหนด จ�านวนและชนดิของหุน้ไม่ม ีผดิถกูชัว่ด ีแต่อยูท่ี ่การปรบัใช้ Benchmark ให้เหมาะกบักลยทุธ์
ที่เรามีเป็นองค์รวมมากกว่า ด้วยแนวคิดที่เราต้องค�านึงถึงการฟื้นตัวอันเกิดจากมูลค่าท่ีแท้จริงของหลักทรัพย์ใดๆ ที่
ประกอบกันขึ้นมาเป็นดัชนีนั้น จึงต้องให้กองทุนเป็นลักษณะที่โตได้กับทุกสถาณการณ์ของตลาด โดยแนวทางกองการ
บินไทยฯจึงได้ใช้ SET100TRI  ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ SET50 และกลุ่มหลักทรพย์ที่มีจ�านวนมากว่า แม้ว่าจะมอง
ว่าการก�าหนดให้ Universe มีขนาดเล็กกว่าตลาดน่าจะเป็นการเสียโอกาส ในการหาหุ้นดีและมีขนาดท่ีไม่อยู่ในองค์
ประกอบของ Benchmark ทีก�าหนดก็ตาม แต่เหรียญบาทมี 2 ด้านเสมอกับการลงทุน การก�าหนด ขนาดที่กว้างเกินไป
ของ Benchmark ก็จะกลายเป็นปัญหาการควบคุมและคุณภาพของตราสารทุนในลักษณะที่เป็นมูลค่าที่แท้จริงไป  การ
ก�าหนดสัดส่วนของจ�านวนตัวหลักทรัพย์ที่ใช้เป็น กลยุทธ์นั้น จะต้องมี กลไกการบริหารฯความเสี่ยงที่ดีรองรับเสมอ 

 โลกใบใหม่ทีว่ธีิการในแบบเดยีว (One approach) ทีเ่คยได้ผลในอดตีกลบัไม่สามารถทีจ่ะหาผลตอบแทนในแบบ
เดิมๆได้ ผลตอบแทนของตราสารหนีไ้ด้กลายมาเป็นยาขมอกีอนัหนึง่ของสมาชกิฯทีห่วงัพ่ึงเงนิเย็น ทีด่จูะไม่เยน็เสยีแล้ว 
การออกแบบกองทนุฯ และใช้กลยทุธ์ แบบพหวุธิกีาร (Multi approach) และการผสมผสานกนัของสนิทรพัย์ในการลงทนุ 
กลายมาเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะต้องออกแบบกองทุนให้เกิดผลตอบแทนเพ่ือเอาชนะเงินเฟ้อและเป็นที่พึ่งที่ 
แท้จริงให้กับสมาชิกได้

ยังมีเรื่องต้องขยายเพื่อคลายข้อสงสัย และเนื้อหาน่าสนใจอีกมาก ขอเล่าต่อฉบับหน้า นะครับ
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“ออมสั้น ออมน้อย ออมไม่เป็น : 
ปัญหาหลักของสังคมสูงวัย”

รศ.ดร.พรอนงค์  บุษราตระกูล
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 คงไม่เป็นท่ีน่าแปลกใจหรอืเป็นประเดน็ใหม่ท่ีจะกล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึง่ 
เช่นเดียวกันกับประเทศอ่ืนๆ ในโลกท่ีก�าลังมีปัญหาเก่ียวกับการเข้าสู่สังคมสูงวัย จริงอยู่การ
แก่ตัวลงเข้าสู่อายุสูงวัยไม่ใช่ว่าจะเป็นปัญหาส�าหรับคนทุกคนและส่งผลต่อทุกสังคมเสมอไป 
เพราะถ้าคนโดยส่วนใหญ่สูงวัยแบบมีคุณภาพ ที่หมายถึงมีความมั่นคงทางสุขภาพ ทางสังคม 
และทางการเงิน การเข้าสู่สังคมสูงวัยคงไม่ใช่ประเด็นร้อนที่ได้รับความสนใจ และจัดได้ว่าเป็น
ปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนในหลายประเทศเช่นในปัจจุบัน 

ส�าหรับโจทย์ใหญ่ที่ส�าคัญของประเทศไทยเราที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่สังคมสูงวัย ได้แก่ 
ความไม่มั่นคงทางการเงิน ในอันที่จะท�าให้มั่นใจได้ว่าผู้สูงวัยไทยจะมีความมั่นคงทางการเงิน
โดยสามารถรักษาระดับของการใช้จ่ายส�าหรับชีวิตหลังเกษียณจากการท�างานได้ ซึ่งปัญหามา
จากหลายสาเหต ุอาท ิความครอบคลมุทีย่งัต�า่ของระบบการออมเพือ่เกษยีณอายขุองกองทนุ
เงินออมแห่งชาตสิ�าหรบัแรงงานนอกระบบ (แรงงานนอกระบบ 18 ล้านคน แต่มีสมาชกิปัจจบุนั
มีเพียง 5 แสนคน) รายได้จากระบบสวัสดิการของรัฐที่ยังน้อยเมื่อเทียบกับค่าครองชีพ (เบี้ย
ชราภาพ 600-1,000 บาทต่อเดือนขึ้นกับอายุ) ไปจนถึงระดับการออมและแผนการลงทุนที่ยัง
ไม่สามารถสร้างความเพยีงพอของรายได้หลงัเกษยีณของแรงงานในระบบไม่ว่าจะเป็นแรงงาน
ภาครัฐ และหรือแรงงานภาคเอกชน (สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉลี่ยของกอง
ทนุส�ารองเลีย้งชพีต�า่กว่าร้อยละ 15 ขณะทีข่องกองทุนบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการอยูท่ีต่�า่กว่า
ร้อยละ 35 โดยทั้งสองกลุ่มยังมีระดับการออมโดยเฉลี่ยเพื่อการเกษียณอายุต�่ากว่าร้อยละ 10 
ของรายได้) 

ถ้าเจาะลึกถึงปัญหาส�าคัญของการออมและการลงทุนของแรงงานในระบบภาคเอกชน
ที่ปัจจุบันอยู่ในรูปแบบสมัครใจในกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพแล้ว โดยต้องมองข้ามปัญหาพื้นฐาน
เกี่ยวกับสัดส่วนการครอบคลุมแรงงานทั้งระบบที่ยังต�่า (ลูกจ้างภาคเอกชนเป็นสมาชิกกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพแค่ประมาณ 2 ล้านคนหรือร้อยละ 20 ของแรงงานทั้งระบบ) เพราะปัญหา 
ดังกล่าวนี้จะลดลงเมื่อกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ (กบช.) ซึ่งเป็นกองทุนภาคบังคับท่ีมี
วตัถปุระสงค์ในการส่งเสรมิให้คนท�างานทัว่ประเทศออมเงินได้มกีารจดัตัง้และด�าเนนิการอย่าง
เรียบร้อยในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้กลับมามองปัญหาของสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพใน
ปัจจุบันจะพบว่าปัญหาของความไม่เพียงพอของรายได้หลังเกษียณเป็นผลมาจากการออมที่
ไม่เหมาะสมที่สามารถสรุปโดยง่ายได้ 3 ค�า คือ ออมสั้น ออมไม่เป็น และออมน้อย ซึ่งทั้ง 3 
สิง่น้ีส่งผลให้ถงึแม้สมาชิกกองทุนส�ารองเล้ียงชพีมวีนิยัในการออมเงนิอย่างสม�า่เสมอ มนีายจ้าง
ที่ค�านึงถึงความมั่นคงของลูกจ้างหลังเกษียณโดยการสมัครใจจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้น
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มา แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความเพียงพอให้เกิดขึ้นได้ซึ่ง
ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง 

ทางแก้จึงต้องมาจากการสร้างให้เกิดความเข้าใจ
และตระหนกัถงึความส�าคัญของปัญหาได้อย่างถูกต้องและ
ตรงประเด็น โดยในเรื่องแรกนั้นทางแก้ของการออมส้ันท่ี
เกดิจากการทีส่มาชิกสามารถน�าเงินออกจากกองทนุส�ารอง
เลี้ยงชีพได้จากการลาออกจากกองทุนฯ ที่อาจเกิดมาจาก 
การลาออกจากงานหรือลาออกจากกองทุน ทางแก้นี้คง
ต้องฝากไปที่การออกแบบของ กบช. ที่เป็นการออมภาค
บังคับ ว่าต้องมีการก�าหนดให้สมาชิกอยู่ในกองทุนนาน
จนถงึวัยเกษยีณจรงิ (สูงวยัมากพอทีจ่ะไม่มรีายได้จากการ
ท�างานแล้ว) เพราะการจะแก้ไขระบบปัจจุบันคงท�าได้ยาก
ส�าหรับทางแก้ของการออมน้อยที่เกิดมาจากการมีอัตรา
การสะสมของลูกจ้างร่วมกับอัตราสมทบของนายจ้างโดย
เฉลีย่ทีย่งัต�า่กว่าร้อยละ 10 ซึง่เป็นอัตราทีไ่ม่สามารถสร้าง
ความเพียงพอ รวมทั้งยังต�่าเม่ือเทียบกับประเทศต่างๆ 
และปัญหาสุดท้ายของการออมไม่เป็นที่มาจากการมี
แผนการลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับการลงทุนระยะยาวที่
สมควรมกีารลงทนุในสนิทรพัย์ทีมี่โอกาสสร้างผลตอบแทน
ที่สูง ถึงแม้จะมีความผันผวนของราคาในระยะสั้นอยู่ เพื่อ
ให้มอีตัราผลตอบแทนจากการออมและลงทนุทีสู่งพอทีจ่ะ
ชดเชยอ�านาจซื้อของเงินที่ลดลงจากเงินเฟ้อได้นั้น มีได้
หลายวิธีที่ให้ผลและมีข้อจ�ากัดที่ต่างกัน

ทีผ่่านมาทางแก้ของปัญหาทัง้ออมน้อยและออมไม่
เป็นส่วนใหญ่มกัให้ความส�าคญัเริม่จากการยกระดบัความ
รู้ทางการเงิน (financial literacy) ให้แก่สมาชิกและหรือผู้
ออมเพื่อเกษียณอายุ ด้วยเชื่อว่าเมื่อผู้ใดมีความรู้ทางการ
เงินที่มากขึ้นจะท�าให้ปัญหาดังกล่าวหมดไป แต่ในข้อเท็จ
จรงิแล้วจะพบว่าความรูท้างการเงิน (โดยเฉพาะในเรือ่งการ
ออมและการลงทนุ) ในระดับทีส่ามารถส่งผลต่อการตดัสนิ
ใจได้ด้วยตนเองของบุคคลต่างๆ ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ยาก
และใช้เวลาในการท�าให้บรรลุผลการหาวิธีการให้ความรู้ท่ี
จะท�าให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพค่อนข้างเป็นไปได้ยาก
มีค่าใช้จ่ายท้ังในเรือ่งของต้นทนุและเวลา ดังนัน้ทางแก้ภาย
ใต้ข้อจ�ากัดนี้จึงควรพิจารณาแยกเป็นแต่ละส่วน ได้แก่
ปัญหาของการออมน้อย ที่ควรต้องแก้ด้วยการสร้างการ
ตระหนักรับรู้ถึงความส�าคัญของการออม พร้อมกับต้อง
ช่วยให้เกดิการต้ังเป้าหมายการออมท่ีเหมาะสมด้วยเคร่ือง
มอืท่ีเข้าใจง่ายและท้ายทีส่ดุควรเป็นการให้ความรูท้ีมุ่ง่เน้น

ไปที่ความรู ้ที่ส่งเสริมให้ผู ้ออมมีความพร้อมและความ
สามารถในการออมที่สูงขึ้น ซึ่งไม่ใช่ความรู้เกี่ยวกับการ
ลงทุนท่ีมคีวามซบัซ้อนท่ีคนท่ัวไปเข้าใจได้ยากแต่เป็นความ
รู้พื้นฐานเรื่องการใช้จ่ายและการบริหารจัดการหน้ีสินจะดี
กว่า

ส่วนปัญหาการออมไม่เป็นท่ีมาจากการเลือก
แผนการลงทุนที่ไม่เหมาะสม ทางแก้ที่ควรจะเป็น คือการ
ส่งเสริมให้มีผู้ให้ค�าแนะน�าการลงทุนมืออาชีพท่ีเป็นอิสระ
และมีคุณภาพด้วยค่าใช้จ่ายท่ีต�่าจะดีกว่าการมุ่งเน้นที่จะ
ให้ความรู้แก่คนมาเรียนและหวังว่าจะน�าความรู้ไปเพื่อ
ตดัสนิใจเองได้ ซึง่ในทางปฏิบัต ิแผนการลงทนุจะมกีารน�า
เสนอโดยบริษัทจัดการการลงทุนให้แก่คณะกรรมการ
ของกองทนุส�ารองเลีย้งชพีพจิารณาคดัเลอืกจะเหน็ได้ว่าผู้
คัดเลือกไม่ใช่ผู้ออมขณะท่ีผู้ออมไม่ได้มีส่วนในการเลือก
และรับฟังข้อเสนอและหรือค�าแนะน�าตั้งแต่แรกท�าให้ผล
ของการมีแผนการลงทุนท่ีดีและเหมาะสมรวมทั้งคลอบ
คลมุความต้องการของสมาชกิยงัอาจมข้ีอจ�ากดัทีส่ามารถ
ปรับปรุงได้

กล่าวโดยสรปุ จะเห็นได้ว่าการให้ความรูท้างการเงนิ
กับผู้ออมเพื่อเกษียณอายุถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่ดี สมควรท�า
อย่างต่อเนือ่งแต่การจะท�าให้เกดิผลในระยะเวลาอนัสัน้นัน้
ยังมีข้อจ�ากัดอยู่ ดังนั้นองค์กรและหรือหน่วยงานใดที่
ต้องการจะแก้ปัญหาและหรือส่งเสริมความเพียงพอให้แก่
สมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ควรจะมุ่งเน้นให้ความ
ส�าคัญกับองค์ความรู ้เฉพาะเรื่อง อาทิ การสร้างการ
ตระหนกัรบัรูถ้งึความส�าคญัของการออม ร่วมกบัการสร้าง
และหรือส่งเสริมให้สมาชิกมีเครื่องมือในการก�าหนด 
เป้าหมายทางการออมเพ่ือเกษียณอายุ (รับรู้ว่าต้องมีเงิน
เท่าไหร่เมื่อเกษียณ) จัดท�าข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก
และหรือเปรียบเทียบแผนการลงทุนที่เหมาะสม โดย
ตวัอย่างของกจิกรรมทีม่ปีระโยชน์ในเรือ่งเหล่านีไ้ด้แก่ การ
เผยแพร่แผนการลงทุนทางเลือกต่างๆ ในรูปแบบท่ีเข้าใจ
ง่ายการจัดท�าแบบประเมินความเหมาะสมของแผนการ
ลงทุน การน�าเทคโนโยลทีางการเงนิเข้ามาให้บรกิารการให้
ค�าแนะน�าการออมเพื่อเกษียณอายุรวมทั้งการมีเครื่องมือ
ทีช่่วยในการก�าหนดเป้าหมายของการออมพร้อมประเมนิ
สถานะความเพียงพอของรายได้หลังเกษียณ (ในที่นี้ข้อ
แนะน�าเว็บไซต์ตัวอย่างได้แก่ retirement_checkup.com) 
เป็นต้น
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เงินแม้มีหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เงินได้มีบทบาท
ส�าคัญในการด�าเนินชีวิตทั้งการหามาได้และการใช้เงินไป
เป็นอย่างมาก  และยิง่ในปัจจบุนันีไ้ด้มกีารพัฒนาทางการ
เงินที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น หากขาดความรู้ทางการเงินท่ี
เหมาะสม ก็อาจจะถูกหลอก หรือเอาเปรียบได้ง่าย ทั้ง
ตลาดการเงินในระบบและนอกระบบ ซึ่งในหลายประเทศ
รวมทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วได้ให้ความส�าคัญในเรื่องนี้
อย่างจริงจัง

ทั้งนี้“ความรู้ทางการเงิน” หรือ Financial Literacy 
ในที่นี้ หมายถึง การตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ ความ
เชีย่วชาญ ความช�านาญ  ทศันคติและพฤติกรรมในลกัษณะ
ที่มีผลให้บุคคลใช้เป็นเครื่งมือในการตัดสินใจทางการเงิน 
ท่ีด ีและในท่ีสดุจะช่วยส่งผลให้บคุคลมสีขุภาพทางการเงนิ 
ที่ดี ซึ่งมีวิธีวัดผล 3 ด้านดว้ยกัน คือความรู้ทางการเงิน 
พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน นิยามนี้
เป็นไปตามความหมายที่องค์การเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้ให้ไว้

ประเทศพัฒนาแล้วท่ีมีการพัฒนาแนวทางการ 
ส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนมีหลายประเทศ 
เช่น อังกฤษ ฮ่องกง แคนาดา นิวซีแลนด์ เป็นต้น ล้วนมี
องค์กรอิสระที่มีหน้าที่ส ่งเสริมความรู ้ทางการเงินแก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในที่นี้ขอยกตัวอย่างของอังกฤษ
หรือสหราชอาณาจักรดังนี้

อังกฤษซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางการเงินของโลก ได้
จัดตั้ง  Money Advice Service (MAS) ขึ้นเป็นองค์กรอิสระ
ตามกฎหมาย Financial Services Act 2010 โดยแยกตัว

ออกจาก Financial Services Authority -FSA (ซึ่งต่อมา
เรียกว่า Financial Conduct Authority (FCA) มาเป็น 
Financial Education Body แล้วมาเป็นองค์กร MAS ใน
ปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กรนี้ก็เพื่อส่งเสริม
ความเข้าใจและความรู้ด้านการเงินให้ประชาชนมีความ
สามารถบริหารจัดการเงินของตนเอง ให้ตระหนักถึงการ
วางแผนทางการเงนิ รู้คณุค่าของเงนิเมือ่ต้องเลือกซือ้สนิค้า
และบรกิาร รวมทัง้ให้ตระหนกัถงึประโยชน์และความเสีย่ง
ของเครือ่งมอืทางการเงนิ รวมท้ังการให้ค�าปรกึษาทางด้าน
การบริหารจัดการหนี้ และท�างานร่วมกับองค์กรอื่นๆ เช่น
สถาบันการเงิน ท้ังนี้การให้บริการดังกล่าวสม�่าเสมอและ
เข้าถึงได้ง่าย

แหล่งเงินทุนท่ีน�ามาใช้ในการบริหารจัดการ MAS 
มาจาก FCA ที่เก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบธุรกิจภาย
ใต้การก�ากับดูแลของ FCA เอง

 ส�าหรับการบริหารจัดการนั้น FCA ซึ่งเป็นผู้ก�ากับ
ดแูล เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการมาด�าเนนิงาน 12 คน จาก
ผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทางการเงนิ โดยคณะกรรมการ
นี้ด�าเนินการอย่างเป็นอิสระจาก FCA มีหน้าที่หลักในการ
ก�าหนดยุทธศาสตร์และการอนุมัติงบประมาณของ MAS

 ผลการด�าเนินงานของ MAS ในระยะที่ผ่านมา มี
ประชาชนให้ความสนใจใช้บริการต่างๆ ทั้งด้านข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ทางการเงิน รวมทั้งการขอรับบริการ
ปรึกษาด้านหนี้สินเป็นจ�านวนมาก เช่นในปี 2556 มีผู้เข้า
มาใช้บริการ 2.1 ล้านคน โดยอง์กรอิสระนี้มีฐานข้อมูล
เปรียบเทียบทางด้านการเงินท่ีครอบคลุมและรวดเร็ว  มี

ความจำาเป็นที่ต้องมีการส่งเสริม
ควำมรู้ทำงกำรเงินแก่ประชำชนให้
เข้าใจ เข้าถึง และรู้เท่าทัน

ทำานอง ดาศรี
ที่ปรึกษำสมำคมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
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ช่องทางการติดต่อที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
จนถงึการเจอกนัตวัต่อตวัเพือ่ให้ค�าปรกึษา นอกจากนัน้ยงั
มีการช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง และมีบริการให้
ความรู้เพื่อช่วยวางแผนชีวิตในอนาคตต้ังแต่มีครอบครัว
จนถึงเกษียณอีกด้วย 

ส�าหรับกรณีของประเทศไทยนั้น การให้ความรู้
ทางการเงินแก่ประชาชนของรัฐ กระทรวงการคลังได้ริเริ่ม
ในปี 2556 โดยได้มอบหมายให้ส�านกังานเศรษฐกจิการคลัง
ด�าเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงการคลังตามเป้าหมายที่ 1 ที่ว่าด้วยแนวทางใน
การลดความเหลื่อมล�้าทางสังคมของระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการการให้ความรู้ทางการ
เงนิเมือ่วันที ่25 พฤษภาคม 2555 และมปีลดักระทรวงการ
คลังเป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการการให้ความรู้ทางการเงินดังกล่าว
มีหน้าท่ีเสนอแนะนโยบายและทิศทางการให้ความรู้แก่
ประชาชน รวมทั้งผู้ประกอบการ และจัดท�าติดตามและ
เร่งรัดการด�าเนินงานตามแผนการให้ความรู ้พื้นฐาน
ทางการเงิน ที่คณะกรรมการได้ก�าหนดเป็นมาตรฐานไว้

การด�าเนนิการดังกล่าวมเีป้าหมายทีจ่ะให้คนไทยมี
ความรู ้ ความสามารถ ในการบริหารการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีวินัยทางการเงิน สร้างความมั่นคง
ทางการเงินแก่ตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ  โดยจัด
ท�าข้อมูลความรู้ทางการเงิน เพ่ือให้ประชาชนและผู้สนใจ
สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งหลักสูตรและ
โครงการที่มีอยู่

แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า โครงการนี้ ไม่มีความต่อ
เนื่อง และได้ยกเลิกไปเมื่อ 30 กันยายน 2556

ในปัจจุบันไทยยงัไม่มอีงค์กรอสิระทีม่าท�าหน้าท่ีให้
ความรูพ้ืน้ฐานทางการเงินแก่ประชาชน จงึไม่มีการก�าหนด
มาตรฐานความรู้พื้นฐานการเงิน แต่ยังมีหลายหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนได้มีบทบาทในการให้
ความรู ้ทางการเงิน อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบัน
การเงินต่างๆ ฯลฯ  แต่มีลักษณะต่างคนต่างท�าเพื่อบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรนั้นๆ 

ดังนั้นจึงไม่แปลกท่ียังมีประชาชนถูกหลอกลวง
ทางการเงินอยู่ ไม่ว่าถูกหลอกลวงเข้าร่วมลงทุนในแชร์
ลกูโซ่ หรอืวธิกีารอืน่ๆ เช่นการหลอกลวงผ่านโทรศพัธ์ การ
สวมรอย และการปลอมแปลงเอกสารแสดงตัวตน เป็นต้น 

สะท้อนให้เหน็ว่าคนไทยทีถ่กูหลอกลวงเหล่านัน้ยงั
ขาดความรูพ้ืน้ฐานทางการเงนิและ/หรอืยงัมคีวามโลภอยู่
มาก ซึ่งจากการรายงานการรับเรื่องร้องเรียนทางการเงิน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปี 2556 ได้ให้ข้อ
สังเกตว่าสาเหตุที่ท�าให้ประชาชนยังถูกหลอกลวงทางการ
เงินดังกล่าว เกิดจากประชานชนยังขาดการรู้เท่าทันและ
ขาดความรู้ความเข้าใจทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ 

นอกจากนั้นผลส�ารวจของ ธปท.ในปี 2556 พบว่า 
คนไทยมมีคะแนนทักษะทางการเงินเฉลี่ย 12.9 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 58.9 ของคะแนนเต็ม และเมื่อเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ยของ 14 ประเทศที่ร่วมโครงการส�ารวจทักษะ
ทางการเงินกับ ประเทศในกลุ่ม OECD ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
13.7 หรอืคดิเป็นร้อยละ 62.3 แล้ว ปรากฏว่าคะแนนเฉลีย่
ของคนไทยต�า่กว่าคะแนนเฉลีย่ 14 ประเทศถงึร้อยละ 3.8

ผลการส�ารวจดังกล่าวสอดคล้องกับผลการส�ารวจ
ความรูท้างการเงนิของประชาชนไทยท่ัวประเทศในปี 2556 
โดยส�านักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งพบว่า 

“คนไทยส่วนใหญ่เกอืบร้อยละ ๗๐ มคีวามรู้ทางการ
เงินอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต�่า โดยส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มอาชีพอิสระรายได้ต�่า เกษตรกร กลุ่มครัวเรือน และ
กลุ่มนักเรียนระดับอุดมศึกษา”

ท้ังนี้ผู ้ส�ารวจได้ให้ความหมายของระดับความรู ้
ทางการเงินด้วยการแบ่งกลุ่มเป้าหมายไว้ 6 กลุ่ม โดยกลุ่ม
ท่ีมคีวามรู้ทางการเงนิตัง้แต่ระดบัต�า่สุด จนถงึระดบัสงูท่ีสดุ
ไว้ดังต่อไปนี้

1. ระดับความรู้ทางการเงินต�่าสุด หมายถึง บุคคลท่ีมี
ปัญหาทางด้านการเงนิ ไม่มกีารออม ไม่มกีารวางแผน
ทางการเงนิ มกีารกูจ้ากแหล่งเงนิทนุทีไ่ม่ใช่สถาบนัการ
เงินมากกว่าร้อยละ 50 ของหนี้สินทั้งหมด ไม่มีการ
ติดตามข่าวสารทางเงิน และไม่สนใจที่จะแก้ปัญหา
ทางการเงินของตนเอง ซึ่งผลการส�ารวจพบว่า
ประชาชนกลุ่มท่ีมีความรู้ทางการเงินต�่าสุดกลุ่มนี้มี
ประมาณร้อยละ 2.86
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2. ระดบัความรูท้างการเงินต�า่ หมายถงึ บคุคลทีม่ปัีญหา
ทางด้านการเงิน ไม่มีการออม ไม่มีการวางแผน
ทางการเงนิ มีการกูจ้ากแหล่งเงินทนุทีไ่ม่ใช่สถาบนัการ
เงินมากกว่าร้อยละ 50 ของหนี้สินทั้งหมดไม่มีการ
ติดตามข่าวสารทางการเงิน แต่สนใจที่จะแก้ไขปัญหา
ทางการเงินของตนเอง ซึ่งผลการส�ารวจพบว่า
ประชาชนกลุ่มที่มีความรู้ทางการเงินต�่านี้มีประมาณ
ร้อยละ 25.69

3. ระดับความรู้ทางการเงินปานกลางค่อนข้างต�่า หมาย
ถึง บุคคลที่ไม่มีปัญหาทางด้านการเงิน (เคยมี) เริ่มมี
การออม มีการวางแผนทางการเงิน มีการกู้จากแหล่ง
เงินทุนที่ไมใ่ช่สถาบันการเงินรอ้ยละ 20 ถงึร้อยละ 50 
ของหนี้สินทั้งหมด มีการติดตามข่าวสารทางการเงิน 
และมกีารลงทนุเบือ้งต้นเม่ือเกดิวกิฤตการทางการเงนิ 
มีความสามารถในการบริหารจัดการได้พอใช้ ซึ่งผล
การส�ารวจพบว่าประชาชนทีม่คีวามรูท้างการเงนิปาน
กลางค่อนข้างต�่ามีถึงร้อยละ 44.19

4. ระดบัความรูท้างการเงนิปานกลางค่อนข้างสงู หมายถงึ 
บคุคลทีไ่ม่มปัีญหาทางด้านการเงนิ (เคยม)ี มกีารออม 
มีการวางแผนทางการเงิน มีการกู้จากแหล่งเงินทุนท่ี
ไม่ใช่สถาบนัการเงนิไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหนีส้นิ
ทั้งหมด มีการติดตามข่าวสารทางการเงิน และมีการ
ลงทุนเบื้องต้นเมื่อเกิดวิกฤตการทางการเงิน มีความ
สามารถในการบริหารจัดการค่อนข้างดี ซึ่งผลการ
ส�ารวจพบว่าประชาชนทีม่คีวามรูท้างการเงนิปานกลาง
ค่อนข้างสูง มีร้อยละ 22.38

5. ระดับความรู้ทางการเงินสูง หมายถึง บุคคลที่ไม่มี
ปัญหาทางด้านการเงิน มีการออมสูง มีการวางแผน
ทางการเงนิ มีการกูจ้ากแหล่งเงินทนุทีไ่ม่ใช่สถาบนัการ
เงินน้อยกว่าร้อยละ 20 ของหน้ีสินทั้งหมด มีการ
ติดตามข่าวสารทางการเงิน และมีการลงทุนและการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนการลงทุน เมื่อเกิดวิกฤต
ทางการเงนิจะได้รบัผลกระทบเพียงเลก็น้อย ซึง่ผลการ
ส�ารวจพบว่าประชาชนที่มีความรู้ทางการเงินสูง มี
เพียงร้อยละ 4.17

6. ระดบัความรู้ทางการเงินสงูทีส่ดุ หมายถงึ บคุคลท่ีไม่มี
ปัญหาทางด้านการเงิน มีการออมสูง มีการวางแผน
ทางการเงนิ มีการกูจ้ากแหล่งเงินทนุทีเ่ป็นสถาบนัการ

เงินท้ังหมด มีการติดตามข่าวสารทางการเงิน และมี
การลงทุนและการวิเคราะห์ความเส่ียงก่อนการลงทุน
ทุกครัง้  เมือ่เกดิวกิฤตทางการเงนิจะไม่ได้รบัผลกระทบ 
ซึง่ผลการส�ารวจพบว่าประชาชนท่ีมคีวามรูท้างการเงนิ
สูงที่สุด มีเพียงร้อยละ 0.71เท่านั้น

ในการแก้ปํญหาเพือ่สงเสรมิความรูท้างการเงนิของ
ไทยนั้น คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปตลาดทุน ในคณะ
กรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภา
ปฏิรูปแห่งชาติ ที่ผู้เขียนเป็นอนุกรรมาธิการในคณะนี้ด้วย 
ได้เห็นความส�าคญัท่ีไทยควรมีองค์กรมาด�าเนินการส่งเสรมิ
ความรู้ข้ันพ้ืนฐานทางการเงินแก่ประชาชนให้มีความต่อ
เนื่อง  โดยคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปตลาดทุน ได้น�าข้อ
เสนอแนะต่างๆจากท่ีปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะ
กรรมการสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงรายงาน
และกรอบความคิดเห็น พร้อมพิจารณาจัดท�าร่างพระราช
บัญญัติเพ่ือน�าสนอต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดินและสภาปฏิรูปแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม โครงการจัดต้ังองค์กรกลางการส่ง
เสริมความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน เพื่อให้
คาวมรู้ทางการเงินมึความเป็นองค์รวมอย่างเป็นระบบ 
ต้องสดุด หยุดชะงักอีกครั้งหนึ่ง เมื่อมีการเปลี่ยนจากสภา
ปฏริปูแห่งชาตเิป็นสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ (สปท.) 
ที่มีคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ และสนช. มีกรรมาธิการ การเศรษฐกิจ การเงิน
และการคลัง ด้วย ซึ่งระยะที่ผ่านมายังไม่มีข่าวออกมาว่า
จะยังคงด�าเนินการเรื่องนี้ต่อไปอีกหรือไม่

ดงันัน้ถงึเวลาแล้วทรัีฐบาลยคุ คสช. ต้องเอาจรงิเอา
จังกับเรื่องนี้ เพื่อคืนความสุขภาพทางการเงินท่ีดีให้แก่
ประชาชน

หรือหากอาศัยกลไกของภาครัฐอาจล่าช้า ภาค
เอกชนควรร่วมมือกันจัดตั้งสถาบันกลางเพ่ือให้คนไทยมี
ความรู้ทางการเงินขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้อย่างน้อยมีความรู้ 
ความเข้าใจ และรู้เท่าทันด้านการเงินท่ีเป็นส่วนส�าคัญใน
การด�ารงชีวิตประจ�าวัน เพื่อเป็นภูมิคุ ้มกันมิให้มีการ 
หลอกลวงทางการเงินในทุกรูปแบบได้
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รอบรั้วสมำคมฯ
การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้จัดประชุม
ใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 เพื่อรองรับรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558 รายงานผลการด�าเนินงานประจ�า
ปี 2559 รับรองรายงานงบดุลประจ�าปี 2559 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2560 เสนอแก้ไขข้อบังคับสมาคม และ
เรื่องการจ�าหน่ายหนี้สูญ ณ ห้องประชุมชั้น 18 การไฟฟ้านครหลวง ส�านักงานใหญ่ เพลินจิต โดยมี ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม 
นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม การประชุมครั้งนี้มีกองทุนสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 หน่วยงานกองทุน

อนึ่ง ก่อนวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ได้มีการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “ เหลียวหน้าแลหลังกองทุนบ�าเหน็จ
บ�านาญแห่งชาติ (กบช.) ” โดยมีผูร่้วมเสวนาดังนี ้คณุนชัชา พรตปกรณ์ รองเลขาธกิาร กลุม่งานบรหิารความเสีย่ง กองทนุ
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ, ดร.มโนชัย สุดจิตร รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารความเส่ียง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร, คุณปาจรย์ี บญุยษัฐิต ิExecutive Vice President ฝ่ายพฒันาธรุกจิ กองทนุส�ารองเลีย้งชพีและกองทนุ
ส่วนบุคคล บลจ. ซไีอเอ็มบ-ีพรนิซเิพลิ จ�ากดั โดยคุณเชดิศักดิ ์สกลุทววีฒัน์ กรรมการและเลขาธกิารสมาคม เป็นผูด้�าเนนิ
รายการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา
สมาคม ครั้งที่ 1/60 โดยมี ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมเข้าร่วมประชุม จ�านวน 28 คน โดยหลังจากการประชุม คณะฯ 
ได้ไปดูงานที่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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จัดอบรมหลักสูตร หลักสูตร “พัฒนาการใหม่ๆ ของกฎหมายกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

และภาระภาษีอากร” รุ่นที่ 6

ตามทีส่มาคมกองทนุส�ารองเลีย้งชพี ได้จดัอบรมโครงการอบรมเสรมิความรูแ้ก่กรรมการและผูป้ฏบิตังิานกองทนุ
หลักสูตร “พัฒนาการใหม่ๆ ของกฎหมายกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและภาระภาษีอากร” รุ่นที่ 6 ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 1 
 โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24  เมื่อวันศุกร์ที่ 10  มีนาคม  2560  ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนี้  โดยมีผู้เข้าอบรม  จ�านวน 42 คน 
จาก 25 หน่วยงานกองทุน โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  และส�านักงานกฎหมาย กรมสรรพากร  ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากร 

รอบรั้วสมำคมฯ
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา
สมาคม ครั้งที่ 2/60 โดยมี ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5  
อาคารปณท. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด แจ้งวัฒนะ มีกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมเข้าร่วมประชุม จ�านวน 13 คน
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ถึงเวลาที่ต้องตรวจสอบ
การบริหารจัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพแล้วหรือยัง

อนุวัฒน์  จงยินดี
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน)

กองทนุส�ารองเลีย้งชพี ถอืเป็นสวสัดกิารทีน่ายจ้างตัง้ใจจะให้ลกูจ้างมเีงนิออมไว้ใช้จ่ายหลงัเกษยีณโดยการสะสม
และสมทบเงินรายเดือนร่วมกัน ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น 
เนื่องจาก

• การจัดรูปแบบกองทุนที่หลากหลายขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการในการลงทุนท่ีแตกต่างกันมาก เช่น  
Target Date Fund ที่จะจัดสรรเงินลงทุนให้เหมาะสมตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปให้กับสมาชิก

• การมี Employee’s Choice ที่สมาชิกสามารถเลือก หรือเปลี่ยนการลงทุนในกองทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้
ตามก�าหนดระยะเวลาที่ต่างกันของแต่ละกองทุนฯ

• อตัราการจ่ายเงนิสะสมของลกูจ้าง และเงนิสมทบของนายจ้างเข้ากองทนุทีแ่ตกต่างกนัตามเงือ่นไขระยะเวลา
การท�างานหรือ ระยะเวลาการเป็นสมาชิกหรือ ตามต�าแหน่งหรือตามอัตราเงินเดือนของลูกจ้าง

• กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของบริษัท/ กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ มีหลายบริษัท อาจมีมากกว่า 1 กอง และมีสมาชิก
จ�านวนมาก เช่น อาจมีทั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานจัดการ และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานบังคับ
บัญชา เป็นต้น

แล้วใครบ้างที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

ผู้มีหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนฯ ประกอบด้วยหน่วยงานหลักๆ ดังนี้:

1. คณะกรรมการกองทนุส�ารองเลีย้งชพีประกอบด้วยผูแ้ทนซึง่ลกูจ้างเลอืกตัง้และผู้แทนซึง่นายจ้างแต่งตัง้มหีน้า
ที่ก�าหนดนโยบาย/สัดส่วนการลงทุน รวมถึงก�ากับดูแลการบริหารกองทุนฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด

2. นายจ้าง บริษัท/กลุ่มบริษัทผู้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ
3. บรษัิทหลกัทรพัย์จดัการกองทนุมหีน้าทีบ่รหิารจดัการเงนิลงทนุให้เป็นไปตามนโยบาย และเงือ่นไขทีต่กลงกนั
4. นายทะเบยีน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุผูมี้หน้าทีด่แูลข้อมลูสมาชกิ และจดัท�ารายงานการบรหิารจดัการ

หลักทรัพย์
5. ผู้รบัฝากทรพัย์สนิ (Custodian) ผู้เกบ็รกัษาทรพัย์สนิ รวมทัง้การรบัมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถกูต้อง ตรวจ

นับทรัพย์สิน ท�าทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และจัดท�ารายงานให้บริษัทจัดการ
ทราบ

6. สมาชิกกองทนุหรอืพนกังานผูจ่้ายเงินสะสมเข้ากองทนุ มหีน้าทีร่กัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของตวัเอง รวมทัง้
ติดตามผลการด�าเนินงานของกองทุนที่ตนเป็นสมาชิกอยู่

7. หน่วยงานตรวจสอบภายในกองทุนฯหรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนฯ ท�าหน้าที่
ตรวจประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในในการบริหารงานของกองทุนฯ
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ความเสี่ยง
คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาประเมินความเสี่ยงของบริษัท/กลุ่มบริษัทซึ่งอาจมีกองทุนฯ หลายประเภท ทั้ง

ที่เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารหนี้+ตราสารทุน หรือ Target Fund Date เป็นต้นอีกท้ังยังมีกองทุนแยกเป็น
พนกังานระดบัจัดการ กบัพนกังานระดบับงัคบับญัชา และแต่ละกองทนุมพีนกังานหลายบรษิทั ซึง่สมาชิกอาจมกีารย้าย
ข้ามกองทุน หรือย้ายข้ามบริษัทได้ รวมถึงการไม่มีหน่วยงานกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพโดยตรง จึงใช้วิธีการมอบหมายงาน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นความเสี่ยงที่อาจท�าให้เกิดความผิดพลาด ท่ีอาจส่งผลกระทบกับผลประโยชน์ท่ีลูกจ้างควร
จะได้รับ หากไม่มีกระบวนการควบคุมและติดตามท่ีดี เช่นการใช้ระบบ IT เข้าช่วย ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นอาจมีผล 
กระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งกว่าลูกจ้างจะทราบอาจจะนานมาก หรืออาจะไม่ทราบเลยก็ได้ ท�าให้ไม่สามารถ
แก้ไขได้อย่างทันท่วงที

ท่านคิดว่าจะเกิดความผิดพลาดได้อย่างไรบ้าง แล้วผลเสียหายจะเป็นอย่างไร
หากผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องด�าเนินการที่ไม่ถูกต้อง/ล่าช้า อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อลูกจ้างได้ เช่น

คณะกรรมการกองทุนฯ
1. นโยบายคงทีไ่ม่เปลีย่นแปลงให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกจิ ณ ขณะนัน้ รวมถงึขาดการตดิตามดแูลการปฏบัิติ

หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 ผลเสียหาย การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนด ผลการด�าเนินงานของกองทุนผิดพลาด ส่งผลให้ผล

ประโยชน์ของสมาชิกไม่ถูกต้องตามที่ควรเป็น

นายจ้าง บริษัท/กลุ่มบริษัทผู้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ
1. ข้อมูลทะเบียนสมาชิกกองทุน (ลูกจ้างของบริษัท)เช่น  อัตราเงินสะสม-สมทบ กองทุนที่เลือก ไม่ถูกต้อง 
 ผลเสียหายการค�านวณเงินสะสม-สมทบรายงวด ยอดรวมเงินสะสม-สมทบไม่ถูกต้อง นั่นหมายถึงจ�านวน

หน่วยลงทุนของสมาชิกอาจสูงหรือต�่ากว่าที่ควรเป็น
2. การส่งเอกสารแจ้งการเปลีย่นแปลงทีม่ผีลกระทบต่อการค�านวณเงนิสะสม-สมทบให้นายทะเบยีนฯ ล่าช้า เช่น 

เอกสารแจ้งเปลี่ยนอัตราสะสม-สมทบ แจ้งเปลี่ยนกองทุน เป็นต้น 
 ผลเสียหายจ�านวนหน่วยลงทุนของสมาชิกอาจสูงหรือต�่ากว่าที่ควรเป็น
3. การส่งเอกสาร/ไฟล์ข้อมูลยอดเงินสะสม-สมทบรายงวดให้นายทะเบียนฯ ล่าช้า 
 ผลเสียหายจ�านวนหน่วยลงทุนของสมาชิกอาจสูงหรือต�่ากว่าที่ควรเป็น
4. การน�าส่งเงินสะสม-สมทบให้นายทะเบียนฯ ล่าช้า 
 ผลเสียหายจ�านวนหน่วยลงทุนของสมาชิกอาจสูงหรือต�่ากว่าที่ควรเป็น และบริษัทอาจต้องเสียค่าปรับให้กับ

นายทะเบียนฯ เนื่องจากน�าส่งเงินล่าช้า เช่น น�าส่งเงินช้ากว่า 3 วันท�าการนับจากวันจ่ายค่าจ้างให้พนักงาน 
เป็นต้น (ขึ้นกับเงื่อนไขที่ตกลงกับนายทะเบียนฯ) 

นายทะเบียน
1. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนสมาชิกกองทุน/ข้อมูลการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการค�านวณเงินสะสม-

สมทบในระบบล่าช้า หรือไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลตามเอกสารที่บริษัท/กลุ่มบริษัทผู้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ 
แจ้ง 

 ผลเสียหาย จ�านวนหน่วยลงทุนของลูกจ้างอาจสูงหรือต�่ากว่าที่ควรเป็น

ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)
1. การรับ-ส่งมอบ และช�าระราคาหลักทรัพย์ล่าช้า ไม่ถูกต้อง ไม่มีการติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน
 ผลเสียหาย ข้อมูลเงินลงทุน และผลประโยชน์ไม่ถูกต้องทันกาล ท�าให้การน�าข้อมูลไปใช้ไม่มีประสิทธิภาพ
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2. การควบคุมภายในการจัดเก็บหลักทรัพย์ไม่เพียงพอ การเข้าถึงหลักทรัพย์ของบุคคลต่างๆ ไม่มีระบบ ไม่
สามารถติดตามได้

 ผลเสยีหายหลกัทรพัย์อาจสญูหาย หรอืข้อมลูทีส่�าคญัถกูเปลีย่นแปลง แก้ไข ท�าให้สมาชกิสญูเสยีผลประโยชน์
ที่ควรได้รับ

จากท่ีกล่าวข้างต้น ท่านคดิว่า ถึงเวลาหรอืยงัทีเ่ราต้องตรวจสอบ กำากบัดแูล และตดิตามการบรหิารจดัการ
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

หากค�าตอบคือ ถึงเวลาแล้ว....... เราขอแนะนำาวิธีการตรวจสอบดังนี้
แนวทางการตรวจสอบการบรหิารจดัการกองทุนสำารองเลีย้งชพีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วย

งานที่ได้รับมอบหมาย

1. การบริหารกองทุน
1.1 นโยบายการลงทุน
 เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจัดการกองทุน สอดคล้องกับนโยบายที่ก�าหนดโดย

คณะกรรมการกองทุนบริษัทหลักทรัพย์ ตรวจสอบโดย
• เปรียบเทียบสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ จากงบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ  

(กช. 1.2) เทียบกับนโยบายการลงทุนจากคณะกรรมการกองทุน เช่นการลงทุนในหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์  
หุ้นสามัญ หน่วยลงทุน และตราสารอื่นๆ 

1.2 ทรัพย์สินกองทุน
 เพือ่ให้มัน่ใจว่าการควบคมุดแูลและจดัเกบ็หลกัทรพัย์โดยผูร้บัฝากทรพัย์สนิ (Custodian) มคีวามถกูต้องและ

ปลอดภัย
• ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของประเภทจ�านวนหลักทรัพย์ที่มีอยู ่จริง ว่าตรงกับบัญชีคุมของ 

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
• ความปลอดภัยในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ มีขั้นตอนในการเก็บรักษา และการเข้าถึง

o ผู้มีหน้าที่ดูแลกองทุนของบริษัท ต้องจัดท�าหนังสือแจ้งชื่อ ต�าแหน่ง ของผู้ที่ต้องการเข้าท�าการตรวจ
นับหลักทรัพย์ ล่วงหน้าไปยัง Custodian เมื่อผู้ที่มีรายชื่อไปถึง ต้องมอบส�าเนาบัตรประชาชนพร้อม
เซ็นส�าเนาถูกต้องไว้เป็นหลักฐานในการเข้าถึงหลักทรัพย์

o สถานที่จัดเก็บมีความปลอดภัย เช่น เก็บในตู้เซฟ
o ผู้ดูแลหลักทรัพย์ของ Custodian ควรจะสังเกตุการณ์การปฏิบัติงานของผู้ที่มาตรวจนับหลักทรัพย์
o มีการตรวจสอบความถูกต้องหลักทรัพย์ก่อนน�าเข้าจัดเก็บในตู้เซฟ

2. การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนสมาชิกกองทุนส�ารองเล้ียงชีพของบริษัท/กลุ่มบริษัทท่ีมีกองทุนฯ 2 กองขึ้นไป เช่นกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานจัดการ และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานบังคับบัญชา

1. การตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ
2. การตรวจสอบจากเอกสาร/รายงาน ส�าหรับบริษัทที่ไม่มีการน�าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ข้อมูลทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ
2.1 การตรวจสอบความผิดปกตขิองข้อมลู โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครือ่งมอืช่วยในการตรวจ

สอบสำาหรับบริษัทที่นำาระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนสมาชิก
กองทุนฯ โดยขอยกตัวอย่าง ดังนี้

 บริษัทน�าระบบสารสนเทศมาช่วยในเรื่องต่อไปนี้
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1. การเก็บข้อมูลทะเบียนสมาชิกแต่ละกองทุนฯ
2. การส่งไฟล์ข้อมูลยอดเงินสะสม-สมทบประจ�าเดือนรายคน หรือเมื่อมีการโยกย้าย/ลาออกให้ 

นายทะเบียนฯ
3. การโอนเงินให้ธนาคาร
4. การรับไฟล์ข้อมูลหน่วยลงทุน ยอดเงินสะสม-สมทบรายคนตั้งแต่แรกเข้าจนถึงปัจจุบันจาก 

นายทะเบียนฯ
5. การตรวจสอบความถูกต้อง/สอดคล้องกันระหว่างข้อมูลยอดเงินสะสม-สมทบตั้งแต่แรกเข้าจนถึง

ปัจจุบันในระบบสารสนเทศของบริษัท และข้อมูลจากนายทะเบียนฯ

 หน่วยงานใดบ้างที่ได้รับมอบหมายให้ดำาเนินการเก่ียวกับกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ในที่นี้มี  
4 หน่วยงาน ได้แก่ 
1. หน่วยงาน HR : สร้าง/แก้ไข/ยกเลิกข้อมูลทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ เมื่อมีการจ้างงาน โยกย้ายข้าม

บรษิทัแต่อยูใ่นกองทนุฯประเภทพนกังานบงัคับบญัชาแบบเดมิ หรอืโยกย้ายพนกังานจากกองทนุฯ
พนักงานบังคับบัญชาไปเป็นพนักงานจัดการ ลาออก ส่งเอกสารแจ้งนายทะเบียนฯ ภายในระยะ
เวลาที่ก�าหนด และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลยอดเงินสะสม-สมทบตั้งแต่แรกเข้าจนถึง
ปัจจุบันที่ได้รับกลับมาจากนายทะเบียนฯ

2. หน่วยงาน Payroll: ประมวลผลเงินเดือน และยอดเงินสะสม-สมทบประจ�าเดือน และส่งไฟล์ให้
ธนาคารภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

3. หน่วยงาน Payment: โอนเงินสะสม-สมทบทั้งหมดเข้าบัญชีธนาคารภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบความถูกต้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งก่อนการประชุมสมาชิก

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทมีกระบวนการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนสมาชิกกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ดังนี้
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การตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ประเด็นตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

1. ข้อมูลทะเบียนสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของพนักงาน ได้แก่ ชื่อสมาชิก ชื่อกองทุน ชื่อบริษัท นโยบายการ
ลงทุนอัตราเงินสะสมตามอายุงาน และยอดเงินสะสม-สมทบตั้งต้นในระบบ 

1.1 ข้อมูลทะเบียนสมาชิกกองทุนฯที่
บริษัทเก็บเป็น Master Profile 

ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนสมาชิกกองทุนฯว่ามีความถูกต้อง เช่น 
• อัตราเงินสะสม-สมทบสอดคล้องกับอายุงานของพนักงาน
• นโยบายการลงทุนของพนักงานสอดคล้องกับระดับพนักงาน 

1.2 ข้อมูลยอดเงินสะสม-สมทบตั้งต้น
ในระบบของพนกังานทีย่า้ยเขา้มา
ใหม่ในบริษัท

ตรวจสอบข้อมูลยอดเงินสะสม-สมทบต้ังต้นของพนักงานที่ย้ายเข้ามา
ใหมใ่นบรษิทัเปรยีบเทยีบกบัเอกสารทีเ่ปน็หลกัฐานการโอนยา้ยยอดเงนิ
สะสม-สมทบจากกองทุนเก่า

2. ข้อมูลทะเบียนสมาชิกกองทุนฯในระบบสารสนเทศของบริษัท ถูกต้องสอดคล้องกับข้อมูลผลการค�านวณหน่วย
ลงทุน ยอดเงินสะสม-สมทบตั้งแต่แรกเข้าจนถึงปัจจุบันที่ได้รับจากนายทะเบียนฯ

2.1 น�าส่งเอกสารแจ้งนายทะเบียนฯ 
สมาชิกเข้าใหม่ ย้ายกอง หรือลา
ออก: น�าส่งครบถ้วน/น�าส่งทันทัน
ภายในระยะตามรอบเดือนที่นาย
ทะเบียนฯ ก�าหนด

กรณีนายทะเบียนฯมีรายงานช่วยตรวจสอบข้อมูลผิดปกติประจ�างวด
สามารถใช้รายงานช่วยตรวจสอบได้โดยตรง
กรณีนายทะเบียนฯไม่มีรายงานช่วยตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้จาก 
• ไฟล์ข้อมูลท่ีรับ-ส่งกันระหว่างบริษัทและนายทะเบียนฯ โดยเปรียบ

เทียบระหว่างข้อมูลทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ ท่ีบริษัทส่งให้นาย 
ทะเบียนฯ กับข้อมูลท่ีนายทะเบียนฯ ประมวลผลแล้วส่งกลับมาให้ 
หากชื่อกองทุน ชื่อบริษัท นโยบายการลงทุนไม่สอดคล้องกันแสดง
วา่ อาจเกดิความล่าชา้ในการส่งเอกสารแจ้งนายทะเบยีนฯ ในงวดนัน้

• รายงานทีใ่ชใ้นการมอนเิตอรค์วามผดิปกตขิองขอ้มลู โดยการพฒันา
รายงานเพ่ือเปรียบเทียบยอดเงินสะสม-สมทบตั้งแต่แรกเข้าถึง
ปจัจบุนัทีบ่รษิทัประมวลผลเกบ็ไว้ในระบบ กบัยอดเงนิสะสม-สมทบ
ตั้งแต่แรกเข้าจนถึงปัจจุบันที่นายทะเบียนฯ ประมวลผลแล้วส่งกลับ
มาให้ในงวดเดียวกัน

2.2 น�าส่งข้อมูล (เอกสาร/ไฟล์) ยอด
เงินสะสม-สมทบประจ�าเดือน
ภายในระยะเวลาตามรอบเดือนที่
นายทะเบียนฯ ก�าหนด

ตรวจสอบเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลยอดเงินสะสม-สมทบตั้งแต่แรกเข้า
จนถึงปัจจุบันของข้อมูลทะเบียนสมาชิกในงวดล่าสุด กับข้อมูลยอดเงิน
สะสม-สมทบตั้งแต่แรกเข้าจนถึงปัจจุบันของข้อมูลทะเบียนสมาชิกใน
งวดก่อนหน้า หากพบว่ายอดเงินไม่เพิ่มขึ้น อาจเกิดจาก 2 สาเหตุ ได้แก่
• บริษัทส่งข้อมูล(เอกสาร/ไฟล์)ยอดเงินสะสม-สมทบประจ�าเดือนให้

นายทะเบียนฯ ไม่ทันภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
• บริษัทโอนยอดเงินสะสม-สมทบเข้าบัญชีให้นายทะเบียนฯ ไม่ทัน

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
ซึ่งต้องมีการสอบถามสาเหตุที่แท้จริงจากนายทะเบียนฯ ต่อไป

2.3 โอนยอดเงินสะสม-สมทบเข้า
บัญชีให้นายทะเบียนฯ ภายใน
ระยะเวลาตามรอบเดือนที่นาย 
ทะเบียนฯก�าหนด

2.2 การตรวจสอบจากเอกสาร/รายงาน สำาหรับบริษัทท่ีไม่มีการนำาระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการข้อมูลทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ 

 บริษัทฯ ต้องตรวจสอบเช่นเดียวกับกรณีมีการน�าระบบสารสนเทศมาใช้ แต่วิธีการตรวจสอบจะเปลี่ยน
จากการตรวจสอบจากความผดิปกตขิองข้อมลูทีม่ใีนระบบฯ ของบรษิทัเปรยีบเทยีบกบัข้อมลูในรายงาน/
ไฟล์ที่ได้รับจากนายทะเบียนฯ ตามที่กล่าวในข้อ 2.1 เป็นการตรวจสอบจากเอกสาร/รายงาน
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ต้องรอหน่วยงานตรวจสอบภายในมาตรวจสอบ หรอืหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องตรวจสอบ และหรอืสมาชกิเป็น
ผู้ดูรายงาน NAV อย่างสมำ่าเสมอ

หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการท�างานในแต่ละขั้นตอน ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง (มี Check List 
ในการปฏิบัติงาน) และมีการสอบทานความถูกต้องในการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา (1st Line of Defense) ซึ่งจาก
ตัวอย่างในข้อ 2.1 หน่วยงานตั้งแต่ 1-3ต้องด�าเนินการ ดังนี้

หน่วยงาน HR : 

• บันทึกข้อมูลทะเบียนสมาชิกส�าหรับลูกจ้างท่ีเข้างานใหม่ โยกย้าย ลาออก ปรับระดับ (กรณีปรับระดับแล้ว
ย้ายกองทุน) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

• ส่งเอกสารแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้นายทะเบียนฯ ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 

• ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูยอดเงนิสะสม-สมทบตัง้แต่แรกเข้าจนถงึปัจจบุนัของบรษิทัเปรยีบเทยีบกบั
ข้อมลู/รายงานทีไ่ด้รบัจากนายทะเบยีนฯ หากพบว่ามีความแตกต่างกนัต้องหาสาเหต ุและแจ้งผูเ้กีย่วข้องเพือ่
ด�าเนินการแก้ไข 

หน่วยงาน Payroll :

• ประมวลผลเงินเดือน และส่งข้อมูลยอดเงินสะสม-สมทบประจ�าเดือนให้นายทะเบียนฯ ภายในระยะเวลาท่ี
ก�าหนด

หน่วยงาน Payment :

• ประสานงานกับหน่วยงาน Payroll เพื่อตรวจสอบว่า ผลรวมของยอดเงินสะสม-สมทบประจ�าเดือนจากการ
ประมวลผลเงินเดือนถูกต้องตรงกับยอดเงินที่จะโอน

• โอนเงินสะสม-สมทบเข้าบัญชีธนาคารภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

การบริหารจัดการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ มีความซับซ้อนมีผู้มีหน้าท่ีเก่ียวข้องจำานวนมาก เม่ือเกิดความ
ผดิพลาด จะมผีลเสยีหายต่อสมาชกิกองทนุ ดังน้ันเพือ่ลดความเสีย่งและลดโอกาสทีจ่ะเกดิความผดิพลาดบรษิทั
จำาเป็นทีจ่ะต้องกำาหนดขัน้ตอนในการดำาเนนิการและผูร้บัผดิชอบในแต่ละขัน้ตอนอย่างชดัเจน รวมถึงมกีารตรวจ
สอบกำากบัดแูล และตดิตามการบรหิารจดัการกองทนุสำารองเลีย้งชีพ ซึง่จะเป็นการป้องกนัความเสียหายจากผล
ประโยชน์ไม่ถูกต้องที่อาจเกิดขึ้นต่อสมาชิกกองทุน ....
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับกรอบการดําเนินการ
ทางการคลังและงบประมาณของรัฐ  การกําหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ  การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง  และการบริหารหนี้สาธารณะ 

มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจาก 
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด  รวมทั้งกลไกในการส่งเสริม 
ให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้าน  หรือชี้เบาะแส  โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

หมวด  ๖ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ 

 
 

มาตรา ๖๔ บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นแนวทางให้รัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบาย
ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น
พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว   

การจัดทํา  การกําหนดเป้าหมาย  ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย  และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  ทั้งนี้  กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับ
การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย   

ยุทธศาสตร์ชาติ  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๖๖ รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาค 

ในการปฏิบัติต่อกัน  และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน  ให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ  
และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยในต่างประเทศ   

มาตรา ๖๗ รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น 
ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือ 

มาช้านาน  รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท
เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา  และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทําลาย
พระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด  และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดําเนินมาตรการ 
หรือกลไกดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๖๘ รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ  
เป็นธรรม  และไม่เลือกปฏิบัติ  และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก  รวดเร็ว   
และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร 

นโยบายของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ทีม่าจาก ราชกิจจานเุบกษา ตราไว้ ณ วนัที ่๖ เมษายน ๒๕๖๐  เป็นปีที ่๒ ในรชัการปัจจบุนั เล่มที ่๑๓๔ ตอนที ่๔๐ ก
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

รัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม  ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
โดยเคร่งครัด  ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงําใด ๆ 

รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จําเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส 
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให้ 

มาตรา ๖๙ รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี   
และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ  ให้เกิดความรู้  การพัฒนา  และนวัตกรรม  เพื่อความเข้มแข็งของสังคม
และเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ 

มาตรา ๗๐ รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ  ให้มีสิทธิดํารงชีวิต
ในสังคมตามวัฒนธรรม  ประเพณี  และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข  ไม่ถูกรบกวน  
ทั้งนี้  เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือเป็นอันตราย 
ต่อความมั่นคงของรัฐ  หรือสุขภาพอนามัย 

มาตรา ๗๑ รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สําคัญ
ของสังคม  จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม  ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง  รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี  มีคุณภาพและความสามารถสูงข้ึน 
รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ยากไร้  และผู้ด้อยโอกาส   

ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง 
หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  รวมตลอดท้ังให้การบําบัด  ฟื้นฟูและเยยีวยาผู้ถูกกระทําการดังกล่าว 

ในการจัดสรรงบประมาณ  รัฐพึงคํานึงถึงความจําเป็นและความต้องการท่ีแตกต่างกันของเพศ  วัย  
และสภาพของบุคคล  ทั้งนี้  เพื่อความเป็นธรรม 

มาตรา ๗๒ รัฐพึงดําเนินการเกี่ยวกับที่ดิน  ทรัพยากรน้ํา  และพลังงาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดิน 

ตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(๒) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ  

รวมตลอดท้ังพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่   
(๓) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ทํากินได้อย่างทั่วถึง

และเป็นธรรม 
(๔)  จัดให้มีทรัพยากรน้ําที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน  รวมทั้ง

การประกอบเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการอื่น 
(๕)  ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า  รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุน 

ให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างย่ังยืน 

ทีม่าจาก ราชกิจจานเุบกษา ตราไว้ ณ วนัที ่๖ เมษายน ๒๕๖๐  เป็นปีที ่๒ ในรชัการปัจจบุนั เล่มที ่๑๓๔ ตอนที ่๔๐ ก
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

รัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม  ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
โดยเคร่งครัด  ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงําใด ๆ 

รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จําเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส 
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให้ 

มาตรา ๖๙ รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี   
และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ  ให้เกิดความรู้  การพัฒนา  และนวัตกรรม  เพื่อความเข้มแข็งของสังคม
และเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ 

มาตรา ๗๐ รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ  ให้มีสิทธิดํารงชีวิต
ในสังคมตามวัฒนธรรม  ประเพณี  และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข  ไม่ถูกรบกวน  
ทั้งน้ี  เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือเป็นอันตราย 
ต่อความมั่นคงของรัฐ  หรือสุขภาพอนามัย 

มาตรา ๗๑ รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่สําคัญ
ของสังคม  จัดใหป้ระชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม  ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง  รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี  มีคุณภาพและความสามารถสูงข้ึน 
รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ยากไร้  และผู้ด้อยโอกาส   

ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง 
หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  รวมตลอดท้ังให้การบําบัด  ฟื้นฟูและเยยีวยาผู้ถูกกระทําการดังกล่าว 

ในการจัดสรรงบประมาณ  รัฐพึงคํานึงถึงความจําเป็นและความต้องการท่ีแตกต่างกันของเพศ  วัย  
และสภาพของบุคคล  ทั้งนี้  เพื่อความเป็นธรรม 

มาตรา ๗๒ รัฐพึงดําเนินการเกี่ยวกับที่ดิน  ทรัพยากรน้ํา  และพลังงาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดิน 

ตามหลกัการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(๒) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ  

รวมตลอดท้ังพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่   
(๓) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ทํากินได้อย่างทั่วถึง

และเป็นธรรม 
(๔)  จัดให้มีทรัพยากรน้ําที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน  รวมทั้ง

การประกอบเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการอื่น 
(๕)  ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า  รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุน 

ให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างย่ังยืน 

หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๗๓ รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง  มีความปลอดภัย  โดยใช้ต้นทุนต่ํา   
และสามารถแข่งขันในตลาดได้  และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ทํากินโดยการปฏิรูปที่ดิน 
หรือวิธีอื่นใด   

มาตรา ๗๔ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทํางานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพ
และวัยและให้มีงานทํา  และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน  
ได้รับรายได้  สวัสดิการ  การประกันสังคม  และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การดํารงชีพ  และพึงจัดให้มี
หรือส่งเสริมการออมเพ่ือการดํารงชีพเมื่อพ้นวัยทํางาน 

รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการ 
มาตรา ๗๕ รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง  เป็นธรรม  และย่ังยืน  สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม  และพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ 

รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน  เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็น 
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ  การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  การจัดให้มีสาธารณูปโภค  
หรือการจัดทําบริการสาธารณะ 

รัฐพึงส่งเสริม  สนับสนุน  คุ้มครอง  และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ  
และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน 

ในการพัฒนาประเทศ  รัฐพึงคํานึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ
และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน  ประกอบกัน   

มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
ส่วนท้องถ่ิน  และงานของรัฐอย่างอื่น  ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน  การจัดทําบริการสาธารณะ  
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  รวมตลอดทั้งพัฒนา
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว  
ไม่เลือกปฏิบัติ  และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

รัฐพึงดําเนินการให้มีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ  ให้เป็นไป 
ตามระบบคุณธรรม  โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อํานาจ  หรือกระทําการ
โดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่  หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณา
ความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
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หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรม
สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็น  และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย 
ที่หมดความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์  หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
โดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน  และดําเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ   
ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ  รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง  วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น 
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน  และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน  
เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว  รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด
โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องประกอบด้วย  เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทต่าง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไป 

รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเป็น  พึงกําหนดหลักเกณฑ์
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ  ที่บัญญัติไว้ 
ในกฎหมายให้ชัดเจน  และพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง   

มาตรา ๗๘ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ด้านต่าง ๆ  การจัดทําบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมตลอดท้ังการตัดสินใจทางการเมือง  และการอื่นใด 
บรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน 

หมวด  ๗   
รัฐสภา 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๗๙ รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน  ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้ 
มาตรา ๘๐ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา  ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธาน

รัฐสภา 
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