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ข้อมูล กบข. โดยสังเขป
ชื่อองค์กร
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)

ประเภทธุรกิจ

กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

ช่องทางการติดต่อ
ส�ำนักงาน กบข. 990 ถนนพระราม 4
			 แขวงสีลม เขตบางรัก
			 กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2636-1000
โทรสาร

0-2636-0603-4

881,002

ล้านบาท

Contact Center 1179

รอบระยะเวลาบัญชี

Website www.gpf.or.th
E-mail

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

member@gpf.or.th

1 มกราคม

ผู้สอบบัญชี

ถึง

31 ธันวาคม

GPF Community

นายทะเบียนสมาชิก
Line
My GPF
@GPFcommunity Application

Facebook
กองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ (กบข.)

• บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริษัทย่อย/กองทุน

• บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
- งานทะเบียนสมาชิก

• บริษทั จีพเี อฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
- บริหารอสังหาริมทรัพย์

• บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ�ำกัด
- ที่ปรึกษาการลงทุน

• กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1 - อาคารอับดุลราฮิม
- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ข้ อ มู ล องค์ ก ร กบข.

วิสัยทัศน์

ภารกิจ

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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“ สถาบันหลัก ที่สมาชิก ไว้วางใจ
ในการบริหารเงินออม
เพื่ อ การเกษียณอายุราชการ
อย่ า งมีค วามสุข”
1. เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญและให้ประโยชน์		
ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ
2. เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
3. เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก

ค่านิยมร่วม

PA S I T

PROFESSIONAL

TEAM SPIRIT

การมีความรูแ้ ละ
ความช�ำนาญในวิชาชีพ
ผลิตงานได้อย่าง
มีคุณภาพ ตามเวลา
ที่ก�ำหนด พร้อมทั้ง
ตั้งใจปรับปรุงและ
พัฒนาผลงานให้
อยู่ในระดับสูง
อยู่ตลอดเวลา

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันในองค์กร
มีการท�ำงานและ
ตัดสินใจภายใต้
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายเดียวกัน
ร่วมกัน

ความเป็นมืออาชีพ

ท�ำงานเป็นทีม

ACHIEVEMENT

มุ่งผลส�ำเร็จ
มุง่ มัน่ ท�ำงานในความ
รับผิดชอบให้สำ� เร็จ
ได้ตามเป้าหมายและ
แผนงานที่ก�ำหนด

INTEGRITY

คุณธรรมและจริยธรรม

SERVICE MINDED

จิตบริการ
ให้บริการอย่างเข้าใจความ
ต้องการทีแ่ ท้จริงของลูกค้า
ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
โดยมุ่งสร้างและรักษาความ
สัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว

ปฏิบตั งิ านตามหลักกฎหมาย
และกฎระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กร ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมและศีลธรรมอันดี
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
สมาชิกเป็นหลัก
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สถิติส�ำคัญ กบข.
ด้านสมาชิก
		
สมาชิกทั้งหมด ณ สิ้นปี *
สมาชิก UNDO
สมาชิกพ้นสภาพ
สมาชิกเข้าใหม่
สมาชิกออมเพิ่ม
สมาชิกออมต่อ
สมาชิกเลือกแผนลงทุน
• แผนผสมหุ้นทวี
• แผนหลัก ***
• แผนตราสารหนี้
• แผนตลาดเงิน
• แผนสมดุลตามอายุ 60
• แผนสมดุลตามอายุ 65
• แผนสมดุลตามอายุ 70

หน่วย : ราย

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

1,056,825
1**
36,244
64,109
42,703
3,955
32,615
10,082
663
387
292
19,681
698
812

1,028,961
7**
37,603
69,294
35,081
3,393
22,653
7,831
396
252
122
13,171
406
475

997,277
34**
39,160
59,985
29,731
2,919
16,880
6,099
292
253
102
9,547
291
296

หมายเหตุ : * สมาชิกทั้งหมด ณ สิ้นปี นับเฉพาะสมาชิกที่ยังไม่พ้นสมาชิกภาพจากกองทุนเท่านั้น				
** สมาชิกที่แสดงความประสงค์ใช้สิทธิตาม มาตรา 4 (1) กลุ่มอนุมัติเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง และสมาชิกที่แสดงความประสงค์ใช้สิทธิ
		 ตามมาตรา 5 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ�ำเหน็จบ�ำนาญตามพระราชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
		 พ.ศ. 2557
*** นับเฉพาะสมาชิกที่เคยเลือกแผนอื่น แล้วกลับมาเลือกแผนหลักเท่านั้น				

ด้านกองทุน
		
สินทรัพย์สุทธิ
• ส่วนของสมาชิก
• ส่วนของเงินสำ�รอง
ผลประโยชน์สุทธิ
• ส่วนของสมาชิก
• ส่วนของเงินสำ�รอง
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

881,002
382,023
498,979
15,657
900
14,757
0.14

834,067
382,249
451,818
37,088
23,546
13,542
0.17

769,764
360,330
409,434
30,495
17,844
12,651
0.18

ข้ อ มู ล องค์ ก ร กบข.

ด้านลงทุน

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

ผลตอบแทนของแต่ละแผนการลงทุน ณ สิ้นปี 2561
หน่วย : ร้อยละ

ณ 31 ธ.ค. 2561
1 ปี

3 ปี

5 ปี

0.20

3.88

4.35

แผนหลัก

0.23

3.87

4.35

แผนผสมหุ้นทวี

-0.64

4.59

4.93

แผนตราสารหนี้

1.25

1.99

3.04

แผนตลาดเงิน

1.42

1.48

1.77

กองสมาชิก

แผนตราสารทุนไทย

แผนการลงทุนใหม่ เริ่มเมื่อ 15 ธ.ค. 2561

กองส�ำรอง

3.16

3.22

3.36

รวม

1.84

3.56

3.96
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สารจากประธานกรรมการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

ข้ อ มู ล องค์ ก ร กบข.

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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เรียน ท่านสมาชิก

ผลตอบแทนเฉลี่ย
ย้อนหลัง 3 ปี เท่ากับ

ร้อยละ 3.88

ผลตอบแทนเฉลี่ย
ย้อนหลัง 5 ปี เท่ากับ

ร้อยละ 4.35

ผลตอบแทน
ตั้งแต่ตงั้ กองทุน
เท่ากับร้อยละ

6.30

การสานต่องานบริหารกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) ให้เจริญ
ก้าวหน้าตามหลักการบริหารเงินออมระยะยาวเพื่อความมั่นคงในวัยเกษียณของ
สมาชิกสามารถด�ำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งกองทุน แม้ในบางปี
อาจต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนที่มีความผันผวนสูง แต่ กบข.
สามารถท�ำผลตอบแทนระยะยาวได้ตามเป้าหมาย โดยได้ผลตอบแทนเฉลีย่ ย้อนหลัง
3 ปี เท่ากับร้อยละ 3.88 ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี เท่ากับร้อยละ 4.35 และ
ผลตอบแทนตั้งแต่ตั้งกองทุนเท่ากับร้อยละ 6.30 ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อและ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
นอกจากงานบริ ห ารกองทุ น แล้ ว คณะกรรมการยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
การยกระดับการบริหารงาน กบข. เข้าสู่ยุคดิจิทัล เพิ่มความใกล้ชิดและอยู่
เคียงข้างสมาชิกในทุกช่วงเวลา โดยมอบบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงผ่าน
Mobile Application ท�ำให้สมาชิกสามารถขอรับใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์
(e-Statement) ตรวจสอบยอดเงิ น ในบั ญ ชี ก ารออมของสมาชิ ก แต่ ล ะคน
เปลี่ยนแผนการลงทุน และสามารถขอรับค�ำปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงิน
จากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งสามารถใช้สวัสดิการต่าง ๆ ที่ กบข. สรรหามาให้เป็นพิเศษ
เฉพาะสมาชิก เพื่อลดค่าใช้จ่าย สร้างความสุข และเสริมความมั่นคงในชีวิต
ในปี 2561 คณะกรรมการก�ำกับดูแลให้ กบข. ปรับปรุงกระบวนการบริหารงาน
ในทุกด้าน เข้าสู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบตามนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการลงทุน การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบ และระบบงานสมาชิก รวมทั้งมอบหมายให้ กบข. เข้าร่วมโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
เพือ่ ให้มกี ระบวนการป้องกันการทุจริตทีส่ มบูรณ์และยกมาตรฐานงานธรรมาภิบาล
ขององค์กรอีกด้วย
ในนามของคณะกรรมการ ขอยืนยันว่า กรรมการทุกคนตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารเงินออมของสมาชิก คณะกรรมการ
จะมุ่งมั่นก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของ กบข. เป็นไปอย่างรอบคอบ โปร่งใส
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีโดยปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก

(นายประสงค์ พูนธเนศ)
ประธานกรรมการ
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รายงานจากเลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
เรียน ท่านสมาชิก
ปี 2561 คือปีแห่งการผลักดันภารกิจ กบข. ตามแผนยุทธศาสตร์
Member Centric: สมาชิกคือศูนย์กลาง โดยงานส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่การวาง
รากฐานเพื่อการเปลี่ยน กบข. สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Digital
Transformation) เพือ่ ยกระดับการให้บริการทีร่ วดเร็ว และอ�ำนวยความสะดวก
สมาชิกได้มากยิ่งขึ้น
การเปิดให้บริการแอป กบข. ยุคใหม่ My GPF
Application เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม
นับเป็นก้าวส�ำคัญของการเปลี่ยนสู่บริการดิจิทัล
ด้วยการออกแบบและพัฒนาแอปขึ้นใหม่ทั้งหมด
เพือ่ ให้บริการสมาชิกแบบเบ็ดเสร็จทุกขัน้ ตอนผ่าน
สมาร์ทโฟน (End-to-End Service on Mobile)
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่ข้อมูลเงินออมในบัญชี กบข.
ของตนเอง เพือ่ ติดตามความเคลือ่ นไหวของยอดเงิน
รวมถึงการสัง่ เปลีย่ นแปลงอัตราการออมและเลือก
แผนการลงทุนจากในเมนู ‘บัญชีของฉัน’ หรือการใช้
สิทธิพิเศษและสิทธิโครงการสวัสดิการ โดยการ
กดรับสิทธิจากแอปได้เลย เป็นต้น ซึ่งนับตั้งแต่
ทีเ่ ปิดให้บริการก็มสี มาชิกให้ความสนใจดาวน์โหลด
และลงทะเบียนเข้าใช้งานเป็นจ�ำนวนมาก
นอกจากนี้ กบข. ยั ง ได้ ริ เริ่ ม จั ด ตั้ ง GPF
Community ขึน้ เพือ่ เป็นช่องทางบริการและให้
กบข. ได้สื่อสารกับสมาชิกอย่างใกล้ชิดผ่านสื่อ
โซเชียลและ My GPF Application ด้วยชุดข้อมูล
เผยแพร่ที่จัดท�ำขึ้นใหม่ทั้งหมด โดยเน้นสาระ
ที่สมาชิกสนใจอยากรู้ ทั้งในเรื่องสิทธิประโยชน์

การออมตามกฎหมาย สถานะการลงทุ น และ
ผลตอบแทน รวมถึงข้อมูลส่งเสริมความรู้การออม
เพือ่ การเกษียณและความรูท้ างการเงินต่าง ๆ ทีป่ รับ
วิธกี ารออกแบบจัดท�ำให้นา่ สนใจ ทันสมัย และเข้าใจ
ได้ง่ายกว่าเดิมผ่าน GPF Community ทั้ง 3
ช่องทาง คือ Facebook, Line และ My GPF
Application ปั จ จุ บั น GPF Community
ได้ รั บ ความนิ ย มจากสมาชิ ก และถู ก ยกระดั บ สู ่
การเป็นเครือข่ายสังคมการออมที่สมาชิกสามารถ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละความคิ ด เห็ น
ซึ่ ง กั น และกั น รวมถึ ง สามารถเชื่ อ มต่ อ ใกล้ ชิ ด
กับ กบข. ได้ตลอดเวลาด้วยเครือ่ งมือสือ่ สารใกล้ตวั
อย่างสมาร์ทโฟน
นอกจากนี้ กบข. ยังได้ริเริ่มบริการใหม่ ๆ
เพื่อสมาชิก รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพงานเดิม
ให้สมาชิกได้รับประโยชน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
การริ เริ่ ม แนวคิ ด จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ทางการเงิ น
หรือ Financial Assistant Center ที่พร้อม
ให้บริการข้อมูลการเงินทุกด้านแก่สมาชิก ไม่เพียง

ข้ อ มู ล องค์ ก ร กบข.

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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ปัจจุบนั แอป กบข. มีจำ� นวน
ผู ้ ใ ช ้ บ ริ ก า ร เ ติ บ โ ต ขึ้ น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ส มาชิ ก
ลงทะเบียนใช้งานแล้วกว่า

203,787 ราย

(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562)

กบข. เชือ่ ว่าการลงทุนทีใ่ ห้
ความส�ำคัญกับ ESG หรือ

ESG Investing

จะช่วยสร้างผลตอบแทน
ระยะยาวทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืน

ข้อมูลองค์กร กบข.

แค่ข้อมูลการลงทุนผ่าน กบข. เท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลการเงินด้าน
อื่น ๆ เช่น ข้อมูลกองทุนรวม การจัดการหนี้ บัญชีเงินฝาก หรือข้อมูล
สินเชื่อ เป็นต้น ซึ่ง กบข. ได้วางระบบและเตรียมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
ส�ำหรับพร้อมให้บริการสมาชิกเต็มรูปแบบในปี 2562 และยังมีระบบ
ให้ บ ริ ก ารค� ำ นวณเงิ น เกษี ย ณของสมาชิ ก ที่ พั ฒ นาขึ้ น ใหม่ ทั้ ง หมด
เรียกว่า “แผนเกษียณของฉัน” เพือ่ ให้สมาชิกได้ทราบตัวเลขคาดการณ์
ว่าจะมีเงินเพียงพอส�ำหรับใช้ชีวิตหลังเกษียณหรือไม่ ซึ่ง กบข. จัดท�ำ
ระบบนี้ ขึ้ น เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยสมาชิ ก ในการวางแผนเกษี ย ณ
ให้มีเงินใช้อย่างเพียงพอ ส�ำหรับภารกิจส�ำคัญด้านการจัดสวัสดิการ
สมาชิกนั้น กบข. ได้เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานโดยก�ำหนดเป็น
แนวคิดว่า การจัดสรรสวัสดิการเพื่อสมาชิกจะต้องน�ำมาซึ่งความสุข
ในชีวิตประจ�ำวัน (Happy Today) และความสุขความมั่นคงของชีวิต
ในวัยเกษียณ (Happy Retiree) ควบคู่กัน โดยค�ำนึงถึงความคาดหวัง
และประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากโครงการสวัสดิการและสิทธิพิเศษ
ทีจ่ ดั ขึน้ เป็นหลักการส�ำคัญ เช่น โครงการสินเชือ่ และส่วนลดโปรโมชัน
จากร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิก
เป็นต้น ซึ่งสมาชิกสามารถใช้บริการทุกด้านนี้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
จากสมาร์ทโฟนผ่าน My GPF Application จึงท�ำให้ปจั จุบนั แอป กบข.
มีจำ� นวนผูใ้ ช้บริการเติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง มีสมาชิกลงทะเบียนใช้งาน
แล้วกว่า 203,787 ราย (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562)
ในด้านการลงทุนนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าในปี 2561 ที่ผ่านมา
ตลาดหุ ้ น ทั่ ว โลกต้ อ งประสบกั บ ภาวะความผั น ผวนรุ น แรงในช่ ว ง
ไตรมาสสุดท้ายของปี อันเนื่องมาจากการประกาศสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน รวมถึงการที่ธนาคารกลางของสหรัฐฯ
หรือ FED ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง
ต่อความเชื่ อ มั่ นของนั ก ลงทุ น มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยเงิ นลงทุ นกระทบ
ต่อราคาหุ้นทั่วโลก ท�ำให้ในช่วงปลายปี 2561 ดัชนีหุ้นโลกปรับตัว
ลดลงถึง -10.4% ขณะที่ตลาดหุ้นเกิดใหม่ติดลบที่ -16.6% และดัชนี
หุ้นไทยติดลบเช่นกันที่ -10.8% ส่งผลให้การลงทุนของกองทุนต่าง ๆ
ล้วนต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนในช่วงสั้น โดยกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพที่มีลักษณะการจัดการ
และนโยบายการลงทุนในหุ้นที่สัดส่วน 20 - 25% ใกล้เคียง กบข.

ข้ อ มู ล องค์ ก ร กบข.

ต่ า งมี ผ ลประกอบการติ ด ลบ
อยู ่ ท่ี ป ระมาณ -1% ถึ ง -3%
ด้าน กบข. เองได้มีการติดตาม
สถานการณ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด และ
ปรั บ กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น อย่ า ง
ระมัดระวัง โดยสามารถผ่านพ้น
วิกฤตและประคองผลตอบแทน
ปี 2561 เป็นบวกได้ที่ 0.20%
ส่ ว นอั ต ราผลตอบแทนเฉลี่ ย
ย้อนหลัง 5 ปีเท่ากับ 4.35%
และย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
เท่ากับ 6.30% ซึ่งสูงกว่าอัตรา
เงิ น เฟ้ อ และอั ต ราดอกเบี้ ย
เงินฝากธนาคาร ในปี 2561 กบข.
บริหารสินทรัพย์เพื่อการลงทุน
เป็นจ�ำนวน 881,002 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี กบข. ประเมินว่าภาวะ
การเติบโตของเศรษฐกิจได้เข้าสู่
ช่วงปลายวัฏจักร (Late Cycle)
ซึ่งจะมีแนวโน้มการเติบโตลดลง
หลังจากนี้ จึงก�ำหนดแผนลดความ
ผันผวนของผลตอบแทนการลงทุน
โดยมีการทบทวนสัดส่วนการลงทุน
ระยะกลาง และปรั บ แนวทาง
การก� ำ หนดสั ด ส่ ว นการลงทุ น
ระยะสั้ น รวมทั้ ง ได้ บ ริ ห าร
จัดการเชิงรุกเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริ ห ารอั ต ราแลกเปลี่ ย น
ส�ำหรับการลงทุนในต่างประเทศ
เพื่อลดโอกาสการขาดทุนอัตรา
แลกเปลี่ ย นระยะสั้ น และเพิ่ ม
โอกาสในการสร้างผลตอบแทน
การลงทุน

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

อี ก หนึ่ ง ภารกิ จ ส� ำ คั ญ ใน
ฐานะที่ กบข. เป็ น นั ก ลงทุ น
สถาบั น ชั้ น น�ำ ของประเทศ จึ ง
ตระหนั ก ถึ ง บทบาทหน้ า ที่
ในการช่ ว ยยกระดั บ การลงทุ น
ของประเทศให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
และได้รบั การยอมรับจากนักลงทุน
ทั่วโลก โดยการขับเคลื่อนฐานะ
องค์กรที่ดี (Good Corporate
Citizen) น�ำปัจจัยหลัก 3 ประการ
ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (Environmental,
Social and Governance
Issues: ESG) มาเป็นส่วนหนึ่ง
ในกระบวนการตั ด สิ น ใจลงทุ น
รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ลงทุ น
สถาบันอื่น ๆ ของไทยได้น�ำเอา
หลั ก ESG มาใช้ เ ป็ น ปั จ จั ย
การตั ด สิ น ใจลงทุ น ด้ ว ยโดย
ไม่มุ่งสร้างผลตอบแทนแต่เพียง
เท่านั้น เพราะ กบข. เชื่อว่าการ
ลงทุนที่ให้ความส�ำคัญกับ ESG
หรือ ESG Investing จะช่วยสร้าง
ผลตอบแทนระยะยาวที่ มั่ น คง
และยั่งยืน โดย กบข. ได้จัดสรร
เงินกองทุนบางส่วนจัดตัง้ กองทุน
ESG-Focused Portfolio
เพือ่ ลงทุนในสินทรัพย์ทอี่ ยูใ่ นดัชนี
ความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และมีการบริหาร
จัดการทีเ่ ป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน
มาตรฐาน ESG Investing ของ
กบข. และเพื่ อ เป็ น การยื น ยั น
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เจตนารมณ์ทจี่ ะส่งเสริมการลงทุน
ด้วยความรับผิดชอบอย่างเป็น
รูปธรรม กบข. จึงได้ลงนามรับ
หลั ก ปฏิ บั ติ ก ารลงทุ น ที่ มี ค วาม
รับผิดชอบของ UN PRI (Principles
for Responsible Investment)
นับเป็นกองทุนแห่งแรกของเอเชีย
ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกหน่วยงาน
แห่งสหประชาชาติในด้านนี้
กบข. ยั ง คงเดิ น หน้ า
ขับเคลือ่ นภารกิจอีกมากมายตาม
แผนยุ ท ธศาสตร์ ส มาชิ ก คื อ
ศู น ย์ ก ลาง ด้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น
อย่ า งแรงกล้ า ที่ จ ะเปลี่ ย นสู ่
การบริการจัดการองค์กรดิจิทัล
ให้ ส� ำ เร็ จ อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
ผมและพนักงาน กบข. ทุกคน
ขอให้ ค� ำ มั่ น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
อย่ า งมื อ อาชี พ และเต็ ม ก� ำ ลั ง
ความสามารถ ด้วยหลักคุณธรรม
ในการจั ด การที่ ดี เพื่ อ น� ำ มา
ซึง่ ความสุขความภาคภูมใิ นฐานะ
ที่ท่านได้เป็นสมาชิก กบข. ครับ

(นายวิทัย รัตนากร)
เลขาธิการคณะกรรมการ
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราขการ
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คณะกรรมการ กบข.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. นายประสงค์ พูนธเนศ  
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ
2. นายเดชาภิวฒ
ั น์ ณ สงขลา  
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงบประมาณ  
5. นายทศพร ศิรสิ มั พันธ์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

3. นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา

4. นางเมธินี เทพมณี  
เลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
6. นายวโรทัย โกศลพิศษิ ฐ์กลุ
7. นางสาวสุทธิรตั น์ รัตนโชติ
ทีป่ รึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง (แทน) อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ผูอ�้ ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ข้ อ มู ล องค์ ก ร กบข.

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

8. นายเมธี สุภาพงษ์
9. นายรพี สุจริตกุล
		 รองผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย 		 เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการ
		 (แทน) ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย 		 ก.ล.ต.
12. นายมนัส สุขสวัสดิ์
11. นายสราวุธ เบญจกุล
		 ผูแ้ ทนสมาชิกข้าราชการอัยการ
		 ผูแ้ ทนสมาชิกข้าราชการตุลาการ
14. นายนิวตั เชือ้ นาค
		 ผูแ้ ทนสมาชิกข้าราชการครู
		 และบุคลากรทางการศึกษา

15. นายนัฑ ผาสุข
		 ผูแ้ ทนสมาชิกข้าราชการรัฐสภา
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10. นายสรรเสริญ นามพรหม
		 ผูแ้ ทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน
13. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
		 ผูแ้ ทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน
		 ในสถาบันอุดมศึกษา
16. พลต�ำรวจโท ติณภัทร ภุมรินทร์
		 ผูแ้ ทนสมาชิกข้าราชการต�ำรวจ
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

17. พลอากาศตรี ตรีพล อ่องไพฑูรย์
		 ผูแ้ ทนสมาชิกข้าราชการทหาร

18. นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์
		 ผูแ้ ทนสมาชิกข้าราชการส�ำนักงาน
		 ศาลรัฐธรรมนูญ

19. นายวิษณุ วรัญญู
		 ผูแ้ ทนสมาชิกข้าราชการ
		 ศาลปกครอง

20. นางสิรินทร์ พันธ์เกษม
		 ผูแ้ ทนสมาชิกข้าราชการ
		 ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

21. นายธนกฤต เลิศวิรยิ วรางกูร
		 ผูแ้ ทนสมาชิกข้าราชการส�ำนักงาน
		 ป.ป.ช.
24. นายธีรนันท์ ศรีหงส์
		 ผูท้ รงคุณวุฒิ

22. นายศุภวุฒิ สายเชือ้
		 ผูท้ รงคุณวุฒิ

23. นายเสรี นนทสูติ
		 ผูท้ รงคุณวุฒิ

25. นายวิทยั รัตนากร
		 เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

ข้ อ มู ล องค์ ก ร กบข.

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

นายประสงค์ พูนธเนศ

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

ประธานกรรมการ
อายุ 60 ปี

• ปริญญาเอก (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการการบริหารองค์กร)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันด�ำรงราชานุภาพ
• หลักสูตรการบริหารงานต�ำรวจชั้นสูง (บตส.)
กระทรวงมหาดไทย

ประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•

ปลัดกระทรวงการคลัง
อธิบดีกรมสรรพากร
ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการคณะกรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบการเงิน
• ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• อธิบดีกรมศุลกากร

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
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กรรมการ
อายุ 58 ปี

• ปริญญาโท Master of Science (National Development and 		
Project Planning) University of Bradford สหราชอาณาจักร
• ปริญญาตรี Bachelor of Science (Mathematics and Economics)
University of Surrey สหราชอาณาจักร
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) 		
วิทยาลัยการยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต		
ระดับสูง (นยปส.) ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการท�ำงาน
2560 - ปัจจุบัน •
		
•
		
•
		
•
		
•
			
		
•
			
		
•
			

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
ที่ปรึกษาส�ำนักงบประมาณ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักจัดท�ำงบประมาณด้านความมัน่ คง 1
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักจัดท�ำงบประมาณองค์การบริหาร
รูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ
ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ
ส�ำนักงบประมาณ
ประธานคณะท�ำงานปฎิรูประบบงบประมาณ
ส�ำนักงบประมาณ

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•
•
•
•
•
•

กรรมการ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กรรมการ คณะกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
กรรมการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
กรรมการปรับปรุงระบบข้อมูลของส�ำนักราชเลขาธิการเกี่ยวกับ		
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
• กรรมการ บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
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นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล
กรรมการ
อายุ 60 ปี

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก (กฎหมายมหาชน) (Doctorat (Nouveau Régime)
(Droit Public)), จาก Université Robert Schuman de Strasbourg,
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
• ปริญญาโท (กฎหมายมหาชน) (D.E.A. (Droit Public)),  
จาก Université Robert Schuman de Strasbourg,
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�ำงาน
1 ตุลาคม 2561

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3 เมษายน 2558 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
(นักบริหารระดับสูง)
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
14 กันยายน 2552 กรรมการร่างกฎหมายประจ�ำ 
(นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ)                       
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
11 ธันวาคม 2551 กรรมการร่างกฎหมายประจ�ำ (นิติกรทรงคุณวุฒิ)
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
1 ธันวาคม 2551 กรรมการร่างกฎหมายประจ�ำ (นิติกร 10 ชช.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการกฤษฎีกา  
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

นางเมธินี เทพมณี

กรรมการ,
ประธานอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์,
ประธานอนุกรรมการประเมินผลงาน
และพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 60 ปี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารสารสนเทศ  (Management Information Systems),
University of Bridgeport สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผูต้ รวจราชการระดับกระทรวง ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.)  ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.3)
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการท�ำงาน
2559 - ปัจจุบัน
2558 - 2559
2557 - 2558
2554 - 2557

เลขาธิการ ก.พ.  
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
(นักบริหารระดับสูง)
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญ
2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2558 - 2560
2558 - 2560

กรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
กรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
กรรมการปฏิรปู ประเทศด้านสือ่ สารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายทศพร ศิริสัมพันธ์
กรรมการ,
อนุกรรมการประเมินผลงาน
และพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 58 ปี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก วิชาการบริหารรัฐกิจ การวิเคราะห์นโยบายและการเมือง
เปรียบเทียบ Northern Illinois University
• ปริญญาโท บริหารการพัฒนา Northern Illinois University
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
ส�ำนักงานศาลปกครอง
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ข้ อ มู ล องค์ ก ร กบข.

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร Local Authorities and the State, Ecole Nationale
d’ Administration (ENA) สาธารณรัฐฝรั่งเศส
• หลักสูตร Corporate Governance: Effectiveness and Accountability
in the Boardroom, Kellogg School of Management,
Northwestern University, USA (2014)

ประวัติการท�ำงาน

2561 - ปัจจุบนั
2559 - 2561
2557 - 2559
2556 - 2557
2546 - 2556
2543 - 2545

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ที่ปรึกษาประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•
•
•
•
•

กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระและประธาน บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรม (องค์การมหาชน)

นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
กรรมการ,
ประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน,
อนุกรรมการประเมินผลงาน
และพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 50 ปี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก Economics and Social Science, University of Innsbruck,
Austria (ทุนรัฐบาลออสเตรีย)
• ปริญญาโท Economics (Econometrics), University of Memphis,
USA
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงินและการคลัง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

• หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Comparative Tax Policy and Administration (COMTAX),
Harvard Kennedy School of Government, USA

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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• หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประวัติการท�ำงาน
ปัจจุบัน

•
•
		
•
		
•
		
•
		

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายภาษี
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ผูอ้ าํ นวยการสาํ นักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
และประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ (Audit Committee)
• กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
• กรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ประธานคณะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุน ประธานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์
• กรรมการ บริษัท เอ็นอีพี (NEP)
อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการที่ดี (CG Committee)
• ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษามาตรการส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาเชิงนโยบายเกี่ยวกับกิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทย
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
กรรมการ,
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
อายุ 59 ปี
ประวัติการศึกษา
•
•
•
•

ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
• หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)
ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

022

ประวัติการท�ำงาน
2559 - ปัจจุบัน
2558 - 2559
2557 - 2558
2553 - 2557

อธิบดีกรมบัญชีกลาง
รองปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
กรมบัญชีกลาง

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการในคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการในคณะกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
• กรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้า
แห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

นายเมธี สุภาพงษ์
กรรมการ
อายุ 56 ปี

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การพัฒนา Center for Development Economics,
Williams Collage, USA
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน London School of Economics
and Political Sciences, University of London, UK
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
2558 - ปัจจุบัน

2553 - 2557

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
สายนโยบายการเงิน

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•
•
•
•

กรรมการ
อายุ 57 ปี

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท ด้านกฎหมาย University of Bristol สหราชอาณาจักร
• ปริญญาตรี ด้านกฎหมาย University of Essex สหราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Eisenhower Fellowships Program
2558 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2556 - 2558
2556 - 2558
2555 - 2558

การฝึกอบรม

ประวัติการท�ำงาน

นายรพี สุจริตกุล

ประวัติการท�ำงาน

ประวัติการศึกษา

2557 - 2558

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2561

กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
กรรมการ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

2553 - 2557
2554 - 2555
2552 - 2554
2549 - 2551

เลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประธานกรรมการ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย
จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ คณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง
• กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
• อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการก�ำกับติดตาม
การด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3

ข้ อ มู ล องค์ ก ร กบข.

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

นายสรรเสริญ นามพรหม

นายสราวุธ เบญจกุล

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

กรรมการ,
อนุกรรมการตรวจสอบ,
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 46 ปี

• ปริญญาโท Master of Human Resource Management,
Rutgers University, New Jersey, USA
• ปริญญาโท Master of Management (Public Sector Management)
มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ / ทุนรัฐบาล ก.พ.)
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

• หลักสูตรการพัฒนาผู้น�ำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย
(New Wave Leadership Program) ส�ำนักงาน ก.พ.
• หลักสูตร Leadership and Change ณ University of Potsdam
ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี (ทุนรัฐบาล ก.พ.)
• หลักสูตร Management Acceleration Programme
สถาบัน INSEAD ประเทศฝรั่งเศส (ทุนส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ทุนรัฐบาล ก.พ.) ในต่างประเทศ ในฐานะส่วนราชการ
ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)
• หลักสูตร (ทุนส�ำหรับการเตรียมผูบ้ ริหารระดับสูง) Executive Development
Program ณ สถาบัน Kellogg School of management,
Northwestern University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการท�ำงาน
2560 - ปัจจุบัน
2558 - 2560
2555 - 2558

ผู้อ�ำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการก�ำหนดยุทธศาสตร์
การปฏิรปู ก�ำลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
• คณะอนุกรรมการก�ำหนดกรอบอัตราก�ำลังและวางแผนบริหารก�ำลังคน
ภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์
• อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกีย่ วกับการพัฒนาระบบบริหารเพือ่ รองรับการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ
• เลขานุการคณะกรรมการการก�ำหนดต�ำแหน่งระดับสูงของ
กระทรวงสาธารณสุข
• ผู้ช่วยเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข
• เลขานุการ อ.ก.พ. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• อ.ก.ก. วิสามัญเกีย่ วกับระบบราชการ การจัดส่วนราชการและค่าตอบแทน
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กรรมการ,
อนุกรรมการกฎหมาย,
อนุกรรมการตรวจสอบ
อายุ 54 ปี

• ปริญญาโท ด้านกฎหมายธุรกิจ (LL.M.) University of Bristol สหราชอาณาจักร
• ปริญญาโท ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ (LL.M.) American University
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท ด้านกฎหมายเปรียบเทียบ (M.C.J.) Howard University
สหรัฐอเมริกา
• เนติบัณฑิต ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Developing Legal Expertise: Learning Law from Student
to Minister of Justice สหราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน (วตท.)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร Eisenhower Fellowships

ประวัติการท�ำงาน
2560 - ปัจจุบัน
2549 - 2560
2556 - 2559
2549
2551 - 2559

เลขาธิการส�ำนักงานศาลยุติธรรม
รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลยุติธรรม
เลขาธิการส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
กรรมการและประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• นายทะเบียนและกรรมการเนติบัณฑิตยสภา
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการธนาคารคณะกรรมการคดีพิเศษ

024

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2561

นายมนัส สุขสวัสดิ์

กรรมการ,
ประธานอนุกรรมการกฎหมาย,
อนุกรรมการตรวจสอบ
อายุ 68 ปี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท MBA (Quantitative Business Analysis),
University of Evansville สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท M.S. (Engineering Management), University of Evansville
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี B.Eng. (Civil Engineering) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการท�ำงาน
2561 - ปัจจุบัน

• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556 - 2561
2550 - 2556

การฝึกอบรม

2548 - 2550

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
วิทยาลัยการยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตรนักบริหารงานการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บ.ย.ป.) 		
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการท�ำงาน
2558 - ปัจจุบัน
2556 - 2558
2552 - 2556
2550 - 2552
2548 - 2550
2547 - 2548
2546 - 2547

อัยการอาวุโส ส�ำนักงานคดีภาษีอากร
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
รองอัยการสูงสุด
ผู้ตรวจการอัยการ
อธิบดีอัยการ ส�ำนักงานวิชาการ
อธิบดีอัยการ ส�ำนักงานคดีปกครอง
อธิบดีอัยการภาค 4
อธิบดีอัยการ ส�ำนักงานคดีปกครองขอนแก่น

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• อนุญาโตตุลาการ ส�ำนักอนุญาโตตุลาการ ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม
• กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง 		
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• รองประธานอนุกรรมการด้านกฎหมาย
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อาจารย์ประจ�ำคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•
•
•
•

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รักษาการประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
และองค์การเภสัชกรรม
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ประเมินผลงานทางวิชาการ ของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ทางวิชาการ ให้กับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

นายนิวตั เชือ้ นาค

กรรมการ,
อนุกรรมการตรวจสอบ,
อนุกรรมการธรรมาภิบาล
อายุ 59 ปี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาโท การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

การฝึกอบรม

รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
กรรมการ,
อนุกรรมการตรวจสอบ,
อนุกรรมการประเมินผลงาน
และพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 61 ปี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก Management Science, University of North Texas
สหรัฐอเมริกา

• การจัดสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการท�ำงาน
2548 - ปัจจุบัน
2541 - 2547
2540

รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอ�ำเภอ

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• ประธานคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จ�ำกัด

ข้ อ มู ล องค์ ก ร กบข.

นายนัฑ ผาสุข

กรรมการ,
อนุกรรมการธรรมาภิบาล,
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 58 ปี

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

การฝึกอบรม

• หลักสูตรการบริหารงานต�ำรวจชั้นสูง
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง

ประวัติการท�ำงาน

ประวัติการศึกษา

2559 - ปัจจุบัน
2557 - 2559
2556 - 2557
2552 - 2555

การฝึกอบรม

พลอากาศตรี
ตรีพล อ่องไพฑูรย์

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• เนติบัณฑิต ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมทางปกครองระดับสูง
ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรนิติบัญญัติส�ำหรับนักบริหาร
• หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ประวัติการท�ำงาน

• เลขาธิการวุฒิสภา (ประเภทบริหาร ระดับสูง)
ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• รองเลขาธิการวุฒิสภา
• ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรระดับทรงคุณวุฒิ)
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า

กรรมการ
อายุ 60 ปี

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาตร์ รป.บ. (ตร)
โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 36

ผู้บัญชาการส�ำนักงานส่งก�ำลังบ�ำรุง
รองผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 5
รองผู้บัญชาการส�ำนักงบประมาณ
ผู้บังคับการกองตรวจสอบภายใน 2

กรรมการ,
อนุกรรมการธรรมาภิบาล
อายุ 56 ปี
ประวัติการศึกษา

• มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) โรงเรียนเตรียมทหาร
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทอ.) โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 29

การฝึกอบรม

• วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 44
• โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 41
• โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 77

ประวัติการท�ำงาน
2561 - ปัจจุบัน
2560 - 2561
2559 - 2560
2559 - 2560

พลต�ำรวจโท
ติณภัทร ภุมรินทร์

025

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายแผนกรมกิจการพลเรือน
ทหารอากาศ
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ�ำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
นายทหารปฏิบตั กิ ารประจ�ำกรมก�ำลังพลทหารอากาศ

026

นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์
กรรมการ,
อนุกรรมการธรรมาภิบาล,
อนุกรรมการกฎหมาย
อายุ 56 ปี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท นิตศิ าสตร์ (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บ.ย.ป.)
ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ
กระทรวงยุติธรรม

ประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•
•
•
•

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2561

รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคดี 5 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 7 ว กลุ่มงานคดี 1
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายวิษณุ วรัญญู
กรรมการ,
อนุกรรมการกฎหมาย
อายุ 62 ปี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน (Docteur d’Etat en Droit)
มหาวิทยาลัยปารีส 2 สาธารณรัฐฝรัง่ เศส
• ปริญญาโท Diplôme d’Etudes Approfondies (Droit public)
มหาวิทยาลัยปารีส 2 สาธารณรัฐฝรัง่ เศส
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยาลัยการปกครองชั้นสูง Ecole Nationale d’Administration
(ค.ศ.1990-1992 Promotion Condorcet)

การฝึกอบรม

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตร Political, Administrative & Judical System of Greece

ประวัติการท�ำงาน
2560 - ปัจจุบัน
2558 - 2560
2553 - 2558
2551 - 2558
2546 - 2551
2544 - 2546

รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
รองอธิบดีศาลปกครองกลาง
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

นางสิรนิ ทร์ พันธ์เกษม

กรรมการ,
อนุกรรมการตรวจสอบ,
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 60 ปี
ประวัติการศึกษา
•
•
•
•

ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาโท บัญชี (การต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ข้ อ มู ล องค์ ก ร กบข.

การฝึกอบรม

• Management Organizational Change, Australian National University
• The Secondment Program, Audit New Zealand
• 9-month Fellowship Program, Canadian Comprehensive Audit
Foundation (CCAF) and the Office of the Auditor General of
Canada
• JICA Sponsor Seminar on Government Audit for Senior Officials,
Board of Audit of Japan
• นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.)
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
• นักบริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• Leadership Development Program (LDP III )
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
• การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
• ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 21 (บ.ย.ส.21)

ประวัติการท�ำงาน
2557 - ปัจจุบัน
2555 - 2557
2553 - 2555
			

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 (ทรงคุณวุฒิ)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

ประวัติการท�ำงาน
2558 - ปัจจุบัน
2554 - 2558

นักบริหารทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
นักบริหารทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ

นายศุภวุฒิ สายเชือ้
กรรมการ,
อนุกรรมการจัดการลงทุน
อายุ 62 ปี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ประเทศนิวซีแลนด์

ประวัติการท�ำงาน

กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน
กุมภาพันธ์ 2548 - 2560
		
2540 - 2541
		

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

นายธนกฤต เลิศวิรยิ วรางกูร
กรรมการ,
อนุกรรมการธรรมาภิบาล
อายุ 49 ปี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การฝึกอบรม

• หลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง (นบปส. อ�ำนวยการ)
ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
• หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• หลักสูตรนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
• หลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล วิทยาลัยการปกครอง

027

ที่ปรึกษา กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวิจัย 		
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ำกัด

กุมภาพันธ์ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
		
บริษัท ล๊อกซ์เล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

028

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2561

นายเสรี นนทสูติ

กรรมการ,
ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล,
อนุกรรมการประเมินผลงาน
และพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 45 ปี

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ		
ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
• กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
• กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
• รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร
• ปริญญาโท นิตศิ าสตร์ ด้านกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายเปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร
• ปริญญาโท ด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
สหรัฐอเมริกา
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร CMA-GMS (ผู้บริหารระดับสูงประเทศลุ่มแม่น�้ำโขง)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้น�ำระดับสูงอาเซียน ส�ำนักงาน ก.พ. ส�ำนักนายกรัฐมนตรี และ
สถาบันศศินทร์
• หลักสูตรธรรมาภิบาลส�ำหรับผู้บริหารทางการแพทย์
สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร Infrastructure in a Market Economy: Public-Private
Partnerships in a Changing World, Harvard Kennedy School of
Government, Cambridge, Massachusetts, USA
• หลักสูตร The Practice of Trade Policy: Economics, Negotiations,
and Rules, Harvard Kennedy School of Government

ประวัติการท�ำงาน
2555 - 2562
2558 - 2561
2556 - 2561
2555 - 2557
2554 - 2556
2553 - 2555
2551 - 2555
2546 - 2555

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ�ำกัด
กรรมการ บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วสิ เซส จาํ กัด
ผูแ้ ทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental
Commission on Human Rights)
กรรมการบริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดัคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการความปลอดภัย
ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ที่ปรึกษากฎหมาย กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ทีป่ รึกษากฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ที่ปรึกษากฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

นายธีรนันท์ ศรีหงส์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ,
ประธานอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
อายุ 54 ปี
ประวัติการศึกษา

• Master of Business Administration, University of Michigan,
Ann Arbor, USA
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร Advanced Management Program (AMP 189)
Harvard Business School, Boston, USA

ประวัติการท�ำงาน
ธนาคารกสิกรไทย
2559 - มี.ค. 2560		
		
2556
2553
2549
2544
2542
2540
2531

กรรมการผู้จัดการ และประธาน
KASIKORN Business-Technology Group
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ผู้ประสานงานภูมิด้านโครงสร้างพื้นฐาน
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานระบบ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจบรรษัท
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์บรรษัทธุรกิจ
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักบริหารเงิน
เริ่มท�ำงานกับ ธนาคารกสิกรไทย

ข้ อ มู ล องค์ ก ร กบข.

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ
คณะกรรมการก�ำกับส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน)
• ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ดิจิทัลของตลาดทุน
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแอกโกร เอกเชนจ์ จ�ำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซล่าร์คอนซัลติ้ง จ�ำกัด
• กรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท ทุนธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ�ำกัด และบริษัท เดอะมอลล์ชอปปิ้ง
คอมเพล็กซ์ จ�ำกัด
• กรรมการบริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท ภูเก็ต ดีพซีพอร์ท จ�ำกัด
• ที่ปรึกษาส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
• ที่ปรึกษาบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

นายวิทัย รัตนากร

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
อายุ 48 ปี
ประวัติการศึกษา
•
•
•
•

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Science in Finance, Drexel University, USA
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5
• Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 7
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Financial Executive Development Program (FINEX) รุ่นที่ 17
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

ประวัติการท�ำงาน
2561 - ปัจจุบัน		
2559 - 2561		
			
2560 - 2561		
2558 - 2559		
			
2554 - 2557		
			
2553 - 2554		
			

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
รักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

ประสบการณ์ท�ำงานอื่น ๆ
•
•
•
•

029

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจ ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ�ำกัด
กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
กรรมการ บริษัทจัดการกองทุนนครหลวงไทย จ�ำกัด

030

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2561

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล 2. นายอัมพร แสงมณี

3. นายศุภวุฒิ สายเชื้อ

4. รองศาสตราจารย์ชโยดม
สรรพศรี

5. นายธาดา พฤฒิธาดา

6. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

7. นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ

8. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์

9. นายวิทัย รัตนากร

ประธานอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษา

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

อนุกรรมการและเลขานุการ

ข้ อ มู ล องค์ ก ร กบข.

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

031

คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. นางเมธินี เทพมณี

2. นางสาวนิภา ล�ำเจียกเทศ

4. นายภพ เอครพานิช

5. นางสาวพศุตม์ณชิ า จ�ำปาเทศ 6. พันต�ำรวจเอกหญิง บุญเรียบ
ผู้แทนสมาชิก
อุชุภาพ

ประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนสมาชิก

7. นายสุทธิพร ไชยพิเดช
ผู้แทนสมาชิก

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

3. นายดุสิต สิงห์คีรี

ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์

ผู้แทนสมาชิก

8. นายบรรยาย นาคยศ
ผู้แทนสมาชิก

9. นายวิทัย รัตนากร

อนุกรรมการและเลขานุการ

032

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2561

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

2. นายสรรเสริญ นามพรหม

3. นายสราวุธ เบญจกุล

4. นายมนัส สุขสวัสดิ์

5. นายนิวัต เชื้อนาค

6. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์
วรรณรัตน์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ

7. นางสิรินทร์ พันธ์เกษม
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

8. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ที่ปรึกษา

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

ข้ อ มู ล องค์ ก ร กบข.

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

คณะอนุกรรมการกฎหมาย
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. นายมนัส สุขสวัสดิ์

2. นายวรรณชัย บุญบ�ำรุง

4. นายวิษณุ วรัญญู

5. นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ 6. นายวิทัย รัตนากร

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
อนุกรรมการ

3. นายสราวุธ เบญจกุล
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

033

034

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2561

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. นายธีรนันท์ ศรีหงส์

2. นายสรรเสริญ นามพรหม

3. นายนัฑ ผาสุข

4. นางสิรินทร์ พันธ์เกษม

5. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ

6. รองศาสตราจารย์อังครัตน์
เพรียบจริยวัฒน์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ

7. นายวิทัย รัตนากร
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

ข้ อ มู ล องค์ ก ร กบข.

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

035

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. นายเสรี นนทสูติ

2. นายนิวัต เชื้อนาค

4. พลอากาศตรี ตรีพล
อ่องไพฑูรย์

5. นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ 6. นายธนกฤต เลิศวิรยิ วรางกูร

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

7. นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ 8. นายอนุวัฒน์ จงยินดี
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

3. นายนัฑ ผาสุข
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

9. นายวิทัย รัตนากร
อนุกรรมการ

036

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2561

คณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. นางเมธินี เทพมณี
ประธานอนุกรรมการ

2. นายทศพร ศิริสัมพันธ์
อนุกรรมการ

4. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์   5. นายเสรี นนทสูติ
อนุกรรมการ
วรรณรัตน์
อนุกรรมการ

3. นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล                          
อนุกรรมการ

6. นายวิทัย  รัตนากร

อนุกรรมการและเลขานุการ

ข้ อ มู ล องค์ ก ร กบข.

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

คณะผู้บริหาร
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. นายวิทัย รัตนากร

2. นายยิ่งยง นิลเสนา

3. นางศรีกัญญา ยาทิพย์

4. นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร

5. นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล

6. นายวรุตม์ ขจรเวคิน

7. นายแมน ชุติชูเดช

8. นายรณชัย วินทวามร

9. นายอาสา อินทรวิชัย

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

รองเลขาธิการ กลุ่มงานปฏิบัติการ
และรักษาการในต�ำแหน่ง
รองเลขาธิการ กลุ่มงานบริหาร
(มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562)
ผู้ช่วยเลขาธิการ
กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง

รองเลขาธิการ
กลุ่มงานบริหารเงินกองทุน
ผู้ช่วยเลขาธิการ
งานบริหารเงินลงทุน
Private Market

ผู้ช่วยเลขาธิการ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองเลขาธิการ
กลุ่มงานกิจกรรมองค์กร

ผู้ช่วยเลขาธิการ
งานลงทุน Public Market

ผู้ช่วยเลขาธิการ
งานวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน

037

038

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2561

นายวิทัย รัตนากร

นายยิ่งยง นิลเสนา

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
อายุ 48 ปี

•
•
•
•

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Science in Finance, Drexel University, USA
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5
• Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 7
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Financial Executive Development Program (FINEX) รุ่นที่ 17
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ประวัติการท�ำงาน
2561 - ปัจจุบัน		
2559 - 2561		
			
2560 - 2561		
2558 - 2559		
			
2554 - 2557		
			
2553 - 2554		
			

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
รักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงานอื่น ๆ
•
•
•
•

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจ ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ�ำกัด
กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
กรรมการ บริษัทจัดการกองทุนนครหลวงไทย จ�ำกัด

รองเลขาธิการ
กลุ่มงานบริหารเงินกองทุน
อายุ 59 ปี

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA)
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12
• Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning Standard
Board (FPSB)
• Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute

ประวัติการท�ำงาน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ�ำกัด
• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ำกัด
• ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ สถาบันวิจัยภัทร
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จ�ำกัด

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการจัดการการลงทุน สภากาชาดไทย
• กรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• กรรมการ บริษัท เอชไออาร์พี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• กรรมการ กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1
• อนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม
ประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

นางศรีกัญญา ยาทิพย์
รองเลขาธิการ
กลุ่มงานกิจกรรมองค์กร
อายุ 55 ปี
ประวัติการศึกษา
•
•
•
•
•

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Arts in Mass Communications, Leicester University, UK
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ข้ อ มู ล องค์ ก ร กบข.

การฝึกอบรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 22
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผูบ้ ริหาร รุน่ ที่ 17 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
• โครงการฝึกอบรมส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงประจ�ำปี 2553 รุ่นที่ 6
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ร่วมกับ Kellogg School
of Management Schulich of Business และ Maxwell School of
Citizenship and Public Affairs

ประวัติการท�ำงาน

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• Thai–Japan Co-ordinator Fujikura Ltd. Tokyo, Japan
• Thai TV Program Co-ordinator TV Asahi, Tokyo, Japan

นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร
รองเลขาธิการ กลุ่มงานปฏิบัติการ
และรักษาการในต�ำแหน่ง
รองเลขาธิการ กลุ่มงานบริหาร
(มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562)
อายุ 55 ปี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Master of Science (Computer and Information Science),
University of Minnesota, Twin Cities, USA (ภายใต้ทุนการศึกษา
ของธนาคารกสิกรไทย)
• ปริญญาตรี สถิตศิ าสตร์ (เกียรตินยิ มอันดับสอง) สาขาสถิตปิ ระยุกต์ทางธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6
• หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 252
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 19)

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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ประวัติการท�ำงาน

• ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานปฏิบัติการ
• ผูช้ ่วยเลขาธิการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
• ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส�ำนักพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ซี.พี. เซเว่น อีเลฟเว่น จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริหารและที่ปรึกษาบริหาร บริษัท สมาร์ท แคช จ�ำกัด
• ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีลูกค้าพิเศษ และฝ่ายสินเชื่อบุคคล
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซิทก้า จ�ำกัด (มหาชน)
• หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบงาน 16 ฝ่ายคอมพิวเตอร์
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล

ผู้ช่วยเลขาธิการ
งานบริหารเงินลงทุน Private Market
อายุ 50 ปี
ประวัติการศึกษา

• Master of Management in Finance, Northwestern University, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง)
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�ำงาน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• Director บริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• ผูช้ ่วยผู้อ�ำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จ�ำกัด

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการจัดการลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
เทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
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นายวรุตม์ ขจรเวคิน

ผู้ช่วยเลขาธิการ
งานลงทุน Public Market
อายุ 59 ปี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การฝึกอบรม

• Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute
• หลักสูตรกฎหมายและจรรยาบรรณผู้จัดการกองทุน
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ประวัติการท�ำงาน

• ผู้อ�ำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ำกัด

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• อนุกรรมการ การพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกองทุน
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายแมน ชุติชูเดช

ผู้ช่วยเลขาธิการ
กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
อายุ 51 ปี
ประวัติการศึกษา

• Doctor of Science in Operations Research (Stochastic Modeling),
The George Washington University, Washington DC., USA
• Master of Science in Industrial Engineering and Operations
Research, Columbia University, New York, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

• หลักสูตร Executive Development Program
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก
สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการท�ำงาน

• ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานกิจกรรมองค์กร
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผู้ช่วยเลขาธิการงานวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ำกัด
• นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและตลาดเงินและนักวางกลยุทธ์ลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ำกัด
• อาจารย์ผู้สอน The George Washington University,
Washington DC., USA
• นักวาณิชธนกิจ Bioventure Group, New York, USA
• นักวิเคราะห์โครงการลงทุน
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
• อนุกรรมการบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
• อนุกรรมการการลงทุน
กองทุนการออมแห่งชาติ
• คณะท�ำงานเพื่อการลงทุน
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• คณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจยั ด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา
สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• คณะกรรมการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน ส�ำนักงานประกันสังคม

นายรณชัย วินทวามร

ผู้ช่วยเลขาธิการ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ 49 ปี
ประวัติการศึกษา

• Master of Science in Finance (International Finance),
University of Illinois, Urbana - Champaign, USA
• Master of Business Administration (International Business),
University of Illinois, Urbana - Champaign, USA
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้ อ มู ล องค์ ก ร กบข.

การฝึกอบรม

• หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 10
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
• Financial Executive Development Program (FINEX) รุ่นที่ 18
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์
สถาบันนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจ-การคลังส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับกลางรุน่ ที่ 2
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Strategic IT Governance, Information Security and
Cybersecurity Management for Executives

ประวัติการท�ำงาน

• ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายก�ำกับกิจกรรมองค์กร
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนวัตกรรม กบข.
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและธุรกิจ
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผู้ตรวจสอบฝ่ายตรวจสอบและคดี
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• นักบัญชี บริษัท นวโลหะไทย จ�ำกัด

นายอาสา อินทรวิชัย

ผู้ช่วยเลขาธิการ
งานวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน
อายุ 50 ปี
ประวัติการศึกษา

• Master of Business Administration, University of California,
Berkeley, USA
• Master of Engineering (Mechanical Engineering),
University of Southern California, USA
• ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การฝึกอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 88
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

ประวัติการท�ำงาน
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• ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• รักษาการผู้บริหารฝ่ายลงทุนตราสารหนี้
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• SVP, Head of Investment and Liquidity Management
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• SVP, Head of Fixed Income Investment
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ�ำกัด
• Associate Director, Global Investor Sales,
Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
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ลักษณะการด�ำเนินงานของ กบข.
การจัดตั้งและสถานะ
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นกองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
พ.ศ. 2539 (พระราชบัญญัติ กบข.) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1)		 เป็นหลักประกันการจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ขา้ ราชการเมือ่ ออกจากราชการ
(2)		 ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
(3)		 จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก
กบข. เป็นองค์กรทีจ่ ดั ตัง้ ตามพระราชบัญญัติ กบข. ไม่มสี ถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธกี าร
งบประมาณ และรายได้ของกองทุนไม่ตอ้ งน�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังเป็นผูร้ กั ษาการตามพระราชบัญญัติ
กบข. เป็นผู้ก�ำกับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งการจัดการกองทุน โดยมีส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชี

หน้าที่หลัก

เงินของกองทุน
เงินของกองทุนประกอบด้วย

(1) ด ้ า น ล ง ทุ น :
น�ำเงินที่รับจากสมาชิกและ
ส่วนราชการไปลงทุนเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกฎหมาย
และนโยบายทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำหนด

(2) ด ้ า น ส ม า ชิ ก :
ด�ำเนินการเกีย่ วกับการบริหาร
ฐานข้อมูลสมาชิก การจัดสรร
ผลประโยชน์จากการลงทุน
การประชาสัมพันธ์เพือ่ เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
การจั ด สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ
ประโยชน์ตา่ ง ๆ ให้แก่สมาชิก
รวมถึ ง การจ่ า ยเงิ น และผล
ประโยชน์ คื น ให้ แ ก่ ส มาชิ ก

1. เงินสะสม คือ เงินออมของสมาชิก
ส่วนราชการจะท�ำการหักจากเงินเดือนของ
สมาชิกเพื่อน�ำส่ง กบข. เพื่อน�ำเข้าบัญชี
เงินรายบุคคลของสมาชิกทุกครัง้ ทีม่ กี ารจ่าย
เงินเดือน ปัจจุบันกฎหมายก�ำหนดอัตรา
เงินสะสมขั้นต�่ำร้อยละ 3 ของเงินเดือน
สมาชิ ก ออมเพิ่ ม ได้ เ มื่ อ รวมกั บ เงิ น สะสม
ขั้นต�่ำต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือน
2. เงินสมทบ เงินที่รัฐจ่ายสมทบ
ให้กับสมาชิกที่ออมเงินสะสม ส่วนราชการ
จะเป็นผูเ้ บิกจากงบประมาณรายจ่ายของรัฐ
ในอั ต ราที่ เ ท่ า กั บ อั ต ราเงิ น สะสมขั้ น ต�่ ำ
(ร้อยละ 3 ของเงินเดือน) ทุกครัง้ ทีม่ กี ารจ่าย
เงิ น เดื อ นน� ำ ส่ ง กบข. เพื่ อ น� ำ เข้ า บั ญ ชี
รายบุคคลของสมาชิก
3. เงินประเดิม คือ เงินที่รัฐส่งเข้า
บัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกที่รับราชการ
อยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ที่สมัครเข้า
เป็นสมาชิก กบข. ตามสูตรทีก่ ำ� หนด และให้
กบข. จ่ายเงินดังกล่าวออกให้แก่สมาชิก
เมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพและเลือกรับ
บ�ำนาญ
4. เงิ น ชดเชย คื อ เงิ น ที่ รั ฐ จ่ า ย
จากเงินงบประมาณรายจ่ายของรัฐเข้าบัญชี
รายบุคคลของสมาชิก ทุกครั้งที่มีการจ่าย
เงินเดือน ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน
และให้ กบข. จ่ายเงินดังกล่าวออกให้แก่
สมาชิก เมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพและ
เลือกรับบ�ำนาญ

5. เงิ น สมาชิ ก พ้ น สมาชิ ก ภาพ
คือ เงินของสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพได้
แจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารเงินต่อ
หรือขอทยอยรับ โดยกองทุนจะบริหารเงิน
ที่ยังไม่ได้ขอรับคืนต่อไปได้
6. เงินส�ำรอง คือ เงินที่รัฐจัดสรร
เงินงบประมาณรายจ่ายของรัฐส่งเข้าบัญชี
เงินส�ำรองที่ กบข. เพือ่ เป็นหลักประกันส�ำหรับ
การจ่ า ยบ� ำเหน็ จ บ�ำนาญให้แก่ข้าราชการ
ในกรณีเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐอาจตราพระราชกฤษฎีกาสั่งให้ กบข.
น�ำเงินส�ำรองส่งกลับคืนเป็นรายได้แผ่นดิน
เพือ่ รัฐน�ำไปจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
และรั ฐ ต้ อ งจั ด สรรเงิ น งบประมาณเพื่ อ
ชดเชยส่ ว นที่ น� ำ ออกไปคื น กบข. ในปี
งบประมาณถัดไป
ทัง้ นี้ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณ
รายจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญของข้าราชการประจ�ำ
ปี เข้าบัญชีเงินส�ำรองทุกปีจนกว่าเงินส�ำรอง
เงินกองกลาง และดอกผลของเงินดังกล่าวจะมี
จ�ำนวน 3 เท่าของงบประมาณรายจ่ายบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการประจ�ำปี หลังจากนัน้ ให้ตงั้
งบประมาณเพือ่ ให้เงินส�ำรอง เงินกองกลาง
และดอกผล คงระดับ 3 เท่าของงบประมาณ
รายจ่ายบ� ำ เหน็ จ บ� ำ นาญของข้ า ราชการ
ในแต่ละปี แต่หากมีจำ� นวนเกิน 3 เท่า ให้ กบข.
น�ำเงินส่วนทีเ่ กินนัน้ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
7. เงิ น กองกลาง คือ เงินบริจาค
เงิ น ตามบั ญ ชี เ งิ น รายบุ ค คลที่ ไม่มี ผู ้ รั บ
เป็นเงินส่วนกลางทีม่ ใิ ช่ของสมาชิกคนใด

ข้ อ มู ล องค์ ก ร กบข.
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สมาชิก กบข.
สมาชิก กบข. ประกอบด้วยข้าราชการ 12 ประเภท
ข้าราชการที่เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 ทุกคน รวมถึงผู้ซึ่งโอนมาเป็นข้าราชการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม
2540 ด้วย ต้องเป็นสมาชิก
ข้าราชการที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ให้สมัครเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ

ตารางแสดงสมาชิกแยกตามประเภทข้าราชการ ณ 31 ธันวาคม 2561
ลำ�ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
		
		

ประเภทข้าราชการ
ข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ข้าราชการตำ�รวจ
ข้าราชการทหาร
ข้าราชการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง
ข้าราชการสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้าราชการสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อื่น ๆ
รวม

จำ�นวนราย
344,405
11,019
5,612
13,371
342,120
2,927
149,275
171,311
144
2,090
2,696
2,278
9,577
1,056,825

ร้อยละ
32.59
1.04
0.53
1.27
32.37
0.28
14.12
16.21
0.01
0.20
0.26
0.22
0.91
100.00
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ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2561

โครงสร้างองค์กร กบข.

คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์

คณะกรรมการ
กบข.

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน
คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน
และพิจารณาค่าตอบแทน

เลขาธิการ

ฝ่ายเลขานุการองค์กร

กลุ่มงาน
สมาชิกสัมพันธ์

กลุ่มงานบริหารเงินกองทุน

งานลงทุนและบริหาร
ผูจ้ ดั การกองทุน Public Market

งานลงทุน
Private Market

งานวิจัยและ
กลยุทธ์การลงทุน

ฝ่ายสื่อสารสมาชิก

ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

ฝ่ายลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ฝ่ายบริการสมาชิก

ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้

ฝ่ายลงทุนไพรเวทอิควิตี้

ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน

ฝ่ายสวัสดิการ
สมาชิก

ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ
และบริหารผู้จัดการกองทุน

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

ฝ่ายค้าตราสาร

ข้ อ มู ล องค์ ก ร กบข.
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คณะอนุกรรมการกฎหมาย

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กลุ่มงาน
บริหารความเสี่ยง

กลุ่มงาน
กิจกรรมองค์กร

กลุ่มงาน
ปฏิบัติการ

กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุ่มงานบริหาร

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงการลงทุน

ฝ่ายธรรมาภิบาล

ฝ่ายทะเบียนสมาชิก
ด้านรับ

ฝ่ายบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
และพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายทะเบียนสมาชิก
ด้านจ่าย

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริหารส�ำนักงาน

ฝ่ายก�ำกับ
กิจกรรมองค์กร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
องค์กร

ฝ่ายปฏิบัติการลงทุน

ฝ่ายระบบงาน
สารสนเทศ

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายกฎหมาย
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ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ
และการลงทุนปี 2561

กบข. ยุคใหม่
เดินหน้าด้วยยุทธศาสตร์
Member Centric

กบข. ยกระดับมาตรฐาน
ธรรมาภิบาลองค์กร

การด�ำเนินงานของ
กองทุนในปี 2561

กบข. กับบทบาทผู้น�ำ
การลงทุนโดยค�ำนึงถึงปัจจัย
ESG (ESG Investing)

งบการเงินอย่างย่อ
ปี 2561

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะ คณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการปี 2561
การเงินและผลการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับงบการเงิน ปี 2561

รายงานคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง กบข.

รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
ประจ�ำปี 2561
ประจ�ำปี 2561
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ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนปี 2561
ภาวะเศรษฐกิจปี 2561
ตารางดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจส�ำหรับปี 2561 เปรียบเทียบปี 2559 - 2560
กลุ่มประเทศ

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
(ร้อยละต่อปี)

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
(ร้อยละต่อปี)

ปี 2561
3.6

ปี 2560
3.8

ปี 2559
3.4

ปี 2561
3.6

ปี 2560
3.2

ปี 2559
2.8

กลุ่มประเทศตลาดพัฒนาแล้ว

2.2

2.4

1.7

2.0

1.7

0.8

สหรัฐอเมริกา

2.9

2.2

1.6

2.4

2.1

1.3

กลุ่มประเทศยูโร

1.8

2.4

2.0

1.8

1.5

0.2

ญี่ปุ่น

0.8

1.9

0.6

1.0

0.5

(0.1)

กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่

4.5

4.8

4.6

4.8

4.3

4.2

จีน

6.6

6.8

6.7

2.1

1.6

2.0

ไทย

4.1

4.0

3.4

1.1

0.7

0.2

เศรษฐกิจโลก

แหล่งข้อมูล : World Economic Outlook, Apr 19, IMF และส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ภาวะ
เศรษฐกิจ
โลก

เศรษฐกิ จ โลกในปี 2561
สามารถขยายตั ว ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จากปี 2560 โดยในกลุ ่ ม ประเทศ
พั ฒ นาแล้ ว น� ำ โดยสหรั ฐ อเมริ ก า
มีอัตราการว่างงานลดลงต�่ำกว่าระดับ
ร้อยละ 4.0 และอัตราเงินเฟ้อเข้าใกล้
ระดับเป้าหมายที่ร้อยละ 2 ส่งผลให้
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้องปรับเพิ่ม
อัตราดอกเบี้ยนโยบายจ�ำนวน 4 ครั้ง
รวมร้อยละ 1.0 ท�ำให้นักลงทุนมีความ
กังวลกับทิศทางการด�ำเนินนโยบาย
การเงินที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ จึงเทขายสินทรัพย์เสี่ยง เช่น
หุ้น ในช่วงเดือนธันวาคม ในขณะที่
ประเทศญี่ ปุ ่ น และกลุ ่ ม ประเทศยู โร
ยังคงด�ำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลาย

กระตุ ้ น ให้ อั ต ราการขยายตั ว ของ
เศรษฐกิจอยู่ในระดับดี ส�ำหรับความ
เสี่ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการเมือง
อยู่ในระดับสูง ทั้งจากความไม่แน่นอน
ของนโยบายการกี ด กั น ทางการค้ า
ของประธานาธิบดีทรัมป์ และความ
ไม่แน่นอนจากการเมืองยุโรป รวมทั้ง
การขอแยกตัวของสหราชอาณาจักร
ท�ำให้เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศตลาด
เกิ ด ใหม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบเชิ ง ลบจาก
ความไม่แน่น อนดั ง กล่าวผ่านการ
แข็ งค่าของค่าเงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ
ในขณะที่ เ ศรษฐกิ จ จี น มี ก ารชะลอ
ตัวลงบ้าง จากการกีดกันทางการค้า
ของสหรัฐฯ และระดับหนี้ในประเทศ
ซึ่งยังอยู่ในระดับสูง

ผลการดำ � เนิ น งาน ปี 2561
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เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวสูงกว่าทีค่ าดในช่วงครึง่ ปีแรก จากการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง
ของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน แต่ชะลอตัวลงในครึ่งหลังของปีจากการหดตัวของภาค
การส่งออกซึ่งได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าของประเทศคู่ค้าขนาดใหญ่ ระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน อีกทั้งได้รับผลจากการหดตัวของนักท่องเที่ยวจีนหลังเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัด
ภูเก็ต ในขณะที่การน�ำเข้ายังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการขยายตัวของการลงทุน
ภาคเอกชน และการเพิม่ ขึน้ ของสินค้าคงคลัง ส่งผลให้ดลุ บัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงในช่วงปลาย
ไตรมาสที่ 3 โดยเศรษฐกิจไทยขยายได้ร้อยละ 4.1 ในปี 2561
ส่วนอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต�่ำ แม้ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงกลางปี โดยขึ้นไปสูงสุด
ที่ร้อยละ 1.62 ในเดือนสิงหาคม จากการเพิ่มขึ้นของราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลก ท�ำให้ในปี 2561
อัตราเงินเฟ้อของไทยอยู่ที่ร้อยละ 1.1

ภาวะ
การลงทุน
ปี 2561

ตลาดการเงินมีความผันผวนมาก จากภาวะการเติบโตของ
เศรษฐกิจที่เข้าสู่ช่วงปลายวัฏจักร (Late Cycle) ประกอบกับนโยบาย
กีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ โดยเฉพาะกับประเทศจีน ส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อหุ้นตลาดเกิดใหม่ นอกจากนี้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์
อืน่ ๆ รวมถึงฐานะการเงิน / การคลังของประเทศในกลุม่ ตลาดเกิดใหม่
ที่อ่อนแอจนเกิดเป็นวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนของ
หลายประเทศปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงในช่วงกลางปี และราคา
น�้ำมันดิบที่กลับมาปรับตัวลดลงรุนแรง ส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุน
ให้มีความผันผวนมากขึ้นไปอีก

กราฟแสดงการปรับตัวของดัชนีหนุ้ หลัก สะสมจากต้นปี
(แสดงผลเป็นร้อยละ โดยค�ำนวณจากสกุลเงินของดัชนี)

แหล่งข้อมูล : Bloomberg, GPF Analysis

กราฟแสดงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประเทศ
ต่าง ๆ (ร้อยละต่อปี)

แหล่งข้อมูล : Bloomberg, GPF Analysis
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ตราสารทุ น
ในปี 2561

ดัชนีเทียบวัดตลาดหุน้ ปรับตัวลดลงในทุกตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงไตรมาสที่ 4
จากแนวโน้มทีธ่ นาคารกลางสหรัฐฯ จะขึน้ อัตราดอกเบีย้ ต่อเนือ่ ง โดยดัชนี STOXX600 ยุโรป
และดัชนี TOPIX ญีป่ นุ่ ปิด ณ สิน้ ปี ลดลงถึงร้อยละ -13.2 และ -17.8 ตามล�ำดับ ในขณะที่
ดัชนี S&P ของสหรัฐฯ ปิดลบเพียงร้อยละ -6.2 ทั้งนี้ดัชนีเทียบวัดหุ้นตลาดเกิดใหม่
(Emerging Markets) ปิดตลาด ณ สิน้ ปี ติดลบถึงร้อยละ -16.6 ส่วนดัชนีเทียบวัดของ
ตลาดหุน้ ไทยหรือ SET50 Total Return Index ปิดตัวติดลบร้อยละ -10.8

ตราสารหนี้
ในปี 2561

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวผันผวนตามนโยบายการเงินทีธ่ นาคารกลางต่าง ๆ
ได้ปรับให้ผอ่ นคลายน้อยลง ประกอบกับการซือ้ ขายสินทรัพย์เสีย่ งทีม่ คี วามผันผวนตลอด
ปีนี้ ทัง้ นีอ้ ตั ราผลตอบแทนตราสารหนีไ้ ทยยังทรงตัวอยูใ่ นระดับต�ำ่ ได้คอ่ นข้างดี เนือ่ งจาก
สภาพคล่องส่วนเกินในระบบและฐานะการเงินของประเทศไทยทีแ่ ข็งแกร่งส่งผลให้มอี ปุ สงค์
ต่อพันธบัตรระยะยาวของไทยอยูใ่ นระดับสูงอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนัน้ ตลาดตราสารหนี้
ทัว่ โลกได้รบั ผลบวกจากเม็ดเงินไหลเข้า หลังการเทขายสินทรัพย์เสีย่ งในไตรมาส 4

การด�ำเนินงานของกองทุนในปี 2561
ในการจัดสรรการลงทุนระยะยาว
(Strategic Asset Allocation) ของ
กบข. แบ่ ง ประเภทสิ น ทรั พ ย์ ต าม
คุณลักษณะออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
กลุม่ รับมือการถดถอย (Safety Assets)
กลุ่มกระจายความเสี่ยง (Diversifier
Assets) กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ (Inflation
Sensitive Assets) และกลุ่มรองรับ
การขยายตัว (Growth Assets) เพื่อให้
สอดคล้องกับมุมมองของภาวะเศรษฐกิจ
และระดับราคาของสินทรัพย์ต่าง ๆ
โดยสั ด ส่ ว นการลงทุ น ในปี 2561
กบข. วางกลยุทธ์ใกล้เคียงกับปี 2560
เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า เศรษฐกิ จ โลกยั ง มี
โอกาสขยายตัวได้ต่อเนื่องจากปีก่อน
แม้ว่าประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วอาจเริ่ม
เข้าสูช่ ว่ งปลายของวัฏจักรการขยายตัว
อย่างไรก็ตาม ตลาดเงินตลาดทุนทัว่ โลก
มีความผันผวนในระยะสั้นตลอดทั้งปี
2561 จากการปรับขึน้ ดอกเบีย้ ของเฟด
ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างต่อเนื่อง
ถึง 4 ครั้ง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ค่ า เงิ น และดั ช นี ต ลาดหุ ้ น ของกลุ ่ ม
ประเทศตลาดเกิดใหม่อย่างมากโดย
เฉพาะไตรมาสที่ 4 ของปี กล่าวได้ว่า
แทบไม่มีสินทรัพย์ใดที่ให้ผลตอบแทน
เป็นบวกในปี 2561
ในปี 2561 กบข. ยังคงสัดส่วน
การลงทุนในกลุม่ สินทรัพย์เสีย่ งใกล้เคียง
กับปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 23.00 และ
เพิ่ ม สั ด ส่ ว นสิ น ทรั พ ย์ ป ลอดภั ย เป็ น
ร้ อ ยละ 42.00 อย่ า งไรก็ ดี ในช่ ว ง
ครึ่งปีหลัง ความเสี่ยงต่อตลาดการเงิน
โลกเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะจากภูมริ ฐั ศาสตร์
ทั้ ง ความขั ด แย้ ง ทางการค้ า ระหว่ า ง
จีน และสหรัฐฯ การขอแยกตัวจาก
สหภาพยุ โรปของสหราชอาณาจั ก ร
และการชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ จี น
ส่ ง ผลกระทบเชิ ง ลบต่ อ เศรษฐกิ จ
ตลาดเกิดใหม่อย่างหลีกเลีย่ งมิได้ กบข.
ได้ มี ก ารติ ด ตามภาวะการลงทุ น และ
ปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ผา่ นทางการจัดสรรการลงทุน
ระยะสั้ น (TAA) โดยลดสั ด ส่ ว น

การลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มรองรับการ
ขยายตัว (หุน้ ไทย และหุน้ ต่างประเทศ)
ลงเหลือร้อยละ 18.98 พร้อมกับเพิ่ม
สั ด ส่ ว นของสิ น ทรั พ ย์ ป ลอดภั ย เป็ น
ร้ อ ยละ 48.04 เพื่ อ สอดรั บ กั บ
สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปใน
ระหว่างปี
ในการบริหารอัตราแลกเปลีย่ นนัน้
แม้การลงทุนของ กบข. ยังคงอยูใ่ นสกุล
เงินบาทประมาณร้อยละ 78 ในส่วน
ร้อยละ 22 ที่ลงทุนในต่างประเทศนั้น
กบข. ให้ ค วามส� ำ คั ญ และติ ด ตาม
เพื่อบริหารจัดการค่าเงินอย่างใกล้ชิด
โดยในปี 2561 ค่ า เงิ น บาทมี ค วาม
ผันผวนตลอดทั้งปี แกว่งตัวในกรอบ
31.1 - 33.4 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
กบข. ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
เพื่อลดความผันผวนของผลตอบแทน
จากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ
อันเกิดจากความผันผวนของสินทรัพย์
เองและอั ต ราแลกเปลี่ ย น โดยจะ
พิจารณาควบคู่กันไป

ผลการดำ � เนิ น งาน ปี 2561
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สัดส่วนการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset Allocation: SAA),
สัดส่วนเป้าหมายปี 2561 และ สัดส่วนการลงทุนจริงของแผนหลัก ณ สิ้นปี 2561
หน่วย : ร้อยละ

Asset Role / Asset Class
กลุ่มรับมือการถดถอย (Safety Assets)
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
ตราสารหนี้ภาครัฐโลก
ตราสารหนี้ระยะสั้นไทยและตราสารตลาดเงิน

เป้าหมายสัดส่วน เป้าหมายสัดส่วน สัดส่วนลงทุนจริง
ระยะยาว (SAA) การลงทุนปี 2561
สิ้นปี 2561
44.00
42.00
48.04
39.00
24.00
19.98
0.00
0.00
0.00
5.00
18.00
28.06

กลุ่มกระจายความเสี่ยง (Diversifiers Assets)
ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย
ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก
ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
Absolute Return Funds

20.00
6.00
7.00
5.00
2.00

22.50
17.00
1.50
1.50
2.50

21.00
17.17
0.01
0.80
3.02

กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ (Inflation Sensitive Assets)
อสังหาริมทรัพย์ไทย
สินค้าโภคภัณฑ์
อสังหาริมทรัพย์โลก
โครงสร้างพื้นฐาน
ตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ

12.00
5.00
1.50
3.50
2.00
0.00

12.50
4.00
0.00
3.50
2.50
2.50

11.98
5.06
0.00
3.44
1.91
1.57

กลุ่มรองรับการขยายตัว (Growth Assets)
ตราสารทุนไทย
ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว
ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่
Thai Private Equity
Global Private Equity

24.00
6.00
8.00
4.00
2.00
4.00

23.00
7.50
7.50
4.00
1.00
3.00

18.98
6.79
6.06
3.19
0.85
2.09

100.00

100.00

100.00

Grand Total
แหล่งข้อมูล : GPF Analysis
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กบข. ยุคใหม่ เดินหน้าด้วยยุทธศาสตร์ Member Centric
ภารกิจการบริหารงานสมาชิกในปี 2561 มีการปรับเปลี่ยนทิศทางการด�ำเนินงาน
อย่างมีนัยยะส�ำคัญ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Member Centric: สมาชิกคือศูนย์กลาง
โดยอาศัยกลยุทธ์หลักด้านสมาชิก 3 ด้าน คือ

1

1

2

3

การยกระดับบริการ
ดิจทิ ลั เพือ่ สมาชิก
อย่างเต็มรูปแบบ
(Friendly Digitalized
Platform)

การสือ่ สารสมาชิก
แนวใหม่ และส่งเสริม
ความรูท้ างการเงิน
(Communication &
Education)

การจัดสวัสดิการ
เพื่อความสุขสมาชิก
ตลอดช่วงชีวิต
(Member Privileges for
Everyday Happiness)

การยกระดับบริการดิจิทัลเพื่อสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบ
(Friendly Digitalized Platform)
ปี 2561 เป็นปีแรกของการเริม่ ต้นด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ โดย กบข. มุง่ เน้นให้สมาชิกได้รบั ความสะดวก
เมื่อติดต่อใช้บริการ กบข. ในทุกขั้นตอนผ่านสมาร์ทโฟน (End-to-End Service on Mobile) ด้วยการพัฒนา
Mobile Application ขึ้นใหม่ที่มีขีดความสามารถโดยสมบูรณ์ เพื่อให้บริการสมาชิกแบบเบ็ดเสร็จได้ผ่าน
สมาร์ทโฟน ในช่วงแรกของการด�ำเนินงานจึงเป็นช่วงเวลาของการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน ให้พร้อม
ส�ำหรับทุกภารกิจทีจ่ ะเปลีย่ นสูด่ จิ ทิ ลั แพลตฟอร์ม สามารถให้บริการสมาชิกผ่าน Mobile Application ได้ทกุ เมนู
กบข. จึงได้น�ำเอาเทคนิคบริหารจัดการฐานข้อมูลสมาชิก Big Data ซึ่งเริ่มเฟสแรกด้วยการน�ำเอาข้อมูล
ขั้นพื้นฐานของสมาชิก มาใช้ประกอบกับการออกแบบพัฒนาระบบให้บริการของแอปพลิเคชัน กบข. ยุคใหม่
ควบคูก่ บั วิธกี ารออกแบบเมนูบริการให้สวยงาม ใช้งา่ ย และเป็นรูปแบบสมัยนิยมในยุคดิจทิ ลั ไลฟ์สไตล์ในปัจจุบนั
ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2561 กบข. ได้เปิดให้สมาชิกได้ใช้บริการแอปพลิเคชัน กบข. ยุคใหม่เป็น
ครั้งแรก ภายใต้ชื่อ My GPF Application โดยสมาชิกสามารถใช้บริการ กบข. ได้ใน 9 บริการหลัก ได้แก่

My GPF
Application

1. การเข้ารับราชการ สมาชิกสามารถลงทะเบียนแจ้งข้อมูลเพื่อสมัคร
สมาชิก กบข. ซึ่งสมาชิกจะได้รับรหัสสมาชิกดิจิทัล หรือ Digital Membership
Code แทนบัตรสมาชิกแบบเดิมทีป่ จั จุบนั ไม่จำ� เป็นต้องใช้แล้ว รวมถึงการขอรับ
คู่มือสมาชิกจากแอปพลิเคชันได้อีกด้วย
2. การตรวจสอบยอดเงินในบัญชีของสมาชิก โดยสมาชิกสามารถ
เข้าดูสถานะยอดเงินออมในบัญชีของตนเองได้ตลอดเวลาจากเมนูบัญชีของฉัน
ตรวจสอบรายการเดินบัญชี และมูลค่าต่อหน่วย
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3. การท�ำธุรกรรมทางบัญชี ด้วย My GPF Application นี้ สมาชิก
สามารถแจ้งออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนได้จากสมาร์ทโฟน
4. การทดลองค�ำนวณความเพียงพอของเงินเกษียณ สมาชิกสามารถ
ใช้บริการของแอปพลิเคชันเพื่อค�ำนวณได้ว่าเมื่อถึงเวลาเกษียณอายุราชการ
สมาชิกจะมีเงินประมาณเท่าไหร่ โดยใช้ข้อมูลการออมเงินกับ กบข. ของสมาชิก
แต่ละราย มาใช้ประกอบกับปัจจัยค�ำนวณอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น อายุราชการ
ฐานเงินเดือนข้าราชการ และคาดการณ์เงินเดือนในอนาคต เป็นต้น ซึ่งผล
การค�ำนวณจะท�ำให้สมาชิกได้ทราบตัวเลขโดยคร่าวว่าเมื่อเกษียณอายุราชการ
สมาชิกจะมีเงินส�ำหรับใช้จ่ายในชีวิตหลังเกษียณเท่าไหร่ และสมาชิกอาจ
ทดลองปรั บ เปลี่ ย นตั ว เลขการออมเพื่ อ เพิ่ ม จ� ำ นวนเงิ น เกษี ย ณได้ อี ก ด้ ว ย
โดยใช้ชื่อเมนูบนแอปพลิเคชันนี้ว่า “แผนเกษียณของฉัน”
5. การใช้สิทธิ์ในโครงการสวัสดิการและสิทธิพิเศษ สมาชิก กบข.
ที่ดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าใช้ My GPF Application สามารถกดรับสิทธิ์
ของโครงการสวัสดิการและสิทธิพิเศษได้จากสมาร์ทโฟน ณ จุดขาย / จุดบริการ
ของสถานประกอบการที่เข้าร่วม แล้วรับส่วนลดหรือสิทธิพิเศษได้ทันที โดยใช้
โค้ดสมาชิก (Digital Membership Code) ณ จุดขาย / จุดบริการ แทนการใช้
บัตรสมาชิกแบบเดิมที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วในปัจจุบัน
6. การนัดหมายขอปรึกษาข้อมูลทางการเงิน ปัจจุบันสมาชิก กบข.
สามารถนัดหมายปรึกษาเจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลทางการเงินผ่าน My GPF
Application ได้ด้วย
7. บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อสมาชิก ทั้งด้านข้อมูลสิทธิประโยชน์
การออมตามกฎหมาย และข้อมูลความรู้ทางการเงิน ด้วยภาพกราฟิกและวิดีโอ
8. การทยอยรับเงิน โดยสมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับ
เงินคืนได้ผ่าน My GPF Application เฟสที่หนึ่งนี้
9. การติดต่อสอบถาม สมาชิกสามารถติดต่อ กบข. ผ่านช่องทางสือ่ สาร
ดิจทิ ลั แพลตฟอร์มของ กบข. ได้โดยการเข้าใช้บริการผ่าน My GPF Application

2

การสื่อสารสมาชิกแนวใหม่และส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
(Communication & Education)
ในปี 2561 กบข. ได้ปรับกระบวนทัศน์ในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร กบข. และการส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจ
ทางการเงินและการออมเพื่อการเกษียณ โดยการยกระดับความเข้มข้นในการสื่อสารในมิติต่าง ๆ ต่อไปนี้
• การจัดท�ำชุดข้อมูลเผยแพร่แนวใหม่ โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดท�ำภาพและวิดีโอด้วย
อินโฟกราฟิกในการสือ่ สารท�ำความเข้าใจในเรือ่ งสิทธิประโยชน์การออมของสมาชิก และข้อมูลความรูด้ า้ นการเงิน
การลงทุน ซึง่ เป็นเรือ่ งซับซ้อนและมีรายละเอียดมาก ให้สมาชิกเข้าใจได้งา่ ยมากขึน้ แล้วใช้เผยแพร่ไปยังสมาชิก
ในวงกว้าง รวมทั้งที่เป็นการผลิตข้อมูลเฉพาะกลุ่มส�ำหรับสมาชิกที่เป็นผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสาร
ในเรือ่ งนัน้ ๆ ด้วย โดยในปี 2561 กบข. ได้จดั ท�ำวิดโี ออินโฟกราฟิก (Motion Graphic) ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจ
ทางการเงินของสมาชิก จ�ำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
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1. เรื่อง การวางแผนเกษียณให้พร้อมสู่สังคมสูงวัย

2. เรือ่ ง ออมอย่างไรจึงจะเพียงพอต่อการเกษียณสุข

3. เรื่อง ทางเลือกบริหารเงินหลังเกษียณ

4. เรื่อง แผนการลงทุน กบข. : แผนตลาดเงิน

• มุง่ เน้นการใช้ดจิ ทิ ลั แพลตฟอร์มเพือ่ การสือ่ สารและให้บริการสมาชิก โดยการใช้สอื่ โซเชียลทีไ่ ด้รบั ความ
นิยมสูงสุดของประเทศไทย ได้แก่ Facebook และ Line โดย กบข. ได้จดั ตัง้ GPF Community ขึน้ เป็นครัง้ แรก
ในไตรมาส 3 / 2561 ซึ่งประกอบด้วย Facebook, Line และ My GPF Application โดยมี Facebook
เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ข้อมูล มีการจัดกิจกรรมออนไลน์เชื่อมสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มี
การสื่อสารใกล้ชิดกับ กบข. อย่างต่อเนื่อง ส่วน Line เป็นช่องทางติดต่อแบบส่วนตัวที่สมาชิกสามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ กบข. ได้ตลอดเวลา โดยทั้ง 2 แพลตฟอร์มสามารถช่วยขยายผลการสื่อสารเข้าถึง
สมาชิกได้มากขึ้นเป็นล�ำดับ โดย กบข. มีเป้าหมายในการยกระดับให้ GPF Community เป็นเครือข่ายสังคม
การออมที่สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงสามารถเชื่อมต่อ
ใกล้ชิดกับ กบข. ได้ตลอดเวลาด้วยเครื่องมือสื่อสารใกล้ตัวอย่างสมาร์ทโฟน โดยมุ่งหวังที่จะช่วยลดกรณี
ความเข้าใจผิดของสมาชิกในเรื่องสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และช่วยสื่อสารความรู้ทางการเงิน ซึ่งจะช่วย
ขยายผลภารกิจการส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณของสมาชิก กบข. ได้ในระยะยาว ทั้งนี้ GPF Community
มีจ�ำนวนสมาชิกเข้าร่วมแล้วจ�ำนวน 286,938 ราย (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562)

กราฟแสดงการเติบโตของ GPF Community
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันสภาพสังคมได้ก้าวสู่ยุคดิจิทัล แต่การสื่อสารในระดับบุคคลยังคงเป็นวิธีการ
ที่ใช้ได้ผลและสมาชิกจ�ำนวนมากยังคงนิยมสอบถามข้อมูลเชิงลึกและลงรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ ดังนั้น
เพื่อให้สอดคล้องวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนในการส่งเสริมการออมของสมาชิก กบข. จึงได้ริเริ่มจัดตั้ง
“ศูนย์ขอ้ มูลการเงิน” หรือ Financial Assistant Center ขึน้ ในเดือนธันวาคม โดยมีแนวคิดเพือ่ ให้ กบข. สามารถ
เป็นที่พึ่งทางการเงินส่วนบุคคลให้แก่สมาชิกได้ เมื่อได้มีข้อมูลครบถ้วนและมีความเข้าใจมากขึ้นแล้ว สมาชิก
จะสามารถน�ำข้อมูลความรู้ที่ได้จากการปรึกษาเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ไปใช้ประกอบการวางแผนการเงินหรือการ
ตัดสินใจทางการเงินของตนเอง ทั้งที่เป็นการตัดสินใจด้านการบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณ หรือการตัดสินใจ
ทางการเงินอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2561 กบข. ได้ด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. การสร้างฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์การเงิน (Fact-Based Information) อาทิ คุณลักษณะ
และเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ส�ำคัญทั้งด้านการออม การลงทุน สินเชื่อ และประกันภัย ซึ่งจะช่วย
อ�ำนวยความสะดวกให้สมาชิกได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้องครบถ้วน ลดเวลาทีส่ มาชิกต้องใช้ในการศึกษา
ข้อมูลด้วยตนเอง และป้องกันการเกิดปัญหาจากความเข้าใจข้อมูลการเงินที่คลาดเคลื่อน

แผนลงทุน และบริการ กบข.
เลือกแผนลงทุน

การออม และการลงทุน
เงินฝาก

ออมเพิ่ม

ค�ำนวณเงินวัยเกษียณ

สินเชื่อและการจัดการหนี้

ศูนย์ข้อมูล
การเงิน

ลดหย่อนภาษี
เงื่อนไข LTF
และ RMF

กองทุนรวม
สลากออมสินและ
สลากออมทรัพย์

ประกันภัยและอื่น ๆ

สินเชื่อบ้านและ
รีไฟแนนซ์

สินเชื่อ
ส่วนบุคคล

ประกันชีวิต

ประกันอุบัติเหตุ
และสุขภาพ

สินเชื่อรถยนต์

จัดการหนี้

ประกันวินาศภัย

อัตราแลกเปลีย่ นและ
โอนเงินระหว่างประเทศ

2. การจัดท�ำกระบวนการและระบบงานภายใน ด้วยการพัฒนาระบบจองนัดหมาย
(Booking System) โดยสมาชิกสามารถเลือกหัวข้อทีส่ นใจและก�ำหนดวันเวลาในการใช้บริการได้
ผ่าน My GPF Application และเว็บไซต์ My GPF ซึ่งเป็นเว็บย่อยบนเว็บไซต์ www.gpf.or.th
โดยการให้บริการของศูนย์ข้อมูลการเงินเป็นแบบส่วนบุคคล (Personalized Service) ซึ่งจะ
ท�ำให้มั่นใจได้ว่าสมาชิกจะได้รับข้อมูลที่ตรงกับความสนใจของตนเอง
3. การพัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคลากร ด้วยการฝึกอบรมความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์
การเงิน รวมทัง้ สนับสนุนให้ได้รบั การขึน้ ทะเบียนคุณวุฒทิ ปี่ รึกษาการเงิน (Associate Financial
Planner Thailand หรือ AFPT) และคุณวุฒนิ กั วางแผนการเงิน (Certified Financial Planner
หรือ CFP) ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
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นอกจากนี้ กบข. ยังริเริ่มจัดท�ำโปรแกรมช่วยประเมินความเพียงพอ
ของเงินเกษียณของสมาชิก ซึ่งติดตั้งใน My GPF Application ในชื่อเมนู
“แผนเกษียณของฉัน” โดย กบข. ได้ว่าจ้างผู้ทรงคุณวุฒิการวางแผนการเงิน
และการลงทุน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งเป็นคณาจารย์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกแบบพัฒนา ทั้งนี้ โปรแกรมดังกล่าว
แผนเกษียณของฉัน สามารถค�ำนวณหายอดเงินโดยประมาณที่คาดว่าสมาชิกจะมีในวันที่เกษียณ
อายุราชการ โดยใช้ปจั จัยการค�ำนวณด้วยการดึงข้อมูลการออมของสมาชิก กบข.
ณ ปัจจุบันในวันที่สมาชิกเข้าใช้โปรแกรมค�ำนวณ ร่วมกับข้อมูลประมาณการ
ในอนาคตที่คาดว่าสมาชิกจะได้รับจาก กบข. ในวันเกษียณ รวมกับเงินบ�ำนาญ
จากกระทรวงการคลัง โดยสมาชิกสามารถก�ำหนดเป็นเป้าหมายได้ว่าต้องการ
มี เ งิ น ใช้ ห ลั ง เกษี ย ณเท่ า ไหร่ โปรแกรมจะแสดงผลลั พ ธ์ ใ ห้ ว ่ า สมาชิ ก จะมี
เงินเกษียณเพียงพอตามเป้าหมายของตนเองหรือไม่ และสมาชิกยังสามารถ
ใช้โปรแกรมในการทดลองปรับเปลี่ยนแผนการออมให้ตอบโจทย์เป้าหมาย
การวางแผนเกษียณได้อีกด้วย

3

การจัดสวัสดิการเพื่อความสุขสมาชิกตลอดช่วงชีวิต
(Member Privileges for Everyday Happiness)
กบข. ได้ปรับแนวทางด�ำเนินการในการจัดหาสวัสดิการและสิทธิพเิ ศษสมาชิก โดยค�ำนึงถึงความคาดหวัง
ความจ�ำเป็น และความสะดวกในการใช้สิทธิ์ของสมาชิกเป็นแนวคิดหลัก จึงได้จัดแบ่งกลุ่มของสวัสดิการ
และสิทธิพิเศษที่ กบข. จัดสรรให้สมาชิกเป็น 5 หมวด ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

หมวดสินเชื่อบุคคล / ที่อยู่อาศัย
หมวดสินเชื่อรถยนต์
หมวดประกันภัย
หมวดประกันชีวิต
หมวดไลฟ์สไตล์
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โดย กบข. มุง่ เน้นให้ความส�ำคัญด�ำเนินการในหมวดสินเชือ่ บุคคล / ทีอ่ ยูอ่ าศัย เพือ่ ช่วยลดภาระค่าใช้จา่ ย
ด้านดอกเบีย้ ให้กบั สมาชิก โดยในเดือน กันยายน 2561 กบข. ได้รว่ มกับธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) จัดท�ำ
“โครงการสวัสดิการทางการเงินเพื่อสมาชิก กบข. โดยธนาคารกรุงไทย” ซึ่งได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
บุคคลที่ข้าราชการนิยมใช้บริการธนาคาร อาทิ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ และสินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการ
โดยสมาชิก กบข. ได้รับสิทธิประโยชน์อัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลงมากกว่า 3% จากอัตราดอกเบี้ยเดิมที่สมาชิก
เคยได้รับ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อที่อยู่อาศัย ปลอดดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งสามารถแบ่งเบาภาระ
ทางการเงินของสมาชิก กบข. ในชีวิตประจ�ำวันได้เป็นอย่างดี
ส�ำหรับโครงการสวัสดิการเพื่อชีวิตยามเกษียณของสมาชิกนั้น กบข. ได้จัดท�ำ “โครงการประกันชีวิต
แบบบ�ำนาญเพือ่ สมาชิก กบข. (Annuity)” ร่วมกับบริษทั ไทยประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ จ�ำนวนเงินบ�ำนาญรายเดือนให้กบั สมาชิกทีเ่ กษียณอายุราชการ นอกเหนือจากทีส่ มาชิกได้รบั เงินบ�ำนาญ
จากกระทรวงการคลัง โดยมีแบบประกันที่น�ำเสนอให้สมาชิก 2 แผน ได้แก่ แผนประกัน กบข. เกษมบ�ำนาญ A1
และ กบข. เกษมบ�ำนาญ A65
นอกจากนี้ กบข. ได้จัดท�ำโครงการสวัสดิการและสิทธิพิเศษที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวันในด้าน
อื่น ๆ ทั้งในกลุ่มประกันภัยรถยนต์ และสิทธิพิเศษส่วนลดหมวดไลฟ์สไตล์ เช่น ส่วนลดเบี้ยประกันภัย
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) โดยบริษัททิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ในอัตรา
เบี้ยประกันที่ต�่ำกว่าท้องตลาด บัตรชมภาพยนตร์โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ในราคาพิเศษ ส่วนลดแพคเกจ
ค่าบริการและราคาโทรศัพท์เครือข่ายทรูมฟู เอช รวมถึง สิทธิพเิ ศษอืน่ ๆ ทัง้ ในด้านการศึกษาส�ำหรับบุตรหลานและ
สิทธิพิเศษโครงการที่อยู่อาศัยและการเดินทาง เป็นต้น
ทัง้ นี้ ในเดือนธันวาคม 2561 กบข. ได้เปิดให้สมาชิกรับส่วนลดหรือสิทธิใ์ ช้บริการฟรีของร้านค้า ร้านอาหาร
ชื่อดังที่มีเครือข่ายให้บริการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และภูมิภาค โดยสมาชิกสามารถกดรับสิทธิ์ในโครงการ
สวัสดิการและสิทธิพิเศษที่ กบข. จัดขึ้น จากสมาร์ทโฟนของสมาชิกเอง ผ่าน My GPF Application ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว และไม่จ�ำเป็นต้องใช้บัตรสมาชิกอีกต่อไป
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รายงานประจำ�ปี 2561

กบข. กับบทบาทผู้น�ำการลงทุนโดยค�ำนึงถึงปัจจัย ESG
(ESG Investing)
กบข. ให้ความส�ำคัญกับการลงทุนโดยค�ำนึงถึงปัจจัยสิง่ แวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and
Governance: ESG) อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ได้ยกระดับขึ้นเป็นแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เพราะ กบข. เชื่อมั่นว่า หลัก
การลงทุนดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่สมาชิก และในขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาตลาดทุนไทย
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ผลการด�ำเนินงานในปี 2561
ในเดือนตุลาคม 2561 กบข. ได้จดั ตัง้ กองทุน ESG-Focused Portfolio ขึน้ วงเงิน 1,000 ล้านบาท การวัดผลการด�ำเนินงาน
ของกองทุนนีใ้ ช้ดชั นี Thailand Sustainability Index (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตัวเทียบวัด ซึง่ เท่ากับว่า
กบข. เพิ่มหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัทที่ลงทุนในกองทุนนี้ โดยให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานของบริษัทด้าน ESG
ในระดับสูงกว่าเงินลงทุนส่วนอื่น บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกลงทุนในกองทุนนี้จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินพิเศษซึ่ง
จัดท�ำขึ้นโดยเฉพาะใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่
เกณฑ์เจตนารมณ์
พื้นฐาน
(ESG Intention)

เกณฑ์การประกอบ
ธุรกิจ (Business
Criteria)

บ ริ ษั ท ต ้ อ ง เ ป ิ ด เ ผ ย
เจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบโดยค� ำ นึ ง ถึ ง
ปัจจัย ESG ก�ำหนดมาตรการ
เชิงรุก (Proactive Strategy)
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน มีมาตรการรองรับ
(Reactive Strategy) เมือ่ เกิด
เหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคหรือ
สร้างผลกระทบกับการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบ

บริษัทต้องด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม มีมาตรการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เคารพสิทธิมนุษยชน และไม่
ด�ำเนินธุรกิจที่สร้างผลกระทบ
เชิงลบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม
อย่างชัดเจน เช่น การค้าอาวุธ
(Controversial Weapons)
การทารุณมนุษย์หรือทารุณสัตว์
การผลิตหรือเกีย่ วข้องกับธุรกิจ
ลามกอนาจาร หรือมีรายได้หลัก
จากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เป็นต้น

เกณฑ์ความโปร่งใส
(Transparency
Criteria)
บริษทั ต้องเปิดเผยข้อมูล
การประกอบธุรกิจที่สอดคล้อง
กับการเป็นผู้ด�ำเนินธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบอย่างเพียงพอและ
ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม รวมทัง้
เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
สามารถแสดงความคิดเห็น หรือ
สอบถามข้อสงสัยได้ตามความ
เหมาะสม

เกณฑ์การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี (Good
Governance)
บ ริ ษั ท มี โ ค ร ง ส ร ้ า ง
ขนาด และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการที่ เ หมาะสม
สัดส่วนกรรมการอิสระเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ ดี แสดง
เจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
โดยปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน
โดยกรรมการและผู้บริหารของ
บริ ษั ท จะต้ อ งไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่
หน่วยงานภาครัฐสอบสวนแล้ว
พบว่ามีความผิดที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตประพฤติมชิ อบ

นอกจากนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2561 กบข. ได้จัดการสัมมนานานาชาติ เรื่อง ESG Investing: Return Enhancing
or Sacrificing? How to Make It Work? โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(Organisation of Economic Cooperation and Development: OECD) ธนาคารโลก (World Bank) และหน่วยงานในสังกัด
สหประชาชาติ ได้แก่ UN Principles for Responsible Investment (PRI) และ United Nations Development Program
(UNDP) งานสัมมนาส�ำเร็จลุลว่ งได้ดว้ ยดี นักลงทุนสถาบันชัน้ น�ำจากประเทศต่าง ๆ ได้เข้าร่วมแบ่งปัน ความรู้ ประสบการณ์ของ
การลงทุนโดยค�ำนึงถึงปัจจัย ESG แก่ผเู้ กีย่ วข้องในตลาดทุนไทย ซึง่ เป็นการกระตุน้ ให้นกั ลงทุนไทยตระหนักถึงแนวทางการลงทุน
ใหม่ที่ท�ำให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกมิติ และสร้างผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจในระยะยาว
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แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรในปี 2562 กบข. ปฏิรูปกระบวนการลงทุนโดยค�ำนึงถึงปัจจัย ESG ในระดับการวิเคราะห์
หลักทรัพย์ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยในส่วนของตราสารทุนไทย กบข. เพิ่มการน�ำปัจจัย ESG เข้าสู่ทุกขั้นตอนของ
การลงทุน (100% ESG) เริ่มตั้งแต่การคัดกรองหุ้นเข้าสู่กลุ่มรายชื่อหุ้นที่ลงทุนได้ (Universe) แล้วใช้ปัจจัย ESG วิเคราะห์และ
ประเมินมูลค่าหุ้น (Valuation) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและราคาของหุ้นแต่ละตัว
Stock Valuation
Macro
Economic
Analysis

ESG Assessment

Industry
Analysis

Impact to
Performance

Company
Analysis

Final
Target
Price

Impact to
Valuation

ESG Adjustment

Pre-ESG Target Price

ส�ำหรับตราสารหนี้ไทย กบข. จะใช้ปัจจัย ESG ประกอบการประเมิน Credit Scoring ดังแผนภาพ
Industry
Environmemt

Competitive
Position

Business Profile

Capital
Structure

Operating
Performance

Financial Profile

Core Credit Score (Anchor)

Credit
Score

Spread

Modifiers (35%)
Support

Management Quality

ESG (25%)

Financial Policy

อีกแผนการหนึ่งที่ กบข. ปรับปรุงเพื่อกระตุ้นให้บริษัท
ที่ กบข. ลงทุนให้ความส�ำคัญกับปัจจัย ESG ในกระบวนการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท คือ การประเมินบริษัทผ่านขั้นตอน
การท�ำ ESG Due Diligence ซึง่ กบข. ทบทวนใหม่ให้สามารถ
ตรวจประเมินได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
เพื่อให้การด�ำเนินการของ กบข. มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กบข. ก�ำหนดเป็นแผนงานทีจ่ ะสร้างเครือข่ายนักลงทุนสถาบัน
(Institutional Investor Network) ซึ่ง กบข. เชื่อมั่นว่า ด้วย
ความร่วมมือของนักลงทุนสถาบัน ไม่วา่ จะเป็นกองทุนประกัน

สังคม กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพทีอ่ ยูภ่ ายใต้การบริหารของบริษทั
หลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นน�ำของประเทศไทย และกองทุน
ประกั น ภั ย จะท� ำ ให้ เ กิ ด บรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มที่
เอื้อให้มีการน�ำปัจจัย ESG เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจลงทุนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งท�ำให้ภาคธุรกิจตื่นตัวและ
ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งหวังแต่ก�ำไรแก่
บริษัท แต่ยังมุ่งดูแลสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล
ควบคู่ไปด้วยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย
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กบข. ยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลองค์กร
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance) ส�ำหรับกองทุน
ที่บริหารเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกถือเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง กบข. ได้ประกาศ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หลักจรรยาบรรณ ตลอดจนกฎระเบียบเพื่อป้องกันการทุจริต
ประพฤติมชิ อบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทัง้ ได้บรู ณาการงานด้านบริหารความเสีย่ ง
การก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบเข้ากับงานธรรมาภิบาล (Integrated Governance,
Risk Management, and Compliance: iGRC) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแกนกลาง
ในการบู ร ณาการเพื่ อ ให้ ทั้ ง ระบบงานและบุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โปร่งใสและปราศจากการทุจริตใด ๆ

ตั้งคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาล และ
จัดท�ำแนวทางการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของ กบข.

พ.ศ.

2544

เข้าร่วมประกวด
องค์กรที่มีการก�ำกับ
ดูแลที่ดี โดยผ่าน
เข้ารอบสุดท้าย

พ.ศ.

2545

ให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ประเมินการก�ำกับดูแล
ของ กบข. และท�ำแผน
ปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

พ.ศ.

2549

ทบทวนแนวทาง
การก�ำกับดูแลที่ดี
ของ กบข. ตามแนวทาง
OECD Guideline
Pension Fund
Governance

พ.ศ.

2553

เตรียมความพร้อม
เข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
การด�ำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

พ.ศ.

2557

เพิ่มประสิทธิภาพ
การก�ำกับดูแล
โดยน�ำหลักการ
iGRC บูรณาการ
Governance,
Risk Management
and Compliance

พ.ศ.

2561
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ในปี 2561 กบข. ได้ด�ำเนินการปรับปรุงงาน
ธรรมาภิบาลหลาย ๆ ด้านตามหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:
ITA) ของส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) และเพือ่ ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ว ่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) เริ่มต้นจากการที่
เลขาธิการได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่
และบริหารองค์กรอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยไม่ยอมรับการทุจริต
ทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ประกาศงดรับของขวัญและของก�ำนัล (No Gift Policy) โดยมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส
และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันตามหลักธรรมาภิบาลโดยไม่หวังผลประโยชน์ใด

กบข. ได้ จั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรม
องค์ ก รให้ พ นั ก งานตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ และ
ร่วมกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้ง
ได้ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและเป็น
ปัจจุบัน นอกจากนี้ กบข. ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์
ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่วา่ จะเป็นบริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนทีร่ บั จ้างบริหารเงินให้ กบข. และบริษทั คูค่ า้
ตลอดจนสมาชิกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ
เสริมสร้างการท�ำงานที่โปร่งใส และป้องกันการทุจริต
โดยขอให้แจ้งเบาะแสหรือการกระท�ำที่พบเห็ น ว่ า
เข้าข่ายการทุจริต ประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ที่ กบข. ปรับปรุงให้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วย
ปี 2562 จะเป็นปีแรกที่ กบข. เข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ของส�ำนักงาน ป.ป.ช. ซึง่ กบข.
เชื่ อ มั่ น ว่ า ด้ ว ยความตั้ ง ใจและมุ ่ ง มั่ น ปฏิ บั ติ ง าน
ตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานทุกคน กบข.
จะสามารถผ่ า นการประเมิ น และพร้ อ มที่ จ ะน� ำ
ข้ อ เสนอแนะต่ า ง ๆ มาปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป
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งบการเงินอย่างย่อปี 2561
ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
เงินลงทุนและหลักทรัพย์ให้ยืมตามสัญญาให้ยืมหลักทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้จากการลงทุน
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์
เจ้าหนี้จากการลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง
เงินรอจ่ายคืนสมาชิก
อื่น ๆ		
รวมหนี้สิน
		 รวมสินทรัพย์สุทธิ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิปี 2561
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
• เงินรับสมาชิกและอื่น ๆ
• เงินรับจากกระทรวงการคลังที่เรียกว่า เงินส�ำรอง
• ผลประโยชน์สุทธิส�ำหรับปี 2561
• เงินจ่ายคืนสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ
• เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด

2561

2560

870,634
8,181
3,473
117
882,405
643
230
141
119
270
1,403
881,002

827,278
6,829
4,070
152
838,329
3,507
227
111
127
290
4,262
834,067

ผลต่าง
(ร้อยละ)
5.24
19.80
(14.67)
(23.03)
5.26
(81.67)
1.32
27.03
(6.30)
(6.90)
(67.08)
5.63

หน่วย : ล้านบาท

834,067
31,463
32,405
15,657
(32,029)
(561)
881,002
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ผลการด�ำเนินงานรวม
งบการเงินรวม
รายได้เงินปันผล ดอกเบี้ยรับและอื่น ๆ
รายได้ค่าเช่าและบริการจากอสังหาริมทรัพย์
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและส�ำนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า
ค่าใช้จ่ายรวม
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
ก�ำไรสุทธิจากการจ�ำหน่ายเงินทุน
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า
รวมรายการก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้น
และที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
ผลประโยชน์สุทธิ

063

หน่วย : ล้านบาท

2561

2560

23,607
677
24,284
1,033
187
1,220
23,064
(1,906)
5,655
(11,156)

22,219
924
23,143
1,053
296
1,349
21,794
(5,225)
5,388
15,131

ผลต่าง
(ร้อยละ)
6.25
(26.73)
4.93
(1.90)
(36.82)
(9.56)
5.83
63.52
4.96
(173.73)

(7,407)
15,657

15,294
37,088

(148.43)
(57.78)
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รายงานทางการเงินปี 2561 โดยย่อของบริษัทย่อย
บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ฐานะการเงิน

2561

2560

สินทรัพย์
หนี้สิน
รวมสินทรัพย์สุทธิ

56
11
45

56
10
46

หน่วย : ล้านบาท

ผลต่าง
จำ�นวนเงิน ร้อยละ

1
(1)

ผลการดำ�เนินงาน

รายได้
10.00 ค่าใช้จา่ ย
(2.17) ก�ำไรสุทธิ

2561

2560

33
30
3

33
30
3

บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
ฐานะการเงิน

2561

2560

สินทรัพย์
หนี้สิน
รวมสินทรัพย์สุทธิ

16
4
12

111
102
9

ผลต่าง
จำ�นวนเงิน ร้อยละ

(95)
(98)
3

2561

2560

สินทรัพย์
หนี้สิน
รวมสินทรัพย์สุทธิ

14
4
10

58
10
48

ผลการดำ�เนินงาน

(85.59) รายได้
(96.08) ค่าใช้จา่ ย
33.33 ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

-

2561

2560

ผลต่าง
จำ�นวนเงิน ร้อยละ

13
10
3

294
295
(1)

(281) (95.58)
(285) (96.61)
(4) (400.00)
หน่วย : ล้านบาท

ผลต่าง
จำ�นวนเงิน ร้อยละ

(44)
(6)
(38)

-		
-		
-		

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ�ำกัด
ฐานะการเงิน

ผลต่าง
จำ�นวนเงิน ร้อยละ

ผลการดำ�เนินงาน

(75.86) รายได้
(60.00) ค่าใช้จา่ ย
(79.17) ขาดทุนสุทธิ

2561

2560

10
48
(38)

17
25
(8)

ผลต่าง
จำ�นวนเงิน ร้อยละ

(7)
23
30

(41.18)
92.00
375.00
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน ส�ำหรับงบการเงินปี 2561
กบข. ได้น�ำแนวทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มาใช้ในการจัดท�ำค�ำอธิบายเพิม่ เติมและวิเคราะห์งบการเงิน
เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของ กบข. และ
บริษัท ย่อ ยได้ ดียิ่ง ขึ้ น โดยมี ร ายละเอี ยดค� ำ อธิ บ ายและบทวิ เคราะห์ ส� ำ หรั บ
งบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

1. ผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงิน
1.1 ผลการด�ำเนินงาน

1.1.1 ผลตอบแทนจากการลงทุนและผลประโยชน์สุทธิ
รายละเอียด

รายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ผลประโยชน์สุทธิ

กบข. มีผลประโยชน์สทุ ธิ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 เท่ากับ

15,657

ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2561

ปี 2560

16,877
1,220
15,657

38,437
1,349
37,088

กบข. มีรายได้จากการด�ำเนินงาน
ของปี 2561 เท่ากับ 16,877 ล้านบาท
ลดลง 21,560 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
56.09 จากปีกอ่ น เนือ่ งจากรายการขาดทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงิน
ลงทุนตามราคาตลาด (Unrealized Loss)
จ�ำนวน 11,156 ล้านบาท เทียบกับรายการ
ก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการปรับมูลค่า
เงินลงทุนตามราคาตลาด (Unrealized
Gain) จ�ำนวน 15,131 ล้านบาท ในปี
ก่ อ นหน้ า พร้ อ มกั น นี้ ค่ า ใช้ จ ่ า ยจาก
การด�ำเนินงานในปี 2561 ลดลง 129
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.56 ส่งผลให้
กบข. มี ผ ลประโยชน์ สุ ท ธิ ส� ำ หรั บ ปี

จำ�นวน

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

(21,560)
(129)
(21,431)

(56.09)
(9.56)
(57.78)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ
15,657 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 57.78
เมื่อเทียบกับปี 2560
ในปี 2561 อัตราผลประโยชน์สทุ ธิ
ของสมาชิก (หลังหักค่าใช้จ่าย) เท่ากับ
ร้อยละ 0.20 ท�ำให้อัตราผลตอบแทน
การลงทุนสุทธิ (หลังหักค่าใช้จ่าย) ตั้งแต่
ตั้งกองทุนในส่วนของสมาชิกเฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ 6.30 ต่อปี ซึง่ สูงกว่าอัตราดอกเบีย้
เงินฝากประจ�ำเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.74 ต่อปี
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
รายสินทรัพย์ (ก่อนหักค่าใช้จา่ ย) ในปี 2561
ส�ำหรับกองทุนส่วนสมาชิก มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
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รายงานประจำ�ปี 2561

กลุ่มรับมือการถดถอย
• ตราสารหนี้ภาครัฐไทย ให้ผลตอบแทนร้อยละ
1.19 จากรายได้ดอกเบี้ยตราสารหนี้ท่ีลงทุน แต่มีขาดทุน
บางส่วนจากราคาตราสารหนี้ที่ลดลง สาเหตุหลักมาจาก
การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยขึ้นจากร้อยละ 1.50
เป็นร้อยละ 1.75 ในปี 2561 และบางส่วนยังคาดการณ์ว่า
อาจปรับขึ้นอีกในปี 2562 นี้ ท�ำให้ตราสารหนี้ที่ถือครองอยู่
มีราคาลดลง
• ตราสารหนี้ระยะสั้นไทย ให้ผลตอบแทนร้อยละ
1.51 จากรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและตราสารหนี้
ระยะสั้น ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย
ทีค่ งอยูท่ รี่ อ้ ยละ 1.50 เกือบตลอดทัง้ ปี ก่อนทีจ่ ะปรับเพิม่ ขึน้
เป็นร้อยละ 1.75 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) ครั้งสุดท้ายของปีวันที่ 19 ธันวาคม 2561

กลุ่มกระจายความเสี่ยง
• ตราสารหนีภ้ าคเอกชนไทย ให้ผลตอบแทนร้อยละ
1.50 โดยเป็ น การลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ อ อกโดยบริ ษั ท
เอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ดี และ
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือไม่ยาว
มากนัก จึงช่วยลดผลกระทบจากราคาตราสารหนีท้ ปี่ รับลดลง
ได้บางส่วน
• ตราสารหนี้ ภ าคเอกชนโลก ซึ่ ง เน้ น การลงทุ น
ในส่วนของหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนชั้นน�ำ ในปีที่ผ่านมา
ได้มกี ารยกเลิกการจ้างผูจ้ ดั การกองทุนภายนอกในกลุม่ นีแ้ ล้ว
• ตราสารหนี้ จี น ให้ ผ ลตอบแทนร้ อ ยละ 2.13
โดยราคาพันธบัตรจีนปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจจีนเนื่องจากมาตรการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดย GDP
(Gross Domestic Product) ขยายตั ว ร้ อ ยละ 6.60
ในปี 2561 ลดลงจากร้อยละ 6.80 ในปี 2560 ประกอบกับ
มีความเสี่ยงจากสงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกา ธนาคาร
กลางจี น จึ ง ผ่ อ นคลายนโยบายการเงิ น เพื่ อ รั ก ษาระดั บ
การขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยลดสัดส่วนการด�ำรงเงินส�ำรอง
ของธนาคารพาณิชย์ (Required Reserve Ratio) เพื่อเพิ่ม
สภาพคล่ อ งให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ ส ามารถปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ให้
ภาคธุ ร กิ จ โดยเน้ น สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ SMEs การผ่ อ นคลาย
นโยบายการเงิน ประกอบกับมีความต้องการลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลมากขึ้น ทั้งจากนักลงทุนในประเทศและนักลงทุน
ต่างประเทศ ส่งผลให้ราคาพันธบัตรรัฐบาลจีนปรับสูงขึ้น

• Absolute Return Fund ให้ ผ ลตอบแทน
ติดลบร้อยละ 5.71 โดยผลตอบแทนหลักเกิดจากการจัดสรร
การลงทุ น ในกลุ ่ ม ตราสารทุ น โลกซึ่ ง มี ผ ลตอบแทนติ ด ลบ
ในขณะที่กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์อื่น
เช่น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และกลุม่ สินทรัพย์ทางเลือก
ไม่สามารถช่วยกระจายความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทน
ได้มากนัก เนื่องจากสภาวะการลงทุนมีความผันผวนและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มตราสารทุนโลก

กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ
• อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ทย ให้ ผ ลตอบแทนร้ อ ยละ
29.14 สาเหตุจากราคาตลาดของกองทุนรวม/กองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ล งทุ น โดยตรงมี มู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น จากการ
ประเมินโดยบริษัทประเมินราคาอิสระ โดยการลงทุนทั้งใน
กองทุนรวม/กองทรัสต์และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โดยตรง ต่างให้ผลตอบแทน เงินปันผลและรายได้ค่าเช่า
ที่สม�่ำเสมอ
• อสังหาริมทรัพย์โลก ให้ผลตอบแทนร้อยละ 7.94
สาเหตุจากมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนต่าง ๆ เพิม่ สูงขึน้ โดยราคา
อสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักที่กองทุนกระจายการลงทุนอยู่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความต้องการลงทุนในสินทรัพย์
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โ ลกสู ง แม้ ส ภาพตลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ในตลาดหลักจะมีการเติบโตที่ชะลอตัวลง
• สินค้าโภคภัณฑ์ ให้ผลตอบแทนติดลบร้อยละ
2.33 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้น
เมือ่ เทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และราคาน�ำ้ มันดิบปรับตัว
ลดลง ผูผ้ ลิตน�ำ้ มันจากชัน้ หินดินดาน (Shale Oil) ในสหรัฐอเมริกา
เพิม่ ก�ำลังการผลิตในปริมาณมากจนท�ำให้เกิดอุปทานส่วนเกิน
ในตลาดน�้ำมันดิบ ประกอบกับราคาทองค�ำในตลาดโลก
ปรับตัวลดลง
• โครงสร้างพื้นฐาน ให้ผลตอบแทนร้อยละ 11.71
เป็นผลจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่ กบข.
เข้าลงทุน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นกองทุนในกลุม่ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
ในทวีปยุโรปและอเมริกา โดยในปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทน
ที่ดีจากทุกกองทุนทั้งในรูปเงินปันผลและมูลค่าเงินลงทุน
ในสินทรัพย์ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากความต้องการลงทุน
ในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำ � เนิ น งาน ปี 2561

• ตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ ให้ผลตอบแทน
ติดลบร้อยละ 0.19 โดยมีผลขาดทุนจากราคาตราสารหนี้
อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อที่ปรับลดลง เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ
ของไทยปี 2561 ออกมาเพียงร้อยละ 1.07 ซึ่งต�่ำกว่าที่ตลาด
คาดการณ์ไว้ รวมถึงมีการปรับลดการคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อ
ในอนาคตลง

กลุ่มรองรับการขยายตัว
• ตราสารทุนไทย ให้ผลตอบแทนติดลบร้อยละ 5.56
เป็นผลมาจากกระแสเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่และ
ตลาดหุ้นไทย นักลงทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์
เสี่ยง เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาด�ำเนินนโยบาย
แบบตึงตัว ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อชะลอการเติบโตของ
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ เศรษฐกิจในประเทศเติบโตลดลงใน
ครึ่งปีหลัง เนื่องจากการส่งออกและการท่องเที่ยวชะลอตัว
• ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว ให้ผลตอบแทน
ติดลบร้อยละ 10.24 เป็นผลจากสภาวะการชะลอตัวของ
เศรษฐกิ จ โลก ความไม่ แ น่ น อนเกี่ ย วกั บ นโยบายการค้ า
ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
โดยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความ
มั่นใจของนักลงทุนและสะท้อนไปถึงการปรับตัวลงของราคา
สินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมในกลุ่มตราสารทุนโลกพัฒนาแล้ว
• ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่ ให้ผลตอบแทน
ติ ด ลบร้ อ ยละ 16.88 โดยมี ป ั จ จั ย หลั ก มาจากสภาวะ
การชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ โลกโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ใน
ประเทศจีน ความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
โดยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา และการปรับตัวลดลงของ
ราคาน�้ำมันในช่วงไตรมาส 4 ของปี ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทน
การลงทุนในตราสารทุนตลาดเกิดใหม่ปรับตัวลดลงในช่วง
ปีที่ผ่านมา
• ตราสารทุนจีน ให้ผลตอบแทนติดลบร้อยละ 33.95
ซึ่งเป็นผลจากภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและปัญหาหนี้
ในประเทศที่ยังอยู่ในระดับสูง อีกทั้งปัญหาเกี่ยวกับนโยบาย
การค้ า ระหว่ า งจี น และสหรั ฐ อเมริ ก าที่ มี ค วามตึ ง เครี ย ด
มากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ส่งผลให้ผลตอบแทนการลงทุน
ในตราสารทุนจีนไม่ดีนักในปีที่ผ่านมา

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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• นิ ติ บุ ค คลเอกชนไทย (และในภู มิ ภ าค) ให้
ผลตอบแทนร้อยละ 9.75 โดยปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากการประเมิน
มูลค่ากิจการที่กองทุนได้เข้าลงทุนไว้ก่อนหน้า ซึ่งเป็นไปตาม
การเติบโตของธุรกิจที่ลงทุนในภูมิภาค ASEAN เป็นหลัก
ในขณะที่ราคาหุ้น บมจ. ทิพยประกันภัย มีการเคลื่อนไหว
ผันผวน โดยได้มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นปี ก่อนที่
จะปรับตัวลดลง แล้วเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ จนถึงสิ้นปี
และปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับในปี 2560
• นิ ติ บุ ค คลเอกชนโลก ให้ ผ ลตอบแทนร้ อ ยละ
11.28 เนื่องจากการลงทุนในกองทุนที่ กบข. ได้ลงทุนไป
มี ผ ลตอบแทนที่ เริ่ ม เข้ า สู ่ ช ่ ว ง Mature Stage ท� ำ ให้
มีการปรับตัวเพิ่มในอัตราที่เร่งสูงขึ้นของมูลค่ากิจการที่ได้
เข้ า ไปลงทุ น โดยการลงทุ น จะเน้ น กระจายการลงทุ น ไป
ในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปเป็นหลัก
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สัดส่วนสินทรัพย์ลงทุนและผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนส่วนสมาชิก
ประเภทสินทรัพย์
กลุ่มรับมือการถดถอย
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
ตราสารหนี้ระยะสั้นไทย
กลุ่มกระจายความเสี่ยง
ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย
ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก
ตราสารหนี้จีน
Absolute Return Fund
กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ
อสังหาริมทรัพย์ไทย
อสังหาริมทรัพย์โลก
สินค้าโภคภัณฑ์
โครงสร้างพื้นฐาน
ตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ
กลุ่มรองรับการขยายตัว
ตราสารทุนไทย
ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว
ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่
ตราสารทุนจีน
นิติบุคคลเอกชนไทย (และในภูมิภาค)
นิติบุคคลเอกชนโลก
รวม

สัดส่วนการลงทุน
(ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทน
ก่อนหักค่าใช้จ่าย (ร้อยละ)

2561

2560

2561

2560

19.9
27.9

25.7
15.4

1.19
1.51

3.86
1.83

17.0
0.0
0.8
3.0

16.7
1.3
0.6
3.8

1.50
(3.06)
2.13
(5.71)

3.46
3.77
(2.72)
7.41

5.1
3.4
0.0
1.9
1.6

4.2
2.9
0.5
1.9
2.0

29.14
7.94
(2.33)
11.71
(0.19)

6.91
(0.27)
(4.86)
6.09
6.71

6.9
6.3
2.9
0.3
0.9
2.1
100.0

9.6
8.2
3.6
0.7
1.0
1.9
100.0

(5.56)
(10.24)
(16.88)
(33.95)
9.75
11.28
0.41

22.42
14.20
28.04
16.42
6.13
1.82
6.66

ผลการดำ � เนิ น งาน ปี 2561
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1.1.2 รายได้จากการด�ำเนินงาน
รายละเอียด
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน
รายได้จากการด�ำเนินงาน
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หน่วย : ล้านบาท

ปี 2561

ปี 2560

24,214
17
53
(1,906)
(5,501)
16,877

23,086
17
40
(5,225)
20,519
38,437

เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ
1,128
13
3,319
(26,020)
(21,560)

4.89
32.50
63.52
(126.81)
(56.09)

รายได้จากการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 16,877 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เท่ากับ
21,560 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 56.09 เป็นผลจากการรับรู้ขาดทุนสุทธิจากการลงทุนรวม 5,501 ล้านบาท เนื่องจาก
รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุน อย่างไรก็ดี รายได้จากการลงทุนในปี 2561
เท่ากับ 24,214 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,128 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า และมีรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 1,906
ล้านบาท ลดลง 3,319 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า เป็นผลจากการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องของค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส�ำหรับรายละเอียดของรายได้จากการด�ำเนินงาน มีดังนี้
• รายได้จากการลงทุน
รายละเอียด
เงินปันผล
ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ
ค่าธรรมเนียมรับจากการให้ยืมหลักทรัพย์
รายได้ค่าเช่าและบริการจากอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2561

ปี 2560

เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ

3,239
20,259
39
677
24,214

3,302
18,833
27
924
23,086

(63)
1,426
12
(247)
1,128

(1.91)
7.57
44.44
(26.73)
4.89

รายได้จากการลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 1,128 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.89 เป็นผลจากการรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ และส่วนลดรับรวม 20,259 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ 1,426 ล้านบาท จากปีกอ่ นหน้า
ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ขณะที่มีรายได้ค่าเช่าและบริการจากอสังหาริมทรัพย์ลดลงจ�ำนวน
247 ล้านบาท
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• ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในปี 2561 กบข. มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
จ�ำนวน 1,906 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2560 ทีม่ ผี ลขาดทุน
จากอัตราแลกเปลีย่ นเท่ากับ 5,225 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจาก
ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในปี
2561 แต่อย่างไรก็ดีในปี 2561 กบข. มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยท�ำสัญญาการป้องกัน
ความเสีย่ งส�ำหรับการลงทุนต่างประเทศในสัดส่วนทีเ่ พิม่ สูงขึน้
จากปี 2560 ท�ำให้มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศในสกุลเงินอืน่ ๆ ที่ กบข. ลงทุนเมือ่ เทียบกับเงินบาท
อาจเกิดรายการก�ำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
ซึง่ เป็นรายการปกติสำ� หรับการลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
ทั้งนี้ กบข. มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ส�ำหรับการลงทุนในตราสารหนี้โลกได้ท�ำการปิด
ความเสี่ยงเกือบเต็มจ�ำนวน ขณะที่การลงทุนในตราสารทุน
โลกได้บริหารความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นตามสถานการณ์
ภาวะตลาด โดยการปรับสัดส่วนอัตราป้องกันความเสี่ยง
จะเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน

• ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด

ปี 2561

ปี 2560

เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ

ก�ำไรที่เกิดขึ้นจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน

5,655
(221)
5,876
(11,156)
(1,878)
(9,278)
(5,501)

5,388
145
5,243
15,131
1,925
13,206
20,519

267
(366)
633
(26,287)
(3,803)
(22,484)
(26,020)

รายการขาดทุนสุทธิจากการลงทุนส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 5,501 ล้านบาท เทียบกับก�ำไรสุทธิ
จ�ำนวน 20,519 ล้านบาท ในปี 2560 ประกอบด้วย
1. ก�ำไรทีเ่ กิดขึน้ จากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน (Realized
Gain) จ�ำนวน 5,655 ล้านบาท โดยเป็นก�ำไรที่เกิดขึ้นจาก
การจ�ำหน่ายเงินลงทุนตราสารทุนจ�ำนวน 5,876 ล้านบาท
และขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้จ�ำนวน
221 ล้านบาท
2. ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการปรับมูลค่า (Unrealized
Loss) จ� ำ นวน 11,156 ล้ า นบาท โดยเป็ น ขาดทุ น ที่ ยั ง
ไม่เกิดขึน้ จากการปรับมูลค่าตราสารหนีจ้ ำ� นวน 1,878 ล้านบาท

4.96
(252.41)
12.07
(173.73)
(197.56)
(170.26)
(126.81)

และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าตราสารทุน
จ�ำนวน 9,278 ล้านบาท โดยในส่วนของตราสารหนี้เป็น
ผลมาจากการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยขึ้นจาก
ร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 ในปี 2561 ส่งผลให้เส้นอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย (Government Bond Yield
Curve) ปรับตัวสูงขึ้นตลอดทั้งเส้น ส�ำหรับตราสารทุนนั้น
เป็นผลจากสภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอน
เกีย่ วกับนโยบายการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา การปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้ โดยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ซึง่ ส่งผลโดยตรง
ต่อความมั่นใจของนักลงทุนและสะท้อนไปถึงการปรับตัวลง
ของราคาสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม

ผลการดำ � เนิ น งาน ปี 2561
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1.1.3 ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
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หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด

ปี 2561

ปี 2560

ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและส�ำนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน

1,031
187
2
1,220

1,052
296
1
1,349

เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ
(21)
(109)
1
(129)

(2.00)
(36.82)
100.00
(9.56)

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,220 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เท่ากับ
129 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.56 เป็นผลจากค่าใช้จ่ายส�ำนักงานลดลง 21 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าธรรมเนียม
ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าและค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนอื่น ๆ ลดลง เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าลดลงจ�ำนวน 109 ล้านบาท

1.2 ฐานะการเงิน
รายละเอียด
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สินทรัพย์สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2561

ปี 2560

882,405
1,403
881,002

838,329
4,262
834,067

จำ�นวน

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

44,076
(2,859)
46,935

5.26
(67.08)
5.63

รายการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญของ สินทรัพย์รวม หนีส้ นิ รวม และสินทรัพย์สทุ ธิ ของ กบข. และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้
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1.2.1 สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวมปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 44,076 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.26 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้น
ของเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรมจ�ำนวน 42,966 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในตราสารหนี้ไทยเป็นหลัก
เช่นเดียวกับหลักทรัพย์ให้ยืมตามสัญญาให้ยืมหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 390 ล้านบาท

ตารางแสดงเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม ณ 31 ธันวาคม 2561
ประเภทตราสาร
เงินฝากประจ�ำและบัตรเงินฝาก
ตราสารหนี้ไทย
ตราสารหนี้โลก
ตราสารทุนไทย
ตราสารทุนโลก
อสังหาริมทรัพย์ลงทุนโดยตรง
หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์โลก
โครงสร้างพื้นฐานโลก
นิติบุคคลเอกชนโลก
สินค้าโภคภัณฑ์
รวม

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2561

ปี 2560

เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ

18,600
727,821
2,725
24,362
41,377
9,513
1,739
8,354
13,159
7,782
11,272
0
866,704

16,734
658,059
8,873
35,227
56,990
6,865
1,578
8,453
11,035
7,144
10,834
1,946
823,738

1,866
69,762
(6,148)
(10,865)
(15,613)
2,648
161
(99)
2,124
638
438
(1,946)
42,966

11.15
10.60
(69.29)
(30.84)
(27.40)
38.57
10.20
(1.17)
19.25
8.93
4.04
(100.00)
5.22
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1.2.2. หนี้สินรวม
หนี้สินรวมปี 2561 ลดลงจ�ำนวน 2,859 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเกิดจากเจ้าหนี้จากการซื้อเงิน
ลงทุนลดลง 2,864 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เงินทีส่ มาชิกไม่มสี ทิ ธิได้รบั รอจ่ายคืนกระทรวงการคลังมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ 30 ล้านบาท

ตารางแสดงหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ

รายละเอียด

ปี 2561

ปี 2560

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรอจ่ายคืนสมาชิก
เงินรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง
หนี้สินอื่น

643
230
119
141
270

3,507
227
127
111
290

(2,864)
3
(8)
30
(20)

(81.67)
1.32
(6.30)
27.03
(6.90)

1,403

4,262

(2,859)

(67.08)

รวม

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม
การจัดท�ำงบการเงินรวม

ในการจัดท�ำงบการเงิน กบข. ได้น�ำงบการเงินของบริษัทย่อยที่ กบข. ลงทุนและมีอ�ำนาจในการควบคุมมาจัดท�ำ
งบการเงินรวม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560
กบข. มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้

ลักษณะธุรกิจ

ร้อยละ
ที่ลงทุน

บริษทั ไทย แอดมินสิ เทรชัน่ เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด
งานทะเบียนสมาชิก
99.99
บริษทั จีพเี อฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด บริหารอสังหาริมทรัพย์
99.99
บริษทั ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ�ำกัด*
ทีป่ รึกษาการลงทุน
51.00
		
รวม			

มูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามบัญชี
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

45.39
12.41
4.93
62.73

45.57
8.92
24.65
79.14

* ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2561 ของบริษทั ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ�ำกัด มีมติเป็นเอกฉันท์ให้
		 บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ กบข. เลิกกิจการเมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับ
		 กระทรวงพาณิชย์ในวันเดียวกัน และได้จดทะเบียนเสร็จการช�ำระบัญชีเมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2562
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คณะกรรมการ กบข.
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ กบข. มีจ�ำนวน 25 คน ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการ
โดยต� ำ แหน่ ง 8 คน กรรมการผู ้ แ ทนสมาชิ ก 12 คน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน และเลขาธิการคณะกรรมการ
กบข. เป็นกรรมการและเลขานุการ

กรรมการโดยต�ำแหน่ง ประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการ

ส� ำ นั ก งบประมาณ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นเลขาธิ ก าร
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ�ำนวยการ
ส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง อธิ บ ดี ก รมบั ญ ชี ก ลาง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และเลขาธิการส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการผูแ้ ทนสมาชิก เป็นบุคคลทีไ่ ด้รบั การเลือก

จากคณะกรรมการของข้าราชการแต่ละประเภท ประเภทละ
1 คน ประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิกจากข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ข้าราชการต�ำรวจ ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการ
ศาลปกครอง ข้าราชการส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้าราชการส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ

กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เป็ น ผู ้ มี ป ระสบการณ์

ความรู้ความสามารถที่ได้รับการเลือกจากประธานกรรมการ
กรรมการโดยต�ำแหน่ง และกรรมการผู้แทนสมาชิก โดยผู้ที่
ได้รบั เลือกต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ กบข.
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐอื่นไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้าง
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่าทุจริตต่อหน้าที่
(2) ไม่ เ ป็ น ข้ า ราชการการเมื อ ง ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
กรรมการหรือที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

เลขาธิการ เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ

ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณะกรรมการให้ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่
คณะกรรมการก�ำหนด รับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการ
บริหารกิจการของกองทุน รวมถึงการเป็นผู้แทนของกองทุน
ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการก� ำ หนดนโยบายการบริ ห ารและการลงทุ น รวมถึ ง
การบริ ห ารงานบุ ค คล และก� ำ กั บ ติ ด ตามการด� ำ เนิ น งาน
ของกองทุนเพื่อให้การบริหารกิจการของกองทุนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กฎหมายก�ำหนด ที่ผ่านมาได้กำ� หนดนโยบาย
การก�ำกับดูแลด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์ของสมาชิกเป็นส�ำคัญมาโดยตลอด

คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) ก�ำหนดนโยบาย และออกระเบียบ ข อ้ บังคับ
ประกาศ และค�ำสัง่ ในการบริหารกิจการของกองทุน
(2) ก� ำ หนดนโยบายการลงทุ น ของกองทุ น ตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในกฎกระทรวง
(3) ก�ำกับดูแลการจัดการกองทุน
(4) ออกขอ้ บังคับว่าด้วยการปฏิบตั งิ านของเลขาธิการ
และการมอบอ�ำนาจให้ผู อ้ นื่ ปฏิบตั งิ านแทนเลขาธิการ
(5) ก�ำหนดค่าใช จ้ า่ ยในการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
และค่าใชจ้ า่ ยอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับกิจการของกองทุน
(6) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการรับ เก็บรักษา
และจ่ายเงินของกองทุน
(7) ออกระเบี ย บ ข้อ บั ง คั บ และค� ำ สั่ ง เกี่ ย วกั บ
การบริหารงานบุคคล การบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และวินยั
ของพนักงานและลูกจ า้ ง ตลอดจนการก�ำหนดเงินเดือนและ
เงินอืน่ รวมถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการ
(8) พิ จ ารณามอบหมายให้ส ถาบั น การเงิ น หรื อ
นิตบิ คุ คลอืน่ จัดการเงินของกองทุน

ผลการดำ � เนิ น งาน ปี 2561

(9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(10) แต่งตัง้ ผูแ้ ทนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีก่ องทุน
ถือหุ้น
(11) ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติ กบข.

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการผู้แทนสมาชิก และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่จะด�ำรงต�ำแหน่ง
เกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้
เลขาธิการ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตามที่ก�ำหนด
ในสัญญาจ้าง คราวละไม่เกิน 4 ปี

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการก�ำหนดให้มีการประชุมเป็นประจ�ำ
สม�่ำเสมออย่างเป็นทางการไว้เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน และอาจ
มีการประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยมีการก�ำหนด
วาระประจ�ำหรือตามแผนงานไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม

ประธานกรรมการ
กรรมการ

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ ได้มกี ารประสานงาน
กับกรรมการอย่างใกล้ชิดและมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ระหว่ า งกั น ตลอดเวลา ก่ อ นการประชุ ม จะจั ด ท� ำ วาระ
การประชุ ม พร้ อ มสรุ ป รายละเอี ย ดประกอบของแต่ ล ะ
วาระเสนอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จากนั้นจึงจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบ
วาระการประชุ ม ที่ มี ข ้ อ มู ล และรายละเอี ย ดประกอบการ
พิ จ ารณาที่ ค รบถ้ ว นและเพี ย งพอต่ อ การตั ด สิ น ใจส่ ง ให้
กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการ
มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
ในการประชุม ประธานกรรมการท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธาน
การประชุม เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนเสนอความคิดเห็น
และอภิปรายกันอย่างเปิดเผยและเสรี หากวาระใดทีก่ รรมการ
คนใดมีประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่ นได้เสีย
ในเรื่องที่พิจารณา กรรมการดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุม
เพื่อพิจารณาในวาระนั้น ๆ

ค่าตอบแทนกรรมการ
กบข. จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการตามหลักเกณฑ์และ
อัตราทีก่ ำ� หนดในประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการ กบข.
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2547 ซึง่ ประกาศดังกล่าวคณะรัฐมนตรีเป็น
ผูใ้ ห้ความเห็นชอบ สาระส�ำคัญคือ กบข. จะจ่ายค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนเฉพาะเดือนทีก่ รรมการหรืออนุกรรมการเข้าประชุม
ค่าตอบแทน (บาท / เดือน)
10,000
8,000

ปี 2561 กบข. จ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุมแก่กรรมการ จ�ำนวน 2.05 ล้านบาท
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รายชือ่ คณะกรรมการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
1. นายประสงค์ พูนธเนศ
			

ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ

2. นางเมธินี เทพมณี

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

3. นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

4. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ

5. นายทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

6. นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
			
7. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง (แทน)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

8. นายเมธี สุภาพงษ์
			

รองผู้ว่าการ (แทน)
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

9. นายรพี สุจริตกุล
			

เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10. นายสรรเสริญ นามพรหม
			
			

ผู้อ�ำนวยการกองบริหารทรัพยากร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน

11. นายสราวุธ เบญจกุล
			

เลขาธิการส�ำนักงานศาลยุติธรรม
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตุลาการ

12. นายมนัส สุขสวัสดิ์
			

อัยการอาวุโส
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการอัยการ

13. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
			
			

อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา

14. นายนิวัต เชื้อนาค
			
			
			

รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการครู

15. นายนัฑ ผาสุข
			

รองเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการรัฐสภา
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16. พลต�ำรวจโท ติณภัทร ภุมรินทร์
			
			

ผู้บัญชาการส�ำนักงานส่งก�ำลังบ�ำรุง
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการต�ำรวจ

17. พลอากาศตรี ตรีพล อ่องไพฑูรย์
			
			

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผน
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการทหาร

18. นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์
			

รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

19. นายวิษณุ วรัญญู
			
		

รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครอง

20. นางสิรินทร์ พันธ์เกษม
			
			

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

21. นายธนกฤต เลิศวิริยวรางกูร
			
			
			

นักบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน				
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

22. นายธีรนันท์ ศรีหงส์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

23. นายศุภวุฒิ สายเชื้อ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

24. นายเสรี นนทสูติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

25. นายวิทัย รัตนากร
			

เลขาธิการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

26. นางสาวรุ่งนภา วิสฤตาภา
			
		

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายเลขานุการองค์กร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

078

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2561

รายงานประจำ�ปี 2561

การเปลี่ยนแปลงกรรมการในปี 2561
กรรมการโดยต�ำแหน่ง

(1) นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง
แทน นายสมชัย สัจจพงษ์ ที่เปลี่ยนแปลงหน้าที่ ตั้งแต่วันที่
1 พฤษภาคม 2561
(2) นางสาวจารุ ว รรณ เฮงตระกู ล เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการกฤษฎี ก า แทน นายดิ ส ทั ต โหตระกิ ต ย์
ที่เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
(3) นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แทน นายปรเมธี วิ ม ลศิ ริ
ที่เปลี่ยนแปลงหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
(4) นายวโรทั ย โกศลพิ ศิ ษ ฐ์ กุ ล ที่ ป รึ ก ษาด้ า น
เศรษฐกิจการคลัง (แทน) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง แทนนายสุวิชญ โรจนวานิช ที่เกษียณอายุราชการ
และได้ รั บ มอบหมายให้ เ ข้ า รั บ ต� ำ แหน่ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่ 8
พฤศจิกายน 2561

กรรมการผู้แทนสมาชิก

(1) พลอากาศตรี ตรีพล อ่องไพฑูรย์ กรรมการผูแ้ ทน
สมาชิกข้าราชการทหาร แทน พลเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
ที่ขอลาออก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561
(2) นายวิ ษ ณุ วรั ญ ญู กรรมการผู ้ แ ทนสมาชิ ก
ข้าราชการศาลปกครอง แทน นายสมชาย เอมโอช ทีข่ อลาออก
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561
(3) นายธนกฤต เลิศวิริยวรางกูร กรรมการผู้แทน
สมาชิกข้าราชการส�ำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. แทน
นายศักดิ์ชัย เมธินีพิศาลกุล ที่เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2561

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่ อ เดื อ นมี น าคม 2562 คณะกรรมการได้ มี ม ติ
เลือกนายธีรนันท์ ศรีหงส์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทน
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ที่ลาออก
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สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในปี 2561
ชื่อ สกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

นายประสงค์ พูนธเนศ
นางเมธินี เทพมณี
นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
นายทศพร ศิริสัมพันธ์
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
นายเมธี สุภาพงษ์
นายรพี สุจริตกุล
นายสรรเสริญ นามพรหม
นายสราวุธ เบญจกุล
นายมนัส สุขสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
นายนิวัต เชื้อนาค
นายนัฑ ผาสุข
พลต�ำรวจโท ติณภัทร ภุมรินทร์
พลอากาศตรี ตรีพล อ่องไพฑูรย์
นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์
นายวิษณุ วรัญญู
นายธนกฤต เลิศวิริยวรางกูร
นางสิรินทร์ พันธ์เกษม
นายศุภวุฒิ สายเชื้อ
นายเสรี นนทสูติ
นายธีรนันท์ ศรีหงส์*
นายวิทัย รัตนากร

* หมายเหตุ : นายธีรนันท์ ศรีหงส์ เข้ารับต�ำแหน่งเมือ่ เดือนมีนาคม 2562

ครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมรวม

8/8
11/12
3/3
9/12
2/3
3/3
10/12
7/12
7/12
12/12
12/12
12/12
11/12
12/12
9/12
5/12
1/1
12/12
1/1
2/2
9/12
8/10
11/12
9/9
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สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่พ้นวาระการด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างปี 2561
ชื่อ สกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จำ�นวนครั้ง

นายสมชัย สัจจพงษ์
นายดิสทัต โหตระกิตย์
นายปรเมธี วิมลศิริ
นายสุวิชญ โรจนวานิช
พลเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
นายสมชาย เอมโอช
นายศักดิ์ชัย เมทินีพิศาลกุล
นายวรุตม์ ขจรเวคิน รักษาการในต�ำแหน่งเลขาธิการ

3/3
5/9
5/9
9/9
10/11
11/11
10/10
3/3

คณะอนุกรรมการ
คณะอนุ ก รรมการของ กบข. มี 2 ประเภท คื อ
คณะอนุกรรมการทีพ่ ระราชบัญญัติ กบข. ก�ำหนดให้จดั ตัง้ ขึน้
โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนด ได้แก่
คณะอนุ ก รรมการจั ด การลงทุ น และคณะอนุ ก รรมการ
สมาชิกสัมพันธ์ ส่วนอีกประเภทหนึ่ง คือ คณะอนุกรรมการ
ที่คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งขึ้น เพื่อมอบหมายให้ช่วยปฏิบัติ
หน้าที่ต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน
คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน เป็นคณะอนุกรรมการ
ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามมาตรา 30 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ กบข.
ประกอบด้ ว ย ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง
เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู ้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ค ณะกรรมการแต่ง ตั้ง จ�ำนวน 4 คน เป็น
อนุ ก รรมการ และเลขาธิ ก ารคณะกรรมการ กบข. เป็ น

อนุกรรมการและเลขานุการ นอกจากนั้นคณะกรรมการ
ยังมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาอนุกรรมการเพื่อช่วยให้การท�ำงาน
ของคณะอนุกรรมการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

อ�ำนาจหน้าที่

1. ให้คำ� แนะน�ำปรึกษาด้านการลงทุนต่อคณะกรรมการ
2. ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาด้านการก�ำหนดหลักเกณฑ์
การคัดเลือกสถาบันการเงินที่จะมอบหมายให้จัดการเงิน
ของกองทุน
3. ติดตามดูแ ลการด�ำเนินงานของสถาบันการเงิ น
ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุน
4. รายงานผลการด� ำ เนิ น การด้ า นการลงทุ น และ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
5. ปฏิ บั ติ ก ารในเรื่ อ งอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการ
มอบหมาย
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รายชือ่ คณะอนุกรรมการ ทีป่ รึกษา ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
1. นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
			
			
			
			
2. นายอัมพร แสงมณี
3. นายศุภวุฒิ สายเชื้อ
4. รองศาสตราจารย์ชโยดม สรรพศรี
5. นายธาดา พฤฒิธาดา
6. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
7. นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
8. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์
9. เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
10. นายยิ่งยง นิลเสนา
			
			

การประชุม

ปี 2561 คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนมีการประชุม
รวม 10 ครัง้ อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลีย่ ร้อยละ 83.33

ผลงานส�ำคัญ

1. ก�ำกับดูแล และติดตามการลงทุนของส�ำนักงาน
อย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก รวมถึงการ
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการด�ำเนินงานของ
ส�ำนักงาน
2. การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารด� ำ เนิ น งานด้ า นลงทุ น
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- อนุมัติการลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนใหม่ ได้แก่ กองทุน EQT Infrastructure
Fund IV และกองทุน Ancala Infrastructure
Fund II และมอบหมายให้สำ� นักงานด�ำเนินงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ รวมถึงการจ้างทีป่ รึกษากฎหมาย
และภาษี และการจัดตั้งโครงสร้างที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการลงทุนดังกล่าว

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
(แทน) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประธานอนุกรรมการ (แทนนายสุวชิ ญ โรจนวานิช
ทีเ่ กษียณอายุ และได้รบั มอบหมาย
ให้เข้ารับต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561)
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
อนุกรรมการและเลขานุการ
รองเลขาธิการกลุ่มงาน
บริหารเงินกองทุน
ผู้ช่วยเลขานุการ
- อนุมัติการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์
กองใหม่ ได้แก่ LaSalle Asia Opportunity
Fund V
- อนุ มั ติ แ ผนจั ด สรรการลงทุ น ตามวั ฏ จั ก ร
เศรษฐกิจ (Base Case) ส�ำหรับแผนหลัก
(Default Plan) และส� ำ หรั บ แผนลงทุ น
ทางเลือก (Member Investment Choices
- MIC) เพื่ อ เป็ น เป้ า หมายสั ด ส่ ว นการ
ลงทุ น ส� ำ หรั บ ค� ำ นวณดั ช นี เ ที ย บวั ด ผลการ
ด�ำเนินงานปี 2562 และอนุมัติแผนจัดสรร
การลงทุนฉุกเฉินส�ำหรับรองรับกรณีเลวร้าย
(Worst Case)
- อ นุ มั ติ แ ผ น จั ด ส ร ร ก า ร ล ง ทุ น ฉุ ก เ ฉิ น
(Emergency Plan) ส� ำ หรั บ แผนหลั ก
(Default Plan) และแผนลงทุน ทางเลือ ก
(Member Investment Choices - MIC)
ซึ่ ง มี สั ด ส่ ว นการลงทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ ก ลุ ่ ม
Growth Assets อยูใ่ นช่วงเบีย่ งเบนการลงทุน
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ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายจากภาวะปกติเป็นการ
ชั่วคราว (Ad-hoc Deviation Range)
- อนุ มั ติ ผ ลการคั ด เลื อ กผู ้ จั ด การกองทุ น
ตราสารทุนในประเทศทีส่ ามารถมอบหมายเงิน
ให้บริหาร (Universe) และการจ้างผู้จัดการ
กองทุน รวมถึงขนาดวงเงินที่มอบหมายให้
ผูจ้ ดั การกองทุนแต่ละรายบริหาร และอนุมตั ใิ ห้
เลิกจ้างผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนีภ้ าคเอกชน
โลก Wellington Asset Management
- อนุ มั ติ เ รื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การลงทุ น เพื่ อ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการลงทุ น เช่ น อนุ มั ติ
ช่วงอัตราส่วนการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน
(Hedging Range) ส� ำ หรั บ สิ น ทรั พ ย์
ต่างประเทศกลุ่ม Unhedged Benchmark
ในส่ ว นของสกุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ เป็ น
เงินบาทในปี 2561 จากเดิม 0-50% เป็น
0-100% และให้คงช่วงอัตราส่วนต่อเนื่อง
เพื่อบริหารจัดการในปี 2562 ระหว่างการ
ด� ำ เนิ น แผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
อั ต ราแลกเปลี่ ย น อนุ มั ติ สั ด ส่ ว นสู ง สุ ด ของ
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต�่ำกว่า
ระดับน่าลงทุน (Below Investment Grade)
ในกองทุ น รวมตราสารหนี้ ต ลาดเกิ ด ใหม่
สกุลเงินท้องถิ่น (Local Currency) และ
อนุมตั หิ ลักเกณฑ์และวิธกี ารก�ำหนดหลักทรัพย์
ภายใต้กองทุนรวมตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
เป็ น หลั ก ทรั พ ย์ มั่ น คงสู ง หรื อ หลั ก ทรั พ ย์ อื่ น
อนุมัติให้วัดผลการด�ำเนินงานของ Absolute
Return Funds (ARF) ด้ ว ยตั ว เที ย บวั ด
3 Month US LIBOR+3% (3 Year Rolling)
เป็นการชัว่ คราวจนกว่าสภาวะตลาดเหมาะสม
ให้ขยายการลงทุนสินทรัพย์ประเภทนี้ไปยัง
กลยุทธ์อื่น เป็นต้น
3. การกลั่นกรองข้อเสนอด้านลงทุนอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เช่น เห็นชอบการปรับ
ส่วนเบี่ยงเบนการลงทุน (Deviation Range) ของสินทรัพย์
กลุ่มรองรับเงินเฟ้อ (Inflation Sensitive Assets) ที่เป็น
ข้อจ�ำกัดการลงทุนในภาวะปกติของแผนผสมหุ้นทวี (EQ35)
เห็ น ชอบให้ ข ยายช่ ว งเบี่ ย งเบนการลงทุ น ของสิ น ทรั พ ย์
กลุ่มรองรับการขยายตัว (Growth Assets) ทั้งแผนหลักและ

แผนลงทุนทางเลือกเป็นการชั่วคราว (Ad-hoc Deviation
Range) เพื่อผ่อนคลายข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินแผนจัดสรร
การลงทุนฉุกเฉิน (Emergency Plan) รองรับกรณีเลวร้าย
(Worst Case) และให้ ค ณะกรรมการมอบหมายให้
คณะอนุ ก รรมการจั ด การลงทุ น เป็ น ผู ้ อ นุ มั ติ ก ารใช้ แ ผน
การลงทุนฉุกเฉิน และทบทวนแผนจัดสรรการลงทุนฉุกเฉิน
เห็นชอบหลักการในการแก้กฎกระทรวงเพื่อขยายเพดาน
การลงทุนต่างประเทศจาก 30% เป็น 40% กลั่นกรอง
การลงทุ น ใน Project Bolt ซึ่ ง เป็ น การร่ ว มลงทุ น
(Co-investment) กับกองทุน Lombard Asia IV (LAIV)
4. ติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานจั ด การลงทุ น และ
ให้ ข ้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ภาวะเศรษฐกิ จ
มุมมองตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนการลงทุนในสินทรัพย์
ต่าง ๆ การศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานระหว่าง
การบริหารกองทุนตราสารทุนไทยเชิงรุก กับการบริหาร
เลียนดัชนี เพือ่ ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแนวทางบริหาร
เงินกองทุน รวมถึงรับทราบการประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของผู ้ เ ก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ในประเทศและต่ า งประเทศ
ตลอดจนผลการด� ำ เนิ น งานการลงทุ น Private Market
ประจ�ำปี

คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ เป็นคณะอนุกรรมการ
ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามมาตรา 32 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ กบข.
ประกอบด้วย เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานอนุกรรมการ
ผู ้ แ ทนกรมบั ญ ชี ก ลาง ผู ้ แ ทนกรมประชาสั ม พั น ธ์ และ
ผู ้ แ ทนสมาชิ ก 5 คน เป็ น อนุ ก รรมการ และเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการ กบข. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่

1. เป็นสื่อกลางระหว่างกองทุนกับสมาชิก ตลอดจน
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิก
2. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และรายงานความคืบหน้า
ของการจัดการกองทุน
3. รับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่าง ๆ จากสมาชิก
4. พิ จ ารณาเสนอแนะต่ อ คณะกรรมการเกี่ ย วกั บ
การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก
5. ปฏิ บั ติ ก ารในเรื่ อ งอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการ
มอบหมาย

ผลการดำ � เนิ น งาน ปี 2561

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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รายชือ่ คณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางเมธินี เทพมณี
นางสาวนิภา ล�ำเจียกเทศ
นายดุสิต สิงห์คีรี
นายภพ เอครพานิช
นางสาวพศุตม์ณิชา จ�ำปาเทศ
พันต�ำรวจเอกหญิง บุญเรียบ อุชุภาพ
นายสุทธิพร ไชยพิเดช
นายบรรยาย นาคยศ
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

การประชุม

ปี 2561 คณะอนุ ก รรมการสมาชิ ก สั ม พั น ธ์ มี ก าร
ประชุ ม รวม 4 ครั้ ง อนุ ก รรมการเข้ า ร่ ว มประชุ ม เฉลี่ ย
ร้อยละ 97.22

ผลงานส�ำคัญ

1. ติดตามและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้านสมาชิก
ทัง้ แผนงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานประจ�ำ พร้อมทัง้
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่ส�ำนักงานเพื่อด�ำเนินการ
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องสมาชิ ก เป็ น ส� ำ คั ญ เช่ น
ความคื บ หน้ า โครงการต่ า ง ๆ ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ ่ ง
ยกระดับ กบข. เข้าสู่ยุคใหม่ที่มีความทันสมัยด้านเทคโนโลยี
ในทุกด้าน (Digital Transformation) เพื่อให้บริการสมาชิก
รวมทัง้ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการภายใน Infrastructure
การพัฒนาบุคลากร การปรับปรุง Mobile Application,
Personalized Dashboard และแผนการสื่อสารสมาชิก
โดยใช้ช่องทาง Social Media
2. รั บ ทราบและให้ ข ้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การจั ด
สวัสดิการต่าง ๆ ที่ส�ำนักงานจัดให้แก่สมาชิก เช่น โครงการ
สวัสดิการทางการเงินเพื่อสมาชิก โครงการสินเชื่อกรุงไทย
ธนวัฏ โครงการประกันชีวิตแบบบ�ำนาญ และสิทธิประโยชน์
เบี้ ย ประกั น ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองผู ้ ป ระสบภั ย
จากรถในราคาถู ก กว่าตลาด สิ น เชื่ อ ที่ อ ยูอ่ าศั ย สิ น เชื่ อ
เอนกประสงค์ ข ้ า ราชการ สิ น เชื่ อ Home Easy Cash
การจั ด สวั ส ดิ ก ารฝึ ก อบรมอาชี พ เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ รวมทั้ ง

ประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์
ผู้แทนสมาชิก
ผู้แทนสมาชิก
ผู้แทนสมาชิก
ผู้แทนสมาชิก
ผู้แทนสมาชิก
อนุกรรมการและเลขานุการ
การโอนงบประมาณไปใช้ในการจัดสวัสดิการส่วนลดร้านค้า
เพื่อให้บริการแก่สมาชิกได้มากขึ้น
3. เห็ น ชอบแนวทางการขยายฐานจ� ำ นวนสมาชิ ก
ใน Line@ GPF Community นอกจากนัน้ ให้ขอ้ เสนอแนวทาง
ในการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและใช้ ง านของอี เ มลและ
มือถือของสมาชิกตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิก
ที่ส�ำนักงานไม่มีข้อมูลเป็นจ�ำนวนกว่า 400,000 ราย โดยให้
จัดส่งหนังสือถึงหน่วยงานอย่างเป็นทางการเพื่อให้สมาชิก
แจ้งข้อมูลให้ กบข. โดยตรง
4. รั บ ทราบข้ อ เสนอแนะจากสมาชิ ก ในเรื่ อ ง
ความต้องการให้จัดสวัสดิการกู้ยืมเงินจากกองทุน โดยเสนอ
แนวทางในการตอบสมาชิกในเรือ่ งดังกล่าวว่าไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง กบข. ซึ่งต้องการเน้นการส่งเสริม
การออมเพื่อการเกษียณอายุ
5. รั บ ทราบแนวทางการสื่ อ สารสมาชิ ก ช่ ว ง
ผลตอบแทนผั น ผวนในเดื อ นพฤศจิ ก ายน ซึ่ ง ส� ำ นั ก งาน
ได้ด�ำเนินการจัดท�ำข้อมูลเผยแพร่ ข้อมูลสถานการณ์ลงทุน
ข้ อ มู ล แผนการลงทุ น เพื่ อ แจ้ ง ให้ ส มาชิ ก ทราบทางเลื อ ก
แผนการลงทุ น ที่ ช ่ ว ยรั ก ษามู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ที่ มี ส ่ ว นผสม
ของสินทรัพย์ตราสารทุน ที่สร้างผลตอบแทนในระยะยาว
ที่ดี แม้ต้องเผชิญความผันผวนในระยะสั้นบางเวลา ซึ่งเน้น
ให้สมาชิกได้พิจารณาเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ โดยใช้การสื่อสารในทุกช่องทาง เช่น สื่อมวลชน
สื่อโซเชียล และเว็บไซต์ กบข. รวมทั้ง Mobile Application,
SMS และ E-mail
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รายงานประจำ�ปี 2561

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
อ�ำนาจหน้าที่ โดยสังเขป

1. สอบทานงบการเงิ น ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของ
การจั ด การความเสี่ ย ง ระบบการควบคุ ม ภายใน และ
ระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและจรรยาบรรณ

2. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส
3. ก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในให้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการตรวจสอบและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพผู้ตรวจสอบ รวมทั้งมีความเป็นอิสระและสามารถ
ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิผล
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

รายชือ่ คณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
นายสรรเสริญ นามพรหม
นายสราวุธ เบญจกุล
นายมนัส สุขสวัสดิ์
นายนิวัต เชื้อนาค
รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
นางสิรินทร์ พันธ์เกษม
นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
นางปณียา ตันฑเกษม ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

การประชุม

ปี 2561 มีการประชุมรวม 8 ครั้ง อนุกรรมการ
เข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 93.75

ผลงานส�ำคัญ

ปรากฏตามรายงานจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ประธานอนุกรรมการ

ที่ปรึกษา
เลขานุการ

คณะอนุกรรมการกฎหมาย
อ�ำนาจหน้าที่

1. พิจารณาให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำด้านกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับ
กิจการของ กบข.
2. พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองสาระส�ำคัญของ
ร่างกฎหมาย ข อ้ บังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสั่งของ
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข า้ ราชการให ส้ อดคล อ้ งกับหลักการ
และเจตนารมณ์
3. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย

ผลการดำ � เนิ น งาน ปี 2561

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

085

รายชือ่ คณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
1. นายมนัส สุขสวัสดิ์
2. นายวรรณชัย บุญบ�ำรุง
			
3. นายสราวุธ เบญจกุล
4. นายวิษณุ วรัญญู
5. นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์
6. เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
7. นายสุจินดา สุขุม
			

การประชุม

ปี 2561 มีการประชุมรวม 6 ครั้ง อนุกรรมการ
เข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 88.09

ผลงานส�ำคัญ

1. การพิ จ ารณาร่ า งแก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
2. การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ในการแก้ ไ ขระเบี ย บ
ข้อบังคับ ประกาศคณะกรรมการ ก่อนเสนอคณะกรรมการ
อนุมัติ จ�ำนวน 7 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการ
กบข. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ภายนอก พ.ศ.... (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการ กบข. ว่าด้วย
การช่วยเหลือผูป้ ฏิบตั งิ านในการระงับข้อพิพาทและด�ำเนินคดี
พ.ศ.... (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ คณะกรรมการ กบข. ว่ า ด้ ว ย
การพนักงาน (ฉบับที่..) พ.ศ.... (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการ
กบข. ว่ า ด้ ว ย การท� ำ ธุ ร กรรมเกี่ ย วกั บ หลั ก ทรั พ ย์ ข อง

ประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย
เลขานุการ
ผู้ปฏิบัติงานในกองทุนและบุคคลในครอบครัว (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.... (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการ กบข. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน
การให้ ข ้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาเลื อ กแผนการลงทุ น
และการเปลี่ ย นแผนการลงทุ น พ.ศ.... (ร่ า ง) ประกาศ
คณะกรรมการ กบข. เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด ให้
มี แ ผนการลงทุ น การเลื อ กแผนการลงทุ น การให้ ข ้ อ มู ล
ประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยน
แผนการลงทุน (ฉบับที่..) พ.ศ.... และ (ร่าง) ระเบียบ
คณะกรรมการ กบข. ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ....
3. อื่น ๆ เช่น การให้ค�ำปรึกษาข้อกฎหมาย เช่น
การน�ำส่งเงิน กบข. ให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ในกรณี
ที่สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงและเป็นบุคคลล้มละลาย
แต่สมาชิกไม่ยื่นขอรับเงิน กบข. อ�ำนาจของคณะกรรมการ
กบข. ในการจัดการสงเคราะห์และสวัสดิการแก่พนักงาน
และลูกจ้างของกองทุน เป็นต้น

086

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2561

รายงานประจำ�ปี 2561

คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
อ�ำนาจหน้าที่

พิจารณากลั่นกรอง และเสนอแนะเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงของกองทุนแก่คณะกรรมการ กบข. ดังต่อไปนี้
1. กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับ
ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite) ซึ่ ง ครอบคลุ ม
ความเสี่ยงโดยรวมของกองทุน ทั้งความเสี่ยงด้านกิจการ
ส�ำนักงานและความเสี่ยงด้านการบริหารเงินกองทุน
2. วิธีการประเมินและทบทวนความเพียงพอ รวมทั้ง
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหาร
ความเสี่ยงของกองทุน

3. กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ หรือมาตรการในการบริหาร
ความเสี่ยง รวมถึงการติดตามก�ำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่า
การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งของกองทุ น อยู ่ ใ นระดั บ ที่ ก� ำ หนด
และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการ
4. แนวทางการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งในระดับส�ำนักงานและระดับคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ รวมถึงการก�ำหนดมาตรการที่เอื้อให้
เกิดความถูกต้องและความเป็นอิสระในการตรวจวัด ควบคุม
และรายงานความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามและประเมิ น
ความเสี่ยงทั้งองค์กรมีประสิทธิภาพ
5. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย

รายชือ่ คณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
1. นายธีรนันท์ ศรีหงส์
2. นายสรรเสริญ นามพรหม
3. นายนัฑ ผาสุข
4. นางสิรินทร์ พันธ์เกษม
5. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
6. รองศาสตราจารย์อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
7. เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
8. นายแมน ชุติชูเดช
			
			

การประชุม

ในปี 2561 มีการประชุมรวม 4 ครั้ง อนุกรรมการ
เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย ร้อยละ 82.14

ผลงานส�ำคัญ

1. ก� ำ กั บ และติ ด ตามให้ ส� ำ นั ก งานมี ก ารบริ ห าร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม
2. พิจารณาตัวชี้วัดความเสี่ยงองค์กร ปี 2561 และ
เห็นชอบการก�ำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator)
ระดับองค์กร รวมถึงก�ำหนดเกณฑ์ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
(Risk Appetite) และเกณฑ์ค่าเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง

ประธานอนุกรรมการ

รองเลขาธิการ
กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง 		
เลขานุการ
ที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Tolerance) ส� ำ หรั บ แต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด
ความเสีย่ งเพือ่ ติดตาม เฝ้าระวัง และตอบสนองต่อความเสีย่ ง
ของกองทุน
3. พิ จ ารณาภาพรวมการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
ประเด็นเพื่อการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
ของ กบข. ประกอบด้วยภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
ของ กบข. ในด้านยุทธศาสตร์ ด้านชื่อเสียง ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ และด้านการลงทุน และรับทราบ
กระบวนการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ (Business
Continuity Management)

ผลการดำ � เนิ น งาน ปี 2561

4. การประเมินความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ประจ�ำปี
2561 และจัดท�ำ Portfolio View of Risk เพื่อพิจารณา
ความเสี่ยงที่อาจท�ำให้ กบข. ไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เกิด
ความมั่ น ใจว่ า การด� ำ เนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์ ที่ ว างไว้
จะประสบความส�ำเร็จ นอกจากนั้น ได้พิจ ารณาแผนผัง
ความสัมพันธ์ของความเสี่ยง (Risk Correlation Map) และ
Portfolio View of Risk ทั้งด้านการลงทุน และด้านสมาชิก
ที่อาจส่งผลต่อกัน เพื่อเป็นการสอบทานการควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ ตลอดจนมีการติดตาม และรายงานความเสี่ยงของ
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
อย่างสม�่ำเสมอ
5. รั บ ทราบรายงานผลการประเมิ น ความเสี่ ย ง
ด้านปฏิบัติการและการควบคุมภายใน และแผนปรับปรุง
มาตรการบริ ห ารความเสี่ ย ง รายงานสถานะความเสี่ ย ง
ด้านการลงทุนในมิติต่าง ๆ

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

6. รั บ ทราบแผนเสริ ม สร้ า งการบริ ห ารจั ด การ
เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร - iGRC (Enterprise Value Creation,
Integrated Governance Risk & Compliance - iGRC)
7. รั บ ทราบการค� ำ นวณผลตอบแทนประมาณ
การของแผนสมดุลตามอายุเฉพาะตัวสมาชิกมากขึ้น

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล
อ�ำนาจหน้าที่

1. ก�ำหนดหรือทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของกองทุ น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
2. พิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการก� ำ กั บ
ดูแลกิจการของกองทุน และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการปรับปรุงการก�ำกับดูแลกิจการตามความจ�ำเป็น
3. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย

รายชือ่ คณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายเสรี นนทสูติ
นายนิวัต เชื้อนาค
นายนัฑ ผาสุข
พลอากาศตรี ตรีพล อ่องไพฑูรย์
นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์
นายธนกฤต เลิศวิริยวรางกูร
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์
นายอนุวัฒน์ จงยินดี
ผูบ้ ริหารสูงสุดฝา่ ยธรรมาภิบาล

087

ประธานอนุกรรมการ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
เลขานุการ

088

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2561

รายงานประจำ�ปี 2561

การประชุม

ปี 2561 มีการประชุมรวม 5 ครั้ง อนุกรรมการ
เข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 90.91

ผลงานส�ำคัญ

1. ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ หลั ก จรรยาบรรณและระเบี ย บ
การท� ำ ธุ ร กรรมหลั ก ทรั พ ย์ โ ดยเคร่ ง ครั ด และก� ำ กั บ ดู แ ล
ให้ กบข. ปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนส�ำหรับ
ผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code for
Institutional Investors: I Code) ของส�ำนักงาน ก.ล.ต.
2. เห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การประจ� ำ ปี 2561 สรุ ป ได้ ว ่ า มี ก าร
ด� ำ เนิ น การครบถ้ ว นและไม่ ป รากฏว่ า มี ก ารกระท� ำ ฝ่ า ฝื น
หลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎระเบียบของ กบข. และ
เห็ น ชอบผลการพิ จ ารณาทบทวนนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการว่ายังมีความเหมาะสม
3. ก�ำกับดูแลให้ กบข. มีการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
(Responsible Investment) เพื่อส่งเสริมให้บริษัทที่ กบข.
ลงทุ น เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น และสร้ า งผลตอบแทนระยะยาว
ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยมี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น ESG-Focused
Portfolio ลงทุนหุ้นในประเทศ 1,000 ล้านบาท ใช้ดัชนี
SET THSI (Thailand Sustainability Index) เป็นตัว
เที ย บวั ด จั ด ท� ำ คู ่ มื อ แนวทางการลงทุ น อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ
(Responsible Investment Policy Manual) เพื่อวิเคราะห์
ประเด็น ESG (Environmental, Social and Governance)
ของบริษัทที่ กบข. ลงทุน ร่วมประชุมหารือเพื่อส่งเสริม
การด�ำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ (Engagement) กับบริษัท
ต่าง ๆ ติดตามความคืบหน้าการก�ำหนดจุดยืนของ กบข.
ต่อบริษัทที่มีประเด็นด้าน ESG รวมทั้งการเข้าร่วมประชุม
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ กบข.
ลงทุนทุกบริษัทด้วย

4. เห็นชอบการปรับปรุงระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ
เช่น การทบทวนกฎบัตรของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล
ระเบียบการท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของผู้ปฏิบัติงาน
ในกองทุนและบุคคลในครอบครัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบ การทบทวนหลักจรรยาบรรณ
ของพนักงานและลูกจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
และโครงสร้างองค์กร และเพิ่มแนวปฏิบัติให้เทียบเคียงกับ
องค์กรชั้นน�ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

คณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณา
ค่าตอบแทน
อ�ำนาจหน้าที่

1. ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลงานของ
เลขาธิการเพื่อเสนอคณะกรรมการ
2. พิจารณาประเมินผลงานของเลขาธิการและเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการ พร้อมข้อเสนอเรื่องค่าตอบแทน
ของเลขาธิการ
3. พิจารณาวางแผนสืบทอดงานในต�ำแหน่งเลขาธิการ
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
4. พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อื่น ๆ ตลอดจนค่าตอบแทนและโบนัสประจ�ำปี และเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการ

ผลการดำ � เนิ น งาน ปี 2561

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

089

รายชือ่ คณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
1. นางเมธินี เทพมณี 		 ประธานอนุกรรมการ
2. นายทศพร ศิริสัมพันธ์
3. นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
4. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
5. นายเสรี นนทสูติ
6. เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
7. นางอมรวรรณ เทศทอง
ผู้อ�ำนวยการ
			
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
			
เลขานุการ

การประชุม

ปี 2561 มีการประชุมรวม 2 ครั้ง อนุกรรมการ
เข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 85.71

ผลงานส�ำคัญ

1. พิ จ ารณากลั่ น กรองและเสนอความเห็ น เพื่ อ
ประกอบการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ข องคณะกรรมการ ในเรื่ อ ง
ค่ า ตอบแทน สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องพนั ก งาน
เช่น การขึ้นเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น
2. พิ จ ารณาเสนอความเห็ น ต่อ คณะกรรมการ
เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
เลขาธิการ

ค่าตอบแทนอนุกรรมการ
กบข. จ่ายค่าตอบแทนให้อนุกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีก่ ำ� หนดในประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการ กบข. ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2547 ซึ่งประกาศดังกล่าวคณะรัฐมนตรีเป็น
ผู้ให้ความเห็นชอบ สาระส�ำคัญคือ กบข. จะจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่เข้าประชุม หากเดือนใดมีการประชุม
แต่ไม่เข้าร่วมประชุมจะงดจ่าย
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ค่าตอบแทน (บาท / เดือน)
5,000
4,000

ปี 2561 กบข.จ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุมอนุกรรมการทุกคณะ จ�ำนวน 1.41 ล้านบาท
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รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ กบข. ประกอบด้วย
กรรมการ 7 ท่าน และที่ปรึกษา 1 ท่าน โดยมีอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ในการสอบทานให้
รายงานทางการเงิ น มี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น น่ า เชื่ อ ถื อ
และเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สอบทานความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด การความเสี่ ย ง
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ำกับ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบข้อร้องเรียนและการแจ้ง
เบาะแสเพื่อให้ กบข. มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในรอบปี 2561 มีการประชุมรวม 8 ครัง้ ได้ปฏิบตั งิ าน
ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรและรายงาน
การปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส
และรายงานทันทีเมื่อมีข้อสังเกตที่ส�ำคัญ ซึ่งมีสาระส�ำคัญ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่
31 ธั น วาคม 2561 และอนุ มั ติ ง บการเงิ น รายไตรมาส
ของ กบข. และงบการเงินรวมของ กบข. และบริษัทย่อย
โดยมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีวา่ งบการเงินได้จดั ท�ำ
ขึ้นอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งได้เชิญ
ผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่พิจารณา
งบการเงิน และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารืออย่างอิสระในการปฏิบัติงาน
ของผู ้ ส อบบั ญ ชี นอกจากนี้ ค ณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ
ได้แนะน�ำให้เตรียมความพร้อมรองรับการจัดท�ำงบการเงิน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่ เครือ่ งมือ
ทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563
2. การพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี
ประจ� ำ ปี จั ด ท� ำ โดยส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ซึ่ ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของ
อัตราค่าสอบบัญชีประจ�ำปี ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาต่อไป
3. สอบทานความมีประสิทธิผลและความเพียงพอ
ของการจั ด การความเสี่ ย งและระบบการควบคุ ม ภายใน
โดยได้รับทราบประเด็นการตรวจสอบที่ส�ำคัญและติดตาม
การด�ำเนินการแก้ไขอย่างสม�่ำเสมอ และรับทราบรายงาน
ผลการทดสอบเจาะระบบงานสารสนเทศ อนุ มั ติ แ ผน
การตรวจสอบประจ�ำปีของฝ่ายตรวจสอบภายในให้ครอบคลุม

กระบวนการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามเสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ รวมทั้ ง
ก�ำกับดูแลให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ตามมาตรฐานสากลการปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในส�ำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลการประเมิน
และการจัดการความเสี่ยง และผลการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของฝ่ายงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�ำหรับหน่วยงาน
ของรั ฐ พ.ศ. 2561 และติ ด ตามผลการปรั บ ปรุ ง แก้ ไข
โดยมีความเห็นว่าการควบคุมภายในและการจัดการความเสีย่ ง
ของ กบข. โดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ทเี่ หมาะสม และไม่พบประเด็น
หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
4. สอบทานประสิ ท ธิ ผ ลของระบบก� ำ กั บ การ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของ กบข. โดยมีความเห็นว่า
กบข. มีการก�ำกับดูแลให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ
บางฉบับให้มีความชัดเจนเพื่อสามารถน�ำมาปฏิบัติได้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
5. จัดให้มชี อ่ งทางการรายงานและตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามทีม่ ผี สู้ ง่ หนังสือร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยมีการรายงาน
ผลการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ
กบข. ทราบตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของ กบข.
ตลอดจนก�ำกับดูแลให้มีการปรับปรุงแก้ไข
6. ทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมและสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
ฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ รวมถึงมีการประเมินตนเองของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบทัง้ ในภาพรวมและของรายบุคคล
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง าน
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบตามแนวทางการก�ำกับดูแล
กิจการของกองทุน โดยมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
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การบริหารความเสี่ยง กบข.
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีระบบบริหารจัดการบูรณาการเชิงรุก
(Proactive Integrated Management) ที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อน�ำพาองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ามกลาง
ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงผันผวนเช่นทุกวันนี้ โดยคณะกรรมการได้อนุมัติให้น�ำหลัก iGRC ที่ดีมาใช้ ซึ่งหมายถึง
การเป็นองค์กรที่มีการบูรณาการด้านการก�ำกับดูแลที่ดี (Good Governance) เข้ากับการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
(Effective Risk Management) และการก�ำกับการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎเกณฑ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม (Regulatory
& Policy Compliance) โดยมีการประสานนโยบาย การท�ำงาน การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบสอดคล้องกันทั้งสามด้าน
ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเสริมประสิทธิภาพการท�ำงาน โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กรยิง่ ๆ ขึน้ ไป
ทั้งนี้ กบข. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ มีการก�ำหนด และทบทวนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และค่าเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ส�ำหรับแต่ละตัวชี้วัดความเสี่ยงทุกปี เพื่อจะติดตามและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญได้อย่างทันท่วงที และเกิดการตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างเหมาะสม โดยได้รายงานสถานะ
ความเสี่ยงต่อผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ กบข. เป็นประจ�ำทุกเดือน

การก�ำกับดูแลกับระบบการบริหารความเสี่ยงของ กบข.
คณะกรรมการ กบข.

คณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

เลขาธิการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะผู้บริหารระดับสูง

ฝ่ายธรรมาภิบาล

กลุ่มงาน
บริหารความเสี่ยง

กลุ่มงาน / ฝ่ายงาน
เจ้าของความเสี่ยง
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โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร
กบข. ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการท� ำ หน้ า ที่
ดูแลรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก จึงก�ำหนดนโยบายให้
การด�ำเนินงานของ กบข. เป็นไปตามมาตรฐานการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี หลักจริยธรรม จรรยาบรรณ โดยมีกระบวนการ
บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง การก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน
ตามกฎระเบียบ และการควบคุมภายในเพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ รอบคอบ ระมัดระวังและปราศจาก
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้ก�ำหนดโครงสร้างของ
การควบคุมภายใน และการก�ำกับดูแลโดยมีคณะกรรมการ
กบข. ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ หนดนโยบาย ทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น งาน
และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน ซึ่งได้มีการมอบหมายหน้าที่
ให้คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ อาทิเช่น คณะอนุกรรมการ
ธรรมมาภิบาล คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ
และผู ้ มี ป ระสบการณ์ เ ฉพาะทางท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ล
กลั่นกรอง ให้ความเห็นการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในด้านต่าง ๆ
ต่อคณะกรรมการ กบข. ซึ่งถือเป็นกลไกสนับสนุนการท�ำงาน
ให้มปี ระสิทธิภาพมัน่ ใจได้วา่ ครอบคลุมความเสีย่ งและประเด็น
ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องไว้อย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ กบข. ยังปลูกฝังวัฒนธรรมให้ผู้บริหาร
และพนั ก งานในฐานะเจ้ า ของความเสี่ ย งมี ค วามเข้ า ใจ
และตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีบทบาทของการบริหาร
ความเสีย่ งในกระบวนการท�ำงานของตนเอง (Risk Owner as
Risk Manager) ซึง่ จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
ความเสี่ยงเพราะฝ่ายงานในฐานะเจ้าของความเสี่ยงเป็น
ผู้ปฏิบัติ มีความรอบรู้ในเนื้องานย่อมสามารถรับรู้ปัจจัยเสี่ยง
และสาเหตุตา่ ง ๆ ทีอ่ าจท�ำให้งานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ จึงเป็น
ผู้ที่สามารถป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีที่สุด
โดยหลักการที่ กบข. น�ำมาใช้เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจวาจะบรรลุ
วัตถุประสงคที่ก�ำหนดไวภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยง
ในทุกระดับอย่างเหมาะสมได้แก่ การจัดใหมีการก�ำกับดูแล
ตามแนวปฏิบัติสากล Three Lines of Defense ดังนี้
(1) ระดับหนวยธุรกิจ (First Line of Defense)
การก� ำ หนดให้ มี ก ารแบ ง แยกหน้ า ที่ ร ะหว า งผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
และควบคุมงานการน�ำระบบงานมาใช้เพือ่ ให้เกิดการปฏิบตั งิ าน
ที่ ถูก ต้ อง และการจั ดใหมีก ารรายงานข้อมูลทางการเงิน
การปฏิบัติงานที่ส�ำคัญให้ผู้บริหารรับทราบอยู่ตลอดเวลา
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(2) การก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านโดยหน  ว ยงาน
ทางด้านก�ำกับ (Second Line of Defense) เปนผู้ก�ำหนด
กรอบนโยบายการควบคุมภายในที่ดีให้เปนไปตามมาตรฐาน
และขอก�ำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ
(3) หนวยงานตรวจสอบภายใน (Third Line of
Defense) เป น หน ว ยงานอิ ส ระที่ ร ายงานตรงต่ อ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ตรวจสอบ ประเมิน
ความเพี ย งพอของกระบวนการกํ า กั บ ดู แ ล การบริ ห าร
ความเสี่ ย ง และการควบคุ ม ของหน  ว ยงานธุ ร กิ จ และ
หนวยงานกํากับดูแลอีกครั้ง
ในการนี้ กบข. ในฐานะหนึ่ ง ในนั ก ลงทุ น สถาบั น
หลักของประเทศ ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องลงทุน
อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ประโยชน์ ใ นระยะยาวของสมาชิ ก
พร้อมไปกับการยกระดับการลงทุนของประเทศให้เป็นที่
น่ า เชื่ อ ถื อ ในตลาดเงิ น ตลาดทุ น ของโลก กบข. จึ ง ให้
ความส� ำ คั ญ กั บ การวิ เ คราะห์ ก ารลงทุ น อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ
โดยน�ำปัจจัยด้าน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล)
มาประกอบการวิ เ คราะห์ ซึ่ ง จะช่ ว ยสร้ า งความมั่ น ใจใน
ความยั่งยืนของกองทุน และมีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทน
ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ ส มาชิ ก ในระยะยาวอี ก ด้ ว ย โดยได้ ร ่ ว มลงนาม
รั บ การปฏิ บั ติ ต าม “หลั ก ธรรมาภิ บ าลการลงทุ น ส� ำ หรั บ
ผูล้ งทุนสถาบัน (Investment Governance Code: I Code)”
ของส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมได้จัดท�ำเป็น
แผนยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ พั ฒ นาการลงทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งด้ า น
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Investment)
โดยในปี 2561 กบข. ได้ จั ด พอร์ ต การลงทุ น
ESG-Focused Portfolio มูลค่า 1 พันล้านบาท เพื่อลงทุน
ในหุ้น 33 กิจการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกด้าน ESG ของ
กบข. มุ่งหวังนักลงทุนสถาบันในประเทศยึดหลักการลงทุน
อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศเกิ ด การพั ฒ นา
ในทุกมิติอย่างยั่งยืน เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน ESG ของ
กบข. ประกอบด้วยเกณฑ์เจตนารมณ์พื้นฐาน เกณฑ์การ
ประกอบธุรกิจ เกณฑ์ความโปร่งใส และเกณฑ์การก�ำกับ
ดูแลทีด่ ี ซึง่ กบข.ให้ความส�ำคัญกับกิจการทีส่ มัครร่วมโครงการ
แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต
(CAC) การจัดตั้งพอร์ตการลงทุน ESG เป็นการลงทุนอย่าง
รับผิดชอบซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแล้ว
ยังช่วยลดความเสี่ยงด้านการเงินและการเสียชื่อเสียงอีกด้วย
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กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

กบข. ได้ร่วมกับ OECD, World Bank Group, PRI
และ UNDP จัดงานสัมมนาในหัวข้อ ESG Investing และ
ถูกเชิญเป็นวิทยากรเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ ESG Investing
อย่างต่อเนื่องอีกด้วย จากฐานะนักลงทุนสถาบันหลักของ
ประเทศ กบข. จึงตระหนักดีถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องลงทุน
อย่างรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของสมาชิก กบข.
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จึ ง มุ ่ ง การพั ฒ นาการลงทุ น เพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และ
ธรรมาภิบาล (ESG Investment) อย่างจริงจังเพื่อยืนยัน
ความเป็ น ผู ้ น� ำ การลงทุ น อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ โดยเชื่ อ มั่ น ว่ า
จะสามารถท�ำให้นักลงทุนสถาบันรายอื่นของประเทศไทย
ยึ ด ถื อ เป็ น แบบอย่ า ง และมี ก ารพั ฒ นาการลงทุ น อย่ า ง
รับผิดชอบต่อไป

ความเสีย่ งของ กบข.
กบข. ได้จดั ท�ำแม่บทการบริหารความเสีย่ งของ กบข. ขึน้ เพือ่ เป็นหลักในการพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ ง โดยพิจารณา
ความเสี่ยงหลัก 5 ประเภทได้แก่
1.

ความเสีย่ งหลัก
5 ประเภท
5.

1
ความเสี่ยง
ด้านยุทธศาสตร์
(Strategic Risk)

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  

2.

ความเสี่ยงด้านการลงทุน

3.

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร

4.

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

กบข. มี ก ารประเมิ น สภาพแวดล้ อ ม
ทัง้ ภายในและภายนอกประกอบกับการวิเคราะห์
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) หรือ
ที่เรียกว่า SWOT Analysis เพื่อท�ำความเข้าใจ
สถานการณ์ทเี่ ป็นอยู่ โดยน�ำจุดแข็งมาใช้ประโยชน์
ร่วมกับโอกาส พร้อม ๆ กับลดจุดอ่อนและ
ป้องกันไม่ให้อุปสรรคต่าง ๆ มีผลต่อการท�ำงาน
ของ กบข. และจากการมีกระบวนการประเมิน
ความเสี่ ย งด้ า นยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก รอย่ า งเป็ น
ระบบท�ำให้ กบข.สามารถน�ำผลวิเคราะห์เหล่านัน้
มาพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์องค์กรและกลยุทธ์
การท� ำ งานในแต่ ล ะปี โดยที่ ส� ำ นั ก งานยั ง ได้
จัดท�ำแผนที่ความสัมพันธ์ของความเสี่ยง (Risk
Correlation Map) และน�ำมาทบทวนร่วมด้วย
เพื่ อ สอบทานแผนบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า น
ยุทธศาสตร์ว่ามีความครบถ้วนและตอบสนอง
ต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์การจัดตัง้ กบข. ได้ดว้ ย
พร้อมได้จัดท�ำตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานระดับ

องค์กรและถ่ายทอดให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงาน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การประสานงานในการผลั ก ดั น
เป้าหมายขององค์กรตามล�ำดับ
ในปีนี้ กบข. มียุทธศาสตร์ที่ต้องการ
ยกระดั บ ส� ำ นั ก งานให้ มี ค วามทั น สมั ย ในการ
ด�ำเนินงานและให้บริการแก่สมาชิกด้วยหลักการ
สมาชิ ก คื อ ศู น ย์ ก ลาง : Member Centric
โดยน� ำพา กบข. สู ่ ก ารเปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด
การท� ำ งานที่ ส อดรั บ กั บ ความคาดหวั ง ของ
สมาชิก และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการสมาชิก
ทัง้ ในเรือ่ งช่องทางการให้บริการ การสือ่ สาร การให้
ความรู้ และการจัดสวัสดิการในรูปแบบทีแ่ ตกต่าง
จากเดิม ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแผนงานด้าน
การลงทุนและด้านบริหารองค์กรด้วยการจัดให้มี
ระบบการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และ
การเปลีย่ นผ่านโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยี
(Digital Transformation) เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การสนับสนุนการท�ำงานระหว่างกันอีกด้วย
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2
ความเสี่ยง
ด้านการลงทุน
(Investment
Risk)
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ความเสี่ยงจากสภาพตลาด (Market Risk)
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนที่มีแนวโน้มชะลอตัว กบข. จึงเน้นให้ความส�ำคัญ
กับการสร้างความสมดุลของการบริหารเงินลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาวกับผลตอบแทนระยะสั้น
และลดความเสี่ยงที่จะมีผลตอบแทนติดลบในปีใดปีหนึ่ง จึงมีแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
เงินลงทุนผ่านการทบทวนแผนจัดสรรการลงทุนระยะกลาง (Medium-Term Asset Allocation - MTAA)
นอกจากนั้นด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูงขึ้น กบข. จึงมีแผนงาน
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารอัตราแลกเปลีย่ น (Foreign Exchange Management) ด้วยการทบทวน
นโยบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนอีกด้วย
ความเสี่ยงจากเครดิต (Credit Risk)
กบข. ได้ก�ำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
ของผู้ออกตราสาร และความเสี่ยงของตราสารเฉพาะรายการ อีกทั้งมีการก�ำหนดกรอบความเสี่ยง
ด้านเครดิตในระดับกองทุน และมีการประเมินความน่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ออกตราสารที่ กบข.
ลงทุน และคู่ค้าที่ กบข. ท�ำธุรกรรมการลงทุน และมีการทบทวนคู่มือการลงทุนด้านเครดิตเพื่อให้
เหมาะสมเป็ น ปั จ จุ บั น โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ลดความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ที่ เ กิ ด จากการที่ คู ่ ค ้ า หรื อ
ผู้ออกตราสารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
กบข. ได้จดั ให้มรี ะบบซึง่ สามารถวัดความเสีย่ งด้านสภาพคล่องและสามารถประเมินผลกระทบ
จากความเสีย่ งทีส่ อดคล้องกับปริมาณและความซับซ้อนของธุรกรรม รวมถึงมีการประเมินความเสีย่ ง
ด้านสภาพคล่องในการจ่ายคืนเงินแก่สมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ โดยเฉพาะช่วงที่สมาชิกถึงก�ำหนด
เกษียณในเดือนกันยายนของทุกปีนั้น จะมีการจัดท�ำประมาณการกระแสเงินรับ - จ่ายและวางแผน
จัดเตรียมเงินสดอย่างเหมาะสม เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าสมาชิกจะได้รบั เงินคืนตามก�ำหนดเวลาและไม่กระทบ
ต่อการลงทุนของสมาชิกที่ยังคงอยู่ในกองทุน

3
ความเสี่ยง
ด้านชือ่ เสียงและ
ภาพลักษณ์องค์กร
(Reputation
Risk)

ปัจจุบัน กบข. ให้ความส�ำคัญความเสี่ยง
เรื่องชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร แม้ว่า
จะมีการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ภายในองค์กร
อย่างรอบคอบแล้ว องค์กรก็ยังต้องระมัดระวัง
ในส่วนของการติดตามและรักษาชือ่ เสียงตลอดจน
ภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก รในสายตาของบุ ค คล
ภายนอก ซึง่ กบข. ให้ความส�ำคัญกับการติดตาม
ข้ อ มู ล ข่ า วสารข้ อ ร้ อ งเรี ย นของสมาชิ ก และ
กระแสบนโลก Social Media ที่เป็นช่องทาง

การสื่ อ สารที่ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมการรั บ
ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบนั ทีส่ มาชิกสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยใช้ระบบในการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารที่มีการกล่าวถึงการท�ำงานของ
กบข. เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์หาข้อเท็จจริง
และข้อสรุปร่วมกับหน่วยงาน ผู้บริหารระดับสูง
ก่อนสื่อสารไปยังสมาชิก และ Stakeholder
ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบข้อเท็จจริงในการท�ำงาน
ของ กบข. ได้อย่างถูกต้อง
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4
ความเสีย่ ง
ด้านปฏิบตั กิ าร
(Operation Risk)

5
ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบ
(Compliance Risk)

ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
กบข. ได้ก�ำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง
และการควบคุมภายในทั้งองค์กรเป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยติดตามประสิทธิผลของการจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึงข้อมูล
ของตัวชี้วัดความเสี่ย งของปีที่ผ่านมาเพื่อน�ำ
มาประกอบการประเมินความเสี่ยงใหม่ ทั้งนี้
การประเมินความเสี่ยงฯ ดังกล่าวครอบคลุม
การระบุประเภทของการทุจริต (Fraud) ที่อาจ
เกิดขึน้ ได้ในลักษณะงานบางอย่างของส�ำนักงาน
เช่น งานการรับ - จ่ายเงิน งานจัดซื้อจัดจ้าง
โดยจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ระดั บ ความเสี่ ย ง
(โอกาส ผลกระทบ) จากกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่
โดยจะก�ำหนดแผนปรับปรุงหากพบว่ากิจกรรม
การควบคุมทีม่ อี ยูไ่ ม่เพียงพอหรือไม่มปี ระสิทธิผล
และมีการติดตามแก้ไข ซึ่งที่ผ่านมาส�ำนักงาน
ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
โดยก� ำ หนดให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจั ด ท� ำ
แผนปรับปรุงกฎระเบียบการป้องกันการทุจริต
และประพฤติ มิ ช อบ การจั ด ท� ำ แผนสื่ อ สาร
ช่ อ งทางการแจ้ ง เบาะแสการกระท� ำ ทุ จ ริ ต
ใน TOR เพื่ อ ให้ คู ่ ค ้ า รั บ ทราบ และเข้ า ร่ ว ม
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น รวมถึงเป็นแนวร่วม
ส่ ง เสริ ม กลไกการขั บ เคลื่ อ นการป้ อ งกั น และ
การปราบปรามการทุจริต เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน
ต่อทัง้ องค์กรและตลาดทุน สอดคล้องกับแนวทาง

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบตั กิ ารควบคุมภายในส�ำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
นอกจากนี้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า น
ปฏิบัติการอีกส่วนหนึ่งที่ กบข. ให้ความส�ำคัญ
คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่ง กบข. ตระหนักถึงความส�ำคัญ
และผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ของความเสี่ ย ง
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Risk) และ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity Risk)
จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแล
และการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Risk Management) การรักษา
ความมั่ น คงปลอดภั ย ของข้ อ มู ล และระบบ
สารสนเทศ (IT Security) การเตรียมความพร้อม
ในการรับมือและบริหารความเสี่ยงภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ (Cybersecurity Management)
ตลอดจนการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย
ทีไ่ ด้มาตรฐานระดับสากล เพือ่ ก้าวเข้าสูก่ ารเป็น
องค์กรดิจิทัล (Digital Organization) เพื่อให้
ทันกับวิวฒ
ั นาการของความเสีย่ งทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป รวมถึงก�ำหนดให้มแี ผนการบริหารเหตุการณ์
ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ ความมั่ น คงปลอดภั ย
ของระบบสารสนเทศ (IT Security Incident
Management) และกรณีทถี่ กู โจมตีทางไซเบอร์
(Cyber Attack) เพื่อให้กองทุนสามารถด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ และให้ บ ริ ก ารสมาชิ ก ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยมีความมั่นคงปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ

กบข. มีการพัฒนาระบบงานก�ำกับการลงทุนเพื่อใช้ในการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ด้านการลงทุน (Investment Compliance) เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการลงทุนของ กบข. เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ระเบียบ และนโยบายการลงทุนที่ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ กบข. มีการจัดท�ำแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ (Compliance Program) เพื่อให้ทุกส่วนงานมีแนวทางการก�ำกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร มีการติดตามทบทวนกฎเกณฑ์และกระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น อยู ่ เ สมอ รวมถึ ง การติ ด ตาม ก� ำ กั บ ดู แ ล และจั ด ท� ำ รายงานเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
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รายงานประจำ�ปี 2561

รายงานการก�ำกับดูแลกิจการประจ�ำปี 2561
คณะกรรมการ กบข. ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ
ของภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ดู แ ลเงิ น ออมและรั ก ษา
ผลประโยชน์ของสมาชิก (Fiduciary Duty) จึงก�ำหนด
นโยบายให้ กบข. มี ก ารบริ ห ารงานตามหลั ก การก� ำ กั บ
ดูแลกิจการทีด่ ี หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ มีกระบวนการ
บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง การก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน
ตามกฎระเบี ย บ และการควบคุ ม ภายในที่ เ คร่ ง ครั ด
เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ รอบคอบ
ระมั ด ระวั ง และปราศจากความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
ในขณะเดียวกันคณะกรรมการยังมุ่งหวังให้ กบข. เป็นองค์กร
ที่ดีของประเทศ (Good Corporate Citizen) จึงผลักดัน
ให้ กบข. แสดงบทบาทนักลงทุนสถาบันที่มีความรับผิดชอบ
โดยสนับสนุนให้ กบข. ลงทุนในธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนการลงทุนที่มั่นคง และยังเป็นการ
ยกระดับการลงทุนของประเทศให้เป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือในตลาดเงิน
ตลาดทุนของโลก

คณะกรรมการกับการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ กบข. มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
และมี อ งค์ ป ระกอบเป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด คื อ
ประกอบด้วยกรรมการโดยต�ำแหน่งและกรรมการผู้แทน
สมาชิกที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการก�ำกับดูแลการบริหาร
กองทุน เพือ่ สิทธิประโยชน์ของสมาชิกอย่างเต็มความสามารถ
รวมทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ
ด้ า นการลงทุ น ช่ ว ยเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนิ น งาน
ของคณะกรรมการ นอกจากนี้ ค ณะกรรมการได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพิม่ เติมจากคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน
และคณะอนุ ก รรมการสมาชิ ก สั ม พั น ธ์ ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
กบข. ก� ำ หนดไว้ ได้ แ ก่ คณะอนุ ก รรมการธรรมาภิ บ าล
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการกฎหมาย
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการ
ประเมิ น ผลงานและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน เพื่ อ ให้ ช ่ ว ย
กลั่นกรองงานที่มีความส�ำคัญและต้องการความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ า น โดยคณะกรรมการได้ ก� ำ หนดกฎบั ต รของ
คณะอนุกรรมการแต่ละคณะเพื่อให้ทราบบทบาท หน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบและกระบวนการท� ำ งานของแต่ ล ะคณะ

อย่างชัดเจน พร้อมทั้งก�ำหนดให้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
ต่อคณะกรรมการเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละครั้ง
ในปี 2561 มีผลการด�ำเนินงานส�ำคัญในด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการ สรุปได้ดังนี้
1. อนุมัติงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์ประจ�ำปี
2562 ซึ่ ง ครอบคลุ ม การด� ำ เนิ น งานด้ า นการลงทุ น ด้ า น
สมาชิก และด้านการบริหารองค์กร พร้อมกันนั้นได้ก�ำหนด
ตั ว ชี้ วั ด องค์ ก รเพื่ อ ใช้ ใ นการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การด�ำเนินงาน
2. ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานบริหาร
เงินลงทุน ให้เป็นไปตามแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว
(Strategic Asset Allocation: SAA) และเป้าหมายสัดส่วน
การลงทุ น (Target SAA) รวมทั้ ง ทบทวนแผนจั ด สรร
การลงทุนระยะกลาง (Medium-Term Asset Allocation: MTAA)
และพิจารณาแผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานลงทุน ทบทวน
ตัวชี้วัดและความเสี่ยงองค์กร และก�ำหนดแผนการลงทุน
ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ กั บ ภาวะการลงทุ น ที่ มี
ความผันผวน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ก�ำกับดูแลให้
การจัดการลงทุนของ กบข. เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
3. เสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รและก� ำ กั บ ดู แ ล
ให้ กบข. มีการด�ำเนินงานที่โปร่งใส โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนให้ กบข. เตรียมการเพื่อเข้าร่วมประเมินโครงการ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ที่จะท�ำการประเมินในปี 2562 พร้อมกันนี้ ในปี 2561 กบข.
ได้ประกาศนโยบายงดรับของขวัญและของก�ำนัล (No Gift
Policy) และประกาศเจตจ�ำนงสุจริตร่วมต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมชิ อบเพือ่ แสดงจุดยืนของ กบข. ทีม่ งุ่ มัน่ บริหาร
กิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล
4. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้แก่ ระเบียบคณะกรรมการ
กบข. ว่าด้วยการท�ำธุรกรรมเกีย่ วกับหลักทรัพย์ของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในกองทุ น และบุ ค คลในครอบครั ว เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการก� ำกั บ ดู แ ลให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และระเบี ย บคณะกรรมการ
กบข. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานไปปฏิบตั งิ านในหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อก�ำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุม ถึ ง
การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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5. ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ กบข. จั ด การลงทุ น อย่าง
รับผิดชอบโดยให้ความส�ำคัญกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิ บ าล (Environmental, Social, and
Governance: ESG) ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลการลงทุ น
(Investment Governance Code: I Code) โดย กบข.
เชื่อว่าการจัดการลงทุนอย่างรับผิดชอบจะช่วยลดความเสี่ยง
จากการลงทุน และท�ำให้ กบข. บรรลุภารกิจหลักในการบริหาร
จั ด การเงิ น ออมเพื่ อ การเกษี ย ณอายุ ร าชการของสมาชิ ก
ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น ในปี 2561 กบข.
จึ ง ได้ ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก หลั ก ปฏิ บั ติ ก ารลงทุ น ที่ มี ค วาม
รับผิดชอบของสหประชาชาติ (Principles for Responsible
Investment) และจัดสรรเงินลงทุนจ�ำนวน 1,000 ล้านบาท
มาจั ด ตั้ ง กองทุ น ESG-Focused Portfolio ที่ ล งทุ น ใน
หลักทรัพย์ที่มีผลการด�ำเนินงานด้าน ESG ที่ดี และก�ำหนด
ให้ใช้ดัชนีความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SETTHSI) เป็นตัวเทียบวัด รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบได้รวบรวมไว้ในหัวข้อการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
6. พัฒนาทักษะ ความรู้ ความช�ำนาญในการท�ำ
หน้ า ที่ ค ณะกรรมการอย่างต่อเนื่ อ ง กบข. จั ด ให้ มี
การปฐมนิ เ ทศส� ำ หรั บ กรรมการใหม่ เ พื่ อ รั บ ทราบข้ อ มู ล
ที่ จ� ำ เป็ น เกี่ ย วกั บ การท� ำ หน้ า ที่ ก รรมการในการก� ำ หนด
นโยบายการบริหารงานกองทุนเงินออมเพื่อวัยเกษียณอย่าง
มีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการ กบข. ได้เข้าร่วมงาน
สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความช�ำนาญในการปฏิบัติหน้าที่
เช่น การศึกษาดูงานและสัมมนาเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ
การเงิน การลงทุน การบริหารจัดการกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ และ
การด�ำเนินงานบ้านพักคนชราส�ำหรับรองรับสังคมผู้สูงอายุ
(Aging Society) การเข้าร่วมสัมมนา ADBI-JFSA-OECD
Roundtable on Insurance and Retirement Saving
in Asia ที่จัดโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ (OECD) ระหว่างวันที่ 21-27 เมษายน 2561
การเข้ า ร่ ว มสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในหั ว ข้ อ Digital
Transformation ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561
และการเข้าร่วมงานสัมมนาประจ�ำปีของ กบข. ที่จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ในหัวข้อ ESG Investing:
Return Enhancing or Sacrificing? How to Make it Work?
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7. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
และคณะอนุ ก รรมการ โดยมี ก ารประเมิ น แบบรายคณะ
รายบุคคล และประเมินผู้ท�ำหน้าที่ประธานในการประชุม
เพื่อน�ำผลการประเมินมาประกอบการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท�ำงานและก�ำหนดแนวทางพัฒนาความรู้ความช�ำนาญ
ของคณะกรรมการ โดยผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกคณะในปี 2561
อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่ปรากฏว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือการฝ่าฝืนหลักจริยธรรม จรรยาบรรณแต่อย่างใด
8. ยึดมั่นในหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส
คณะกรรมการก�ำหนดให้ กบข. เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของกองทุนแก่สมาชิกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยได้จัดท�ำรายงานข้อมูลส�ำคัญ
เกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของกองทุนทางเว็บไซต์ของ กบข.
(www.gpf.or.th) เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าดูได้ตลอดเวลา
ได้แก่ งบการเงินรายไตรมาส งบการเงินรายปี สัดส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์แ ต่ล ะประเภท ผลตอบแทนจากการลงทุ น
ผลการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ที่ กบข. ลงทุ น ฯลฯ รวมทั้ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กรรมการ
และอนุกรรมการ เช่น ประวัติการศึกษา ประสบการณ์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น จ�ำนวนครั้ง
ของการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ
นอกจากนัน้ กบข. ได้จดั การประชุมใหญ่ผแู้ ทนสมาชิก
ประจ� ำ ปี ต ามกรอบที่ ก ฎหมายก� ำ หนด เพื่ อ รายงานผล
การด�ำเนินงานของ กบข. ในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลส�ำคัญ
ที่ เ ปิ ด เผยในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ผู ้ แ ทนสมาชิ ก ประจ� ำ ปี ได้ แ ก่
งบการเงินพร้อมรายงานของผูส้ อบบัญชี และรายงานของคณะ
อนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในวันประชุม ประธานกรรมการ
ประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน ประธานอนุกรรมการ
สมาชิกสัมพันธ์ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบ พร้อมด้วย
กรรมการได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการด�ำเนินงาน
และตอบข้อซักถามของที่ประชุม
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การปฏิบตั ติ อ่ สมาชิก กบข. อย่างเท่าเทียมกัน การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
กบข. ให้ความส�ำคัญกับสมาชิกทุกรายโดยให้ได้รับ
สิทธิพื้นฐานและสิทธิในการรับบริการหรือสิทธิประโยชน์
เพิ่มเติมอื่นที่ กบข. จัดให้อย่างเท่าเทียมกัน ในปี 2561
กบข. ได้ ป รั บ ปรุ ง แอปพลิ เ คชั น บนโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
“My GPF Application” เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร บริการและสิทธิประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น และได้เพิ่มการให้ข้อมูลด้านการออมและการวางแผน
เกษียณผ่านระบบ Pension Dashboard รวมทั้งปรับปรุง
แนวทางการน�ำเสนอข้อมูลที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์
ได้แก่ Facebook และ Line@ ให้อยู่ในรูปแบบที่น่าสนใจ
และเข้าใจได้ง่าย เช่น Infographic และ Motion Graphic
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ผลิตหนังสือ “คูม่ อื สร้างสุขวัยเกษียณ
เพื่อสมาชิก กบข. Happy Retirement Guide” โดยน�ำ
เนื้อหาการส่งเสริมความรู้ทางการเงินที่ได้รับจากการลงนาม
MOU กั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยมาปรั บ ใช้
และเผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
ด้านการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อให้สมาชิกเลือกใช้
ภายใต้ แ นวคิ ด Happy Today and Happy Retiree
กบข. ได้จัดหาสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ด้านนวัตกรรม
ทางการเงิ น ใหม่ ๆ เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก สามารถใช้ ป ระโยชน์
ครอบคลุมทั้งในระหว่างรับราชการและภายหลังเกษียณอายุ
ราชการ โดย กบข. ได้จัดสวัสดิการ ทั้งสวัสดิการลดรายจ่าย
เพิม่ รายได้ และสร้างความสุข เช่น สินเชือ่ อัตราดอกเบีย้ พิเศษ
ประกันภัยรถยนต์ ประกันชีวติ แบบบ�ำนาญ (Annuity) เป็นต้น
นอกจากนี้ ในปี 2561 กบข. ยังได้สำ� รวจความพึงพอใจ
ของสมาชิกต่อการเปลี่ยนแปลงการบริการทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการสื่อสาร ด้านการจัดสวัสดิการ และด้าน Mobile
Application โดยผลส� ำ รวจพบว่ า สมาชิ ก ร้ อ ยละ 79.6
มีความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงของบริการ กบข.
ส�ำหรับการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจ�ำปี กบข.
ได้จัดส่งข้อมูลต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้าให้แก่สมาชิกที่ได้รับ
การเลือกเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อที่จะได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงาน
ของกองทุน

กบข. ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกราย ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก
พนั ก งาน คู ่ ค ้ า ฯลฯ ให้ ไ ด้ รั บ การปฏิ บั ติ ต ามสิ ท ธิ ที่ มี อ ยู ่
ตามกฎหมายและข้ อ ตกลงตามสั ญ ญาอย่ า งเคร่ ง ครั ด
ในปี 2561 กบข. มีการด�ำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
โดยได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของส�ำนักงานให้เหมาะกับ
การปฏิบตั งิ าน และในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมงาน
และพัฒนาศักยภาพพนักงาน กบข. จะยึดหลักความเสมอภาค
และไม่เลือกปฏิบัติโดยจะไม่น�ำประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การท�ำงาน เช่น ความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ
ศาสนา ความพิการ หรือสถานะทางสังคม มาเป็นปัจจัย
ในการพิจารณา อีกทั้งรณรงค์ให้บริษัทที่ กบข. ลงทุนและ
คู่ค้าของ กบข. ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
นอกจากนี้ กบข. ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถร้ อ งเรี ย นหรื อ แจ้ ง เบาะแสเกี่ ย วกั บ การกระท� ำ ที่
เข้ า ข่ า ยผิ ด กฎหมาย การทุ จ ริ ต การท� ำ ผิ ด จรรยาบรรณ
รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือระบบควบคุม
ภายในที่ ไม่รัด กุ ม เพี ย งพอ โดยคณะกรรมการก� ำ หนด
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริงไว้อย่างรัดกุม
ทั้ ง ยั ง มี ม าตรการในการรั ก ษาความลั บ เกี่ ย วกั บ ผู ้ แ จ้ ง
เบาะแสและเรื่องที่แจ้งเบาะแส และมอบหมายให้ประธาน
อนุกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับเรื่อง ตลอดจนด�ำเนินการ
ตรวจสอบและรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ

การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
(Investment Governance Code)
คณะกรรมการ กบข. ให้ความส�ำคัญกับการลงทุนอย่าง
รับผิดชอบโดยน�ำปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environmental, Social, and Governance: ESG)
มาบู ร ณาการในการด� ำ เนิ น งานของ กบข. และส่ ง เสริ ม
การด�ำเนินกิจการทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับปัจจัย ESG ซึง่ กบข. เชือ่ ว่า
จะช่วยสร้างผลตอบแทนทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืนให้กบั สมาชิก อีกทัง้
ยังเป็นการพัฒนาธรรมาภิบาลในตลาดทุนไทย ซึง่ ตัง้ แต่ปี 2560
คณะกรรมการได้อนุมัติให้ กบข. ประกาศรับการปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลการลงทุนของผูล้ งทุนสถาบัน (Investment
Governance Code for Institutional Investors: I Code)
ที่ออกโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เนือ่ งจากสอดคล้องกับหลักการลงทุนอย่าง
รับผิดชอบที่ กบข. ยึดถือ และในปี 2561 กบข. สามารถปฏิบตั ิ
ตามหลักปฏิบตั ิ I Code ทัง้ 7 ข้อได้อย่างครบถ้วน สรุปได้ ดังนี้
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หลักปฏิบัติที่ 1 ก�ำหนดนโยบาย
ธรรมาภิบาล
การลงทุนที่ชัดเจน
กบข. ในฐานะกองทุนเงินออมระยะยาวเพือ่ การ
เกษียณอายุ มีภารกิจหลักในการบริหารเงินออมของ
สมาชิก ด้วยความรอบคอบ มีก ารจัดการที่โปร่งใส
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กบั สมาชิกว่าเงินออมเพือ่ การเกษียณอายุของสมาชิก
ได้ รั บ การดู แ ลและจั ด การให้ เ ติ บ โตอย่างต่อ เนื่ อ ง
และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ กบข. จึงได้กำ� หนด
นโยบายธรรมาภิ บ าลการลงทุ น ขึ้ น โดยได้ ร ะบุ ถึ ง
หลักการลงทุนที่มุ่งเป้าหมายการลงทุนระยะยาวที่ให้
ความส�ำคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัย
ของเงินต้น และการเติบโตของผลตอบแทนภายใต้
ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ ก�ำหนดให้บริหารการลงทุน
ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
ก�ำหนดโครงสร้างการบริหารและกระบวนการปฏิบตั งิ าน
ที่มีการแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
มี ก ารจั ด การความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ กลไก
ในการก�ำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของกองทุนเป็นไป
ตามกรอบของกฎ ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ในการบริ ห ารเงิ น ลงทุ น กบข. ตั ด สิ น ใจ
และติ ด ตามการลงทุ น อย่ า งใกล้ ชิ ด ทั น เหตุ ก ารณ์
และหากพบประเด็ น ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ มู ล ค่ า
การลงทุนและประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิก กบข.
พร้อมที่จะเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุนและ
ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น (Collective Engagement)
ในการด�ำเนินการเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลการลงทุน
ของประเทศ กบข. สนับสนุนให้ผจู้ ดั การกองทุนภายนอก
ที่ได้รับมอบหมายให้บริหารเงินลงทุนให้ กบข. ปฏิบัติ

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

099

หน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนของผู ้ ลงทุ น
สถาบัน และก�ำหนดให้นำ� ปัจจัย ESG มาใช้ในกระบวนการ
วิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน โดยในปี 2561 กบข.
ได้จัดสรรเงินลงทุนจ�ำนวน 1,000 ล้านบาทเพื่อจัดตั้ง
กองทุน ESG-Focused Portfolio ทีใ่ ช้ดชั นี Thailand
Sustainability Index (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็นตัวเทียบวัด และได้ก�ำหนดเกณฑ์
การประเมินมาตรฐาน ESG ของ กบข. (ESG Standard
Criteria) เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์
ที่จะลงทุนใน ESG-Focused Portfolio
นอกจากนี้ กบข. ได้ด�ำเนินการเพื่อกระตุ้นให้
อุ ต สาหกรรมการลงทุ น ไทยเห็ น ความส� ำ คั ญ ของ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยได้ร่วมมือกับหน่วยงาน
ชั้นน�ำระดับโลก เช่น องค์การเพื่อความร่วมมือและ
การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ (OECD), World Bank
Group, Principles for Responsible Investment
(PRI) และ United Nations Development Program
(UNDP) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ ESG Investing: Return
Enhancing or Sacrificing? How to Make it Work?
ขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้ความรู้
และแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ด ้ า นการลงทุ น อย่ า ง
รับผิดชอบทีน่ กั ลงทุนสถาบันไทยสามารถน�ำมาปรับใช้
กับการด�ำเนินงานของตนได้ และ กบข. พร้อมที่จะ
แบ่งปันประสบการณ์ด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาแนวทาง
ด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบของนักลงทุนสถาบัน
ในประเทศไทย โดยได้ร่วมถ่ายทอดแนวคิดและแผน
การด�ำเนินงานด้านการลงทุนอย่างรับผิด ชอบของ
กบข. ให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ในอุ ต สาหกรรมการลงทุ น
ทราบในงาน Thailand SEC Policy Dialog 2018:
Regulating by Market Forces ที่ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน
2561 อีกด้วย

100

รายงานประจำ�ปี 2561

หลักปฏิบัติที่ 2 มีการป้องกันและ
จัดการความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
อย่างเพียงพอเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของสมาชิก
กบข. บริหารกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
มีการจัดโครงสร้างองค์กรทีม่ กี ารแบ่งแยกหน้าทีร่ ะหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดดุลยภาพในการสอบทาน
(Check and Balance) และได้ก�ำหนดหลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการบริหารกิจการกองทุนเพื่อใช้
เป็นหลักในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ อนุกรรมการ
ทีป่ รึกษา พนักงานและลูกจ้าง ซึง่ ครอบคลุมถึงการจัดการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ กบข. ก�ำหนดให้
กรรมการ อนุกรรมการ และทีป่ รึกษาท�ำการประเมินตนเอง
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นประจ�ำทุกปี
และในส่วนของพนักงานและลูกจ้างทุกคนได้กำ� หนดให้
ลงนามรับทราบและยืนยันการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
โดยเคร่งครัดเป็นประจ�ำทุกปีด้วยเช่นกัน
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ในด้านการบริหารการลงทุน กบข. ยึดหลัก
การลงทุ น ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และมี คุ ณ ธรรม
(Honesty and Integrity) โดยได้ก�ำหนดกฎ ระเบียบ
และมาตรการต่าง ๆ เพือ่ ป้องกันและจัดการความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้ และมีการทบทวนเป็นระยะ
เพือ่ ให้เป็นปัจจุบนั และทันเหตุการณ์ เช่น ระเบียบว่าด้วย
การท�ำธุรกรรมเกีย่ วกับหลักทรัพย์ของผูป้ ฏิบตั งิ านและ
บุคคลในครอบครัว การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
เพือ่ ประโยชน์ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ นโยบายต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ นอกจากนี้ยังก�ำหนด
ให้มกี ารประเมินความเสีย่ ง ก�ำหนดกลไกการก�ำกับดูแล
และตรวจสอบให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปตามกฎระเบียบ
และนโยบาย การรายงานผลการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
และการรายงานการบริหารความเสีย่ งต่อคณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิ บ าล คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
และคณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำ เพื่อช่วย
กลั่นกรองและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่อาจเกิดได้ อีกทั้งได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน
หรือแจ้งเบาะแสหากพบการกระท�ำผิด โดยให้แจ้ง
โดยตรงต่ อ ประธานอนุ ก รรมการตรวจสอบ และ
เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของ กบข. ที่มุ่งปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใสเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิก
ในปี 2561 กบข. ยังได้ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ
(No Gift Policy) และประกาศเจตจ�ำนงสุจริตร่วม
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอีกด้วย

หลักปฏิบัติที่ 3 ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิด
และทันเหตุการณ์ (Actively)
กบข. มีเป้าหมายการลงทุนทีม่ งุ่ สร้างผลตอบแทนระยะยาวภายใต้ระดับความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม การติดตามก�ำกับดูแล
บริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดในฐานะเจ้าของกิจการ (Shareowner) เป็นสิ่งที่ กบข. ให้ความส�ำคัญ โดย กบข. จะติดตาม
ผลประกอบการของบริษทั ความเสีย่ งและปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อมูลค่า รวมทัง้ การด�ำเนินงานเพือ่ ความยัง่ ยืนของบริษทั
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
และการเข้าพบกับผูบ้ ริหาร (Company Visit) เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจในคุณภาพของหลักทรัพย์ทลี่ งทุน และ กบข. เชือ่ ว่า
การบริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Responsible Investment) โดยค�ำนึงถึงปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) จะท�ำให้ กบข. มีความเข้าใจและสามารถ
ประเมินโอกาสและความเสี่ยงของบริษัทที่ กบข. ลงทุนได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การด�ำเนินงานของ กบข. บรรลุ
เป้าหมายได้ ดังนั้นในการพิจารณาลงทุน กบข. จะน�ำปัจจัย ESG มาใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนเสมอ
โดยเชื่อว่าบริษัทที่ให้ความส�ำคัญกับ ESG จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เอาใจใส่สิ่งแวดล้อม ชุมชน
และผูม้ สี ว่ นได้เสีย จะสามารถสร้างความเจริญเติบโตทีย่ งั่ ยืนให้แก่ตวั บริษทั เอง ผูถ้ อื หุน้ และสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศ
และสังคมโดยรวมได้
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ปัจจัย ESG ที่ กบข. จะน�ำมาพิจารณาประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน เช่น

•
•
•
•
•
•
•
•

สิ่งแวดล้อม
(Environmental)

สังคม
(Social)

นโยบายสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การลดลงอย่างรวดเร็วของทรัพยากร
ธรรมชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดการน�้ำ
การจัดการของเสีย
การน�ำนวัตกรรมมาใช้สร้างโอกาส

• สิทธิของผู้บริโภค
• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้บริโภค
ผู้มีส่วนได้เสีย และความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์
• การปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้าง
อย่างเป็นธรรม
• ความสัมพันธ์กบั ชุมชนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
• การน�ำนวัตกรรมมาใช้สร้างโอกาส
• การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ด้านธรรมาภิบาล
(Governance)
•
•
•
•
•
•
•
•

โครงสร้างคณะกรรมการ
นโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ
สิทธิของผู้ถือหุ้น
บัญชี / การตรวจสอบ
จริยธรรมทางธุรกิจ
การติดสินบนและการทุจริตประพฤติมชิ อบ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับบริษทั อย่างครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา
ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย

หลักปฏิบัติที่ 4 เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่า
การติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ
(Escalating Investee Companies)
กบข. เข้าประชุมหารือกับผู้บริหารของบริษัทที่ กบข. ลงทุน (Engagement) เพื่อติดตามการด�ำเนินงาน
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การตามหลักธรรมาภิบาล (ESG) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เป็นประจ�ำทุกปี โดย กบข. เชื่อว่าการเข้าประชุมหารือกับบริษัทจะสามารถชี้ให้บริษัทเห็นความส�ำคัญของการน�ำปัจจัย
ESG มาบูรณาการในการด�ำเนินกิจการ และเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบริษัทกับนักลงทุนโดย กบข. จะ
พิจารณาเข้าหารือกับบริษทั เมือ่
• กบข. ต้องการข้อมูลเพิม่ เติมหรือซักถามข้อสงสัยเกีย่ วกับการด�ำเนินงานด้าน ESG ของบริษทั ทีร่ วมไปถึงโอกาส
ในการด�ำเนินธุรกิจ การบริหารความเสีย่ งและการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัย ESG
• บริษทั มีประเด็น ESG ทีค่ วรแก้ไขปรับปรุงหรือเป็นประเด็นปัญหา โดย กบข. จะเข้าหารือเพือ่ ติดตามการแก้ไข
ปัญหาของบริษัท ซึ่งจะต้องเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุ และก�ำหนดมาตรการป้องกันการเกิดเหตุซ�้ำในอนาคต
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทที่มีประเด็น ESG เพิกเฉยหรือไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเพียงพอ กบข.
อาจพิจารณาด�ำเนินการอื่นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เช่น การมีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทเพื่อแจ้งจุดยืนของ
กบข. ในประเด็นดังกล่าว การเผยแพร่ความเห็นต่อสาธารณชน หรือการร่วมมือกับนักลงทุนสถาบันรายอืน่ (Collective
Engagement) ในการด�ำเนินการเรียกร้องให้มีการแก้ไข เช่น การร่วมกันประกาศท่าทีของกลุ่มนักลงทุนสถาบัน
หรือการร่วมกันก�ำหนดแนวทางการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในประเด็นที่มีปัญหา เป็นต้น ทั้งนี้
ถือเป็นการเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุนและกระตุ้นเตือนให้บริษัทแก้ไขปรับปรุงประเด็นปัญหาดังกล่าว
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หลักปฏิบัติที่ 5 เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียง
และผลการใช้สิทธิออกเสียง
กบข. จะใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของทุกบริษทั ที่ กบข. ลงทุน เนือ่ งจากเป็นอีกช่องทางหนึง่
ในการแสดงความคิดเห็นและก�ำกับดูแลบริษทั ให้ดำ� เนินธุรกิจอย่างเหมาะสม และ กบข. ได้กำ� หนดแนวทางการออกเสียง
ลงคะแนน (Proxy Voting Guidelines) เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ที่ กบข. ลงทุน ในกรณีทมี่ ขี อ้ สงสัยหรือต้องการข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิม่ เติม กบข. จะสอบถามกลับไปยังบริษทั
เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ กบข. ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งผู้แทนให้ด�ำเนินการใช้สิทธิออกเสียง
และแนวทางการออกเสียงลงคะแนนเป็นหลักปฏิบตั แิ ก่ผจู้ ดั การกองทุนทัง้ ภายในและภายนอก ในกรณีที่ กบข. มีการท�ำ
ธุรกรรมให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Lending) และบริษทั ทีอ่ อกหุน้ สามัญที่ กบข. ให้ยมื มีการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ กบข.
จะเรียกหุ้นของบริษัทดังกล่าวมาเพื่อใช้สิทธิออกเสียง รายละเอียดเผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์ของ กบข. (www.gpf.or.th)
ผลการใช้สิทธิออกเสียงในปี 2561 กบข. ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทในประเทศจ�ำนวน 89 ครั้ง 82 บริษัท
วาระที่ กบข. ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ได้แก่ การขอท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการโดยทั่วไป
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของบริษทั เป็นไปด้วยความราบรืน่ รายงานทางการเงินทีไ่ ด้รบั การรับรองโดยผูส้ อบบัญชีภายนอก
ที่เป็นอิสระ ฯลฯ ซึ่งวาระเหล่านี้บริษัทได้จัดส่งข้อมูลและรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอย่างครบถ้วน ท�ำให้สามารถ
พิจารณาได้ว่าธุรกรรมนั้นจะเป็นผลดีหรือเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นโดยรวม
วาระที่ กบข. ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย ได้แก่ ธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ เช่น กรรมการอิสระมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม กรรมการเข้าประชุมไม่ถึง
ร้อยละ 75 ของการประชุมในปีที่ผ่านมา บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัท
เกินกว่า 9 ปี หรือเกิน 3 วาระติดต่อกัน และบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น

เรื่องที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย

จ�ำนวน

1. กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับต�ำแหน่ง โดยมีวาระต่อเนื่องเกินกว่า 3 วาระ (9 ปี)
2. กรรมการทีบ่ ริษัทเสนอชื่อเข้ารับต�ำแหน่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ไม่ถึงร้อยละ 75 ของการประชุมในปีที่ผ่านมา
3. กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับต�ำแหน่ง มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายใน
ของผู้บริหาร โดย กบข. เห็นว่าเป็นการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ตน
4. วาระที่ข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่ชัดเจนเพียงพอ
4.1 การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรพิเศษ แบบผันแปรและแบบคงที่
4.2 การเพิ่มทุน หรือการเพิ่มทุนแบบมอบอ�ำนาจทั่วไป (General Mandate)

33 คน
25 บริษัท
5 คน		 5 บริษัท
1 คน		 1 บริษัท

1 บริษัท
2 บริษัท
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ส�ำหรับการลงทุนต่างประเทศ กบข. มอบฉันทะให้ผจู้ ดั การกองทุนภายนอกใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนแทนตามแนวทาง
การออกเสียงลงคะแนนที่ กบข. ก�ำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักการของ Institutional Shareholder Services Inc. (ISS) โดยได้ใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของ 216 บริษัทใน 36 ประเทศ รวม 268 ครั้ง ดังรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
วาระทีล่ งคะแนนไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอของบริษทั ทีไ่ ม่เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การแต่งตัง้ กรรมการ
ที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ไม่สมเหตุสมผล
ประเทศ

สหรัฐอเมริกา
หมู่เกาะเคย์แมน
บราซิล
อินเดีย
สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
เม็กซิโก
เกาหลีใต้
อินโดนีเซีย
สวิตเซอร์แลนด์
จีน		
แอฟริกาใต้
ฮ่องกง
เนเธอร์แลนด์
รัสเซีย
ไต้หวัน
ลักเซมเบิร์ก

จ�ำนวนบริษัท
62
15
13
13
13
8
8
8
8
6
6
5
5
4
4
4
4
3

ชิลี		
เดนมาร์ก
ไอร์แลนด์
ญี่ปุ่น
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สเปน
สวีเดน
ประเทศไทย
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
เบอร์มิวดา
แคนาดา
กือราเซา
อิสราเอล
เจอร์ซีย์
เปรู
ตุรกี

หลักปฏิบัติที่ 6 ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น
ตามความเหมาะสม
(Collective
Engagement)
ในกรณีทกี่ ารเข้าหารือกับบริษทั ที่ กบข. มีขอ้ กังวลหรือมีประเด็น
ปัญหาด้าน ESG ทีค่ วรแก้ไขปรับปรุงไม่ประสบผลส�ำเร็จ โดยพิจารณา
แล้วว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาของบริษัทไม่สามารถขจัดต้นเหตุ
ของปัญหาได้ บริษัทเพิกเฉยต่อข้อกังวล หรือไม่มีความพยายาม
ในการแก้ไขประเด็นปัญหา กบข. อาจพิจารณาด�ำเนินมาตรการ
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการร่วมมือกับนักลงทุน
สถาบันรายอื่น (Collective Engagement) เพื่อกระตุ้นท�ำให้
บริษัทที่มีประเด็นปัญหาเห็นความส�ำคัญของประเด็นข้อกังวลและ
ด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว

ประเทศ

จ�ำนวนบริษัท
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หลักปฏิบัติที่ 7
เปิดเผยนโยบาย
ธรรมาภิบาลการลงทุน
และการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อสมาชิก
อย่างสม�่ำเสมอ
กบข. ได้เผยแพร่นโยบายธรรมาภิบาล
การลงทุน และจะรายงานผลการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายให้สมาชิกทราบเป็ น ประจ� ำ
ทางเว็ บ ไซต์ www.gpf.or.th และ
ในรายงานประจ�ำปีของ กบข.
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การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม
ประจ�ำปี 2561
นับเป็นเวลากว่าสองทศวรรษ ทีก่ องทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ (กบข.) ให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินกิจกรรม
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้วัตถุประสงค์ 4 ประการคือ
1. ให้ความช่วยเหลือสังคมเมือ่ เกิดกรณีภยั พิบตั ติ า่ ง ๆ
2. จั ด กิ จ กรรมสาธารณกุ ศ ลที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
แก่สังคมโดยรวม
3. ส่งเสริมการศึกษาหรือการกีฬาของเยาวชน
4. ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่าง กบข. และองค์กร หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือหน่วยงานที่ กบข. ติดต่อประสานงาน
ด้วย
นอกจากวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมข้างต้นแล้ว

กบข. ยังได้นอ้ มน�ำพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10
ในการจั ด ตั้ ง โครงการจิ ต อาสาพระราชทาน
ที่ มี เ ป้ า หมายในการรวมความสมั ค รสมาน
สามั ค คี ข องคนไทยทุ ก คนในการท� ำ กิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์ เ พื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นชุ ม ชน
ต่าง ๆ ให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนอย่างถาวร มาเป็นแนวทางหลักในการจัดกิจกรรม
เพื่อสังคมของ กบข. อีกด้วย

สะอาด
สุกใส
ยั่ ง ยื น
กิจกรรมรณรงค์
ปลูกจิตส�ำนึกในการอยู่ร่วมกัน
ของคนในสังคมไทย

ด้วยตระหนักดีว่า การส่งเสริม
ให้สงั คมแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยัง่ ยืน
สามารถท�ำได้หลายวิธีการ ทั้งที่อยู่ใน
กระบวนการท�ำงานขององค์กร และ
นอกเหนือจากกระบวนการท�ำงานประจ�ำ
โดยสามารถด�ำเนินการร่วมกับพันธมิตร
และเครื อ ข่ า ย ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นเรื่ อ ง
การช่วยเหลือสังคมแบบเดียวกันได้

ดังนั้น กบข. จึงร่วมกับมูลนิธิ
ประเทศไทยใสสะอาด และ พันธมิตร
เครือข่าย อาทิ บริษัท ไทยประกันชีวิต
จ�ำกัด บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จ�ำกัด
บริษทั เอไอเอ จ�ำกัด บริษทั กรุงศรีออโต้
จ�ำกัด บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด
และ ธนาคารธนชาต จ�ำกัด จัดกิจกรรม
“สะอาด สุกใส ยั่งยืน” เพื่อรณรงค์

ผลการดำ�เนิ น งาน ปี 2561

ปลูกจิตส�ำนึกในการอยู่ร่วมกันของคน
ในสังคมไทย ในการใช้ชีวิต “สะอาด”
ไม่เบียดเบียน แบ่งปันและมอบโอกาส
ที่ดีให้กับผู้อื่น รักและใส่ใจชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม สร้างความ “สุกใส” ให้กับ
สังคม เพื่อเป็นพลังส�ำคัญที่ท�ำให้สังคม
และโลกใบนี้ด�ำรงต่อไปอย่าง “ยั่งยืน”

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึน้ ทีแ่ หลมแท่น
อ�ำเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2561 โดยได้รับเกียรติ
จากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
กิ จ กรรมเดิ น ขบวนรณรงค์ โดยมี
น้ อ ง ๆ นั ก เรี ย นประจ� ำ โรงเรี ย นใน
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จั ง หวั ด ชลบุ รี สมาชิ ก กบข. และ
ประชาชนทั่วไป จ�ำนวนกว่า 400 คน
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในขบวนรณรงค์
ดังกล่าว ซึ่งนับเป็นกิจกรรมจิตอาสา
เพื่อพัฒนารูปแบบหนึ่งที่ กบข. จัดขึ้น
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กบข.
รวมใจ

ให้น้อง

กิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้
และจินตนาการใหักับนักเรียน

ในปีเดียวกัน กบข. จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาขึ้นอีกหนึ่ง
กิจกรรม ภายใต้ชื่อ “กบข. รวมใจให้น้อง” ณ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
อ�ำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของ กบข. ร่วมกันท�ำ คือ
สร้ า งสรรค์ ส นามเด็ ก เล่ น ที่ เ สริ ม สร้ า งสติ ป ั ญ ญาและจิ น ตนาการ
(Brain - Based Learning - BBL) ส่งเสริมการเรียนรูส้ ำ� หรับเด็กนักเรียน
ชัน้ อนุบาล - ป.6 พร้อมทาสีภายในห้องเรียนระดับชัน้ ประถม และปรับพืน้ ที่
ตกแต่งสวนรอบต้นไม้ทใี่ นหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (พระยศ ณ ขณะนั้น) ทรงปลูก
ผู้บริหารและพนักงานกว่า 200 คนของ กบข. ต่างเต็มใจเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นผู้มีจิตอาสา มีจิตส�ำนึก
สาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2561

ผลการดำ � เนิ น งาน ปี 2561

กบข.แสดงออก
ซึ่งการเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์

นอกจากการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อาสาเพื่ อ พั ฒ นา
ที่ กบข. จัดขึ้นแล้ว ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของ
กบข. ยังเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะกิจที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น
เพือ่ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยอ์ ย่างต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี อาทิ

กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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• การบั น ทึ ก เทปถวายพระพร รั ช กาลที่ 10
และสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
ในรัชกาลที่ 9 (พระยศ ณ ขณะนั้น)
• การเข้ า ร่ ว มพิ ธี บ� ำ เพ็ ญ กุ ศ ลเพื่ อ ถวายเป็ น
พระราชกุศล การถวายพวงมาลา การจุดเทียนชัย เพื่อน้อม
ร�ำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร (พระยศ
ณ ขณะนั้น)
• การเข้าร่วมพิธวี างพวงมาลา เนือ่ งในวันปิยมหาราช
เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นต้น

ทีก่ ล่าวไปข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึง่ ในการจัดกิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม ประจ�ำปี 2561 ซึง่ กบข. ยังคง
ตัง้ ปณิธานอันแน่วแน่ในการช่วยเหลือคนไทย สังคมไทย และประเทศไทยในยามเกิดเหตุภยั พิบตั ิ ส่วนในยามปกติสขุ
กบข. ก็พร้อมส่งเสริมและพัฒนาคนไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการศึกษา การกีฬา และสาธารณประโยชน์ทวั่ ไป
เพือ่ ให้ทกุ คนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ กว่าเดิม และ กบข. ยังคงยึดมัน่ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อันเป็นทีร่ กั ยิง่ ของปวงชนชาวไทยตลอดไป

แผนยุทธศาสตร์
ปี 2562
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110

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2562
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แผนยุทธศาสตร์ปี 2562
ยุทธศาสตร์ด้านลงทุน

จากการด�ำเนินงานในปี 2561
ที่ ต ้ อ งการยกระดั บ การด� ำ เนิ น งาน
และให้บริการแก่สมาชิกด้วยหลักการ
สมาชิกคือศูนย์กลาง : Member
Centric โดยเปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด
การท�ำงานของ กบข. ให้สอดรับกับ
ความคาดหวังของสมาชิก และมีความ
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี กบข. จึงได้
เริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ
สมาชิก ทัง้ ในเรือ่ งช่องทางการให้บริการ
การสือ่ สารและให้ความรู้ การจัดสวัสดิการ
ในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม ควบคู่
ไปกั บ การปรั บ เปลี่ ย นแผนงาน
ด้านการลงทุนและด้านบริหารองค์กร
นอกจากนี้ ยังจัดให้มรี ะบบการวิเคราะห์
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการเปลี่ยน
ผ่านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
(Digital Transformation) เป็นต้น
และในปี 2562 กบข. ได้ ส านต่ อ
ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้านหลัก ดังนี้

ยุทธศาสตร์ด้านสมาชิก
ยุทธศาสตร์ดา้ นสมาชิก กบข. ยังคงเน้นหลักการ
สมาชิกคือศูนย์กลาง : Member Centric ในช่วงปลายปี
2561 ทีผ่ า่ นมา กบข. ได้เริม่ ให้บริการ My GPF Application
แอปพลิเคชันใหม่แก่สมาชิก (มียอดดาวน์ โหลดกว่า
แสนครั้ง) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล
เต็ ม รู ป แบบเพื่ อ รองรั บ สั ง คมดิ จิ ทั ล ในปี 2562
จะพัฒนาบริการใหม่ ๆ เช่น การแสดงข้อมูลทางการเงิน

กบข. ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การสร้ า งสมดุ ล ระหว่ า ง
การบริ ห ารเงิ น ลงทุ น เพื่ อ ผลตอบแทนระยะยาวและ
ผลตอบแทนระยะสั้นโดยลดความเสี่ยงที่จะมีผลตอบแทน
ติดลบในปีใดปีหนึ่ง จึงมีแผนการทบทวนแผนการจัดสรร
การลงทุนระยะยาว (Long-term Strategic Asset Allocation)
โดยค�ำนึงถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจ การลงทุน รวมถึงระดับ
ความเสี่ยงที่รับได้และเป็นที่ยอมรับของสมาชิก ในการจัดท�ำ
แผนจั ด สรรการลงทุ น ระยะยาว นอกจากนี้ จะปรั บ ปรุ ง
แนวทางการจัดสรรการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Global Tactical
Asset Allocation) เพื่อให้การจัดสรรเงินลงทุนในระยะสั้น
มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงได้มากขึ้น
และเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยน
มีความผันผวนสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ กบข. จึงมีแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอัตราแลกเปลีย่ น (Foreign Exchange
Management) โดยการทบทวนนโยบาย ปรับเปลีย่ นแนวทาง
การบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนและสร้างตัวเทียบวัด
ทีเ่ หมาะสม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารอัตราแลกเปลีย่ น
นอกจากนี้ ในฐานะนักลงทุนสถาบันหลักของประเทศ
กบข. ตระหนักดีถงึ ภาระหน้าที่ ทีจ่ ะต้องลงทุนอย่างรับผิดชอบ
เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของสมาชิก พร้อมทั้งยกระดับ
การลงทุ น ของประเทศให้ เ ป็ น ที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ ในตลาดเงิ น
ตลาดทุนของโลก กบข. จึงมุ่งสานต่อการพัฒนาการลงทุน
เพือ่ สิง่ แวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG Investment)
อย่ า งจริ ง จั ง เพื่ อ ยื น ยั น ความเป็ น ผู ้ น� ำ การลงทุ น อย่ า ง
รับผิดชอบต่อเนื่องจากปี 2561 หลังจากที่ได้เปิดกองทุน
ESG-Focused Portfolio กองทุนขนาด 1,000 ล้านบาท
ซึ่งอ้างอิงดัชนี Thailand Sustainability Investment
(THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กบข. เชื่อมั่น
ว่าจะสามารถท�ำให้นักลงทุนสถาบันรายอื่นของประเทศไทย
ยึ ด ถื อ เป็ น แบบอย่ า ง และมี พั ฒ นาการการลงทุ น อย่ า ง
รับผิดชอบต่อไป
การสมั ค รและยื น ยั น เข้ า อบรมสั ม มนาที่ กบข. จั ด
การยื น ยั น การคื น เงิ น แก่ ส มาชิ ก ที่ ข อทยอยรั บ เงิ น
การขอใบรับรองยอดเงิน เป็นต้น ท�ำให้ กบข. สามารถ
ให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ นอกจากนี้ กบข. จะพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล Big Data & Data Analytics สร้างฐานข้อมูล
ส� ำ หรั บ การบริ ห ารงานสมาชิ ก ที่ ส ามารถวิ เ คราะห์
การใช้สวัสดิการของสมาชิก การจัดเก็บข้อมูล และ
การน�ำข้อมูลไปใช้งาน เพื่อให้สามารถน�ำเสนอบริการ
ที่ตรงตามความต้องการของสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น

แผนยุ ท ธศาสตร์ ปี 2562

ในขณะเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้สมาชิก
คุ้นเคยกับบริการข้างต้น กบข. จะเน้นสื่อสารให้สมาชิก
ทราบถึงรูปแบบการบริการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมถึงการจัด
สวัสดิการใหม่ ๆ ผ่านช่องทาง GPF Community อันได้แก่
facebook, Line@ และ My GPF Application มียอด
ผู้ใช้งาน ณ สิ้นปี 2561 เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนของ
ปีเดียวกันถึงร้อยละ 98 โดยมีเป้าหมายหลักทีจ่ ะขยายการ
มีส่วนร่วมของสมาชิก (Engagement) ให้สมาชิกเกิด
ความพึงพอใจ และพัฒนาต่อเป็นความผูกพันกับ กบข.
ในระยะยาว
นอกจากนี้ เครือ่ งมือวางแผนการเงินเพือ่ การเกษียณ
เป็นรายบุคคล (Personalized Pension Dashboard)
จะถูกพัฒนาต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เกิดบูรณาการระหว่างโปรแกรม
วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณเป็นรายบุคคลนี้ เข้ากับ
My GPF My Application และให้สมาชิกสามารถ
ประมาณการเงินออมที่คาดว่าจะมี และเงินออมที่พึงมี
ณ วันทีเ่ กษียณ เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการออมเพิม่ และ/หรือ
การเปลีย่ นแผนการลงทุน รวมทัง้ ให้เกิดความตระหนักถึง
ความจ�ำเป็นที่จะต้องเร่งออมเงินในช่วงที่อายุยังไม่มาก
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111

พร้อมด้วยการให้บริการข้อมูลทางการเงิน (Financial
Assistance) ซึ่งเป็นอีกบริการที่มุ่งเสริมสร้างให้สมาชิก
มีความรูค้ วามเข้าใจด้านการเกษียณ การออม และการลงทุน
มากยิง่ ขึน้
ส�ำหรับยุทธศาสตร์ด้านสมาชิก กบข. ได้จัดท�ำ
แผนงานทีส่ ำ� คัญอีกแผนหนึง่ ซึง่ จะสร้างผลกระทบต่อสังคม
ในวงกว้าง และเป็นมาตรวัดมาตรฐาน (Benchmark) ให้แก่
ประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับการก้าวสู่
สังคมผูส้ งู อายุ นัน่ คือ การจัดท�ำดัชนีความมัน่ คงทางการเงิน
เพือ่ การเกษียณ (Retirement Readiness Index) ส�ำหรับ
สมาชิก โดยดัชนีนจี้ ะสามารถใช้เป็นตัวบ่งชีถ้ งึ ระดับความ
ส�ำเร็จของเป้าหมายในการส่งเสริมให้สมาชิกมีเงินออมเพือ่
การเกษียณทีพ่ อเพียง (Sufficient Retirement Saving)
ซึง่ เป็นเป้าหมายระยะยาวทีส่ ำ� คัญ และหลังจากพัฒนาดัชนี
ส�ำหรับสมาชิกเรียบร้อยแล้ว กบข. จะร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาดัชนีดังกล่าวให้เป็นดัชนีระดับ
ประเทศต่อไป เพือ่ ยืนยันบทบาทของ กบข. ในการส่งเสริม
การออมเพื่อการเกษียณและบรรเทาปัญหาสังคมผู้สูงวัย
(Aging Society) ของสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ด้านบริหารองค์กร
การบริหารงานองค์กรเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะสนับสนุนให้องค์กรประสบความส�ำเร็จตามแผนงานที่วางไว้
กบข. มุง่ เน้นให้เกิดการเปลีย่ นแปลงองค์กรให้เป็นองค์กรดิจทิ ลั (Digital Organization) ซึง่ ได้เริม่ ด�ำเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งการเสริมสร้างความตระหนักรู้ และความสามารถของพนักงานในการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การปฏิบตั งิ าน รวมถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานภายในองค์กร ด้วยการพัฒนาระบบ Digital Memo, Digital
Approval System, Digital Signature และ Digital Conference ขึ้น เพื่อให้การท�ำงานในกระบวนการต่าง ๆ
อยู่บน Digital Platform อย่างแท้จริง
นอกจากการเพิ่มความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
กับองค์กร มีความเป็นเจ้าขององค์กร ไว้วางใจซึง่ กันและกัน สร้างบรรยากาศของความร่วมมือในการท�ำงานระหว่าง
หน่วยงานแล้ว ประเด็นส�ำคัญในการบริหารองค์กรที่ กบข. ต้องเร่งด�ำเนินการคือ การสร้างผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งผูบ้ ริหาร
เพือ่ ความต่อเนือ่ งในการด�ำเนินธุรกิจ (Succession Planning) เนือ่ งจากในระยะภายใน 3 ปีขา้ งหน้า ผูบ้ ริหารระดับสูง
จ�ำนวนมากจะเกษียณอายุ จึงต้องทบทวนและสร้างความพร้อมของบุคลากรมารองรับ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่อง
การขาดผู้บริหารระดับสูงในอนาคตได้
อนึ่ง ด้วย กบข. เป็นหนึ่งในองค์กรของรัฐที่เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการมีการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาล
ทั้งในด้านงานสมาชิก งานลงทุน และการบริหารส�ำนักงาน กบข. จึงได้เข้าร่วม โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อแสดงถึงคุณภาพและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของ กบข. พร้อมทั้งยืนยันแนวทางการบริหารบนหลักธรรมาภิบาล และเป็นแนวร่วมส่งเสริมกลไกการขับเคลื่อน
การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนต่อทัง้ องค์กรและตลาดทุน
จากแผนงานตามยุทธศาสตร์ทงั้ 3 ด้านข้างต้น กบข. มุง่ หวังให้สมาชิกเกิดการรับรู้ ได้รบั ประสบการณ์ทดี่ ี
เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการของ กบข. ทีม่ งุ่ พัฒนาและด�ำเนินงานเพือ่ สร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นยามเกษียณ
ให้กับสมาชิก อันจะน�ำไปสู่การสร้างความผูกพันที่ดีจากสมาชิก (Members’ Engagement) และท้ายที่สุดจะ
เกิดความภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิก กบข. ต่อไป (Pride of Members)
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