รายงานประจำ�ปี 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ปี 2564
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กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

รายงานประจำ�ปี 2564
และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ปี 2564
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

ปีแห่งความท้าทาย

ปีแห่งความท้าทาย

สารบัญ
ข้อมูลองค์กร กบข.
006
007
ข้อมูล กบข.
โดยสังเขป

วิสัยทัศน์/ภารกิจ

008

010

024

037

038

039

คณะกรรมการ กบข.

คณะอนุกรรมการ
จัดการลงทุน

สถิติสำ� คัญ กบข.

คณะอนุกรรมการ
สมาชิกสัมพันธ์

043

044

ผลการด�ำเนินงานปี 2564
056
058
ภาพรวมภาวะ
เศรษฐกิจและ
การลงทุนปี 2564

การด�ำเนินงานของ
กองทุนในปี 2564

060

082

105

106

คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
ปี 2564

รายงาน
คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

แผนยุทธศาสตร์ปี 2565
130
แผนยุทธศาสตร์
ปี 2565

สารจาก
ประธานกรรมการ

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุน
อย่างรับผิดชอบและยั่งยืน (ESG และ SDGs)

ผลการด�ำเนินงาน
ด้านสมาชิก ปี 2564

การบริหาร
ความเสี่ยง กบข.

012

016

040

041

042

046

050

052

068

070

073

112

122

126

รายงานจากเลขาธิการ
คณะกรรมการ กบข.

คณะอนุกรรมการ
กฎหมาย

คณะผู้บริหาร
กบข.

การส�ำรวจความพึงพอใจ
ของสมาชิก กบข.
ปี 2564
รายงานการก�ำกับ
ดูแลกิจการ
ประจ�ำปี 2564

25 ปี กบข. และก้าวต่อไปสู่มาตรฐาน
กองทุนบ�ำนาญโลก

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ลักษณะการด�ำเนินงาน
ของ กบข.

งบการเงินอย่างย่อ
ปี 2564

กบข. และบทบาท
ในการลงทุน
อย่างรับผิดชอบ

022

รางวัลแห่งความ
ภาคภูมิใจ

คณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล

โครงสร้างองค์กร

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานส�ำหรับงบการเงิน ปี 2564

กิจกรรมเพื่อสังคม
ประจ�ำปี 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินปี 2564
140
141
145
151
รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ กบข.
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงาน
ของผู้สอบบัญชี

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

กบข. มุง่ มัน่ เพือ่ อนาคต

ข้อมูล กบข. โดยสังเขป
สิ นทรั พย์ สุทธิ

1,132,074
ชื่อองค์กร

ล้านบาท

กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ (กบข.)

ผลประโยชน์ สุทธิ

ประเภทธุรกิจ

ล้านบาท

กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

ช่องทางการติดต่อ
ส�ำนักงาน กบข.

990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2636-1000
โทรสาร : 0-2636-0603-4
Contact Center : 1179
Website : www.gpf.or.th
E-mail : member@gpf.or.th
GPF Community
LINE
@GPFcommunity  
My GPF
Application
Facebook
กองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ (กบข.)  

44,013
ผลตอบแทนของแผนหลั ก

5.83%
(หลังหักค่าใช้จ่าย)

ผู้สอบบัญ ชี

รอบระยะเวลาบั ญ ชี

1 มกราคม
ถึง

31 ธั น วาคม
นายทะเบียนสมาชิก
• บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริษัทย่อย/กองทุน
• บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
- งานทะเบียนสมาชิก
• บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
- บริหารอสังหาริมทรัพย์
• กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1 - อาคารอับดุลราฮิมเพลส
- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

วิสยั ทัศน์

กองทุนบ�ำนาญไทย มาตรฐานกองทุนบ�ำนาญโลก
(Thai Pension World Standards)

40% 35% 25%
Adequacy Sustainability Integrity

Sustainable
Pension Fund Model

ส่งเสริม
การออมทรัพย์
ของสมาชิก

ยุทธศาสตร์ชาติ
“สร้างความเสมอภาคและ
พลังทางสังคม ด้วยการส่งเสริม
การออมและการลงทุนระยะยาว
ก่อนเกษียณ”

จัดสวัสดิการ
หลักประกันการจ่าย
บำ�เหน็จบำ�นาญ และสิทธิประโยชน์
ข้าราชการ
อืน่ ใดให้สมาชิก
ภารกิจตาม พ.ร.บ. กบข.

ภารกิจ

ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539

1
2
3

เพือ่ เป็นหลักประกันการจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญและให้ประโยชน์
ตอบแทนการรับราชการแก่ขา้ ราชการเมือ่ ออกจากราชการ
เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก

สถิติส�ำคัญ กบข.
ด้านสมาชิก
ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

1,158,825

1,147,656

1,084,772

0**

28**

2**

สมาชิกพ้นสภาพ

36,310

36,276

38,627

สมาชิกเข้าใหม่

47,479

99,188

66,576

สมาชิกออมเพิ่ม

181,028

106,609

57,289

สมาชิกออมต่อ

5,560

4,700

4,197

138,659

80,180

49,871

• แผนหุ้น 35

27,173

17,318

12,818

• แผนหลัก***

6,251

4,930

1,523

• แผนตราสารหนี้

2,866

2,012

830

• แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น

1,321

1,061

319

• แผนสมดุลตามอายุ 60

70,488

43,382

28,371

• แผนสมดุลตามอายุ 65

3,521

1,471

1,000

• แผนสมดุลตามอายุ 70

2,447

1,278

903

• แผนหุ้นไทย

7,295

4,237

2,181

• แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย

1,844

329

-

• แผนหุ้น 65

2,720

-

-

• แผนหุ้นต่างประเทศ

5,224

-

-

• แผนผสมสัดส่วนเอง

7,509

4,162

1,926

สมาชิกทั้งหมด ณ สิ้นปี *
สมาชิก UNDO

สมาชิกเลือกแผนลงทุน

หมายเหตุ : *
		 **
			
			
		 ***

008

หน่วย: ราย

สมาชิกทั้งหมด ณ สิ้นปี นับเฉพาะสมาชิกที่ยังไม่พ้นสมาชิกภาพจากกองทุนเท่านั้น
สมาชิกที่แสดงความประสงค์ใช้สิทธิตาม มาตรา 4 (1) กลุ่มอนุมัติเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง และสมาชิกที่แสดงความประสงค์
ใช้สิทธิตามมาตรา 5 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ�ำเหน็จบ�ำนาญตามพระราชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557
นับเฉพาะสมาชิกที่เคยเลือกแผนอื่น แล้วกลับมาเลือกแผนหลักเท่านั้น

รายงานประจำ�ปี 2564

ข้อมูลองค์กร กบข.

ด้านกองทุน

หน่วย: ล้านบาท
ปี 2564

ปี 2563

1,132,074

1,036,939

951,139

• ส่วนของสมาชิก

449,381

420,902

400,263

• ส่วนของเงินสำ�รอง

682,693

616,037

550,876

ผลประโยชน์เบ็ดเสร็จรวม

44,013

35,630

36,764

• ส่วนของสมาชิก

26,030

19,661

21,393

• ส่วนของเงินสำ�รอง

17,983

15,969

15,371

0.13

0.15

0.15

เงินกองทุน

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อมูลค่าเงินกองทุนเฉลี่ย

ปี 2562

ด้านลงทุน
ผลตอบแทนของแต่ละแผนการลงทุน (ณ 31 ธันวาคม 2564)
แผนการลงทุน
แผนหลัก

ผลตอบแทนรายปี (% ต่อปี)
ปี 2564

ย้อนหลัง 5 ปี

ตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5.83%

4.51%

6.18%

แผนหุ้น 65

12.83%

7.98%

7.60%

แผนหุ้น 35

8.32%

5.60%

6.09%

แผนตราสารหนี้

0.05%

2.25%

2.80%

แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น

0.66%

1.30%

1.86%

15.73%

แผนการลงทุนเริ่ม
8 ม.ค. 2562

1.37%

แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย
วันที่จัดตั้งแผน 31 ก.ค. 2563

2.87%

แผนการลงทุนเริ่ม
31 ก.ค. 2563

-4.06%

แผนหุ้นต่างประเทศ

แผนการลงทุนเริ่ม 30 พ.ย. 2564

วันที่จัดตั้งแผน 27 มี.ค. 2540
วันที่จัดตั้งแผน 25 เม.ย. 2556
(เดิม: แผนผสมหุ้นทวี)
วันที่จัดตั้งแผน 25 ส.ค. 2553
วันที่จัดตั้งแผน 25 ส.ค. 2553
(เดิม: แผนตลาดเงิน)
วันที่จัดตั้งแผน 27 ก.ย. 2553

แผนหุ้นไทย

(เดิม: แผนตราสารทุนไทย)
วันที่จัดตั้งแผน 8 ม.ค. 2562

วันที่จัดตั้งแผน 30 พ.ย. 2564

0.39%

หมายเหตุ : ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายต่อปี

ข้อมูลองค์กร กบข.

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

009

สารจาก
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการ กบข. จะมุง่ มัน่ ปฏิบตั หิ น้าที่
ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานและการบริหารเงินลงทุนของสมาชิก
อย่างเต็มความสามารถ โปร่งใส และค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุด
ทีส่ มาชิกจะได้รบั เป็นส�ำคัญ
010

รายงานประจำ�ปี 2564

ข้อมูลองค์กร กบข.

เรียน ท่านสมาชิก
ในปี 2564 ถือเป็นปีที่ กบข. เผชิญกับปัจจัยที่กระทบต่อการลงทุน
ทั่วโลก เช่น การแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส COVID-19
หลายระลอก ท�ำให้หลายประเทศด�ำเนินมาตรการจ�ำกัดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ก ารฟื ้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ โลกเกิ ด การชะงั ก งั น
การลงทุนมีความผันผวน กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาพรวม
การลงทุนของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยคณะกรรมการ กบข.
ได้มีการก�ำกับดูแลให้ กบข. เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ภายใต้
กลยุทธ์และนโยบายการลงทุนทีเ่ น้นสร้างผลตอบแทนทีย่ งั่ ยืนในระยะยาว
และท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ท้าทายนี้ กบข. ยังคงสามารถ
บริ ห ารเงิ น ลงทุ น เพื่ อ สร้ า งผลตอบแทนให้ ส มาชิ ก ณ สิ้ น สุ ด ปี 2564
แผนหลักซึง่ เป็นแผนการลงทุนทีส่ มาชิกส่วนใหญ่เลือกนัน้ ให้ผลตอบแทน
สะสมทัง้ ปีหลังหักค่าใช้จา่ ยได้รอ้ ยละ 5.83 นับเป็นการตอกย�ำ้ ความส�ำเร็จ
ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการบริหารกองทุนเพื่อสมาชิก
มาอย่างต่อเนือ่ งไม่วา่ จะต้องเผชิญกับปัจจัยฉุดรัง้ ทางเศรษฐกิจใด ๆ ก็ตาม
แม้ กบข. จะก้าวผ่านการลงทุนที่ท้าท้ายในปีที่ผ่านมาได้ แต่
สถานการณ์การแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส COVID-19
รวมถึงปัญหาภาวะเงินเฟ้อและการฟื้นฟูเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงเป็นโจทย์
ส�ำคัญและท้าทายที่ยังคงต้องเฝ้าจับตามองต่อไปในปี 2565
ในนามของคณะกรรมการ กบข. ผมขอให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นว่า
ภายใต้ภารกิจส�ำคัญของ กบข. ในการบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณของ
สมาชิก และในฐานะนักลงทุนสถาบันทีย่ ดึ มัน่ ในการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
และค�ำนึงถึงปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล คณะกรรมการ
กบข. จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานและการ
บริหารเงินลงทุนของสมาชิกอย่างเต็มความสามารถ โปร่งใส และค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดที่สมาชิกจะได้รับเป็นส�ำคัญ

ผลตอบแทนแผนหลัก
หลังหักค่าใช้จ่าย
ร้อยละ

5.83

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการ

ข้อมูลองค์กร กบข.
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รายงานจาก
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
กบข. ได้มีการปรับกลยุทธ์การลงทุน
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่สมาชิก
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ข้อมูลองค์กร กบข.

เรียน ท่านสมาชิก
นับเป็นเวลากว่า 25 ปี ที่ กบข. มุ่งมั่นด�ำเนินงานอย่างเข้มแข็ง
ภายใต้ภารกิจหลักของการเป็นกองทุนเงินออมระยะยาวของประเทศ
ที่มีหน้าที่บริหารเงินออมเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงส�ำหรับชีวิต
วั ย เกษี ยณของข้าราชการไทยที่เ ป็นสมาชิก โดยยึดแนวทางการ
ก�ำกับกิจการที่ดี ทั้งด้านลงทุน ด้านการบริการสมาชิก ตลอดจน
การบริ ห ารงานองค์ ก ร พร้ อ มทั้ ง บู ร ณาการหลั ก การลงทุ น อย่ า ง
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และธรรมาภิ บ าล ในฐานะ
ผู ้ น� ำ และผู ้ ริ เริ่ ม นวั ต กรรมด้ า นการลงทุ น โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ด้ า น
ESG (Leader in ESG Investing & Initiatives in Thailand)
รวมถึงปัจจัยด้านสิทธิมนุษยชน ด้วยกระบวนการท�ำงานที่ครอบคลุม
ทุกมิติ อันเป็นการตอกย�้ำเจตนารมณ์ของการเป็นนักลงทุนสถาบัน
ที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นผู้น�ำด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
ของประเทศไทยและก้าวต่อไปสู่ระดับสากล
ท่ามกลางปัจจัยท้าทายที่กระทบต่อสถานการณ์ลงทุนในปี
2564 ที่ผ่านมา ทั้งการระบาดของไวรัส COVID-19 สายพันธุ์เดลต้า
ที่มีความรุนแรงและระบาดอย่างรวดเร็ว อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
ทีม่ แี นวโน้มปรับเพิม่ สูงขึน้ รวมถึงประเทศจีนทีป่ ระกาศใช้นโยบายเข้ม
งวดในอุตสาหกรรมต่าง ๆ แต่ กบข. ได้มีการปรับกลยุทธ์การลงทุน
เพื่ อ สร้ า งผลตอบแทนที่ ดี ใ ห้ แ ก่ ส มาชิ ก โดยทบทวนการจั ด สรร
การลงทุนทั้งในระยะยาว (SAA) และระยะกลาง (MTAA) ซึ่งถือว่า
เป็ น กลไกส� ำ คั ญ ในการสร้ า งผลตอบแทนกว่ า 90 เปอร์ เซ็ น ต์
ให้กับกองทุน

ข้อมูลองค์กร กบข.

E
S
G

Environmental

Social

Governance

กบข. ให้ความส�ำคัญ
กับการเป็นนักลงทุน
ที่รับผิดชอบ
(Responsible
Investor)
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กบข. ได้ร่วมกับ
นักลงทุนสถาบัน
และภาคธนาคาร
รวม 43 ราย
ประกาศเจตนารมณ์
“Sustainable
Thailand 2021”
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นอกเหนือจากการปรับกลยุทธ์การลงทุนได้อย่าง
ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพแล้วนั้น กบข. ยังคงให้
ความส�ำคัญกับบทบาทการเป็นนักลงทุนอย่างรับผิดชอบ
โดย กบข. ได้ร่วมกับนักลงทุนสถาบันและภาคธนาคาร
รวม 43 ราย ประกาศเจตนารมณ์ “Sustainable
Thailand 2021” สนั บ สนุ น การน� ำ หลั ก การลงทุ น
อย่างรับผิดชอบ และหลักการการธนาคารที่มีความ
รับผิดชอบ มาใช้เป็นกรอบในการด�ำเนินงาน มุง่ ขับเคลือ่ น
ประเทศไทยสู ่ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (SDGs)
ซึ่ ง นั บ เป็ น ก้ า วส� ำ คั ญ ในการส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคการเงิ น
และการลงทุนของไทยแข็งแรง พัฒนาไปสู่ความยั่งยืน
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ส�ำหรับภารกิจการบริหารงานด้านสมาชิก กบข.
ได้มุ่งมั่นวางรากฐานในการสร้างโอกาสทวีค่าเงินออม
ให้ แ ก่ ส มาชิ ก ผ่ า นภารกิ จ ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า น
สมาชิกทั้ง 3 แผน และยังได้เพิ่มแผนทางเลือกการ
ลงทุ น ใหม่ 2 แผน คื อ แผนหุ  น 65 และแผนหุ ้ น
ตางประเทศ เพื่อเปน ทางเลือกใหแก่สมาชิกที่เขา ใจการ
ลงทุนและมองหาแผนการลงทุนทีห่ ลากหลายมากยิง่ ขึน้
ส�ำหรับด้านการบริหารองค์กร กบข. มุ่งส่งเสริม
การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ ภายใต้
ผลงานความส�ำเร็จที่สะท้อนผ่านรางวัลแห่งความภาค
ภูมใิ จในปี 2564 ได้แก่ 1. รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิ
มนุษยชนระดับดีเด่น ประเภทองค์กรภาครัฐ จากการ
เข้ารับการประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
ครัง้ แรก 2. รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ได้คะแนน

ข้อมูลองค์กร กบข.

สูงถึง 97.44 คะแนน อยู่ในระดับ AA และนับเป็นปีที่
สร้างสถิติคะแนนสูงสุดตั้งแต่เข้าร่วมการประเมิน และ
3. รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจ�ำปี 2564 (DG Awards
2021) อี ก 2 รางวั ล ได้ แ ก่ รางวั ล รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม ปี 2565 เป็นปีที่ท้าทายการลงทุน
ของ กบข. เป็นอย่างมาก และ กบข. ยังคงติดตาม
สถานการณ์การลงทุนที่มีความผันผวนสูงอย่างใกล้ชิด
พร้อมเตรียมแนวทางรับมือเพื่อบริหารเงินของสมาชิก
ได้อย่างดีที่สุดภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว
แน่นอนว่าภารกิจของ กบข. ยังคงด�ำเนินต่อไป
ด้วยความท้าทายอันไม่มที สี่ นิ้ สุด ฝังแน่นด้วยเจตนารมณ์
อันมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
เพื่อผลักดันให้ กบข. เดินหน้าเติบโตสู่การเป็นกองทุน
บ�ำนาญทีย่ งั่ ยืน และเป็นหลักประกันทางการเงินทีม่ นั่ คง
ให้กบั ข้าราชการไทยทุกคนทีเ่ ป็นสมาชิก ภายใต้วสิ ยั ทัศน์
“กองทุนบ�ำนาญไทย มาตรฐานกองทุนบ�ำนาญโลก”
(Thai Pension World Standards)

(นางศรีกัญญา ยาทิพย์)
เลขาธิการคณะกรรมการ
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.
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25 ปี กบข. และก้าวต่อไปสู่มาตรฐาน
กองทุนบ�ำนาญโลก
จุดก�ำเนิด กบข.
จากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรทีก่ า้ วเข้าสูส่ งั คมสูงวัย และการเผชิญกับพิษวิกฤตเศรษฐกิจ
ต้มย�ำกุ้ง ในปี 2540 ท�ำให้รัฐบาลจ�ำเป็นต้องปฎิรูประบบบ�ำนาญไทย จากเดิมที่ใช้ระบบบ�ำนาญ ปี 2444
และมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นพระราชบัญญัติบำ� เหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งเป็นระบบบ�ำนาญ
ที่มีการรับประกันผลประโยชน์แน่นอนให้กับข้าราชการ เพื่อให้มีรายได้ไว้ใช้ยามเกษียณ โดยรัฐบาลเป็นผู้
ท�ำหน้าที่จัดสรรงบประมาณดังกล่าวจากงบประมาณของแผ่นดิน จนกระทั่งมีการปรับสูตรค�ำนวณบ�ำนาญ
ของกรมบัญชีกลาง เพื่อป้องกันปัญหาขาดหลักประกันยามเกษียณของข้าราชการในอนาคต น�ำมาซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญของระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการไทย
ด้วยเหตุนี้ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2540
ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 เพือ่ เป็นหลักประกันการจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญ และ
ให้ประโยชน์ตอบแทนแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ โดยก�ำหนดให้ข้าราชการที่รับราชการก่อนวันที่กฎหมาย
มีผลบังคับใช้ สามารถเลือกได้วา่ จะสมัครเป็นสมาชิก กบข. หรือไม่ และข้าราชการทีเ่ ข้ารับราชการหลังวันทีก่ ฎหมาย
มีผลบังคับใช้ ต้องเข้าเป็นสมาชิก กบข. ทุกคนตามที่กฎหมายก�ำหนด
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ข้อมูลองค์กร กบข.

2 ภารกิจส�ำคัญของ กบข.
ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ได้กำ� หนดให้ กบข. มีหน้าทีห่ ลัก 2 ด้าน คือ ด้านลงทุน ในการ
น�ำเงินที่ได้รับจากสมาชิกและส่วนราชการไปลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตามวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายและนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด และด้านสมาชิก ที่ด�ำเนินการเกี่ยวกับการบริหารฐานข้อมูลสมาชิก การจัดสรร
ผลประโยชน์จากการลงทุน การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ให้แก่สมาชิก รวมถึงการจ่ายเงินและผลประโยชน์คืนให้แก่สมาชิกเมื่อพ้นสมาชิกภาพ

กบข. มุ่งเน้นการลงทุน สร้างผลตอบแทนยั่งยืนระยะยาว
เริ่มต้น กบข. มีการลงทุนที่มีข้อจ�ำกัดมากมาย แม้ในขณะนั้น กบข. จะมี พ.ร.บ. กบข. ที่ก�ำหนดให้น�ำเงินของกองทุน
ไปลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง แต่เนื่องจากกฎกระทรวงยังไม่แล้วเสร็จ กบข. จึงน�ำเงินดังกล่าวไปฝาก
กั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ แ ละธนาคารของรั ฐ เป็ น การชั่ ว คราว และหลั ง จากกฎกระทรวงเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด การ
เงินกองทุนมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 กันยายน 2540 และมีข้อก�ำหนดเป็นสาระส�ำคัญว่า เงินกองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ต้องน�ำไปลงทุนในหลักทรัพย์มั่นคงสูง และสินทรัพย์อื่นไม่เกินร้อยละ 40 จึงท�ำให้ กบข. เริ่มลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต�่ำ
อาทิ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค�้ำประกัน เงินต้นและดอกเบี้ย ตราสารของสถาบันการเงินกึ่งรัฐบาล
ตั๋วเงินของธนาคารพาณิชย์ที่มีความมั่นคงสูง
แต่หน้าที่ของ กบข. จะต้องด�ำเนินการลงทุนเพื่อให้สมาชิกได้ประโยชน์สูงสุด จึงได้เริ่มพัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการลงทุนเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าหลักทรัพย์มั่นคงสูง ด้วยการพัฒนากระบวนการตัดสินใจลงทุน ที่มีหลักการ
ในการแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน มีการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ กบข. ยังแสวงหาการลงทุนที่หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ทั้งยังเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทน
ให้แก่สมาชิก จึงได้ขอปรับแก้กฎกระทรวงให้สามารถลงทุนในต่างประเทศ ท�ำให้ล่าสุดในปี 2565 กบข. ได้ขยายเพดานการลงทุน
ในต่างประเทศมากขึ้นจากเดิมไม่เกินร้อยละ 40 เป็นไม่เกินร้อยละ 60
ข้อมูลองค์กร กบข.

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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เมือ่ กองทุนมีขนาดใหญ่ขนึ้ และมีการลงทุนในสินทรัพย์
ที่หลากหลาย จึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องมีการจัดสรรสินทรัพย์
เพื่อการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ และได้ก�ำหนดให้มีตัวเทียบวัด
(Benchmark) เพือ่ วัดผลการด�ำเนินงานด้านการลงทุน ซึง่ กบข.
ให้ความสาํ คัญกับการทบทวนแผนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว
(Strategic Asset Allocation: SAA) ระยะกลาง (Medium-term
Asset Allocation-MTAA) และระยะสั้น (Tactical Asset
Allocation: TAA) อยูต่ ลอดเวลา เพือ่ ปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและเหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลา
ตลอดระยะเวลา 25 ปีทผี่ า่ นมา โลกของการลงทุนมีปจั จัย
ทีส่ ง่ ผลกระทบรอบด้าน ทัง้ ปัจจัยในประเทศและต่างประเทศ ซึง่
กบข. ได้ดำ� เนินการลงทุนอย่างระมัดระวัง และมุง่ หวังให้สมาชิก
ได้รับผลตอบแทนที่ดี ยิ่งไปกว่านั้นต้องสร้างผลตอบแทนที่ดี
กลับคืนสูส่ งั คมเช่นกัน กบข. จึงให้ความส�ำคัญในการเป็นนักลงทุน

ทีร่ ว่ มสร้างการเติบโตทีย่ งั่ ยืนของเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ภายใต้การก�ำกับดูแลที่ดีในฐานะนักลงทุนที่มีความรับผิดชอบ
(Responsible Investor) เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการเป็นผูน้ ำ� และ
ผูร้ เิ ริม่ นวัตกรรมการลงทุนโดยค�ำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG (Leader
in ESG Investing & Initiatives in Thailand) ตามที่ กบข.
เคยประกาศเจตนารมณ์ไว้
นอกจากนี้ กบข. ยังได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและส่งเสริม
การด�ำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ (Sustainable Finance) ของ
ภาคนักลงทุนสถาบันอย่างต่อเนือ่ ง มุง่ ผลักดันและขยายผลการ
บูรณาการกรอบการลงทุนอย่างยัง่ ยืน ครอบคลุมการด�ำเนินงาน
ในทุกมิติภายใต้หลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (PRI) และ
หลักการการธนาคารที่มีความรับผิดชอบ (PRB) ซึ่งนับเป็น
ก้าวส�ำคัญในการส่งเสริมให้ภาคการเงินและการลงทุนของไทย
แข็งแรง พัฒนาไปสูค่ วามยัง่ ยืนในระดับภูมภิ าคและระดับโลกสืบไป

สมาชิกทวีค่าเงินออม ผูกพัน กบข.
กบข. มีความมุ่งหวังให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูล บริการต่าง ๆ อย่างทั่วถึง จึงได้มีการพัฒนาการให้บริการอยู่ตลอดเวลา
เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ และความสะดวกของสมาชิก
โดยเริ่มต้นที่การเปิด ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก และ โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร โดยเป็นการลงพื้นที่ให้ข้อมูลการ
ด�ำเนินงาน บริการต่าง ๆ ตลอดจนการตอบข้อซักถามของสมาชิกทั่วประเทศ เนื่องจากในช่วงแรกของการก่อตั้ง กบข. สมาชิกยังมี
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน จึงต้องมีการสื่อสารตรงกับสมาชิกอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
แต่เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กบข. ก็ไม่หยุดพัฒนาด้วยเช่นกัน จึงได้มีการขยายช่องทางการติดต่อสื่อสารให้
ครอบคลุมสมาชิกมากที่สุด

1. GPF Community สังคมออนไลน์เพื่อสมาชิก

Facebook page กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) ให้สมาชิกติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสาร กบข.
และความรูก้ ารเงินการลงทุน สอบถามพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ กบข. ได้โดยตรงผ่านหน้าเพจ และกล่องข้อความ
(Inbox)
LINE Official Account @gpfcommunity ให้บริการเมนูสำ� คัญของ กบข. เช่น ตรวจสอบยอดเงินปัจจุบนั
และผลตอบแทน ออมเพิ่ม เลือกแผนการลงทุน ข้อมูลใบแจ้งยอดประจ�ำปี สิทธิพิเศษ เป็นต้น ติดตาม
อัปเดตข้อมูลข่าวสาร กบข. และความรู้การเงินการลงทุน สอบถามพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ กบข. ได้โดยตรง
ผ่านข้อความแชทไลน์
My GPF Application บริการส่วนบุคคลส�ำหรับใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน ให้บริการที่ครอบคลุม เช่น
ตรวจสอบยอดเงินและผลตอบแทน มูลค่า NAV/Unit บริการออมเพิ่ม เลือกแผนการลงทุน ดาวน์โหลด
ใบแจ้งยอดประจ�ำปี เป็นต้น ติดตามอัปเดตและรับแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร บริการ และสิทธิพเิ ศษจาก กบข.
สอบถามข้อมูลสมาชิกผ่านระบบบอทในเมนู “คุยกับบอท”
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ข้อมูลองค์กร กบข.

2. ช่องทางออนไลน์อื่น

เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร กบข. และข้อมูลสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
My GPF บริการส่วนบุคคลส�ำหรับใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ ให้บริการเมนูส�ำคัญของ กบข. เช่น ตรวจสอบ
ยอดเงินและผลตอบแทน ออมเพิ่ม เลือกแผนการลงทุน ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดประจ�ำปี เป็นต้น
YouTube Channel กบข. สมาชิกสามารถรับชมคลิปวิดโี อเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร กบข. และส่งเสริมความรู้
การเงินการลงทุนแก่สมาชิก

3. ช่องทางติดต่อสอบถามและติดตามข้อมูลอื่นของ กบข.

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก (Contact Center) โทร. 1179 ใช้บริการของ กบข. ผ่านระบบ IVR เช่น
ตรวจสอบยอดเงิน สอบถามมูลค่า NAV/Unit ตรวจสอบสถานะการขอรับเงินคืน สิทธิก์ ารรับเงินคืน เป็นต้น
และสามารถสอบถามพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ กบข. ได้โดยตรงทุกวันและเวลาท�ำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.00 - 17.30 น.)
ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาทางการเงิน กบข. โดยเจ้าหน้าที่ กบข. จะติดต่อสมาชิกตามวันและเวลาที่นัดหมายไว้
ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 02-636-1000 หรือโทรศัพท์ส่วนบุคคลที่จะมีการยืนยันตัวตนของเจ้าหน้าที่ กบข.
ที่ติดต่อสมาชิก

บทสรุป
กองทุนบ�ำนาญไทย มาตรฐานกองทุนบ�ำนาญโลก (Thai Pension World Standards) วิสัยทัศน์ในการด�ำเนินงาน
ที่มุ่งหวังให้ กบข. มีบทบาทและภาพลักษณ์ในเวทีโลก พร้อมน�ำมาตรฐานโลกมาปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร (Global
Platform) เพราะการมีกองทุนบ�ำนาญที่เป็นมาตรฐานสากล คือภาพลักษณ์ของประเทศไทย และสะท้อนนโยบายการดูแลสมาชิก
ให้มีความมั่นคงทางการเงิน เช่นเดียวกับความมั่นคงทางการเงินการคลังของประเทศ

ตลอด 25 ปี ที่ กบข. ด�ำเนินงานภายใต้ภารกิจ การเป็นกองทุนเพือ่ เป็นหลักประกันการจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญและให้ประโยชน์

ตอบแทนแก่ขา้ ราชการเมือ่ ออกจากราชการ และเพือ่ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก พร้อมทัง้ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อนื่
ให้แก่สมาชิก ซึง่ กบข. ยังคงยึดมัน่ ในภารกิจการบริหารเงินลงทุนเพือ่ สร้างผลตอบแทนทีย่ งั่ ยืนแก่สมาชิก และมุง่ มัน่ พัฒนากระบวนการ
ท�ำงานในทุกมิติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อสมาชิกและองค์กร เพื่อก้าวสู่มาตรฐานกองทุนบ�ำนาญในระดับสากลต่อไป

ข้อมูลองค์กร กบข.

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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Milestones
เส้นทางการด�ำเนินงาน นับตั้งแต่ที่พระราชบัญญัติกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2540
2540

เริม่ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศและโครงสร้าง
พื้นฐาน

27 มีนาคม ก่อตั้ง กบข. เริ่มลงทุนฝากเงินธนาคาร
พาณิชย์ และพันธบัตรรัฐบาล

2541

เริม่ ลงทุนในหุน้ และขยาย
การลงทุนในตราสารหนี้
ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ พร้ อ ม
ทั้งเปิดให้บริการเว็บไซต์
www.gpf.or.th

2542

2543

จัดตั้งบริษัท
ไทย แอดมินิสเทรชั่น
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
(TAS) เพื่อบริหาร
ระบบงานสมาชิก

ได้ เ ริ่ ม โครงการ กบข.
สมาชิ ก สั ม พั น ธ์ สั ญ จร
โดยเป็นการเดินสายให้
ข้ อ มู ล การด� ำ เนิ น งาน
บริ ก ารต่ า ง ๆ ตลอด
จนการตอบค� ำ ถามของ
สมาชิก
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เปิดให้บริการ GPF Web
Service เพื่อให้บริการ
ข้อมูลส่วนบุคคลแก่สมาชิก

เริ่ ม ลงทุ น ในสิ น ค้ า
โภคภัณฑ์และเริ่มใช้
แผนจัดสรรการลงทุน
ระยะยาว (SAA)

2550
2544-2549

ริ เ ริ่ ม โครงการพั น ธมิ ต ร
กบข. โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
หลักให้เจ้าหน้าทีส่ ว่ นราชการ
ต้นสังกัดท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทน
กบข. ในการให้บริการและ
สือ่ สารข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์

จั ด ตั้ ง โ ค ร ง ก า ร ใ ห ้
ความรูท้ างการเงิน และ
การลงทุน (Financial
Literacy)

2552
2551

เริม่ ใช้ระบบ MCS-Web
เพื่ อ พั ฒ นาการน� ำ ส่ ง
เงินรายเดือนของสมาชิก

น�ำระบบ e-claim มาใช้
เป็ น ครั้ ง แรกเพื่ อ อ� ำ นวย
ความสะดวกในการจ่ายเงิน
กบข. คื น ให้ กั บ สมาชิ ก ที่
เกษียณอายุราชการ หรือ
ออกจากราชการ

2554
2553

เปิ ด ให้ บ ริ ก ารแผนทางเลื อ ก
การลงทุน ได้แก่ แผนผสมหุ้น
ทวี แผนตราสารหนี้ และแผน
ตลาดเงิน
ก� ำ หนดนโยบายสวั ส ดิ ก าร 3
ด้าน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
สร้างความสุข
เปิ ด โครงการฝึ ก อบรมอาชี พ
พร้อมริเริ่มโครงการตลาดนัด
กบข. เปิ ด พื้ น ที่ ใ ห้ ส มาชิ ก น� ำ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม าจ� ำ หน่ า ยให้ กั บ
บุคคลทัว่ ไป โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย

2555
2556

เปิ ด ให้ บ ริ ก าร แผนสมดุ ล
ตามอายุ ซึ่ ง เป็ น แผนที่ ป รั บ
สัดส่วนสินทรัพย์การลงทุนให้
กั บ สมาชิ ก โดยอั ต โนมั ติ ต าม
อายุของสมาชิก เป็นไปตามหลัก
การ อายุนอ้ ยเสีย่ งมาก อายุมาก
เสี่ยงน้อย
เปิด Web Portal พันธมิตร
กบข. เพื่อเป็นช่องทางในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารและเป็ น แหล่ ง
รวบรวมข้ อ มู ล ที่ มี ป ระโยชน์
แก่พันธมิตร กบข.

ข้อมูลองค์กร กบข.

สื่ อ สารเพื่ อ สร้ า งความ
เข้ า ใจให้ กั บ สมาชิ ก ที่
มี สิ ท ธิ์ เ ลื อ กกลั บ ไปรั บ
บ� ำ เหน็ จ บ� ำ นาญ พ.ศ.
2494 ภายใต้ โ ครงการ
UNDO และยังคงบริหาร
เงิ น ของกองทุ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพือ่ ให้ได้รบั
ผลตอบแทนอย่างต่อเนือ่ ง

ยกระดั บ การให้ บ ริ ก าร
ผ่าน GPF Web Service
ภายใต้ ชื่ อ My GPF :
My Web My Way
ส่ ง เสริ ม สมาชิ ก เรี ย นรู ้
เรือ่ งการบริหารเงินลงทุน
อย่ า งเข้ ม ข้ น ผ่ า นเกม
ลงทุน

2558
2557

เปิดให้บริการ
ทันใจ GPF
Mobile
Application

2559

ขยายเพดานการลงทุนใน
ต่างประเทศมากขึ้นจาก
เดิมไม่เกินร้อยละ 25 เป็น
ไม่เกินร้อยละ 30

ยกระดั บ การให้ บ ริ ก าร
ได้ พั ฒ นา “เครื่ อ งมื อ
วางแผนการเงิน”

เข้ า รั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสฯ (ITA) เป็นครั้งแรก
ท�ำคะแนนถึง 94.38 อยู่ในระดับ A

ขยายเพดานการลงทุ น
ในต่ า งประเทศมากขึ้ น
จากเดิมไม่เกินร้อยละ 40
เป็นไม่เกินร้อยละ 60

ข ย า ย เ พ ด า น ก า ร ล ง ทุ น ใ น
ต่างประเทศมากขึ้นจากเดิมไม่เกิน
ร้อยละ 30 เป็นไม่เกินร้อยละ 40

2560

พัฒนาโปรแกรม ประมาณ
การความเพี ย งพอของ
เงินใช้หลังเกษียณ เพือ่ ให้
สมาชิกรับทราบสถานะ
การเงิ น ที่ แ ท้ จ ริ ง และ
วางแผนการเงินอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้มีเงินออม
เพียงพอส�ำหรับใช้ในวัย
เกษียณ

ข้อมูลองค์กร กบข.

เปิ ด ให้ บ ริ ก ารแผนทางเลื อ กการ
ลงทุ น คื อ แผนตราสารทุ น ไทย
และเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถ
ก�ำหนดสัดส่วนการลงทุนได้เอง

2562
2561

ยกระดับการด�ำเนินงานและ
การให้ บ ริ ก ารสมาชิ ก สู ่ ยุ ค
ดิจิทัล 4.0
เปิ ด ตั ว GPF Community
สือ่ สารอย่างเข้าถึงสมาชิกด้วย
Facebook LINE และ My
GPF Application
เปิดให้บริการข้อมูลทางการ
เงิน (Financial Assistance)
แก่สมาชิก เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการออมเพื่อ
สร้างความมั่นคงในวัยเกษียณ

2565
2563

2564

ก�ำหนดวิสัยทัศน์ กองทุน เปิ ด ให้ บ ริ ก ารแผนหุ ้ น
บ� ำ นาญไทย มาตรฐาน ต่ า งประเทศ และแผน
กองทุนบ�ำนาญโลก
หุ้น 65 พร้อมเปลี่ยนชื่อ
เปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก แผนให้สมาชิกเข้าใจง่าย
เปลี่ ย นแผนการลงทุ น มากขึ้น
ได้ 12 ครั้ง/ปี จากเดิม
ก�ำหนดให้ 4 ครั้ง/ปี
เปิดให้บริการแผนกองทุน
อสังหาริมทรัพย์ไทย

ประกาศการเป็ น ผู ้ น� ำ และ
ริเริ่มการลงทุนที่ส่งเสริม ESG
(Leader in ESG Investment
and Initiatives in Thailand)
พร้ อ มก� ำ หนดแนวนโยบาย
ลงทุนอย่างรับผิดชอบ (ESG
Investing) ของ กบข.

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ตลอดปี 2564 กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) ด�ำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น
ทวีค่าเงินออมให้แก่สมาชิก เพื่อสร้างความมั่นคงในวัยเกษียณ โดย กบข. ไม่หยุด
พัฒนาในทุกด้าน ทั้งในด้านการลงทุนสร้างผลตอบแทนให้กับสมาชิก ด้านการสื่อสาร
และให้บริการสมาชิก และด้านการบริหารงานองค์กรให้เข้มแข็ง ท�ำให้ กบข. ได้รับการ
พิจารณาจากหน่วยงานต่าง ๆ มอบรางวัลอันทรงเกียรติ และเป็นการยืนยันว่า กบข.
เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านธรรมาภิบาล และเป็นผู้น�ำด้านการลงทุนอย่าง
รับผิดชอบ ตามวิสัยทัศน์ที่ กบข. ได้วางเป้าหมายไว้ คือ การเป็นกองทุนบ�ำนาญไทย
มาตรฐานกองทุนบ�ำนาญโลก (Thai Pension World Standards)

กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ

รางวัลรัฐบาลดิจิทัล

3 ปีซ้อน

และรางวัลดีเด่นด้านการใช้
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจ�ำปี 2564
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รายงานประจำ�ปี 2564

ข้อมูลองค์กร กบข.

รางวัลองค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2564

รางวัลดีเด่น
(องค์กรภาครัฐ)

ข้อมูลองค์กร กบข.

ผลการประเมิน ITA

ระดับ AA

97.44 คะแนน
ประเภทกองทุนของรัฐ
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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คณะกรรมการ กบข.

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ประธานกรรมการ อายุ 59 ปี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Haven, USA
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Instrument and Markets,
Harvard Business School
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) : ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และ
คุณธรรม ส�ำนักงาน ก.พ.
• หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.2) :
ผู้บริหารส่วนราชการ ส�ำนักงาน ก.พ.
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประวัติการท�ำงาน

2563 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงการคลัง
2561 - 2562 อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
2560 - 2561 อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2557 - 2560 ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
2555
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
2552
รองผู้อำ� นวยการ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมทางการศึกษา
• กรรมการ และกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

024

รายงานประจำ�ปี 2564

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์

กรรมการ, ประธานอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์,
ประธานอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน,
อนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนอย่างรับผิดชอบและยัง่ ยืน อายุ 55 ปี
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาเอก สาขานโยบายสาธารณะ (ทุนรัฐบาล)
Claremont Graduate University, USA
• ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะ (ทุนรัฐบาล)
Claremont Graduate University, USA
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

• หลักสูตร TIJ - IGLP Workshop for Emerging Leaders
on the Rule of Law and Policy สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
• หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture
ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการท�ำงาน
2564 - ปัจจุบัน
2559 - 2564
2557 - 2559
2554 - 2557
2552 - 2554
2551 - 2552

เลขาธิการ ก.พ.  
รองเลขาธิการ ก.พ.
ที่ปรึกษาระบบราชการ ส�ำนักงาน ก.พ.
อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ส�ำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในประเทศอังกฤษ
ผู้อำ� นวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ผู้อำ� นวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
คณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
คณะกรรมการข้าราชการต�ำรวจ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต�ำบล
คณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทยที่ประจ�ำการในต่างประเทศ
คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาเฉพาะกิจ ศึกษาและจัดท�ำแผน
ปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา พ.ศ. 2566 - 2570
• คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
ระบบราชการเพื่ออนาคต

ข้อมูลองค์กร กบข.

นายปกรณ์ นิลประพันธ์

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

กรรมการ อายุ 54 ปี

• ปริญญาโท Master of Laws (Trade Practices Law),
The University of Sydney, Australia
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

• หลักสูตรนักกฎหมายกฤษฎีกา ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• Certificate Public Sector Management and Organization
Change, The Australian National University, Australia
• หลักสูตร Train the Trainers ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส�ำหรับผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) : ผู้นำ� ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตร East Asian Public Sector Leadership Challenges,
National Graduate Institute for Policy Study, Tokyo, Japan
• หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
• หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง ส�ำนักงบประมาณ
• หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2)
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการท�ำงาน

2563 - ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2561 - 2563 ปฏิบัตหิ น้าที่ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ส�ำนักงาน ป.ย.ป.
2561 - 2563 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
2559 - 2561 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำ� นวยการส�ำนักงานบริหารนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี
2559
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ องเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2558 - 2559 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2551 - 2558 กรรมการร่างกฎหมายประจ�ำ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2550 - 2551 ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักกฎหมายต่างประเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2547 - 2550 ผู้อำ� นวยการฝ่ายพัฒนากฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ คณะกรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
กรรมการ คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลองค์กร กบข.

กรรมการ อายุ 58 ปี

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการด้านการตลาด)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

การฝึกอบรม

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) : ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการท�ำงาน

2564 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
2563 - 2564 รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
2561 - 2563 ที่ปรึกษาส�ำนักงบประมาณ
2560 - 2561 ผู้อ�ำนวยการกองจัดท�ำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2
ส�ำนักงบประมาณ
2559 - 2560 ผู้อ�ำนวยการกองจัดท�ำงบประมาณด้านสังคม 3
ส�ำนักงบประมาณ
2558 - 2559 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักจัดท�ำงบประมาณ
เพื่อการบูรณาการงบประมาณเขตพื้นที่
และการบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการ
ในต่างประเทศ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักจัดท�ำงบประมาณ
เพื่อการบูรณาการงบประมาณเขตพื้นที่ 2
ส�ำนักงบประมาณ
2558 - 2558 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักจัดท�ำงบประมาณเขตพื้นที่ 1
ส�ำนักงบประมาณ
2557 - 2558 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักจัดท�ำงบประมาณเขตพื้นที่ 1
และ 4 ส�ำนักงบประมาณ

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• คณะกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• คณะกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
• กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

025

นายดนุชา พิชยนันท์
กรรมการ อายุ 51 ปี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท M.S. Engineering Management,
George Washington University, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระดับสูง (นยปส.) ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนานาชาติระยะสั้นส�ำหรับผู้น�ำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรม
และการพัฒนา (RoLD 2020 : Resilient Leader
ร่วมกับ Institute for Global Law & Policy (IGLP)
Harvard University, USA)

ประวัติการท�ำงาน

2563 - ปัจจุบัน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
2559 - 2563 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
2556 - 2559 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/ประธานกรรมการบริหาร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

026

รายงานประจำ�ปี 2564

นายพรชัย ฐีระเวช

กรรมการ, ประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน,
อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 54 ปี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก ครุศาสตร์ (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาเอก การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) Notre Dame College, USA
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

การฝึกอบรม

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร  Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) ส�ำนักงบประมาณ
• หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ
(นบส. 2) ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการท�ำงาน
2564 - ปัจจุบัน
2564  
2559 - 2564
2558 - 2559

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
รองปลัดกระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ)
รองผู้อำ� นวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประธานกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ คณะกรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรรมการก�ำกับตลาดทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลองค์กร กบข.

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

นายเมธี สุภาพงษ์

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

กรรมการ, ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อายุ 49 ปี

• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ (PhD) สาขา International
Economics and Finance, Brandeis University, USA
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (MS), Brandeis University, USA
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (MA), Boston University, USA
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการท�ำงาน
2564 - ปัจจุบัน
2564
2564
2563 - 2564
2563
2561 - 2563
2559 - 2561
2559 - 2561
2559 - 2561
2559 - 2559
2558 - 2559

อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาการแทน
ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
กรรมการบริหาร กลุ่มธนาคารโลก
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
กรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จ�ำกัด
ทีป่ รึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลัง
กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารเพือ่ การส่งออก
และน�ำเข้าแห่งประเทศไทย

กรรมการ, ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุน
อย่างรับผิดชอบและยั่งยืน อายุ 59 ปี
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การพัฒนา Center for Development
Economics, Williams College, USA
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน London School of Economics
and Political Sciences University of London, UK

การฝึกอบรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประวัติการท�ำงาน

2558 - ปัจจุบัน รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2557 - 2558 ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553 - 2557 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
สายนโยบายการเงิน

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
• รองประธานกรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
• กรรมการ คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

•
•
•
•
•

กรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต
กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ กรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. ธนาคารกรุงไทย
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย

ข้อมูลองค์กร กบข.

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

  

การฝึกอบรม

กรรมการ, ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล, อนุกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน อายุ 58 ปี
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) University of California at Berkeley, USA
• ปริญญาโท นิติศาสตร์ (LL.M.) Harvard Law School, Cambridge,
Massachusetts, USA
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

• ปริญญาโท Master of Economics (Economics), Macquarie University,
Australia
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ (สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) : ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระดับสูง (นยปส.) ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Advanced Management Program 183 (AMP 183)
Harvard Business School
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการท�ำงาน

ประวัติการท�ำงาน

2557 - 2562
2555 - 2557
2554 - 2555
2552 - 2554
2551 - 2552
2548 - 2551

อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ผูต้ รวจราชการกระทรวงยุตธิ รรม และรองโฆษกกระทรวงยุตธิ รรม
รองผู้อำ� นวยการ ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
รองอธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ช่วยปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ (สปท.) ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
2547 - 2548 ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมาย (นิติกร 9 ชช)
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•
•
•
•
•
•
•
•
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กรรมการ, อนุกรรมการธรรมาภิบาล, อนุกรรมการกฎหมาย,
อนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ อายุ 59 ปี

เลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน�้ำมันแห่งชาติ
กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา

รายงานประจำ�ปี 2564

2564 - ปัจจุบัน
2561 - 2564
2558 - 2561
2558
2556 - 2558
2553 - 2556
2549 - 2553
2548 - 2549

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ทีป่ รึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการบริหารส�ำรอง (Alternate Executive Director)
ของกลุ่มธนาคารโลก
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง) ส�ำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และการคลัง ประจ�ำสหราชอาณาจักรและยุโรป ณ กรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•
•
•
•

กรรมการการประปานครหลวง
กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
กรรมการ ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
• กรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

ข้อมูลองค์กร กบข.

นายภพ เอครพานิช

นายชาตรี สุวรรณิน

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

กรรมการ, อนุกรรมการกฎหมาย,
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 47 ปี
•
•
•
•

LL.M. Case Western Reserve University, USA
M.C.L. California Western School of Law, USA
เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

• หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ�ำนวยการ (สจว.)
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย
• หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.)
ส�ำนักงบประมาณ
• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการท�ำงาน

2558 - ปัจจุบัน รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลยุติธรรม
2551
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจ�ำส�ำนักประธานศาลฎีกา
2550
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจ�ำส�ำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการ วินิจฉัยชี้ขาดอ�ำนาจหน้าที่
ระหว่างศาล
2548
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเขียว

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม
ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
• อนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการ
การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลองค์กร กบข.

กรรมการ, อนุกรรมการกฎหมาย, อนุกรรมการตรวจสอบ
อายุ 66 ปี
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• Postgraduate Diploma in English Law (Contract), University of Bristol, UK
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การฝึกอบรม

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรวิทยาลัยกองทัพบก
• หลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.)
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ระดับอธิบดีอัยการ)
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
• หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ระดับอัยการพิเศษฝ่าย)
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
• หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ระดับอัยการจังหวัด)
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด

ประวัติการท�ำงาน

2564 - ปัจจุบัน
2563 - 2564
2562 - 2563
2561 - 2562
2557 - 2561
2557

อัยการอาวุโส
รองอัยการสูงสุด ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
ผู้ตรวจการอัยการ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
อธิบดีอัยการ ส�ำนักงานการบังคับคดี
รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญา
และหารือ ส�ำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
2549 - 2557 อัยการพิเศษฝ่าย ส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ
ส�ำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน) (โดยการสรรหา)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม
(โดยการสรรหา)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (โดยการสรรหา)
• กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (โดยการเลือกตั้ง)
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
• อาจารย์ผู้บรรยายกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• อาจารย์พิเศษผู้บรรยายวิชากฎหมายในหลักสูตร “นิติศาสตร์มหาบัณฑิต”
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

029

รองศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย

กรรมการ, อนุกรรมการประเมินผลงานและ
พิจารณาค่าตอบแทน, อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 58 ปี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์)
วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การฝึกอบรม

• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(นยปส.) ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการท�ำงาน

2555 - ปัจจุบัน
2561 - 2562
2561 - 2561
2560 - 2561
2560 - 2561
2560 - 2561
2560 - 2560
2559 - 2559
2557 - 2558
2556 - 2557
2554 - 2556

รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
คณะกรรมการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
รักษาราชการแทนผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั สัตว์ภมู ภิ าคในเขตร้อน
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.ชัยภูมิ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.เพชรบูรณ์
รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักกีฬา
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จ.อุดรธานี
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝา่ ยวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมา
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จ.ตรัง
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรีภูมิภาค

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
• คณะกรรมการอนุระบบบริหารงานบุคคล ก.พ.อ.
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย
• กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
• คณะกรรมการฝ่ายกฎหมายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
• คณะอนุกรรมาธิการวุฒิสภา ด้านวิชาการและเสริมสร้างการให้ความรู้
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
• คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.)
• คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ
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รายงานประจำ�ปี 2564

นายสุชาติ บรรจงการ

กรรมการ, อนุกรรมการตรวจสอบ,
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 49 ปี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การฝึกอบรม

• หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ) กระทรวงศึกษาธิการ
• หลักสูตรฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการท�ำงาน

2562 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2561 - 2562 ผู้อ�ำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2558 - 2561 ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนกมลศรี สพป.ตรัง เขต 2
2557 - 2558 รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2539 - 2557 ครูโรงเรียนบ้านบางค้างคาว สพป.ตรัง เขต 2

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.... รัฐสภา
• ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
พ.ศ....
• คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการศึกษาพิเศษ คุรุสภา
• คณะท�ำงาน/วิทยากร สพฐ. ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
• คณะท�ำงาน/วิทยากร สพฐ. มาตรฐานการศึกษาและการจัดการศึกษา Home School
• คณะท�ำงาน/วิทยากร สพฐ. หลักเกณฑ์การประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน
• คณะท�ำงาน/วิทยากร สพฐ. Leader in me (ผู้น�ำในตัว)
• คณะกรรมการติดตาม PLC สพฐ.
• วิทยากรวิจัยชั้นเรียน
• วิทยากรการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
• วิทยากรการจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
• วิทยากรอบรมคูปองครู
• ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• อาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัย
• อาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
• ที่ปรึกษาการจัดท�ำผลงานวิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

ข้อมูลองค์กร กบข.

นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล

กรรมการ, อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง,
อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 56 ปี
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

• หลักสูตร “โฆษกกระทรวง” สถาบันการประชาสัมพันธ์
• หลักสูตรด้านรัฐสภานานาชาติ Inter - Parliament Study Program
ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย
• หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรโครงการอบรมงานด้านรัฐสภา Parliament Officers Study
Program (POSP) ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา
• หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
• หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับผู้บริหารพรรคการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับ 6 สถาบันด�ำรงราชานุภาพ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
• หลักสูตรปลัดอ�ำเภอ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
• หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี

ประวัติการท�ำงาน
2560 - ปัจจุบัน
2558 - 2560
2556 - 2558
2549 - 2556
2547 - 2549
2547
2545 - 2547
2544 - 2545

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ
รองเลขาธิการวุฒิสภา
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9)
วิทยากร 9 ชช. กลุ่มงานช่วยอ�ำนวยการนักบริหาร
ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผน ส�ำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9)
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน
ส�ำนักบริหารงานกลาง (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน 8 ว.)
เลขานุการรองเลขาธิการวุฒิสภา
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8)

พลต�ำรวจตรี ศุภเศรษฐ์ โชคชัย

กรรมการ, อนุกรรมการธรรมาภิบาล,
อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 58 ปี
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท Master of Business Administration,
City University of Seattle, USA
• ปริญญาโท Master of Public Administration,
City University of Seattle, USA
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ

การฝึกอบรม

• FBI Session 205, FBI National Academy Virginia, USA
• หลักสูตรผู้ก�ำกับการ สถาบันพัฒนาข้าราชการต�ำรวจ
• หลักสูตรการบริหารงานต�ำรวจชั้นสูง (บตส.) วิทยาลัยการต�ำรวจ

ประวัติการท�ำงาน

2564 - ปัจจุบัน รองผู้บัญชาการต�ำรวจท่องเที่ยว
2563 - 2564 รองผู้บัญชาการส�ำนักงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร
2561 - 2563 ผู้บังคับการกองตรวจราชการ 5
ส�ำนักงานจเรต�ำรวจ   
2560 - 2561 ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปราม
การกระท�ำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
2558 - 2560 ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปราม
การกระท�ำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
2553 - 2558 รองผู้บังคับการต�ำรวจท่องเที่ยว

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
-

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
-

ข้อมูลองค์กร กบข.

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

031

พลเรือโท วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง

กรรมการ, อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง,
อนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน
อายุ 57 ปี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ

การฝึกอบรม
•
•
•
•
•
•

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ
หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ
หลักสูตรโรงเรียนชั้นต้นพรรคนาวิน
หลักสูตร Target Motion Analysis and Acoustic Analysis ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตร Basic Submarine Operation ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประวัติการท�ำงาน
2564 - ปัจจุบัน
2563 - 2564
2562 - 2563
2561 - 2562
2560 - 2561
2559 - 2560
2558 - 2559
2555 - 2558
2554 - 2555
2551 - 2554
2550 - 2551
2548 - 2550
2546 - 2548
2546
2545 - 2546
2543 - 2545
2541 - 2543
2540 - 2541
2539 - 2540
2538 - 2539
2536 - 2538
2535 - 2536
2534 - 2535
2533 - 2534
2532 - 2533
2531 - 2532

หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจ�ำผู้บัญชาการทหารเรือ
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจ�ำเสนาธิการทหารเรือ
ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาก�ำลังพล กรมก�ำลังพลทหารเรือ
รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ
ประจ�ำกองเรือยุทธการ (ศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ)
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจ�ำกรุงลอนดอน และรักษาราชการ
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ
ประจ�ำกรุงออสโล, ประจ�ำกรุงโคเปนเฮเกน และประจ�ำกรุงสต๊อกโฮล์ม
ประจ�ำกรมข่าวทหารเรือ
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจ�ำผู้บัญชาการทหารเรือ
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจ�ำเสนาธิการทหารเรือ
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจ�ำรองเสนาธิการทหารเรือ
รองผู้อ�ำนวยการกองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ
ผู้บังคับการเรือหลวงพุทธเลิศหล้านภาลัย
ผู้บังคับกองพันรักษาฝั่งที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการ
ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
ผู้บังคับการเรือหลวงรัตนโกสินทร์
นายธงผู้บัญชาการทหารเรือ
นายธงรองผู้บัญชาการทหารเรือ
ประจ�ำกรมก�ำลังพลทหารเรือ (ศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ)
นายทหารการอาวุธ แผนกอาวุธและการเรือ
เรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ประจ�ำกองเรือยุทธการ (ก�ำลังพลรับเรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก)
นายธงผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ
ต้นหนแผนกเดินเรือ เรือหลวงรัตนโกสินทร์
นายทหารปราบเรือด�ำน�ำ 
้ แผนกอาวุธและการเรือ เรือหลวงรัตนโกสินทร์
ผู้ช่วยต้นปืน เรือหลวงรัตนโกสินทร์
ประจ�ำกองเรือยุทธการ (นายทหารปกครองโรงเรียนเตรียมทหาร)

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการบริหารสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
• กรรมการบริหารกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
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นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล

กรรมการ, อนุกรรมการธรรมาภิบาล
อายุ 56 ปี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท Master of Arts (Political Science) Sul Ross State University, USA
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

• หลักสูตรปลัดอ�ำเภอ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
• หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
• หลักสูตรนายอ�ำเภอ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสหัสวรรษใหม่ ส�ำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) สถาบันด�ำรงราชานุภาพ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลส�ำคัญ ศูนย์รักษาความปลอดภัย
กองบัญชาการกองทัพไทย
• หลักสูตรการบริหารงานต�ำรวจชัน้ สูง (บตส.) วิทยาลัยการต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
• หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม
สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรม

ประวัติการท�ำงาน
2562 - ปัจจุบัน
2559 - 2562
2555 - 2559
2547 - 2555
2547
2544 - 2546
2542 - 2544
2541
2539 - 2541
2534 - 2539
2534
2532 - 2534

รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคดี 8 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิชาการ 3 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
เลขานุการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
เลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครอง กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
บุคลากร กองอัตราก�ำลังและส่งเสริมสมรรถภาพ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ปลัดอ�ำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
-

ข้อมูลองค์กร กบข.

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

กรรมการ, ประธานอนุกรรมการกฎหมาย,
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 66 ปี

นางสาวพศุตม์ณิชา จ�ำปาเทศ

ประวัติการศึกษา

กรรมการ, อนุกรรมการประเมินผลงาน
และพิจารณาค่าตอบแทน, อนุกรรมการธรรมาภิบาล
อายุ 60 ปี
ประวัติการศึกษา

การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

ประวัติการท�ำงาน

ประวัติการท�ำงาน

• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)
วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• หลักสูตรฝึกอบรมส�ำหรับตุลาการศาลปกครองและ
ผู้บริหารศาลปกครอง ณ องค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป
ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างศาลปกครองไทยและองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป
(European Public Law Organization: EPLO)
2563 - ปัจจุบัน รองประธานศาลปกครองสูงสุด
2560 - 2563 ประธานแผนกคดีละเมิดและ
ความรับผิดชอบอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด
2559 - 2560 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
2552 - 2559 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
2551 - 2552 รองอธิบดีศาลปกครองระยอง
2545 - 2551 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (4ส)
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร “Public Work Audit” ณ ประเทศญี่ปุ่น
2561 - ปัจจุบัน รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
2560 - 2561 ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
2559 - 2560 ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์)
2556 - 2559 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 11
2555 - 2556 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
-

-

ข้อมูลองค์กร กบข.

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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นายสุพจน์ ศรีงามเมือง

กรรมการ, อนุกรรมการตรวจสอบ,
อนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน
อายุ 44 ปี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การฝึกอบรม

• หลักสูตรการสอบสวนคดีอาญา ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
• หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรพนักงานไต่สวน ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• หลักสูตรนักบริหารมหานคร ระดับกลาง : กรุงเทพมหานคร
• หลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง (นบปส.อ�ำนวยการ)
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• หลักสูตรเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านสืบสวนสอบสวน
ทางการเงินและบัญชี ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประวัติการท�ำงาน

2564 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5
2562 - 2564 ผู้อำ� นวยการส�ำนักไต่สวนการทุจริต
ภาครัฐวิสาหกิจ 1
2560 - 2562 ผู้อำ� นวยการส�ำนักงาน ป.ป.ช.
ประจ�ำจังหวัดกาญจนบุรี
2560
ผู้อำ� นวยการส�ำนักงาน ป.ป.ช.
ประจ�ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2560
พนักงานไต่สวนเชี่ยวชาญ ส�ำนักไต่สวนการทุจริต
ภาคการเมือง 1

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
-
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นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

กรรมการ, ที่ปรึกษาอนุกรรมการจัดการลงทุน
อายุ 56 ปี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การฝึกอบรม

• Investment Banking, Kellogg Business School,
Northwestern University, USA
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม
สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรม

ประวัติการท�ำงาน

2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มบริษัทบางจาก บริษัท บางจาก  คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - 2557 ที่ปรึกษา บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ�ำกัด
2545 - 2549 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทิร์น อะราวด์ จ�ำกัด

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รองประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จ�ำกัด (มหาชน)
นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประธานสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานสภาธุรกิจไทย-ยุโรป สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
ประธานกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
กรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC Thailand)

ข้อมูลองค์กร กบข.

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

นางประราลี รัตน์ประสาทพร

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

กรรมการ อายุ 56 ปี

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies,
Oxford University, UK

การฝึกอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
(ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรส�ำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD)
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
• หลักสูตร NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009,
The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA
• หลักสูตร PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA

ประวัติการท�ำงาน

2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
2560 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.
2558 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน�้ำมัน ปตท.
2557 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและ
วิศวกรรมโครงการ ปตท.
2556 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก ปตท.
2554 - 2556 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ
ปตท.
2552 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและ
กิจการเพื่อสังคม ปตท.

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•
•
•
•

ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น�้ำมันและการค้าปลีก จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ คณะกรรมการระบบการช�ำระเงินธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อมูลองค์กร กบข.

กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
อายุ 52 ปี
• Insead Business School, Advance Management Program, France
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) University of Alabama at Birmingham, USA
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

• Corporate Governance Program for Insurance Companies (CIC)
ปี 2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรส�ำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD 2020 :
The Resilient Leader) ปี 2021 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
• IFRS & Portfolio Management e-Tax Blockchain 2020
• Legal Strategies for Personal Data Management,
Chulalongkorn University 2019
• Fintech Strategy and Innovation Payment System, Plug and Play
and MasterCard, Singapore 2018
• SAS Global Forum 2018 (Executive Program), SAS Software, USA 2018
• Blockchain in Government, Trueventus, Singapore 2018
• Co-Creation Workshop VISA International, Singapore 2017
• Google Next 2017, Google Cloud Platform, APAC, USA
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการท�ำงาน

2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงาน Digital Solutions บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จ�ำกัด
2563 - ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อินฟินธิ สั บาย กรุงไทย จ�ำกัด
2562 - 2563 กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จ�ำกัด
2559 - 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงาน Retail Shared Services และ Head of Data
Innovation บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2557 - 2563 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
บริษัท กรุงไทย ธุรกิจลีสซิ่ง จ�ำกัด
2557 - 2559 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2552 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
2541 - 2551 Executive Director, GE Money Asia Pacific,
GE Capital (Thailand)

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•
•
•
•
•

รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จ�ำกัด

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

035

นางศรีกัญญา ยาทิพย์

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
อายุ 58 ปี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษานานาชาติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• Master of Arts in Mass Communications,
Leicester University, UK
• ปริญญาตรี อักษรศาสตร (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.)
รุนที่ 22 สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง รุนที่ 6
สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ 
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุนที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.)
• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธระดับผูบริหาร รุนที่ 17
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
• โครงการฝกอบรมสําหรับผูบริหารระดับสูงประจําป 2553
รุนที่ 6 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) รวมกับ
Kellogg School of Management Schulich of Business
และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs

ประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•

036

รองเลขาธิการ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Thai–Japan Co-ordinator Fujikura Ltd., Tokyo, Japan
Thai TV Program Co-ordinator TV Asahi, Tokyo, Japan

รายงานประจำ�ปี 2564

ข้อมูลองค์กร กบข.

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน

นายพรชัย ฐีระเวช

นายอัมพร แสงมณี

นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ

นายสุวิชญ โรจนวานิช

นายเอกชัย จงวิศาล

นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง

นายศุภวุฒิ สายเชื้อ

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

นางศรีกัญญา ยาทิพย์

ประธานอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษา

ข้อมูลองค์กร กบข.

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

อนุกรรมการและเลขานุการ

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

037

คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์

นางสาวนิภา ล�ำเจียกเทศ

นางณัฐนันท์ รจนกร

นายอาวุธ ทองบุ

นางอัจฉรียา อนันตพงศ์

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

ประธานอนุกรรมการ

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

ผู้แทนสมาชิก

นายชัยรัตน์ วงศ์วรี ธร
ผู้แทนสมาชิก

038

รายงานประจำ�ปี 2564

ผู้แทนสมาชิก

นางวารินทร์ ตุลาคุปต์
ผู้แทนสมาชิก

ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์

ผู้แทนสมาชิก

นางประราลี รัตน์ประสาทพร
ที่ปรึกษา

นางศรีกัญญา ยาทิพย์
อนุกรรมการและเลขานุการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

นายชาตรี สุวรรณิน

นายสุพจน์ ศรีงามเมือง

รองศาสตราจารย์พิมพ์พนา
ศรีสวัสดิ์

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

นายสุชาติ บรรจงการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

039

คณะอนุกรรมการกฎหมาย

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

นายชาตรี สุวรรณิน

นายภพ เอครพานิช

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

นายนพดล เภรีฤกษ์

นางศรีกัญญา ยาทิพย์

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

นายวิษณุ วรัญญู
ที่ปรึกษา

040

รายงานประจำ�ปี 2564

ข้อมูลองค์กร กบข.

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

พลเรือโท วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง

นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล

นายภพ เอครพานิช

นายสุชาติ บรรจงการ

รองศาสตราจารย์เริงรณ
ล้อมลาย

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

นางศรีกัญญา ยาทิพย์
อนุกรรมการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์
ที่ปรึกษา

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

041

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล

พลต�ำรวจตรี ศุภเศรษฐ์
โชคชัย

นางสาวพศุตม์ณิชา จ�ำปาเทศ

นางศรีกัญญา ยาทิพย์

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

042

รายงานประจำ�ปี 2564

ข้อมูลองค์กร กบข.

คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์

นายพรชัย ฐีระเวช

นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล

พลต�ำรวจตรี ศุภเศรษฐ์
โชคชัย

นางสาวพศุตม์ณิชา จ�ำปาเทศ

รองศาสตราจารย์เริงรณ
ล้อมลาย

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

นางศรีกัญญา ยาทิพย์
อนุกรรมการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

043

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุน
อย่างรับผิดชอบและยั่งยืน (ESG และ SDGs)

นายเมธี สุภาพงษ์

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

พลเรือโท วรวุธ พฤกษาร่งุ เรือง

นายสุพจน์ ศรีงามเมือง

นางศรีกัญญา ยาทิพย์

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

044

รายงานประจำ�ปี 2564

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

คณะผู้บริหาร กบข.

นางศรีกัญญา ยาทิพย์

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. อายุ 58 ปี
ประวัติการศึกษา

รองเลขาธิการ กลุ่มงานลงทุนและค้าตราสาร อายุ 53 ปี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษานานาชาติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• Master of Arts in Mass Communications,
Leicester University, UK
• ปริญญาตรี อักษรศาสตร (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• M.B.A., 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

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.)
รุนที่ 22 สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง รุนที่ 6
สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ 
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุนที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.)
• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธระดับผูบริหาร รุนที่ 17
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
• โครงการฝกอบรมสําหรับผูบริหารระดับสูงประจําป 2553
รุนที่ 6 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) รวมกับ
Kellogg School of Management Schulich of Business
และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs

ประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•

046

นายอาสา อินทรวิชัย

รองเลขาธิการ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Thai–Japan Co-ordinator Fujikura Ltd., Tokyo, Japan
Thai TV Program Co-ordinator TV Asahi, Tokyo, Japan

รายงานประจำ�ปี 2564

การฝึกอบรม

ประวัติการท�ำงาน

• ผูช้ ว่ ยเลขาธิการ กลุม่ งานวิจยั และกลยุทธ์การลงทุน กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ
• ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
• รักษาการผูบ้ ริหารฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
• SVP, Head of Investment and Liquidity Management
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• SVP, Head of Fixed Income Investment
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด
• Associate Director, Global Investor Sales,
Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ คณะอนุกรรมการการลงทุน
กองทุนการออมแห่งชาติ (National Savings Fund, Thailand)
• คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อน
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• คณะกรรมการลงทุน กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุน
ตลาดตราสารหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Corporate Bond
Stabilization Fund)
• ประธานคณะกรรมการ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• “Asia Risk” Advisory Board
• คณะกรรมการตัดสินรางวัล “Sustainable Investment Awards”,
Environmental-Finance.com

ข้อมูลองค์กร กบข.

นายแมน ชุติชูเดช

นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

รองเลขาธิการ กลุ่มงานกลยุทธ์ลงทุน
และบริหารผู้จัดการกองทุน อายุ 54 ปี
• 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

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร Digital Transformation for CEO
• หลักสูตร Executive Development Program
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก
สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการท�ำงาน

• ผูช้ ว่ ยเลขาธิการ กลุม่ งานบริหารความเสีย่ ง กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผูช้ ่วยเลขาธิการ กลุ่มงานกิจกรรมองค์กร กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผูช้ ่วยเลขาธิการงานวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ
• ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ
• หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสีย่ ง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จาํ กัด
• นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและตลาดเงินและนักวางกลยุทธ์ลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
• อาจารย์ผสู้ อน The George Washington University, Washington DC., USA
• นักวาณิชธนกิจ Bioventure Group, New York, USA
• นักวิเคราะห์โครงการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จํากัด
• คณะอนุกรรมการบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
• คณะอนุกรรมการส่งเสริมความรูส้ มาคมกองทุนสาํ รองเลีย้ งชีพ
• ที่ปรึกษาสมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
• คณะทํางานเพื่อการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
• คณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา
สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมจ�ำกัด กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ข้อมูลองค์กร กบข.

รองเลขาธิการ กลุ่มงานปฏิบัติการ อายุ 58 ปี

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Master of Science (Computer and Information Science),
University of Minnesota, Twin Cities, USA
(ภายใต้ทุนการศึกษาของธนาคารกสิกรไทย)
• ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
สาขาสถิติประยุกต์ทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6
กรมบัญชีกลาง
• หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 252
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สําหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า
(ปปร. 19)

ประวัติการท�ำงาน

• ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มงาน
ปฏิบัติการ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จํากัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จํากัด
• กรรมการบริหารและที่ปรึกษาบริหาร บริษัท สมาร์ท แคช จํากัด
• ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีลูกค้าพิเศษ และฝ่ายสินเชื่อบุคคล
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ซิทก้า จํากัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จํากัด

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

047

นายสุภวัส พรหมวิทักษ์

ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร อายุ 51 ปี
ประวัติการศึกษา

นางสาววรรณา พรเจริญวาสน์

ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
อายุ 51 ปี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สถิติประยุกต์ (คอมพิวเตอร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาศาสตร์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Master of Business Administration (Finance),
University of Texas at Arlington, USA
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

• Investment Training Program, Amundi Asset Management, France
• GSAM Fixed Income Workshop,
Goldman Sachs International, England
• Alliance Bernstein Investment Training Program,
Alliance Bernstein Investments, Inc., USA
• Portfolio Management, The Pacific Investment Management
Company, LLC (PIMCO), USA
• หลักสูตรกฎหมายและจรรยาบรรณผู้จัดการกองทุน
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

• Strategic Marketing for Executive Program,
London Business School, London, UK

ประวัติการท�ำงาน

• รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอสปอร์ต จํากัด
• ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดลูกค้าเติมเงิน
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
• ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สมาร์โท จํากัด
• Head of Marketing Vietnam Mobile, Hanoi, Vietnam
• ผู้จัดการอาวุโส Mobile Communication Business
บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็คทรอนิกส์ จํากัด
• ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดลูกค้าเติมเงินและฝ่ายขายลูกค้าองค์กร
บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอทีไวร์เลส มัลติมีเดีย จํากัด
• ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิสเซส จํากัด
• ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
บริษัท สามารถ อินโฟเนต จํากัด
• Product Specialist บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด

การฝึกอบรม

ประวัติการท�ำงาน

• ผู้ช่วยเลขาธิการงานลงทุน Public Market
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผู้อำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผู้อำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายก�ำกับกิจกรรมองค์กร
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผู้อำ� นวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุนทางเลือก กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยาเจเอฟ จ�ำกัด

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนการออมแห่งชาติ
• อนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานของตลาด (Market Practices
Subcommittee) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
• กรรมการบริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
• กรรมการ กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1
• กรรมการ บริษัท เอชไออาร์พี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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ข้อมูลองค์กร กบข.

นายรณชัย วินทวามร

ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ 52 ปี
ประวัติการศึกษา

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

การฝึกอบรม

• หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
• หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 10
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
• หลักสูตร Financial Executive Development Program
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์
สถาบันนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ-การคลัง
ส�ำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Strategic IT Governance, Information Security
and Cybersecurity Management for Executives

ประวัติการท�ำงาน

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
• ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายกํากับกิจกรรมองค์กร
• ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
• ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
• ผู้อํานวยการฝ่ายนวัตกรรม กบข.
• ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและธุรกิจ

ข้อมูลองค์กร กบข.

นายสุจินดา สุขุม

ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหาร อายุ 56 ปี
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การฝึกอบรม

• การบริหารทุนมนุษย์ยุคดิจิทัล (Human Capital Management)
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการท�ำงาน

• ผู้อำ� นวยการอาวุโสและผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผู้อำ� นวยการฝ่ายนิติการ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
• นักกฎหมายกฤษฎีกา กองกฎหมายต่างประเทศ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• นิติกร ฝ่ายนิติการ กรมวิเทศสหการ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
• ฝ่ายสินเชื่อต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• อนุญาโตตุลาการ (ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันอนุญาโตตุลาการ ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
• คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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ลักษณะการดําเนินงานของ กบข.
การจัดตั้งและสถานะ

หน้าที่หลักของ กบข.

กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นกองทุนที่จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
(พระราชบัญญัติ กบข.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1) เป็นหลักประกันการจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญและให้ประโยชน์
ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ
(2) ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
(3) จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก
กบข. มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทหนึ่ง ซึ่งไม่เป็น
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ และ
รายได้ของกองทุนไม่ต้องน�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ กบข. มีอ�ำนาจ
หน้าที่ก�ำกับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งการจัดการกองทุน ทั้งนี้ ส�ำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน

ด้านลงทุน

น�ำเงินที่รับจากสมาชิกและส่วนราชการไป
ลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายและ
นโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด

ด้านสมาชิก

ด�ำเนินการเกี่ยวกับการบริหารฐานข้อมูล
สมาชิก การจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุน การ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่
สมาชิก รวมถึงการจ่ายเงินและผลประโยชน์คืนให้
แก่สมาชิกเมื่อพ้นสมาชิกภาพ

เงินของกองทุน
เงินของกองทุนประกอบด้วย

1 เงินสะสม

คือ เงินออมของสมาชิก ซึง่ ส่วนราชการ
จะท�ำการหักจากเงินเดือนของสมาชิกน�ำส่ง
กบข. เพือ่ น�ำเข้าบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิก
ทุกครัง้ ทีม่ กี ารจ่ายเงินเดือน ปัจจุบนั กฎหมาย
ก�ำหนดอัตราเงินสะสมขั้นต�่ำร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน และสมาชิกสามารถสมัครใจออมเพิม่
ได้ร้อยละ 1-12 โดยรวมกับเงินสะสมขั้นต�่ำ
ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือน

2 เงินสมทบ

คือ เงินที่รัฐจ่ายสมทบให้แก่สมาชิก
ทีอ่ อมเงินสะสม ส่วนราชการจะเป็นผูเ้ บิกจาก
งบประมาณรายจ่ายของรัฐในอัตราที่เท่ากับ
อัตราเงินสะสมขัน้ ต�ำ่ (ร้อยละ 3 ของเงินเดือน)
ทุกครัง้ ทีม่ กี ารจ่ายเงินเดือน และน�ำส่ง กบข.
เพือ่ น�ำเข้าบัญชีรายบุคคลของสมาชิก

3 เงินประเดิม

คือ เงินทีร่ ฐั ส่งเข้าบัญชีเงินรายบุคคล
ของสมาชิ ก ที่ รั บ ราชการอยู ่ ก ่ อ นวั น ที่ 27
มีนาคม 2540 และสมัครเข้าเป็นสมาชิก กบข.
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โดยค� ำ นวณตามสู ต รที่ ก� ำ หนด เข้ า บั ญ ชี
เงินรายบุคคลของสมาชิก เป็นการจ่ายให้
ครัง้ เดียวเมือ่ แรกเข้า โดยมีเงือ่ นไขว่าสมาชิก
จะได้รับเงินดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ
และเลือกรับบ�ำนาญ

4 เงินชดเชย

คือ เงินทีร่ ฐั จ่ายจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายของรัฐเข้าบัญชีเงินรายบุคคลของ
สมาชิกทุกครัง้ ทีม่ กี ารจ่ายเงินเดือน ในอัตรา
ร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยมีเงือ่ นไขว่าสมาชิก
จะได้รับเงินดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ
และเลือกรับบ�ำนาญ

5 เงินส�ำรอง

คือ เงินที่รัฐจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่ายของรัฐส่งเข้าบัญชีเงินส�ำรองที่ กบข.
เพือ่ เป็นหลักประกันส�ำหรับการจ่ายบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญให้แก่ข้าราชการในยามที่เกิดวิกฤต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐต้องจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
20 ของงบประมาณรายจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ของข้าราชการประจ�ำปี เข้าบัญชีเงินส�ำรอง

จนกว่าเงินส�ำรอง เงินกองกลาง และดอกผล
ของเงินดังกล่าว จะมีจ�ำนวน 3 เท่าของ
งบประมาณรายจ่ า ยบ� ำ เหน็ จ บ� ำ นาญ
ข้าราชการประจ�ำปี หลังจากนั้น รัฐจะตั้ง
งบประมาณเพื่อให้เงินส�ำรอง เงินกองกลาง
และดอกผลคงระดับ 3 เท่าของงบประมาณ
รายจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญของข้าราชการใน
แต่ละปี แต่หากมีจ�ำนวนเกิน 3 เท่า กบข.
ต้องน�ำเงินส่วนทีเ่ กินนัน้ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ในกรณีเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ
รั ฐ อาจตราพระราชกฤษฎี ก าสั่ ง ให้ กบข.
น�ำเงินส�ำรองส่งกลับคืนเป็นรายได้แผ่นดิน
เพื่อรัฐน�ำไปจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
และรัฐต้องจัดสรรเงินงบประมาณเพือ่ ชดเชย
ส่วนทีน่ ำ� ออกไปคืน กบข. ในปีงบประมาณถัดไป

6 เงินกองกลาง

คือ เงินบริจาค เงินตามบัญชีเงิน
รายบุคคลทีไ่ ม่มผี รู้ บั เป็นเงินส่วนกลางทีม่ ใิ ช่
ของสมาชิกคนใด

ข้อมูลองค์กร กบข.

สมาชิก กบข.
สมาชิก กบข. ประกอบด้วยข้าราชการ 13 ประเภท
ข้าราชการทีเ่ ข้ารับราชการตัง้ แต่วนั ที่ 27 มีนาคม 2540 ทุกคน รวมถึงผูซ้ งึ่ โอนมาเป็นข้าราชการตัง้ แต่วนั ที่ 27 มีนาคม 2540
ทุกคนต้องเป็นสมาชิกและส่งเงินสะสมเข้ากองทุนตามอัตราที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ข้าราชการที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ให้สมัครเป็นสมาชิกและส่งเงินสะสมได้ตามความสมัครใจ

ตารางแสดงสมาชิกแยกตามประเภทข้าราชการ ณ 31 ธันวาคม 2564
ลำ�ดับ

ประเภทข้าราชการ

จำ�นวนราย

ร้อยละ (%)

1

ข้าราชการพลเรือน

386,363

33.34%

2

ข้าราชการฝ่ายตุลาการ

12,383

1.07%

3

ข้าราชการฝ่ายอัยการ

7,414

0.64%

4

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย

10,696

0.92%

5

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

362,569

31.29%

6

ข้าราชการรัฐสภาสามัญ

2,940

0.25%

7

ข้าราชการตำ�รวจ

161,601

13.95%

8

ข้าราชการทหาร

193,430

16.69%

9

ข้าราชการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

140

0.01%

10

ข้าราชการสำ�นักงานศาลปกครอง

2,280

0.20%

11

ข้าราชการสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2,927

0.25%

12

ข้าราชการสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2,516

0.22%

13

ข้าราชการในพระองค์

10,932

0.94%

2,634

0.23%

1,158,825

100.00%

ผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพแต่ยังคงสมาชิกภาพ
รวม

ข้อมูลองค์กร กบข.

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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โครงสร้างองค์กร
คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์

คณะกรรมการ
กบข.

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุน
อย่างรับผิดชอบและยั่งยืน
คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน
และพิจารณาค่าตอบแทน

เลขาธิการ

ฝ่ายเลขานุการองค์กร

052

กลุ่มงานลงทุน
และค้าตราสาร

กลุ่มงานกลยุทธ์ลงทุน
และบริหารผูจ้ ดั การกองทุน

กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์
และสือ่ สารองค์กร

กลุ่มงาน
บริหารความเสี่ยง

ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ฝ่ายสื่อสาร
และบริการสมาชิก

ฝ่ายบริหาร
ความเสีย่ งการลงทุน

ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้

ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน

ฝ่ายสวัสดิการ
และ CRM

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

ฝ่ายลงทุนทางเลือก

ฝ่ายบริหารผู้จัดการกองทุน
Public Market (ในประเทศ)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร
และกิจกรรมองค์กร

ฝ่ายก�ำกับ
กิจกรรมองค์กร

ฝ่ายบริหาร
อัตราแลกเปลี่ยน

ฝ่ายบริหารผู้จัดการกองทุน
Public Market (ต่างประเทศ)

ฝ่ายค้าตราสาร

ฝ่ายบริหารผูจ้ ดั การกองทุน
Private Market

รายงานประจำ�ปี 2564

ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน
เพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลองค์กร กบข.

คณะอนุกรรมการกฎหมาย

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์
องค์กรและการวิจัย

กลุ่มงาน
ปฏิบัติการ

กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุ่มงาน
บริหาร

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

ฝ่ายทะเบียนสมาชิก
ด้านรับ

ฝ่ายบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายวิจยั และ
Data Intelligence

ฝ่ายทะเบียนสมาชิก
ด้านจ่าย

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริหารส�ำนักงาน

ฝ่ายปฏิบตั กิ ารลงทุน

ฝ่ายระบบงานสารสนเทศ

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายกฎหมาย

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
ข้อมูลองค์กร กบข.
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ผลการด�ำเนินงาน ปี 2564

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนปี 2564
ภาวะเศรษฐกิจปี 2564
ตารางดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจเปรียบเทียบปี 2562 - 2564
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
(ร้อยละต่อปี)

กลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจโลก
กลุ่มประเทศตลาดพัฒนาแล้ว
สหรัฐอเมริกา
กลุ่มประเทศยูโร
ญี่ปุ่น
กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ไทย

ปี 2564
5.9
5.1
5.7
5.3
1.8
6.4
8.1
1.6

ปี 2563
-3.1
-4.5
-3.4
-6.4
-4.5
-2.1
2.2
-6.2

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
(ร้อยละต่อปี)

ปี 2562
2.8
1.8
2.3
1.6
0.2
3.7
6.0
2.2

ปี 2564
4.3
3.6
4.7
2.6
-0.3
5.5
0.9
1.2

ปี 2563
3.2
1.0
1.2
0.3
0.0
5.1
2.5
-0.8

ปี 2562
3.5
1.7
1.8
1.2
0.5
5.1
2.9
0.7

แหล่งข้อมูล: Bloomberg, กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ อ้างอิงจาก IMF World Economic Outlook

กบข. ได้ติดตามภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยในปี 2564 ซึ่งมีผลอย่างมีนัยส�ำคัญในการพิจารณาและวิเคราะห์ภาวะ
การลงทุนในเชิงมหภาค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาวะ
เศรษฐกิจโลก
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รายงานประจำ�ปี 2564

หลังจากเผชิญการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส Covid-19 อย่างรุนแรงในช่วงปี 2563
เศรษฐกิ จ โลกฟื ้ น ตั ว และกลั บ มาขยายตั ว ได้
อย่างแข็งแกร่งในปี 2564 ที่ 5.9% โดยเฉพาะ
ในภาคอุตสาหกรรมและการผลิตในกลุม่ ประเทศ
ตลาดพั ฒ นาแล้ ว (Developed-market
countries หรือ DMs) ซึ่งก่อนหน้าได้ด�ำเนิน
นโยบายทั้งการคลังและการเงินแบบผ่อนคลาย
มูลค่ามหาศาลเป็นประวัติการณ์ กระนั้น การ
ฟื ้ น ตั ว โดยเฉพาะการขนส่ ง และภาคบริ ก าร
สะดุดตัวเป็นระยะ ๆ จากการเผชิญการกลายพันธุ์
ของเชื้อไวรัส Covid-19 หลายครั้ง โดยเฉพาะ
สายพันธุ์อัลฟา (Alpha) ในช่วงไตรมาสที่ 2,
สายพันธุ์เดลตา (Delta) ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ
สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ในช่วงปลายปี
2564 ท� ำ ให้ มี ม าตรการจ� ำ กั ด กิ จ กรรมทาง

เศรษฐกิจหลายรอบ ส่งผลเชิงลบต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ และสถานการณ์ ก ารชะงั ก งั น ของ
อุปทาน (Supply disruption) ทั้งนี้ พัฒนาการ
ทีค่ อ่ นข้างรวดเร็วของวัคซีนและยารักษาเชือ้ ไวรัส
Covid-19 ท�ำให้สภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน
โดยรวมสามารถทรงตัวผ่านไปได้
ภาวะเงิ น เฟ้ อ ทยอยสู ง ขึ้ น ตั้ ง แต่ ช ่ ว ง
ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นมา เหตุหลักจากปัญหาการ
ชะงั ก งั น ของอุ ป ทาน (Supply disruption)
และหลั ง จากนั้ น ธนาคารกลางหลั ก หลายแห่ ง
รวมถึ ง ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ (Fed) ประเมิ น
ความเสี่ยงอัตราเงินเฟ้อต�่ำเกินไป เพราะปัญหา
การหดตั ว ของอุ ป ทานการผลิ ต (Negative
supply shocks) มี ค วามยื ด เยื้ อ มากกว่ า ที่
คาดการณ์ เหตุ จ ากการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ
ไวรั ส Covid-19 หลายระลอก ส่ ง ผลให้ การ
ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

กลับเข้าสู่ภาวะปกติของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการด�ำเนิน
นโยบายการเปิดเมืองเป็นไปอย่างติดขัด รวมถึงอัตราค่าจ้าง
ที่ ข ยายตั ว มากกว่ า ที่ ค วรจะเป็ น เนื่ อ งจากอุ ป ทานในตลาด
แรงงานขาดแคลน อี ก ทั้ ง หนุ น โดยผลกระทบด้ า นบวกของ
อุ ป สงค์ ค วามต้ อ งการสิน ค้าและบริก ารที่เพิ่ม ขึ้น (Positive
demand shocks) เหตุ ด ้ ว ยผลทวี คู ณ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ
จากการกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ โดยภาครั ฐ มากกว่ า ประมาณการ
สะท้อนจากการฟื้นตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ยืนระยะได้
อย่างแข็งแกร่ง
ส�ำหรับทางด้านการด�ำเนินนโยบายทางการเงินเพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ สภาวะเศรษฐกิ จ และอั ต ราเงิ น เฟ้ อ นั้ น ตั้ ง แต่
ช่วงแรกจนถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 ธนาคารกลางหลักทัง้ หลาย
ยังคงด�ำเนินการและแสดงท่าทีแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและการลงทุน อย่างไรก็ดี
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 หลังจากที่อัตราเงินเฟ้อ
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า มี แรงกดดั น มากกว่ า ที่ ป ระเมิ น ในเบื้ อ งต้ น
ดังทีก่ ล่าวมาก่อนหน้านี้ ธนาคารกลางหลัก ๆ เริม่ เปลีย่ นท่าทีและ
การด�ำเนินการ กล่าวคือ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เริ่มลด
อั ต ราการเข้ า ซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ เ พื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งในระบบ
(QE Taper) ในเดือนพฤศจิกายน ธนาคารกลางของสหราช
อาณาจักร (BoE) ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเป็น 0.25%
จาก 0.1% ในเดือนธันวาคม ในขณะทีธ่ นาคารกลางของแคนาดา
(BoC) หยุดการด�ำเนินการซื้อพันธบัตรรัฐบาล (QE) อย่างทัน
ท่วงทีในเดือนตุลาคม
นอกจากนี้ ความเสี่ยงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ
ลงทุนอืน่ ๆ ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ความเสีย่ งด้านกฎระเบียบและกฎหมาย
(Regulatory risk) ในสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงไตรมาสที่ 3
โดยที่ทางการจีนได้มีการปรับและออกกฎระเบียบที่เข้มงวดต่อ
บริษทั เทคโนโลยีขนาดใหญ่ในหลายภาคอุตสาหกรรม ทัง้ การเงิน
ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-commerce) การศึ ก ษา
เกมออนไลน์ เป็นต้น อีกทั้งธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่เริ่ม
แสดงท่ า ที เข้ ม งวดมากกว่ า ที่ ต ลาดประเมิ น และความเสี่ ย ง
ภูมริ ฐั ศาสตร์โลก เนือ่ งด้วยความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน
ที่เริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงเดือนสุดท้ายของปี 2564
ส�ำหรับปี 2565 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวประมาณ 4.4% (ประมาณการ
ในเดือนมกราคม 2565) ซึ่งลดลงจากคาดการณ์ก่อนหน้าที่
4.9% (ประมาณการในเดือนตุลาคม 2564) เนื่องจากแนวโน้ม
ของเศรษฐกิจโลกแย่ลงกว่าคาดการณ์กอ่ นหน้า เหตุจากสงคราม
ระหว่างรัสเซียกับยูเครน ซึ่งหมายถึงความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย
กับนาโต้เป็นหลัก ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านอุปทาน (Supply
shocks) ในสินค้าโภคภัณฑ์
ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

ภาวะเศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิ จ ไทยในปี 2564 ขยายตั ว เพี ย ง 1.6%
ล่ า ช้ า กว่ า เศรษฐกิ จ โลกและประเทศเพื่ อ นบ้ า นมากพอ
สมควร เนื่องจากเศรษฐกิจไทยขึ้นอยู่กับรายได้จากการ
ท่ อ งเที่ ย วโดยเฉพาะจากชาวต่ า งชาติ เ ป็ น ส� ำ คั ญ ซึ่ ง ยั ง
คงห่างไกลจากสภาวะปกติอย่างเห็นได้ชัด เหตุหลักจาก
การแพร่ เชื้ อ หลายระลอกของการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ
ไวรัส Covid-19 จากหลายสายพันธุ์ (Alpha, Delta, และ
Omicron ดังที่กล่าวไปก่อนหน้าใน “ภาวะเศรษฐกิจโลก”)
ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบเชิ ง ลบต่ อ การเปิ ด เมื อ งทั้ ง ภายในและ
ระหว่างประเทศอย่างมีนัยส�ำคัญ อย่างไรก็ดี การฉีดวัคซีน
มีความคืบหน้าขึ้นมากในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2564
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในประเทศลดลง
มี ก ารทยอยผ่ อ นคลายมาตรการปิ ด เมื อ ง (lockdown)
ตามล�ำดับ
อัตราเงินเฟ้อในปี 2564 ที่ 1.2% เข้ากรอบเป้าหมาย
1-3% แต่หลัก ๆ มาจากปัญหาการชะงักงันของอุปทาน
(Supply disruption) โดยที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคง
ค่อนข้างต�่ำ เนื่องด้วยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและก�ำลังซื้อ
ภาคครัวเรือนกลับมาได้เพียงบางส่วนเท่านั้น
ในส่วนของนโยบายการเงิน กบข. มองว่า ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังคงความผ่อนคลายต่อไปจนถึง
ปลายปีนี้เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ก่อนสิ้นปี 2565 เป็นไปได้ หากแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่
ในระดับสูงและ GDP เข้าใกล้ระดับก่อนหน้าการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส Covid-19 มากขึ้น
ส�ำหรับปี 2565 Bloomberg consensus (ณ
29 มี น าคม 2565) คาดการณ์ เ ศรษฐกิ จ ไทยขยายตั ว
ประมาณ 3.7% อัตราเงินเฟ้อที่ประมาณ 2.2% (เงินเฟ้อ
มี ค วามเสี่ ย งถู ก ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ) โดยที่ ก ารขยายตั ว ของ
เศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงด้านต�่ำมากขึ้นจากการที่อัตรา
เงินเฟ้อเป็นปัญหามากกว่าคาด ส่งผลเชิงลบต่อการส่งออก
สินค้าและการท่องเที่ยวจากชาวต่างประเทศ
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การด�ำเนินงานของกองทุนในปี 2564
ในการจัดสรรการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset
Allocation) ของ กบข. แบ่งประเภทสินทรัพย์ตามคุณลักษณะ
ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรับมือการถดถอย (Safety Assets)
กลุม่ กระจายความเสีย่ ง (Diversifier Assets) กลุม่ รับมือเงินเฟ้อ
(Inflation Sensitive Assets) และกลุ่มรองรับการขยายตัว
(Growth Assets) ให้สอดคล้องกับมุมมองของภาวะเศรษฐกิจ
และลักษณะผลตอบแทนและความเสี่ยงของสินทรัพย์ต่าง ๆ
โดยแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาวนั้น มีจุดประสงค์เพื่อให้
ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อในระยะยาว ซึง่ ล่าสุดในปี 2562
กบข. ได้ มี ก ารทบทวนแผนการจัด สรรการลงทุน ระยะยาว
โดยปรับสัดส่วนสินทรัพย์รองรับการขยายตัวลดลงบางส่วน
และเพิ่มสินทรัพย์ในกลุ่มกระจายความเสี่ยง สอดคล้องกับ
ความต้องการของสมาชิกที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากนัก
ส�ำหรับการจัดสรรการลงทุนในปี 2564 นั้น นับตั้งแต่
ต้นปี กบข. ให้นำ�้ หนักกับสินทรัพย์รองรับการขยายตัว (Growth
Assets) ตามทิศทางการขยายของเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเพิ่ม
สัดส่วนตราสารทุนตลาดพัฒนาแล้วโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มคุณค่า
และตามวัฏจักร ขณะที่เศรษฐกิจไทยซึ่งมีการฟื้นตัวช้ากว่า
ประเทศอืน่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากการชะลอการเปิดประเทศ
ส�ำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งรายได้ส�ำคัญ กบข. ได้ทยอย
ลดสัดส่วนตราสารทุนไทยลงเมือ่ เทียบกับปลายปี 2563 สัดส่วน
โดยรวมของตราสารทุนทัง้ กลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ว ตลาดเกิดใหม่
และตราสารทุนไทย ณ 30 มิถุนายน 2564 อยู่ที่ประมาณ
18% เทียบกับสัดส่วน ณ สิ้นปี 2563 ที่ 17% อย่างไรก็ดี
จากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว จากการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการ
การเงินและการคลังปริมาณมหาศาล หลังการแพร่ระบาด
อย่างรุนแรงของเชื้อไวรัส Covid-19 ในปี 2563 ซึ่งท�ำให้การ
คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อเพิม่ ขึน้ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
ภาครั ฐ โดยเฉพาะสหรั ฐ ฯ ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ในช่ ว ง
ไตรมาสแรกของปี 2564 กบข. จึงได้ลดการถือครองตราสารหนี้
ที่มีระยะเวลาครบก�ำหนดของตราสารหนี้ (Duration) ยาวโดย
รวม ทัง้ ผ่านการท�ำธุรกรรมป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
ขาขึ้นโดย short US Treasury Futures และทยอยลดสัดส่วน
ตราสารหนี้ภาครัฐไทยลงเหลือ 23.0% ณ 30 มิถุนายน 2564
เทียบกับ 27.2% ณ สิ้นปี 2563 นอกจากนี้ กบข. ได้เพิ่มการ
ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์เพือ่ รองรับการคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อที่
สูงขึ้น และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ผ่านการลงทุนในตราสาร
อนุพันธ์ใน น�้ำมัน และทองแดง และเพิ่มการลงทุนในกองทุน
สินค้าโภคภัณฑ์โดยรวม โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นไปถึงประมาณ
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2.50% ช่วงเดือนมิถุนายน 2564 จากการด�ำเนินการท�ำให้
ผลตอบแทนสะสมก่อนหักค่าใช้จ่ายของแผนหลักอยู่ที่ 3.68%
ณ 30 มิถุนายน 2564
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 เริ่มมีสัญญาณการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลกจากที่เร่งตัวก่อนหน้านี้ โดยมีความแตกต่าง
ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน โดยกลุ่มตลาด
เกิดใหม่เริ่มชะลอตัวชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะหลังการระบาด
ระลอกใหม่ของสายพันธุ์เดลต้า (Delta) ท�ำให้หลายประเทศ
มีมาตรการปิดเมือง กระทบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่
ประเทศไทย ทั้งจ�ำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสูงสุดในเดือน
สิงหาคม นอกจากนี้ เศรษฐกิจจีนเผชิญแรงกดดันในไตรมาส 3
จากวิ ก ฤตหนี้ ใ นภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ การชะลอตั ว ของ
ภาคการผลิตในช่วงต้นเดือนสิงหาคม จากมาตรการล็อกดาวน์
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และต้นทุน
การผลิตที่ปรับสูงขึ้น ตลอดจนความเสี่ยงจากมาตรการคุมเข้ม
ธุรกิจเอกชนจากทางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนกดดัน
ก�ำไรของบริษัทจดทะเบียนของจีนเอง กบข. จึงลดสัดส่วน
ตราสารทุ น ตลาดเกิ ด ใหม่ รวมทั้ ง เข้ า ท� ำ ธุ ร กรรมป้ อ งกั น
ความเสีย่ งตราสารทุนผ่านตลาดอนุพนั ธ์บางส่วน และลดสัดส่วน
การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะทองแดง ซึง่ ได้รบั ผลเชิง
ลบจากการชะลอตัวของจีนเป็นส�ำคัญ
ช่วงปลายปี 2564 ยังคงสัดส่วนตราสารทุนสูงกว่า
ตัวเทียบวัดระยะกลาง โดยสัดส่วนของตราสารทุนกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว ตลาดเกิดใหม่ และตราสารทุนไทยรวมกันอยู่ที่
ประมาณ 16% เที ย บกั บตั ว เที ย บวั ด ระยะกลางที่ 14.5%
จากการด�ำเนินการข้างต้น ท�ำให้ ณ 31 ธันวาคม 2564 แผนหลัก
ให้ผลตอบแทนสะสมทั้งปีก่อนหักค่าใช้จ่ายที่ 6.04%
ส�ำหรับช่วงต้นปี 2565 กบข. ทยอยลดสัดส่วนตราสารทุน
เพิ่มเติม จากการคาดการณ์การด�ำเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัว
มากขึ้นของประเทศกลุ่มพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ซึง่ ลดการเข้าซือ้ สินทรัพย์ทงั้ หมด (QE Taper) และเริม่ ขึน้
อัตราดอกเบีย้ นโยบายได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 ขณะที่
ความเสี่ยงจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ท�ำให้ตลาด
การเงินทัว่ โลกปรับตัวลดลงอย่างมาก รวมทัง้ ได้เพิม่ การลงทุนใน
กองทุน Absolute Return ซึง่ เน้นการบริหารให้ผลตอบแทนเป็น
บวกในทุก ๆ สภาวะตลาดผ่านความช�ำนาญของผูจ้ ดั การกองทุน
โดย กบข. มีการขยายการลงทุนไปยังกลยุทธ์ Multi Strategy
ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนของสินทรัพย์ปกติ (traditional
assets) ของ กบข. ต�ำ่ ซึง่ จะช่วยกระจายความเสีย่ งได้ดี นอกเหนือ
จากกลยุทธ์ Multi-Asset ที่ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน
ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

ส่วนการบริหารอัตราแลกเปลีย่ นนัน้ กบข. ให้ความส�ำคัญ
และติดตามเพือ่ บริหารจัดการค่าเงินอย่างใกล้ชดิ โดย ค่าเงินบาท
อ่อนค่าจาก 29.95 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ 31 ธันวาคม
2563 จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 ที่ 33.41 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ ซึ่ง กบข. ได้ทยอยปรับสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลีย่ น (Hedge Ratio) ตามการอ่อนค่าของค่าเงินบาท

จากปัจจัยการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งแต่ต้นปี และ
ความเสีย่ งจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส Covid-19 ระหว่างปี
ทั้งนี้ กบข. มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความผันผวนของ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ตา่ งประเทศ ทัง้ ทีเ่ กิดจาก
ความผันผวนของราคาสินทรัพย์และอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะ
พิจารณาควบคู่กันไป

สัดส่วนการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset Allocation: SAA),
สัดส่วนเป้าหมายปี 2564 และ สัดส่วนการลงทุนจริงของแผนหลัก ณ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย: ร้อยละ
Asset Role / Asset Class

เป้าหมายสัดส่วน เป้าหมายสัดส่วน สัดส่วนลงทุนจริง
ระยะยาว (SAA) การลงทุนปี 2564
สิ้นปี 2564

กลุ่มรับมือการถดถอย (Safety Assets)

38.10

33.35

30.43

ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
ตราสารหนี้ภาครัฐโลก
ตราสารหนี้ระยะสั้นไทยและตราสารตลาดเงิน

31.00
2.00
5.10

25.00
3.50
4.85

23.07
3.00
4.37

กลุ่มกระจายความเสี่ยง (Diversif iers Assets)

31.00

34.00

36.06

ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย
ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก
ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
Absolute Return Funds

24.00
3.00
2.00
2.00

24.00
6.00
1.00
3.00

25.62
5.99
0.90
3.56

กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ (Inflation Sensitive Assets)

12.70

14.20

12.95

5.00
0.00
4.20
3.50
0.00

4.50
1.00
4.50
4.20
0.00

4.29
0.94
4.03
3.68
0.00

18.20

18.45

20.56

5.00
6.00
3.00
1.00
3.20

4.00
7.50
3.00
1.00
2.95

4.13
8.82
3.05
1.51
3.05

100.00

100.00

100.00

อสังหาริมทรัพย์ไทย
สินค้าโภคภัณฑ์
อสังหาริมทรัพย์โลก
โครงสร้างพื้นฐาน
ตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ
กลุ่มรองรับการขยายตัว (Growth Assets)
ตราสารทุนไทย
ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว
ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่
Thai Private Equity
Global Private Equity
Grand Total
แหล่งข้อมูล: GPF Analysis
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กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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ผลการด�ำเนินงานด้านสมาชิกปี 2564
กบข. ยังคงมุง่ มัน่ และเดินหน้าพัฒนาการให้บริการสมาชิกอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายส�ำคัญ
ของแผนยุทธศาสตร์งานสมาชิกในระยะยาว (ปี 2564-2566) โดยในปี 2564 กบข. ได้มุ่งเน้นภารกิจที่ช่วย
ทวีค่าเงินออมของสมาชิกและเสริมสร้างความผูกพันระหว่างสมาชิก กับ กบข. โดยได้ด�ำเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์งานสมาชิกทั้งหมด 3 แผนงาน รวมถึงแผนงานสนับสนุนอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดผลการ
ด�ำเนินงานดังนี้

ยุทธศาสตรป 2565
M1: คู่แฝดดิจิทัล (Digital Twins)

แผนงานที่ 1

ในปี 2564 เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคู่แฝดดิจิทัล (Digital Twins) และโปรแกรมประมาณการ (Simulation
Programs) ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นแบบจ�ำลองการบริหารเงินที่เสมือนจริงซึ่งจะช่วยให้สมาชิกมีข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนได้
อย่างเหมาะสม ด้วยการใช้คู่แฝด ก. (My Wish) และ คู่แฝด ข. (My DA หรือ My Defined Ambition) เพื่อเปรียบเทียบ
1) แผนการลงทุนและสัดส่วนเงินออมที่สนใจ 2) แผนการลงทุนและสัดส่วนเงินออมปัจจุบัน และ 3) แผนการลงทุนและ
สัดส่วนเงินออมที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของสมาชิก โดย กบข. ได้ศึกษาวิธีการสร้างแบบจ�ำลองและก�ำหนดตัวแปร
ของแบบจ�ำลองภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ จนสามารถพัฒนา Simulation Model รวมถึงออกแบบหน้าจอการแสดงผล
ของโปรแกรมควบคู่ไปกับขั้นตอนการเข้าใช้งาน (User Journey) ผ่านการท�ำวิจัยสอบถามความเห็นสมาชิกที่มีต่อโมเดล
ต้นแบบ (Prototype) เพื่อน�ำผลวิเคราะห์มาพัฒนาแผนงานนี้ให้ตอบโจทย์การใช้งานของสมาชิก และพัฒนาปรับปรุง
Digital Twins ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งในปี 2565 แผนงานนี้ยังคงด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน
Digital Twins ให้มีความเสถียร ง่ายต่อการใช้งาน และพร้อมเปิดให้บริการแก่สมาชิกอย่างเป็นทางการต่อไป

นสมาช�ก เปาหมาย “ทว�คาเง�นออม ผูกพัน
M1: Digital Twins

แผนงาน 1 M1: คูแฝดดิจ�ทัล (Digital Twins)
เปาหมาย : ทว�คาเง�นออม ผูกพัน กบข.

คูแฝด ก

M3

Data Integrated CRM & Loyalty

ประเภทของระบบบำนาญ

คูแฝด ข

VS

HEAD

VS

DC

HEART
HANDS

M2

Revise Law

ออมเพ��ม
เลือกแผน

MY WISH
M1

Digital Twin

12%

A. แผนตราสารทุนไทย
เสือ “ระยะยาวตองมากกวาทุกคน”

5%

B. แผนผสมหุนทว�

ออมตอ

แผนหลัก

สมาช�ก 95%

2%

C. แผนตลาดเง�น

เง�น กบข.

(DA = Defined Ambition)

3%

กระตาย “ดอกผลชนะสหกรณ”

Defined Contribution Defined Benefits

MY DA

เง�นสะสม
ตามกฎหมาย

DB
บำนาญรัฐ

DA

X ป
60 ป

Defined Ambition
ความมั�งคั�งพ�งประสงค

80 ป

เตา “เง�นตนอยูครบ ดอกผลไมตอง”

ตัวแปรบร�หารเง�นออมของสมาช�กใน กบข.

1
1
2
3
4
5
6
7

2
แผนสมดุลตามอายุ
แผนตราสารทุนไทย
แผนผสมหุนทว� (หุน 35)
แผนตราสารหนี้
แผนตลาดเง�น
แผนหลัก
แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพย ไทย

8
9
10

แผนตราสารทุนตางประเทศ
แผนหุน 65
แผนทองคำ

ประเภทเง�นสำหรับเลือกแผน
1. เง�นสะสม 3%

2. เง�นสมทบ 3%

4. เง�นประเดิม

5. เง�นชดเชย 2%

3
1%

2%

3%

4%

13% 14% 15% 16%

5%

6%

7%

8%

17% 18% 19% 20%

9% 10% 11% 12%

21% 22% 23% 24%

สัดสวนออมเพ��มปจจุบัน

เง�นเปลี่ยนแผนลงทุนได
หลังแกกฎหมาย

25% 26% 27%
สัดสวนออมเพ��มหลังแกกฎหมาย

3. เง�นออมเพ��ม 1-12%
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รายงานประจำ�ปี 2564

M2: GPF Laws

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

1

2

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

แผนสมดุลตามอายุ
แผนตราสารทุนไทย
แผนผสมหุนทว� (หุน 35)
แผนตราสารหนี้
แผนตลาดเง�น
แผนหลัก
แผนกองทุนอสังหาร�มทรัพยไทย

3

ประเภทเง�นสำหรับเลือกแผน

แผนตราสารทุนตางประเทศ
แผนหุน 65
แผนทองคำ

1. เง�นสะสม 3%

4. เง�นประเดิม

2. เง�นสมทบ 3%

1%

2%

3%

4%

13% 14% 15% 16%

5%

6%

7%

8%

17% 18% 19% 20%

9% 10% 11% 12%

21% 22% 23% 24%

5. เง�นชดเชย 2%

สัดสวนออมเพ��มปจจุบัน

25% 26% 27%
สัดสวนออมเพ��มหลังแกกฎหมาย

เง�นเปลี่ยนแผนลงทุนได
หลังแกกฎหมาย

3. เง�นออมเพ��ม 1-12%

M2 : แก้กฎหมาย กบข. (GPF Law)

แผนงานที่ 2

M2: GPF Laws

แผนงาน 2 M2: ผลักดันแกไขราง พ.ร.บ. กบข. ใหมีผลบังคับใช
เปาหมาย : ทว�คาเง�นออม ผูกพัน กบข.
M3

กบข. และ ก.คลังรวมกันจัดทำเอกสาร
และยื่นเร�่อง

Data Integrated CRM & Loyalty
HEAD
HEART

2559

HANDS
ออมเพ��ม

M2

M1

Digital Twin

เลือกแผน

Revise Law

2560

คณะทำงานพ�จารณา
แนวทางแกกฎหมาย

ออมตอ

2561

สมาช�ก กบข. เสียโอกาสบร�หารและทว�คาเง�นออม
2562

2563

?

2564

คณะรัฐมนตร�มีมติเห็นชอบทุกประเด็น
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เห็นดวย 8 ประเด็น เห็นแยง 2 ประเด็น

เปาหมาย : ทว�คาเง�นออม ผูกพัน กบข.

2

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

ประเภทเง�นสำหรับเลือกแผน

1. เง�นสะสม 3%

4. เง�นประเดิม

2. เง�นสมทบ 3%

5. เง�นชดเชย 2%

9% 10% 11% 12%
สัดสวนออมเพ��มปจจุบัน

13% 14% 15% 16%
17% 18% 19% 20%
21% 22% 23% 24%

เง�นเปลี่ยนแผนลงทุนได
หลังแกกฎหมาย

3. เง�นออมเพ��ม 1-12%

4

3
สมาช�กเขาใหมหากไมเลือกแผน
สินทรัพยเสี่ยงสูง
สินทรัพยเสี่ยงตํ่า

สัดสวน
สินทรัพยเสีย่ ง

1

อายุ

โอนเง�นจาก
กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ
ให กบข. บร�หารได

6

ขยายขอบเขตการบร�หาร
เง�นสำรองและเง�นกองกลาง

5

แผนสมดุลตามอายุ
บร�หารภายใตหลักการที่ดี
“อายุนอยเสี่ยงมาก อายุมากเสี่ยงนอย”

25% 26% 27%
สัดสวนออมเพ��มหลังแกกฎหมาย

M3: GPF Research House

กบข. เดินหน้าผลักดันการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. ... ให้มีผลบังคับใช้มา
อย่างต่อเนือ่ ง จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา ก่อนยืน่ เสนอ
ประเด็นแก้ไขกฎหมายต่อคณะกรรมการ กบข. จนสามารถผลักดันร่างกฎหมายเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของ
แผนงาน 3 M3: แผนงานสรางความสัมพันธและความภักดีดวยขอมูล (Data Integrated CRM & Loyalty)
คณะรั
ฐมนตรี
ทนราษฎร ได้ในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
GPFและสภาผู
Research้แHouse
เปาหมาย : ทว�คาเง�นออม ผูกพัน กบข.

หรับการแก้
ประเด็ส�นำในการทำว�
จัย ไขกฎหมายในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสทวีค่าเงินออมของสมาชิกให้มีความพอเพียงในวัยเกษียณ

โดยมีทั้งหมด 6 ประเด็น ดังนี้
1. สมาชิกสามารถออมเพิ่มกับ กบข. ได้สูงสุด 27% ของเงินเดือน
2. สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนส�ำหรับเงินประเดิม (ถ้ามี) และเงินชดเชยจากรัฐได้
ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีตอการลงทุน
1 ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีตอการวางแผนการออมเพ�่อการเกษ�ยณ
3 ความเขาใจตอภารกิจ กบข.
Planning
(Investment Literacy) น จะลงทุนอยู่ในแผนสมดุ
(GPF Literacy) ลตามอายุ
3.(Retirement
สมาชิ
กทีLiteracy)
่บรรจุใหม่และไม่ได้เลือ2กแผนการลงทุ
4. สมาชิกสามารถโอนเงิ
นจากกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพมาให้ กบข. บริหารต่อได้
ประเภทของการทำว�
จัย
5. ผู้ที่ออมต่อสามารถเลือกแผนการลงทุนได้
?
6. กบข. สามารถขยายขอบเขตการบริหารเงินส�ำรองและเงินกองกลางได้
ทัศนคติและพฤติกรรม ทัศนคติและพฤติกรรม
การใชและชำระบัตรเครดิต
การทองเที่ยว

ทัศนคติและพฤติกรรม
การออมเพ�่อการเกษ�ยณ

ทัศคติและความเขาใจ
เร�่องการลงทุน

hip

ความเขาใจตอเง�นเฟอ ความคาดหวังและผลตอบแทน
และมูลคาเง�นแทจร�ง
เปร�ยบเทียบ ระหวาง
กบข. ธนาคาร และสหกรณ

ทัศนคติและปจจัยสงเสร�ม/ ทัศนคติและปจจัยสงเสร�ม/ ทัศนคติและปจจัยสงเสร�ม/ ทัศนคติและความเขาใจตอบทบาท
อุปสรรคตอการออมเพ��ม อุปสรรคตอการเลือกแผนลงทุน อุปสรรคตอการออมตอ
และภารกิจ ของ กบข.
เปร�ยบเทียบกับ กรมบัญช�กลาง

Re

2020

ทัศนคติและพฤติกรรม
การกูซ�้อที่อยูอาศัย

tion
s

Rela

hip
ons

Life Insurance

lati

?่ในขั้นตอนการพิCause
25กบข. ได้
26 ด� ำ เนิ น27การเตรี ย ม
Effect
ทั้งนี้ ในระหว่างที่ร่างกฎหมายอยู
จารณาตามกระบวนการ
ความพร้General
อมของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความพร้อมของกระบวนการปฏิ
บัติงาน อาทิLongitudinal
การก�Research
ำหนดแบบฟอร์มใหม่
Research to support partners
1
2 Relationship Research
3 Cause & Effect Research
4
more insights
การจัดท�andำกฎหมายล�
ำดับรอง ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ออมเพิ่ม หลักเกณฑ์เปลี่ยนแผน และหลักเกณฑ์โอนย้ายเงิน
่สามารถใชขอมูลจาก GPF Research House
จากกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพแผนงานที
การประสานงานกั
บหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายนอก อาทิ กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง และ
1. แผนสื่อสารเพื่อกระตุนใหเกิดทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับ กบข. และการลงทุน และ พฤติกรรมการออมและการใชเงินมุงสู “อิสรภาพทางการเงิน”
2. แผนงานที่ปรึกษาทางการเงิน อบรม สัมมนา ใหความรูเรื่อง “การวางแผนการออมเพื่อการเกษียณ” “ความรูเรื่องการลงทุนและบริการตางๆ ของ กบข.”
กองการเจ้าหน้าที่ เป็นต้น3.4.รวมถึ
อมด้านงานสือ่ สารและบริการสมาชิก ไม่วา่ จะเป็น การจัดกิจกรรม
แผนงานจัดง
สวัการเตรี
สดิการรวมกับพันย
ธมิตมความพร้
รธุรกิจ
แผนงาน CRM “สมาชิกที่มีสวนรวมในงานวิจัยจะไดรับ GPF Coins หรือ GPF Points” เพื่อใชรับสิทธิประโยชนพิเศษจากพันธมิตรธุรกิจ
อบรมบรรยายออนไลน์ การให้คำ� ปรึกษาโดยศูนย์ให้คำ� ปรึกษาทางการเงิน การจัดท�ำแผนสือ่ สารแบบครบวงจร การจัดท�ำ
เนือ้ หาเผยแพร่เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการลงทุนและการออมเพือ่ วัยเกษียณอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการจัดท�ำ
สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านทุกช่องทางสื่อสารของ กบข. เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบถึงความคืบหน้าของการแก้ไข
กฎหมาย และประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้
ว�จัยทัศนคติและพฤติกรรมสมาช�กตอแบรนด สินคา
บร�การ ฯลฯ (GPF Most Admired XXX)

Relationship

M4: Leave No (Member) Behind

ลักษณะกลุมสมาช�ก กบข.

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564
ผลการดำ�เนิ

กองทุนบำ�เหน็
บำ�เหน็จบำ�นาญข้
บำ�นาญข้าราชการ
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แผนงานที่ 3

M3 : GPF Research House สร้างความสัมพันธ์
และความภักดีด้วยข้อมูล
(Data Integrated CRM & Loyalty)

กบข. ได้จดั ตัง้ GPF Research House เพือ่ พัฒนาระบบวิจยั ออนไลน์ กบข. และเสริมสร้างความภักดีดว้ ยข้อมูล
(Data Integrated CRM & Loyalty) ผ่านกลไกการสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกในแง่มมุ ต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพือ่
กระชับความสัมพันธ์กบั พันธมิตรสวัสดิการ ศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นสมาชิก กบข. ในประเด็นเฉพาะกิจและประเด็น
ต่อเนื่องเพื่อศึกษาพัฒนาการทางความคิดของสมาชิก และเพื่อสร้างสมรรถนะให้ กบข. เป็นองค์กรที่มีองค์ความรู้ใน
ทุกมิติที่เกี่ยวกับข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยให้มีความยั่งยืนอันเป็นหัวใจ
ส�ำคัญในการขับเคลือ่ นองค์กร เพือ่ เป็นกลไกในการก�ำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และพัฒนาการท�ำงานของ กบข. ให้ตรง
ความต้องการของสมาชิก และสามารถขยายไปสูง่ านด้านอืน่ ๆ ด้วยการด�ำเนินงานวิจยั อย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยในปี 2564 กบข. ได้พัฒนาแผนงานนี้ใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่
1) การพัฒนาระบบการวิจัยเชิงปริมาณทาง Online (Research Platform) เชื่อมต่อระบบที่จำ� เป็นต่อการท�ำ
วิจยั ท�ำให้ขอ้ มูลเชือ่ มโยงกันและให้งา่ ยต่อการใช้งาน พร้อมจัดให้มรี ะบบแบบสอบถาม Online ทีส่ ามารถเชือ่ มต่อข้อมูล
ลงฐานข้อมูลงานวิจยั ได้ รวมถึงวางแผนพัฒนาระบบแบบสอบถาม Online ขึน้ ใช้งานใน กบข. เพือ่ ให้สามารถบูรณาการ
ข้อมูลสมาชิกกับฐานข้อมูลหลักได้ นอกจากนี้ ได้เชือ่ มข้อมูลกับฐานข้อมูลเพือ่ แสดงรายงาน Demographic ผ่านโปรแกรม
Power BI สร้างเป็น Dashboard ในการแสดงผลเพื่อให้ง่ายต่อการใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และการดึงข้อมูลเพื่อใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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รายงานประจำ�ปี 2564

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

2) ออกแบบการวิจัยสมาชิก เพื่อด�ำเนินงานวิจัยอย่างมีระบบ ด้วยการบริหารฐานข้อมูลสมาชิกและจัดเก็บอย่างเป็น
ระเบียบ และใช้ข้อมูลสมาชิกเพื่อการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการด�ำเนินการวิจัยรวมทั้งหมด 13 งานวิจัย ได้แก่
การวางแผนการออมเพื่อการเกษียณ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกู้เงิน กบข.

เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกที่มีต่อการ
วางแผนการออมเพื่อการเกษียณ น�ำมาใช้ในการ
พัฒนาบริการของ กบข. และวางแผน
การด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริมการออม
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 46,033 ราย

เพื่อเป็นข้อมูลก�ำหนดแนวทางและนโยบายการกู้เงิน กบข.
และประเมินผลกระทบจากเงินไหลออก
กรณีการให้กู้แก่สมาชิก
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 17,375 ราย

GPF Most Admired Brands

เหตุผลของการตัดสินใจออมเพิ่ม

การขอรับเงินคืนและบริการออมต่อกับ กบข.

ความไว้วางใจที่สมาชิกมีต่อ กบข.

เพื่อศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ ความพึงพอใจ
และความชื่นชอบของสมาชิก กบข.
ที่มีต่อแบรนด์สินค้าและบริการในมุมมองต่าง ๆ
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 6,759 ราย

เพื่อให้ทราบถึงแรงจูงใจของสมาชิกที่ออมเพิ่ม และน�ำผลลัพธ์
ที่ได้มาจัดท�ำกิจกรรมและสื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน
เพื่อส่งเสริมการออมให้กับสมาชิก
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 17,348 ราย

เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่สมาชิกพ้นสภาพไม่ใช้บริการออมต่อ
กับ กบข. และทราบแนวทางบริหารเงินหลังเกษียณ
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 116 ราย

เพื่อเป็นข้อมูลใช้ในการพิจารณาจัดท�ำแผนงานต่าง ๆ
เพื่อให้สมาชิก กบข. มีความไว้วางใจต่อ กบข. มากยิ่งขึ้น
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 2,984 ราย

ความพึงพอใจต่อบริการของ กบข.

การพัฒนา GPF Marketplace Application

เพื่อทราบความพึงพอใจของสมาชิก
และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงบริการ
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 2,441 ราย

เพื่อให้ทราบถึงความต้องการในการขายสินค้าของสมาชิก และ
พิจารณาก�ำหนดแนวทางให้ GPF Marketplace App.
เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์หรือจ�ำหน่ายสินค้า
และการบริการต่าง ๆ ของสมาชิก
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 1,442 ราย

ความสนใจคอร์สออนไลน์เสริมทักษะ

ความสนใจส่วนลดเครื่องใช้ไฟฟ้า

ชื่อแผนทางเลือกการลงทุน กบข.

ความเข้าใจในวิธีแสดงระดับความเสี่ยง

เพื่อให้ทราบถึงความสนใจคอร์สออนไลน์เสริมทักษะของ
สมาชิกเพื่อจัดหาสวัสดิการให้ตรงความต้องการของสมาชิก
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 3,306 ราย

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการตั้งชื่อแผนทางเลือก
การลงทุนให้เหมาะสม และเข้าใจง่าย
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 8,251 ราย

เพื่อทราบถึงความสนใจส่วนลดเครื่องใช้ไฟฟ้า และจัดหา
สวัสดิการให้ตรงตามความต้องการของสมาชิก
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 5,666 ราย

เพื่อทราบความเข้าใจของสมาชิก และเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงวิธีการแสดงระดับความเสี่ยง
ที่ง่ายต่อความเข้าใจสมาชิก
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 895 ราย

ระดับทักษะทางการเงินของสมาชิก กบข.

เพื่อทราบระดับทักษะทางการเงินของสมาชิก และน�ำข้อมูล
มาประกอบการพิจารณาแนวทางการสื่อสารและการส่งเสริม
ทักษะทางการเงินให้กับสมาชิก
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 8,998 ราย

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

063

GPF Research House : ภาพการท�ำวิจัยเชิงคุณภาพ (focus groups)
เรื่อง “ชื่อแผนทางเลือกการลงทุน” เพื่อน�ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ตั้งชื่อแผนการลงทุนให้เหมาะสม และเข้าใจง่าย
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3) การพัฒนาบริการ GPF Point หนึ่งในเครื่องมือที่ช่วย
เสริมสร้างความผูกพันระหว่างสมาชิก กับ กบข. โดยได้เปิดตัวบริการ
GPF Point สะสมคะแนน แลกของรางวัล (Soft Launch) เมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทาง LINE ผู้แทนสมาชิก กบข.
ซึ่งมีผู้แทนสมาชิก กบข. ปี 2564 เข้าใช้บริการนี้อย่างต่อเนื่อง โดย
กบข. ได้น�ำผลที่ได้จากการ Soft Launch นี้ไปปรับปรุงคุณภาพ
การด�ำเนินงานเพื่อเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบกับสมาชิก กบข.
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม กบข. ในปี 2565 ต่อไป

นอกจากแผนยุทธศาสตร์ขา้ งต้นแล้ว กบข. ยังมีภารกิจทีม่ งุ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานตามเป้าหมาย “ทวีคา่ เงินออมสมาชิก
สร้างความผูกพันกับ กบข.” ไม่ว่าจะเป็น การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยการออกแบบ
เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสมาชิกในแต่ละกลุ่ม โครงการทวีค่าเงินออมให้กับสมาชิก กบข. สังกัด สพฐ. และการ
จัดท�ำเนื้อหาและพัฒนาระบบเรียนรู้ Self e-Learning เพื่อให้สมาชิกสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองผ่าน LINE กบข. My
GPF Application และ My GPF Website รวมถึงการจัดท�ำสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2564 ส่งผลให้สมาชิกตัดสินใจใช้บริการของ กบข. เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2564 สมาชิกใช้บริการออมเพิ่ม
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็น 70% ทั้งสิ้นกว่า 181,000 ราย และมีจ�ำนวนสมาชิกเลือกแผนการลงทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 73%
รวมกว่า 138,000 ราย

ออมเพิ่ม

70%
เลือกแผน
การลงทุน

หลักสูตรออนไลน์ (Self e-Learning)

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

73%

เพิ่มขึ้นจากปี 2563
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กล่าวได้วา่ การพัฒนาดิจทิ ลั แพลตฟอร์มของ กบข. คือการช่วยเพิม่ ทางเลือกให้สมาชิกได้มชี อ่ งทางรับบริการทีห่ ลาก
หลายมากขึน้ ตามไลฟ์สไตล์ของตนเอง ส่งผลให้จำ� นวนผูต้ ดิ ตาม GPF Community เติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง สะท้อนได้จาก
จ�ำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าใช้บริการ กบข. ในปี 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์สูงถึง 790,388 ราย หรือคิดเป็น 68.2%
จากจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด 1,158,825 คน

อี ก หนึ่ ง ภารกิ จ ส� ำ คั ญ ด้ า นสมาชิ ก คื อ การจั ด
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก ซึ่งเป็นหนึ่งใน
วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้ง กบข. ที่ด�ำเนินการภายใต้
แนวคิด “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างความสุข” โดยในปี
2564 กบข. ได้มีการจัดหาสวัสดิการและสิทธิพิเศษต่าง ๆ
ให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถ
ประหยั ด ค่ าใช้จ่ายที่จ�ำเป็น ในการด�ำรงชีวิต ประจ�ำวั น
และมีเงินเหลือเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณได้มากขึ้น ซึ่ง
นอกเหนือจากสวัสดิการเพื่อลดค่าใช้จ่าย กบข. ยังได้จัด
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สวัสดิการเพือ่ ส่งเสริมรายได้ให้กบั สมาชิก โดยจัดโครงการ
กบข. บอกต่อร้านเด็ด ประชาสัมพันธ์ร้านค้าสมาชิกผ่าน
ช่องทาง GPF Community ในช่วงมาตรการล็อกดาวน์ และ
จัดท�ำคลิปสอนการขายสินค้าออนไลน์ ผ่าน Facebook
และ LINE กบข. เพื่อให้สมาชิกมีช่องทางการขายสินค้า
เพิม่ เติม อีกทัง้ ช่วยพัฒนาทักษะในการขายสินค้าออนไลน์
ให้กับสมาชิกเพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในช่วง
ของสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564
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การส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิก กบข.
ปี 2564
2,441

การส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของ กบข. มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ส� ำ รวจความคิ ด เห็ น ของสมาชิ ก กบข. เพื่ อ น� ำ ผลการส� ำ รวจมาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการปฏิบัติงาน และเป็นตัวชี้วัดผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามแผนงาน
กบข. โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตอบแบบส�ำรวจออนไลน์ผ่าน SMS จากประชากรเป้าหมาย
คือ ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) โดยครอบคลุม
ทุกช่วงอายุและทุกภูมิภาค ด�ำเนินการส�ำรวจช่วงวันที่ 13 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มีจ�ำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 2,441 คน ซึ่งผลการส�ำรวจสามารถสรุปได้ดังนี้
ความพึ ง พอใจของสมาชิ ก ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของกองทุ น บ� ำ เหน็ จ บ� ำ นาญ
ข้าราชการ (กบข.) โดยภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดค�ำนวณ
ค่าเฉลี่ยเป็นค่าร้อยละ (Percentage) เท่ากับ 87.35 ส�ำหรับความพึงพอใจต่อการให้
บริการของกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

กลุ่มตัวอย่าง

7
5
ภูมิภาค ช่วงอายุ
คะแนนความพึงพอใจ
ของสมาชิกต่อการ
ให้บริการของ กบข.
ในภาพรวม ปี 2564

87.35%

1. ความพึงพอใจต่อบริการด้านบริการดิจิทัล

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อบริการ
ด้านบริการดิจิทัล เท่ากับร้อยละ 89.55 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจบริการในด้าน
บริการดิจิทัล มากที่สุด 3 ล�ำดับแรก ดังนี้
1.1 กบข. มีช่องทางบริการดิจิทัลที่หลากหลาย เช่น LINE กบข. / แอป กบข. / My GPF
Website ในการให้ข้อมูลและบริการ เท่ากับร้อยละ 90.78
1.2 บริการดิจิทัลช่วยให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลและบริการ กบข. ได้สะดวกเท่ากับร้อยละ
89.86
1.3 กบข. มี โ ปรแกรม “แผนเกษี ย ณของฉั น ” ช่ ว ยค� ำ นวณความเพี ย งพอของเงิ น
ในวัยเกษียณให้สมาชิกแบบรายบุคคล เท่ากับร้อยละ 89.75

2. ความพึงพอใจด้านการสื่อสาร ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการสื่อสารเท่ากับ

ร้อยละ 89.13 โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจด้านการสือ่ สาร มากทีส่ ดุ 3 ล�ำดับแรก ดังนี้
2.1 กบข. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เท่ากับร้อยละ 90.21
2.2 สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร กบข. ได้ง่ายตามช่องทางที่สะดวก เท่ากับ
ร้อยละ 89.89
2.3 กบข. มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารการออมการลงทุน แผนการลงทุน สิทธิพิเศษต่าง ๆ
และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง เท่ากับร้อยละ 89.33
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3. ความพึงพอใจต่อบริการด้านการลงทุน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อบริการ
ด้านการลงทุน เท่ากับร้อยละ 87.95 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจบริการในด้าน
การลงทุนมากที่สุด 3 ล�ำดับแรก ดังนี้
3.1 สมาชิกสามารถแจ้งเพิ่ม-ลด การออมเพิ่มได้ไม่จ�ำกัดครั้ง เท่ากับร้อยละ 88.89
3.2 กบข. มีชอ่ งทางให้สมาชิกแจ้ง “ออมเพิม่ ” ได้หลากหลายช่องทาง เท่ากับร้อยละ 88.81
3.3 สมาชิกสามารถแจ้งเพิ่ม-ลด การออมเพิ่มผ่าน กบข. ได้ เพื่อช่วยประสานงาน
กับหน่วยงานต้นสังกัดให้ด�ำเนินการ เท่ากับร้อยละ 88.61

4. ความพึงพอใจต่อบริการด้านการให้ค�ำแนะน�ำและส่งเสริมความรู้
การวางแผนการเงิน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อบริการด้านการให้ค�ำแนะน�ำและส่ง

เสริมความรู้การวางแผนการเงิน เท่ากับร้อยละ 85.94 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ
พึ ง พอใจบริ ก ารในด้ า นการให้ ค� ำ แนะน� ำ และส่ ง เสริ ม ความรู ้ ก ารวางแผนการเงิ น มากที่ สุ ด
3 ล�ำดับแรก ดังนี้
4.1 กบข. จัดท�ำเอกสารให้สมาชิกได้ทราบ “ประมาณการยอดเงิน กบข. ที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อเกษียณแบบรายบุคคล” แนบไปพร้อมใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจ�ำปี เท่ากับร้อยละ 87.57
4.2 กบข. มีการจัดกิจกรรมให้ข้อมูลความรู้การวางแผนลงทุนและสิทธิประโยชน์สมาชิก
ทั้งที่หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกและหลักสูตรออนไลน์ เท่ากับร้อยละ 86.25
4.3 มีช ่องทางหลากหลายให้ ส มาชิ ก เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ความรู ้ ก ารเงิ น การลงทุ น เท่ า กับ
ร้อยละ 86.23

5. ความพึงพอใจต่อบริการด้านการจัดสวัสดิการสิทธิพิเศษ ค่าเฉลี่ย

ความพึ ง พอใจต่ อ บริ ก ารด้ า นการจั ด สวั ส ดิ ก ารสิ ท ธิ พิ เ ศษ เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 84.17 โดย
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจบริ ก ารในด้ า นการจั ด สวั ส ดิ ก ารสิ ท ธิ พิ เ ศษ มากที่ สุ ด
3 ล�ำดับแรก ดังนี้
5.1 กบข. จัดสวัสดิการสิทธิพิเศษให้เลือกใช้ได้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วไทย เท่ากับ
ร้อยละ 85.01
5.2 เมื่อพ้นสมาชิกภาพแล้ว ยังสามารถใช้สวัสดิการสิทธิพิเศษได้ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
เท่ากับร้อยละ 84.75
5.3 มีสวัสดิการสิทธิพิเศษให้เลือกหลากหลายประเภท เท่ากับร้อยละ 84.58

คะแนนความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของ กบข. ปี 2564
ด้านการสื่อสาร

89.13

ด้านบริการดิจิทัล

89.55
84.17

ด้านการจัดสวัสดิการสิทธิพิเศษ
ด้านการให้ค�ำแนะน�ำ
และส่งเสริมความรู้การวางแผนการเงิน
ด้านบริการเกี่ยวกับการลงทุน

85.94
87.95
83

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

84

85

86

87

88

89

90
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งบการเงินอย่างย่อปี 2564
ฐานะการเงิน
											
งบการเงินรวม

ปี 2564

ปี 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน

1,121,643

1,024,817

ผลต่าง
(ร้อยละ)
9.45

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5,002

4,120

21.41

ลูกหนี้จากการดำ�เนินงาน

3,029

2,875

5.36

1,109,774

1,012,190

9.64

436

5,036

(91.34)

3,402

596

470.81

13,957

14,036

(0.56)

13,450

13,455

(0.04)

507

581

(12.74)

1,135,600

1,038,853

9.31

3,207

1,601

100.31

153

173

(11.56)

2,187

750

191.60

867

678

27.88

319

313

1.92

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

319

313

1.92

รวมหนี้สิน

3,526

1,914

84.22

1,132,074

1,036,939

9.17

ส่วนสมาชิก

442,831

415,546

6.57

ส่วนสำ�รอง

682,635

615,989

10.82

6,608

5,404

22.28

รวมเงินกองทุน

1,132,074

1,036,939

9.17

รวมหนี้สินและเงินกองทุน

1,135,600

1,038,853

9.31

เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์อนุพันธ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
หนี้สินอนุพันธ์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกองทุน

อื่น ๆ
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนปี 2564				
								

หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนต้นปี

1,036,939

เงินรับสมาชิกและอื่น ๆ

38,719

เงินรับจากกระทรวงการคลังที่เรียกว่า เงินส�ำรอง

48,673

ผลประโยชน์สุทธิส�ำหรับปี 2564

44,013

เงินจ่ายคืนสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ

(35,750)

เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง

(520)

เงินกองทุนปลายปี

1,132,074

ผลการด�ำเนินงานรวม
หน่วย : ล้านบาท

24,671

23,844

ผลต่าง
(ร้อยละ)
3.47

1,127

1,178

(4.33)

25,798

25,022

3.10

1,215

1,221

(0.49)

211

237

(10.97)

ค่าใช้จ่ายรวม

1,426

1,458

(2.19)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

24,372

23,564

3.43

(79)

(88)

(10.23)

2,642

2,213

19.39

13,944

2,000

597.20

3,134

7,941

(60.53)

รวมรายได้จากการลงทุนสุทธิ

19,641

12,066

62.78

ผลประโยชน์เบ็ดเสร็จรวม

44,013

35,630

23.53

งบการเงินรวม
รายได้เงินปันผล ดอกเบี้ยรับและอื่น ๆ
รายได้ค่าเช่าและบริการจากอสังหาริมทรัพย์
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและสำ�นักงาน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
กำ�ไรสุทธิจากการจำ�หน่ายเงินลงทุน
กำ�ไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน

ปี 2564

ปี 2563

											
ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564
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รายงานทางการเงินปี 2564 โดยย่อของบริษัทย่อย
บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด 				
ฐานะการเงิน

ผลต่าง
จำ�นวนเงิน ร้อยละ

2564

2563

ผลการดำ�เนินงาน

สินทรัพย์

63

63

-

-

หนี้สิน

19

21

(2)

(9.52)

รวมสินทรัพย์สุทธิ

44

42

2

4.76

หน่วย : ล้านบาท
ผลต่าง
จำ�นวนเงิน ร้อยละ

2564

2563

รายได้

34

32

2

6.25

ค่าใช้จ่าย

31

33

(2)

(6.06)

3

(1)

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

4 400.00

บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด 		
ฐานะการเงิน

ผลต่าง
จำ�นวนเงิน ร้อยละ

2564

2563

สินทรัพย์

17

15

2

13.33

หนี้สิน

10

8

2

25.00

7

7

-

-

รวมสินทรัพย์สุทธิ

ผลการดำ�เนินงาน

หน่วย : ล้านบาท
ผลต่าง
จำ�นวนเงิน ร้อยละ

2564

2563

รายได้

17

15

2

13.33

ค่าใช้จ่าย

17

16

1

6.25

-

(1)

1 100.00

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1					
ฐานะการเงิน

สินทรัพย์
หนี้สิน
รวมสินทรัพย์สุทธิ
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2564

2563

3,144 3,524

ผลต่าง
จำ�นวนเงิน ร้อยละ

ผลการดำ�เนินงาน

(380)

(10.78)

292

-

-

2,852 3,232

(380)

(11.76)

292

หน่วย : ล้านบาท
ผลต่าง
จำ�นวนเงิน ร้อยละ

2564

2563

84

884

(800)

(90.50)

103

106

(3)

(2.83)

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ (19)

778

รายได้
ค่าใช้จ่าย

(797) (102.44)

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

ค�ำอธิบายและการวิิเคราะห์ฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับงบการเงินปี 2564
กบข. ได้นำ� แนวทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี าใช้ในการจัดท�ำค�ำอธิบาย
เพิ่มเติมและวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของ กบข. และบริษัทย่อยได้ดียิ่งขึ้น
โดยมีรายละเอียดค�ำอธิบายและบทวิเคราะห์สำ� หรับงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

1. ผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงิน
1.1 ผลการด�ำเนินงาน
		

1.1.1 ผลตอบแทนจากการลงทุนและผลประโยชน์สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด
รายได้จากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
ผลประโยชน์สุทธิ
กบข. มีรายได้จากการด�ำเนินงานของปี 2564 เท่ากับ
45,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 8,351 ล้านบาท จากปี 2563
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.52 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายการก�ำไร
จากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนจ�ำนวน 12,545 ล้านบาท
โดยเพิ่มขึ้น 11,483 ล้านบาท จากปี 2563 ส�ำหรับค่าใช้จ่าย
จากการด�ำเนินงานในปี 2564 ลดลงจ�ำนวน 32 ล้านบาท จาก
ปี 2563 หรือลดลงร้อยละ 2.19 ส่งผลให้ กบข. มีผลประโยชน์
สุทธิส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 44,013
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 8,383 ล้านบาท จากปี 2563 หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.53

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

ปี 2564

ปี 2563

เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ

45,439

37,088

8,351

22.52

1,426

1,458

(32)

(2.19)

44,013

35,630

8,383

23.53

ในปี 2564 อัตราผลประโยชน์สุทธิของสมาชิก (หลัง
หักค่าใช้จ่าย) เท่ากับร้อยละ 6.04 ท�ำให้อัตราผลตอบแทน
การลงทุนสุทธิ (หลังหักค่าใช้จ่าย) ในส่วนของสมาชิกเฉลี่ย
ตั้ ง แต่ ตั้ ง กองทุ น เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 6.20 ต่ อ ปี ซึ่ ง สู ง กว่ า อั ต รา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.51 ต่อปี
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนรายสินทรัพย์ (ก่อนหัก
ค่าใช้จา่ ย) ในปี 2564 ส�ำหรับกองทุนส่วนสมาชิก มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
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กลุ่มรับมือการถดถอย

• ตราสารหนี้ภาครัฐไทย ให้ผลตอบแทนติดลบร้อยละ
0.97 จากราคาตราสารหนี้ที่ลดลง สาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจ
โลกเริม่ มีการฟืน้ ตัวหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส Covid-19 จึงมีการคาดการณ์เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น
อย่างมาก และท�ำให้คาดว่าประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างสหรัฐ
อเมริกาจะทยอยลดมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน และเตรียม
ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้เดิม นักลงทุนจึง
ท�ำการขายตราสารหนี้ ส่งผลให้ตราสารหนี้ที่ กบข. ถือครองอยู่
มีมูลค่าลดลงโดยเฉพาะในตราสารหนี้ระยะยาว
• ตราสารหนี้ระยะสั้นไทย ให้ผลตอบแทนร้อยละ 0.57
จากรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและตราสารหนี้ระยะสั้นที่
ลงทุน ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยที่
คงที่ที่ร้อยละ 0.50 ตลอดทั้งปี 2564
• ตราสารหนี้ภาครัฐโลก ให้ผลตอบแทนติดลบร้อยละ
1.52 จากราคาตราสารหนี้ที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจ
โลกที่ก�ำลังฟื้นตัว ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นและ
ราคาพลังงานทีป่ รับตัวสูงขึน้ ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ และ
อีกหลายประเทศ มีการส่งสัญญาณทยอยลดมาตรการผ่อนคลาย
ทางการเงิน และเตรียมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งท�ำให้
ราคาของพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกปรับตัวลดลงเช่นกัน

กลุ่มกระจายความเสี่ยง

• ตราสารหนีภ้ าคเอกชนไทย ให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.24
โดยเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนที่มี
อันดับความน่าเชือ่ ถือ (Credit Rating) ดี และส่วนใหญ่เป็นการ
ลงทุ น ในตราสารที่ มี อ ายุ ค งเหลื อ ไม่ ย าวมากนั ก จึ ง ช่ ว ยลด
ผลกระทบจากราคาตราสารหนีท้ ปี่ รับลดลงตามอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลที่ปรับเพิ่มขึ้นได้บางส่วน
• ตราสารหนีภ้ าคเอกชนโลก ให้ผลตอบแทนติดลบร้อยละ
1.40 โดยเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน
ที่อยู่ในอันดับน่าลงทุน (Investment Grade) โดยผลตอบแทน
ที่ ล ดลงเป็ น ผลมาจากอัต ราดอกเบี้ยพัน ธบัต รปรับ ตัวสู ง ขึ้ น
สะท้อนการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ
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• ตราสารหนีต้ ลาดเกิดใหม่ ให้ผลตอบแทนติดลบร้อยละ
3.29 โดยเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐในกลุ่มประเทศ
ตลาดเกิดใหม่ โดยผลตอบแทนทีล่ ดลงเป็นผลมาจากการปรับขึน้
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในหลายประเทศเพื่อ
ต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อสูง ท�ำให้ราคาพันธบัตรปรับตัวลดลง และ
การอ่อนค่าลงของค่าเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่
• Absolute Return Fund ให้ผลตอบแทนที่ร้อยละ
14.24 โดยเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมทีม่ ลี กั ษณะการจัดสรร
การลงทุนไปในหลายสินทรัพย์ ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้
สินค้าโภคภัณฑ์ โดยปี 2564 สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี
จากการลงทุนในตราสารทุนโลกและสินค้าโภคภัณฑ์

กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ

• อสังหาริมทรัพย์ไทย ให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.72 โดย
การลงทุนยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างต่อเนื่อง แม้ว่ายังคงมี
รายได้ค่าเช่าและเงินปันผลสม�่ำเสมอแต่อยู่ในระดับลดลง โดย
อาคารส�ำนักงานมีอัตราการเช่าพื้นที่ลดลง ขณะที่โรงแรมได้
รับผลกระทบจากการเดินทางท่องเที่ยวที่ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ
ขณะที่ราคาตลาดของกองทุนรวม/กองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลง
• อสังหาริมทรัพย์โลก ให้ผลตอบแทนร้อยละ 19.13
เป็นผลจากมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น โดยยังคงเน้นการลงทุน
ในสินทรัพย์ประเภทคลังสินค้าและที่อยู่อาศัยให้เช่า ซึ่งยังมี
แนวโน้มเติบโตและได้รับผลกระทบน้อยจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส Covid-19 ส่วนสินทรัพย์ประเภทอืน่ ๆ
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
Covid-19 มีสัดส่วนการลงทุนที่น้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าทั้งหมด
ของพอร์ตอสังหาริมทรัพย์โลก
• สินค้าโภคภัณฑ์ ให้ผลตอบแทนร้อยละ 34.93 โดย
กบข. เน้นการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองแดง ที่ได้รับ
อานิ ส งส์ จ ากการเริ่ ม ฟื ้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ โลก โดยเฉพาะ
ในประเทศจี น ที่ รั ฐ บาลจี น เริ่ ม ด� ำ เนิ น นโยบายการเงิ น และ
การคลังที่ผ่อนคลายขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท่ามกลางการ
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ชะลอตั ว ของธุ ร กิ จ ภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ นอกจากนี้ กบข.
ยังคงลงทุนในสินค้าน�้ำมัน ซึ่งได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ปรับสูงขึ้น หลังมีการเปิดเมืองในหลายประเทศ
ส่งผลให้ความต้องการน�้ำมันอยู่ในระดับสูง
• โครงสร้ า งพื้ น ฐาน ให้ ผ ลตอบแทนร้ อ ยละ 18.64
เป็นผลจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ ที่ กบข.
เข้าลงทุน ซึง่ เป็นกองทุนในกลุม่ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วในทวีปยุโรป
อเมริกา และเอเชียแปซิฟกิ โดยเป็นสินทรัพย์ทมี่ คี วามส�ำคัญต่อ
ความจ�ำเป็นพื้นฐานในการด�ำเนินชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ
โทรคมนาคมและการสื่อสารที่มีมูลค่าธุรกิจปรับตัวสูงขึ้นจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
• ตราสารหนีอ้ า้ งอิงอัตราเงินเฟ้อ ให้ผลตอบแทนร้อยละ
0.13 โดยได้ รั บ ผลกระทบส่ ว นหนึ่ ง จากอั ต ราผลตอบแทน
พันธบัตรระยะยาวที่ปรับเพิ่มขึ้นท�ำให้ราคาตราสารหนี้ลดลง
แม้วา่ จะได้รบั ชดเชยบางส่วนจากอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย
ที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นเป็นร้อยละ 1.2 ในปี 2564 จากอัตราเงินเฟ้อ
ติดลบร้อยละ 0.8 ในปี 2563

กลุ่มรองรับการขยายตัว

• ตราสารทุนไทย ให้ผลตอบแทนเป็นบวกร้อยละ 15.90
เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและก�ำไร
ของบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ หลังจาก
มีการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส
Covid-19 เป็นวงกว้างทัว่ ประเทศ รวมทัง้ ทัว่ โลกและประเทศไทย
มีการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างมากควบคู่กับการใช้
นโยบายการคลังเป็นจ�ำนวนเงินมากอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สนับสนุน
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ตราสารทุนไทยมีผลตอบแทน
ที่ดีในปี 2564
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• ตราสารทุ น โลกตลาดพั ฒ นาแล้ ว ให้ ผ ลตอบแทน
ร้อยละ 18.46 เนือ่ งจากการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเ่ พิม่ ขึน้
หลังผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส Covid-19 ลดลง
จากการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมมากขึ้น บริษัทจดทะเบียนมีอัตรา
การเติบโตของก�ำไรสูงขึน้ ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคง
ด�ำเนินนโยบายแบบผ่อนคลาย โดยในปี 2564 เป็นปีทตี่ ลาดหุน้
สหรัฐฯ ท�ำผลตอบแทนได้ดีต่อเนื่องและดัชนีขึ้นไปแตะระดับ
สูงสุดในช่วงปลายปี โดยหุน้ กลุม่ พลังงาน เทคโนโลยี และการเงิน
เป็นกลุ่มที่ทำ� ผลตอบแทนได้ดี
• ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่ ให้ผลตอบแทนร้อยละ
1.66 จากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว รัฐบาลจีนด�ำเนินนโยบายที่
เข้มงวดมากขึ้นภายใต้นโยบาย Common Prosperity และ
ปัญหาหนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดจากบริษัท Evergrande
ในขณะทีป่ ระเทศตลาดเกิดใหม่ยงั พบเจอปัญหาการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส Covid-19 มากกว่าประเทศตลาดพัฒนาแล้ว
เนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีนที่ต�่ำกว่า และยังมีหลายประเทศที่
ประสบกับปัญหาเงินเฟ้อและจ�ำเป็นต้องด�ำเนินนโยบายการเงิน
อย่างรัดกุม
• นิติบุคคลเอกชนไทย (และในภูมิภาค) ให้ผลตอบแทน
ร้อยละ 68.67 สาเหตุหลักจากการลงทุนในนิติบุคคลเอกชน
โดยตรงในประเทศที่ให้ผลตอบแทนที่ดีจากมูลค่าเงินลงทุนที่
เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่การลงทุนในรูปแบบกองทุนที่มีการลงทุนทั้ง
ในประเทศและภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มมี ลู ค่าเงินลงทุน
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
• นิติบุคคลเอกชนโลก ให้ผลตอบแทนร้อยละ 47.47
เนือ่ งจากได้ผลบวกจากฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะธุรกิจ
กลุ่มไอทีและการบริการด้านสุขภาพที่ให้ผลตอบแทนที่ดีจาก
มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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สัดส่วนสินทรัพย์ลงทุนและผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนส่วนสมาชิก
ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วนการลงทุน
(ร้อยละ)
2564
2563

อัตราผลตอบแทน
ก่อนหักค่าใช้จ่าย (ร้อยละ)
2564
2563

กลุ่มรับมือการถดถอย
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย

22.1

26.5

(0.97)

3.68

ตราสารหนี้ระยะสั้นไทย

4.6

2.5

0.57

1.44

ตราสารหนี้ภาครัฐโลก

3.0

2.7

(1.52)

4.68

ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย

24.3

22.3

1.24

2.89

ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก

5.7

5.7

(1.40)

6.68

ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่

0.8

2.2

(3.29)

3.10

Absolute Return Fund

3.6

3.1

14.24

1.29

อสังหาริมทรัพย์ไทย

4.4

4.8

2.72

1.25

อสังหาริมทรัพย์โลก

4.0

3.1

19.13

3.23

สินค้าโภคภัณฑ์

0.9

1.9

34.93

17.99

โครงสร้างพื้นฐาน

3.6

2.8

18.64

6.04

ตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ

0.0

1.1

0.13

1.57

5.0

5.2

15.90

(9.94)

10.0

8.5

18.46

27.24

ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่

3.4

4.7

1.66

32.56

นิติบุคคลเอกชนไทยและในภูมิภาค

1.5

0.9

68.67

13.14

นิติบุคคลเอกชนโลก

3.1

2.0

47.47

0.18

100

100

6.26

4.97

กลุ่มกระจายความเสี่ยง

กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ

กลุ่มรองรับการขยายตัว
ตราสารทุนไทย
ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว

รวม
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		 1.1.2 รายได้จากการด�ำเนินงาน
รายละเอียด
รายได้จากการลงทุน
รายได้อื่น
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
กำ�ไรสุทธิจากการลงทุน
รายได้จากการดำ�เนินงาน

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2564
25,745
53
(79)
2,642
17,078
45,439

ปี 2563
24,870
152
(88)
2,213
9,941
37,088

เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ
875
3.52
(99)
(65.13)
9
10.23
429
19.39
7,137
71.79
     8,351
22.52

		 รายได้จากการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 45,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,351 ล้านบาท
จากปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.52 เป็นผลจากการรับรู้ก�ำไรสุทธิจากการลงทุน 17,078 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เท่ากับ
7,137 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.79 เนื่องจากก�ำไรสุทธิจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุนเพิ่มขึ้น
เป็นหลัก นอกจากนี้ ยังเป็นผลจากรายได้จากการลงทุน 25,745 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 875 ล้านบาท จากปี 2563 อีกทัง้ ยังมีรายการก�ำไร
สุทธิจากอัตราแลกเปลีย่ น 2,642 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 429 ล้านบาท จากปี 2563 ส�ำหรับรายละเอียดของรายได้จากการด�ำเนินการ มีดงั นี้

• รายได้จากการลงทุน
รายละเอียด
เงินปันผล
ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ
ค่าธรรมเนียมรับจากการให้ยืมหลักทรัพย์
รายได้ค่าเช่าและบริการจากอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการลงทุน

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2564
2,764
21,832
22
1,127
25,745

ปี 2563
2,703
20,978
11
1,178
24,870

เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ
61
2.26
854
4.07
11
100.00
(51)
(4.33)
        875         3.52

		 รายได้จากการลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 25,745 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 875 ล้านบาท จากปี 2563
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.52 เป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยและส่วนลดรับรวม 21,832 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 854 ล้านบาท จากปี 2563
และการรับรู้รายได้เงินปันผลจ�ำนวน 2,764 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 61 ล้านบาท จากปี 2563
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• ก�ำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
			 ในปี 2564 กบข. มีก�ำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 2,642 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่ง
มีกำ� ไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 2,213 ล้านบาท โดยระหว่างปี 2564 ค่าเงินบาทยังคงมีการเคลื่อนไหวผันผวนตามแนวโน้ม
ค่าเงินทัว่ โลก โดย ณ สิน้ ปีคา่ เงินบาทอ่อนค่าลงเมือ่ เทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จากความกังวลเกีย่ วกับความเสีย่ งจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในประเทศ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแรงหนุนเพิ่มเติมหลังธนาคารกลางสหรัฐฯ
ส่งสัญญาณทยอยลดมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน และเตรียมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่ง กบข. ได้มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยท�ำสัญญาป้องกันความเสี่ยงการลงทุนต่างประเทศตามนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนของ กบข. โดยการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยจะป้องกันความเสี่ยงเกือบเต็มจ�ำนวน ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
ได้มีการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมตามสภาวะความผันผวนของค่าเงิน โดยการปรับสัดส่วนอัตราป้องกัน
ความเสี่ยงจะเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน

• ก�ำไรสุทธิจากการลงทุน
หน่วย : ล้านบาท
รายละเอียด

เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ

ปี 2564

ปี 2563

    13,944

     2,000

    11,944

    597.20

ตราสารหนี้

1,399

938

461

49.15

ตราสารทุน

12,545

1,062

11,483

1,081.26

    3,134

     7,941

(4,807)

    (60.53)

ตราสารหนี้

(6,171)

1,949

(8,120)

(416.62)

ตราสารทุน

9,305

5,992

3,313

55.29

    17,078

      9,941

      7,137

      71.79

กำ�ไรสุทธิจากการจำ�หน่ายเงินลงทุน

กำ�ไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน

กำ�ไรสุทธิจากการลงทุน

รายการก�ำไรสุทธิจากการลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 17,078 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563
จ�ำนวน 7,137 ล้านบาท ประกอบด้วย
1. ก�ำไรสุทธิจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนจ�ำนวน 13,944 ล้านบาท โดยเป็นก�ำไรที่เกิดจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนตราสารหนี้
จ�ำนวน 1,399 ล้านบาท และก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนจ�ำนวน 12,545 ล้านบาท จากการขายท�ำก�ำไรและ
การขายเพื่อปรับโครงสร้างพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้และตราสารทุนระหว่างปี นอกจากนี้ยังมีการขายลดสัดส่วนการลงทุน
ในตราสารหนี้ระยะยาวของไทยบางส่วนเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่ได้รับผลตอบแทนมากขึ้น
2. ก� ำ ไรสุ ท ธิ จ ากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก� ำ ไรหรื อ ขาดทุ น จ� ำ นวน 3,134 ล้ า นบาท
โดยในส่วนนี้เป็นขาดทุนจากตราสารหนี้จำ� นวน 6,171 ล้านบาท เนื่องจากตราสารหนี้ที่ถือครองอยู่โดยเฉพาะตราสารหนี้ระยะยาว
มีราคาลดลง จากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจและเงินเฟ้อจะฟื้นตัวหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
Covid-19 ท�ำให้คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะทยอยลดมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน และเตรียมปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้เดิม นักลงทุนจึงท�ำการขายตราสารหนี้ ส่งผลให้ราคาตราสารหนี้ลดลงทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ในส่วนของ
ตราสารทุน มีก�ำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุนจ�ำนวน 9,305 ล้านบาท
จากการที่ตราสารทุนที่ลงทุนอยู่มีราคาเพิ่มขึ้นตามทิศทางเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว
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		 1.1.3 ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
หน่วย : ล้านบาท
รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายสำ�นักงานและอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า

ปี 2564
1,214

1,220

(6)

(0.49)

211

237

(26)

(10.97)

1

1

0

0.00

      1,426

      1,458

      (32)

     (2.19)

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยจากการดำ�เนินงาน

เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ

ปี 2563

		 ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1,426 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เท่ากับ
32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.19 เป็นผลจากค่าใช้จ่ายส�ำนักงานและอื่น ๆ ลดลง 6 ล้านบาท (ซึ่งรายการที่เปลี่ยนแปลงหลัก ๆ
เกิดจากการลดลงของค่าใช้จา่ ยด้านการลงทุนอืน่ ๆ 117 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายหลักทรัพย์ 22 ล้านบาท การเพิม่ ขึน้ ของ
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุน 104 ล้านบาท) และค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าลดลง 26 ล้านบาท

1.2 ฐานะทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
รายละเอียด

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สินทรัพย์สุทธิ

เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ

ปี 2564

ปี 2563

1,135,600

1,038,853

96,747

9.31

3,526

1,914

1,612

84.22

1,132,074

1,036,939

95,135

9.17

รายการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญของสินทรัพย์รวม หนีส้ นิ รวม และสินทรัพย์สทุ ธิของ กบข. และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

		 1.2.1 สินทรัพย์รวม

		 สิ น ทรั พ ย์ ร วมปี 2564 อยู ่ ที่ 1,135,600 ล้ า นบาท ประกอบด้ ว ยเงิ น ลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น เป็ น ส่ ว นใหญ่
โดยมีเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอยู่ที่ 1,109,774 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 97.73 ของสินทรัพย์รวม)
		 สินทรัพย์รวมปี 2564 เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 96,747 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.31 เป็นผลจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินลงทุนในสินทรัพย์
ทางการเงินจ�ำนวน 97,584 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินลงทุนในตราสารหนีไ้ ทย ตราสารทุนโลก หน่วยลงทุน
นิติบุคคลโลก หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์โลกและหน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโลก
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ตารางแสดงเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทตราสาร
เงินฝากประจำ�และบัตรเงินฝาก

ปี 2564

ปี 2563

เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน

ร้อยละ

6,307

3,671

2,636

71.81

ตราสารหนี้ไทย

903,084

831,073

72,011

8.66

ตราสารหนี้โลก

43,004

46,569

(3,565)

(7.66)

ตราสารทุนไทย

22,081

20,078

2,003

9.98

ตราสารทุนโลก

73,145

64,665

8,480

13.11

หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย

5,332

5,781

(449)

(7.77)

หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์โลก

18,424

13,424

5,000

37.25

3,430

1,223

2,207

180.46

16,861

10,748

6,113

56.88

หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไทย

67

753

(686)

(91.10)

หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโลก

16,113

11,306

4,807

42.52

1,928

2,900

(972)

(33.52)

(2)

(1)

(1)

(100.00)

1,109,774

1,012,190

  97,584

      9.64

หุ้นและใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นนิติบุคคลเอกชนไทย
หน่วยลงทุนนิติบุคคลโลก

หน่วยลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม

		 1.2.2 หนี้สินรวม

		 หนี้สินรวมปี 2564 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,612 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยหลัก ๆ เกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินอนุพันธ์
จ�ำนวน 1,436 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 77 ล้านบาท และเจ้าหนี้เงินประกันสัญญาจากการให้ยืมหลักทรัพย์จ�ำนวน
74 ล้านบาท ซึ่งในปี 2563 ไม่มีรายการดังกล่าว
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ตารางแสดงหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : ล้านบาท
รายละเอียด

ปี 2564

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

เพิ่ม (ลด)

ปี 2563

จำ�นวน

ร้อยละ

153

173

(20)

(11.56)

2,187

750

1,437

191.60

74

-

74

100.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

358

281

77

27.40

เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง

136

113

23

20.35

หนี้สินอื่น

618

597

21

3.52

3,526

1,914

      1,612

      84.22

หนี้สินอนุพันธ์
เจ้าหนี้เงินประกันสัญญาจากการให้ยืมหลักทรัพย์

รวม

คำ�อธิบายเพิ่มเติม

		 การจัดทำ�งบการเงินรวม

		 ในการจัดท�ำงบการเงิน กบข. ได้นำ� งบการเงินของบริษทั ย่อยที่ กบข. ลงทุนและมีอำ� นาจในการควบคุมมาจัดท�ำงบการเงินรวม
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กบข. มีเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
บริษัทย่อย
บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำ�กัด

ลักษณะธุรกิจ
งานทะเบียนสมาชิก

บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด บริหารอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1
รวม
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กองทุนรวม

ร้อยละ มูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามบัญชี
ที่ลงทุน 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
99.99

44.20

41.62

99.99

7.08

6.81

100.00

2,851.81

3,231.67

2,903.09

3,280.10

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการปี 2564
คณะกรรมการ กบข.
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ กบข. มีจ�ำนวน 25 คน ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการโดย
ต�ำแหน่ง 8 คน กรรมการผู้แทนสมาชิก 12 คน กรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิ 3 คน และเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. เป็นกรรมการ
และเลขานุการ

กรรมการโดยต�ำแหน่ง ประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการ

ส�ำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
และเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

กรรมการผูแ้ ทนสมาชิก เป็นบุคคลทีไ่ ด้รบั การเลือก

จากคณะกรรมการของข้าราชการแต่ละประเภท ประเภทละ
1 คน ประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิกจากข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ข้าราชการต�ำรวจ ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการศาลปกครอง ข้าราชการ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการส�ำนักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

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

ความรู้ความสามารถที่ได้รับการเลือกจากประธานกรรมการ
กรรมการโดยต�ำแหน่ง และกรรมการผู้แทนสมาชิก โดยผู้ที่ได้
รับเลือกต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ กบข.
ดังต่อไปนี้
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(1) ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐอืน่ ไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่าทุจริตต่อหน้าที่
(2) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทาง
การเมื อ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ
กรรมการหรือที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

เลขาธิการ เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ

ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ให้ท�ำหน้าที่เป็นผู้บังคับ
บัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการบริหารกิจการ
ของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ตามกฎหมาย
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และนโยบายที่ ค ณะกรรมการก� ำ หนด
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของกองทุน
รวมถึงการเป็นผู้แทนของกองทุนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคล
ภายนอก

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ เป็นผู้ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการก�ำหนดนโยบายการบริหารและการลงทุนรวมถึงการ
บริหารงานบุคคล และก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานของกองทุน
เพื่อให้การบริหารกิจการของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กฎหมายก�ำหนด ทีผ่ า่ นมาได้กำ� หนดนโยบายการก�ำกับดูแลด้วย
ความระมัดระวังรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็น
ส�ำคัญมาโดยตลอด

คณะกรรมการ มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) ก�ำหนดนโยบาย และออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
และค�ำสั่งในการบริหารกิจการของกองทุน
(2) ก�ำหนดนโยบายการลงทุนของกองทุน ตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
(3) ก�ำกับดูแลการจัดการกองทุน
(4) ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของเลขาธิการ
และการมอบอ�ำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ
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(5) ก�ำหนดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับกิจการของกองทุน
(6) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ เก็บรักษา
และจ่ายเงินของกองทุน
(7) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และค� ำสั่งเกี่ ย วกั บการ
บริหารงานบุคคล การบรรจุ แต่งตั้งถอดถอน และวินัยของ
พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนการก�ำหนดเงินเดือนและเงินอื่น
รวมถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการ
(8) พิจารณามอบหมายให้สถาบันการเงินหรือนิตบิ คุ คลอืน่
จัดการเงินของกองทุน
(9) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามทีค่ ณะ
กรรมการมอบหมาย
(10) แต่งตั้งผู้แทนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือหน่วยงานอื่นใดที่กองทุน
ถือหุ้น
(11) ปฏิบตั งิ านอืน่ ใดเพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติ กบข.

ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ ได้มกี ารประสานงานกับ
กรรมการอย่างใกล้ชดิ และมีการสือ่ สารข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน
ตลอดเวลา ก่อนการประชุมจะจัดท�ำวาระการประชุม พร้อมสรุป
รายละเอียดประกอบของแต่ละวาระเสนอประธานกรรมการ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจึงจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุ ม พร้ อ มเอกสารประกอบวาระการประชุ ม ที่ มี ข ้ อ มู ล
และรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนและเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน
เพือ่ ให้กรรมการมีเวลาเพียงพอทีจ่ ะศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
ในการประชุม ประธานกรรมการท�ำหน้าที่เป็นประธาน
การประชุม เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนเสนอความคิดเห็นและ
อภิปรายกันอย่างเปิดเผยและเสรี หากวาระใดทีก่ รรมการคนใด
มีประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่ นได้เสียในเรือ่ ง
ที่พิจารณา กรรมการดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
ในวาระนั้น ๆ

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง

กบข. จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการตามหลักเกณฑ์และ
อัตราที่ก�ำหนดในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการกองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2547
ซึ่งประกาศดังกล่าวคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ โดยมี
สาระส�ำคัญ คือ กบข. จะจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเฉพาะ
เดือนที่กรรมการหรืออนุกรรมการเข้าประชุม

กรรมการผู้แทนสมาชิก และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งเกิน
2 วาระติดต่อกันไม่ได้
เลขาธิ ก าร มี ว าระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ตามที่ ก� ำ หนด
ในสัญญาจ้าง คราวละไม่เกิน 4 ปี

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการก� ำ หนดให้ มี ก ารประชุ ม เป็ น ประจ� ำ
สม�ำ่ เสมออย่างเป็นทางการไว้เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน และอาจมีการประชุม
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยมีการก�ำหนดวาระประจ�ำหรือ
ตามแผนงานไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม
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ค่าตอบแทนกรรมการ

ตำ�แหน่ง

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)

ประธานกรรมการ

10,000

กรรมการ

8,000

ส�ำหรับปี 2564 กบข. จ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วม
ประชุมแก่กรรมการ จ�ำนวน 2.41 ล้านบาท

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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1.

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ

2.

นายปิยวัฒน์ ศิวารักษ์

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

3.

นายปกรณ์ นิลประพันธ์

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

4.

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ

5.

นายดนุชา พิชยนันท์

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

6.

นายพรชัย ฐีระเวช

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง

7.

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

8.

นายเมธี สุภาพงษ์

รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
(แทน) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

9.

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

เลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

10.

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน

11.

นายภพ เอครพานิช

รองเลขาธิการสำ�นักงานศาลยุติธรรม
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตุลาการ

12.

นายชาตรี สุวรรณิน

อัยการอาวุโส
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการอัยการ

13.

รองศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย

รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
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14.

นายสุชาติ บรรจงการ

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

15.

นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ
สำ�นักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการรัฐสภา

16.

พลตำ�รวจตรี ศุภเศรษฐ์ โชคชัย

รองผู้บัญชาการตำ�รวจท่องเที่ยว
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตำ�รวจ

17.

พลเรือโท วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง

หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำ�ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการทหาร

18.

นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล

รองเลขาธิการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

19.

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

20.

นางสาวพศุตม์ณิชา จำ�ปาเทศ

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

21.

นายสุพจน์ ศรีงามเมือง

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

22.

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

23.

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

24.

นางประราลี รัตน์ประสาทพร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

25.

นางศรีกัญญา ยาทิพย์

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564
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การเปลี่ยนแปลงกรรมการในปี 2564
กรรมการโดยต�ำแหน่ง
(1) นายปิ ย วั ฒ น์ ศิ ว รั ก ษ์ เลขาธิ ก าร ก.พ. แทน
หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ที่เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2564
(2) นายเฉลิ ม พล เพ็ ญ สู ต ร ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งบ
ประมาณ แทน นายเดชาภิวฒ
ั น์ ณ สงขลา ทีเ่ กษียณอายุราชการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
(3) นายพรชัย ฐีระเวช ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง แทนนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ทีโ่ ยกย้ายต�ำแหน่ง ตัง้ แต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2564
(4) นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง แทน
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ที่โยกย้ายต�ำแหน่งตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2564
(5) นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง แทน
นายประภาศ คงเอียด ที่โยกย้ายต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2564

กรรมการผู้แทนสมาชิก
เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 กรรมการผูแ้ ทนสมาชิก
จ�ำนวน 10 คน ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง คณะกรรมการของ
ข้าราชการ 10 ประเภท ด�ำเนินการเลือกผู้แทนสมาชิกตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการแต่ละประเภทก�ำหนด
ผลปรากฏว่ามีกรรมการจ�ำนวน 3 คนที่ได้รับเลือกให้เป็น
กรรมการผู้แทนสมาชิกต่ออีกวาระ และมีกรรมการใหม่เข้ารับ
หน้าที่ 7 คน ดังนี้
		 (1) นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ กรรมการผู้แทน
สมาชิกข้าราชการพลเรือน แทน นายสุทธิ สุโกศล ที่ครบวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
		 (2) นายสุชาติ บรรจงการ กรรมการผู้แทนสมาชิก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แทน นายไสว สารีบท
ที่ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
		 (3) นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล กรรมการผู้แทน
สมาชิกข้าราชการรัฐสภา แทน นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์ ที่
ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
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รายงานประจำ�ปี 2564

		 (4) พลต�ำรวจตรี ศุภเศรษฐ์ โชคชัย กรรมการ
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการต�ำรวจ แทน พันต�ำรวจเอก กัมพล
ลีลาประภาภรณ์ ที่ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2564
		 (5) พลเรือโท วรวุธ พฤกษารุง่ เรือง กรรมการผูแ้ ทน
สมาชิกข้าราชการทหาร แทน พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์
ที่ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
		 (6) นายสุ ท ธิ รั ก ษ์ ทรงศิ วิ ไ ล กรรมการผู ้ แ ทน
สมาชิกข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ แทน นางพรทิภา
ไสวสุวรรณวงศ์ ที่ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2564
		 (7) นายประสิ ท ธิ์ ศั ก ดิ์ มี ล าภ กรรมการผู ้ แ ทน
สมาชิกข้าราชการศาลปกครอง แทน นายวิษณุ วรัญญู ที่ครบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
นายชาตรี สุ ว รรณิ น กรรมการผู ้ แ ทนสมาชิ ก
ข้าราชการอัยการ แทน นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ ที่เกษียณ
อายุราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์
เริงรณ ล้อมลาย รองอธิการบดีฝา่ ยธุรการ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เป็ น กรรมการผู ้ แ ทนสมาชิ ก ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น
อุดมศึกษา แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์
ที่ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เมื่อต้นปี 2565 คณะกรรมการ กบข. ได้มีมติเลือก
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ และ
นางประราลี รัตน์ประสาทพร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน
นายศุภวุฒิ สายเชื้อ นายเสรี นนทสูติ และนายธีรนันท์ ศรีหงส์
โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 18 มกราคม 2565
เป็นต้นไป

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในปี 2564
ที่

ชื่อ-สกุล

ครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมรวม

1

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

2

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์

3

นายปกรณ์ นิลประพันธ์

12/12

4

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

2/3

5

นายดนุชา พิชยนันท์

11/12

6

นายพรชัย ฐีระเวช

3/3

7

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

12/12

8

นายเมธี สุภาพงษ์

12/12

9

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

12/12

10

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

6/6

11

นายภพ เอครพานิช

12/12

12

นายชาตรี สุวรรณิน

3/3

13

รองศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย1

14

นายสุชาติ บรรจงการ

6/6

15

นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล

6/6

16

พลตำ�รวจตรี ศุภเศรษฐ์ โชคชัย

6/6

17

พลเรือโท วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง

6/6

18

นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล

6/6

19

นายประสิทธิศักดิ์ มีลาภ

6/6

20

นายสุพจน์ ศรีงามเมือง

12/12

21

นางสาวพศุตม์ณิชา จำ�ปาเทศ

12/12

22

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช2

-

23

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์2

-

24

นางประราลี รัตน์ประสาทพร2

-

25

นางศรีกัญญา ยาทิพย์

หมายเหตุ :

12/12
3/3

-

12/12

1. รองศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565
2. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ และนางประราลี รัตน์ประสาทพร เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อเดือนมกราคม 2565
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สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่พ้นวาระการด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างปี 2564
ที่

088

ชื่อ-สกุล

จำ�นวนครั้ง

1

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

9/9

2

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

9/9

3

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

1/1

4

นายประภาศ คงเอียด

8/8

5

นายสุทธิ สุโกศล

6/6

6

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

9/9

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์

8

นายไสว สารีบท

6/6

9

นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์

6/6

10

พันตำ�รวจเอก กัมพล ลีลาประภาภรณ์

6/6

11

พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์

6/6

12

นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์

6/6

13

นายศุภวุฒิ สายเชื้อ

12/12

14

นายเสรี นนทสูติ

12/12

15

นายธีรนันท์ ศรีหงส์

12/12

รายงานประจำ�ปี 2564

12/12

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการของ กบข. มี 2 ประเภท คือ คณะอนุกรรมการทีพ่ ระราชบัญญัติ กบข. ก�ำหนดให้จดั ตัง้ ขึน้ โดยมีองค์ประกอบ
และอ�ำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ ได้แก่ คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน และคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ ส่วนอีก
ประเภทหนึ่ง คือ คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน
คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน เป็นคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ กบข. ประกอบด้วย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการ
แต่งตัง้ จ�ำนวน 4 คน เป็นอนุกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นอกจากนัน้ คณะกรรมการ
ยังมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาอนุกรรมการเพื่อช่วยให้การท�ำงานของคณะอนุกรรมการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

อ�ำนาจหน้าที่

1. ให้คำ� แนะน�ำปรึกษาด้านการลงทุนต่อคณะกรรมการ
2. ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาด้านการก�ำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่จะมอบหมายให้จัดการเงิน
ของกองทุน
3. ติดตามดูแลการด�ำเนินงานของสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุน
4. รายงานผลการด�ำเนินการด้านการลงทุนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
5. ปฏิบัติการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
1.

นายพรชัย ฐีระเวช

2.

นายอัมพร แสงมณี

3.

นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย			
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

4.

นายสุวิชญ โรจนวานิช

ผู้ทรงคุณวุฒิ

5.

นายเอกชัย จงวิศาล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

6.

นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

7.

นายศุภวุฒิ สายเชื้อ

ที่ปรึกษา

8.

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ที่ปรึกษา

9.

นางศรีกัญญา ยาทิพย์

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
อนุกรรมการและเลขานุการ

การประชุม

ปี 2564 คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนมีการประชุมรวม 12 ครั้ง อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 97.92

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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ผลงานส�ำคัญ

1. การพิจารณาอนุมัติการด�ำเนินงานด้านลงทุน
ตามทีไ่ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
		 1.1 อนุ มั ติ แ ผนจั ด สรรการลงทุ น ระยะกลาง
(Medium-term Asset Allocation-MTAA) ของแผนหลัก 60/40
(Default Plan) และของแผนการลงทุน (Member Investment
Choices–MICs) ภายใต้ส่วนเบี่ยงเบนการลงทุน (deviation
range) ที่คณะกรรมการก�ำหนด เพื่อใช้เป็นเป้าหมายสัดส่วน
การลงทุนส�ำหรับค�ำนวณดัชนีเทียบวัดผลการด�ำเนินงานกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
		 1.2 อนุมตั ติ วั เทียบวัดการบริหารอัตราแลกเปลีย่ น
ระหว่างสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และสกุลบาท โดย
			 1.2.1 ให้ ค งตั ว เที ย บวั ด ของเงิ น ลงทุ น ต่ า ง
ประเทศกลุ ่ ม Unhedged Benchmark ที่ ร ะดั บ การปิ ด
ความเสีย่ ง 50% ของมูลค่าทรัพย์สนิ เทียบเท่าในรูปสกุลดอลลาร์
สหรัฐฯ (dollar equivalent) และของกลุ่ม Fully-hedged
Benchmark ที่ระดับ 100% ของมูลค่าทรัพย์สินเทียบเท่า
ในรูปสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ (dollar equivalent) เพื่อใช้วัดผล
การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
เป็นต้นไป
			 1.2.2 ให้วัดผลที่ระดับอัตราส่วนการป้องกัน
ความเสี่ยง (hedge ratio) ตามนโยบายการจัดสรรการลงทุน
ระยะยาวของกลุ่มสินทรัพย์นั้น ๆ โดยวัดผลกลุ่ม Unhedged
Benchmark ทีร่ ะดับการปิดความเสีย่ ง 0% ของมูลค่าทรัพย์สนิ
เทียบเท่าในรูปสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ (dollar equivalent)
และวัดผลกลุ่ม Fully-hedged Benchmark ที่ระดับการปิด
ความเสีย่ ง 100% ของมูลค่าทรัพย์สนิ เทียบเท่าในรูปสกุลดอลลาร์
สหรัฐฯ (dollar equivalent) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564
เป็นต้นไป
		 1.3 อนุมัติข้อเสนอทบทวนการลงทุนในสินทรัพย์
Absolute Return Funds (ARF) เพื่อขยายการลงทุนไปยัง
กลยุทธ์ Multi Strategy โดยปรับกรอบการลงทุนเรื่องการ
ไถ่ถอนเงินลงทุน (Redemption) รวมทั้งปรับตัวเทียบวัดผล
การด�ำเนินงานให้มีความท้าทายมากขึ้นสอดคล้องกับการขยาย
กลยุทธ์การลงทุน นอกจากนี้ได้อนุมัติรายชื่อกองทุน ARF
กลยุทธ์ Multi-Asset และกลยุทธ์ Multi Strategy ที่สามารถ
ลงทุนได้รวม 6 กองทุน
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		 1.4 อนุมตั ผิ ลการคัดเลือกผูจ้ ดั การกองทุนตราสาร
หนีภ้ าคเอกชนโลกทีส่ ามารถมอบหมายเงินให้บริหาร (Universe)
และอนุมัติการจ้างผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก
จ� ำ นวน 3 ราย ประกอบด้ ว ย 1) Insight 2) Robeco
3) Wellington พร้อมก�ำหนดเพดานวงเงินที่มอบหมายให้
บริหาร และอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
		 1.5 อนุมตั ผิ ลการคัดเลือกผูจ้ ดั การกองทุนตราสาร
ทุนในประเทศที่สามารถมอบหมายเงินให้บริหาร (Universe)
และอนุมตั กิ ารจ้างผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุนในประเทศจ�ำนวน
3 ราย ประกอบด้วย 1) บลจ.กรุงศรี 2) บลจ.วรรณ 3) บลจ.
กสิกรไทย พร้อมก�ำหนดเพดานวงเงินทีม่ อบหมายให้บริหาร และ
อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
		 1.6 อนุ มั ติ ก ารมอบหมายเงิ น ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ให้
ผู้จัดการสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์โลก ได้แก่ The Townsend
Group เพือ่ ลงทุนในกลยุทธ์ Non-core พร้อมอัตราค่าธรรมเนียม
การบริหารจัดการ
		 1.7 อนุมัติการลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
2 กองทุน ได้แก่ กองทุน InfraVia European Infrastructure V
และกองทุน Ardian Secondary Fund VIII Infrastructure
		 1.8 อนุมตั กิ ารลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์โลก
4 กองทุน ได้แก่ กองทุน LaSalle Asia Opportunity Fund VI
กองทุน PRIME Property Fund Asia กองทุน GID Mainstay
Fund และกองทุน Cloud Capital Data Center Fund
		 1.9 อนุมัติการลงทุนในกองทุนไพรเวทอิควิตี้โลก
1 กองทุน ได้แก่ กองทุน Permira VIII
		 1.10 อนุ มั ติ ก ารลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ไ พรเวทอิ ค วิ ตี้
ภูมิภาค 1 การลงทุน
2. การกลั่ น กรองการด� ำ เนิ น งานด้ า นลงทุ น ก่ อ น
น�ำเสนอคณะกรรมการ
		 2.1 เห็นชอบหลักการในการเสนอแก้กฎกระทรวง
ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการเพื่อขยายเพดานการลงทุนในต่างประเทศ
จากเดิมไม่เกินร้อยละ 40 เป็นไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินกองทุน
		 2.2 เห็นชอบให้กองทุนตราสารหนีภ้ าคเอกชนโลก
ที่มี Insight เป็นผู้จัดการกองทุนถือครองตราสารหนี้ Below
Investment Grade เป็นการชั่วคราว โดยระหว่างถือครอง
ให้นับเป็นหลักทรัพย์อื่นที่กองทุนลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 40
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		 2.3 เห็นชอบการจัดแผนการลงทุน (Member
Investment Choice-MIC) เพิ่มจ�ำนวน 2 แผน ได้แก่ แผนหุ้น
65 และแผนหุ้นต่างประเทศ พร้อมทั้งให้ความเห็นเพิ่มเติม
เพือ่ ประกอบการน�ำแผนการลงทุน นโยบายการลงทุน ตัวเทียบวัด
ข้อก�ำหนดเงื่อนไข และรูปแบบการบริหารแผนการลงทุนเสนอ
คณะกรรมการ กบข. พิจารณา
		 2.4 เห็นชอบหลักการในการแก้ไขพระราชบัญญัติ
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 เพือ่ ขยายขอบเขต
การลงทุนประเด็นข้อจ�ำกัด 60:40
3. การติดตามการด�ำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ
ในการบริหารจัดการเงินลงทุน
		 3.1 ติดตามผลการด�ำเนินงานการลงทุน รายงาน
สภาวะตลาดและกลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น รายงานการวิ เ คราะห์
ผลการด� ำ เนิ น งานและความเสี่ ย ง โดยให้ ค วามเห็ น และ
ข้อเสนอแนะแก่ กบข. เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน
ตลาดทุ น สถานการณ์เงิน เฟ้อ ตลอดจนมุม มองการลงทุ น
ในสิ น ทรั พ ย์ ต ่ า ง ๆ รวมทั้ ง ติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานของ
แผนจัดสรรการลงทุนระยะกลาง (Medium-term Asset
Allocation-MTAA) และแผนจั ด สรรการลงทุ น ระยะยาว
(Strategic Asset Allocation-SAA)

		 3.2 รับทราบรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤต
(Stress Test) กรณี อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รระยะยาว
สหรัฐฯ ปรับขึ้น และกรณีตลาดตราสารทุนปรับลดลงมาก
รายงานผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Omicron พร้อมทั้ง
แนวทางการบริหารจัดการของ กบข. โดยได้ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวัง
		 3.3 รับทราบรายงานผลการทบทวนแผนจัดสรร
การลงทุน (Strategic Asset Allocation-SAA) ตามแผน
ยุทธศาสตร์องค์กรปี 2564 ภายใต้ค�ำแนะน�ำของที่ปรึกษา
Amundi Singapore Limited
		 3.4 รับทราบความคืบหน้าแผนยุทธศาสตร์ด้าน
ลงทุน พร้อมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ
งานลงทุน
		 3.5 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้เก็บ
รักษาทรัพย์สินประจ�ำปี 2563
		 3.6 รั บ ทราบรายงานผลการด� ำ เนิ น งานผลการ
ลงทุน Private Market ประจ�ำปี 2563
4. อื่น ๆ
ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะอนุกรรมการ
จัดการลงทุน

คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ เป็นคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ กบข. ประกอบด้วย
เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานอนุกรรมการ ผูแ้ ทนกรมบัญชีกลาง ผูแ้ ทนกรมประชาสัมพันธ์ และผูแ้ ทนสมาชิก 5 คน เป็นอนุกรรมการ
และเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่
1.
2.
3.
4.
5.

เป็นสื่อกลางระหว่างกองทุนกับสมาชิก ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิก
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และรายงานความคืบหน้าของการจัดการกองทุน
รับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่าง ๆ จากสมาชิก
พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก
ปฏิบัติการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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รายชื่อคณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
1.

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์

2.

นางสาวนิภา ลำ�เจียกเทศ

เลขาธิการ ก.พ.			
ประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

3.

นางณัฐนันท์ รจนกร

ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์

4.

นายอาวุธ ทองบุ

ผู้แทนสมาชิก

5.

นางอัจฉรียา อนันตพงศ์

ผู้แทนสมาชิก

6.

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

ผู้แทนสมาชิก

7.

นายชัยรัตน์ วงศ์วีรธร

ผู้แทนสมาชิก

8.

นางวารินทร์ ตุลาคุปต์

ผู้แทนสมาชิก

9.
10.

นางประราลี รัตน์ประสาทพร
นางศรีกัญญา ยาทิพย์

ที่ปรึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
อนุกรรมการและเลขานุการ

การประชุม

ปี 2564 คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์มีการประชุม
รวม 7 ครั้ง อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 96.83

ผลงานส�ำคัญ

1. เห็นชอบผลการทบทวนความเหมาะสมของประกาศ
คณะกรรมการกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ เรื่อง กฎบัตร
คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ พ.ศ. 2558 และให้ข้อสังเกต
เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
เรื่องการก�ำหนดประเภทข้าราชการกับความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของผู้แทนสมาชิก โดยเห็นควรให้ท�ำการศึกษา
องค์ประกอบของผู้แทนสมาชิกดังกล่าว ให้สอดคล้องกับบริบท
ของจ�ำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น
2. รับทราบการด�ำเนินงานของ กบข. เกีย่ วกับใบแจ้งยอด
เงินสมาชิกประจ�ำปี 2563 และให้ความเห็นเพิ่มเติมโดยให้
อนุ ก รรมการฯ มี ส ่ ว นร่ ว มในการประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ส มาชิ ก
ได้เห็นถึงประโยชน์และความส�ำคัญของใบแจ้งยอดเงินสมาชิก
เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินของสมาชิก ตลอดจน
แนวทางการด�ำเนินงานในการกระตุ้นยอดการใช้บริการใบแจ้ง
ยอดเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement)

092

รายงานประจำ�ปี 2564

3. รับทราบผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้าน
สมาชิกประจ�ำปี 2563 ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดระดับ
องค์กร ประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์ด้านสมาชิก จ�ำนวน 7
แผนงาน ได้แก่ (1) ขยายฐานการเข้าถึงและเพิ่มการมีส่วนร่วม
ของสมาชิก (Member Engagement Boost Up) (2) การสือ่ สาร
การตลาดอิ ง ข้ อ มู ล เชิ ง พฤติ ก รรม (Behavioral-Based
Marcom) (3) การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial
Literacy) เพื่อความมั่นคงวัยเกษียณ (4) การส่งเสริมการออม
เป็นรายบุคคล (Personalization of Services) (5) การจัด
สวัสดิการรายจังหวัด (Localized Privilege) (6) โครงการส�ำรวจ
ประสบการณ์จากการใช้บริการ (Member Experience) เพือ่ ยก
ระดับการให้บริการและแก้ปัญหา Pain Points (7) ยกระดับ
ความสัมพันธ์และปรับปรุงประสิทธิภาพการประสานงานกับ
หน่วยเบิกจ่าย และแผนยุทธศาสตร์ดา้ นบริหารองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
อีก 1 แผนงาน คือ การสร้างแบบจ�ำลอง (Predictive Model)
เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่สมาชิก และให้การสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานแก่ กบข. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19 ที่เกิดขึ้น ผ่านหน่วยงานในสังกัดที่จะช่วยเป็นสื่อ
กลางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของ กบข.
ให้สมาชิกอีกช่องทางหนึ่ง
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4. รับทราบผลการส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิกต่อ
การให้บริการและการสือ่ สารของ กบข. ปี 2563 และให้ขอ้ เสนอ
แนะแนวทางการส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อบริการ
ต่าง ๆ ของ กบข. ประจ�ำปี 2564
5. รับทราบและให้ความเห็นเกีย่ วข้อมูลและสถิตทิ สี่ ำ� คัญ
งานทะเบียนสมาชิกปี 2563 ประกอบด้วย (1) ประชากรศาสตร์
ของสมาชิก กบข. (Member Demographic) (2) เงินน�ำส่งราย
เดือนจากส่วนราชการและเงินจ่ายคืนสมาชิกเมื่อสิ้นสุดสมาชิก
ภาพ และ (3) การใช้บริการออมเพิม่ เปลีย่ นแผนการลงทุน และ
ออมต่อ (ทยอยรับเงิน)
6. ให้ความเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของข้าราชการครู โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ อย่าง
รอบด้าน วิเคราะห์ถึงบทบาท ความพร้อมและความเหมาะ
สมขององค์ ก ร รวมถึ ง การก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข
ให้ชัดเจนและรอบคอบ พร้อมประเมินถึงผลกระทบต่อกองทุน
และข้าราชการสมาชิกกลุ่มอื่น
7. รั บ ทราบและให้ ก ารสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมให้
หน่วยงานภายใต้สังกัดของอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ เป็นต้น
แบบของการใช้บริการกับ กบข. และให้แนวทางการด�ำเนินงาน
ในแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) กรมบัญชีกลาง (2) กรม
ประชาสัมพันธ์ (3) ส�ำนักงาน ก.พ. (4) ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
(5) ส�ำนักงานศาลยุติธรรม (6) ส�ำนักงานต�ำรวจ (7) ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ (8) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป.ป.ช.
8. รับทราบและให้ความเห็นต่อแผนการด�ำเนินงานด้าน
สมาชิก ปี 2564 จ�ำนวน 5 แผน ได้แก่ (1) แผนการส่งเสริมการ
ออมเพิ่ม (2) แผนการส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน การลงทุน
และความตระหนักด้านการออมเพื่อการเกษียณ (3) การขยาย
ฐานผู้ใช้งาน GPF Community (4) โครงการทวีค่าเงินออม
ให้กับสมาชิก กบข. สังกัด สพฐ. และ (5) โครงการจัดกิจกรรม
ให้หน่วยงานต้นแบบ โดยให้ข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่
		 - การขยายฐานผู้ใช้บริการ กบข. ให้เพิ่มขึ้น
		 - ให้ขา้ ราชการครูทปี่ ระสบความส�ำเร็จในการด�ำเนิน
ชีวิตเป็นต้นแบบแก่สมาชิกประเภทอื่น ๆ
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		 - เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ของ กบข. โดยจั ด ท� ำ หนั ง สื อ
ขอความร่วมมือไปยังหัวหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วย และผนวก
ข้อมูลเกี่ยวกับ กบข. เข้าไว้ในหลักสูตรอบรมที่มีอยู่แล้ว
		 - จัดแคมป์การเรียนรู้ร่วมกัน โดยให้ตัวแทนจาก
หน่วยงานที่เป็นต้นแบบเข้าร่วมกิจกรรม
9. รับทราบการจัดการประชุมใหญ่ผแู้ ทนสมาชิกประจ�ำปี
2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และกิจกรรม
(e-Meeting) และการจัดกิจกรรม “เลขาธิการพบผูแ้ ทนสมาชิก”
เพื่อให้ข้อมูลความรู้ด้านการลงทุนและด้านสมาชิก รวมทั้งตอบ
ข้อซักถามของผู้แทนสมาชิก ตลอดจนส�ำรวจความคิดเห็นของ
ผู้แทนสมาชิกในประเด็นต่าง ๆ
10. เห็ น ชอบกั บ การเพิ่ ม แผนทางเลื อ กการลงทุ น
(Investment Choice) และแนวทางการเปลีย่ นชือ่ แผนการลงทุน
จากงานวิจัยสมาชิก และรับทราบแผนการสื่อสารเกี่ยวกับการ
เพิ่มแผนทางเลือกการลงทุนและการเปลี่ยนชื่อแผนการลงทุน
โดยให้ข้อเสนอแนะในการสื่อสารกับสมาชิก โดยเฉพาะกลุ่ม
ที่มีการเปลี่ยนแผนการลงทุนให้ชัดเจน
11. รับทราบผลการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก และ
ให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด คอร์ ส อบรมออนไลน์ ฝ ึ ก อาชี พ
และเสริมทักษะด้านต่าง ๆ การจัดสวัสดิการด้านประกันภัย
COVID-19 และการจัดสวัสดิการและสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการ
ควบคุม ป้องกัน COVID-19 เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์
ชุดตรวจ ATK เป็นต้น
12. รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ด้านสมาชิก และเห็นชอบหลักการตามที่ กบข. เสนอ โดยให้
ความเห็นและข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
		 - การให้สมาชิกสามารถน�ำส่งเงินสะสมส่วนเพิม่ ให้
กบข. บริหารเพิม่ เติมแยกต่างหากจากการน�ำส่งโดยส่วนราชการ
เจ้าสังกัด
		 - การให้สมาชิกระบุตวั ผูร้ บั ผลประโยชน์สำ� หรับเงิน
กบข. ไว้เป็นการล่วงหน้า
13. รับทราบและให้ความเห็นต่อรายงานผลการส�ำรวจ
ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) ของสมาชิก กบข.
14. รับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานด้านลงทุน

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
อ�ำนาจหน้าที่

1. สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะอนุกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในกิจการ
ของกองทุนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ในกรณีท่ีพิจารณาเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรของอนุกรรมการตรวจสอบให้เสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
2. สอบทานงบการเงินประจ�ำปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และเปิดเผย
ข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยจะต้องน�ำเสนอรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจ�ำปีและร่างรายงานความเห็น
ของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
3. อนุมตั งิ บการเงินรายไตรมาสทีผ่ า่ นการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีแล้ว รวมทัง้ น�ำเสนองบการเงินรายไตรมาสและรายงาน
ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ
4. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการและรับรองบัญชีของกองทุน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะแก่ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการของกองทุนในรายการที่เห็นว่าจ�ำเป็น
5. พิจารณาความเหมาะสมและเสนอความเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเพื่อประกอบ
การพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ
6. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการ การจัดการความเสีย่ ง ระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของกองทุน รวมทัง้ ระบบบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านการทุจริตและระบบการรับแจ้งเบาะแส
7. ก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
		 (ก)		การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องฝ่ า ยตรวจสอบภายในให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐที่ก�ำหนดโดยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทัง้ มีความเป็นอิสระเทีย่ งธรรม และสามารถปฏิบตั งิ านตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิผล
		 (ข)		ประเมินผลการด�ำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทัง้ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบ
การตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
		 (ค)		ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง และประเมินผลงาน รวมทั้งการขึ้น
เงินเดือนและการจ่ายโบนัสประจ�ำปีของผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
		 (ง)		ความเหมาะสมของการพิจารณาขึน้ เงินเดือนและการจ่ายโบนัสประจ�ำปีโดยรวมของพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน
		 (จ)		ให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในด้ ว ยตนเองและ
โดยผู้ประเมินจากภายนอกตามรูปแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด
8. ให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
		 (ก)		การปรับโครงสร้าง อัตราก�ำลัง และงบประมาณทีใ่ ช้ในกิจการของฝ่ายตรวจสอบภายในและน�ำเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
		 (ข)		การอนุมัติกฎบัตรและแผนงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยง
ขององค์กร
9. สอบทานประสิทธิผลของการก�ำกับกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�ำสัง่ และมติ
ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
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10. รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อให้พิจารณาก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
		 (ก)		ในกรณีที่เกิดหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของกองทุนที่ผิดปกติและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้ง
การทุจริตหรือการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือมติของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ทีเ่ กีย่ วกับการบริหารกิจการของกองทุน ตลอดจนการใดทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยผิดจรรยาบรรณ
		 (ข)		การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส
11. ประสานงานกับคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการและการจัดการความเสี่ยง โดยอาจจัดให้มีการประชุมร่วมกันได้ตามความจ�ำเป็น
12. รายงานสรุปผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะอนุกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าที่ ทัง้ ทีเ่ ป็นการประเมิน
ผลของคณะอนุกรรมการในภาพรวมและรายบุคคลเสนอต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
13. จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจ�ำปีของกองทุน โดย
รายงานดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
ทุจริต การควบคุมภายในด้านการเงิน จ�ำนวนครั้งในการประชุม และการเข้าร่วมประชุมของอนุกรรมการแต่ละคน โดยให้ประธาน
อนุกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกเพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมใหญ่
ผู้แทนสมาชิกทราบ
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
1.

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

ประธานอนุกรรมการ

2.

นายชาตรี สุวรรณิน

อนุกรรมการ

3.

นายสุชาติ บรรจงกาล

อนุกรรมการ

4.

นายสุพจน์ ศรีงามเมือง

อนุกรรมการ

5.

รองศาสตราจารย์พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์

อนุกรรมการ

6.

นางปณียา ตันฑเกษม

ผู้อำ�นวยการและผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการ

การประชุม

ปี 2564 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 95.24

ผลงานส�ำคัญ

ปรากฏตามรายงานจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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คณะอนุกรรมการกฎหมาย
อ�ำนาจหน้าที่

1. พิจารณาให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกิจการของกองทุน
2. พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองสาระส�ำคัญของร่างกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสั่งของกองทุนให้
สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์
3. รายงานสรุปผลงานและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจ�ำทุกปี
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
1. นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

ประธานอนุกรรมการ

2. นายชาตรี สุวรรณิน

อนุกรรมการ

3. นายภพ เอครพานิช

อนุกรรมการ

4. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

อนุกรรมการ

5. นายนพดล เภรีฤกษ์

ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
อนุกรรมการ

6. นางศรีกัญญา ยาทิพย์
7. นายวิษณุ วรัญญู

ที่ปรึกษา

8. นายสุจินดา สุขุม

ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหาร
รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการและผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย
เลขานุการ

การประชุม

ปี 2564 มีการประชุมรวม 3 ครั้ง อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 94.44

ผลงานส�ำคัญ

1. การพิจารณาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 (ประเด็นการ
จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจ�ำกัดและการอนุญาตให้สมาชิกที่เกษียณอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์มีสิทธิขอรับเงินสะสม
เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวได้ก่อนเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์)
2. พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. การพิจารณาแก้กฎกระทรวงเพื่อขยายเพดานการลงทุนต่างประเทศ
4. การพิจารณาให้ความเห็นในการแก้ไข (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการ
ลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. ….
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อ�ำนาจหน้าที่

พิจารณากลั่นกรอง และเสนอแนะเรื่องการบริหารความเสี่ยงของกองทุนแก่คณะกรรมการ กบข. ดังต่อไปนี้
1. กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงโดยรวม
ของกองทุน ทั้งความเสี่ยงด้านกิจการส�ำนักงานและความเสี่ยงด้านการบริหารเงินกองทุน
2. วิธีการประเมินและทบทวนความเพียงพอ รวมทั้งความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง
ของกองทุน
3. กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ หรือมาตรการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการติดตามก�ำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าการป้องกัน
ความเสี่ยงของกองทุนอยู่ในระดับที่ก�ำหนดและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
4. แนวทางการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับส�ำนักงานและระดับคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการ รวมถึงการก�ำหนดมาตรการที่เอื้อให้เกิดความถูกต้องและความเป็นอิสระในการตรวจวัด ควบคุม และรายงาน
ความเสี่ยง เพื่อให้การติดตามและประเมินความเสี่ยงทั้งองค์กรมีประสิทธิภาพ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานตามกฎบัตรเสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจ�ำทุกปี

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
1.

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

ประธานอนุกรรมการ

2.

พลเรือโท วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง

อนุกรรมการ

3.

นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล

อนุกรรมการ

4.

นายภพ เอครพานิช

อนุกรรมการ

5.

นายสุชาติ บรรจงการ

อนุกรรมการ

6.

รองศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย

อนุกรรมการ

7.

นางศรีกัญญา ยาทิพย์

8.

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
อนุกรรมการ
ที่ปรึกษา

9.

นางสาววรรณา พรเจริญวาสน์

ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
เลขานุการ

การประชุม

ในปี 2564 มีการประชุมรวม 4 ครั้ง อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 96.88

ผลงานส�ำคัญ

1. การกลั่นกรองและเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Appetite) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงโดยรวมของกองทุน ทั้งความเสี่ยงด้านกิจการส�ำนักงานฯ และความเสี่ยงด้านการบริหาร
เงินกองทุน
ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

097

		 1.1 พิจารณากลัน่ กรองการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ของ
ข้าราชการครู มีความเห็นและข้อเสนอแนะว่าการแก้ปัญหา
หนีส้ นิ ครูซงึ่ เป็นปัญหาสะสมมายาวนาน ควรเป็นการแก้ทรี่ ะบบ
เชิงโครงสร้างมากกว่าการน�ำปัญหานี้มาโยงกับ กบข. เนื่องจาก
การด�ำเนินการดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
ซึ่งเป็นกองทุนการออมเพื่อการเกษียณ นอกจากนี้ หน่วยงาน
ที่ต้องรับผิดชอบแก้ไขปัญหานี้ควรเป็นผู้ให้กู้และหน่วยงาน
ที่ท�ำให้เกิดภาระหนี้สินดังกล่าวมากกว่า การเปิดโอกาสให้
ข้าราชการครูกู้ได้กลุ่มเดียวอาจมีปัญหาเรื่องความเท่าเทียม
แต่หากให้สมาชิกทุกกลุ่มกู้ได้ ก็จะส่งผลต่อผู้ที่ไม่ได้กู้ รวมถึง
การบริหารจัดการกองทุน และการบริหารองค์กร กบข. นอกจากนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน
และ SME โดยก�ำหนดแนวนโยบายให้ธนาคารปรับโครงสร้างหนี้
ลดหนี้ โดยได้เปิดสายด่วน 1213 เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาหนี้สิน
หรือแม้แต่ NPL สามารถติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อ
ประสานไกล่เกลี่ยหนี้นอกศาล กลไกนี้อาจจะเป็นกลไกช่วยครู
ผู้มีปัญหาหนี้สินได้
		 1.2 พิจารณากลั่นกรองหารือการแก้ไขพระราช
บัญญัตกิ องทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ประเด็น
การลงทุ น ในหลั ก ทรัพย์มั่น คงสูงไม่ต�่ำ กว่า 60% เห็ น ชอบ
ตามที่ กบข. เสนอปรับแก้หลักเกณฑ์ในการลงทุนเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนที่ดีโดยการแก้ไข พ.ร.บ. กบข. ให้มีความยืดหยุ่น
สอดคล้องกับสภาวะตลาดปัจจุบันซึ่งมีความผันผวนสูงและมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
		 1.3 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
เห็นชอบตามที่ กบข เสนอโดยมอบหมายให้ กบข. (1) กรณี
ให้สมาชิกสามารถน�ำส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มให้ กบข. บริหาร
เพิ่มเติมแยกต่างหากจากการน�ำส่งโดยส่วนราชการเจ้าสังกัด
(มาตรา 39) ควรพิจารณาความคุ้มค่าในการปรับระบบงาน
ทะเบียนสมาชิกเพือ่ รองรับการน�ำส่งเงินสะสมส่วนเพิม่ ให้ กบข.
บริหารด้วย (2) กรณีให้พนักงานและลูกจ้างได้รับประโยชน์
ตอบแทนไม่ น ้ อ ยกว่ า กฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ ้ ม ครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
ควรศึกษาเจตนารมณ์ที่กฎหมายก�ำหนดข้อความในลักษณะ
ดังกล่าวกับหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะเดียวกับ กบข.
		 1.4 พิ จ ารณากลั่ น กรองการทบทวนแม่ บ ทการ
บริหารความเสี่ยงของ กบข. เห็นชอบตามที่ กบข. เสนอเพื่อ
ให้แม่บทการบริหารความเสี่ยงของ กบข. เป็นไปตามแนวทาง
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การบริหารจัดการความเสี่ยงส�ำหรับหน่วยงานของรัฐฯ ซึ่งได้
ทบทวนเนื้อหาในแม่บทการบริหารความเสี่ยงฉบับปัจจุบันและ
ท�ำการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมตามแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังก�ำหนด รวมถึงให้มีการก�ำกับ
ดูแลการรายงานให้เป็นไปตามกระบวนการติดตามรายงาน
อย่างครบถ้วน
		 1.5 พิจารณากลัน่ กรองการทบทวนตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง
องค์กร (Key Risk Indicator) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) ประจ� ำ ปี 2565 เห็ น ชอบตามที่ กบข.
เสนอปรับตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในส่วนของตัวชี้วัด
ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มกี ารติดตาม “ความพร้อม
ของการให้บริการ (Service Availability) ของระบบสารสนเทศ
หลัก” เพือ่ ให้สามารถติดตามความเสีย่ งได้ครอบคลุมและดียงิ่ ขึน้
		 1.6 พิ จ ารณากลั่ น กรองการจั ด ท� ำ และบริ ห าร
ความเสี่ยงของแผนยุทธศาสตร์ ปี 2565 เห็นชอบประเด็น
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญตามที่ กบข. เสนอและมอบหมายให้ กบข.
(1) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนทางเลือกการลงทุนที่หลาก
หลายให้สมาชิกมีความเข้าใจในเรื่องการลงทุน (2) ติดตาม
และให้ความสนใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset)
อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ประเภทใหม่ที่นักลงทุน
ให้ความสนใจ โดยที่ปรึกษา (นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์) พร้อมที่จะ
มาเป็นวิทยากรให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องดังกล่าว (3) จัดท�ำ Risk
Matrix โดยจัดล�ำดับและหมวดหมู่ตามระดับความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood)
2. การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการประเมินและ
ทบทวนความเพี ย งพอ รวมทั้ ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงของกองทุน
		 รับทราบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในประจ�ำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์กระทรวง
การคลังที่ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั กิ ารควบคุมภายในส�ำหรับหน่วย
งานของรัฐ โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์เพื่อให้การด�ำเนินงาน
และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลส�ำเร็จตาม
วัตถุประสงค์และมีการก�ำกับที่ดี เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิน้ เปลือง ความสูญเปล่า
ของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท�ำอันเป็นการทุจริต
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3. การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์ แนวปฏิบัติ
หรือมาตรการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการติดตาม
ก�ำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าการป้องกันความเสี่ยงของกองทุน
อยู่ในระดับที่ก�ำหนดและสอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
		 3.1 รับทราบมาตรการด้าน IT Security และ
Cyber Security ในช่วง Work from Home ของ กบข. เพื่อ
ให้พนักงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ โดยเชื่อมต่อมายังเครือข่าย
สารสนเทศของ กบข. และมี ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย
ของระบบสารสนเทศของ กบข. เช่ น การเชื่ อ มต่ อ โดยใช้
ระบบ VPN (Virtual Private Network) เสมือนการท�ำงานใน
ส�ำนักงานฯ การใช้ระบบงานผ่าน Web Application ของ
กบข. เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามแผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสถานการณ์
ฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและ
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ รวมไปถึงลดผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นแก่ กบข.
		 3.2 รับทราบมาตรการก�ำกับดูแลการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของพนักงาน และรายงานผลการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
ผู้ปฏิบัติงานในกองทุนและบุคคลในครอบครัว ระหว่างวันที่
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการติดตามก�ำกับดูแล
และมั่นใจว่ามาตรการก�ำกับดูแลดังกล่าวอยู่ในระดับที่ก�ำหนด
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (1) ป้องกันการน�ำข้อมูลภายใน
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลและป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของกองทุนกับผลประโยชน์สว่ นบุคคล (2) ป้องกัน
การท�ำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อการปฏิบัติงานของ
กองทุน และ (3) ให้การบริหารกิจการของกองทุนเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
		 3.3 รับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ โดยมีความเห็นว่า (1) ควรจัดเตรียมระบบเพื่อ
รองรับการท�ำงานในรูปแบบ Online ให้พนักงานปฏิบัติงาน
ในลักษณะ Work from Home เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินงานตามแผนงานที่ก�ำหนด (2) กบข. ควรให้สมาชิก
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์สภาวะและแนวโน้ม
เศรษฐกิจ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังจะมีการ
เปลี่ยนแปลงและมีความผันผวนค่อนข้างมาก ตลอดจนความ
เสี่ยงในการลงทุนของตราสารแต่ละประเภท เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการเลือกแผนการลงทุนของสมาชิก (3) เสนอให้คณะ
อนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ ช่วยขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์
ให้สมาชิกได้รับทราบแผนงานยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
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มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
		 3.4 รับทราบผลการคัดเลือกทีป่ รึกษาเพือ่ ออกแบบ
และคัดเลือกผู้ให้บริการระบบงานลงทุน (แผน INV2) โดยมี
ความเห็ น ว่ า (1) การปรั บ เปลี่ ย นระบบงานเป็ น เรื่ อ งที่ มี
ความส�ำคัญ นอกจาก กบข. จะมีการคัดเลือกและได้บริษัท
ที่ปรึกษาที่ดีมีความสามารถแล้ว ยังควรให้ความส�ำคัญกับเรื่อง
Engagement ของคนในองค์กรด้วย เพื่อให้แผนงานสามารถ
ขับเคลื่อนส�ำเร็จลุล่วงไปได้ (2) การเปลี่ยนแปลงของบุคลากร
ของบริษัทที่ปรึกษานั้นค่อนข้างมีความส�ำคัญอาจส่งผลกระทบ
ต่อ กบข. จึงเห็นควรพิจารณา Requirement ให้สอดคล้องตาม
ความต้องการของ กบข. อีกทัง้ การเลือกบริษทั ทีป่ รึกษาเป็นเพียง
จุดเริ่มต้นในการด�ำเนินการ ในขณะที่ปัญหาและอุปสรรคจะ
เกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในระหว่างการด�ำเนินการ ดังนัน้ การติดตาม
ความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหามีความส�ำคัญ (3) การเลือก
ช่วงเวลาในการเปลี่ยนระบบหรือโอนย้ายข้อมูลควรเลือกช่วงที่
มีวันหยุดยาว หากเกิดปัญหาจะได้มีเวลาแก้ไขได้ทัน
		 3.5 รับทราบรายงานความคืบหน้าของแผนเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพระบบงานลงทุ น และลดความเสี่ ย งจากระบบ
Bonanza (แผน INV 2) โดยมีความเห็นว่า (1) การวิเคราะห์
ข้อมูลควรค�ำนึงถึงปัจจัยในการประมวลผล หากต้องรวบรวม
ข้ อ มู ล ที่ ค ่ อ นข้ า งมากควรระมั ด ระวั ง ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด
กั บ การท� ำ งานปกติ ร ายวั น กบข. ต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ และ
ท�ำความเข้าใจกับสถาปัตยกรรมของระบบในเชิงวิเคราะห์และ
จัดการกับข้อมูลให้ดดี ว้ ย (2) ประเด็นส�ำคัญในการเปลีย่ นระบบ
งานเป็นการเปลี่ยนกระบวนการด้วยซึ่งในแต่ละส่วนมีความ
ส�ำคัญมาก ควรมีทั้งทีมด้านลงทุนและทีมด้านปฏิบัติการ และ
แนวทางเรื่องการท�ำงาน Anytime Anywhere ส�ำหรับการ
Implement ควรมีการสื่อสารให้พนักงานเกิดความเข้าใจที่
ชัดเจนในการเปลี่ยนระบบงาน รวมถึงการเปลี่ยนความคิดด้วย
		 3.6 รับทราบรายงานการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ด้ า นไซเบอร์ โดยมี ค วามเห็ น และข้ อ เสนอแนะว่ า Cyber
Security เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ควรมี ก ารติ ด ตามและ
ตรวจสอบ ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องของการ
รักษาความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้พนักงานและผู้บริหาร
ตระหนักรู้ถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร และ กบข. อาจขอข้อมูล
ในเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย หรือขอค�ำปรึกษาจากกรรมการที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้
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		 3.7 รั บ ทราบรายงานผลการด� ำ เนิ น งานและ
ความเสี่ยงด้านลงทุน และรายงานสถานะความเสี่ยงตามตัว
ชี้วัดความเสี่ยงองค์กร (Key Risk Indicator) เพื่อเป็นการ
ติ ด ตามก� ำ กั บ ดู แ ล และมั่ น ใจว่ า ความเสี่ ย งอยู ่ ใ นระดั บ
ที่ก�ำหนด และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ รวมถึ ง มี ข ้ อ แนะน� ำ ให้
กบข. (1) มี ก ารติ ด ตามประเด็ น การถู ก โจมตี ด ้ า น Cyber
อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีข่าวการถูก Hack ข้อมูลของหลาย
หน่วยงาน (2) มีการประเมินความเสี่ยงด้าน Cyber Security
ว่า กบข. มีแนวโน้มการถูกโจมตีอยู่ในระดับใด เพิ่มขึ้นหรือไม่
โดยพิจารณาทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

4. การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการ
มอบหมาย
		
4.1 รั บ ทราบผลการทบทวนกฎบั ต รคณะ
อนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย งประจ� ำ ปี 2564 และเห็ น
ชอบให้คงกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่
กบข. เสนอ และให้มีการทบทวนทุกปีตามที่กฎบัตรก�ำหนด
		 4.2 รั บ ทราบผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ�ำปี 2563 โดยได้
ร่วมกันพิจารณาทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปีที่ผ่านมา
และเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการด�ำเนินการตามที่ กบข.
เสนอ เพื่อให้คณะอนุกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล
อ�ำนาจหน้าที่

1. ก�ำหนดหรือทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ซี งึ่ เป็นทีย่ อมรับ
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
2. พิจารณาผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของกองทุน และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงการก�ำกับดูแลกิจการตามความจ�ำเป็น
3. รายงานสรุปผลงานและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจ�ำทุกปี
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
1.

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

ประธานอนุกรรมการ

2.

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

อนุกรรมการ

3.

นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล

อนุกรรมการ

4.

พลตำ�รวจตรี ศุภเศรษฐ์ โชคชัย

อนุกรรมการ

5.

นางสาวพศุตม์ณิชา จำ�ปาเทศ

อนุกรรมการ

6.

นางศรีกัญญา ยาทิพย์

7.

นายแมน ชุติชูเดช

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
อนุกรรมการ
รองเลขาธิการ กลุ่มงานกลยุทธ์ลงทุนและผู้จัดการกองทุน
รักษาการในตำ�แหน่งผู้บริหารสูงสุดฝ่ายส่งเสริมการลงทุน
เพื่อความยั่งยืน
เลขานุการ

การประชุม

ปี 2564 มีการประชุมรวม 4 ครั้ง อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 85.71
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ผลงานส�ำคัญ

1. เห็ น ชอบการทบทวนกฎบั ต รคณะอนุ ก รรมการ
ธรรมาภิบาลว่ายังมีความเหมาะสม ซึง่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
พ.ร.บ. กบข. และนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ รวมถึงเป็นหลัก
การเดียวกับคณะอนุกรรมการชุดอืน่ โดยให้คงกฎบัตรไว้ตามเดิม
ยกเว้นองค์ประกอบคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล เปลี่ยนจาก
ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายธรรมาภิบาล เป็นผู้บริหารสูงสุดของ
ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนเป็นเลขานุการ เพื่อให้
สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรปัจจุบัน
2. เห็นชอบการประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการ ประจ�ำปี 2564 สรุปได้ว่ามีการด�ำเนินการ
ครบถ้วนตามอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ และไม่มีการ
ฝ่าฝืนกฎระเบียบใด ๆ และเห็นชอบผลการพิจารณาทบทวน
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการว่ายังมีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการ เป็นไปตามหลักการของ
OECD และ ก.ล.ต.
3. ก�ำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยการท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของผู้ปฏิบัติงานใน
กองทุนและบุคคลในครอบครัว
4. ก�ำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หลักจรรยาบรรณและระเบียบ
การท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของผู้ปฏิบัติงานในกองทุน
และบุคคลในครอบครัว
5. ก�ำกับดูแลให้ กบข. มีการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
(Responsible Investment) รวมทั้งสนับสนุนและติดตาม
พัฒนาการด้านการก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนือ่ ง เช่น การเข้าหารือ
กับบริษัทที่ กบข. ลงทุน เพื่อส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจอย่างรับ
ผิดชอบ (Engagement) ติดตามประเด็นการใช้สทิ ธิออกเสียงลง
คะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ กบข. ลงทุน รวมถึง
ติดตามกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้าน ESG เป็นต้น
6. ติดตามดูแลการด�ำเนินโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจ�ำปี 2564 โดย กบข. ได้เข้ารับการประเมินในโครงการ
ดังกล่าวเป็นปีที่ 3 ซึ่งได้คะแนนประเมินในระดับ AA คือ 97.44
ซึ่งเป็นการสร้างสถิติคะแนนสูงสุดของ กบข. นับตั้งแต่เข้ารับ
การประเมิน ITA ตั้งแต่ปี 2562

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

7. สนับสนุนให้ กบข. เข้ารับการประเมินองค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประเมินสถานะการด�ำเนินงานของ
กบข. ในประเด็น Human Rights และน�ำข้อสังเกต ค�ำแนะน�ำ
มาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น
โดย กบข. ได้ รั บ รางวั ล องค์ ก รต้ น แบบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
รางวัลดีเด่น ประเภทภาครัฐ ประจ�ำปี 2564 จากกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ
8. ติดตามผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
อนุกรรมการธรรมาภิบาล ประจ�ำปี 2563 เพื่อน�ำไปก�ำหนด
แนวทางปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในปีต่อ ๆ ไป
9. ติดตามความคืบหน้าและสนับสนุนการด�ำเนินการ
ตามแผนงานยุทธศาสตร์องค์กร ORG3 Global Platform บทบาท
และภาพลักษณ์ กบข. ในเวทีโลก ซึ่งเป็นแผนงานยุทธศาสตร์
องค์ ก รที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ ด้ า นธรรมาภิ บ าล อาทิ ศึ ก ษา
Gap Analysis กระบวนการลงทุนเพื่อวิเคราะห์กระบวนการ
ลงทุนของ กบข. เปรียบเทียบกับมาตรฐานโลกในประเด็น ESG,
Human Rights, ส�ำรวจวิจัยทักษะทางการเงินของสมาชิก
(Financial Literacy) และจัดโครงการส่งเสริมทักษะทาง
การเงิน, จัดงานสัมมนา Integrating Human Rights into
Risk Management, จัดงาน Sustainable Thailand, จัดงาน
Getting Started in Responsible Investment และเข้าร่วม
เสวนาระดับเวทีโลกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ESG, Human
Rights และ SDGs
10. เห็นชอบการจัดท�ำแผนธรรมาภิบาลด้าน IT เพื่อ
เตรียมความพร้อมตามกฎหมายของส�ำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิ จิ ทั ล (องค์ ก ารมหาชน) หรื อ DGA และเพื่ อ รองรั บ การ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ด้านดิจิทัล รวม 5 ฉบับ ดังนี้ (1) พ.ร.บ.
การบริ ห ารงานและการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล
พ.ศ. 2562 (2) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(3) พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
และ (4) พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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คณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
อ�ำนาจหน้าที่

1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของเลขาธิการเพื่อเสนอคณะกรรมการ
2. พิจารณาประเมินผลงานของเลขาธิการและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ พร้อมข้อเสนอเรือ่ งค่าตอบแทนของเลขาธิการ
3. พิจารณาวางแผนสืบทอดงานในต�ำแหน่งเลขาธิการและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
4. พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ตลอดจนค่าตอบแทนและโบนัสประจ�ำปี และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการ
5. รายงานสรุปผลงานและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจ�ำทุกปี
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
1.

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์

ประธานอนุกรรมการ

2.

นายพรชัย ฐีระเวช

อนุกรรมการ

3.

นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล

อนุกรรมการ

4.

พลตำ�รวจตรี ศุภเศรษฐ์ โชคชัย

อนุกรรมการ

5.

นางสาวพศุตม์ณิชา จำ�ปาเทศ

อนุกรรมการ

6.

รองศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย

อนุกรรมการ

7.

นางศรีกัญญา ยาทิพย์

8.

นายสุจินดา สุขุม

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหาร		
เลขานุการ

การประชุม

ปี 2564 มีการประชุมรวม 6 ครั้ง อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 83.33

ผลงานส�ำคัญ

1. เสนอความเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
		 1.1 กรอบวงเงินงบประมาณส�ำหรับการขึ้นเงินเดือนพนักงานส�ำหรับปี 2564
		 1.2 กรอบวงเงินการจ่ายเงินโบนัสผันแปร และโบนัสพิเศษให้แก่พนักงานส�ำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2563
		 1.3 แบบประเมินสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของเลขาธิการ กบข. เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ
ประจ�ำปี 2563
		 1.4 อัตราการขึ้นค่าตอบแทนคงที่รายเดือนส�ำหรับปี 2564 และการจ่ายเงินโบนัสผันแปรของเลขาธิการส�ำหรับผลการ
ปฏิบัติงานปี 2563
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2. ให้ความเห็นชอบในหลักการให้ กบข. เสนอแก้ไขเพิม่ เติมมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตกิ องทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
พ.ศ. 2539 เพื่อก�ำหนดให้พนักงานและลูกจ้างของกองทุนได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน (ESG และ SDGs)
กบข. มุ่งมั่นสู่การเป็นกองทุนบ�ำนาญยั่งยืน (Sustainable Pension) โดยมีการประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่าต้องการเป็น
กองทุนบ�ำนาญที่สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุน (Investment Returns) คู่ขนานกับผลตอบแทนทางสังคม (Social Returns)
จึงเล็งเห็นว่า ยังมีภารกิจอีกมากมายมาเชื่อมต่อกับสิ่งที่ได้วางรากฐานไว้ อาทิ งานลงทุน มีการก�ำหนดนโยบายลงทุนเพื่อ
ความยั่งยืน ปรับกระบวนการลงทุนโดยน�ำกรอบลงทุนอย่างรับผิดชอบของ PRI และ OECD มาประยุกต์ใช้ และริเริ่มน�ำกระบวนการ
Engagement มาใช้กับผู้จัดการกองทุน และกิจการที่ กบข. ลงทุน ฯลฯ งานบริหารองค์กร มีการค�ำนึงสิทธิมนุษยชน สิทธิ
ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรในทุกภาคส่วน การบริหารอาคารส�ำนักงานให้เป็นอาคารสีเขียว การลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง
การก�ำหนด No Gift Policy ฯลฯ งานสมาชิก มีการค�ำนึงการเคารพและค�ำนึงความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ฯลฯ งานสื่อสาร
มีการค�ำนึงความครบถ้วนและความทันต่อเวลาของข้อมูล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ต้องการใช้ข้อมูล ฯลฯ งานฐานข้อมูล
มีการก�ำหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งครอบคลุมข้อมูล
ทั้งของสมาชิก พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ กบข. ทั้งหมด
คณะกรรมการ กบข. ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้มีคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน (ESG และ SDGs) ให้ค�ำแนะน�ำช่วยก�ำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมายของการ
ด�ำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องเป้าหมายดังกล่าว

อ�ำนาจหน้าที่

1. พิจารณาให้คำ� ปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดท�ำนโยบาย แนวทางด�ำเนินงาน เป้าหมาย และกลยุทธ์ด้านการลงทุน
อย่างรับผิดชอบและยั่งยืนของกองทุน เพื่อมุ่งสู่การเป็นกองทุนบ�ำนาญที่ยั่งยืน (Sustainable Pension) โดยค�ำนึงปัจจัยด้าน
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ด้านการ
ลงทุน รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
ผลกระทบจากการลงทุนของกองทุน ตลอดจนค�ำนึงถึงมิติการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคมที่มีความรับผิดชอบเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนในการสร้างผลตอบแทนทางสังคม (Social Returns) ควบคู่กับการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment Returns)
2. พิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการก�ำหนด ทบทวน หรือปรับปรุงนโยบาย แนวทางด�ำเนินงาน เป้าหมาย และกลยุทธ์
ด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนของกองทุน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงที่คำ� นึงถึงปัจจัยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
สังคม ธรรมาภิบาลด้านการลงทุน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามมาตรฐานสากลก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาให้ค�ำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่กองทุนในการติดตามความก้าวหน้าของแผนงานการพัฒนาการลงทุนอย่าง
รับผิดชอบและยั่งยืนของกองทุน การสร้างความร่วมมือกับองค์กรระดับสากล และการมีบทบาทในการสร้างความร่วมมือและ
ให้ความช่วยเหลือระหว่างองค์กรอื่นในภูมิภาคอาเซียนในการขับเคลื่อนการลงทุนอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. ก�ำกับดูแลและติดตามให้การด�ำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามหลักการของการลงทุนอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน รวม
ทั้งการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลงทุนอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง และยั่งยืน
5. ทบทวนนโยบาย แนวทางการด�ำเนินงาน เป้าหมาย และกลยุทธ์ เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการพิจารณาตามที่เห็นสมควร
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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รายชื่อคณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
1.

นายเมธี สุภาพงษ์

ประธานอนุกรรมการ

2.

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์

อนุกรรมการ

3.

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

อนุกรรมการ

4.

พลเรือโท วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง

อนุกรรมการ

5.

นายสุพจน์ ศรีงามเมือง

อนุกรรมการ

6.

นางศรีกัญญา ยาทิพย์

7.

นายแมน ชุติชูเดช

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
อนุกรรมการ
รองเลขาธิการ กลุ่มงานกลยุทธ์ลงทุนและผู้จัดการกองทุน
รักษาการในตำ�แหน่งผู้บริหารสูงสุดฝ่ายส่งเสริมการลงทุน
เพื่อความยั่งยืน
เลขานุการ

การประชุม

ในปี 2564 ยังไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนอนุกรรมการ
กบข. จ่ายค่าตอบแทนให้อนุกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก�ำหนดในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศ
ดังกล่าวคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ โดยมีสาระส�ำคัญ คือ กบข. จะจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่เข้าประชุม
หากเดือนใดมีการประชุมแต่ไม่เข้าร่วมประชุมจะงดจ่าย

ตำ�แหน่ง

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)

ประธานอนุกรรมการ

5,000

อนุกรรมการ

4,000

ปี 2564 กบข. จ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุมอนุกรรมการทุกคณะ จ�ำนวน 1.2 ล้านบาท
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รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ กบข. ประกอบด้ ว ย
กรรมการ 5 ท่าน และที่ปรึกษา 1 ท่าน โดยมีอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กบข. ในการสอบทาน
ให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือและ
เปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สอบทาน
ความมีประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสีย่ งซึง่ ครอบคลุม
ความเสี่ยงด้านการทุจริต การควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบข้อร้องเรียน
และการแจ้งเบาะแส เพื่อให้ กบข. มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในรอบปี 2564 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง ได้ปฏิบัติงาน
ตามขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ ที่ ร ะบุ ไว้ ใ นกฎบั ต รโดยรายงาน
การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้คณะกรรมการ กบข. รับทราบเป็นรายไตรมาส
และรายงานทันที เมื่อมีข้อสังเกตที่ส�ำคัญ ซึ่งมีสาระส�ำคัญใน
การปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 และอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส จ�ำนวน
3 ไตรมาสของปี 2564 ของ กบข. รวมถึงงบการเงินรวมของ
กบข. และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานจาก
ผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อให้งบการเงินได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้อง
น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีและ
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ทีพ่ จิ ารณางบการเงิน และมีการ
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือ
อย่างอิสระในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
2. การพิ จ ารณาความเหมาะสมของค่ า ธรรมเนี ย ม
การปฏิบัติงานสอบบัญชีประจ�ำปี 2565 ของผู้สอบบัญชีจาก
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในการตรวจสอบงบการเงิน
ประจ�ำปีและสอบทานงบการเงินรายไตรมาสว่ามีความเหมาะสม
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ กบข. เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
3. สอบทานความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายใน โดยได้รับทราบประเด็นการตรวจสอบที่ส�ำคัญและ
ติดตามการด�ำเนินการแก้ไขอย่างสม�ำ่ เสมอ รับทราบรายงานผล
การทดสอบเจาะระบบของ กบข. ว่าระบบงานสารสนเทศมีความ
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ปลอดภัย และรับทราบภาพรวมการฟ้องร้องคดีความต่าง ๆ
และการรายงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ทางแพ่ง
รวมถึงอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำปีของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามเสีย่ งส�ำคัญ
และก�ำกับดูแลให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลัก
เกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมิน
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของฝ่ายงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ภายใน
ส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และติดตามผลการปรับปรุง
แก้ไข โดยมีความเห็นว่าการควบคุมภายในและการจัดการ
ความเสี่ยงของ กบข. โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและ
ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
4. สอบทานประสิทธิผลของระบบก�ำกับการปฏิบตั งิ าน
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การด�ำเนินงานของ กบข. โดยรับทราบผลการติดตามก�ำกับดูแล
ของ กบข. เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั เิ ป็นไปตามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
5. จัดให้มชี อ่ งทางการรายงานและตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามที่มีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการของ กบข.
6. ทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
กฎบั ต รฝ่ า ยตรวจสอบภายในให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
รวมถึงมีการประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ทั้งในภาพรวมและของรายบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ตามแนวทางการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของกองทุ น โดยมี ผ ล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
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การบริหารความเสี่ยง กบข.

iGRC
Good
Governance
Effective
Risk
Management
Regulatory &
Policy
Compliance
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การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่จ�ำเป็นและ
มีความส�ำคัญในการน�ำพาให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อาทิ กฎหมายใหม่ ภัยธรรมชาติ
โรคระบาดร้ายแรง เป็นต้น ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานขององค์กร
ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั่ว
ทั้งองค์กร
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ดังกล่าว จึงจัดให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งแบบบูรณาการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ทั่วทั้งองค์กร เพื่อน�ำพา กบข. ให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ามกลางปัจจัย
แวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงผันผวน โดยคณะกรรมการ กบข. ได้อนุมัติ
ให้น�ำหลัก iGRC ที่ดีมาใช้ ซึ่งหมายถึงการเป็นองค์กรที่มีการบูรณาการ
ด้านการก�ำกับดูแลที่ดี (Good Governance) การบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ (Effective Risk Management) และการก�ำกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎเกณฑ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม (Regulatory & Policy
Compliance) มี ก ารประสานนโยบายการท� ำ งาน การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
อย่างเป็นระบบสอดคล้องกันทั้งสามด้าน ด้วยการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพการท�ำงาน
ทั้ ง นี้ กบข. มี ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งในภาพรวมของ
องค์กร เพื่อส่งเสริมให้การด�ำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ มีการ
ทบทวนตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ก�ำหนดระดับความเสี่ยง
ที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite) และค่ า เบี่ ย งเบนของระดั บ ความเสี่ ย งที่
ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของแต่ละตัวชีว้ ดั เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ติดตามและ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญได้อย่างเหมาะสม
และทันท่วงที โดยได้รายงานสถานะความเสี่ยงต่อผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ
และคณะกรรมการ กบข. อย่างสม�่ำเสมอ

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

โครงสร้างการก�ำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยง กบข.
กบข. ตระหนักถึงความส�ำคัญในการท�ำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก จึงก�ำหนดนโยบายให้การด�ำเนินงาน
ของ กบข. เป็นไปตามมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายในเพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความซือ่ สัตย์ รอบคอบ ระมัดระวัง
และปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้ก�ำหนดโครงสร้างการก�ำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการ
กบข. ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย ทิศทางการด�ำเนินงาน และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการ กบข. ได้มอบหมายหน้าที่
ให้คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการ
จัดการลงทุน และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
กลั่นกรอง และให้ความเห็นการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในด้านต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ กบข. ซึ่งถือเป็นกลไกสนับสนุนการท�ำงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวข้องไว้อย่างครบถ้วน ตามแผนภาพโครงสร้างการก�ำกับดูแล
และการบริหารความเสี่ยง กบข.

โครงสร้างการกำ�กับดูแลและการบริหารความเสี่ยง กบข.
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นอกจากนี้ กบข. ยังปลูกฝังวัฒนธรรมให้ผู้บริหารและพนักงานในฐานะเจ้าของความเสี่ยงมีความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การบริหารความเสีย่ ง การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
และมีบทบาทในการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการท�ำงานของตนเอง (Risk Owner as Risk Manager) ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง เพราะฝ่ายงานในฐานะเจ้าของความเสี่ยงเป็นผู้ปฏิบัติ มีความรอบรู้ในเนื้องานย่อมสามารถ
รับรูป้ จั จัยเสีย่ งและสาเหตุตา่ ง ๆ ทีอ่ าจท�ำให้งานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ รวมถึงก�ำหนดจุดควบคุมในกระบวนการปฏิบตั งิ านเพือ่ ป้องกัน
และบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีที่สุด โดย กบข. ได้ก�ำหนดกระบวนการการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three
Lines of Defense) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ส่งผลให้การด�ำเนินงานสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับอย่างเหมาะสม ดังนี้

1    ระดับหน่วยธุรกิจ

   (First Line of Defense)
ได้แก่ ฝ่ายงานต่าง ๆ ใน กบข.
มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในความรั บ ผิ ด ชอบ
รวมถึ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
และควบคุ ม ความเสี่ ย งในกระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง าน ก� ำ หนดจุ ด ควบคุ ม ภายใน
ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และกรอบ
นโยบายต่าง ๆ ที่กำ� หนดไว้

2    ระดับการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน 3   ระดับการตรวจสอบภายใน

   (Second Line of Defense)
ได้ แ ก่ กลุ ่ ม งานบริ ห ารความ
เสีย่ ง และฝ่ายส่งเสริมการลงทุนเพือ่ ความ
ยั่ ง ยื น โดยกลุ ่ ม งานบริ ห ารความเสี่ ย ง
ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดกรอบนโยบาย การบริหาร
ความเสีย่ ง ดูแลให้มกี ารบริหารความเสีย่ ง
(Risk Management) และการปฏิบตั ติ าม
กฎเกณฑ์ (Compliance) และฝ่ายส่งเสริม
การลงทุนเพือ่ ความยัง่ ยืน ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนด
นโยบาย มาตรการต่าง ๆ ตามหลักธรรมาภิบาล
โปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นไปตามมาตรฐาน
และข้อก�ำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  

  (Third Line of Defense)
ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่ง
เป็นฝ่ายงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะ
อนุกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ
และประเมินความเพียงพอของกระบวนการ
ก� ำ กั บ ดู แ ล การบริ ห ารความเสี่ ย งและ
การควบคุมภายในขององค์กร

ความเสี่ยงของ กบข.
กบข. ได้จดั ท�ำแม่บทการบริหาร
ความเสี่ยงขึ้น ตามแนวทางการบริหาร
จัดการความเสีย่ งส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ
เรื่ อ งหลั ก การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
ระดับองค์กร พ.ศ. 2564 ที่กระทรวง
การคลังก�ำหนด เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทุกฝ่าย
งานน�ำไปใช้ในการบริหารความเสีย่ งอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง และเพื่อให้การ
บริหารจัดการความเสีย่ งสอดคล้องกับการ
ด�ำเนินงาน จึงได้มกี ารแบ่งความเสีย่ งหลัก
เป็น 5 ประเภท ได้แก่
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2.

1.

ความเสีย่ ง
ด้านการลงทุน

ความเสีย่ ง
ด้านยุทธศาสตร์

5.

3.

ความเสีย่ ง
ด้านการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์

ความเสีย่ ง
ด้านชือ่ เสียงและ
ภาพลักษณ์องค์กร

4.

ความเสีย่ ง
ด้านปฏิบตั กิ าร
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1.
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
(Strategic Risk)

2.
ความเสี่ยงด้านการลงทุน
(Investment Risk)

กบข. มีการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประกอบกับการ
วิเคราะห์จดุ แข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค
(Threat) หรือที่เรียกว่า SWOT Analysis เพื่อท�ำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน โดย
น�ำจุดแข็งมาใช้ประโยชน์ร่วมกับโอกาส พร้อมกับลดจุดอ่อนและป้องกันไม่ให้อุปสรรค
ต่าง ๆ มีผลต่อการท�ำงานของ กบข. และจากการมีกระบวนการประเมินความเสีย่ งด้าน
ยุทธศาสตร์องค์กรอย่างเป็นระบบ ท�ำให้ กบข. สามารถน�ำผลวิเคราะห์เหล่านัน้ มาพัฒนา
เป็นแผนยุทธศาสตร์องค์กรและกลยุทธ์การท�ำงาน พร้อมจัดท�ำตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินงาน
ระดับองค์กรและถ่ายทอดไปสูผ่ บู้ ริหารและพนักงาน เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือและประสาน
การด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรตามล�ำดับ นอกจากนี้ยังท�ำการประเมิน
ความเสีย่ งของแผนยุทธศาสตร์แต่ละแผน และก�ำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสีย่ ง
ที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้

กบข. ให้ความส�ำคัญกับการบริหารเงินกองทุนด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์
โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงมีการบริหารเงินกองทุน
อย่างรับผิดชอบ โดยให้ความส�ำคัญกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environmental, Social and Governance: ESG) นอกจากนี้ยังมีการกระจาย
ความเสีย่ งการลงทุน เพือ่ รักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยของเงินต้น และการเติบโต
ของอัตราผลตอบแทน ภายใต้ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ โดย กบข. ได้แบ่งความเสีย่ ง
ด้านการลงทุนเป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้
(1) ความเสี่ยงจากสภาพตลาด (Market Risk)
กบข. มีการจัดท�ำแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset Allocation SAA) เพือ่ ให้ได้ผลตอบแทนระยะยาวตามทีค่ าดหวังภายใต้ความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม รวมถึง
มีการจัดท�ำแผนจัดสรรการลงทุนระยะกลาง (Medium-Term Asset Allocation – MTAA)
และแผนจัดสรรการลงทุนระยะสั้น (Tactical Asset Allocation - TAA) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการลงทุนและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ อัตรา
แลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ยในระยะกลางและระยะสั้น นอกจากนี้ กบข. ยังเน้นการ
ลดความเสีย่ งโดยรวมของกองทุนโดยการกระจายการลงทุนในประเภทสินทรัพย์ทหี่ ลาก
หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารอัตรา
แลกเปลีย่ น โดยการก�ำหนดนโยบายบริหารอัตราแลกเปลีย่ นในแต่ละประเภทสินทรัพย์
และมีการทบทวนสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม�่ำเสมอ
(2) ความเสี่ยงจากเครดิต (Credit Risk)
กบข. ได้ก�ำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับความเสี่ยงของผู้ออกตราสาร และความเสี่ยงของตราสารเฉพาะรายการ อีกทั้ง
มีการก�ำหนดกรอบความเสีย่ งด้านเครดิตในระดับกองทุน และมีการประเมินความน่าเชือ่ ถือ
ของคู่ค้าหรือผู้ออกตราสารที่ กบข. ลงทุน และคู่ค้าที่ กบข. ท�ำธุรกรรมการลงทุน และ
มีการทบทวนคู่มือการลงทุนด้านเครดิตเพื่อให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน โดยมีเป้าหมาย
เพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกิดจากการที่คู่ค้าหรือผู้ออกตราสารไม่สามารถปฏิบัติ
ตามภาระผูกพัน

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564
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(3) ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
กบข. มีการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการจ่ายเงินคืนสมาชิก
พ้นสภาพ โดยเฉพาะช่วงที่สมาชิกถึงก�ำหนดเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนของ
ทุกปี โดยมีการจัดท�ำประมาณการกระแสเงินสดรับ-กระแสเงินสดจ่าย และวางแผน
จัดเตรียมเงินสดอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกจะได้รับเงินคืนตามก�ำหนดเวลา
และไม่กระทบต่อการลงทุนของสมาชิกที่ยังคงอยู่ในกองทุน นอกจากนี้ กบข. ยังมีการ
วิเคราะห์ความสามารถทีจ่ ะแปลงหลักทรัพย์ ทัง้ ตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนให้เป็นเงินสด
เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

3.
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์องค์กร
(Reputational Risk)

4.
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(Operational Risk)
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กบข. ให้ความส�ำคัญกับความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
มาอย่างต่อเนือ่ ง แม้วา่ จะมีการบริหารความเสีย่ งต่าง ๆ ภายในองค์กรอย่างรอบคอบแล้ว
ก็ยังต้องระมัดระวังด้านการติดตามและรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ในมุมมองของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และบุคคลภายนอก ซึ่ง กบข. ให้ความส�ำคัญกับการ
ด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ นโยบาย
ธรรมาภิบาลการลงทุน นโยบายธรรมาภิบาลด้านสมาชิก จรรยาบรรณและหลักปฏิบัติ
ของพนักงานและลูกจ้างให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ กบข. ยังมีการ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร ข้อร้องเรียนของสมาชิก และกระแสบนสือ่ สังคมออนไลน์ (Social
Media) ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารใน
ปัจจุบันที่สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยมีการน�ำระบบงานมาใช้ในการ
ติดตามข้อมูลข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการกล่าวถึงการท�ำงานของ กบข. เพื่อ
น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาข้อเท็จจริง รวมถึงหาข้อสรุปร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้บริหารระดับสูง ก่อนสื่อสารไปยังสมาชิก และ Stakeholder ให้รับทราบข้อเท็จ
จริงได้อย่างถูกต้อง

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ กบข. ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกิด
จากบุคลากร (People) กระบวนการ (Process) เทคโนโลยี (Technology) และ
ปัจจัยภายนอกอื่น ๆ (External Factor) โดย กบข. ได้ก�ำหนดให้มีการประเมิน
ความเสีย่ งและการควบคุมภายในทัว่ ทัง้ องค์กรเป็นประจ�ำทุกปี ซึง่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�ำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
(Fraud) ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มีการทบทวนหรือปรับปรุงกระบวนการท�ำงานและ
การควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน กบข. จัดให้มีการประเมิน
ระดับความเสีย่ ง (โอกาสและผลกระทบ) โดยพิจารณากิจกรรมควบคุมทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั
และก�ำหนดแผนบริหารจัดการความเสีย่ งหรือแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน หากพบว่า
กิจกรรมการควบคุมทีม่ อี ยูไ่ ม่เพียงพอหรือไม่มปี ระสิทธิผล และมีการติดตามความคืบหน้า
ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือแผนปรับปรุงการควบคุมภายในทุกไตรมาส
กบข. ให้ความส�ำคัญกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ออกประกาศกองทุนฯ
เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก�ำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติ
ตามอ�ำนาจหน้ า ที่ โ ดยปราศจากการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิช อบและไม่ ย อมรั บการ
ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

ทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) กบข. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2562
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตในทุกกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านของกองทุนฯ รวมถึงเป็นแนวร่วมส่งเสริมกลไกการขับเคลือ่ นการป้องกันและ
การปราบปรามการทุจริต เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนต่อทัง้ องค์กรและตลาดทุน ซึง่ ในปี 2564
กบข. ได้รบั คะแนนการประเมินอยูใ่ นระดับ AA แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินงาน
โดยยึดแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ เสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล
ทีเ่ ข้มแข็ง โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน นอกจากนี้ กบข. ได้เข้ารับการประเมิน
องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนเป็นปีแรก โดยได้รบั รางวัลดีเด่นประเภทองค์กรภาครัฐ
แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินงานภายใต้หลักการ “เสมอภาค เป็นธรรม และ
ไม่เลือกปฏิบตั ”ิ ครอบคลุมทุกมิตติ ามมาตรฐานสากล เพือ่ ขับเคลือ่ นสูค่ วามเป็นองค์กร
ที่ยั่งยืน
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอีกส่วนหนึ่งที่ กบข. ให้ความส�ำคัญ คือ
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
ความมัน่ คงปลอดภัยต่อเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร นอกจากนี้ กบข. ยังตระหนักถึง
ความส�ำคัญและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ของความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk)
และภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity Risk) จึงก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการก�ำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ การเตรียมความพร้อมในการรับมือ
และบริหารความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ ตลอดจน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยที่ได้
มาตรฐานระดับสากล เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลและเพื่อให้ทันกับวิวัฒนาการ
ของความเสีย่ งทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมถึงก�ำหนดให้มแี ผนการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กบข. จะสามารถด�ำเนินงานและให้บริการสมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง

5.
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์
(Compliance Risk)

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

กบข. มีการก�ำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ ทั้งด้านการ
ลงทุนและด้านปฏิบตั กิ าร โดยมีระบบงานก�ำกับการลงทุนเพือ่ ใช้ในการก�ำกับการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ดา้ นการลงทุน (Investment Compliance) เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการลงทุนของ
กบข. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และนโยบายการลงทุนทีก่ ำ� หนด นอกจากนี้ กบข.
มีการจัดท�ำแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Program) เพื่อให้
ทุกฝ่ายงานมีแนวทางการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง
องค์กร และมีการติดตามทบทวนกฎเกณฑ์และกระบวนการปฏิบตั งิ านให้เป็นปัจจุบนั อยู่
เสมอ มีการรายงานตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นประจ�ำทุกเดือน
รวมถึงการติดตามก�ำกับดูแล จัดท�ำรายงานเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และ
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลอย่างสม�่ำเสมอ
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รายงานการก�ำกับดูแลกิจการประจ�ำปี 2564
คณะกรรมการ กบข. ตระหนักถึงความส�ำคัญของภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดูแลเงินออมและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก (Fiduciary Duty) จึงก�ำหนด
นโยบายให้ กบข. มีการบริหารงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณ มี ก ระบวนการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง การก� ำ กั บ ดู แ ลการ
ปฏิ บั ติ ง านตามกฎระเบี ย บ และการควบคุ ม ภายในที่ เ คร่ ง ครั ด เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น
งานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ รอบคอบ ระมัดระวัง และปราศจากความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ในขณะเดียวกันคณะกรรมการยังมุ่งหวังให้ กบข. เป็นองค์กรที่ดีของ
ประเทศ จึ ง ผลั ก ดั น ให้ กบข. แสดงบทบาทนั ก ลงทุ น สถาบั น ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
โดยสนับสนุนให้ กบข. ลงทุนในธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ได้ผลตอบแทนการลงทุนที่มั่นคง และยังเป็นการ
ยกระดับการลงทุนของประเทศให้เป็นที่น่าเชื่อถือในตลาดเงินตลาดทุนของโลก

บทบาทของคณะกรรมการ กบข. ในการดูแลก�ำกับกิจการ
คณะกรรมการ กบข. มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
และมีองค์ประกอบเป็นไปตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด คือ ประกอบด้วย
กรรมการโดยต� ำ แหน่ ง และกรรมการผู ้ แ ทนสมาชิ ก ที่ พ ร้ อ ม
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลการบริ ห ารกองทุ น เพื่ อ สิ ท ธิ
ประโยชน์ของสมาชิกอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจด้านการลงทุน และช่วย
ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนิ น งานของคณะกรรมการฯ
นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่น ๆ
เพิ่ ม เติ ม จากคณะอนุ ก รรมการจั ด การลงทุ น และคณะ
อนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ที่พระราชบัญญัติ กบข. ก�ำหนดไว้
ได้แก่ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน
และคณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อให้ช่วยกลั่นกรองกระบวนการด�ำเนินงานที่มีความส�ำคัญ
และต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยคณะกรรมการฯ
ได้กำ� หนดกฎบัตรของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ เพือ่ ให้ทราบ
บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และกระบวนการท�ำงานของ
แต่ละคณะอย่างชัดเจน พร้อมทัง้ ก�ำหนดให้รายงานผลการปฏิบตั ิ
หน้าที่ต่อคณะกรรมการเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละครั้ง
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ในปี 2564 มีผลการด�ำเนินงานส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแล
กิจการของกองทุน สรุปได้ดังนี้
1. อนุมัติงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์กองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (พ.ศ. 2564 - 2566) โดยเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ที่จัดท�ำขึ้นภายใต้ 3 กรอบยุทธศาสตร์ ได้แก่ กรอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กรอบโมเดลกองทุนบ�ำนาญยัง่ ยืน (Sustainable
Pension Fund Model) เป็นกรอบยุทธศาสตร์ที่ประยุกต์จาก
โมเดลดัชนีระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญโลก (Mercer Global Pension
Index) ที่สถาบัน Mercer ใช้ส�ำหรับค�ำนวณดัชนีของกอง
ทุนบ�ำนาญของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก กรอบยุทธศาสตร์ท่ี 2
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยเล็งเห็นความส�ำคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติและตระหนักในภารกิจกองทุน ว่าควรเป็นไป
ในแนวทางสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ กบข. ฉบับนี้
จึงก�ำหนดขึ้น โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในข้อ 4.1.1
ที่ระบุว่า “ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการออมและการลงทุน
ระยะยาวเพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ
ของประชาชนทุกกลุม่ ” และกรอบยุทธศาสตร์ท่ี 3 ภารกิจ กบข.
ตาม พ.ร.บ. กบข. พ.ศ. 2539 โดยภายใต้ 3 กรอบยุทธศาสตร์
ดังกล่าว กบข. มีเป้าหมายเพือ่ ผลักดันองค์กรด้วยแผนยุทธศาสตร์
ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

ใน 3 ด้าน คือ ด้านลงทุน ด้านสมาชิก และด้านบริหารองค์กร
ให้ กบข. เป็นกองทุนบ�ำนาญแห่งความภาคภูมิใจของสมาชิก
และคนไทยว่ามีมาตรฐานในการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานโลก ทั้งในด้านกระบวนการท�ำงาน แนวทางบริหาร
เงินกองทุนทีเ่ น้นสร้างผลตอบแทนยัง่ ยืนระยะยาวส�ำหรับสมาชิก
และความยั่งยืนของทรัพยากรโลก
2. ติดตามความคืบหน้าและสนับสนุนการด�ำเนินการ
ตามแผนงานยุทธศาสตร์องค์กร จากแผนงาน ORG3 บทบาท
และภาพลักษณ์ กบข. ในเวทีโลก (Global Platform) ซึ่งเป็น
แผนงานยุทธศาสตร์องค์กรทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับด้านธรรมาภิบาล
อาทิ ศึกษา Gap Analysis กระบวนการลงทุนเพื่อวิเคราะห์
กระบวนการลงทุนของ กบข. เปรียบเทียบกับมาตรฐานโลกใน
ประเด็น ESG, Human Rights, ส�ำรวจวิจัยทักษะทางการเงิน
ของสมาชิก (Financial Literacy) และจัดโครงการส่งเสริม
ทักษะทางการเงิน, จัดงานสัมมนา Integrating Human Rights
into Risk Management, จัดงาน Sustainable Thailand,
จัดงาน Getting Started in Responsible Investment และ
เข้าร่วมเสวนาระดับเวทีโลกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ESG,
Human Rights และ SDGs
3. ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานบริ ห าร
ลงทุน ให้เป็นไปตามแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาวและเป้า
หมายสัดส่วนการลงทุน รวมถึงมีการทบทวนแผนจัดสรรการ
ลงทุนระยะยาว
4. ก�ำกับดูแลให้ กบข. จัดการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
โดยให้ความส�ำคัญกับปัจจัยสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environmental, Social and Governance: ESG) ตามหลัก
ธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code:
I Code) และหลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบของ
สหประชาชาติ (Principles for Responsible Investment:
PRI) อี ก ทั้ ง กบข. ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น ESG-Focused
Portfolio ที่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีผลการด�ำเนินงานด้าน ESG
ทีด่ ี โดยมีดชั นีความยัง่ ยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SETTHSI) เป็นตัวเทียบวัด กลุ่มกิจการที่สามารถลงทุนได้
จะต้องเป็นบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET 100 และดัชนี
THSI ซึง่ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ESG ของ กบข. (ESG
Standard Criteria) เนื่องจากเห็นว่าเป็นกิจการที่ดำ� เนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบ (Responsible Business Owner: RBO)
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กบข. ตระหนักดีว่า ภารกิจของ กบข. มิใช่เพียงสร้าง
ผลตอบแทนการลงทุนส�ำหรับสมาชิกและรัฐ หากแต่ยังต้อง
รวมถึ ง การเป็ น นั ก ลงทุ น ที่ ร ่ ว มสร้ า งการเติ บ โตที่ ยั่ ง ยื น ของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การก�ำกับดูแลที่ดี
ในฐานะนักลงทุนทีม่ คี วามรับผิดชอบ (Responsible Investor)
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการเป็น Leader in ESG Investment &
Initiatives in Thailand ตามที่ กบข. เคยประกาศเจตนารมณ์ไว้
กบข. ก� ำ หนดให้ แ ผนพั ฒ นาการลงทุ น โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เป็นหนึ่งใน
แผนยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทน
ระยะยาวภายใต้ความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม โดยบูรณาการปัจจัยด้าน
สิง่ แวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล เข้ากับกระบวนการวิเคราะห์
และตัดสินใจลงทุน รวมทั้งด�ำเนินมาตรการเพื่อกระตุ้นให้ผู้มี
ส่วนได้เสียในตลาดทุนไทย ตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
ลงทุนอย่างรับผิดชอบ รวมถึงการทบทวนและจัดท�ำนโยบาย
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ กบข. จึงได้จัดท�ำนโยบายการลงทุน
อย่างรับผิดชอบ โดยเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการ
ลงทุนที่ค�ำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล
(Environmental, Social and Governance: ESG) ซึ่ง กบข.
เชือ่ มัน่ ว่าการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยให้ความส�ำคัญกับปัจจัย
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social
and Governance Issues: ESG) จะท�ำให้ กบข. บรรลุเป้าหมาย
ได้ดยี งิ่ ขึน้ สอดคล้องกับหน้าทีข่ อง กบข. ในการเป็นผูบ้ ริหารเงิน
ออม (Fiduciary Duty) ให้กบั สมาชิก อีกทัง้ ยังเป็นการสนับสนุน
ให้ภาคธุรกิจให้ความส�ำคัญกับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
(Economic Value) ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี ธ รรมาภิ บ าลไป
พร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งน�ำไปสู่การเติบโตที่
ยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ
รวมทั้ ง ยั ง สนั บ สนุ น และติ ด ตามพั ฒ นาการด้ า นการ
ก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าหารือกับบริษัท
ที่ กบข. ลงทุน เพื่อส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
(Engagement) ติดตามประเด็นการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ กบข. ลงทุน รวมถึงติดตาม
กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้าน ESG เป็นต้น
5. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและก�ำกับดูแลให้
กบข. มีการด�ำเนินงานที่โปร่งใส โดยคณะกรรมการสนับสนุน
ให้ กบข. เข้าร่วมประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใส
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ในการด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ในปี 2564 โดยได้รับ
ผลการประเมินอยู่ในระดับ AA (ได้คะแนน 97.44 คะแนน)
ซึ่งเป็นการสร้างสถิติคะแนนสูงสุดของ กบข. นับตั้งแต่เข้ารับ
การประเมิน ITA ตั้งแต่ปี 2562 นอกจากนี้ กบข. ยังได้ประกาศ
เจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส โดย กบข. มุ่งมั่น
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างโปร่งใส และปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่าง
เท่าเทียมกันตามหลักธรรมาภิบาล โดยไม่หวังผลประโยชน์ใด ๆ
6. การพัฒนากระบวนการท�ำงาน โดยสนับสนุนให้
กบข. เข้ารับการประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่ อ ประเมิ น สถานะการด� ำ เนิ น งานของ กบข. ในประเด็ น
Human Rights และน�ำข้อสังเกต ค�ำแนะน�ำมาพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น โดย กบข. ได้รับ
รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน รางวัลดีเด่นประเภท
องค์กรภาครัฐ ประจ�ำปี 2564 จากกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
7. จัดการเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบ โดยก�ำกับดูแลการบริหารกิจการของกองทุนให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ได้แก่ ระเบียบคณะกรรมการ กบข.
ว่าด้วยการท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของผู้ปฏิบัติงานใน
กองทุนและบุคคลในครอบครัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ก�ำกับดูแลให้ดียิ่งขึ้น และระเบียบคณะกรรมการ กบข. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การให้พนักงานไปปฏิบัติงานในหน่วยงานภายนอก
เพื่ อ ก� ำ หนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนและครอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในปี 2564 ไม่พบการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในเรื่องของจรรยาบรรณและไม่พบ
การกระท�ำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ
และคณะอนุ ก รรมการ โดยมี ก ารประเมิ น แบบรายคณะ
รายบุคคล และประเมินผู้ทำ� หน้าที่ประธานในการประชุม เพื่อ
น�ำผลการประเมินมาประกอบการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท�ำงานและก�ำหนดแนวทางพัฒนาความรู้ความช�ำนาญของ
คณะกรรมการฯ โดยผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการฯ และคณะอนุกรรมการทุกคณะในปี 2564 อยูใ่ นเกณฑ์
ดี ไม่ปรากฏว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการฝ่าฝืน
หลักจริยธรรม จรรยาบรรณแต่อย่างใด

114

รายงานประจำ�ปี 2564

9. ยึดมั่นในหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส
คณะกรรมการฯ ก�ำหนดให้ กบข. เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของกองทุนแก่สมาชิกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยได้จัดท�ำรายงานข้อมูลส�ำคัญ
เกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของกองทุนทางเว็บไซต์ของ กบข.
(www.gpf.or.th) เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าดูได้ตลอดเวลา
ได้แก่ งบการเงินรายไตรมาส สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
แต่ละประเภท ผลตอบแทนจากการลงทุน ผลการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ กบข. ลงทุน และ
นโยบาย แนวทางต่าง ๆ ตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนของ
ผูล้ งทุนสถาบัน ตลอดจนข้อมูลเกีย่ วกับกรรมการและอนุกรรมการ
เช่น ประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์ การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในหน่ ว ยงานอื่ น จ� ำ นวนครั้ ง ของการเข้ า ร่ ว มประชุ ม และ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการ
10. การจั ด ท� ำ แผนธรรมาภิ บ าลด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลเห็นชอบการจัดท�ำ
แผนธรรมาภิบาลด้าน IT เพื่อเตรียมความพร้อมตามกฎหมาย
ของส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA
และเพื่อรองรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ด้านดิจิทัล ดังนี้
(1) พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
(2) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(3) พ.ร.บ. การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์
พ.ศ. 2562
(4) พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นอกจากนั้น กบข. ได้จัดการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก
ประจ� ำ ปี ต ามกรอบที่ ก ฎหมายก� ำ หนด เพื่ อ รายงานผลการ
ด�ำเนินงานของ กบข. ในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลส�ำคัญที่เปิดเผย
ในที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจ�ำปี ได้แก่ งบการเงินพร้อม
รายงานของผูส้ อบบัญชี และรายงานของคณะอนุกรรมการตรวจ
สอบ ซึ่งในวันประชุม ประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการ
จัดการลงทุน ประธานอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ และประธาน
อนุกรรมการตรวจสอบ พร้อมด้วยกรรมการได้เข้าร่วมประชุม
เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานและตอบข้อซักถามของที่ประชุม
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การปฏิบัติต่อสมาชิก กบข. อย่างเท่าเทียมกัน
กบข. ค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของสมาชิกทุกรายโดยให้ได้รบั สิทธิพนื้ ฐานและสิทธิในการรับบริการหรือ
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอื่นที่ กบข. จัดให้อย่างเท่าเทียมกัน ในปี 2564 กบข. มุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดการให้บริการ
สมาชิกผ่านช่องทางดิจทิ ลั เพือ่ ช่วยอ�ำนวยความสะดวกและเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการสมาชิกตัง้ แต่วนั ทีเ่ ข้า
รับราชการ จนถึงวันทีเ่ กษียณอายุราชการหรือพ้นสมาชิกภาพ ตลอดจนดูแลสมาชิกทีใ่ ช้บริการออมต่อกับ กบข.
เมื่อออกจากราชการ ท�ำให้ปัจจุบันมีสถิติการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “My GPF Application” สูงกว่า 1 ล้าน
ครั้งต่อเดือน นอกจากนี้ กบข. ยังได้มีการจัดการข้อมูลตามนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)
โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนมีการเผยแพร่ข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับ กบข.
เพือ่ ให้ขอ้ มูลสมาชิกอย่างชัดเจน ครบถ้วนผ่านเว็บไซต์ของ กบข. และเผยแพร่ผา่ นแหล่งข้อมูลภาครัฐ สอดคล้อง
ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล
ส�ำหรับการประชุมใหญ่ผแู้ ทนสมาชิกประจ�ำปี กบข. ได้แจ้งให้สมาชิกใช้สทิ ธิเลือกผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุม
และจัดส่งเอกสารการประชุมให้มีเวลาศึกษาเป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นต่อ
การด�ำเนินงานของ กบข. อย่างเต็มที่ โดยประธานกรรมการ พร้อมด้วยประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน
ประธานอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ และกรรมการได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบ
ข้อซักถามด้วย

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการ กบข. ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งได้
ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หมวด 4 ความเท่าเทียมกันของสมาชิก ในการก�ำหนดนโยบาย
ต่าง ๆ ของ กบข. ให้คำ� นึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกโดยรวม และหมวด 5 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อื่น ทั้งพนักงานและคู่ค้า โดยดูแลให้แต่ละกลุ่มได้รับการปฏิบัติตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายและข้อตกลงที่มี
อยู่อย่างเคร่งครัด รวมถึงการด�ำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ซึ่ง กบข. ได้ก�ำหนดมาตรการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน
ของกองทุนในแต่ละกลุ่ม
นอกจากนี้ กบข. ได้ก�ำหนดระเบียบ กบข. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
เพื่อเปิดให้สมาชิก ส่วนราชการเจ้าสังกัด คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลอื่นใด ที่ได้รับความเสียหาย เดือด
ร้อนหรือผลกระทบจากการด�ำเนินกิจการของ กบข. แต่ไม่รวมถึงการร้องทุกข์ของพนักงานหรือลูกจ้างของ
กบข. สามารถยื่นเรื่องผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กบข. ได้จัดให้ ได้แก่ สายด่วน อีเมล โทรสาร จดหมาย หรือติดต่อ
โดยตรง ณ สถานที่ทำ� การของ กบข. โดยระเบียบได้ก�ำหนดระยะเวลาการด�ำเนินการแก้ไข การแจ้งระยะเวลา
ด�ำเนินการและผลการด�ำเนินการให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบ รวมทัง้ จัดท�ำรายงานสรุปเรือ่ งร้องเรียน สถานะ และการ
ด�ำเนินการเสนอเลขาธิการและคณะอนุกรรมการตรวจสอบทราบ
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กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
(Investment Governance Code)
กบข. ในฐานะกองทุนเงินออมระยะยาวเพือ่ การเกษียณอายุ มีภารกิจหลักในการบริหารเงินออมของสมาชิก
ด้วยความรอบคอบ มีการจัดการทีโ่ ปร่งใส สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั สมาชิกว่าเงิน
ออมเพือ่ การเกษียณอายุของสมาชิกได้รบั การดูแลและจัดการให้เติบโตอย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ กบข. จึงได้
ก�ำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน เพือ่ เป็นกรอบและแนวทางการบริหารกองทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และปรัชญาการลงทุนโดยค�ำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and
Governance: ESG) และน�ำปัจจัย ESG มาบูรณาการในการด�ำเนินงานของ กบข. ซึ่ง กบข. เชื่อว่าการให้ความ
ส�ำคัญกับปัจจัย ESG ในการด�ำเนินกิจการ จะช่วยสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับสมาชิก อีกทั้งยัง
เป็นการพัฒนาธรรมาภิบาลในตลาดทุนไทย
นอกจากการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนภายในองค์กรแล้ว ตั้งแต่ปี 2560 คณะกรรมการฯ
ได้อนุมตั ใิ ห้ กบข. ประกาศรับการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนตามแนวทางสากลส�ำหรับผูล้ งทุนสถาบัน
(Investment Governance Code for Institutional Investors: I Code) ที่ออกโดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนือ่ งจากสอดคล้องกับหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบที่ กบข. ยึดถือ และ
ในปี 2564 กบข. สามารถปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ I Code ทั้ง 7 ประการ ได้อย่างครบถ้วน ดังนี้

หลักปฏิบัติที่

1

ก�ำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน

คณะกรรมการ กบข. ได้ก�ำหนดนโยบายธรรมาภิบาล
การลงทุนขึน้ โดยได้ระบุถงึ หลักการลงทุนทีม่ งุ่ เป้าหมายการลงทุน
ระยะยาวทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัย
ของเงินต้น และการเติบโตของผลตอบแทนภายใต้ระดับความเสีย่ ง
ที่ยอมรับได้ ก�ำหนดให้บริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และซือ่ สัตย์สจุ ริต ก�ำหนดโครงสร้างการบริหารและ
กระบวนการปฏิบตั งิ านทีม่ กี ารแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบ มีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กลไก
ในการก�ำกับดูแลให้การปฏิบตั งิ านของกองทุนเป็นไปตามกรอบ
ของกฎ ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กบข. ได้น�ำปัจจัยด้าน ESG มาใช้ในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจลงทุน โดยประเมินทุกบริษัทที่ กบข. ลงทุนว่ามีการ
บริหารกิจการโดยค�ำนึงถึง ESG ในระดับใด รวมทั้งประเมิน
ตราสารทุนและตราสารหนี้ ในประเทศที่ กบข. บริหารด้วย
ตนเองทั้งหมด โดย กบข. ได้พัฒนา GPF ESG Score (GPF
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ESG Weight and Score: Asset Valuation Methodology©)
ร่วมกับธนาคารโลก (World Bank) และในการว่าจ้างผู้จัดการ
กองทุนภายนอกบริหารนั้น กบข. ก�ำหนดหลักเกณฑ์การคัด
เลือกผู้จัดการกองทุนภายนอก (Manager Selection) ไว้อย่าง
ชัดเจน โดยปัจจัยด้าน ESG เป็นหนึ่งในเกณฑ์การให้คะแนนคัด
เลือกผู้จัดการกองทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ กบข.
ยังติดตามการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิด (Monitoring) ติดตาม
รายงานการด�ำเนินงานของผู้จัดการกองทุนอย่างสม�่ำเสมอเป็น
ประจ�ำทุกไตรมาส และยังได้กำ� หนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
ESG (ESG Standard Criteria) และน�ำไปใช้ในการประเมิน
กองทุน ESG-Focused Portfolio ที่ กบข. จัดตัง้ ขึน้ โดยกองทุนนี้
ใช้ ดั ช นี Thailand Sustainability Index (THSI) ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นตัวเทียบวัดกลุ่มกิจการที่
สามารถลงทุนได้เพราะเป็นกิจการทีด่ ำ� เนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
(Responsible Business Owner: RBO)
ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

นอกจากนี้ในปี 2564 กบข. ได้ท�ำการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ดา้ นการลงทุน เพือ่ เป้าหมายส�ำคัญ คือ การสร้างผล
ตอบแทนทีด่ ใี ห้กบั สมาชิก และท�ำสิง่ ดี ๆ ให้กบั สังคมควบคูก่ นั ไป
(Doing well while doing good) โดยได้ปรับสัดส่วนเชิงกลยุทธ์
การลงทุนระยะยาว หรือ Strategic Asset Allocation (SAA) ที่
น�ำปัจจัยทางด้าน ESG เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการจัดสัดส่วน
เชิงกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการ
สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับสมาชิก
อีกภารกิจส�ำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการลงทุน
อย่างรับผิดชอบ คือ การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนใน
อุตสาหกรรม (Collaborative Engagement) โดย กบข. ได้รเิ ริม่
ผลักดันให้กลุม่ นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ในประเทศไทย 32 แห่ง
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มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิก

กบข. มุง่ มัน่ ในการบริหารกิจการด้วยความโปร่งใส เป็นไป
ตามกฎหมายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นส�ำคัญ กบข. จึงจัดโครงสร้าง
องค์กรที่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดดุลยภาพในการสอบทาน (Check and Balance) และได้
ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติ และจรรยาบรรณในการบริหารกิจการ
กองทุ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องกรรมการ
อนุกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งครอบคลุมถึง
การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ กบข. ก�ำหนด
ให้กรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาท�ำการประเมินตนเอง
เกี่ ย วกั บ การปฏิบัติต ามจรรยาบรรณเป็น ประจ�ำ ทุ ก ปี และ
ในส่ ว นของพนั ก งานและลู ก จ้ า งทุ ก คนได้ ก� ำ หนดให้ ล งนาม
รับทราบและยืนยันการปฏิบัติตามจรรยาบรรณโดยเคร่งครัด
เป็นประจ�ำทุกปีด้วยเช่นกัน
ในด้านการบริหารการลงทุน กบข. ยึดหลักการลงทุน
ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และมี คุ ณ ธรรม (Honesty and
Integrity) โดยได้ก�ำหนดกฎ ระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ
เพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
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ลงนามร่วมกันในแนวปฏิบัติการระงับลงทุน (Negative List
Guideline) ซึ่งสาระส�ำคัญของแนวปฏิบัตินี้ คือ ในกรณีที่
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กระท�ำผิด หรือด�ำเนินงาน
ขัดแย้งต่อหลักการ ESG และก่อให้เกิดผลกระทบทางลบอย่าง
มีนัยส�ำคัญ กลุ่มนักลงทุนสถาบันที่ร่วมกันลงนามฯ จะเข้า
ประสานงานกับบริษัทเพื่อหาทางแก้ปัญหาหรือหาทางออกที่
เหมาะสมร่วมกัน (Positive Engagement) ซึ่งท้ายที่สุด หาก
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาที่รุนแรงนั้น นักลงทุนแต่ละ
รายได้ตกลงร่วมกันที่จะไม่เข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทที่มีปัญหา
นั้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือจนกว่าจะแก้ไขปัญหาส�ำเร็จ
เพื่อผลักดันให้บริษัทกลับมาด�ำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนและ
สอดคล้องกับหลักการ ESG ต่อไป

เกิดขึ้น และมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อให้เป็นปัจจุบันและ
ทันเหตุการณ์ เช่น ระเบียบว่าด้วยการท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับ
หลักทรัพย์ของผู้ปฏิบัติงานและบุคคลในครอบครัว การป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์
นโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ นอกจากนี้ยัง
ก�ำหนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ ง ก�ำหนดกลไกการก�ำกับดูแล
และตรวจสอบให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบและ
นโยบาย การรายงานผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการ
รายงานการบริหารความเสีย่ งต่อคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบเป็ น ประจ� ำ เพื่ อ ช่ ว ยกลั่ น กรองและป้ อ งกั น ความ
ขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ที่ อ าจเกิ ด ได้ อี ก ทั้ ง ได้ จั ด ให้ มี ช ่ อ ง
ทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสหากพบการกระท�ำผิด โดยให้
แจ้งโดยตรงต่อประธานอนุกรรมการตรวจสอบ และเพื่อแสดง
ถึงความมุ่งมั่นของ กบข. ที่มุ่งปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิก รวมถึงการประกาศนโยบาย
งดรับของขวัญ (No Gift Policy) และประกาศเจตจ�ำนงสุจริต
ร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอีกด้วย

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิด
และทันเหตุการณ์ (Actively)

กบข. มีกระบวนการตัดสินใจลงทุนและติดตามการลงทุน
ที่ชัดเจน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่สำ� คัญ เช่น ผลประกอบการ
ของกิจการที่ลงทุน กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยง
ภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจกระทบต่อมูลค่าของกิจการ
กบข. จึงมีการติดตามการด�ำเนินงาน และก�ำกับดูแลบริษัท
ที่ลงทุนอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องในฐานะเจ้าของกิจการ โดย
เข้าพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหาร (Company Visit)
เพือ่ ท�ำความเข้าใจถึงแนวทางและการด�ำเนินนโยบายของบริษทั
ในระยะยาว อีกทั้งยังสามารถทราบผลการด�ำเนินงาน และรับรู้
ปัญหาตัง้ แต่เริม่ ต้นและทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ กบข. ยังติดตาม
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจากข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และการ
ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ด้วย
กบข. ส่งเสริมการสร้างคุณค่าของบริษัทในระยะยาว
เพือ่ ความส�ำเร็จทีย่ งั่ ยืนของกิจการทีล่ งทุน โดยน�ำเอาปัจจัยเรือ่ ง
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เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตาม
ในหลักปฏิบตั ทิ ี่ 3 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)

กบข. มีการเข้าพบบริษทั (Engagement) ทีล่ งทุนอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อติดตามการด�ำเนินงานด้าน ESG และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเป็นประจ�ำทุกปี โดยจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานด้าน ESG ของบริษทั รวมถึงโอกาสในการด�ำเนิน
ธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงและการป้องกันผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากปัจจัย ESG กบข. เชื่อว่าการเข้าประชุมหารือกับ
บริษัทจะสามารถชี้ให้บริษัทเห็นความส�ำคัญของการน�ำปัจจัย
ESG มาบูรณาการในการด�ำเนินกิจการ และเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างบริษัทกับนักลงทุน และยังช่วยป้องกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัย ESG ในกรณีที่บริษัทที่ กบข.
ลงทุนมีประเด็นปัญหาด้าน ESG กบข. จะเข้าหารือเพื่อติดตาม
การแก้ไขปัญหาของบริษัท และก�ำหนดมาตรการป้องกันการ
เกิดเหตุซำ�้ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทที่ กบข. ลงทุนมีประเด็น ESG
และเพิกเฉยหรือไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเพียง
พอ กบข. จะพิจารณาด�ำเนินการอืน่ เพิม่ เติมตามความเหมาะสม
เช่น การแจ้งให้คณะกรรมการบริษทั ทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษร
เพื่อแจ้งประเด็น ข้อสังเกต และข้อกังวล การเข้าพบประธาน
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สิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (ESG) รวมเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจและติดตามการลงทุน การ
ติดตามบริษทั ที่ กบข. ลงทุนอย่างใกล้ชดิ นัน้ จะสร้างความมัน่ ใจ
ในคุณภาพของหลักทรัพย์ของบริษัทที่ลงทุน และท�ำให้ กบข.
มีความเข้าใจและสามารถประเมินโอกาสและความเสี่ยงของ
บริษัทได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ กบข. บรรลุเป้าหมาย
ในการมุ่งสร้างผลตอบแทนระยะยาวภายใต้ระดับความเสี่ยง
ที่เหมาะสม โดย กบข. เชื่อว่าบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ค�ำนึงถึงปัจจัยเรื่อง สิ่งแวดล้อม สังคม
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) และผลกระทบกับผู้มี
ส่วนได้เสีย จะสามารถสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ตัว
บริษัทเอง ผู้ถือหุ้น และจะสามารถช่วยในการพัฒนาตลาดทุน
ไทยก้าวสู่ความยั่งยืนในระยะยาวได้ ซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์
ให้แก่ประเทศและสังคมโดยรวม

กรรมการ หรือกรรมการบริษัท เพื่อแสดงจุดยืนของ กบข. การ
เผยแพร่ความเห็นต่อสาธารณชน หรือการร่วมมือกับนักลงทุน
สถาบันรายอื่น (Collective Engagement) เสนอประเด็น
ที่กังวลร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน”
(Negative List Guideline) ทั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มระดับในการ
ติดตามบริษัทที่ลงทุนและกระตุ้นเตือนให้บริษัทแก้ไขปรับปรุง
ประเด็นปัญหาดังกล่าว
ในปีที่ผ่านมานับว่าเป็นปีที่ยากล�ำบากทั้งในผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคน รวมทั้ง
การด�ำเนินกิจการของบริษทั ต่าง ๆ จากการระบาดของเชือ้ ไวรัส
Covid-19 ซึ่ง กบข. ได้สื่อสารและเข้าหารือกับบริษัทที่ลงทุน
เพิม่ ขึน้ โดยเน้นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights) โดย
เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจหลักที่หลากหลาย เช่น กลุ่มเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร กลุม่ อุปโภค บริโภค กลุม่ อสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มพลังงาน เพื่อเข้าใจถึง
กลยุทธ์ แนวทางบริหารจัดการและวิธกี ารด�ำเนินธุรกิจในสภาวะ
เช่นนี้
ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564
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เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

การแสดงบทบาทในฐานะเจ้าของกิจการ (Active Ownership) เป็นสิ่งที่ กบข. ให้ความส�ำคัญอย่างมาก และได้ใช้
สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบและท�ำหน้าที่แทนสมาชิก กบข. ทุกราย ในการนี้
กบข. ได้จดั ท�ำ “แนวทางการออกเสียงลงคะแนนของ กบข. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ” (Proxy Voting Guidelines) ขึน้ เพือ่ ใช้เป็น
แนวทางในการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ กบข. ลงทุน แม้จะใช้ปฏิบัติกับการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหลัก แต่ยังได้น�ำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการลงทุนในกรณีอื่น ๆ อีกด้วย
ทั้งนี้ ส�ำหรับการลงทุนในประเทศ กบข. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของทุกบริษัทที่ลงทุนและออกเสียงลงคะแนน
ตามแนวทางการออกเสียงลงคะแนน ที่ กบข. ก�ำหนดขึ้นตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ กบข.
ได้มอบฉันทะให้ผู้จัดการกองทุนภายนอกที่ กบข. ว่าจ้างให้บริหารเงินกองทุน ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแนวทางที่ กบข.
ก�ำหนดเช่นกัน และเพื่อความโปร่งใส กบข. เปิดเผยผลการใช้สิทธิออกเสียงต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของ กบข. (Information
Disclosure) ด้วย
ผลการใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในปี 2564 กบข. ส่ ง ผู ้ แ ทนเข้ า ร่ ว มประชุ ม และใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนทั้ ง หมดจ� ำ นวน
93 ครั้ง ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในประเทศ ทั้ง 82 บริษัท
วาระที่ กบข. ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ได้แก่ การขอท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการโดยทั่วไปเพื่อให้การด�ำเนิน
งานของบริษทั เป็นไปด้วยความราบรื่น รายงานทางการเงินที่ได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีภายนอกทีเ่ ป็นอิสระ ฯลฯ ซึง่ วาระเหล่า
นีบ้ ริษทั ได้จดั ส่งข้อมูลและรายละเอียดให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอย่างครบถ้วนท�ำให้สามารถพิจารณาได้วา่ ธุรกรรมนัน้ จะเป็นผลดีหรือเป็น
ประโยชน์กับผู้ถือหุ้นโดยรวม
วาระที่ กบข. ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย ได้แก่ การด�ำเนินกิจการที่ไม่สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ เช่น บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทเกินกว่า 9 ปี
กรรมการเข้าประชุมไม่ถงึ ร้อยละ 75 ของการประชุมในปีทผี่ า่ นมา ค่าตอบแทนกรรมการทีข่ อเสนอพิจารณาอนุมตั มิ อี ตั ราการเพิม่ ขึน้
ไม่สอดคล้องกับผลประกอบการ ขนาดของบริษัท และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น
เรื่องที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย

1. กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับตำ�แหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี

จำ�นวนคน

จำ�นวนบริษัท

28

20

-

3

2

1

-

8

1

1

4

2

7. กรรมการที่บริษัทเสนอแต่งตั้งเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทน้อยกว่าร้อยละ 75

4

2

8. บริษัทน�ำเสนอวาระโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-

8

2. ค่าตอบแทนกรรมการที่ขอเสนอพิจารณาอนุมัติมีอัตราการเพิ่มขึ้น

ไม่สอดคล้องกับผลประกอบการ ขนาดของบริษัท
3. กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับต�ำแหน่ง ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
มากกว่า 5 บริษัท
4. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ค่าตอบแทนประจ�ำปี
ค่าตอบแทนผู้สอบเพิ่ม ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเกิน 5 ปี
5. กรรมการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามในบริษัท
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่ก�ำหนดในนิยามกรรมการอิสระ
6. สัดส่วนกรรมการอิสระน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนคณะกรรมการทั้งหมด
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ส�ำหรับการลงทุนต่างประเทศ กบข.
มอบฉันทะให้ผู้จัดการกองทุนภายนอกใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนตามแนวทาง
การออกเสียงลงคะแนนที่ กบข. ก�ำหนด
ซึ่งเป็นไปตามหลักการของ Institutional
Shareholder Services Inc. (ISS) โดยได้
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ผู้ถือหุ้นของ 269 บริษัทใน 33 ประเทศ
วาระที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่เป็น
ข้อเสนอของบริษัทที่ไม่เป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การแต่งตั้งกรรมการ
และผู้บริหารที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม

ไอร์แลนด์
3 บริษทั

สหราชอาณาจักร
13 บริษทั

แคนาดา
3 บริษทั
สหรัฐอเมริกา
78 บริษทั
เม็กซิโก
10 บริษทั
โคลอมเบีย
1 บริษทั

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหุ้น

33 269
ประเทศ

หลักปฏิบัติที่
		

บราซิล
14 บริษทั
เปรู
1 บริษทั
ชิลี
2 บริษทั
อาร์เจนตินา
1 บริษทั

บริษัท

6

ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม
(Collective Engagement)

ในกรณีที่มีข้อกังวลหรือมีประเด็นปัญหาด้าน ESG กับบริษัทที่ลงทุนและเห็นควรแก้ไขปรับปรุง แต่เมื่อ กบข. เข้าหารือ
กับบริษัทแล้วไม่ประสบผลส�ำเร็จ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาของบริษัทไม่สามารถขจัดต้นเหตุ
ของปัญหาได้ บริษัทเพิกเฉยต่อข้อกังวล หรือไม่มีความพยายามในการแก้ไขประเด็นปัญหา กบข. อาจพิจารณาด�ำเนินมาตรการ
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ด้วยการร่วมมือกับนักลงทุนสถาบันรายอื่น (Collective Engagement) เพื่อกระตุ้นท�ำให้บริษัท
ที่มีประเด็นปัญหาเห็นความส�ำคัญของประเด็นข้อกังวลและด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว
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เนเธอร์แลนด์ 5 บริษทั
เดนมาร์ก 1 บริษทั
สวีเดน 3 บริษทั

เยอรมัน 8 บริษทั
ออสเตรีย 1 บริษทั
รัสเซีย
7 บริษทั

เกาหลีใต้
9 บริษทั
ญีป่ นุ่
3 บริษทั
สาธารณรัฐประชาชนจีน 36 บริษทั
ไต้หวัน 4 บริษทั
ฮ่องกง 5 บริษทั
ฟิลปิ ปินส์ 3 บริษทั
ไทย 3 บริษทั

ตุรกี
1 บริษทั
อิสราเอล
1 บริษทั
สเปน
2 บริษทั
ฝรัง่ เศส
14 บริษทั

แอฟริกาใต้ 4 บริษทั

สวิตเซอร์แลนด์
11 บริษทั

หลักปฏิบัติที่
		

7

โปแลนด์
1 บริษทั

อินโดนีเซีย
4 บริษทั
อินเดีย
14 บริษทั

ออสเตรเลีย
3 บริษทั

เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
และการปฏิบัติตามนโยบายต่อสมาชิกอย่างสม�ำ่ เสมอ

กบข. ได้เผยแพร่นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนต่อสาธารณชน และจะรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายให้สมาชิก
ทราบเป็นประจ�ำทางเว็บไซต์ www.gpf.or.th และในรายงานประจ�ำปีของ กบข.
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กบข. และบทบาทในการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
(Responsible Investment)
กบข. ในฐานะนักลงทุนสถาบันที่ลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก (Universal Ownership) ตระหนักและให้ความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ต่อการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) จึงท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำและผู้ริเริ่มนวัตกรรมด้านการลงทุนโดยค�ำนึงถึงปัจจัย
ESG (Leader in ESG investing and Initiatives) ซึ่ง กบข. ยังคงน�ำปัจจัยด้าน ESG มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน โดย
ประเมินตราสารทุนและตราสารหนี้ในประเทศ ที่ กบข. บริหารด้วยตนเองทั้งหมด โดยใช้ GPF ESG Score (GPF ESG Weight and
Score: Asset Valuation Methodology©) ที่ กบข. ได้พัฒนาร่วมกับธนาคารโลก (World Bank) และในการว่าจ้างผู้จัดการกองทุน
ภายนอกบริหารนั้น กบข. ได้น�ำปัจจัยด้าน ESG มาใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การให้คะแนนคัดเลือกผู้จัดการกองทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ กบข. ให้ความส�ำคัญกับบทบาทในฐานะเจ้าของกิจการ (Active Ownership) เป็นอย่างมาก จึงได้ติดตามการด�ำเนิน
งานบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิด สม�่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน และก�ำกับดูแล
บริษัทให้ดำ� เนินธุรกิจอย่างเหมาะสม ในปี 2564 กบข. จึงมุ่งพัฒนาการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Responsible Investment) อย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยเจตนารมณ์ของ กบข. ที่ต้องการเป็นสถาบันบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณที่มีความยั่งยืน (Sustainable Pension)

ผลการด�ำเนินงานในปี 2564
1. เข้าพบบริษัท (Engagement) ที่ลงทุนอย่างต่อ
เนื่อง โดยเฉพาะในปี 2564 ซึ่งทุกประเทศประสบปัญหาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส Covid-19 การด�ำเนิน
กิจการของบริษทั ประเด็นเรือ่ งสิทธิมนุษยชน (Human Rights)
โดยเฉพาะการดูแลพนักงานเป็นเรื่องส�ำคัญมาก กบข. ได้เข้า
พบผู้บริหารของบริษัท 5 บริษัท ในหลากหลายอุตสาหกรรม
ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด
(มหาชน) และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งทุก
บริษัทล้วนแล้วแต่มีกลยุทธ์ แนวทางการบริหารจัดการและวิธี
การด�ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ อีก
ทั้งยังมีนโยบายและการด�ำเนินงานเรื่องสิทธิมนุษยชน และการ
ดูแลพนักงานเป็นอย่างดี เป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทที่
กบข. ลงทุน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และด�ำเนินธุรกิจกลยุทธ์
ในระยะยาวสอดคล้องกับนโยบายในการลงทุนอย่างยั่งยืนของ
กบข.
2. เข้ารับการประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
ครั้งแรกและคว้ารางวัลดีเด่น ประเภทองค์กรภาครัฐ ส�ำหรับ
เกณฑ์การประเมินได้พิจารณาจากการด�ำเนินงานขององค์กร
ตามภารกิจที่เคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเป็นแบบ
อย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่น เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพ
สิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน กบข. มุ่งมั่นผลักดันการด�ำเนินงาน
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ด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิมนุษยชน
ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และหลักปฏิบัติ
ของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United
Nations Guiding Principles on Business and Human
Rights : UNGPs) ที่เน้นย�้ำในเสาหลัก 3 ประการ ได้แก่ การ
คุ้มครอง การเคารพ และการเยียวยา อีกทั้งยังบูรณาการ
หลักสิทธิมนุษยชนในทุกภาคส่วน โดยก�ำหนดนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์องค์กร ตลอดจนน�ำไปปฏิบัติ ทั้งในด้านการบริหาร
จัดการลงทุน การบริการงานสมาชิก ตลอดจนการบริหารองค์กร
เพือ่ สร้างกระบวนการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนในกิจการ
ขององค์กรทุกกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ
กบข. เชือ่ ว่าการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลและสิทธิมนุษยชน
ทีด่ จี ะน�ำมาสูค่ วามมีศกั ดิศ์ รี ตลอดจนความน่าเชือ่ ถือขององค์กร
อันเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะน�ำองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน
(Sustainable Organization) อีกทัง้ ยังเป็นพลังเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ
และสังคมโลก ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
3. ส่ ง เสริ ม เรื่ อ งการลงทุ น อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบโดยเป็ น
ส่วนหนึ่งของงาน “Sustainable Thailand 2021” เป็นความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ นักลงทุนสถาบัน และธนาคาร
เพื่ อ ประกาศเจตนารมณ์ ใ นการด� ำ เนิ น กิ จ การให้ ส อดคล้ อ ง
และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยริเริ่มการมี
ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

ส่วนร่วมและรับหลักการการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Principles
of Responsible Investment: PRI) และหลักการการธนาคาร
ที่มีความรับผิดชอบ (Principles of Responsible Banking:
PRB) มาใช้เป็นกรอบในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน ช่วยสนับสนุน
ขั บ เคลื่ อ นการประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Finance) และเสริมสร้างบทบาทสถาบันการลงทุนและการ
ธนาคารของไทยสู่ความยั่งยืนในระดับภูมิภาคและระดับโลก
สืบไป หน่วยงานภาครัฐ นักลงทุนสถาบัน และธุรกิจธนาคาร
รวม 43 ราย มี สิ น ทรั พ ย์ ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารรวมกั น กว่ า
40.18 ล้านบาท ร่วมลงนามประกาศเจตจ�ำนง “Sustainable
Thailand 2021” ในการรับหลักการการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
(Principles of Responsible Investment: PRI) และหลักการ
การธนาคารที่มีความรับผิดชอบ (Principles of Responsible
Banking: PRB) มาใช้เป็นกรอบในการด�ำเนินธุรกิจ และยัง
เข้าร่วมเสวนาในเวทีระดับสากลในเรื่องการด�ำเนินงานด้าน
ESG อาทิ เช่น งานเสวนาของ World Bank, PRI, UNEP-FI
และ OECD อย่างต่อเนื่อง
4. เผยแพร่ แ นวคิ ด ส่ ง เสริ ม และให้ ค วามส� ำ คั ญ
ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ในการลงทุน เป็นเรื่องที่
กบข. ให้ความส�ำคัญ จึงได้ท�ำงานร่วมกับ United Nation
ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

Environment Program Finance Initiative (UNEP-FI) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท�ำการเผยแพร่หลักคิดและ
แนวทางการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชน (Human
Rights Due Diligence) ผ่านกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Human
Rights Due Diligence and Human Rights Risks และจะ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องเพื่อหา Human Rights Heatmap ของ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย
5. ศึ ก ษาต้ น แบบ (Model) ใหม่ ๆ ในการลงทุ น
ตามมาตรฐานของ World Standard Setter Network ซึ่ง
ประกอบไปด้วย OECD, World Bank, PRI และ UN และมุ่ง
สร้างเครือข่ายกองทุนบ�ำนาญระดับโลก เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสิงคโปร์ เพือ่ ศึกษาโมเดลการจัดการ
ลงทุนทีถ่ กู พัฒนามาแล้วเพือ่ น�ำมาปรับใช้ในการลงทุนของ กบข.
เช่น ก�ำลังศึกษาการวิเคราะห์ขอ้ มูลใน Portfolio ของการลงทุน
ในมุมมองของ ESG เพิ่มเติม
6. ส่งเสริมและขยายผลการด�ำเนินการด้านการลงทุน
อย่างรับผิดชอบให้เป็นทีร่ บั รูใ้ นวงกว้าง จึงได้แบ่งปันแนวทางการ
ด�ำเนินงานให้กับนักลงทุนสถาบันอื่น ๆ อาทิ การเป็นที่ปรึกษา
ด้านกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญให้กบั ประเทศต่าง ๆ ในแถบอาเซียน
เช่น กองทุนบ�ำนาญของประเทศเมียนมา และ ภูฏาน เป็นต้น
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
ด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (พ.ศ. 2564 - 2566)
เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดท�ำขึ้นภายใต้ 3 กรอบยุทธศาสตร์ ได้แก่ กรอบโมเดลกองทุนบ�ำนาญยั่งยืน (Sustainable Pension
Fund Model) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และภารกิจ กบข. ตาม พ.ร.บ. กบข. พ.ศ. 2539 เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ “กองทุน
บ�ำนาญไทย มาตรฐานกองทุนบ�ำนาญโลก” ภายใต้บริบทที่ว่า กบข. คือ ความภาคภูมิใจของสมาชิกและคนไทย เพราะมีมาตรฐาน
การด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานโลก ทั้งในด้านกระบวนการท�ำงาน แนวทางบริหารเงินกองทุนที่เน้นสร้างผลตอบแทนยั่งยืน
ระยะยาวส�ำหรับสมาชิกควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรโลก โดยมี 2 แผนงานที่ กบข. มุ่งสู่การเป็นกองทุนบ�ำนาญ
ยั่งยืน (Sustainable Pension Fund) และการมีบทบาทและภาพลักษณ์ในเวทีโลก (Global Platform) โดยมีเป้าหมายแผนการ
ด�ำเนินงานในปี 2565 ดังนี้
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แผน INV1.2
Sustainable Pension

แผนงานที่ 3 ORG3 บทบาทและภาพลักษณ์ กบข.
ในเวทีโลก (Global Platform)

เพื่อศึกษาและน�ำเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน
สากลมาวิเคราะห์พอร์ตลงทุน กบข. ในลักษณะ
Holistic Impact Analysis
1. ท� ำ การศึ ก ษาและน� ำ เครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด้
มาตรฐานสากลมาวิ เ คราะห์ พ อร์ ต ลงทุ น กบข.
ในลักษณะ Holistic Impact Analysis เพื่อท�ำ
Impact Mapping ใน 3 มิติ ได้แก่ 1. Social
(people) 2. Environmental (planet) และ 3.
Economic (prosperity) และมีการก�ำหนด SDGs
เป้าหมายตามอนุกรมวิธาน (Taxonomy) ของ กบข.
2. ก�ำหนดแผนด�ำเนินงาน (Roadmap)
และท�ำงานร่วมกับหน่วยงานและองค์กรผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในการก�ำหนดเป้าหมาย SDGs
3. ศึ ก ษาการจั ด ท� ำ ESG Attribution
Report จากผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
4. จัดท�ำ ESG Attribution Report โดย
ทดลองจัดท�ำในส่วนหุ้นไทยจากข้อมูล ESG Score
ของฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน

แผนงานสร้ า งบทบาทและภาพลั ก ษณ์ กบข. ในเวที โ ลก
(Global Platform) นอกจากจะเป็นการยกระดับกระบวนการลงทุน
ของกองทุ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานโลกตามกรอบยุ ท ธศาสตร์
Sustainable Pension Fund Model แล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์
กบข. ในเวทีระดับโลกร่วมกับ Standard Setters อีกทั้งยังครอบคลุม
ภารกิจสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยด้วยการยกระดับความรู้และทักษะ
การบริหารเงินลงทุนให้กับข้าราชการสมาชิก และกองทุนบ�ำนาญของ
ไทยทีร่ ว่ มขับเคลือ่ นประเทศสูเ่ ป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs)
กบข. ก�ำหนด 2 แนวทางในการด�ำเนินงาน คือ
1. การสร้ า ง Pension Fund Network เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
องค์ความรู้ มุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และการบริหารจัดการ
ประเด็นที่อยู่ในกระแส ตลอดจนให้ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานระหว่างกองทุน
2. การผสานความร่วมมือ World Standard Setter Network
เพือ่ สร้างเครือข่ายและด�ำเนินการร่วมกันในการจัดโครงการและกิจกรรม
ทัง้ ในระดับนโยบาย และระดับปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็นมาตรฐานและตัวอย่างทีด่ ี
(Best Practice) ให้กับตลาดการลงทุนและอุตสาหกรรม
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การยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลองค์กร
นอกจากการให้ความส�ำคัญกับ “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance) แล้ว กบข. ยังคงมุง่ พัฒนา
และยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา กบข. ได้มีการประกาศนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
หลักจรรยาบรรณ กฎระเบียบเพื่อป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการบูรณาการงาน
ด้านบริหารความเสี่ยง การก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบเข้ากับงานธรรมาภิบาล (Integrated Governance, Risk
Management and Compliance: iGRC) และในปี 2564 กบข. ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยได้ด�ำเนินการปรับปรุงงานธรรมาภิบาลให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ของ ITA ที่สำ� นักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก�ำหนด รวมถึงเลขาธิการได้ประกาศเจตนารมณ์
ที่จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารองค์กรอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ
(Zero Tolerance) และประกาศงดรับของขวัญและของก�ำนัล (No Gift Policy)

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐประจ�ำปี 2564
กบข. เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ประจ�ำปี 2564 ซึ่งมี
หน่วยงานเข้าร่วมประเมินทั้งสิ้น 8,300 หน่วยงานทั่วประเทศ
มีการประเมิน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน 2) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และ 3) การ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ผลการประเมินในปี 2564 นี้ เท่ากับ
97.44 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในระดับ
AA ซึ่งเป็นการสร้างสถิติคะแนนสูงสุดของ กบข. นับตั้งแต่
เข้ารับการประเมิน ITA ตั้งแต่ปี 2562 พร้อมทั้งได้รับคะแนน
ประเมินเต็ม 100 คะแนน ในด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต
การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต แสดงให้เห็นว่า
กบข. มุ่งเน้นการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งด้านการลงทุน งานบริการสมาชิก
และการบริหารส�ำนักงาน เพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่ง
ธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง และยังส่งผลไปสู่การยกระดับดัชนีภาพ
ลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เป็น
สถาบันการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ทั้ ง ต่ อ องค์ ก ร สั ง คม
ประเทศชาติ และโลกตลอดไป

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส

AA
97.44 คะแนน

ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต
การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

100
คะแนน
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กิจกรรมเพื่อสังคม
ประจ�ำปี 2564
นับตั้งแต่ กบข. ได้ประกาศการเป็นผู้น�ำและริเริ่มการลงทุน
ที่ส่งเสริม ESG (Leader in ESG Investment and Initiatives
in Thailand) พร้อมก�ำหนดแนวนโยบายลงทุนอย่างรับผิดชอบ
(ESG Investing) ซึง่ กบข. ได้ให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินกิจกรรม
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้วัตถุประสงค์ 4 ประการคือ
1.
2.
3.
4.
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ให้ความช่วยเหลือสังคมเมือ่ เกิดกรณีภยั พิบตั ติ า่ ง ๆ
จัดกิจกรรมสาธารณกุศลทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์แก่สงั คมโดยรวม
ส่งเสริมการศึกษาหรือการกีฬาของเยาวชน
ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่าง กบข. และองค์กร หรือผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย หรือหน่วยงานที่ กบข. ติดต่อประสานงาน

รายงานประจำ�ปี 2564
รายงานประจำ�ปี

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564
ผลการดำ�เนิ

ในปี 2564 จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ในประเทศไทย ได้เกิดการแพร่ระบาดเป็น
วงกว้างและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้มีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อ
สูงมากขึ้นและมีการปิดพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
ไวรั ส ภายใต้ ก ารดู แ ลจากหน่ ว ยงาน
ภาครัฐในพื้นที่
กบข. ให้ความส�ำคัญและผลักดันนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights) มาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง จึ ง ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ สุ ข ภาพ
ของประชาชน ผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน จึงจัดท�ำโครงการ
“กบข. ห่วงใย....ไม่ทงิ้ กัน” เพือ่ สนับสนุนสิง่ ของ
เครือ่ งใช้จำ� เป็น ส�ำหรับเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านและ
คนในชุมชนผ่านหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
โดย กบข. ได้เลือกส�ำนักงานเขตคลองเตย
และส�ำนักงานเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ชุมชน
แออัด และพื้นที่ที่มีแคมป์คนงานก่อสร้าง เพราะ
พื้นที่เหล่านี้เป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดสูง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ได้เป็นตัวแทนมอบของ
บริจาคอุปกรณ์ทำ� ความสะอาด อุปกรณ์ฆา่ เชือ้ หน้ากาก
อนามัย และสิ่งของจ�ำเป็น พร้อมข้าวสารอาหารแห้ง
ให้กับส�ำนักงานเขตคลองเตย ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการ
กระจายสิ่งของไปยังชุมชนและแคมป์คนงานในบริเวณ
พื้นที่คลองเตย
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายสุจินดา สุขุม ผู้ช่วย
เลขาธิการกลุ่มงานบริหาร เป็นตัวแทนมอบของบริจาค
อุ ป กรณ์ ท� ำ ความสะอาด อุ ป กรณ์ ฆ ่ า เชื้ อ หน้ า กาก
อนามัย และสิ่งของจ�ำเป็น พร้อมข้าวสารอาหารแห้ง
ให้กับส�ำนักงานเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการ
กระจายสิ่งของไปยังชุมชนและแคมป์คนงานในบริเวณ
พื้นที่ปทุมวัน

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2564
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แผนยุทธศาสตร์ ปี 2565
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ “กองทุนบ�ำนาญไทย มาตรฐานกองทุน
บ�ำนาญโลก” เพือ่ ขับเคลือ่ นองค์กรสูก่ ารเป็นกองทุนบ�ำนาญชัน้ น�ำทีม่ คี วามยัง่ ยืน ภายใต้การด�ำเนินงาน
ทีไ่ ด้มาตรฐานทัดเทียมกองทุนบ�ำนาญระดับโลก ทัง้ ในด้านลงทุน ด้านสมาชิก และด้านการบริหารองค์กร
ในฐานะกองทุนบ�ำนาญ กบข. ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนระยะยาว ควบคู่ไปกับการให้บริการและการให้
ความรู้ เพื่อช่วยวางแผน แก้ปัญหา ลดความเหลื่อมล�ำ้ ด้านการเงินให้กับสมาชิก เป้าหมายคือการสร้างความมั่นคงให้สมาชิก
มีเงินใช้ที่เพียงพอส�ำหรับวัยเกษียณ ในฐานะนักลงทุนสถาบัน กบข. ให้ความส�ำคัญต่อการลงทุนยั่งยืนที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล ใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chains) และท�ำหน้าที่เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
ดังนั้น กบข. จึงจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2564 - 2566 ขึ้น เพื่อผลักดัน
องค์กรให้ก้าวสู่การเป็นกองทุนบ�ำนาญไทย มาตรฐานกองทุนบ�ำนาญโลก ตามวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนด โดยแผนยุทธศาสตร์
กบข. จัดท�ำขึ้นภายใต้ 3 กรอบยุทธศาสตร์ส�ำคัญ ได้แก่ 1. กรอบโมเดลกองทุนบ�ำนาญยั่งยืน (Sustainable Pension
Fund Model) 2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 3. ภารกิจ กบข. ตาม พ.ร.บ. กบข. พ.ศ. 2539 รายละเอียดโดยย่อ คือ

1
2
3
130

กรอบโมเดลกองทุนบ�ำนาญยัง่ ยืน  (Sustainable Pension Fund Model) ประยุกต์จาก
โมเดลดัชนีระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญโลก (Mercer Global Pension Index) ทีส่ ถาบัน Mercer
ใช้สำ� หรับค�ำนวณดัชนีของกองทุนบ�ำนาญของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยก�ำหนดเกณฑ์วัด
ไว้เป็น 3 กลุ่มส�ำคัญคือ 1. ความเพียงพอ (Adequacy) 2. ความยั่งยืน (Sustainability)
และ 3. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม (Integrity)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
อย่างยัง่ ยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพือ่ ใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน ซึง่ กบข. เป็นกองทุนบริหารเงินออมทีม่ ภี ารกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ใจความส�ำคัญ คือ “ส่งเสริมและสร้าง
แรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาวเพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจของประชาชนทุกกลุ่ม”
ภารกิจ ตาม พ.ร.บ. กบข. พ.ศ. 2539 พ.ร.บ. กบข. ก�ำหนดภารกิจส�ำคัญไว้ 3 ประการ
ได้แก่ 1. เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบําเหน็จบํานาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการ
รับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ 2. เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
3. เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก
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กรอบยุทธศาสตร์
40% 35% 25%
Adequacy Sustainability Integrity

Sustainable

ยุทธศาสตร์ชาติ

ส่งเสริม
การออมทรัพย์
ของสมาชิก

“สร้างความเสมอภาคและ
พลังทางสังคม ด้วยการส่งเสริม
การออมและการลงทุนระยะยาว
ก่อนเกษียณ”

จัดสวัสดิการ
หลักประกันการจ่าย
บำ�เหน็จบำ�นาญ และสิทธิประโยชน์
ข้าราชการ
อืน่ ใดให้สมาชิก

Pension Fund Model

ภารกิจตาม พ.ร.บ. กบข.

วิสัยทัศน์ “กองทุนบำ�นาญไทย มาตรฐานกองทุนบำ�นาญโลก”
(Thai Pension World Standards)
แผนยุทธศาสตร์กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.)
3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

ผูกพันองค์กร
ทุม่ เท
เพือ่ สมาชิก

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2564

ผลตอบแทน
ยัง่ ยืน
ระยะยาว
ทวีคา่ เงินออม
ผูกพัน กบข.
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แผนยุ ท ธศาสตร์ ป ระจ� ำ ปี 2565 ยั ง คงแบ่ ง กรอบ
การท�ำงานออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านลงทุน ด้านสมาชิก
และด้านองค์กร โดย กบข. ได้ศึกษาทบทวนผลการ
ด�ำเนินงานในปีทผี่ า่ นมา ถอดรหัสบทเรียน ประสบการณ์
ความท้าทายจากการด�ำเนินแผนงานตลอดปีท่ีผ่านมา 
รวมถึ ง การรั บ ข้ อ สั ง เกตจากคณะอนุ ก รรมการและ
คณะกรรมการ กบข. มาปรับปรุงการจัดท�ำแผนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ม่ันใจว่าจะสามารถผลักดัน
ภารกิ จ ให้ สั ม ฤทธิ์ ผ ลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม และบรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้

ด้านลงทุน

ด้านสมาชิก
ด้านองค์กร

แผนยุทธศาสตร์ปี 2565 ประกอบด้วย
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กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านลงทุน
เป้าหมาย “ผลตอบแทนยั่งยืนระยะยาว”
1

แผนทบทวนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว (SAA) และระยะกลาง (MTAA) จากผลการศึกษา
การจัดท�ำ SAA ในปีที่ผ่านมา น�ำไปสู่การก�ำหนดแผนงานเพิ่มในปี 2565 ด้วยกัน 2 แผน คือ

		 1.1 แผน Life Path เพือ่ ศึกษาและก�ำหนดกลยุทธ์การลงทุนในการบริหารแผนสมดุลตามอายุให้
สามารถสร้างผลตอบแทนทีด่ ที สี่ ดุ โดยค�ำนึงถึงตัวแปรส�ำคัญทีน่ อกเหนือจากตัวแปรอายุ และมีการบริหารความ
คาดหวังของสมาชิกทัง้ รายใหม่และรายเดิม เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการปรับเปลีย่ นแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนแรกเข้า
ของสมาชิกเข้าใหม่จะประสบความส�ำเร็จ และเพิ่มโอกาสทวีค่าเงินออมให้กับสมาชิก
		 1.2 แผน Sustainable Pension เพื่ อ ศึ ก ษาและน� ำ เครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด้ ม าตรฐานสากล
มาวิ เ คราะห์ พ อร์ ต ลงทุ น กบข. ในลั ก ษณะการวิ เ คราะห์ อ ย่ า งบู ร ณาการเพื่ อ พิ จ ารณาดู ผ ลกระทบ
จากการลงทุนของ กบข. ใน 3 มิติ คือ 1. สังคม 2. สิ่งแวดล้อม และ 3. เศรษฐกิจ แผนงานนี้ครอบคลุม
การก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) ที่วัดผลได้

2

แผนเพิม่ ประสิทธิภาพระบบงานลงทุนและลดความเสีย่ งจากระบบ Bonanza ในปี 2564 กบข.

3

แผนเพิ่ ม แผนทางเลื อ กการลงทุ น กบข. ก�ำหนดเพิ่มแผนทางเลือกการลงทุนให้สมาชิก ได้แก่

จัดท�ำ Target Operating Model และก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานของระบบงานลงทุนใหม่ให้เป็นระบบที่
สามารถรองรับการท�ำงานทุกกระบวนการลงทุน (End-to-End Platform) รวมถึงได้ออกแบบลักษณะงานย่อย
(Functional Design) และโครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Architecture Design) เพือ่ ใช้ในการจัดท�ำ
Request for Proposal (RFP) ในปี 2565 กบข. จะท�ำการคัดเลือกผู้ให้บริการระบบงานลงทุนตามระเบียบที่
เกีย่ วข้อง โดยก�ำหนดปัจจัยในการพิจารณาคัดเลือก ทัง้ ด้านกระบวนการท�ำงานด้านลงทุน ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
และแนวทางการด�ำเนินงานของบริษัทผู้ให้บริการ และจะท�ำการทดสอบความสามารถของระบบงานในการ
รองรับกระบวนการท�ำงานของ กบข. โดยจะคัดเลือกระบบงานที่เหมาะสมเสร็จในปี 2565

แผนทองค� ำ (Gold) ซึ่ ง ยั ง เป็ น แผนลงทุ น ที่ เ หมาะกั บ สมาชิ ก ที่ รั บ ความเสี่ ย งได้ สู ง ไม่ กั ง วลต่ อ ความ
ผันผวนจากการลงทุนในระยะสั้น มุ่งเน้นโอกาสในการรับผลตอบแทนในระยะยาว แผนตราสารหนี้โลก
(Global Bond) ซึ่งเป็นแผนลงทุนที่เหมาะกับสมาชิกที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างต�่ำ แต่มองหา
โอกาสการลงทุ น จากต่ า งประเทศที่ มี โ อกาสสร้ า งผลตอบแทนได้ สู ง ขึ้ น จากสิ น ทรั พ ย์ มั่ น คง นอกจากนี้
จะศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ สรุ ป ถึ ง ความเป็ น ไปได้ ใ นการออกแผนการลงทุ น ที่ มี ลั ก ษณะประกั น ซึ่ ง เป็ น
แผนที่ มี ค วามเสี่ ย งต�่ ำ แต่ ใ ห้ ผ ลตอบแทนต�่ ำ และสมาชิ ก อาจเสี่ ย งต่ อ การมี เ งิ น ไม่ เ พี ย งพอหลั ง เกษี ย ณ
ซึ่งแผนนี้อาจมีต้นทุนในการประกันหรือคุ้มครองเงินต้น จึงต้องศึกษาเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด
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กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านสมาชิก
เป้าหมาย “ทวีค่าเงินออม ผูกพัน กบข.”
4

แผนคู่แฝดดิจิทัล (Digital Twins) เป็นการพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยสมาชิกตัดสินใจเลือกแผนลงทุน

5

แผนทบทวนผลสัมฤทธิ์กฎหมาย กบข. (GPF Law) การด�ำเนินการในปี 2565 จะครอบคลุมงาน

และออมเพิ่ม ซึ่งเป็นบริการหลักในการบริหารเงิน กบข. ให้เพียงพอส�ำหรับการเกษียณ ในปีที่ผ่านมา กบข. ได้
ศึกษาวิธีการสร้างแบบจ�ำลอง ก�ำหนดตัวแปรภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ และได้พัฒนาโมเดลแบบจ�ำลอง รวมถึง
ออกแบบหน้าจอการแสดงผลของโปรแกรมควบคู่ ไปกับการเข้าใช้งาน (User Journey) โดยได้ทำ� วิจยั สอบถาม
ความเห็นของสมาชิกต่อโปรแกรมต้นแบบทีจ่ ดั ท�ำขึน้ และจะสอบถามความเห็นของสมาชิกต่อโปรแกรมต้นแบบ
ทีผ่ า่ นการปรับปรุงรอบแรกในปี 2565 อีกครัง้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า Digital Twins มีความสมบูรณ์ พร้อมเปิดให้บริการ
แก่สมาชิกอย่างเป็นทางการ และจะประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเข้าใช้งานเพื่อสร้าง Digital Twins ขึ้นใช้งานจริง

2 ส่วน คือ 1. การติดตามประเด็นแก้ไข พ.ร.บ. กบข. ทั้ง 6 ประเด็น และการเตรียมการรองรับการแก้กฎหมาย
ดังกล่าว 2. ด�ำเนินแผนงานเพิ่มเติมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ทบทวนปรับปรุง พ.ร.บ. กบข. ให้
สอดคล้องทั้งฉบับ และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ กบข. ในการ
ประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ซึ่ง กบข. เห็นควรเสนอประเด็นตั้งต้นเพื่อศึกษาแนวทาง
และพิจารณาความเหมาะสมในการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. กบข. อีก 5 ประเด็น
ประเด็นแก้ไข พ.ร.บ. กบข. 6 ประเด็นเดิม

ประเด็นเสนอแก้ไข พ.ร.บ. กบข. 5 ประเด็นใหม่

1. การขยายอัตราออมเพิ่มจากร้อยละ 12 เป็น
ร้อยละ 27

1. การให้สมาชิกที่เกษียณอายุเกินกว่า 60 ปีบริบูรณ์ สามารถ
ขอรับเงินออกไปก่อนได้ มีสิทธิขอรับเงินสะสม เงินสมทบ และ
ผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวได้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ที่ผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

2. สมาชิ กสามารถเลื อกแผนการลงทุ นส�ำหรั บ
เงินประเดิมและเงินชดเชยได้

2. การให้สมาชิกสามารถน�ำส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มให้ กบข. บริหาร
เพิ่มเติมแยกต่างหากจากการน�ำส่งโดยส่วนราชการเจ้าสังกัด

3. สมาชิกเข้ารับราชการใหม่ที่ไม่เลือกแผนการ
ลงทุน ให้อยู่ในแผนสมดุลตามอายุ

3. การให้สมาชิกสามารถระบุตวั ผูร้ บั ประโยชน์สำ� หรับเงิน กบข. ไว้
เป็นการล่วงหน้า

4. สมาชิกเข้ารับราชการใหม่ที่มีเงินออมอยู่ใน
กองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ สามารถโอนเงิ น จาก
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพมาให้ กบข. บริหารได้

4. การให้ผู้สอบบัญชีที่ สตง. ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชี
ของ กบข. ได้

5. ผู้ที่ออมต่อสามารถเลือกแผนการลงทุนได้

5. ให้พนักงานและลูกจ้างได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่า
กฎหมายก�ำหนดว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
เงินทดแทน และกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

6. ขยายขอบเขตการบริหารเงินส�ำรอง
และเงินกองกลาง
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6

แผน GPF Research House ในปี 2565 กบข. มุง่ เน้นการพัฒนาทีมงานวิจยั เพิม่ ศักยภาพในการด�ำเนิน

7

แผน Leave No (Member) Behind เป็นแผนงานที่เกิดขึ้นใหม่ เนื่องจาก กบข. ต้องการสร้าง

งานวิจัยที่มีคุณภาพ การจัดท�ำวิจัยเพื่อพัฒนาบริการและสนับสนุนแผนด�ำเนินการของ กบข. อย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งยังมีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรงานวิจัย ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ด�ำเนินงานวิจัย
และเผยแพร่งานวิจัยในวงกว้าง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ Knowledge Management
(KM) เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงส�ำหรับการท�ำวิจัยในอนาคต อีกทั้งจะส่งเสริมให้ระบบ GPF Point เป็นกลไกส�ำคัญ
ในการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการส�ำรวจวิจัย รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่ กบข. จัดขึ้น

ความเสมอภาคและพลังทางสังคม ด้วยการส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวก่อนเกษียณ โดยให้มี
การศึกษาเข้าใจสมาชิกอย่างแท้จริง ทั้งทัศนคติและพฤติกรรมที่ “ส่งเสริม” และ “เป็นอุปสรรค” อันเป็นผล
ต่อการออม การลงทุน และการบริหารเงิน เพือ่ ก�ำหนดประเด็น ช่องทาง และกิจกรรมการสือ่ สารทีเ่ ข้าถึงสมาชิก
ตามกลุ่มทัศนคติและพฤติกรรม สามารถออกแบบโครงการน�ำร่อง ทดลองจัดกิจกรรม เพื่อวัดผลส�ำเร็จ โดยมุ่ง
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ติดอาวุธทางปัญญาให้กบั สมาชิก โดยเฉพาะสมาชิกกลุม่ ทีม่ คี วามเปราะบาง สร้างผลลัพธ์
เชิงบวกกับครอบครัว รวมถึงสังคมใกล้ชิดของสมาชิก (Positive Spiral Effect) เพื่อให้เกิดความเสมอภาค
และพลังทางสังคม
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กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านองค์กร
เป้าหมาย “ผูกพันองค์กร ทุ่มเทเพื่อสมาชิก”
8

9

แผนรีเอนจิเนียร์กระบวนการท�ำงาน (Business Process Re-engineering) กบข. ท�ำการรีเอนจิเนียร์
กระบวนการท�ำงาน โดยครอบคลุมทั้งกระบวนการด้านสมาชิก และกระบวนการด้านส�ำนักงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการท�ำงาน ลดต้นทุนด�ำเนินการ และเพิ่มความพึงพอใจแก่สมาชิกและพนักงาน
ในปี 2565 กบข. ยังคงด�ำเนินการต่อเนื่อง โดยมีแผนงานเพิ่มเติม ได้แก่ Re-engineer กระบวนการปฏิบัติงาน
ด้านการจ่ายเงินคืนเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพและการปรับปรุงระบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Document
Management System: DMS) งานทะเบียนสมาชิก และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์งานบริหาร
ส�ำนักงาน และพัฒนาระบบอนุมัติตามกระบวนการปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ขยายผลพัฒนา GPF Staff Application on Mobile Platform ส�ำหรับพนักงาน

แผนความก้าวหน้าทางอาชีพ ผู้สืบทอดต�ำแหน่ง และ Best Employer Driven by Best
Employees เป็นแผนงานต่อเนื่อง โดยในปี 2565 กบข. ยังคงด�ำเนินงานทั้งด้าน 1. แผนความก้าวหน้าทาง

อาชีพ โดยการจัดท�ำรายละเอียดของต�ำแหน่งงาน และก�ำหนดแผนพัฒนาบุคลากรส�ำหรับทุกต�ำแหน่ง รวม
ทั้งพนักงานทุกคนมีแผนความก้าวหน้าทางอาชีพ 2. ด�ำเนินการตามผู้สืบทอดต�ำแหน่ง และติดตามการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานให้มคี วามพร้อมตามเป้าหมาย 3. การเสริมสร้างปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร Trust Culture
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 4. โครงการ Best Employer Driven by Best Employees เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่พนักงาน เพิ่มระดับความผูกพัน และพนักงานพัฒนาเป็น Best Employees องค์กร
มุ่งสู่ Best Employer

10

แผนบทบาทและภาพลักษณ์ กบข. ในเวทีโลก (Global Platform) ในปี 2565 กบข. จะขยาย

บทบาทและความร่วมมือกับองค์กรระดับโลกในการขับเคลื่อนการลงทุนอย่างรับผิดชอบในประเด็น SDGs
โดยจะเพิ่มบทบาทในเอเชียให้มากขึ้น ลักษณะความร่วมมือที่สำ� คัญ คือ การจัดท�ำข้อมูล เปรียบเทียบ และใช้
ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน รวมถึงวางแนวทางในการผลักดันการลงทุนอย่างรับผิดชอบในระดับภูมิภาค นอกจาก
นี้ กบข. จะต่อยอดเผยแพร่ผลการจัดโครงการ Sandbox และจะเข้าร่วมเพื่อมีบทบาทการสื่อสารในเวทีโลก

แผนยุทธศาสตร์ กบข. คือ กลไกส�ำคัญในการผลักดันภารกิจขององค์กรให้ประสบความส�ำเร็จ ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับ
สมาชิก ทัง้ ในเรือ่ งการบริหารผลตอบแทน การให้บริการ การให้ความรู้ และการจัดสรรสวัสดิการทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้สมาชิกมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีในขณะที่ยังรับราชการและเมื่อเกษียณราชการแล้ว อีกทั้งยังส่งเสริมความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในมิติของสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล เป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการเป็นกองทุนบ�ำนาญไทยที่มีการ
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