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ขอมูลองคกร กบข.

006

ขอมูล กบข. โดยสังเขป
ชื่อองคกร

สินทรัพยสุทธิ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
ประเภทธุรกิจ

กองทุนบําเหน็จบํานาญ

952,128
ลานบาท

ผลประโยชนสุทธิ

36,599
5.73%
ลานบาท

ผูสอบบัญชี

ผลตอบแทนของสมาชิก
ชองทางการติดตอ

(กอนหักคาใชจาย)

สํานักงาน กบข.

990 ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท
0-2636-1000
โทรสาร
0-2636-0603-4
Contact Center 1179
Website
www.gpf.or.th
E-mail
member@gpf.or.th
GPF Community

นายทะเบียนสมาชิก

• บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอรวิสเซส
จํากัด
บริษัทยอย/กองทุน

• บริษทั ไทย แอดมินสิ เทรชัน่ เซอรวสิ เซส จํากัด
- งานทะเบียนสมาชิก

• บริษทั จีพเี อฟ พร็อพเพอรตี้
แมเนจเมนท จํากัด
- บริหารอสังหาริมทรัพย

Line
@GPFcommunity

My GPF
Application

Facebook
กองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (กบข.)

• กองทุนรวมสินทรัพยไทย 1 อาคารอับดุลราฮิม
- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

วิสัยทัศน์

สถาบันหลักที่สมาชิกไว้วางใจใน

การบริหารเงินออม
เพื่ อ การ

เกษี ย ณ

อายุราชการอย่างมี

ความสุ ข
ภารกิจ
เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญและให้ประโยชน์
ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ
เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก

เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.
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ขอมูลองคกร กบข.

008

สถิติสําคัญ กบข.
ดานสมาชิก
สมาชิกทั้งหมด ณ สิ้นป*
สมาชิก UNDO
สมาชิกพนสภาพ
สมาชิกเขาใหม
สมาชิกออมเพิ่ม
สมาชิกออมตอ
สมาชิกเลือกแผนลงทุน
• แผนผสมหุนทวี
• แผนหลัก***
• แผนตราสารหนี้
• แผนตลาดเงิน
• แผนสมดุลตามอายุ 60
• แผนสมดุลตามอายุ 65
• แผนสมดุลตามอายุ 70
• แผนตราสารทุนไทย
• เลือกผสมสัดสวนเอง

หนวย : ราย

ป 2562

ป 2561

ป 2560

1,084,772
2**
38,627
66,576
57,289
4,197
49,871
12,818
1,523
830
319
28,371
1,000
903
2,181
1,926

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

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

หมายเหตุ : * สมาชิกทั้งหมด ณ สิ้นป นับเฉพาะสมาชิกที่ยังไมพนสมาชิกภาพจากกองทุนเทานั้น
** สมาชิกที่แสดงความประสงคใชสิทธิตามมาตรา 4 (1) กลุมอนุมัติเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง และสมาชิกที่แสดงความประสงคใชสิทธิ
ตามมาตรา 5 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติการกลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557
*** นับเฉพาะสมาชิกที่เคยเลือกแผนอื่น แลวกลับมาเลือกแผนหลักเทานั้น

ดานกองทุน
สินทรัพยสุทธิ
• สวนของสมาชิก
• สวนของเงินสํารอง
ผลประโยชนสุทธิ
• สวนของสมาชิก
• สวนของเงินสํารอง
อัตราสวนคาใชจายตอมูลคาสินทรัพยสุทธิเฉลี่ย

หนวย : ลานบาท

ป 2562

ป 2561

ป 2560

952,128
401,252
550,876
36,599
21,228
15,371
0.14

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

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

ผลตอบแทนของแตละแผนการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนวย : รอยละ

ป 2562

ยอนหลัง 5 ป

ตัง้ แตจดั ตัง้ กองทุน

กอนหัก
คาใชจา ย

หลังหัก
คาใชจา ย

กอนหัก
คาใชจา ย

หลังหัก
คาใชจา ย

หลังหัก
คาใชจา ย

กองสมาชิก

5.73

5.5O

4.32

4.11

6.27

แผนหลัก

5.69

5.47

4.31

4.10

6.27

แผนผสมหุน ทวี

6.72

6.47

4.91

4.64

5.82

แผนตราสารหนี้

4.36

4.25

2.90

2.79

3.13

แผนตลาดเงิน

1.77

1.67

1.71

1.60

2.07

แผนตราสารทุนไทย

0.46

0.19

แผนการลงทุน
เริม่ วันที่ 8 ม.ค. 2562

0.19

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

ดานลงทุน

ขอมูลองคกร กบข.

009

สารจาก
ประธาน
กรรมการ

เรียน ทานสมาชิก
ในป 2562 สภาวะการลงทุนทั่วโลกมีความผันผวนอยางมาก สาเหตุหลัก
เกิดจากสงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน เศรษฐกิจโลกเกิด
การชะลอตัว ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจไทยก็ขยายตัวเพียงรอยละ 2.4 ซึง่ เปนไปตาม
วัฏจักร ปจจัยหลักที่ทําใหตัวเลขการขยายตัวตํ่ากวาป 2561 และตํ่ากวา
ทีค่ าดการณไว คือ การสงออกทีห่ ดตัวลง การชะลอการลงทุนของภาคเอกชน
การแข็งคาของอัตราเงินบาทอยางตอเนื่อง ประกอบกับอัตราเงินเฟอทั่วไป
อยูใ นระดับตํา่ เพียง 0.7 สงผลใหสถานการณการลงทุนตลาดการเงินคอนขาง
มีความผันผวน

รายงานประจําป 2562

ขอมูลองคกร กบข.

010

กบข .

สรางผลตอบแทน
ให แ ก ส มาชิ ก ได

สู ง ถึ ง ร อ ยละ

5.73

คณะกรรมการไดเฝาติดตามสถานการณดังกลาวอยางใกลชิด และได
กําหนดกลยุทธ นโยบายดานการลงทุนที่เนนการสรางสมดุลของผลตอบแทน
ในระยะสัน้ และในระยะยาว กบข. มีการทบทวนแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว
ปรับกลยุทธการลงทุนในตางประเทศ และเพิ่มความสําคัญกับกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง โดยมีเปาหมายหลักคือการสรางผลตอบแทนที่สมํ่าเสมอ
ภายใตความผันผวนสูง สงผลให กบข. สามารถสรางผลตอบแทนใหแกสมาชิก
ไดสูงถึงรอยละ 5.73
นอกจากกําหนดนโยบายและกํากับดูแลในดานลงทุนแลว คณะกรรมการ
ยังกํากับการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ดวยการขับเคลื่อน
กระบวนการทํางานของ กบข. เขาสูร ะบบดิจทิ ลั เต็มรูปแบบ ครอบคลุมกระบวนการ
บริหารจัดการภายใน กระบวนการลงทุน การพัฒนาบุคลากร รวมทัง้ การพัฒนา
ตอยอดเพื่อใหบริการสมาชิกผานแอปพลิเคชัน และติดตอสื่อสารกับสมาชิก
ผาน GPF Community ไดสมบูรณยิ่งขึ้น
ในป 2562 กบข. ได แ สดงบทบาทอั น เด น ชั ด ในฐานะนั ก ลงทุ น
สถาบันหลักของประเทศทีเ่ ปนผูน าํ หลักในการดําเนินการลงทุนอยางรับผิดชอบ
ซึ่งคณะกรรมการไดเห็นชอบและสนับสนุนการนําปจจัยดานสิ่งแวดลอม
สังคม และธรรมาภิบาล เขาเปนสวนหนึ่งในกระบวนการลงทุนของ กบข.
และสงเสริมบทบาทการเปนผูนําของ กบข. ในการเชิญชวนนักลงทุนสถาบัน
ร ว มกั น ประกาศเจตนารมณ แ นวปฏิ บั ติ ก ารระงั บ ลงทุ น ขึ้ น เป น ครั้ ง แรก
ในประเทศไทย การดําเนินการดังกลาว ทําให กบข. ไดรับรางวัลตาง ๆ

ดังนั้น ขอให้สมาชิกทุกท่าน
เชื่อมั่นและวางใจว่าคณะกรรมการ
ทุกท่านตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบในการบริหารเงิน
ของสมาชิ ก อย่ า งเต็ ม ที่ นอกจาก
การกำ�หนดนโยบายแล้ว คณะกรรมการ
ยังใส่ใจดูแลและกำ�กับการดำ�เนินงาน
ของ กบข. ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎระเบียบด้วยความรอบคอบ
โปร่ ง ใส ตามหลั ก การกำ�กั บ ดู แ ล
กิ จ การและหลั ก จรรยาบรรณใน
การดำ�เนินการตามวิชาชีพ โดยปราศจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
แท้จริง เป้าหมายสำ�คัญ คือ การสร้าง
หลั ก ประกั น ทางการเงิ น ที่ มั่ น คง
ให้กบั สมาชิก กบข. ทุกราย เพือ่ การ
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ทั้ ง ในระหว่ า ง
รับราชการและเกษียณอายุราชการ
สร้ า งความภาคภู มิ ใจในการเป็ น
สมาชิก กบข. ตลอดไป

(นายประสงค์  พูนธเนศ)
ประธานกรรมการ

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

หลายรางวั ล สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
การได้ รั บ การยอมรั บ ในบทบาท
การเป็ น ผู้ นำ�นั ก ลงทุ น สถาบั น
ในระดั บ ชาติ แ ละภู มิ ภ าคอย่ า ง
น่าภาคภูมิใจ

ข้อมูลองค์กร กบข.
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ข้อมูลองค์กร กบข.

012

รายงานจาก
เลขาธิการ
คณะกรรมการ
กบข.

เรียน ทานสมาชิก
ดวยสถานะกองทุนระดับประเทศ บริหารเงินออมเพือ่ การเกษียณ
สําหรับขาราชการที่เปนสมาชิกมากวา 22 ป กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (กบข.) กําหนดภารกิจเชิงกลยุทธมุงสูการเปนกองทุน
บํานาญที่ยั่งยืน (Sustainable Pension) ภายใตเปาหมาย 3 ประการ
คื อ สมาชิ ก กบข. มี เ งิ น ออม กบข. ที่ เ พี ย งพอตามหลั ก สากล
ผลตอบแทนการลงทุน กบข. เปนไปตามเปาหมายที่เหมาะสมและ
ตอเนื่อง และ กบข. ลงทุนอยางรับผิดชอบ (Responsible Investing)
คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคม และการมีธรรมาภิบาลที่ดี
(Environment, Social and Governance หรือ ESG)
ภารกิจเชิงกลยุทธทั้งสามคือรากฐานขับเคลื่อนผลงานและ
ความสําเร็จในป 2562 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

ผลงานดานสมาชิก
กบข. กํ า หนดยุ ท ธศาสตร ส มาชิ ก คื อ ศู น ย ก ลาง (Member
Centric) เปนยุทธศาสตรขับเคลื่อนภารกิจเชิงกลยุทธดานสมาชิก
ภายใตยทุ ธศาสตรนี้ ทุกแผนงานทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ตองเริม่ โดยคํานึงเปาหมาย
เชิงกลยุทธ (Strategic Objectives) และอุปสรรค (Pain Points)
ตอเปาหมายเหลานั้นเปนสําคัญ ผลงานที่สะทอนความสําเร็จของ
ยุทธศาสตรนี้คือรวมบริการทุกอยางของ กบข. ใหมีลักษณะงายและ
ครบวงจร (End-to-End Process) บนแอปพลิเคชัน กบข. (My GPF App)
สมาชิ ก สามารถดาวน โ หลดแอปพลิ เ คชั น ลงสู มื อ ถื อ และเลื อ กใช
ทุกบริการไดเพียงคลิกเขาสูเมนูที่ตองการ
ในบรรดาหลากหลายเมนูบน My GPF App เมนูที่สะทอน
ภารกิ จ สมาชิ ก กบข. มี เ งิ น ออมที่ เ พี ย งพอตามหลั ก สากลคื อ
เมนู “แผนเกษียณของฉัน” ในเมนูนี้ สมาชิกสามารถเลือกประเมินเงิน
ณ วันเกษียณภายใตเงื่อนไขสถานะเงินออมและแผนลงทุนปจจุบัน
หรื อ เลื อ กเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขเพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางบริ ห ารเงิ น ออม
ให มี โ อกาสสร า งความเพี ย งพอที่ พึ ง พอใจ ณ วั น เกษี ย ณได อ ย า ง
ง า ยดาย นอกจากนี้ เมนู “บั ญ ชี ข องฉั น ” ยั ง เป น เมนู ย อดนิ ย ม
เนื่ อ งจากสมาชิ ก สามารถรั บ รู ส ถานะเงิ น ออมและผลตอบแทน

กบข.

กําหนดภารกิจ

เชิงกลยุทธ
มุง สูก ารเปน

กองทุ น
บํานาญ
ที่ ยั่ ง ยื น

Sustainable
Pension

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

ขอมูลองคกร กบข.
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ขอมูลองคกร กบข.
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ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง
My GPF App
ยื น ยั น ด ว ยตั ว เลข
ผู  ใ ช  บ ริ ก า ร ก ว  า

14

ลานครั้ง

ป 2562 มี ส มาชิ ก
สื่ อ สารในเครื อ ข า ย

GPF
Community

527,063
บัญชี หรือเพิม่ ขึน้ รอยละ

227

เมื่ อ เที ย บกั บ ป 2561

ของแผนลงทุนตาง ๆ ในเชิงเปรียบเทียบ สมาชิกสามารถทราบสถานะ
การเติบโตของเงินออมนับจากปแรกที่เปนสมาชิก กบข. จนถึงปปจจุบัน
และเพื่อเปนการสรางบรรทัดฐานวัดความพรอมการเขาสูการเกษียณ
ที่มั่นคงของขาราชการที่เปนสมาชิก กบข. ไดรวมมือกับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยพัฒนาดัชนีความพรอมเพื่อการเกษียณสําหรับสมาชิก กบข.
(Retirement Readiness Index) เพือ่ เปนดัชนีอา งอิงวัดระดับความพรอม
ของสมาชิก
บริการอื่น ๆ ที่ไดรับความนิยมของ My GPF App คือ บริการ
ออมเพิ่ม บริการเลือกแผนลงทุน บริการสวนลดรานคาและสิทธิประโยชน
พิเศษในการซื้อสินคาและบริการ
ความสําเร็จของ My GPF App ยืนยันดวยตัวเลขผูใชบริการกวา
14 ลานครั้ง ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 357 เมื่อเทียบกับป 2561
ยอดการใช ส วั ส ดิ ก ารจํ า นวน 484,297 ครั้ ง เพิ่ ม ขึ้ น จากป 2561
ถึงรอยละ 545
นอกเหนือจากการพัฒนา My GPF App ขึ้นมาเพื่อใหบริการ
ครบวงจรดังกลาว กบข. ยังสราง GPF Community เพื่อสื่อสารสองทาง
กับสมาชิก กบข. สมาชิกสามารถเลือกชองทางสื่อสารที่สอดคลองกับ
วิถีชีวิตปจจุบันกับ กบข. ไดตลอด 24 ชั่วโมงผาน Line@, Facebook
Fanpage, Chatbot ฯลฯ โดยในป 2562 มีสมาชิกสื่อสารในเครือขาย
GPF Community ทั้งสิ้น 527,063 บัญชี หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 227
เมื่อเทียบกับป 2561

ผลงานดานลงทุน
เพือ่ ใหบรรลุภารกิจผลตอบแทนการลงทุน กบข. เปนไปตามเปาหมาย
ทีเ่ หมาะสมและตอเนือ่ ง และ กบข. ลงทุนอยางรับผิดชอบ (Responsible
Investing) โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิง่ แวดลอม สังคม และการมีธรรมาภิบาล
ที่ดี กบข. บริหารเงินออมของสมาชิกโดยคํานึงหลักกระจายความเสี่ยง
ไปยังสินทรัพยที่มีความผันผวนตํ่า และปรับกระบวนการลงทุนของ กบข.
ให ส อดคล อ งกั บ หลั ก การลงทุ น อย า งรั บ ผิ ด ชอบที่ กํ า หนดแนวทาง

ความสําเร็จสําคัญในฐานะผูนําการลงทุนอยาง
รับผิดชอบในประเทศไทย คือ การเปนผูริเริ่มกําหนด
หลักการและแนวปฏิบัติการระงับลงทุน (Negative
List Guideline) สําหรับตลาดทุนไทย โดยมีเปาหมาย
ยกระดับการลงทุนของนักลงทุนสถาบันในประเทศเขาสู
การลงทุนอยางรับผิดชอบ (Responsible Investing)
ในลั ก ษณะผนึก กํา ลัง ประสานกั น (Collaborative
Engagement) แนวคิดนีไ้ ดรบั การยอมรับเปนอยางมาก
นักลงทุนสถาบันในประเทศรวม 32 ราย สินทรัพย
บริหารรวมกันกวา 10.8 ลานลานบาท รวมกันลงนาม
ผนึกเจตนารมณรวมกัน
สําหรับผลตอบแทนดานการลงทุน ณ สิน้ ป 2562
กบข. สามารถสร า งผลตอบแทนการลงทุ น สํ า หรั บ
สมาชิก กบข. ไดสูงถึงรอยละ 5.73 สินทรัพยที่สามารถ
สรางผลตอบแทนไดสูง 5 อันดับแรก ประกอบดวย
ตราสารทุ น โลกตลาดพั ฒ นาแล ว ร อ ยละ 18.74
ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม รอยละ 18.50 กองทุน
แอปโซลูทรีเทิรน รอยละ 13.33 อสังหาริมทรัพยไทย
รอยละ 10.72 และนิติบุคคลเอกชนโลก รอยละ 9.56

ใหมีลักษณะเชื่อมตอเพื่อเปาหมายเดียวกัน ผูบริหาร
และพนักงาน กบข. สามารถสื่อสารและทํางานรวมกัน
ไดจากทุกที่ ทุกเวลา และผานอุปกรณสอื่ สารหลากหลาย
ประเภท ผลงานความสํ า เร็ จ สะท อ นจากการได รั บ
รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรมจากสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส
ในสวนการบริหารองคกรเพื่อหลักธรรมาภิบาล
ที่ดี กบข. ไดกําหนดแนวปฏิบัติขึ้นมาหลายประการ
เพื่อเปนแนวทางบริหารองคกรสําหรับผูบริหารและ
พนักงาน อาทิ แนวนโยบายไมรับของขวัญ (No Gift
Policy) แนวทางจัดซื้อจัดจางที่สอดคลองแนวนโยบาย
ภาครัฐ เปนตน ผลงานความสําเร็จของการบริหาร
องคกรในสวนนีค้ อื การเขารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA) ซึง่ กบข. ไดคะแนนประเมินสูงสุดจากผูม สี ว นไดเสีย
ภายใน ผู มี ส ว นได เ สี ย ภายนอก และความโปร ง ใส
ในการเปดเผยขอมูล คิดเปนคะแนนรวมถึง 94.38
คะแนน ถือเปนคะแนนระดับ A และเปนที่ 1 ในกลุม
หนวยงานประเภทกองทุนของรัฐ
ผลงานและความสําเร็จของ กบข. ในป 2562
คือความทาทายสําหรับป 2563 ที่ กบข. จะมุง มัน่ ทําให
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการเปนกองทุนบํานาญ
ที่ยั่งยืน (Sustainable Pension) ในระดับสากลตอไป
ในอนาคต

ผลงานดานบริหาร
เพื่อใหการบริหารงาน กบข. สามารถดําเนินการ
ไดมีประสิทธิภาพรองรับภารกิจเชิงกลยุทธดังกลาว
กบข. ยกระดับการบริหารงานในองคกรเปนองคกรดิจทิ ลั
เต็มรูปแบบ ลดการใชกระดาษ และพัฒนาระบบทํางาน

(นายวิทัย รัตนากร)
เลขาธิการคณะกรรมการ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราขการ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

โดยองคการเพือ่ ความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(Organisation for Economic Co-operation and
Development: OECD) และหลั ก การลงทุ น
ที่ รั บ ผิ ด ชอบ (Principles for Responsible
Investment: PRI) มาใชเปนแนวปฏิบัติ

ขอมูลองคกร กบข.
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ กบข.
ประจ�ำปี 2562
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.) มุ่งมั่นทุ่มเท
ในการบริ ห ารกองทุ น ให้ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ในทุ ก ด้ า น
ทั้งด้านการลงทุน ด้านการสื่อสารและบริการสมาชิก
รวมถึ ง ด้ า นการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร ทำ�ให้ กบข.
ได้ รั บ การยกย่ อ งว่ า เป็ น องค์ ก รที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
มีความโดดเด่นด้านธรรมาภิบาล และเป็นผู้นำ�ด้าน
การลงทุนอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
การั น ตี ด้ ว ยรางวั ล อั น ทรงเกี ย รติ ที่ พิ จ ารณาจาก
ผลการดำ�เนินงานตลอดปี 2562 ทีผ่ า่ นมา การรับรางวัล
ในครั้งนี้ถือเป็นพลังขับเคลื่อนอันสำ�คัญ ในการก้าวสู่
การเป็ น กองทุ น บำ�นาญที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Pension) ตามที่ กบข. วางเป้าหมายไว้

รางวัลรัฐบาลดิจิทัล

สำ�นักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน)

ผลการประเมิน ITA

ระดับ A 94.38 คะแนน
อันดับ 1
ประเภทกองทุนของรัฐ

Best Pension Fund Governance
Capital Finance International

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

ขอมูลองคกร กบข.
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Best ESG Strategy – Pension Fund

Best Pension Fund for Member Communications
(ASEAN)

Government Pension Fund, Thailand

Government Pension Fund, Thailand

Best Pension Fund Best Corporate Governance Best ESG Strategy
Management Company Company - Pension Fund
(Thailand)
International Finance

International Finance

Asia Asset
Management

Best Pension Fund
for Member
Communications
(ASEAN)
Asia Asset
Management

คณะกรรมการ กบข.

ขอมูลองคกร กบข.

นายประสงค
พูนธเนศ

หมอมหลวงพัชรภากร
เทวกุล

ประธานกรรมการ
อายุ 61 ป

กรรมการ,
ประธานอนุกรรมการ
สมาชิกสัมพันธ,
ประธานอนุกรรมการ
ประเมินผลงานและ
พิจารณาคาตอบแทน
อายุ 60 ป

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

การฝกอบรม

การฝกอบรม
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• ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการการบริหารองคกร)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
• ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) วิทยาลัยมหาดไทย
สถาบันดํารงราชานุภาพ
• หลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง (บตส.)
วิทยาลัยการตํารวจ กระทรวงมหาดไทย
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม

ประวัติการทํางาน
•
•
•
•
•
•
•

ปลัดกระทรวงการคลัง
อธิบดีกรมสรรพากร
อธิบดีกรมศุลกากร
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประธานกรรมการธนาคารเพือ่ การสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

• ปริญญาโท Master of Public Management,
National University of Singapore, ทุนลีกวนยู (LKY Scholarship)
• ปริญญาโท Management and Human Relations,
Abilene Christian University, USA
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• หลักสูตร Government Human Resource Management
ทุน JICA ประเทศญี่ปุน
• หลักสูตร Modern Management and Human Resource
Development Strategies
Northern Territory University ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย
• หลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ สถาบันการประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
• หลักสูตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) สํานักงาน ป.ป.ช.
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปปร.) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกลา

ประวัติการทํางาน
2562 - ปจจุบัน
2557 - 2562
2555 - 2557
2551 - 2554

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

เลขาธิการ ก.พ.
รองเลขาธิการ ก.พ.
ผูชวยเลขาธิการ ก.พ.
อัครราชทูต (การศึกษา)
ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
-

นายเดชาภิวัฒน
ณ สงขลา

กรรมการ,
อนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล
อายุ 51 ป

กรรมการ
อายุ 59 ป

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท Master of Laws (Trade Practices Law),
The University of Sydney, ออสเตรเลีย
• ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การฝกอบรม

• หลักสูตรนักกฎหมายกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• Certificate Public Sector Management and Organization Change,
The Australian National University, ออสเตรเลีย
• หลักสูตร Train the Trainers ดานกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สําหรับผูบริหารกระบวนการยุติธรรม
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผูน าํ ทีม่ วี สิ ยั ทัศนและคุณธรรม สํานักงาน ก.พ.
• หลักสูตร East Asian Public Sector Leadership Challenges,
National Graduate Institute for Policy Study, Tokyo, Japan
• หลักสูตรผูบ ริหารงานดานกฎหมายภาครัฐระดับสูง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
• หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง สํานักงบประมาณ
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 2 (นบส.) สํานักงาน ก.พ.

ประวัติการทํางาน

2563 - ปจจุบนั เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
2561 - 2563 ปฏิบตั หิ นาทีผ่ อ ู าํ นวยการสํานักงานขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
2561 - 2563 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2559 - 2561 ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี
2559
ปฏิบัติหนาที่รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2558 - 2559 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักคณะกรรมการกฤษฎีกา
2551 - 2558 กรรมการรางกฎหมายประจํา สํานักคณะกรรมการกฤษฎีกา
2550 - 2551 ผูอํานวยการสํานักกฎหมายตางประเทศ
สํานักคณะกรรมการกฤษฎีกา
2547 - 2550 ผูอ าํ นวยการฝายพัฒนากฎหมาย สํานักคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการกองทุนฟนฟูระบบสถาบันการเงิน
กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
กรรมการกฤษฎีกา
กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
กรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
กรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กรรมการบริหารศาลปกครอง

• ปริญญาโท Master of Science (National Development
and Project Planning), University of Bradford, UK
• ปริญญาตรี Bachelor of Science
(Mathematics and Economics), University of Surrey, UK

การฝกอบรม

• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ ศาลยุติธรรม
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) สํานักงาน ป.ป.ช.
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการทํางาน

2560 - ปจจุบัน • ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
• รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
• ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ
• ผูอ าํ นวยการสํานักจัดทํางบประมาณดานความมัน่ คง 1
สํานักงบประมาณ
• ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณองคการบริหาร
รูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ
• ผูเชี่ยวชาญดานยุทธศาสตรการงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
• ประธานคณะทํางานปฏิรูประบบงบประมาณ
สํานักงบประมาณ

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน

• กรรมการโดยตําแหนง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
• กรรมการโดยตําแหนง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
• กรรมการโดยตําแหนง คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ
• กรรมการโดยตําแหนง คณะกรรมการสภาสถาบันพระปกเกลา
• กรรมการโดยตําแหนง กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
• กรรมการโดยตําแหนง คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
• กรรมการปรับปรุงระบบขอมูลของสํานักราชเลขาธิการเกีย่ วกับโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
• กรรมการ บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

นายปกรณ
นิลประพันธ

ขอมูลองคกร กบข.

019

รายงานประจําป 2562

ขอมูลองคกร กบข.

020

นายทศพร
ศิริสัมพันธ

นายลวรณ
แสงสนิท

กรรมการ
อายุ 60 ป

กรรมการ,
ประธานอนุกรรมการ
จัดการลงทุน,
อนุกรรมการประเมิน
ผลงานและพิจารณา
คาตอบแทน
อายุ 53 ป

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก วิชาการบริหารรัฐกิจ การวิเคราะหนโยบาย
และการเมืองเปรียบเทียบ, Northern Illinois University, USA
• ปริญญาโท บริหารการพัฒนา Northern Illinois University, USA
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การฝกอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร Local Authorities and the State,
Ecole Nationale d’ Administration (ENA) สาธารณรัฐฝรั่งเศส
• หลักสูตร Corporate Governance: Effectiveness and
Accountability in the Boardroom, Kellogg School of
Management, Northwestern University, USA (2014)

ประวัติการทํางาน
2561 - ปจจุบัน
2559 - 2561
2557 - 2559
2556 - 2557
2546 - 2556
2543 - 2545

เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน

• กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• กรรมการธนาคารแหงประเทศไทย
• กรรมการอิสระและประธาน บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรม (องคการมหาชน)

• ปริญญาโท M.S. (Economic Policy and Planning),
Northeastern University, USA
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การฝกอบรม

• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทํางาน

2561 - ปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
2559 - 2561 ผูต รวจราชการกระทรวงการคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2558 - 2559 ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการเงิน
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
2556 - 2558 รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
-

นายเมธี
สุภาพงษ

กรรมการ,
ประธาน
อนุกรรมการ
ตรวจสอบ
อายุ 57 ป

กรรมการ,
อนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
อายุ 57 ป

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

• Master of Business Studies (Finance),
Massey University, New Zealand
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร (รัฐประศาสนศาสตร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การฝกอบรม

• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร “Executive Development Program”
The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส.)
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทํางาน

ปจจุบัน • อธิบดีกรมบัญชีกลาง
• ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
• ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
• ที่ปรึกษาดานการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
-

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการพัฒนา Center for Development
Economics, Williams Collage, USA
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรการเงิน London School of Economics
and Political Sciences University of London, UK

การฝกอบรม

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประวัติการทํางาน

2558 - ปจจุบัน รองผูวาการ ดานเสถียรภาพการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทย
2557 - 2558 ผูชวยผูวาการ สายนโยบายการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทย
2553 - 2557 ผูอํานวยการอาวุโส ฝายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
สายนโยบายการเงิน

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน

• กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
• กรรมการ คณะกรรมการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

นายภูมิศักดิ์
อรัญญาเกษมสุข

ขอมูลองคกร กบข.

021

รายงานประจําป 2562

ขอมูลองคกร กบข.

022

นางสาวรื่นวดี
สุวรรณมงคล

นายสุทธิ
สุโกศล

กรรมการ
อายุ 56 ป

กรรมการ,
อนุกรรมการประเมิน
ผลงานและพิจารณา
คาตอบแทน
อายุ 59 ป

ประวัตกิ ารศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), University of California at Berkeley, USA
• ปริญญาโท นิตศิ าสตร (LL.M.) Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, USA
• เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตร (เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ เหรียญทอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การฝกอบรม
• หลักสูตรผูบ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน ที่ 28
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) : ผูน าํ ทีม่ วี สิ ยั ทัศนและคุณธรรม
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตรการเสริมสรางสังคมสันติสขุ สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตรผูบ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุตธิ รรม สํานักงานศาลยุตธิ รรม
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (ปรอ.)
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สํานักงาน ป.ป.ช.
• หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) สํานักงบประมาณ
• หลักสูตรผูบ ริหารงานกฎหมายภาครัฐระดับสูง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• หลักสูตรอบรมสําหรับผูบ ริหารดานหลักนิตธิ รรมและการพัฒนา (RoLD) และหลักสูตรนานาชาติ
สําหรับผูน าํ รุน ใหมดา นหลักนิตธิ รรมและนโยบาย สถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแหงประเทศไทย
• หลักสูตรผูบ ริหารระดับสูง Future Economy & Internet Governance (FEGO)
สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอรเน็ต
ประวัตกิ ารทํางาน
• ประธานคณะทํางานศึกษาและยกรางกฎหมายเกีย่ วกับหลักประกันทางธุรกิจ
• กรรมการอิสระ บริษทั ไออารพซี ี จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ คณะกรรมการสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ
(International Union of Judicial Officers (UIHJ)
• เลขานุการและกรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญรางพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที.่ .) พ.ศ. .....
• กรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางกฎหมายฉบับตาง ๆ
• สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.)
• กรรมการ คณะกรรมการวิชาการ สภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติ
• กรรมการ มูลนิธอิ ศั นีย พลจันทร
กระทรวงยุตธิ รรม
2557 - 2562 อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
2555 - 2557 อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
2554 - 2555 ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม
2552 - 2554 รองผูอํานวยการ สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
2551 - 2552 รองอธิบดี กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
2548 - 2551 • ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
• ชวยปฏิบตั ริ าชการในหนาทีผ่ อ ู าํ นวยการสํานักงานปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตภาครัฐ (สปท.) สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
2547 - 2548 ที่ปรึกษาเฉพาะดานกฎหมาย (นิติกร 9 ชช)
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
ตําแหนงอืน่ ในปจจุบนั
• เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• กรรมการ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร
• กรรมการ บริษทั ธนารักษพฒ
ั นาสินทรัพย จํากัด
• กรรมการ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ประธานคณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกีย่ วกับการขับเคลือ่ นการพัฒนาทักษะดานดิจทิ ลั ของ
ขาราชการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
• กรรมการ คณะกรรมการวิชาการ สภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติ
• กรรมการ มูลนิธสิ ง เสริมนักกฎหมายธุรกิจ
• กรรมการ มูลนิธสิ ตรีเพือ่ สันติภาพ

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท ศิลปศาสตร (Public Policy and Administration)
University of Wisconsin - Madison, USA
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร การเมืองการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การฝกอบรม

• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) วิทยาลัยมหาดไทย
สถาบันดํารงราชานุภาพ
• หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.)
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ
• หลักสูตรการเสริมสรางนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
(Chief Human Resource Officer: CHRO)
ณ ประเทศเนเธอรแลนด
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

ประวัติการทํางาน

2562 - ปจจุบัน ปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
2560 - 2562 อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
2559 - 2560 ผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
สํานักปลัดกระทรวงแรงงาน
2558 - 2559 ผูชวยปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
2555 - 2558 แรงงานจังหวัดขอนแกน
สํานักงานแรงงานจังหวัดขอนแกน
กระทรวงแรงงาน
2552 - 2555 ผูอ าํ นวยการสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
กรมการจัดหางาน

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
-

นายวงศสกุล
กิตติพรหมวงศ

กรรมการ,
อนุกรรมการ
กฎหมาย,
อนุกรรมการ
ตรวจสอบ
อายุ 45 ป

กรรมการ,
อนุกรรมการกฎหมาย,
อนุกรรมการตรวจสอบ
อายุ 65 ป

ประวัติการศึกษา

ประวัตกิ ารศึกษา
• ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

• LL.M. Case Western Reserve University, USA
• M.C.L. California Western School of Law, USA
• เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
• นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การฝกอบรม

• หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝายอํานวยการ (สจว.)
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย
• หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.)
สํานักงบประมาณ
• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทํางาน

ปจจุบัน • รองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
• ผูพิพากษาศาลจังหวัดภูเขียว
• ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการ วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล
• ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน

• กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด
• อนุกรรมาธิการดานคุณธรรมและจริยธรรมในคณะกรรมาธิการ
การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

การฝกอบรม
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร.)
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตรการปกครองภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองคการมหาชน (PDI) สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตรผูบ ริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผูบ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุตธิ รรม สํานักงานศาลยุตธิ รรม
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สํานักงาน ป.ป.ช.
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตรแนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี พือ่ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององคกร
บริษทั ทริส คอรปอเรชัน่ จํากัด
• หลักสูตรบทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
และสิง่ แวดลอม บริษทั ทริส คอรปอเรชัน่ จํากัด
• หลักสูตรหลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย (นธป) สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• หลักสูตรภูมพิ ลังแผนดิน สําหรับผูบ ริหารระดับสูง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.)
• หลักสูตรผูบ ริหารระดับสูงดานการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร)
• หลักสูตรผูบ ริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผูบ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมัน่ คงขัน้ สูง (วปอ.มส.)
• หลักสูตรการปฏิรปู ธุรกิจและสรางเครือขายนวัตกรรม (BRAIN 3) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ประวัตกิ ารทํางาน
ปจจุบนั • อัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด
• อธิบดีอยั การ สํานักคดีพเิ ศษ สํานักงานอัยการสูงสุด
• อธิบดีอยั การ สํานักงานคดีปราบปรามทุจริต สํานักงานอัยการสูงสุด
• รองอธิบดีอยั การ สํานักงานการสอบสวน สํานักงานอัยการสูงสุด
• รองอธิบดีอยั การ สํานักงานคดีพเิ ศษ สํานักงานอัยการสูงสุด
ตําแหนงอืน่ ในปจจุบนั
• อุปนายกคนที่ 2 คณะกรรมการเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• รองประธานคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( ปปง.)
• ประธานคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพง สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
• อนุญาโตตุลาการ ในสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุตธิ รรม
• คณะกรรมการบริหารสถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน)
• กรรมการผูท รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (กขร.)
• คณะทํางานตรวจสอบนําสงเงินรายไดแผนดิน สํานักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุ
และโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
• คณะกรรมการธุรกรรม สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

นายภพ
เอครพานิช

ขอมูลองคกร กบข.

023

รายงานประจําป 2562

ขอมูลองคกร กบข.

024

ผูชวยศาสตราจารย
อชิตพล ศศิธรานุวัฒน
กรรมการ,
อนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
อายุ 55 ป

นายไสว สารีบท
กรรมการ,
อนุกรรมการตรวจสอบ
อายุ 57 ป

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

การฝกอบรม

การฝกอบรม

• ปริญญาเอก สาขาพลังงานทดแทน (Renewable Energy)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
• ปริญญาโท สาขาการสอนฟสิกส มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี
• หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประวัติการทํางาน

พ.ย. 2561 - ปจจุบัน
ก.พ. 2559 - ก.ค. 2559
มี.ค. 2557 - ส.ค. 2557
ต.ค. 2556 - มี.ค. 2557
เม.ย. 2552 - มี.ค. 2556

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
และประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

• กรรมการ คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.)
• คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

• ปริญญาเอก การบริหารการศึกษาและผูนําการเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน เอเชีย
• ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการทํางาน

2558 - ปจจุบัน ศึกษาธิการจังหวัดสระแกว
2552 - 2558 ผูอาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว เขต 1
วิทยฐานะ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชํานาญการพิเศษ
2551 - 2552 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2
วิทยฐานะ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชํานาญการพิเศษ
2549 - 2551 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2
วิทยฐานะ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชํานาญการพิเศษ

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
-

พันตํารวจเอก กัมพล
ลีลาประภาภรณ

กรรมการ,
อนุกรรมการธรรมาภิบาล,
อนุกรรมการประเมิน
ผลงานและพิจารณา
คาตอบแทน
อายุ 60 ป

กรรมการ,
อนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล,
อนุกรรมการประเมิน
ผลงานและพิจารณา
คาตอบแทน
อายุ 51 ป

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

การฝกอบรม

การฝกอบรม

• ปริญญาโท ศิลปศาสตร (นโยบายและการวางแผนทางสังคม)
สถาบันเทคโนโลยีสังคมเกริก
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• หลักสูตรผูบริหารงานดานกฎหมายภาครัฐระดับสูง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ป.ร.ม.)
สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อมุงผลการปฏิบัติงาน
สําหรับผูบริหารระดับสํานัก/กอง สํานักงาน ก.พ.
• หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

ประวัติการทํางาน

ก.ย. 2559 - ปจจุบัน
ต.ค. 2556 - ก.ย. 2559
พ.ย. 2554 - ต.ค. 2556
เม.ย. 2553 - เม.ย. 2554
ต.ค. 2547 - เม.ย. 2553

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
-

ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ
รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง

• ปริญญาโท ศึกษาศาสตร (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร รป.บ. (ตร) โรงเรียนนายรอยตํารวจ
• หลักสูตรสารวัตร
• หลักสูตรผูกํากับการ
• หลักสูตรบริหารวิกฤตการณ
• หลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง (บตส.)
วิทยาลัยการตํารวจ
• หลักสูตรการสรางความสัมพันธและการสื่อสารระหวางสื่อมวลชน
กับผูบังคับใชกฎหมาย (Media Relationship)

ประวัติการทํางาน
2562 - ปจจุบัน
2560 - 2562
2558 - 2560
2557 - 2558
2555 - 2557

รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตราด
รองผูบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 4
ผูกํากับการฝายอํานวยการ 2
กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 2
ผูกํากับการ สถานีตํารวจภูธรวังจันทร จ.ระยอง
ผูกํากับการ สถานีตํารวจภูธรหวยใหญ จ.ชลบุรี

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
-

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

นางจันทรเพ็ญ
อานามวัฒน

ขอมูลองคกร กบข.
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ขอมูลองคกร กบข.

026

พลอากาศโท ตรีพล
อองไพฑูรย

นางพรทิภา
ไสวสุวรรณวงศ

กรรมการ,
อนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล,
อนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
อายุ 57 ป

กรรมการ,
อนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล,
อนุกรรมการ
กฎหมาย
อายุ 57 ป

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทอ.) โรงเรียนนายเรืออากาศ รุนที่ 29
• มัธยมศึกษาปที่ 5 (ม.ศ. 5) โรงเรียนเตรียมทหาร รุนที่ 22
• โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

การฝกอบรม

• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
รุนที่ 59
• วิทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ 44
• โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุนที่ 41
• โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับฝูง รุนที่ 77

ประวัติการทํางาน

2562 - ปจจุบัน เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
2561 - 2562 ผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและแผน
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
2560 - 2561 หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ
2559 - 2560 รองผูอํานวยการสํานักกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
2559 - 2560 นายทหารปฏิบัติการประจํากรมกําลังพล
ทหารอากาศ
2556 - 2559 ผูชวยทูตฝายทหารอากาศ กัวลาลัมเปอร
และรักษาราชการผูชวยทูตฝายทหารอากาศ
สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารอากาศ/
บันดารเสรีเบกาวันไทย/บันดารเสรีเบกาวัน

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน

2562 - ปจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการแผนกฟุตบอล
กองทัพอากาศ

• ปริญญาโท นิติศาสตร (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรทางรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การฝกอบรม

• หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.)
สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.)
สํานักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ
กระทรวงยุติธรรม

ประวัติการทํางาน

• รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ดานคดี)
• ผูทรงคุณวุฒิดานคดี สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• ผูอํานวยการกลุมงานคดี 5 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 7 ว กลุมงานคดี 1 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
• เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
-

นางสาวพศุตมณิชา
จําปาเทศ

กรรมการ,
ประธานอนุกรรมการ
กฎหมาย,
อนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
อายุ 63 ป

กรรมการ,
อนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
อายุ 58 ป

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน (Docteur d’Etat en Droit)
มหาวิทยาลัยปารีส 2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส
• ปริญญาโท Diplôme d’Etudes Approfondies (Droit Public)
มหาวิทยาลัยปารีส 2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส
• ปริญญาตรี นิติศาสตร (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• วิทยาลัยการปกครองชั้นสูง Ecole Nationale d’Administration
(ค.ศ. 1990 - 1992 Promotion Condorcet)

การฝกอบรม

• หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.)
สํานักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตร Political, Administrative & Judical
System of Greece

ประวัติการทํางาน
2560 - ปจจุบัน
2558 - 2560
2553 - 2558
2551 - 2558
2546 - 2551
2544 - 2546

รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
รองอธิบดีศาลปกครองกลาง
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองกลาง

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
-

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร (เกียรตินิยมบี)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

การฝกอบรม

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสรางสังคมสันติสุข (4ส)
สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร “Public Work Audit” ณ ประเทศญี่ปุน

ประวัติการทํางาน
2561 - ปจจุบัน
2560 - 2561
2559 - 2560
2556 - 2559
2555 - 2556

รองผูวาการตรวจเงินแผนดิน
ผูตรวจเงินแผนดินภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ผูตรวจเงินแผนดินภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค)
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินที่ 11
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
-

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

นายวิษณุ
วรัญู

ขอมูลองคกร กบข.

027

รายงานประจําป 2562

ขอมูลองคกร กบข.

028

นายสุพจน
ศรีงามเมือง

นายธีรนันท
ศรีหงส

กรรมการ,
อนุกรรมการตรวจสอบ
อายุ 42 ป

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ,
ประธานอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
อายุ 55 ป

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

• Master of Business Administration,
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
University of Michigan, Ann Arbor, USA
• เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การฝกอบรม
• ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การฝกอบรม

• หลักสูตรการสอบสวนคดีอาญา สํานักงาน ป.ป.ช.
และโรงเรียนนายรอยตํารวจ
• หลักสูตรการใหบริการสาธารณะโดยการมีสวนรวมของประชาชน
สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตรพนักงานไตสวน สํานักงาน ป.ป.ช.
• หลักสูตรนักบริหารมหานคร ระดับกลาง : กรุงเทพมหานคร
• หลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง (นบปส. อํานวยการ)
สํานักงาน ป.ป.ช.
• หลักสูตรเสริมสรางองคความรูเชิงปฏิบัติการดานสืบสวนสอบสวน
ทางการเงินและบัญชี สํานักงาน ป.ป.ช.

ประวัติการทํางาน

ปจจุบัน • ผูอํานวยการสํานักไตสวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ 1
• ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดกาญจนบุรี
• ผูอ าํ นวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดแมฮอ งสอน
• พนักงานไตสวนเชี่ยวชาญ สํานักไตสวนการทุจริต
ภาคการเมือง 1

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
-

• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร Advanced Management Program (AMP 189)
Harvard Business School, Boston, USA

ประวัติการทํางาน
ธนาคารกสิกรไทย
2559 - มี.ค. 2560
2556
2553
2549
2544
2542
2540
2531

กรรมการผูจัดการ และประธาน
KASIKORN Business-Technology Group
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส
ผูประสานงานภูมิดานโครงสรางพื้นฐาน
รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานระบบ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจบรรษัท
ผูอํานวยการฝายอาวุโส
ฝายการตลาดและผลิตภัณฑบรรษัทธุรกิจ
ผูอํานวยการ สํานักบริหารเงิน
เริ่มทํางานกับธนาคารกสิกรไทย

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน

• กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
• ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA)
• ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกํากับสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องคการมหาชน)
• ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตรดิจิทัลของตลาดทุน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแอกโกร เอกเชนจ จํากัด
• กรรมการผูจัดการ บริษัท เซลารคอนซัลติ้ง จํากัด
• กรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เดอะมอลลกรุป จํากัด
และบริษัท เดอะมอลลชอปปง คอมเพล็กซ จํากัด
• กรรมการ บริษัท เอสแอนดพี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ภูเก็ต ดีพซีพอรท จํากัด
• ทีป่ รึกษา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
• ที่ปรึกษา บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

นายเสรี นนทสูติ
กรรมการ,
ประธานอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล,
อนุกรรมการประเมิน
ผลงานและพิจารณา
คาตอบแทน
อายุ 46 ป

กรรมการ,
ที่ปรึกษา
อนุกรรมการ
จัดการลงทุน
อายุ 63 ป
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยฟลิปปนส
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ประเทศนิวซีแลนด

การฝกอบรม
-

ประวัติการทํางาน
2560 - ปจจุบัน
2548 - 2560
2540 - 2541

ที่ปรึกษา
กลุมธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
กรรมการผูจัดการ
หัวหนาสายงานวิจัย
บริษทั หลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
2561 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ลอกซเลย จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษัท ลอกซเลย จํากัด (มหาชน)
คณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กรรมการ สถาบันคีนันแหงเอเชีย

ประวัตกิ ารศึกษา
• ปริญญาเอก นิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยออกซฟอรด
(Doctor of Philosophy, Oxford University) สหราชอาณาจักร
• ปริญญาโท นิตศิ าสตร ดานกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายเปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยออกซฟอรด (ดวยทุนการศึกษา British Chevening Scholarship
โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร)
• ปริญญาโท ดานกฎหมายการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
(ดวยทุนการศึกษา Fulbright)
• เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การฝกอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร CMA-GMS (ผูบ ริหารระดับสูงประเทศลุม แมนาํ้ โขง) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผูน าํ ระดับสูงอาเซียน สํานักงาน ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี
และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
• หลักสูตรธรรมาภิบาลสําหรับผูบ ริหารทางการแพทย สถาบันพระปกเกลาและแพทยสภา
• หลักสูตรผูบ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตร “Infrastructure in a Market Economy: Public-Private Partnerships in
a Changing World” (2553) Harvard University Kennedy School of Government
• หลักสูตร “The Practice of Trade Policy: Economics, Negotiations,
and Rules” (2552) Harvard University Kennedy School of Government
ประวัตกิ ารทํางาน
2556 - 2561 ผูแ ทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวย
สิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on
Human Rights จัดตัง้ ตามมาตรา 14 แหงกฎบัตรอาเซียน)
2560 - 2562 กรรมการปฏิรปู กฎหมายในระยะเรงดวน (แตงตัง้ โดยนายกรัฐมนตรี)
และประธานอนุกรรมการจัดทํากฎหมายการบูรณาการการทํางาน
ระหวางหนวยงานของรัฐ
2555 - 2562 บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จํากัด (กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ)
2559 - 2561 กรรมการ บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอวิสเซส จํากัด
2560 - 2561 กรรมการผูท รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการนโยบายวัคซีนแหงชาติ
2556 - 2558 กรรมการ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตลั โปรดัคส จํากัด (มหาชน)
2556 - 2558 กรรมการผูท รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน (พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย
ชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554)
2555 - 2557 กรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั อสมท จํากัด (มหาชน)
2554
ผูแ ทนประเทศไทยในคณะกรรมการยกรางปฏิญญาสิทธิมนุษยชน
อาเซียน (Drafting Group for ASEAN Human Rights Declaration)
2551 - 2555 ทีป่ รึกษากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
2549 - 2551 ทีป่ รึกษากฎหมาย กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง
2548 - 2550 กรรมการพัฒนากฎหมาย (แตงตัง้ โดยนายกรัฐมนตรี)
2546 - 2555 ทีป่ รึกษากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง
2538 - 2543 นิตกิ ร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตําแหนงอืน่ ในปจจุบนั
• กรรมการและประธานอนุกรรมการกฎหมาย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการกฎหมาย
บริษทั ไปรษณียไ ทย จํากัด
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย
• กรรมการผูท รงคุณวุฒิ สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบาน
(องคการมหาชน)
• รองกรรมการผูจ ดั การ มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาองคกรภาครัฐ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

นายศุภวุฒิ
สายเชื้อ

ขอมูลองคกร กบข.

029

รายงานประจําป 2562

ขอมูลองคกร กบข.

030

นายวิทัย
รัตนากร
เลขาธิการ
คณะกรรมการ กบข.
อายุ 49 ป

ประวัติการศึกษา
•
•
•
•

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Master of Science in Finance, Drexel University, USA
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การฝกอบรม

• หลักสูตรผูบ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน ที่ 28
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) รุนที่ 7
• หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนที่ 17
สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุนที่ 5
• Director Certificate Program (DCP) รุนที่ 7
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Financial Executive Development Program (FINEX) รุนที่ 17
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ประวัติการทํางาน

เม.ย. 2561 - ปจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
พ.ค. 2558 - เม.ย. 2561 รองผูอาํ นวยการธนาคารออมสิน
กลุมลงทุนและบริหารการเงิน
(Chief Financial Officer)
และรองผูอํานวยการธนาคารออมสิน
กลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ
ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561 กรรมการ/รักษาการผูจัดการ
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
2554 - 2557
ประธานเจาหนาที่สายการเงิน
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)

ประสบการณการทํางานอื่น ๆ

• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดานเศรษฐกิจ
สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
• กรรมการ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
• กรรมการ บริษัทจัดการกองทุนนครหลวงไทย จํากัด

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน

นายลวรณ แสงสนิท

นายอัมพร แสงมณี

นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ

นายชัยวัฒน โควาวิสารัช

นายสุวิชญ โรจนวนิช

นายเอกชัย จงวิศาล

นายศุภวุฒิ สายเชื้อ

นายวิทัย รัตนากร

ประธานอนุกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษา

ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย

ผูทรงคุณวุฒิ

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผูทรงคุณวุฒิ

ผูทรงคุณวุฒิ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

ขอมูลองคกร กบข.

031

คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ

รายงานประจําป 2562

ขอมูลองคกร กบข.

032

หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล

นางสาวนิภา ลําเจียกเทศ

นายดุสิต สิงหคีรี

นายประจวบ สวัสดิประสงค

รองศาสตราจารยเริงรณ
ลอมลาย

นายศุภกิจ แยมประชา

นายสิทธิพร เศาวภายน

นายวิทัย รัตนากร

ประธานอนุกรรมการ

ผูแทนสมาชิก

พันตํารวจเอกหญิง บุญเรียบ
อุชุภาพ
ผูแทนสมาชิก

ผูแทนกรมบัญชีกลาง

ผูแทนสมาชิก

ผูแทนสมาชิก

ผูแทนกรมประชาสัมพันธ

ผูแทนสมาชิก

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

นายวงศสกุล กิตติพรหมวงศ

นายภพ เอครพานิช

นายไสว สารีบท

นายสุพจน ศรีงามเมือง

นายเพิ่มศักดิ์ วงศพัชรปกรณ

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

ที่ปรึกษา

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

ขอมูลองคกร กบข.

033

คณะอนุกรรมการกฎหมาย

รายงานประจําป 2562

ขอมูลองคกร กบข.

034

นายวิษณุ วรัญู

นายวงศสกุล กิตติพรหมวงศ

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ

นายนภดล เภรีฤกษ

อนุกรรมการ

ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

นายภพ เอครพานิช
อนุกรรมการ

นายวิทัย รัตนากร

อนุกรรมการ

035

นายธีรนันท ศรีหงส

นายเมธี สุภาพงษ

นายวิษณุ วรัญู

ผูชวยศาสตราจารยอชิตพล
ศศิธรานุวัฒน

พลอากาศโท ตรีพล
อองไพฑูรย

นางสาวพศุตมณิชา จําปาเทศ

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

นายวิทัย รัตนากร
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

ขอมูลองคกร กบข.

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

รายงานประจําป 2562

ขอมูลองคกร กบข.

036

นายเสรี นนทสูติ

นายปกรณ นิลประพันธ

นางจันทรเพ็ญ อานามวัฒน

พลอากาศโท ตรีพล
อองไพฑูรย

พันตํารวจเอก กัมพล
ลีลาประภาภรณ

นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

นายวิทัย รัตนากร
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน
และพิจารณาคาตอบแทน

หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล

นายลวรณ แสงสนิท

นายเสรี นนทสูติ

นายสุทธิ สุโกศล

พันตํารวจเอก กัมพล
ลีลาประภาภรณ

นางจันทรเพ็ญ อานามวัฒน

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

นายวิทัย รัตนากร
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

ขอมูลองคกร กบข.

037

คณะผูบริหาร กบข.

ขอมูลองคกร กบข.

นายวิทัย
รัตนากร

นายยิ่งยง
นิลเสนา

เลขาธิการ
คณะกรรมการ กบข.
อายุ 49 ป

รองเลขาธิการ
กลุมงานลงทุน
และบริหาร
ผูจัดการกองทุน
อายุ 60 ป

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

รายงานประจําป 2562

038

•
•
•
•

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Master of Science in Finance, Drexel University, USA
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การฝกอบรม

• หลักสูตรผูบ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน ที่ 28
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) รุนที่ 7
• หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนที่ 17
สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุนที่ 5
• Director Certificate Program (DCP) รุนที่ 7
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Financial Executive Development Program (FINEX) รุน ที่ 17
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ประวัติการทํางาน

เม.ย. 2561 - ปจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
พ.ค. 2558 - เม.ย. 2561 รองผูอาํ นวยการธนาคารออมสิน
กลุมลงทุนและบริหารการเงิน
(Chief Financial Officer)
และรองผูอํานวยการธนาคารออมสิน
กลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ
ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561 กรรมการ/รักษาการผูจัดการ
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
2554 - 2557
ประธานเจาหนาที่สายการเงิน
บริษทั สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)

ประสบการณการทํางานอื่น ๆ

• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดานเศรษฐกิจ
สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
• กรรมการ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
• กรรมการ บริษัทจัดการกองทุนนครหลวงไทย จํากัด

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การฝกอบรม

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

ประวัติการทํางาน

• ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด
• รองกรรมการผูจัดการ สายงานจัดการลงทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด
• ผูชวยผูอํานวยการ สถาบันวิจัยภัทร
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ภัทรธนกิจ จํากัด

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน

• กรรมการจัดการการลงทุน สภากาชาดไทย
• กรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• กรรมการอุทธรณ บริษทั ตลาดสัญญาซือ้ ขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด
• อนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพยประเภทตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ และตราสารซับซอน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• อนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการ
กองทุนรวม ประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนรวม
โครงสรางพื้นฐาน และกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• กรรมการ บริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด
• กรรมการ กองทุนรวมสินทรัพยไทย 1
• กรรมการ บริษัท เอชไออารพี (ประเทศไทย) จํากัด

รองเลขาธิการ
กลุมงานกิจกรรม
องคกร
อายุ 56 ป

รองเลขาธิการ
กลุมงานปฏิบัติการ
และรักษาการในตําแหนง
รองเลขาธิการ
กลุมงานบริหาร
(มีผลตั้งแตวันที่
22 เมษายน 2562)
อายุ 56 ป

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

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

การฝกอบรม

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุนที่ 22
สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง รุนที่ 6
สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 2
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผูบ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน ที่ 14
• 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

ประวัติการทํางาน

• 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

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• Master of Science (Computer and Information Science),
University of Minnesota, Twin Cities, USA
(ภายใตทุนการศึกษาของธนาคารกสิกรไทย)
• ปริญญาตรี สถิติศาสตร (เกียรตินิยมอันดับสอง)
สาขาสถิติประยุกตทางธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การฝกอบรม

• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุนที่ 6
กรมบัญชีกลาง
• หลักสูตร Director Certification Program รุนที่ 252
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สําหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 19 สถาบันพระปกเกลา (ปปร. 19)

ประวัติการทํางาน

• ผูชวยเลขาธิการ กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และกลุมงานปฏิบัติการ
• กรรมการ และรักษาการกรรมการผูจัดการ
บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอรวิสเซส จํากัด
• กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอรวิสเซส จํากัด
• กรรมการบริหารและที่ปรึกษาบริหาร บริษัท สมารท แคช จํากัด
• ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบัญชีลูกคาพิเศษ และฝายสินเชื่อบุคคล
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ซิทกา จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอรวิสเซส จํากัด

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

นางศรีกัญญา
ยาทิพย

นายบุญเลิศ
อันประเสริฐพร

ขอมูลองคกร กบข.
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นายวรุตม
ขจรเวคิน

นายแมน
ชุติชูเดช

ผูชวยเลขาธิการ
งานลงทุน
Public Market
อายุ 60 ป

ผูชวยเลขาธิการ
กลุมงาน
บริหารความเสี่ยง
อายุ 52 ป

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การฝกอบรม
• Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute
• หลักสูตรกฎหมายและจรรยาบรรณผูจัดการกองทุน
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ประวัติการทํางาน
• ผูอํานวยการ บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• ประธานกรรมการ บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอรตี้ แมแนจเมน จํากัด
• กรรมการ บริษัท เอชไออารพี (ประเทศไทย) จํากัด
• กรรมการ บริษัท รอยัล ปอรซเลน จํากัด (มหาชน)

• 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 วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การฝกอบรม

• หลักสูตร Executive Development Program
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก
สถาบันพระปกเกลา

ประวัติการทํางาน

• ผูช ว ยเลขาธิการงานวิจยั และกลยุทธการลงทุน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
• ผูอ าํ นวยการอาวุโสฝายกลยุทธการลงทุน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
• ผูอ าํ นวยการอาวุโสฝายบริหารความเสีย่ งการลงทุน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
• หัวหนาฝายบริหารความเสีย่ ง บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
• นักวิเคราะหดานเศรษฐกิจและตลาดเงินและนักวางกลยุทธลงทุน
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
• อาจารยผส ู อน The George Washington University, Washington DC., USA
• นักวาณิชธนกิจ Bioventure Group, New York, USA
• นักวิเคราะหโครงการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอรวิสเซส จํากัด
• อนุกรรมการบริหารจัดการการเงินและทรัพยสิน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
• อนุกรรมการการลงทุน กองทุนการออมแหงชาติ
• อนุกรรมการสงเสริมความรูสมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
• ที่ปรึกษาสมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
• คณะทํางานเพื่อการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
• คณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยดานตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา
สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

นายอาสา
อินทรวิชัย

ผูชวยเลขาธิการ
กลุมงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
อายุ 50 ป

ผูชวยเลขาธิการ
กลุมงานวิจัยและ
กลยุทธการลงทุน
อายุ 51 ป

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

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

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

การฝกอบรม
• หลักสูตร Leadership Succession Program รุนที่ 10
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ
• หลักสูตร Financial Executive Development Program
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน
สถาบันนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ-การคลังสําหรับผูบ ริหารระดับกลางรุน ที่ 2
สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตร Strategic IT Governance, Information Security
and Cybersecurity Management for Executives

ประวัติการทํางาน
• ผูอํานวยการอาวุโสฝายกํากับกิจกรรมองคกร
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
• ผูอํานวยการอาวุโสฝายบริหารความเสี่ยงองคกร
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
• ผูอํานวยการฝายบริหารความเสี่ยงองคกร
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
• ผูอํานวยการฝายนวัตกรรม กบข.
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
• ผูอํานวยการฝายพัฒนาองคกรและธุรกิจ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

การฝกอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program รุนที่ 88
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทํางาน
• ผูอํานวยการอาวุโสฝายกลยุทธการลงทุน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
• รักษาการผูบริหารฝายลงทุนตราสารหนี้
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
• SVP, Head of Investment and Liquidity Management
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• SVP, Head of Fixed Income Investment
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด
• Associate Director, Global Investor Sales,
Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

นายรณชัย
วินทวามร

ขอมูลองคกร กบข.
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นายสุภวัส
พรหมวิทักษ
ผูชวยเลขาธิการ
กลุมงานสมาชิกสัมพันธ
อายุ 49 ป

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สถิติประยุกต (คอมพิวเตอร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร สาขาศาสตรคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

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

ประวัติการทํางาน
• ผูชวยเลขาธิการกลุมงานสมาชิกสัมพันธ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
• รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ไอสปอรต จํากัด
• ผูอํานวยการฝายการตลาดลูกคาเติมเงิน
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
• ผูจัดการทั่วไป บริษัท สมารโท จํากัด
• Head of Marketing Vietnam Mobile, Hanoi, Vietnam
• ผูจัดการอาวุโส Mobile Communication Business
บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็คทรอนิกส จํากัด
• ผูอํานวยการฝายการตลาดลูกคาเติมเงินและฝายขายลูกคาองคกร
บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส มัลติมีเดีย จํากัด
• ผูจัดการอาวุโสฝายการตลาด
บริษัท ล็อกซเลย อินฟอรเมชั่นเซอรวิสเซส จํากัด
• ผูจัดการฝายการตลาดและฝายขาย
บริษัท สามารถ อินโฟเนต จํากัด
• Product Specialist
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด
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ลักษณะการดําเนินงานของ กบข.
การจัดตั้งและสถานะ

หนาที่หลัก

กองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญข า ราชการ (กบข.)
เป น กองทุ น ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 (พระราชบัญญัติ
กบข.) มีวัตถุประสงคเพื่อ
(1) เปนหลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญและ
ให ป ระโยชน ต อบแทนการรั บ ราชการแก ข  า ราชการ
เมือ่ ออกจากราชการ
(2) สงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก
(3) จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอนื่ ใหแกสมาชิก
กบข. เปนองคกรทีจ่ ดั ตัง้ ตามพระราชบัญญัติ กบข.
ไมมสี ถานะเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ และรายไดของกองทุนไมตอง
นําสงเปนรายไดแผนดิน รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง
เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ กบข. เปนผูกํากับ
และดูแลโดยทัว่ ไปซึง่ การจัดการกองทุน โดยมีสาํ นักงาน
การตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เปนผูสอบบัญชี

เงินของกองทุน

2540 ที่สมัครเขาเปนสมาชิก กบข.
ตามสูตรทีก่ าํ หนด และให กบข. จายเงิน
เงินของกองทุนประกอบดวย ดังกลาวออกใหแกสมาชิก เมื่อสมาชิก
สิน้ สุดสมาชิกภาพและเลือกรับบํานาญ
1. เงินสะสม คือ เงินออมของ
สมาชิก สวนราชการจะทําการหักจาก
4. เงิ น ชดเชย คือ เงินที่รัฐ
เงินเดือนของสมาชิกเพื่อนําสง กบข. จายจากเงินงบประมาณรายจายของรัฐ
เพือ่ นําเขาบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิก เขาบัญชีรายบุคคลของสมาชิก ทุกครั้ง
ทุ ก ครั้ง ที่มีก ารจ า ยเงิ น เดื อ น ป จ จุ บัน ทีม่ กี ารจายเงินเดือน ในอัตรารอยละ 2
กฎหมายกําหนดอัตราเงินสะสมขั้นตํ่า ของเงินเดือน และให กบข. จายเงิน
รอยละ 3 ของเงินเดือน สมาชิกออมเพิม่ ดังกลาวออกใหแกสมาชิก เมื่อสมาชิก
ไดเมื่อรวมกับเงินสะสมขั้นตํ่าตองไมเกิน สิน้ สุดสมาชิกภาพและเลือกรับบํานาญ
รอยละ 15 ของเงินเดือน
5. เงินสมาชิกพนสมาชิกภาพ
2. เงิ น สมทบ คือ เงินที่รัฐ คือ เงินของสมาชิกที่ส้นิ สุดสมาชิกภาพ
จายสมทบใหกบั สมาชิกทีอ่ อมเงินสะสม ไดแจงความประสงคใหกองทุนบริหาร
สวนราชการจะเปนผูเ บิกจากงบประมาณ เงิ น ต อ หรื อ ขอทยอยรั บ โดยกองทุ น
รายจายของรัฐในอัตราที่เทากับอัตรา จะบริหารเงินทีย่ งั ไมไดขอรับคืนตอไปได
เงินสะสมขัน้ ตํา่ (รอยละ 3 ของเงินเดือน)
ทุกครัง้ ทีม่ กี ารจายเงินเดือนนําสง กบข.
6. เงิ น สํ า รอง คือ เงินที่รัฐ
เพือ่ นําเขาบัญชีรายบุคคลของสมาชิก
จัดสรรเงินงบประมาณรายจายของรัฐ
สงเขาบัญชีเงินสํารองที่ กบข. เพื่อเปน
3. เงินประเดิม คือ เงินทีร่ ฐั หลั ก ประกั น สํ า หรั บ การจ า ยบํ า เหน็ จ
สงเขาบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิก บํ า นาญให แ ก ข า ราชการ ในกรณี
ที่รับราชการอยูกอนวันที่ 27 มีนาคม เกิ ด วิ ก ฤติ ท างเศรษฐกิ จ ของประเทศ

(1) ด า นลงทุ น : นําเงินที่ไดรับ
จากสมาชิกและสวนราชการ
ไปลงทุนเพื่อใหเกิดประโยชน
สู ง สุ ด ภายใต ค วามเสี่ ย งที่
ยอมรั บ ได ต ามวั ต ถุ ป ระสงค
ของกฎหมายและนโยบาย
ที่คณะกรรมการกําหนด
(2) ด า นสมาชิ ก : ดํ า เนิ น การ
เกี่ยวกับการบริหารฐานขอมูล
สมาชิก การจัดสรรผลประโยชน
จากการลงทุน การประชาสัมพันธ
เพือ่ เสริมสรางความรูค วามเขาใจ
ทีถ่ กู ตอง การจัดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชนต  า ง ๆ ใหแก
สมาชิ ก รวมถึ ง การจ า ยเงิ น
และผลประโยชน คื น ให แ ก
สมาชิกเมื่อพนสมาชิกภาพ
รัฐอาจตราพระราชกฤษฎีกาสัง่ ให กบข.
นําเงินสํารองสงกลับคืนเปนรายไดแผนดิน
เพือ่ รัฐนําไปจายบําเหน็จบํานาญขาราชการ
และรั ฐ ต อ งจั ด สรรเงิ น งบประมาณ
เพื่อชดเชยสวนที่นําออกไปคืน กบข.
ในปงบประมาณถัดไป
ทั้งนี้ รัฐตองจัดสรรงบประมาณ
รายจายจํานวนไมนอยกวารอยละ 20
ของงบประมาณรายจายบําเหน็จบํานาญ
ของขาราชการประจําป เขาบัญชี เงินสํารอง
ทุกปจนกวาเงินสํารอง เงินกองกลาง
และดอกผลของเงินดังกลาวจะมีจาํ นวน
3 เทาของงบประมาณรายจายบําเหน็จ
บํานาญขาราชการประจําป หลังจากนัน้
ให ต้ัง งบประมาณเพื่อ ให เ งิ น สํ า รอง
เงินกองกลาง และดอกผล คงระดับ
3 เทาของงบประมาณรายจายบําเหน็จ
บํ า นาญของข า ราชการในแต ล ะป
แตหากมีจํานวนเกิน 3 เทา ให กบข.
นําเงินสวนทีเ่ กินนัน้ สงเปนรายไดแผนดิน
7. เงินกองกลาง คือ เงินบริจาค
เงินตามบัญชีเงินรายบุคคลที่ไมมีผรู ับ
เปนเงินสวนกลางทีม่ ใิ ชของสมาชิกคนใด

สมาชิก กบข. ประกอบดวยขาราชการ 12 ประเภท
ขาราชการที่เขารับราชการตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540 ทุกคน รวมถึงผูซึ่งโอนมาเปนขาราชการตั้งแตวันที่
27 มีนาคม 2540 ดวย ตองเปนสมาชิก
ขาราชการที่รับราชการอยูกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ใหสมัครเปนสมาชิกดวยความสมัครใจ

ตารางแสดงสมาชิกแยกตามประเภทขาราชการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ประเภทขาราชการ
ขาราชการพลเรือน
ขาราชการฝายตุลาการ
ขาราชการฝายอัยการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขาราชการรัฐสภาสามัญ
ขาราชการตํารวจ
ขาราชการทหาร
ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ขาราชการตุลาการศาลปกครอง
ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ขาราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
อื่น ๆ
รวม

จํานวนราย
350,471
11,612
5,784
12,656
349,215
2,947
155,541
179,139
142
2,153
2,832
2,354
9,926
1,084,772

รอยละ
32.31
1.07
0.53
1.17
32.19
0.27
14.34
16.51
0.01
0.20
0.26
0.22
0.92
100.00

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สมาชิก กบข.

ขอมูลองคกร กบข.

045

โครงสรางองคกร กบข.

ขอมูลองคกร กบข.

046

รายงานประจําป 2562

คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ

คณะกรรมการ
กบข.

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน
คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน
และพิจารณาคาตอบแทน

เลขาธิการ

ฝายเลขานุการองคกร

กลุมงานลงทุนและ
บริหารผูจัดการกองทุน

กลุมงานวิจัย
และกลยุทธการลงทุน

กลุมงาน
สมาชิกสัมพันธ

กลุมงาน
บริหารความเสี่ยง

งานลงทุน
Public Market

ฝายกลยุทธการลงทุน

ฝายสื่อสารสมาชิก

ฝายบริหาร
ความเสีย่ งการลงทุน

ฝายลงทุนตราสารทุน

ฝายวิเคราะหการลงทุน

ฝายบริการสมาชิก

ฝายบริหาร
ความเสี่ยงองคกร

ฝายลงทุนตราสารหนี้

ฝายคาตราสาร

ฝายสวัสดิการสมาชิก

ฝายกํากับ
กิจกรรมองคกร

ฝายลงทุนตางประเทศ
และบริหารผูจัดการกองทุน

ฝายบริหาร
อัตราแลกเปลี่ยน

ฝายลงทุนทางเลือก
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2562 เปนตนไป

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน

กลุมงาน
กิจกรรมองคกร

กลุมงาน
ปฏิบัติการ

กลุมงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุมงาน
บริหาร

ฝายสงเสริมการลงทุน
เพือ่ ความยัง่ ยืน

ฝายทะเบียนสมาชิก
ดานรับ

ฝายบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายบัญชีและการเงิน

ฝายกลยุทธองคกร
และพัฒนาธุรกิจ

ฝายทะเบียนสมาชิก
ดานจาย

ฝายระบบคอมพิวเตอร

ฝายบริหารสํานักงาน

ฝายประชาสัมพันธ
องคกร

ฝายปฏิบตั กิ ารลงทุน

ฝายระบบงานสารสนเทศ

ฝายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ฝายกฎหมาย

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

คณะอนุกรรมการกฎหมาย

ขอมูลองคกร กบข.
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รายงานประจำ�ปี 2562

ผลการดำ�เนินงานปี 2562

050

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ
และการลงทุนปี 2562
ภาวะเศรษฐกิจปี 2562
ตารางดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจส�ำหรับปี 2562 เปรียบเทียบปี 2560 - 2561
กลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจโลก
กลุ่มประเทศตลาดพัฒนาแล้ว
สหรัฐอเมริกา
กลุ่มประเทศยูโร
ญี่ปุ่น
กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่
จีน
ไทย

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
(ร้อยละต่อปี)
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560
3.0
3.6
3.8
1.7
2.3
2.5
2.4
2.9
2.4
1.2
1.9
2.5
0.9
0.8
1.9
3.9
4.5
4.8
6.1
6.6
6.8
2.4
4.1
4.0

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
(ร้อยละต่อปี)
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560
3.4
3.6
3.2
1.5
2.0
1.7
1.8
2.4
2.1
1.2
1.8
1.5
1.0
1.0
0.5
4.7
4.8
4.3
2.3
2.1
1.6
0.7
1.1
0.7

แหล่งข้อมูล : IMF World Economic Outlook และสำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ภาวะเศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจโลกปี 2562 ชะลอตัว ขยายตัวเพียงร้อยละ 3.0 ซึง่ ตาํ่ กว่าปีกอ่ นหน้า
ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 3.6 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อโดยเฉพาะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
อยูใ่ นระดับตํา่ โดยมีสาเหตุหลักจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน
รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงตามวัฏจักร นอกจากนี้ความขัดแย้งทางการค้า
ดังกล่าวยังส่งผลเชิงลบต่อการค้าระหว่างประเทศและภาคการผลิตของเศรษฐกิจ
คู่ค้าอื่น ๆ ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิต โดยสะท้อนผ่านการส่งออกที่หดตัว และส่งผลให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเติบโตช้าลงในหลาย ๆ ประเทศ แต่ในช่วงไตรมาส 4 ของปี
สหรัฐอเมริกาและจีนสามารถบรรลุข้อตกลงบางส่วน ทำ�ให้มีสัญญาณการฟื้นตัว
เศรษฐกิจบ้างในช่วงปลายปี 2562 อย่างไรก็ดีนับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 โลกต้องเผชิญ
กับภัยคุกคามจากการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ซึ่งเริ่มจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน
และระบาดจนกระทบทั่วโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอย
ในปี 2563 โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัวลง

เศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.4
ตํ่ากว่าปีก่อนหน้าและการคาดการณ์ของตลาดตลอดทั้งปี
โดยมีสาเหตุหลักมาจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับจีน ทำ�ให้การส่งออกหดตัวถึงร้อยละ 2.7
เทียบกับปีกอ่ นหน้า ในขณะทีก่ ารลงทุนภาคเอกชนชะลอลงจาก
การขาดความเชือ่ มัน่ ในการทำ�ธุรกิจ แม้วา่ มีดา้ นสภาพคล่องสูง
ขณะทีก่ ารใช้จา่ ยภาครัฐเบิกจ่ายได้ลา่ ช้า แต่ภาคการท่องเทีย่ ว
ยั ง ขยายตั ว ได้ ดี ส่ ว นหนึ่ ง ฐานตํ่ า จากเหตุ ก ารณ์ เ รื อ
นักท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ตในปีก่อน ซึ่งเมื่อรวมมูลค่า
ส่งออกทีห่ ดตัวน้อยกว่าการหดตัวของการนำ�เข้า ส่งผลให้บญั ชี
เดินสะพัดเกินดุลสูงอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้นักลงทุนมองสกุล
เงินบาทเป็น regional safe haven และเงินบาทแข็งค่า
ต่อเนื่องรวมร้อยละ 8 จนแตะระดับ 29.7 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ ณ สิ้นปี 2562 อย่างไรก็ดี ในปี 2563 เศรษฐกิจไทย
ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี ทำ�ให้การท่องเที่ยวและการส่งออก
ได้รบั ผลกระทบเชิงลบ จากอุปสงค์ของประเทศคูค่ า้ ของไทย
ชะงัก รวมทัง้ การระงับการเดินทางทัว่ โลก ซึง่ คาดว่าอาจจะ
ทำ�ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสูภ่ าวะถดถอยในปี 2563 เช่นเดียวกับ
ประเทศอื่น ๆ ในโลก
อัตราเงินเฟ้อไทยปี 2562 อยู่ในระดับตํ่า ทั้งอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปและพื้นฐาน โดยอยู่ที่ร้อยละ 0.7 และ 0.5
ตามลำ�ดับ (ตํา่ กว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ
ของ ธปท. ที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 ก่อนปรับลดลงเป็นร้อยละ
1 - 3 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป) เนื่องจากราคานํ้ามันดิบ
ทีป่ รับตัวตาํ่ ลงจากการคาดการณ์ความต้องการนา้ํ มันดิบของ
ภาพที่ 1 การปรับตัวของดัชนีหุ้นหลัก สะสมจากต้นปี
(ร้อยละตามสกุลเงินของดัชนี)

โลกที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลต่อสงครามการค้า
ขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน อยูใ่ นระดับตํา่ ตามการขยายตัว
ของเศรษฐกิจทีโ่ ตตาํ่ กว่าศักยภาพ และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อ
จะอยูใ่ นระดับตํา่ ต่อไป หรืออาจติดลบในบางช่วงในปี 2563
จากแนวโน้มการหดตัวของเศรษฐกิจไทย และราคานํ้ามัน
ที่ยังคงอยู่ในระดับตํ่าต่อไป

ภาวะการลงทุนปี 2562
ตลาดการเงินโดยเฉพาะสินทรัพย์เสีย่ งปรับตัวเพิม่ ขึน้
ในช่วงต้นปี 2562 หลังปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในช่วง
ปลายปี 2561 เนือ่ งจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้เปลีย่ นท่าที
การดำ�เนินนโยบายการเงินทีเ่ ริม่ ผ่อนคลายมากขึน้ ซึง่ ส่งผล
เชิงบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มตลาดพัฒนา
อย่างไรก็ดี ความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งทางการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศคูค่ า้ ทีส่ ำ�คัญ โดยเฉพาะจีน
และความเสีย่ งภูมริ ฐั ศาสตร์อนื่ ๆ เช่น Brexit รวมทัง้ เศรษฐกิจ
โลกอยู่ ใ นช่ ว งปลายวั ฏ จั ก รเศรษฐกิ จ ส่ ง ผลให้ ต ลาดมี
ความกังวลต่อความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะถดถอย จึงกดดัน
ราคาสินทรัพย์เสีย่ งโดยเฉพาะหุน้ ตลาดเกิดใหม่ และส่งผลให้
ความผันผวนเพิ่มขึ้นในช่วงกลางปี แต่ราคาสินทรัพย์เสี่ยง
นำ�โดยหุน้ สหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิม่ ขึน้ อีกครัง้ หลังสหรัฐอเมริกา
และจีน บรรลุข้อตกลงทางการค้าบางส่วนในช่วงปลายปี
และธนาคารกลางสหรั ฐ อเมริ ก าปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย
นโยบายในช่วงครึ่งหลังของปี แต่ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง
อีกครัง้ หนึง่ ในช่วงต้นปี 2563 หลังกิจกรรมทางเศรษฐกิจทัว่ โลก
หยุดชะงักและเข้าสูภ่ าวะถดถอยจากผลของการระบาดของ
ไวรัส COVID-19
ภาพที่ 2 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ประเทศต่าง ๆ (ร้อยละต่อปี)

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย
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ตราสารทุนในป 2562

ตราสารหนี้ในป 2562

การดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลายของ Fed
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหลัก เปนปจจัย
บวกตอตลาดตราสารทุนในกลุม ประเทศพัฒนาแลวระหวาง
ป 2562 อยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ดัชนี
S&P 500 Dow Jones และ Nasdaq ขยายตัวถึงรอยละ
28, 22 และ 35 ตามลําดับ นําโดยหุนกลุมเทคโนโลยี
ในสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง ปรั บ ตั ว ขึ้ น ถึ ง ประมาณร อ ยละ 50
ในขณะที่ดัชนี Nikkei 225 เติบโตรอยละ 18 รวมถึงดัชนี
ในยุโรปอยาง STOXX 600 และ FTSE 100 ที่ขยายตัว
อยางชัดเจนดวยเชนกัน โดยเปลีย่ นแปลงรอยละ 23 และ 12
ตามลําดับ ถึงแมวา Brexit จะสรางความผันผวนระหวางป
แตสถานการณกม็ คี วามชัดเจนขึน้ มากในชวงปลายป อยางไร
ก็ดี สําหรับประเทศไทย ดัชนี SET เปลี่ยนแปลงนอยมาก
ในป 2562 เมือ่ เทียบกับสิน้ ปกอ นหนา โดยปรับตัวเพิม่ ขึน้ เพียง
รอยละ 1 เทานั้น เนื่องจากปจจัยความเสี่ยงจากสงคราม
การคาและความเสี่ยงดานภูมิรัฐศาสตรตาง ๆ ทําใหเกิด
การเทขายในตลาดกลุมประเทศเกิดใหมเปนหลัก รวมทั้ง
ขาดปจจัยบวกจากเศรษฐกิจภายในประเทศและตลาดหุน
ทั่วโลก รวมทั้งตลาดไทยปรับตัวลดลงอยางรุนแรงอีกครั้ง
ในชวงไตรมาสแรกของป 2563 โดยปรับลดลงมากทีส่ ดุ กวา
รอยละ 30 จากการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 และ
ราคานํ้ามันที่รวงลงอยางหนักหลังภาวะอุปทานลนตลาด
ขณะที่อุปสงคตอนํ้ามันลดลงอยางมีนัยสําคัญจากการหยุด
การเดินทางทั่วโลกและมาตรการปดประเทศตาง ๆ

ถึงแมวา Fed จะปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินจาก
เขม งวดเปน ผ อ นคลาย แตค วามกัง วลเศรษฐกิ จ โลกจะ
ถดถอยมีนํ้าหนักมากกวา สงผลใหนักลงทุนเพิ่มการเขาถือ
สินทรัพยปลอดภัยอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะชวงกลางป
ที่สินทรัพยเสี่ยงปรับตัวลดลง และมีความผันผวนเพิ่มขึ้น
สะทอนจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของหลาย
ประเทศพัฒนาแลวลดตํ่าลงเรื่อย ๆ จนติดลบ มีผลให
ปริมาณพันธบัตรรัฐบาลทีม่ ผี ลตอบแทนติดลบทัว่ โลกสูงเปน
ประวัติการณ ถึงเกือบ 17 ลานดอลลารสหรัฐในชวงเดือน
สิงหาคม 2562 ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกา
ระยะ 10 ป ปรับตัวลงจนตํ่ากวาผลตอบแทนระยะ 3 เดือน
หรือเกิดภาวะ inverted yield curve เปนเวลาประมาณ
5 เดือน ตั้งแตเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งใน
อดีตทีผ่ า นมา ภาวะ inverted yield curve เปนตัวบงชีท้ มี่ ี
ความนาเชือ่ ถือในการคาดการณภาวะเศรษฐกิจถดถอยทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ระยะถัดไป และในชวงตนป 2563 อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรสหรัฐอเมริกาปรับตัวลงตํ่าที่สุดถึงรอยละ 0.54
ในชวงเดือนมีนาคม จากภาวะนักลงทุนเทขายสินทรัพยเสีย่ ง
อยางรุนแรง

สำ�หรับการจัดสรรการลงทุนในปี 2562 กบข. ได้เพิม่
สั ด ส่ ว นสิ น ทรั พ ย์ ก ลุ่ ม กระจายความเสี่ ย ง (Diversif ier
Assets) อย่างมีนัยสำ�คัญ จากร้อยละ 21.0 เป็นร้อยละ
30.7 เพื่ อ รองรั บ ความผั น ผวนของตลาดการเงิ น จาก
ความไม่แน่นอนของความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
กับจีนและความเสีย่ งภูมริ ฐั ศาสตร์โลก รวมทัง้ เป็นการสร้าง
โอกาสในการทำ�ผลตอบแทนด้วย ซึง่ ในระหว่างปีมกี ารทยอย
เพิ่มสัดส่วนการถือครองในตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งไทย
และโลกอย่างระมัดระวังจากร้อยละ 17.2 เป็นร้อยละ 21.8
และจากร้อยละ 0.0 เป็นร้อยละ 2.5 ตามลำ�ดับ โดยเน้น
ตราสารหนีเ้ อกชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และความเสีย่ งด้านเครดิตตํา่
ส่ ว นตราสารหนี้ ต ลาดเกิ ด ใหม่ มี ก ารเพิ่ ม สั ด ส่ ว นในช่ ว ง
ระหว่างปี และปรับลดสัดส่วนไปบ้างในไตรมาสสุดท้าย
เนื่องด้วยความเสี่ยงทางการเมืองของตลาดกลุ่มเกิดใหม่
โดยเฉพาะในประเทศอาร์ เจนติ น าซึ่ ง อาจลุ ก ลามไปยั ง
ภูมิภาคเดียวกันหรือตลาดเกิดใหม่อื่น ๆ
ในส่วนของสินทรัพย์กลุม่ รับมือการถดถอย (Safety
Assets) ถึงแม้ว่าโดยรวมจะมีการปรับลดสัดส่วนลงจาก
ร้อยละ 48.0 เป็นร้อยละ 37.2 แต่เป็นการปรับสัดส่วน
การลงทุนไปยังสินทรัพย์กลุ่มกระจายความเสี่ยง ได้แก่
ตราสารหนี้ ภ าคเอกชนไทยและโลก อย่ า งไรก็ ดี กบข.
มี ก ารเพิ่ ม สั ด ส่ ว นตราสารหนี้ ภ าครั ฐ ไทยหรื อ พั น ธบั ต ร
ระยะกลางถึ ง ยาวจากร้ อ ยละ 20.0 เป็ น ร้ อ ยละ 30.6
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการทยอยตั ว ลงของอั ต รา
ผลตอบแทนพั น ธบั ต รรั ฐ บาลไทย และ กบข. ได้ มี
การปรับสัดส่วนเพิ่มในตราสารหนี้ภาครัฐโลก เพื่อรองรับ
ภาวะที่ นั ก ลงทุ น หลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย ง (Risk-off
Environment) ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563
ในขณะทีก่ ลุม่ รองรับการขยายตัว (Growth Assets)
และกลุ่มรับมือเงินเฟ้อ (Inflation Sensitive Assets)
ภาพรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก กล่าวคือ จากร้อยละ
19.0 เป็นร้อยละ 20.3 และจากร้อยละ 12.0 เป็นร้อยละ 11.8

ตามลำ�ดับ โดยสัดส่วนสินทรัพย์กลุ่มรองรับการขยายตัว
ที่เพิ่มขึ้นจากตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้วเป็นสำ�คัญ
ซึ่งได้มีการปรับสัดส่วนเพิ่มขึ้นหลังสถานการณ์สงคราม
การค้าคลีค่ ลายขึน้ ในไตรมาสสุดท้าย รวมทัง้ กบข. ประเมินว่า
เศรษฐกิจในตลาดพัฒนาแล้วยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ดี กบข. ปรับลดสัดส่วนสินทรัพย์กลุม่
รองรับการขยายตัวทั้งหุ้นโลกและหุ้นไทยจากประมาณ
ร้อยละ 16.4 ในปลายปี 2562 เหลือเพียงประมาณร้อยละ 8.4
ทัง้ จากการขายสินทรัพย์เสีย่ ง และการเข้าทำ�ธุรกรรมป้องกัน
ความเสี่ยงผ่านตราสารอนุพันธ์ ในช่วงปลายไตรมาส 1
ของปี 2563 เพื่ อ ลดความเสี่ ย งของพอร์ ต โดยรวม
หลังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้นกั ลงทุน
เทขายสินทรัพย์เสี่ยงต่าง ๆ
ส่ ว นการบริ ห ารอั ต ราแลกเปลี่ ย นนั้ น การลงทุ น
ของ กบข. ยังคงอยูใ่ นสกุลเงินบาทประมาณร้อยละ 73 ในส่วน
ร้อยละ 27 ที่ลงทุนในต่างประเทศนั้น กบข. ให้ความสำ�คัญ
และติ ด ตามเพื่ อ บริ ห ารจั ด การค่ า เงิ น อย่ า งใกล้ ชิ ด โดย
ในปี 2562 ค่าเงินบาทมีทิศทางแข็งค่าต่อเนื่อง จากการที่
นั ก ลงทุ น มองว่ า เงิ น บาทเป็ น regional safe haven
เนื่องจากบัญชีเดินสะพัดเกินดุลในระดับสูงและสมํ่าเสมอ
รวมทั้งเงินสำ�รองระหว่างประเทศมีมูลค่าสูงถึงสามเท่าของ
หนีต้ า่ งประเทศระยะสัน้ แต่ออ่ นค่าลงในช่วงต้นปี 2563 จาก
ความต้องการถือเงินดอลลาร์สหรัฐ และจากการท่องเที่ยว
ทีห่ ายไปจากการปิดประเทศ และการงดการเดินทางของคูค่ า้
รวมทั้งการส่งออกหดตัวลดลงในช่วงต้นปี 2563 โดยจาก
สิ้นปี 2561 ถึงสิ้นปี 2562 เงินบาทแข็งค่ารวมประมาณ
ร้อยละ 8 หรือจาก 32.3 เป็น 29.7 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งนี้ กบข. มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความผันผวน
ของผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ
ทั้งที่เกิดจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์และอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยจะพิจารณาควบคู่กันไป
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ในการจัดสรรการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset Allocation) ของ กบข. แบ่งประเภทสินทรัพย์ตามคุณลักษณะ
ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรับมือการถดถอย (Safety Assets) กลุ่มกระจายความเสี่ยง (Diversifier Assets)
กลุม่ รับมือเงินเฟ้อ (Inflation Sensitive Assets) และกลุม่ รองรับการขยายตัว (Growth Assets) เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
มุมมองของภาวะเศรษฐกิจและระดับราคาของสินทรัพย์ต่าง ๆ
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สัดส่วนการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset Allocation: SAA),
สัดส่วนเป้าหมายปี 2562 และสัดส่วนการลงทุนจริงของแผนหลัก ณ สิ้นปี 2562

รายงานประจำ�ปี 2562

หน่วย : ร้อยละ

Asset Role / Asset Class

เป้าหมาย
สัดส่วนระยะยาว
(SAA)
กลุ่มรับมือการถดถอย (Safety Assets)
44.00
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
39.00
ตราสารหนี้ภาครัฐโลก
0.00
ตราสารหนี้ระยะสั้นไทยและตราสารตลาดเงิน
5.00
กลุ่มกระจายความเสี่ยง (Diversifiers Assets)
20.00
ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย
6.00
ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก
7.00
ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
5.00
Absolute Return Funds
2.00
กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ (Inflation Sensitive Assets)
12.00
อสังหาริมทรัพย์ไทย
5.00
สินค้าโภคภัณฑ์
1.50
อสังหาริมทรัพย์โลก
3.50
โครงสร้างพื้นฐาน
2.00
ตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ
0.00
กลุ่มรองรับการขยายตัว (Growth Assets)
24.00
ตราสารทุนไทย
6.00
ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว
8.00
ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่
4.00
Thai Private Equity
2.00
Global Private Equity
4.00
Grand Total
100.00
แหล่งข้อมูล : GPF Analysis

เป้าหมาย
สัดส่วนการลงทุน
ปี 2562
47.60
24.00
1.00
22.60
20.50
17.00
0.00
0.50
3.00
12.70
4.10
0.00
3.70
2.40
2.50
19.20
7.50
6.00
2.50
1.00
2.20
100.00

สัดส่วนลงทุนจริง
สิ้นปี 2562
37.23
30.61
0.00
6.62
30.70
21.82
2.50
2.88
3.50
12.05
5.13
0.00
3.09
2.25
1.58
20.02
6.62
7.24
3.19
0.88
2.09
100.00

ผลการดําเนินงานดานสมาชิกป 2562

Member Centric

เน น พั ฒ นาการให บ ริ ก าร
ผานระบบดิจทิ ลั ทีต่ อ งพัฒนา
ต อ เนื่อ งให เ สร็ จ สมบู ร ณ
เต็มรูปแบบ

1. การใหบริการ End-to-End Service on Mobile Platform
My GPF Application ไดรับ
1. Personalized Dashboard
การพั ฒ นาเสร็ จ สมบู ร ณ เพื่ อ ให
2. อบรม สัมมนา
บริการสมาชิก กบข. เต็มรูปแบบบน
3. ระบบโต ตอบอัตโนมัติ
Mobile Platform ตั้งแตเริ่มเขาเปน
(Chatbot)
สมาชิกจนถึงการรับเงินคืนเมื่อสิ้นสุด
4. รับเงินสิ้นสุดสมาชิกภาพ
สมาชิกภาพ (End-to-End Service)
โดยในป 2562 ไดพัฒนาบริการเพิ่ม
และได ป รั บ ปรุ ง /เพิ่ ม เติ ม
4 หมวด ไดแก
เมนูใน 7 หมวดเดิม ซึ่งทําใหสามารถ

ใหบริการไดครอบคลุมความตองการ
ของสมาชิกมากยิ่งขึ้น อาทิ การเพิ่ม
เมนู “กลุ ม ครอบครั ว สมาชิ ก ” ใน
Module ใชสิทธิประโยชนสวัสดิการ
และการเพิ่ ม เมนู “ขอรั บ ใบแจ ง
ยอดเงิ น ” เป น ต น โดยในป 2562
มียอดผูใชงาน My GPF Application
จํานวน 360,611 User Accounts

เขารับราชการ

ตรวจสอบ/
เปลี่ยนแปลงขอมูล

ทําธุรกรรม

ติดตอ
สอบถามขอมูล

• สมัครสมาชิก
• รับคูมือสมาชิก
• Activate Digital
Member Card

• ดูขอมูลบัญชีตัวเอง
• รายการเดินบัญชี
• ยอดเงินคงเหลือ
• มูลคาตอหนวย
• แกไขขอมูลสวนบุคคล

• เปลี่ยนแผนการลงทุน
• แจงอัตราการออมเพิ่ม
• ลงทะเบียนขอรับใบแจงยอดเงินทางอีเมล (e-Statement)
• ขอใบรับรองยอดเงิน เพือ่ ยืน่ ป.ป.ช./ ขอวีซา และอืน่ ๆ
• แจงยืนยันการทําธุรกรรม

• ติดตอสอบถามขอมูล
• รองเรียน ใหขอเสนอแนะ
• Q&A
• Live Chat

ใชสิทธิประโยชน/
สวัสดิการ

Personalized Dashboard

การสื่อสารเชิงรุก

• ขอมูลสวัสดิการ
• ตรวจสอบขอมูลสิทธิประโยชน
• ใชสิทธิ์ผาน Digital
Member Card
• เพิ่มกลุมครอบครัวสมาชิก

• ขอมูลสมาชิกปจจุบัน
• ประมาณการยอดเงินออม ณ วันเกษียณ
• ตั้งเปายอดเงินออมที่ตองมี ณ วันเกษียณ
• ทางเลือกเพื่อสรางความเพียงพอของเงินออม
• เลือกออมเพิ่ม / เปลี่ยนแผนการลงทุน

• ความรูเรื่องการออม
• ขาวสาร กบข.
• กิจกรรม
Social Media

อบรม สัมมนา
• ตรวจสอบกําหนดการ
สัญจร / อบรม
• จองการอบรม / สัมมนา
• ลงทะเบียน / ขอเอกสาร
• ประเมินผล

ระบบโตตอบอัตโนมัติ
(Chatbot)
• สอบถามขอมูล

ปรึกษา
ดานการเงิน
• นัดหมาย
• ใหขอมูล
ดานการเงิน

รับเงินสิ้นสุดสมาชิกภาพ

ทยอยรับเงิน

• สอบถามสถานะ
การขอรับเงิน
• แจงยืนยันการจายเงิน

• เปลี่ยนเงื่อนไข
การรับเงิน
• แจงยืนยัน
การจายเงิน

ผลการดําเนินงานป 2562

สมาชิ ก คื อศู นย กลาง :

หลั ง จากที่ ไ ด เริ่ ม วางรากฐานในป 2561 ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงยกระดั บ
การดํ า เนิ น งานด า นสมาชิ ก ของ กบข. ครั้ ง ใหญ นี้ จํ า เป น ต อ งใช ร ะยะเวลา
ในการสื่อสารทําความเขาใจ สรางความคุนเคย และสงเสริมผลักดันใหสมาชิก
ไดใชบริการดิจิทัลของ กบข. ที่มี My GPF Application เปนศูนยกลางการใหบริการ
แบบ End-to-End Service on Mobile พรอมทั้งริเริ่มวางรากฐานการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บและการนําขอมูลไปใชในการบริหารจัดการดานสมาชิกสัมพันธ (Big Data
& Data Analytics) ซึ่งจะชวยยกระดับขีดความสามารถการใหบริการสมาชิก
เปนรายบุคคล (Personalized Service) ผานบริการขอมูลทางการเงิน การนําเสนอ
สิทธิพเิ ศษและสวัสดิการ การออกแบบจัดทําเครือ่ งมือวางแผนการเงินเพือ่ การเกษียณ
เปนรายบุคคล ตลอดจนการสือ่ สารเขาถึงสมาชิกไดตรงกลุม เปาหมาย โดยมีรายละเอียด
การดําเนินงานในป 2562 ดังนี้

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

ในป 2562 การดําเนินงาน
ด า นสมาชิ ก ของ กบข.
ยังคงเดินหนาดวยหลักการ
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2. การใหบริการเครื่องมือวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณเปนรายบุคคล
(Personalized Pension Dashboard)

ผลการดําเนินงานป 2562

กบข. ได พั ฒ นาโปรแกรม
Personalized Pension Dashboard
เสร็ จ สมบู ร ณ สมาชิ ก สามารถ
ประเมินความเพียงพอของเงินออม
ณ วั น เกษี ย ณ พร อ มมี คํ า แนะนํ า

รายงานประจําป 2562

ทางเลื อ กการออมเพิ่ ม การลงทุ น
ในรูปแบบตาง ๆ เพือ่ ใหบรรลุเปาหมาย
ทางการเงินที่เหมาะสมตามเปาหมาย
หรื อ ความสามารถทางการเงิ น ของ
สมาชิ ก แต ล ะราย พร อ มเชื่ อ มต อ

ให ส มาชิ ก สามารถเลื อ กออมเพิ่ ม
หรื อ เปลี่ ย นแผนการลงทุ น ได ต าม
ผลการประเมิ น ความเพี ย งพอของ
เงิ น ออมของตนเอง โดยสมาชิ ก
สามารถเขาใชบริการ Personalized
Pension Dashboard ไดทาง My GPF
Application ทั้ ง ที่ เ ป น ระบบ
ปฏิ บั ติ ก าร iOS ระบบปฏิ บั ติ ก าร
Android และที่เว็บไซต ทั้งนี้ เพื่อ
กระตุ น ให ส มาชิ ก เข า ใช บ ริ ก าร
ดั ง กล า ว กบข. ได ป ระชาสั ม พั น ธ
ผานชองทาง Social Media และ
กบข. สัญจร โดย ณ สิ้นสุดป 2562
มีผูเขาใชโปรแกรม Personalized
Pension Dashboard ผ า นเมนู
“แผนเกษียณของฉัน” จํานวนรวม
506,751 ครั้ง

3. การใช Data Analytics เพื่อการวิเคราะหและใหบริการสมาชิก
กบข. ไดนํา Data Analytics มาใชในการวิเคราะหขอมูลสมาชิกที่อยูในฐานขอมูล (Big Data) โดยนําพฤติกรรม
การใชงาน My GPF Application และขอมูลทะเบียนสมาชิก มาวิเคราะหพฤติกรรมการใชและความตองการของสมาชิก
ดวยเทคนิคการทําเหมืองขอมูล (Data Mining) ตามกระบวนการของ CRISP-DM
ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลดวย Data Mining
ขอมูลทะเบียนสมาชิก
•
•
•
•
•
•

อายุ
เพศ
อาชีพราชการ
ระยะเวลาการเปนสมาชิก
จังหวัดที่ทํางาน
ฯลฯ

1
Business
Understanding

Data
Engineering

2
Data
Understanding

Data

6

3
Data
Preparation

Deployment

ขอมูลเชิงพฤติกรรม
•
•
•
•
•

การเขาใชงาน Mobile App
สวัสดิการที่ใช
การเปลี่ยนแผนการลงทุน
แบบสอบถามจากการเขาอบรม
ฯลฯ

Results

5

4

Evaluation

Modeling

ขับเคลื่อนองคกรดวยขอมูล (Data Driven Organization)
ดเก็บขอมูล
1 จัBig
Data
เคราะหขอมูล
2 วิพฤติ
กรรม

ดกลุมตามพฤติกรรมรวม
3 จัCluster
Analysis

Data Analytic

4
PREDICTIVE
MODEL

ออมเพิ่ม & เลือกแผนลงทุน
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Application เข า ใช ง านได ต ามความสนใจ ซึ่ ง เป น
การเสริมสรางความผูกพันของสมาชิกตอ กบข. ในระยะยาว
อีกดวย เชน ในกลุมที่มีลักษณะสนใจในสวัสดิการเปนหลัก
(Privilege Seeker) ไดมกี ารสือ่ สารกระตุน การเขาใช My GPF
Application โดยนําเสนอประเภทของสวัสดิการที่ตรง
ตามความตองการของสมาชิก สวนกลุมสมาชิกที่มีลักษณะ
สนใจการวางแผนเพือ่ ความมัน่ คงยามเกษียณ (Retirement
Assurer) จะไดรับการกระตุนใหเขาใช บริการวางแผน
การเกษียณทาง My GPF Application ซึ่งนอกจากนี้
กบข. ยังสามารถวิเคราะหถึงความเพียงพอยามเกษียณ
ของกลุมสมาชิกกลุม Retirement Assurer โดยพิจารณา
จากความเพี ย งพอของเงิ น หลั ง เกษี ย ณ และสามารถ
ใหบริการเพื่อสรางความรูดานการออมและแผนการลงทุน
ที่เหมาะสมแกสมาชิกไดตอไป

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

ผลจากการวิเคราะห ทําให กบข. สามารถจัดกลุม
สมาชิก (Cluster Analysis) ตามพฤติกรรมการใชงาน
My GPF Application ซึ่งมีความสนใจในเมนูตาง ๆ บน
Mobile Application ที่แตกตางกัน เชน กลุม Privilege
Seeker ซึง่ เนนใชสวัสดิการเปนหลัก หรือกลุม Retirement
Assurer ซึ่ ง มี ค วามสนใจการวางแผนเพื่ อ ความมั่ น คง
ยามเกษียณ เปนตน
นอกจากนี้ กบข. ไดจัดทํา Predictive Modeling
เพื่ อ ใช ใ นการทํ า นายหาสมาชิ ก ที่ มี ลั ก ษณะคล า ยคลึ ง
กั บ สมาชิ ก ในกลุ ม ที่ มี ขอ มู ล พฤติ ก รรมการใช My GPF
Application ซึง่ ทําใหสามารถระบุตวั ตน และเขาถึงสมาชิก
ตามความตองการของสมาชิกไดอยางถูกตองมากยิ่งขึ้น
จากผลการทํานายขางตน ทําใหสามารถระบุตัวตน
และสื่อสารสงเสริมใหสมาชิกที่ยังไมมีการใช My GPF

รายงานประจําป 2562
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4. บริการตอบขอมูลสมาชิกแบบอัตโนมัติ (Chatbot)
ในเดือนธันวาคม 2562 กบข. ไดเริ่ม
เป ด ให บ ริ ก าร Chatbot หรื อ โปรแกรม
ตอบข อ มู ล สมาชิ ก แบบอั ต โนมั ติ ร ะยะแรก
ผาน My GPF Application เพื่อเปนชองทาง
ในการตอบข อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การเป น
สมาชิก กบข. ซึ่งจะชวยรองรับการใหบริการ
สมาชิ ก จํ า นวนมากได และเป ด โอกาสให
เจาหนาที่ศูนยบริการขอมูลสมาชิก (Contact
Center) สามารถชวยเหลือแกไขปญหาใหกับ
สมาชิกที่มีความตองการเฉพาะเจาะจง อันจะ
เปนการยกระดับการใหบริการสมาชิกโดยรวม
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5. การเสริมสรางความผูกพันของสมาชิก (Engagement) ที่มีตอ กบข.
ดวยสื่อโซเชียลมีเดีย ภายใตชื่อสังคมการออม “GPF Community”
กบข. ไดจัดทําสื่อเผยแพร ประชาสัมพันธขาวสาร และบริการสมาชิก เชน My GPF Application, บริการ
แผนเกษียณของฉัน (Personalized Pension Dashboard), สิทธิพิเศษ สวนลด และสวัสดิการ รวมถึงบริการ
ขอมูลทางการเงิน (Financial Assistance) ผานทาง GPF Community อันไดแก Line@, Facebook Fanpage,
My GPF Application และ GPF YouTube Channel ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 มีผูเขารวม GPF Community
จํานวน 527,063 บัญชีผูใช ประกอบดวย

GPF Community
61,889 บัญชี

ณ วันที่ 31 ธ.คค. 25562
มีผูเขารวม GPFF Coomm
munnityy

1004,563 บัญชี

527,063

บัญชี

เพ
พิ่มขึ้นจากป 2561 รอยละะ
92,302

360,611 บัญชี

ม.ค. 61

ก.ย. 61

ม.ค. 62

เม.ย. 62 ก.ค. 62 ธ.ค. 62
324,819

จํานววนกาารเขาใชรวมทุกเมนูของแอป
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จํานววนกาารมีสวนรวมขอองสมาาชิก
บนเพ
พจ กบข.
ครั้ง
เพิ่มขึน้ จากปป 25611

2011.755%
15,179
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ระดับความพึงพอใจ
เต็ม 10

9.85

หัวขอที่สอบถามสูงสุด 5 อันดับ
1. การเลือกแผนการลงทุน
2. การคํานวณเงินทีจ่ ะไดรบั ยามเกษียณ
3. แนวทางการจัดการหนี้
4. ขอมูลผลิตภัณฑสินเชื่อบุคคล
5. ขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม

นอกจากนี้ กบข. ได ดํ า เนิ น การส ง เสริ ม ความรู
ทางการเงิน (Financial Literacy) ใหกบั สมาชิก ผานการจัด
กิจกรรมฝกอบรมภายใตหัวขอเลือกแผนการลงทุนที่ใช
ดวยตนเอง เคล็ดไมลับเลือกกองทุนรวม วางแผนภาษีดี
มีแตได และจัดการหนีใ้ หอยูห มัด โดยไดเผยแพรการบันทึก
ภาพกิจกรรมบรรยายผานสือ่ ออนไลนของ กบข. พรอมนําขอมูล
ที่สมาชิกสอบถามมาจัดทําเปนเนื้อหาและเผยแพรใหกับ
สมาชิกผานสื่อตาง ๆ เชน Facebook GPF Community
วารสาร GPF Bulletin และคอลัมนเงินทองของใกลตัว
ซึ่งเปนคอลัมนเฉพาะของ กบข. ทางโพสตทูเดยออนไลน

7. การสรางดัชนีความมั่นคง
ทางการเงินเพื่อการเกษียณ
(Retirement Readiness Index)
กบข. ไดวาจางคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนที่ปรึกษาในการสรางดัชนี
ความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเกษียณของสมาชิก กบข.
เพื่ อ ประเมิ น ความพร อ มและความมั่ ง คั่ ง ทางการเงิ น
ของสมาชิก ใหสมาชิกสามารถเขาใจสถานะความพรอม
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ผลการดําเนินงานป 2562

กบข. ไดเปดศูนยขอ มูลการเงิน (Financial Assistant
Center) อยางเปนทางการในเดือนพฤษภาคม 2562 เพือ่ ให
บริการขอมูลและคําแนะนําทางการเงิน 4 หมวด ไดแก
(1) แผนลงทุนและบริการของ กบข. (2) ภาษี การออม
และการลงทุ น (3) สิ น เชื่ อ และการจั ด การหนี้ และ
(4) ประกันชีวิตและประกันภัย ครบทุกชองทาง ไดแก ทาง
โทรศัพท การสนทนาแบบเห็นหนา (Live Chat) อีเมล
fa@gpf.or.th และนัดหมายพบเจาหนาที่ (walk-in) โดย
เจาหนาทีข่ องศูนยฯ ไดรบั คุณวุฒทิ ป่ี รึกษาการเงิน (Associate
Financial Planner Thailand: AFPT) หรือนักวางแผน
การเงิน (Certified Financial Planner: CFP) ของสมาคม
นักวางแผนการเงินไทย มีคุณสมบัติพรอมใหบริการขอมูล
และคําปรึกษาทางการเงินแกสมาชิก โดยในป 2562 หลังจาก
ทีเ่ ริม่ เปดใหบริการครัง้ แรกในเดือนพฤษภาคม มียอดสะสม
การเขาใชบริการของสมาชิก จํานวน 10,939 ครั้ง และ
ระดับความพึงพอใจอยูที่คะแนน 9.85 จากคะแนนเต็ม 10

ป 2562 ยอดใชบริการ 10,939 ครั้ง

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

6. การใหบริการขอมูลทางการเงิน
(Financial Assistance Service)

รายงานประจําป 2562

ผลการดําเนินงานป 2562
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ของการวางแผนทางการเงินและเตรียมความพรอมทาง
การเงินสําหรับการเกษียณของตนเอง โดย กบข. ไดศึกษา
การวัดผลสัมฤทธิ์ในการออมเพื่อการเกษียณของสมาชิก
กองทุนบํานาญในประเทศตาง ๆ (Literacy Review)
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาดัชนีฯ พรอมวิเคราะห และ
กําหนดปจจัยที่เกี่ยวของเพื่อออกแบบโครงสรางการจัดทํา
Retirement Readiness Index อันไดแก ปจจัยดาน
ความเพียงพอ (Adequacy) ปจจัยดานทัศนคติและการวางแผน
เพื่อการเกษียณ (Preparedness) ปจจัยดานการสนับสนุน
จากภาครัฐ (Employer Enabler) และปจจัยดานความรู
เกี่ยวกับการเงินการลงทุน (Financial Literacy)

8. การจัดหาสวัสดิการ
(Happy Retirement)
ในปที่ผานมา กบข. ไดจัดหาและปรับปรุงสวัสดิการ
เพื่อตอบโจทยตามแนวความคิด “ลดรายจาย เพิ่มรายได
และสรางความสุข” ในรูปแบบการใหสวัสดิการสิทธิพิเศษ
เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของสมาชิ ก ทั้ ง ในระหว า ง
การเปนสมาชิก (Happy Today) และชวงหลังเกษียณ
(Happy Retiree) พรอมทัง้ ใหสมาชิกสามารถไดรบั ประโยชน
และสรางความสุขในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สมาชิก
สามารถเขาถึงการใชสวัสดิการและสิทธิพเิ ศษตาง ๆ ไดอยาง
สะดวกสบายผาน My GPF Application โดยในป 2562
ไดจดั สวัสดิการในกลุม Happy Today ใหมคี วามหลากหลาย
และตอบสนองความสนใจของสมาชิ ก มากยิ่ ง ขึ้ น โดย
ได มี ก ารจั ด หาสวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ พิ เ ศษในด า นต า ง ๆ
เพิ่มเติมทั้งสิ้น 23 รายการ อาทิ
• สวัสดิการกลุม อาหาร/เครือ่ งดืม่ : Auntie Anne’s,
Swensen’s, Dairy Queen, McDonald’s
• สวั ส ดิ ก ารกลุ ม ที่ อ ยู อ าศั ย /ครอบครั ว : สิ ท ธิ
พิเศษไทวัสดุ, สวนลดสถาบันสอนภาษา AUA, สิทธิพิเศษ
บานพฤกษา สําหรับสมาชิก กบข.
• สวัสดิการกลุมเดินทาง/ทองเที่ยว : สิทธิพิเศษ
นครชัยแอรเพือ่ สมาชิก กบข., สวนลดเชียงใหมซอู ควาเรียม,
Sea Life Bangkok Ocean & Madame Tussauds
Bangkok, สิทธิพิเศษสวนลดรถยนต เอ็ม จี
• สวั ส ดิ ก ารกลุ ม ไลฟ ส ไตล / การดู แ ลสุ ข ภาพ :
สวัสดิการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญเพือ่ สมาชิก กบข., สิทธิพเิ ศษ
รานนายอินทรเพื่อสมาชิก กบข., สิทธิพิเศษรับฟรีโคด
สวนลด LAZADA, สิทธิพิเศษสวนลดบิ๊กซี (Big C)
• สวัสดิการดานการเงิน : โครงการคลินิกแกหนี้
เพื่อสมาชิกรวมกับบริษัทบริหารสินทรัพย สุขุมวิท (SAM),
โครงการ ธอส. - กบข. ครั้งที่ 14

สํ า หรั บ สวั ส ดิ ก ารในกลุ ม Happy Retiree
เพื่ อ ตอบสนองกลุ ม สมาชิ ก หลั ง เกษี ย ณนอกเหนื อ จาก
ประกันบํานาญซึง่ ไดเปดโครงการตัง้ แตป 2561 เพือ่ ชวยเพิม่
เงินบํานาญรายเดือนใหกบั สมาชิกแลว ในปนี้ กบข. ไดรว มกับ
ธนาคารออมสินจัดสวัสดิการ สินเชื่อที่อยูอาศัยสําหรับ
ผูสูงอายุ (Reverse Mortgage) เปลี่ยนบานเปนบํานาญ
ซึ่ ง สมาชิ ก สามารถนํ า บ า นที่ ต นเองถื อ กรรมสิ ท ธิ์ อ ยู
วางเปนหลักประกันกับธนาคาร และธนาคารจะจายเงิน
ใหกับสมาชิกซึ่งเปนผูกู โดยสมาชิกสามารถเลือกรับเปน
เงินกอน หรือรายเดือนเพื่อเพิ่มเงินบํานาญมากขึ้น ทั้งนี้
สมาชิกซึง่ เปนผูก สู ามารถอาศัยอยูใ นบานจนครบอายุสญ
ั ญา
ในภาพรวมการใชสวัสดิการและสิทธิพิเศษทั้งหมด
ในปที่ผานมา มียอดการใชสวัสดิการและสิทธิพิเศษเพิ่ม
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ โดยในแตละไตรมาสในป 2562
มียอดการใชงานเพิม่ จากป 2561 เฉลีย่ ไตรมาสละรอยละ 700
และมียอดรวมจํานวนการใชสวัสดิการในป 2562 จํานวน
484,297 สิทธิ์ เพิม่ ขึน้ รอยละ 545 จากยอดการใชสวัสดิการ
ในป 2561 ทั้ ง นี้ ก ารใช ส วั ส ดิ ก ารของสมาชิ ก ส ว นใหญ
จะเน น ในเรื่ อ งสิ ท ธิ ป ระโยชน ด า นไลฟ ส ไตล เ ป น หลั ก
โดยยอดการใช ส วั ส ดิ ก ารที่ มี ก ารใช สิ ท ธิ์ สู ง ที่ สุ ด คื อ
สิทธิพิ เศษรานหนั งสือ รองลงมาคือสวนลดร านอาหาร
และสิทธิพิเศษดานสินเชื่อ ตามลําดับ

จํานวนนการใชสวัสดิการปป 2562
สิทธิ์
สิทธิ์

2562

2561

เพิ่มขึ้นจากกปป 25661

%

61,462

50,737
45,377 45,736
38,912

38,817

42,099
36,197 35,950

31,255

32,593

25,162
14,536
4,987 6,028
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ครั้ ง แรก กบข. จึ ง จั ด ทํ า โครงการ
สํ า รวจความพึ ง พอใจของสมาชิ ก
ตอการเปลี่ยนแปลงการบริการ กบข.
ป 2562 ดํ า เนิ น การสํ า รวจฯ โดย
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เพื่อนําผลการสํารวจความพึงพอใจฯ
ไปใชเปนขอมูลประกอบการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
กบข. ในระยะตอไป
ผลการสํ า รวจข อ มู ล จาก
แบบสอบถาม เก็ บ ข อ มู ล จากกลุ  ม
ตัวอยางครบทุกประเภทขาราชการ
ครบทุกจังหวัด และครอบคลุม 179
หน ว ยงานระดั บ กรมหรื อ เที ย บเท า
โดยดํ า เนิ น การสํ า รวจเชิ ง ปริ ม าณ
กับกลุมตัวอยาง จํานวน 2,024 คน
และการสัมภาษณเชิงลึกเก็บขอมูล
เชิงคุณภาพกับกลุมตัวอยาง จํานวน

21 คน การประมวลผลไดมกี ารคํานวณ
คาเฉลี่ยเปนคารอยละ (Percentage)
ของความพึงพอใจในแตละประเด็น
ซึ่งผลการสํารวจความพึงพอใจของ
สมาชิ ก ที่ มี ต  อ การเปลี่ ย นแปลง
การบริการ กบข. ป 2562 ที่ เ ป น
การสํารวจเชิงปริมาณ มีคะแนนเฉลีย่
เทากับรอยละ 87.70 ซึ่งเปนคะแนน
เฉลีย่ จากกลุม ตัวอยาง 2,024 ตัวอยาง
โดยดานทีไ่ ดรบั ความพึงพอใจมากทีส่ ดุ
คือ การเปลี่ยนแปลงดานการสื่อสาร
เทากับรอยละ 88.9 รองลงมา คือ
การเปลี่ ย นแปลงด า นบริ ก ารดิ จิ ทั ล
เทากับรอยละ 87.5 การเปลี่ยนแปลง
ดานการจัดสิทธิพิเศษและสวัสดิการ
เทากับรอยละ 87.2 และการเปลีย่ นแปลง
ดานการสงเสริมความรูทางการเงิน
เทากับรอยละ 86.6

สําหรับการสํารวจเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับสมาชิก กบข. จํานวน 21 คน โดยการสัมภาษณแบบตัวตอตัว
และการสัมภาษณทางโทรศัพท กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการเปลี่ยนแปลงของบริการ กบข. อยูในเกณฑสูง
สอดคลองกับการสํารวจเชิงปริมาณ โดยพบประเด็นสําคัญ ดังนี้

1

ดานการเปลี่ยนแปลงการให
นแปปลงการใหบริการ กลุุมตัวอยางสวนใหญ
ญเห็นวา มีการเปลี่ยนแปลงการใหบริการผานสื่อ
ออนไลนมากขึ้น มีมี Myy GPF Application
ที่สะดวกใชงานงาย มีขอมูลู อยูใน My GPF Application ทั้งหมด
pp
ทําใหใชบริการไดสะดวก ไมตองรอติดตอทางโทรศัพทเหมือนที่ผานมา

2

การใชบริการบางสวนนิยมใชบริการผาน My GPF Application บางสวนใชบริการไลน และบางสวนใชท้ัง
Myy GPF Application
pp
และไลน ในการรับขาวสาร สอบถามขอมูล ตรวจสอบขอมูล แผนการลงทุน และ
เปลี่ยนแปลงการลงทุน เปนตน

3

สิ่งที่คาดหวังในการใหบริการ คือ การมีสิทธิพิเศษที่หลากหลายรานคามากขึ้น มีแผนการลงทุนที่ทําใหเงิน
ของสมาชิกสามารถเพิ่มขึ้นได

4

กลุมุ สมาชิกทีเ่ ปนสมาชิกนอยกวา 5 ป เห็นวา มีชอ งทางเขาถึงหลากหลายและสะดวก กบข. มีความมัน่ คงดีอยูู
และเปนการออมเงินของสมาชิก อยากใหดแู ลเงินออมของสมาชิกใหเกิดประโยชนสงู สุด สวนกลุม ทีเ่ ปนสมาชิก
มากกวา 10 ป มีความคาดหวังตอการดูแล และสวัสดิการตาง ๆ ใหกับสมาชิกภายหลังเกษียณ

5

กลุม ตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการทีเ่ ปลีย่ นแปลงดานดิจทิ ลั คอนขางสูง ซึง่ ใหคะแนนความพึงพอใจ
ระหวาง 8 - 10 คะแนน
คะแนน โดยเฉพาะการใหบริการผานไลนกลุมุ และ Myy GPF Application การใหความรู
ผานรูปแบบ Infographic
Infoggraphic ทําใหเขาใจงายมากขึ้น เปนประโยชนกับสมาชิก

ผลการดําเนินงานป 2562

ก บ ข . ไ ด กํ า ห น ด แ ผ น
ยุ ท ธศาสตร ก ารดํ า เนิ น งานภายใต
แนวคิด “สมาชิกคือศูนยกลาง” เริ่ม
ในป 2561 ซึง่ เปนการจัดทําโครงสราง
พื้ น ฐานของระบบงานต า ง ๆ ที่ จ ะ
เปลี่ยน กบข. สูการเปนกองทุนที่มี
ระบบจัดการและระบบบริการสมาชิก
รูปแบบดิจทิ ลั ครบวงจร พรอมทัง้ ปรับ
กระบวนทัศนภารกิจดานการสื่อสาร
การสงเสริมการออมการลงทุน และ
การจัดสวัสดิการของสมาชิก
โดยในป 2562 ยั ง คงเป น
งานตอเนื่องของการขับเคลื่อนใหเกิด
การเปลีย่ นแปลงตามแผนยุทธศาสตร
ของปกอ นหนาในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะ
งานดานสมาชิกที่มีการปรับเปลี่ยน
มาสูระบบบริการรูปแบบดิจิทัลและ
เริ่ ม เป ด ให บ ริ ก ารเต็ ม รู ป แบบเป น

061

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

การสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก กบข. ป 2562

รายงานประจำ�ปี 2562

ผลการดำ�เนินงานปี 2562

062

งบการเงินอย่างย่อปี 2562
ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

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

ปี 2562

ปี 2561

944,329
4,858
4,315
532
954,034
1,090
264
127
142
283
1,906
952,128

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิปี 2562
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
• เงินรับสมาชิกและอื่น ๆ
• เงินรับจากกระทรวงการคลังที่เรียกว่า เงินส�ำรอง
• ผลประโยชน์สุทธิส�ำหรับปี 2562
• เงินจ่ายคืนสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพและอื่น ๆ
• เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด

ผลต่าง
(ร้อยละ)
8.46
(40.62)
24.24
354.70
8.12
69.52
14.78
(9.93)
19.33
4.81
35.85
8.07

หน่วย : ล้านบาท

881,002
32,955
36,525
36,599
(34,403)
(550)
952,128

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562

ปี 2561

รายได้เงินปันผล ดอกเบี้ยรับและอื่น ๆ
24,401
รายได้ค่าเช่าและบริการจากอสังหาริมทรัพย์
701
รายได้รวม
                                         25,102
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและส�ำนักงาน
1,051
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า
201
ค่าใช้จ่ายรวม
1,252
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
                                23,850
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
(3,394)
ก�ำไรสุทธิจากการจ�ำหน่ายเงินทุน
1,596
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า
14,547
รวมรายการก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้น
และที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
12,749
ผลประโยชน์สุทธิ
                              36,599

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

ผลต่าง
(ร้อยละ)
3.36
3.55
3.37
1.74
7.49
2.62
3.41
(78.07)
(71.78)
230.40

(7,407)
15,657

272.12
133.75

งบการเงินรวม

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

ผลการด�ำเนินงานรวม

ผลการดำ�เนินงานปี 2562

063

รายงานประจําป 2562

ผลการดําเนินงานป 2562

064

รายงานทางการเงินป 2562 โดยยอของบริษัทยอย
บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอรวิสเซส จํากัด
ฐานะการเงิน

สินทรัพย
หนี้สิน
รวมสินทรัพยสุทธิ

ป 2562 ป 2561

57
15
42

56
11
45

ผลตาง
จํานวนเงิน รอยละ

1
4
(3)

1.79
36.36
(6.67)

หนวย : ลานบาท
ผลการดําเนินงาน ป 2562 ป 2561

รายได
คาใชจาย
กําไรสุทธิ

33
33
-

33
30
3

บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด
ฐานะการเงิน

สินทรัพย
หนี้สิน
รวมสินทรัพยสุทธิ

ป 2562 ป 2561

15
7
8

16
4
12

ผลตาง
จํานวนเงิน รอยละ

(1)
3
(4)

(6.25)
75.00
(33.33)

สินทรัพย
หนี้สิน
รวมสินทรัพยสุทธิ

ป 2562 ป 2561

-

14
4
10

ผลตาง
จํานวนเงิน รอยละ

(14) (100.00)
(4) (100.00)
(10) (100.00)

3
10.00
(3) (100.00)

หนวย : ลานบาท
ผลการดําเนินงาน ป 2562 ป 2561

รายได
คาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

13
16
(3)

13
10
3

บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จํากัด
ฐานะการเงิน

ผลตาง
จํานวนเงิน รอยละ

ผลตาง
จํานวนเงิน รอยละ

6
60.00
(6) (200.00)

หนวย : ลานบาท
ผลการดําเนินงาน ป 2562 ป 2561

รายได
คาใชจาย
ขาดทุนสุทธิ

-

10
48
(38)

ผลตาง
จํานวนเงิน รอยละ

(10) (100.00)
(48) (100.00)
38 100.00

1. ผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงิน
1.1 ผลการด�ำเนินงาน

1.1.1 ผลตอบแทนจากการลงทุนและผลประโยชน์สุทธิ
รายละเอียด

รายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ผลประโยชน์สุทธิ

กบข. มีผลประโยชน์สุทธิ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ

36,559
ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562

ปี 2561

37,851
1,252
   36,599

16,877
1,220
15,657

เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ
20,974
124.28
32
2.62
20,942
133.75

กบข. มีรายได้จากการด�ำเนินงานของปี 2562 เท่ากับ 37,851
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 20,974 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 124.28 จากปีกอ่ น
เนื่องจากรายการก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ตามราคาตลาด (Unrealized Gain) จ�ำนวน 14,547 ล้านบาท เทียบกับ
รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนตาม
ราคาตลาด (Unrealized Loss) จ�ำนวน 11,156 ล้านบาท ในปีกอ่ นหน้า
พร้อมกันนี้ ค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานในปี 2562 เพิม่ ขึน้ 32 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.62 ส่งผลให้ กบข. มีผลประโยชน์สุทธิส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 36,599 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 133.75 เมื่อเทียบกับปี 2561

ผลการดำ�เนินงานปี 2562

กบข. ได้ น� ำ แนวทางการเปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า งโปร่ ง ใส และเป็ น ไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการจัดท�ำค�ำอธิบายเพิ่มเติม
และวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผลการด�ำเนินงานและ
ฐานะการเงินของ กบข. และบริษทั ย่อย ได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยมีรายละเอียดค�ำอธิบาย
และบทวิเคราะห์สำ� หรับงบการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

065

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานส�ำหรับงบการเงินปี 2562

รายงานประจำ�ปี 2562

ผลการดำ�เนินงานปี 2562

066

ในปี 2562 อั ต ราผลประโยชน์ สุ ท ธิ ข องสมาชิ ก
(หลั ง หั ก ค่ า ใช้ จ ่ า ย) เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 5.50 ท� ำ ให้ อั ต รา
ผลตอบแทนการลงทุ น สุ ท ธิ (หลั ง หั ก ค่ า ใช้ จ ่ า ย) ตั้ ง แต่
ตัง้ กองทุนในส่วนของสมาชิกเฉลีย่ เท่ากับร้อยละ 6.27 ต่อปี
ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.68
ต่อปี
อั ต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น รายสิ น ทรั พ ย์
(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ในปี 2562 ส�ำหรับกองทุนส่วนสมาชิก
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มรับมือการถดถอย

• ตราสารหนี้ภาครัฐไทย ให้ผลตอบแทนร้อยละ
6.02 ส่วนใหญ่มาจากก�ำไรของราคาตราสารหนีท้ เี่ พิม่ สูงขึน้
จากภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง
และต�ำ่ กว่าทีต่ ลาดคาดการณ์ไว้ ท�ำให้นกั ลงทุนกลับมาลงทุน
ในตราสารหนี้ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
• ตราสารหนี้ระยะสั้นไทย ให้ผลตอบแทนร้อยละ
2.15 จากรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและตราสารหนี้
ระยะสั้นที่ลงทุน รวมทั้งจากราคาตราสารหนี้ที่เพิ่มขึ้นจาก
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยที่ลดลง
จากร้อยละ 1.75 ณ ต้นปี 2562 เป็นร้อยละ 1.25 ณ สิ้นปี
และยังมีแนวโน้มปรับลดลงต่อเนื่องอีกในปี 2563 นี้ ท�ำให้
ตราสารหนี้มีราคาสูงขึ้น

กลุ่มกระจายความเสี่ยง

• ตราสารหนี้ ภ าคเอกชนไทย ให้ ผ ลตอบแทน
ร้อยละ 3.67 โดยเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดย
บริษัทเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ดี
และส่ วนใหญ่ เ ป็ นการลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือ
ไม่ยาวมากนัก
• ตราสารหนีภ้ าคเอกชนโลก ให้ผลตอบแทนติดลบ
ร้อยละ 0.66 โดยเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดย
บริษทั เอกชนทีอ่ ยูใ่ นอันดับน่าลงทุน (Investment Grade)
ผ่านกองทุนรวมและกองทุนประเภท ETF โดยมุ่งเน้น
ผลตอบแทนที่สูงกว่าตราสารหนี้ภาครัฐโลก

• ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ให้ผลตอบแทนติดลบ
ร้อยละ 1.43 โดยในช่วงปี 2562 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนของตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ได้แก่ สงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึง่ ส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อเศรษฐกิจและค่าเงินของประเทศเกิดใหม่ต่าง ๆ ทำ�ให้
ค่าเงินของประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่หลัก ๆ อ่อนค่า
ส่งผลให้ผลตอบแทนโดยรวมของตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
ติดลบ แม้ว่านโยบายการเงินในบางประเทศจะผ่อนคลาย
ซึ่ ง ส่ ง ผลดี ต่ อ ตราสารหนี้ บ้ า ง นอกจากนี้ ค่ า เงิ น บาท
ยังแข็งค่าเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ผลตอบแทน
ต่ำ�ลงอีก อย่างไรก็ดีภาพสงครามการค้าเริ่มดีขึ้นในช่วง
ปลายปี ส่ ง ผลให้ ภ าพรวมของตราสารหนี้ ต ลาดเกิ ด ใหม่
มีทิศทางที่ดีขึ้น โดย กบข. ได้มีการลงทุนในตราสารหนี้
ตลาดเกิดใหม่ทั้งในส่วนของกองทุนรวมและกองทุน ETF
• ตราสารหนี้จีน สัดส่วนการลงทุนและผลตอบแทน
ของปี 2562 นั้นรวมอยู่ในตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่แล้ว
เนื่องจากมีการย้ายการจัดประเภทสินทรัพย์ในปี 2562
• Absolute Return Fund ให้ผลตอบแทน
ที่ร้อยละ 13.33 โดยทั้งกลุ่มตราสารหนี้และตราสารทุน
ให้ผลตอบแทนเป็นบวกอย่างโดดเด่น ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัย
กดดันภาวะการลงทุนเป็นระยะ แต่ความผันผวนของราคา
หลักทรัพย์ยังอยู่ในวิสัยที่กลยุทธ์บริหารจัดการความเสี่ยง
ของผู้จัดการกองทุนจะช่วยบรรเทาได้ดี

กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ

• อสัง หาริมทรัพย์ไ ทย ให้ผลตอบแทนร้อยละ
10.72 สาเหตุมาจากราคาตลาดของกองทุนรวม/กองทรัสต์
เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ประกอบกับ
ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนโดยตรงมีมูลค่า
เพิม่ ขึน้ จากการประเมินราคาอิสระ โดยการลงทุนในกองทุน
รวม/กองทรัสต์และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรง
ต่างให้ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลและรายได้ค่าเช่า
ที่สม�่ำเสมอ
• อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โ ลก ให้ ผ ลตอบแทนติ ด ลบ
ร้อยละ 0.65 โดยแม้วา่ สภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ในตลาด
หลักมีการเติบโตที่ชะลอตัวลง และราคาอสังหาริมทรัพย์
อยู ่ ใ นระดั บ สู ง การลงทุ น ในกองทุ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ต่ า งประเทศยั ง คงให้ ผ ลตอบแทนเป็ น บวกจากมู ล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ผลกระทบของอัตรา
แลกเปลี่ยนท�ำให้ผลตอบแทนติดลบในสกุลเงินบาท

กลุมรองรับการขยายตัว
• ตราสารทุนไทย ใหผลตอบแทนรอยละ 2.36
เปนผลมาจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกดําเนินนโยบาย
ผอนคลายทางการเงินมากขึ้น รวมถึงมีการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย นอกจากนี้นักลงทุนยังมีความคาดหวัง
เชิ ง บวกจากการที่ จี น และสหรั ฐ อเมริ ก าสามารถบรรลุ
ขอตกลงทางการคาในเบื้องตนไดในชวงปลายป 2562
• ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแลว ใหผลตอบแทน
รอยละ 18.74 เปนผลจากการผอนปรนนโยบายทางการเงิน
ของธนาคารกลางตาง ๆ ทัว่ โลก และการลดลงของความตึงเครียด
ของสงครามทางการคาระหวางจีนและสหรัฐอเมริกา ในชวง
ปลายป 2562 นอกจากนี้ตัวเลขทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
หลัก ๆ ยังสามารถฟน ตัวและเติบโตไดอยางตอเนือ่ ง
• ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม ใหผลตอบแทน
รอยละ 18.50 โดยมีปจจัยหลักมาจากการดําเนินนโยบาย
ทางการเงินแบบผอนปรนเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจของธนาคาร
กลางตาง ๆ ทั่วโลก และการปรับตัวขึ้นของราคานํ้ามันจาก
ที่ปรับตัวลงแรงในชวงไตรมาส 4 ของป 2561 โดยตราสาร
ทุนจีนซึ่งเปนสวนหลักของตลาดเกิดใหม ยังสามารถสราง
ผลตอบแทนไดดใี นภาวะทีม่ คี วามตึงเครียดทางนโยบายการคา
กับสหรัฐอเมริกา จากการที่รัฐบาลจีนสรางความเชื่อมั่น
ใหตลาดโดยมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจทั้งทางการเงิน
และการคลัง
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• ตราสารทุนจีน สัดสวนการลงทุนและผลตอบแทน
ของป 2562 นัน้ รวมอยูใ นตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหมแลว
เนื่องจากมีการยายการจัดประเภทสินทรัพยในป 2562
• นิ ติ บุ ค คลเอกชนไทย (และในภู มิ ภ าค) ให
ผลตอบแทนติดลบรอยละ 0.94 โดยการลงทุนในนิติบุคคล
เอกชนโดยตรงในประเทศใหผลตอบแทนที่ดีจากมูลคา
เงินลงทุนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ขณะทีก่ ารลงทุนในรูปแบบกองทุนทีม่ ี
การลงทุนทัง้ ในประเทศและภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
มีมลู คาสูงขึน้ แตไดรบั ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น ทําให
ผลตอบแทนโดยรวมติดลบในสกุลเงินบาท
• นิติบุคคลเอกชนโลก ใหผลตอบแทนรอยละ
9.56 เนื่องจากในชวงที่ผานมากองทุนที่ กบข. เขาลงทุน
มี มู ล ค า เพิ่ ม ขึ้ น ตามมู ล ค า ของกิ จ การที่ ไ ด เข า ไปลงทุ น
และเริ่ ม เข า สู  ช  ว งการขายเงิ น ลงทุ น และทยอยจ า ย
ผลตอบแทนคืนใหกับ กบข. โดยการลงทุนเนนกระจาย
การลงทุนในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปซึ่งเปนตลาดหลัก
ของการลงทุนนิติบุคคลเอกชน

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

• โครงสรางพื้นฐาน ใหผลตอบแทนรอยละ 4.26
เปนผลจากกองทุนโครงสรางพื้นฐานตางประเทศที่ กบข.
เข า ลงทุ น ซึ่ ง เป น กองทุ น ในกลุ  ม ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว
ในทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชียแปซิฟก โดยในปที่ผานมา
ให ผ ลตอบแทนที่ ดี จ ากทุ ก กองทุ น ทั้ ง ในรู ป เงิ น ป น ผล
และมูลคาเงินลงทุนในสินทรัพยที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเปนผลจาก
ความตองการลงทุนในสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานทั่วโลก
ที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
• ตราสารหนี้อางอิงอัตราเงินเฟอ ใหผลตอบแทน
รอยละ 4.48 จากราคาตราสารหนีอ้ า งอิงอัตราเงินเฟอทีป่ รับ
เพิ่มขึ้ นตามราคาพั นธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่เพิ่มสู งขึ้น
ถึงแมวา อัตราเงินเฟอของประเทศไทยจะปรับลดลงก็ตาม

รายงานประจำ�ปี 2562
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สัดส่วนสินทรัพย์ลงทุนและผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนส่วนสมาชิก
ประเภทสินทรัพย์
กลุ่มรับมือการถดถอย
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
ตราสารหนี้ระยะสั้นไทย
กลุ่มกระจายความเสี่ยง
ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย
ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก
ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
ตราสารหนี้จีน
Absolute Return Fund
กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ
อสังหาริมทรัพย์ไทย
อสังหาริมทรัพย์โลก
โครงสร้างพื้นฐาน
ตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ
กลุ่มรองรับการขยายตัว
ตราสารทุนไทย
ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว
ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่
ตราสารทุนจีน
นิติบุคคลเอกชนไทย (และในภูมิภาค)
นิติบุคคลเอกชนโลก
รวม

สัดส่วนการลงทุน
(ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทน
ก่อนหักค่าใช้จ่าย (ร้อยละ)

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2561

30.3
6.8

19.9
27.9

6.02
2.15

1.19
1.51

21.4
2.5
2.8
0.0
3.5

17.0
0.0
0.0
0.8
3.0

3.67
(0.66)
(1.43)
0.00
13.33

1.50
(3.06)
0.00
2.13
(5.71)

5.1
3.1
2.3
1.5

5.1
3.4
1.9
1.6

10.72
(0.65)
4.26
4.48

29.14
7.94
11.71
(0.19)

7.0
7.5
3.2
0.0
0.9
2.1
100.0

6.9
6.3
2.9
0.3
0.9
2.1
100.0

2.36
18.74
18.50
0.00
(0.94)
9.56
5.73

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

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน
รายได้จากการด�ำเนินงาน

ปี 2562

ปี 2561

25,065
5
32
(3,394)
16,143
     37,851

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

เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ
851
3.51
(12)
(70.59)
(21)
(39.62)
(1,488)
(78.07)
21,644
393.46
20,974
124.28

		 รายได้จากการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 37,851 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2561 เท่ากับ 20,974 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 124.28 เป็นผลจากการรับรูก้ ำ� ไรสุทธิจากการลงทุน 16,143 ล้านบาท
เนื่องจากรายการก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุนเป็นหลัก อย่างไรก็ดี รายได้จาก
การลงทุนในปี 2562 เท่ากับ 25,065 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 851 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า และมีรายการขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเท่ากับ 3,394 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,488 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ของค่าเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ส�ำหรับรายละเอียดของรายได้จากการด�ำเนินงาน มีดังนี้
• รายได้จากการลงทุน
รายละเอียด
เงินปันผล
ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ
ค่าธรรมเนียมรับจากการให้ยืมหลักทรัพย์
รายได้ค่าเช่าและบริการจากอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562

ปี 2561

3,227
21,111
26
701
   25,065

3,239
20,259
39
677
24,214

เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ
(12)
(0.37)
852
4.21
(13)
(33.33)
24
3.55
851
3.51

		 รายได้จากการลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 851 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.51 เป็นผลจากการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยและส่วนลดรับรวม 21,111 ล้านบาท ในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้น
852 ล้านบาท จากปีกอ่ น ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้ ขณะทีม่ รี ายได้คา่ เช่าและบริการจากอสังหาริมทรัพย์
เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 24 ล้านบาท
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รายละเอียด

หน่วย : ล้านบาท

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

1.1.2 รายได้จากการด�ำเนินงาน
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• ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
		 ในปี 2562 กบข. มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 3,394 ล้านบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2561
ที่มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 1,906 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นประมาณร้อยละ 8.22
เมือ่ เทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ กบข. ได้มกี ารบริหารจัดการความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นโดยท�ำสัญญาการป้องกัน
ความเสี่ยงส�ำหรับการลงทุนต่างประเทศในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2561 นอกจากการลงทุนที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
กบข. ยังมีการลงทุนที่เป็นสกุลเงินอื่น ๆ แต่มีสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินอื่น ๆ ที่ กบข. ลงทุนเมื่อเทียบกับเงินบาทอาจเกิด
รายการก�ำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ซึ่งเป็นรายการปกติส�ำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ โดย กบข. มีนโยบาย
การป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเกือบเต็มจ�ำนวนส�ำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ ขณะทีก่ ารลงทุนในตราสารทุน
โลกได้มีการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามสภาวะตลาด โดยการปรับสัดส่วนอัตราป้องกันความเสี่ยงจะเป็นไป
ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน
• ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด

ปี 2562

ปี 2561

ก�ำไรที่เกิดขึ้นจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ก�ำไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการปรับมูลค่า
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน

1,596
1,334
262
14,547
4,576
9,971
16,143

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

เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ
(4,059)
(71.78)
1,555
703.62
(5,614)
(95.54)
25,703
230.40
6,454
343.66
19,249
207.47
21,644
393.46

		 รายการก�ำไรสุทธิจากการลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 16,143 ล้านบาท เทียบกับ
ขาดทุนสุทธิจ�ำนวน 5,501 ล้านบาท ในปี 2561 ประกอบด้วย
		 1. ก�ำไรที่เกิดขึ้นจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน (Realized Gain) จ�ำนวน 1,596 ล้านบาท ในปี 2562 โดยเป็น
ก�ำไรที่เกิดขึ้นจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนตราสารหนี้จ�ำนวน 1,334 ล้านบาท จากการขายท�ำก�ำไรและการขายเพื่อปรับ
โครงสร้างพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้ระหว่างปี และก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนจ�ำนวน 262 ล้านบาท
		 2. ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า (Unrealized Gain) จ�ำนวน 14,547 ล้านบาท ในปี 2562
โดยเป็นก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าตราสารหนี้จ�ำนวน 4,576 ล้านบาท จากตราสารหนี้ที่ลงทุนอยู่มีราคาเพิ่มขึ้น
จากความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น และก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าตราสารทุนจ�ำนวน
9,971 ล้านบาท

รายละเอียด

ปี 2562

ปี 2561

ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและส�ำนักงาน
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ทมี่ ไี ว้ให้เช่า
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน

1,049
201
2
1,252

1,031
187
2
1,220

เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ
18
1.75
14
7.49
32
2.62

		 ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,252 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2561 เท่ากับ 32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.62 เป็นผลจากค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและส�ำนักงานเพิ่มขึ้น
18 ล้านบาท (ซึ่งรายการที่เปลี่ยนแปลงหลัก ๆ เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายส�ำนักงาน 23 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาและ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 4 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนอื่น ๆ 3 ล้านบาท ในขณะที่ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุนลดลง
6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ลดลงสุทธิ 6 ล้านบาท) อีกทั้งยังมีรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้
ให้เช่าเพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท

1.2 ฐานะการเงิน
รายละเอียด
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สินทรัพย์สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562

ปี 2561

954,034
882,405
1,906
1,403
       952,128      881,002

เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ
71,629
8.12
503
35.85
     71,126         8.07

		 รายการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และสินทรัพย์สุทธิของ กบข. และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้
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หน่วย : ล้านบาท

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

1.1.3 ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2562

ผลการดำ�เนินงานปี 2562

072

1.2.1 สินทรัพย์รวม
		
สินทรัพย์รวมปี 2562 อยู่ที่ 954,034 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม
เป็นส่วนใหญ่ โดยมีเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรมอยู่ที่ 942,000 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 98.74 ของสินทรัพย์รวม)
		
สินทรัพย์รวมปี 2562 เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 71,629 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.12 เป็นผลจากการเพิม่ ขึน้ ของ
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรมจ�ำนวน 75,296 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในตราสารหนี้ไทย
ตราสารหนี้โลกและตราสารทุนโลก

ตารางแสดงเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประเภทตราสาร
เงินฝากประจ�ำและบัตรเงินฝาก
ตราสารหนี้ไทย
ตราสารหนี้โลก
ตราสารทุนไทย
ตราสารทุนโลก
อสังหาริมทรัพย์ลงทุนโดยตรง
หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์โลก
โครงสร้างพื้นฐาน
นิติบุคคลเอกชน
รวม

ปี 2562

ปี 2561

4,930
786,113
23,547
25,143
48,948
9,835
1,540
9,195
12,479
8,566
11,704
942,000

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

หน่วย : ล้านบาท

เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ
(13,670)
(73.49)
58,292
8.01
20,822
764.11
781
3.21
7,571
18.30
322
3.38
(199)
(11.44)
841
10.07
(680)
(5.17)
784
10.07
432
3.83
75,296
8.69

รายละเอียด

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562

ปี 2561

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
142
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
922
เจ้าหนีเ้ งินประกันสัญญาจากการให้ยมื หลักทรัพย์
26
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
264
เงินรอจ่ายคืนสมาชิก
142
เงินรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง
127
หนี้สินอื่น
283
รวม
     1,906

643
230
119
141
270
1,403

เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ
(501)
(77.92)
922
100.00
26
100.00
34
14.78
23
19.33
(14)
(9.93)
13
4.81
503
35.85

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม
การจัดท�ำงบการเงินรวม

ในการจัดท�ำงบการเงิน กบข. ได้น�ำงบการเงินของบริษัทย่อยที่ กบข. ลงทุนและมีอ�ำนาจในการควบคุมมาจัดท�ำ
งบการเงินรวม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561
กบข. มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้
ลักษณะธุรกิจ

บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด งานทะเบียนสมาชิก
บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ�ำกัด*
ที่ปรึกษาการลงทุน
รวม

ร้อยละ
ที่ลงทุน

99.99
99.99
-

มูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามบัญชี
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

42.48
7.78
50.26

45.39
12.41
4.93
62.73

* ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ของบริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ�ำกัด ที่ประชุมมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ กบข. เลิกกิจการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยได้จดทะเบียน
เลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ในวันเดียวกัน และได้จดทะเบียนเสร็จการช�ำระบัญชีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562

ผลการดำ�เนินงานปี 2562

ตารางแสดงหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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1.2.2 หนี้สินรวม
		
หนีส้ นิ รวมปี 2562 เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 503 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า โดยเกิดจากรายการการเพิม่ ขึน้
ของหนี้สินตราสารอนุพันธ์จ�ำนวน 922 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนลดลงจ�ำนวน 501 ล้านบาท

รายงานประจําป 2562

ผลการดําเนินงานป 2562
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการป 2562
คณะกรรมการ กบข.
องคประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ กบข. มีจาํ นวน 25 คน ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ มีกรรมการ
โดยตําแหนง 8 คน กรรมการผูแ ทนสมาชิก 12 คน กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 3 คน และเลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
เปนกรรมการและเลขานุการ

กรรมการโดยตําแหนง ประกอบดวย ผูอ าํ นวยการ
สํ า นั ก งบประมาณ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการ
สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง อธิ บ ดี ก รมบั ญ ชี ก ลาง
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย และเลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

กรรมการผูแ ทนสมาชิก เปนบุคคลทีไ่ ดรบั การเลือก
จากคณะกรรมการของขาราชการแตละประเภท ประเภทละ
1 คน ประกอบดวย ผูแทนสมาชิกจากขาราชการพลเรือน
ขาราชการตุลาการ ขาราชการอัยการ ขาราชการรัฐสภา
สามัญ ขาราชการตํารวจ ขาราชการทหาร ขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา ข า ราชการสํ า นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ขาราชการศาลปกครอง ขาราชการสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน ขาราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

กรรมการผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ เปนผูมีประสบการณ
ความรูค วามสามารถทีไ่ ดรบั การเลือกจากประธานกรรมการ
กรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูแทนสมาชิก โดยผูที่
ไดรับเลือกตองไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติ
กบข. ดังตอไปนี้
(1) ไมเปนบุคคลซึง่ ทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานของรัฐอื่นไลออก ปลดออก ใหออก หรือเลิกจาง
เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวาทุจริตตอหนาที่
(2) ไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น หรือ
กรรมการหรือที่ปรึกษาหรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง

เลขาธิ ก าร เป น ผู มี ป ระสบการณ ความรู
ความสามารถที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการใหทํา
หนาทีเ่ ปนผูบ งั คับบัญชาพนักงานและลูกจาง และรับผิดชอบ
ในการบริหารกิจการของกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของกองทุน ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและนโยบาย
ที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด รั บ ผิ ด ชอบต อ คณะกรรมการ
ในการบริหารกิจการของกองทุน รวมถึงการเปนผูแทน
ของกองทุนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเปนผูที่มีหนาที่และความรับผิดชอบ
ในการกําหนดนโยบายการบริหารและการลงทุนรวมถึง
การบริหารงานบุคคล และกํากับติดตามการดําเนินงาน
ของกองทุนเพือ่ ใหการบริหารกิจการของกองทุนเปนไปตาม
วัตถุประสงคทกี่ ฎหมายกําหนด ทีผ่ า นมาไดกาํ หนดนโยบาย
การกํากับดูแลดวยความระมัดระวังรอบคอบ โดยคํานึงถึง
ประโยชนของสมาชิกเปนสําคัญมาโดยตลอด

คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้

(1) กําหนดนโยบาย และออกระเบียบ ข อ บังคับ
ประกาศ และคําสัง่ ในการบริหารกิจการของกองทุน
(2) กําหนดนโยบายการลงทุนของกองทุน ตามหลัก
เกณฑทกี่ าํ หนดในกฎกระทรวง
(3) กํากับดูแลการจัดการกองทุน
(4) ออกขอบังคับวาดวยการปฏิบตั งิ านของเลขาธิการ
และการมอบอํานาจใหผูอ นื่ ปฏิบตั งิ านแทนเลขาธิการ
(5) กําหนดคาใชจ า ยในการดําเนินงานของสํานักงาน
และคาใชจ า ยอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับกิจการของกองทุน
(6) กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารในการรับ เก็บรักษา
และจายเงินของกองทุน
(7) ออกระเบีย บ ข อ บั ง คั บ และคํา สั่ ง เกี่ย วกับ
การบริหารงานบุคคล การบรรจุ แตงตัง้ ถอดถอน และวินยั
ของพนักงานและลูกจาง ตลอดจนการกําหนดเงินเดือนและ
เงินอืน่ รวมถึงการสงเคราะหและสวัสดิการ
(8) พิ จ ารณามอบหมายให ส ถาบั น การเงิ น หรือ
นิตบิ คุ คลอืน่ จัดการเงินของกองทุน

วาระการดํารงตําแหนง
กรรมการผูแทนสมาชิกและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป แตจะดํารงตําแหนง
เกิน 2 วาระติดตอกันไมได
เลขาธิการ มีวาระการดํารงตําแหนงตามที่กําหนด
ในสัญญาจาง คราวละไมเกิน 4 ป

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการกําหนดใหมีการประชุมเปนประจํา
สมํ่าเสมออยางเปนทางการไวเปนการลวงหนาอยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกรสัปดาหที่ 2 ของเดือน และอาจ
มีการประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยมีการกําหนด
วาระประจํ า หรื อ ตามแผนงานไว เ ป น การล ว งหน า ก อ น
การประชุม

ประธานกรรมการ
กรรมการ

ฝายเลขานุการของคณะกรรมการ ไดมกี ารประสานงาน
กับกรรมการอยางใกลชิดและมีการสื่อสารขอมูลขาวสาร
ระหว า งกั น ตลอดเวลา ก อ นการประชุ ม จะจั ด ทํ า วาระ
การประชุม พรอมสรุปรายละเอียดประกอบของแตละ
วาระเสนอประธานกรรมการเพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบ
จากนั้นจึงจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมเอกสารประกอบ
วาระการประชุมที่มีขอมูลและรายละเอียดประกอบการ
พิ จ ารณาที่ ค รบถ ว นและเพี ย งพอต อ การตั ด สิ น ใจส ง ให
กรรมการลวงหนากอนการประชุม 7 วัน เพื่อใหกรรมการ
มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาขอมูลกอนการประชุม
ในการประชุ ม ประธานกรรมการทํ า หน า ที่ เ ป น
ประธานการประชุม เปดโอกาสใหกรรมการทุกคนเสนอ
ความคิ ด เห็ น และอภิ ป รายกั น อย า งเป ด เผยและเสรี
หากวาระใดที่กรรมการคนใดมีประเด็นความขัดแยงทาง
ผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการ
ดังกลาวจะไมเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาในวาระนั้น ๆ

คาตอบแทนกรรมการ
กบข. จายคาตอบแทนใหกรรมการตามหลักเกณฑ
และอัตราที่กําหนดในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง
หลั ก เกณฑ แ ละอั ต ราค า ตอบแทนของกรรมการและ
อนุกรรมการ กบข. ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2547 ซึ่งประกาศ
ดังกลาวคณะรัฐมนตรีเปนผูใหความเห็นชอบ สาระสําคัญ
คือ กบข. จะจายคาตอบแทนเปนรายเดือนเฉพาะเดือน
ที่กรรมการหรืออนุกรรมการเขาประชุม
คาตอบแทน (บาท/เดือน)
10,000
8,000

ป 2562 กบข. จายคาตอบแทนการเขารวมประชุมแกกรรมการ จํานวน 2.1 ลานบาท

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

(9) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพือ่ ปฏิบัตกิ ารตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(10) แต ง ตั้ ง ผู แ ทนเข า ประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน ในการประชุมผูถือหุนของบริษัทหรือหนวยงาน
อืน่ ใดทีก่ องทุนถือหุน
(11) ปฏิบตั งิ านอืน่ ใดเพือ่ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของกองทุนตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ กบข.

ผลการดําเนินงานป 2562
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รายชือ่ คณะกรรมการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
1. นายประสงค์ พูนธเนศ

ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ

2. หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

3. นายปกรณ์ นิลประพันธ์

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

4. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ

5. นายทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

6. นายลวรณ แสงสนิท

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

7. นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

8. นายเมธี สุภาพงษ์

รองผู้ว่าการ (แทน) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

9. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10. นายสุทธิ สุโกศล

ปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน

11. นายภพ เอครพานิช

รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลยุติธรรม
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตุลาการ

12. นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

อัยการสูงสุด
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการอัยการ

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

14. นายไสว สารีบท

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

15. นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการรัฐสภา

รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตราด
ผูแทนสมาชิกขาราชการตํารวจ

17. พลอากาศโท ตรีพล อองไพฑูรย

เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
ผูแทนสมาชิกขาราชการทหาร

18. นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ

รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผูแทนสมาชิกขาราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

19. นายวิษณุ วรัญู

รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ผูแทนสมาชิกขาราชการฝายศาลปกครอง

20. นางสาวพศุตมณิชา จําปาเทศ

รองผูวาการตรวจเงินแผนดิน
ผูแทนสมาชิกขาราชการ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

21. นายสุพจน ศรีงามเมือง

ผูอํานวยการสํานักไตสวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ 1
ผูแทนสมาชิกขาราชการ
สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

22. นายธีรนันท ศรีหงส

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

23. นายศุภวุฒิ สายเชื้อ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

24. นายเสรี นนทสูติ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

25. นายวิทัย รัตนากร

เลขาธิการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

16. พันตํารวจเอก กัมพล ลีลาประภาภรณ
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การเปลี่ยนแปลงกรรมการในป 2562
กรรมการโดยตําแหนง

(1) นางสาวรืน่ วดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แทน
นายรพี สุจริตกุล ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่
1 พฤษภาคม 2562
(2) หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ.
แทน นางเมธินี เทพมณี ที่เกษียณอายุราชการ ตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2562
(3) นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชี
กลาง แทน นางสาวสุทธิรตั น รัตนโชติ ทีเ่ กษียณอายุราชการ
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562
(4) นายปกรณ นิลประพันธ เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา แทน นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล ทีเ่ กษียณอายุ
ราชการ ตั้งแตวันที่ 27 มกราคม 2563

กรรมการผูแทนสมาชิก

• เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2562 นายสุพจน ศรีงามเมือง
ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก ไต ส วนการทุจ ริต ภาครัฐ วิส าหกิ จ 1
กรรมการผูแทนสมาชิกขาราชการสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ แทน นายธนกฤต
เลิศวิริยวรางกูร ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง
• เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 กรรมการผูแทน
สมาชิกจํานวน 11 คน ครบวาระการดํารงตําแหนง แตดวย
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ยั ง ไม ส ามารถดํ า เนิ น การเลื อ กกรรมการผู  แ ทนสมาชิ ก
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได อันเนื่องมาจาก
การปรั บ ปรุ ง โครงสร า งของกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัติสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2562 ดั ง นั้ น จึ ง มี ค ณะกรรมการของข า ราชการ
10 ประเภท ดําเนินการเลือกผูแทนสมาชิกตามหลักเกณฑ
ทีค่ ณะกรรมการขาราชการแตละประเภทกําหนด ผลปรากฏ
วามีกรรมการจํานวน 3 คนที่ไดรับเลือกใหเปนกรรมการ
ผูแทนสมาชิกตออีกวาระ และมีกรรมการใหมเขารับหนาที่
7 คน ดังนี้
(1) นายสุ ท ธิ สุ โ กศล กรรมการผู  แ ทนสมาชิ ก
ขาราชการทหาร แทน นายสรรเสริญ นามพรหม ที่ครบ
วาระการดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

(2) นายวงศสกุล กิตติพรหมวงศ กรรมการผูแทน
สมาชิกขาราชการอัยการ แทน นายมนัส สุขสวัสดิ์ ที่ครบ
วาระการดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
(3) นายภพ เอครพานิช กรรมการผูแทนสมาชิก
ขาราชการตุลาการ แทน นายสราวุธ เบญจกุล ที่ครบวาระ
การดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
(4) นางจันทรเพ็ญ อานามวัฒน กรรมการผูแทน
สมาชิกขาราชการรัฐสภา แทน นายนัฑ ผาสุข ที่ครบวาระ
การดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
(5) พันตํารวจเอก กัมพล ลีลาประภาภรณ กรรมการ
ผูแ ทนสมาชิกขาราชการตํารวจ แทน พลตํารวจโท ติณภัทร
ภุ ม ริ น ทร ที่ ค รบวาระการดํ า รงตํ า แหน ง ตั้ ง แต วั น ที่
1 กรกฎาคม 2562
(6) นายไสว สารีบท กรรมการผูแ ทนสมาชิกขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา แทน นายนิวัต เชื้อนาค
ทีค่ รบวาระการดํารงตําแหนง ตัง้ แตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562
(7) นางสาวพศุตมณิชา จําปาเทศ กรรมการผูแทน
สมาชิกขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน แทน
นางสิรินทร พันธุเกษม ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง ตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
• เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 คณะกรรมการ
ข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได คั ด เลื อ กให
ผูชวยศาสตราจารยอชิตพล ศศิธรานุวัฒน รองอธิการบดี
ฝายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เปนกรรมการผูแทนสมาชิกขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา แทน รองศาสตราจารยประดิษฐ วรรณรัตน
ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ปที่ผานมาคณะกรรมการไดมีมติเลือกนายธีรนันท
ศรีหงส เปนกรรมการผูท รงคุณวุฒิ แทน นายพิสฐิ ลีอ้ าธรรม
ที่ขอลาออก นายธีรนันท ศรีหงส จึงอยูในวาระเทาวาระ
ที่ เ หลื อ ของนายพิ สิ ฐ ลี้ อ าธรรม ต อ มาเดื อ นธั น วาคม
2562 กรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทาน ครบวาระการดํารง
ตําแหนง คณะกรรมการจึงเลือกใหผูทรงคุณวุฒิเดิม 3 ทาน
เปนตออีกวาระ คือ นายศุภวุฒิ สายเชื้อ นายเสรี นนทสูติ
และนายธีรนันท ศรีหงส โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป
ตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2562 เปนตนไป

สรุปการเขารวมประชุมของกรรมการในป 2562

* หมายเหตุ :
1. นายปกรณ นิลประพันธ เขารับตําแหนงเมื่อเดือนมกราคม 2563
2. ผูชวยศาสตราจารยอชิตพล ศศิธรานุวัฒน เขารับตําแหนงเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2563
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1. นายประสงค พูนธเนศ
2. หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล
3. นายปกรณ นิลประพันธ1
4. นายเดชาภิวัฒน ณ สงขลา
5. นายทศพร ศิริสัมพันธ
6. นายลวรณ แสงสนิท
7. นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
8. นายเมธี สุภาพงษ
9. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
10. นายสุทธิ สุโกศล
11. นายภพ เอครพานิช
12. นายวงศสกุล กิตติพรหมวงศ
13. ผูชวยศาสตราจารยอชิตพล ศศิธรานุวัฒน2
14. นายไสว สารีบท
15. นางจันทรเพ็ญ อานามวัฒน
16. พันตํารวจเอก กัมพล ลีลาประภาภรณ
17. พลอากาศตรี ตรีพล อองไพฑูรย
18. นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ
19. นายวิษณุ วรัญู
20. นายสุพจน ศรีงามเมือง
21. นางสาวพศุตมณิชา จําปาเทศ
22. นายศุภวุฒิ สายเชื้อ
23. นายเสรี นนทสูติ
24. นายธีรนันท ศรีหงส
25. นายวิทัย รัตนากร

ครั้งที่เขาประชุม/การประชุมรวม

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

ชื่อ สกุล
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สรุปการเขารวมประชุมของกรรมการที่พนวาระการดํารงตําแหนงระหวางป 2562
ชื่อ สกุล
1. นางเมธินี เทพมณี
2. นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล
3. นางพงษสวาท กายอรุณสิทธิ์
รักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
4. นายรพี สุจริตกุล
5. นายวโรทัย โกศลพิศิษฐกุล
6. นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ
7. นายสรรเสริญ นามพรหม
8. นายสราวุธ เบญจกุล
9. นายมนัส สุขสวัสดิ์
10. รองศาสตราจารยประดิษฐ วรรณรัตน
11. นายนิวัต เชื้อนาค
12. นายนัฑ ผาสุข
13. พลตํารวจโท ติณภัทร ภุมรินทร
14. นายธนกฤต เลิศวิริยวรางกูร
15. นางสิรินทร พันธเกษม
16. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม

จํานวนครั้ง
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3/3
4/4
9/10
7/9
6/6
6/6
6/6
12/12
5/6
5/6
0/6
4/4
4/6
1/1

คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน
คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน เปนคณะอนุกรรมการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติ กบข. ประกอบดวย
ผูอ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปนประธานอนุกรรมการ ผูแ ทนธนาคารแหงประเทศไทย ผูท รงคุณวุฒทิ คี่ ณะกรรมการ
แตงตั้งจํานวน 4 คน เปนอนุกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. เปนอนุกรรมการและเลขานุการ นอกจากนั้น
คณะกรรมการยังมีมติแตงตัง้ ทีป่ รึกษาอนุกรรมการเพือ่ ชวยใหการทํางานของคณะอนุกรรมการมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ อีกดวย

อํานาจหนาที่
1.
2.
3.
4.
5.

ใหคาํ แนะนําปรึกษาดานการลงทุนตอคณะกรรมการ
ใหคาํ แนะนําปรึกษาดานการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกสถาบันการเงินทีจ่ ะมอบหมายใหจดั การเงินของกองทุน
ติดตามดูแลการดําเนินงานของสถาบันการเงินทีไ่ ดรบั มอบหมายใหจดั การเงินของกองทุน
รายงานผลการดําเนินการดานการลงทุนและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
ปฏิบตั กิ ารในเรือ่ งอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย

รายชือ่ คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนและทีป่ รึกษา ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
1. นายลวรณ แสงสนิท

ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประธานอนุกรรมการ

2. นายอัมพร แสงมณี

ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย

3. นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ

ผูทรงคุณวุฒิ

4. นายชัยวัฒน โควาวิสารัช

ผูทรงคุณวุฒิ

5. นายสุวิชญ โรจนวนิช

ผูทรงคุณวุฒิ

6. นายเอกชัย จงวิศาล

ผูทรงคุณวุฒิ

7. นายศุภวุฒิ สายเชื้อ

ที่ปรึกษา

8. นายวิทัย รัตนากร

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
อนุกรรมการและเลขานุการ

การประชุม

ป 2562 คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนมีการประชุมรวม 8 ครั้ง อนุกรรมการเขารวมประชุมเฉลี่ยรอยละ 84.72

ผลงานสําคัญ

1. กํากับดูแล และติดตามการลงทุนของ กบข. อยางใกลชิด เพื่อดูแลผลประโยชนของสมาชิก รวมถึงการให
ความเห็นและขอเสนอแนะประกอบการดําเนินงานของ กบข.
2. การพิจารณาอนุมัติการดําเนินงานดานลงทุน ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

คณะอนุกรรมการของ กบข. มี 2 ประเภท คือ คณะอนุกรรมการที่พระราชบัญญัติ กบข. กําหนดใหจัดตั้งขึ้น
โดยมีองคประกอบและหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน และคณะอนุกรรมการสมาชิก
สัมพันธ สวนอีกประเภทหนึง่ คือ คณะอนุกรรมการทีค่ ณะกรรมการมีมติแตงตัง้ ขึน้ เพือ่ มอบหมายใหชว ยปฏิบตั หิ นาทีต่ า ง ๆ

ผลการดําเนินงานป 2562
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2.1 อนุ มั ติ แ ผนจั ด สรรการลงทุ น ระยะกลาง
(Medium-term Asset Allocation: MTAA) ของแผนหลัก
(Default Plan) และแผนทางเลือก (Member Investment
Choices: MIC) ที่อางอิงแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว
(LTSAA) และสวนเบี่ยงเบนการลงทุน (Deviation Range)
ทีไ่ ดรบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ กบข. เพือ่ ใชเปนเปาหมาย
สัดสวนการลงทุนสําหรับคํานวณดัชนีเทียบวัดผลการดําเนิน
งานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป
2.2 อนุมัติการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ไดแก
- อนุ มั ติ ป รั บ ตั ว เที ย บวั ด ผลการดํ า เนิ น งาน
กองทุนสําหรับป 2562 ใหสะทอนการปองกัน
ความเสี่ ย งอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ลงทุ น
สินทรัพยตางประเทศกลุม Risky Assets
(Unhedged Benchmark) ระหวางสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐเปนเงินบาท (USD to THB)
ที่ ร ะดั บ ร อ ยละ 20 ของมู ล ค า เงิ น ลงทุ น
ตางประเทศเทียบเทาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ
(Dollar Equivalent) โดยใหมีผลตั้งแตวันที่
1 กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป
- อนุ มั ติ ใ ห ข ยายช ว งอั ต ราส ว น (Hedging
Range) สําหรับการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน
สินทรัพยตางประเทศกลุม Safety Assets
(Fully-hedged Benchmark) ระหว า ง
สกุลที่ไมใชดอลลารสหรัฐกับดอลลารสหรัฐ
(Non USD to USD) และระหวางสกุลดอลลาร
สหรัฐกับสกุลบาท (USD to THB) จากเดิม
รอยละ 85 - 100 เปนรอยละ 50 - 100 ตัง้ แต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป จนกวา
กบข. จะนําแนวทางการบริหารอัตราแลกเปลีย่ น
ทีอ่ ยูร ะหวางทดสอบเสนอเพือ่ พิจารณาภายใน
เดือนตุลาคม 2562
2.3 อนุมัติผลการคัดเลือกผูจัดการสินทรัพย
ไพรเวทอิควิต้ตี างประเทศ (Global Private Equity) และ
ผลการคัดเลือกผูจ ดั การสินทรัพยอสังหาริมทรัพยในตางประเทศ
(Global Real Estate) ที่ กบข. ไดดําเนินการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ กบข.
2.4 อนุมัติการลงทุนเพิ่มในกองทุนโครงสราง
พื้นฐานเดิม ไดแก กองทุน J.P. Morgan Infrastructure
Investments Fund (JPM-IIF) และกองทุน IFM Global
Infrastructure Fund (IFM)
3. การกลัน่ กรองขอเสนอดานลงทุนอืน่ ๆ กอนเสนอ
คณะกรรมการอนุมัติ

3.1 เห็นชอบแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว
(Long-term Strategic Asset Allocation: LTSAA) ของ
แผนหลัก (Default Plan) ที่ใชหลักสมาชิกคือศูนยกลาง
(Member Centric) และของแผนทางเลือก (Member
Investment Choices: MIC) รวมทั้ ง ส ว นเบี่ ย งเบน
การลงทุน (Deviation Range)
3.2 เห็นชอบหลักเกณฑการคัดเลือกผูจัดการ
กองทุนสําหรับคัดเลือกผูจ ดั การกองทุนภายนอกทัง้ ในประเทศ
และต า งประเทศ ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การลงทุ น อย า ง
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ โดยแยกหั ว ข อ สิ่ ง แวดล อ ม สั ง คม
ธรรมาภิบาล (ESG) มาเปนเกณฑหนึ่ง และปรับนํ้าหนัก
เกณฑการคัดเลือกแตละหัวขอใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
3.3 เห็นชอบหลักการในการแกไขกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ เพือ่ ขยายเพดานการลงทุนในตางประเทศ
จากไมเกินรอยละ 30 เปนไมเกินรอยละ 40
4. ติดตามผลการดําเนินงานจัดการลงทุนและให
ขอสังเกตและขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ มุมมอง
ตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนการลงทุน
ในสินทรัพยตา ง ๆ การทบทวนและประเมินผลการดําเนินงาน
ของผูจัดการกองทุนตราสารทุนโลกที่ กบข. มอบหมาย
เงินใหบริหาร โดยใชหลักเกณฑการคัดเลือกผูจ ดั การกองทุน
ตางประเทศที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ กบข. ซึ่ง
กบข. ดําเนินการทบทวนตามกําหนดเวลาที่สอดคลองกับ
ระยะเวลาการลงทุนของผูจ ดั การกองทุนนัน้ ๆ (Investment
Horizon) เพื่ อประเมิ นวายังมี ความเหมาะสมที่ กบข.
จะมอบเงินลงทุนใหบริหารตอไปเพือ่ ประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงแนวทางบริหารเงินกองทุน รายละเอียดของหลักเกณฑ
การคั ด เลื อ กผู  จั ด การกองทุ น และข อ มู ล เปรี ย บเที ย บ
ผลการดําเนินงานยอนหลัง 10 ป ของกองทุน Exchange
Traded Fund (ETF) ตราสารทุ น ไทย และกองทุ น
ตราสารทุนไทยของ กบข. เพือ่ ประเมินเปรียบเทียบทางเลือก
ในการลงทุนทีจ่ ะเปนประโยชนแก กบข. ระหวางการลงทุน
ตราสารทุนไทย แบบ Active และแบบ Passive การเริ่ม
ทําธุรกรรมอนุพันธประเภทออปชันเพื่อปองกันความเสี่ยง
ของกองทุน การสรางความรวมมือของนักลงทุนในการลงทุน
อย า งรั บ ผิ ด ชอบโดยร ว มกั น กํ า หนด Negative List
Guideline รวมถึงรับทราบการประเมินผลการดําเนินงาน
ของผู  เ ก็ บ รั ก ษาทรั พ ย สิ น ในประเทศและต า งประเทศ
ตลอดจนผลการดําเนินงานการลงทุน Private Market
ประจําป

คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ

อํานาจหนาที่
1.
2.
3.
4.
5.

เปนสื่อกลางระหวางกองทุนกับสมาชิก ตลอดจนเสริมสรางความรูความเขาใจแกสมาชิก
เผยแพรขอมูล ขาวสาร และรายงานความคืบหนาของการจัดการกองทุน
รับฟงความคิดเห็นและปญหาตาง ๆ จากสมาชิก
พิจารณาเสนอแนะตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นใหแกสมาชิก
ปฏิบัติการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

รายชือ่ คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
1. หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล

เลขาธิการ ก.พ.
ประธานอนุกรรมการ

2. นางสาวนิภา ลําเจียกเทศ

ผูแทนกรมบัญชีกลาง

3. นายดุสิต สิงหคีรี

ผูแทนกรมประชาสัมพันธ

4. นายประจวบ สวัสดิประสงค

ผูแทนสมาชิก

5. รองศาสตราจารยเริงรณ ลอมลาย

ผูแทนสมาชิก

6. นายศุภกิจ แยมประชา

ผูแทนสมาชิก

7. พันตํารวจเอกหญิง บุญเรียบ อุชุภาพ

ผูแทนสมาชิก

8. นายสิทธิพร เศาวภายน

ผูแทนสมาชิก

9. นายวิทัย รัตนากร

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
อนุกรรมการและเลขานุการ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ เปนคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติ กบข.
ประกอบดวย เลขาธิการ ก.พ. เปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนกรมประชาสัมพันธ และผูแทนสมาชิก
5 คน เปนอนุกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. เปนอนุกรรมการและเลขานุการ

ผลการดําเนินงานป 2562
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รายงานประจําป 2562

ผลการดําเนินงานป 2562
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การประชุม

ป 2562 คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธมกี ารประชุม
รวม 4 ครั้ง อนุกรรมการเขารวมประชุมเฉลี่ยรอยละ 83.33

ผลงานสําคัญ

1. รับทราบผลการดําเนินงานดานสมาชิก ตามแผน
ยุทธศาสตรและแผนงาน ประจําป 2561 และรับทราบแผนการ
ดําเนินงานและงบประมาณดานสมาชิก ประจําป 2562
ตามที่คณะกรรมการ กบข. ไดอนุมัติแลว ประกอบดวย
แผนยุทธศาสตรดา นสมาชิก 8 แผนงาน โดยคณะอนุกรรมการฯ
ไดใหความเห็นและขอเสนอแนะแก กบข. ในการขยายผล
และเพิม่ โอกาสความสําเร็จของการบริหารจัดการงานสมาชิก
ยุคใหมดวยระบบงานดิจิทัลดานตาง ๆ ไดแก งานบริการ
สมาชิก การสื่อสารสมาชิก การจัดสวัสดิการ รวมถึงระบบ
งานทะเบียนและฐานขอมูลสมาชิก
2. เห็นชอบแนวทางการขยายผลการจัดสงใบแจง
ยอดเงินสมาชิกทางอีเมล (e-Statement) ตามที่ กบข.
เสนอใหมีการสงอีเมลไปถึงสมาชิกจํานวน 283,101 ราย
ที่มีขอมูลอีเมลแอดเดรสถูกตองพรอมใชงานในฐานขอมูล
สมาชิก กบข. เพื่อเชิญชวนใหสมาชิกแจงยืนยันการรับ
e-Statement ส ว นสมาชิ ก อี ก จํ า นวน 526,987 ราย
ให กบข. ขอความร ว มมื อ ไปยั ง ส ว นราชการต น สั ง กั ด
เพือ่ ขอทราบขอมูลอีเมล และปรับปรุงขอมูลทีม่ อี ยูใ หถกู ตอง
โดยมีอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธชวยอํานวยความสะดวก
และประสานงานแจงหนวยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ
3. รับทราบรายงานความกาวหนารายไตรมาสของ
งานตามแผนงานดานสมาชิก ประจําป 2562 รวม 8 แผนงาน
ได แ ก (1) การให บ ริ ก าร End-to-End-Service on
Mobile Platform (2) การใหบริการเครื่องมือวางแผน
การเงินเพื่อการเกษียณเปนรายบุคคล (Personalized
Pension Dashboard) (3) การใช Data Analytics เพื่อ
การวิเ คราะห แ ละให บ ริก ารสมาชิ ก (4) การให บ ริก าร
ตอบขอมูลสมาชิกแบบอัตโนมัติ (Chatbot) (5) การเสริมสราง
ความผูกพันของสมาชิก (Engagement) ที่มีตอ กบข.
(6) การใหบริการขอมูลทางการเงิน (Financial Assistance
Service) (7) การสรางดัชนีความมั่นคงทางการเงินเพื่อ
การเกษียณ (Retirement Readiness Index) (8) การจัดหา
สวัสดิการ (Happy Retirement) โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดให
ความเห็นและขอเสนอแนะแก กบข. ในการดําเนินงาน
ดานตาง ๆ ไดแก
- การรณรงคสง เสริมใหสมาชิกใชบริการ My GPF
Application และบริการดิจิทัล กบข.

- แนวทางการจัดงานประชุมใหญผูแทนสมาชิก
- แนวทางการยกเลิกบัตรสมาชิกแบบพลาสติก
- การใชวธิ สี อื่ สารผานสมาชิกทีส่ ามารถเปนตัวแทน
การสงตอขอมูลขาวสาร กบข. ผานโซเชียลมีเดีย
ภายในสวนราชการ
- การเพิม่ โอกาสเขาถึงสมาชิกดวยการเขารวมออก
บูทหรือบรรยายในการประชุม/อบรม/สัมมนา
ของสวนราชการ รวมถึงการกําหนดสมาชิกกลุม
เปาหมายของหลักสูตรฝกอบรม
- แนวทางการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก
ตอการเปลี่ยนแปลงบริการของ กบข.
- แนวทางการดําเนินการในการจัดประชุมเลือก
ผู  แ ทนเป น อนุ ก รรมการสมาชิ ก สั ม พั น ธ ต าม
มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติ กบข. และ
การปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ ตาม
กฎหมาย
- การแก ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ กบข. ให ส มาชิ ก
สามารถออมเพิ่มไดถึงรอยละ 30
- การสงเสริมความรูความเขาใจทางการเงิน และ
การตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผน
เกษียณ เพื่อหาแนวทางเพิ่มจํานวนสมาชิกออม
เพิ่มและเลือกแผนการลงทุน
4. รั บ ทราบข อ เสนอแนะและความคิ ด เห็ น
ของสมาชิกที่มีตอการดําเนินงานของ กบข. รายไตรมาส
ประจําป 2562 และการตอบกลับ ชี้แจง รวมถึงแนวทาง
การรับความเห็นของสมาชิกเพือ่ ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของ กบข. ในประเด็นที่สําคัญ เชน
- ข อ เสนอแนะการจั ด สวั ส ดิ ก ารที่ ต อบโจทย
ความตองการสมาชิก
- ขอเสนอแนะการพัฒนาบริการของ My GPF
Application
- ขอเสนอแนะการจัดทําสื่อเผยแพรและชองทาง
การสื่อสาร
- ขอเสนอแนะการปรับปรุงใบแจงยอดเงินสมาชิก
- ขอเสนอแนะดานแนวทางการลงทุน และการให
ขอมูลดานการลงทุนแกสมาชิก
- ขอเสนอแนะตอการจัดงานประชุมใหญผูแทน
สมาชิก
- ขอเสนอแนะการปรับสูตรคํานวณบํานาญของ
สมาชิก
- ขอเสนอแนะการจัดกิจกรรมบรรยายฝกอบรม

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

085

1. สอบทานงบการเงิน ความมีประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และระบบ
การตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและจรรยาบรรณ
2. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส
3. กํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของฝายตรวจสอบภายในใหปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพผูตรวจสอบ รวมทั้งมีความเปนอิสระและสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิผล
4. ปฏิบตั หิ นาทีอ่ นื่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย

ผลการดําเนินงานป 2562

รายชือ่ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

อํานาจหนาที่โดยสังเขป

1. นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

ประธานอนุกรรมการ

2. นายวงศสกุล กิตติพรหมวงศ

อนุกรรมการ

3. นายภพ เอครพานิช

อนุกรรมการ

4. นายไสว สารีบท

อนุกรรมการ

5. นายสุพจน ศรีงามเมือง

อนุกรรมการ

6. นายเพิ่มศักดิ์ วงศพัชรปกรณ

ที่ปรึกษา

7. นางปณียา ตันฑเกษม

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน
เลขานุการ

การประชุม

ป 2562 มีการประชุมรวม 7 ครัง้ อนุกรรมการเขารวมประชุมเฉลีย่ รอ ยละ 85.71

ผลงานสําคัญ

ปรากฏตามรายงานจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจําป 2562

ผลการดําเนินงานป 2562

086

คณะอนุกรรมการกฎหมาย
อํานาจหนาที่

1. พิจารณาใหคําปรึกษาแนะนําดานกฎหมายที่เกี่ยวกับกิจการของ กบข.
2. พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองสาระสําคัญของรางกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
ของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการใหสอดคลองกับหลักการและเจตนารมณ
3. ปฏิบตั หิ นาทีอ่ นื่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย

รายชือ่ คณะอนุกรรมการกฎหมาย ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
1. นายวิษณุ วรัญู

ประธานอนุกรรมการ

2. นายวงศสกุล กิตติพรหมวงศ

อนุกรรมการ

3. นายภพ เอครพานิช

อนุกรรมการ

4. นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ

อนุกรรมการ

5. นายนภดล เภรีฤกษ

ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

6. นายวิทัย รัตนากร

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
อนุกรรมการ

7. นายสุจินดา สุขุม

ผูอํานวยการอาวุโสฝายกฎหมาย
เลขานุการ

การประชุม

ป 2562 มีการประชุมรวม 5 ครัง้ อนุกรรมการเขารวม
ประชุมเฉลี่ยรอยละ 90

ผลงานสําคัญ

1. การพิจารณาใหความเห็นในการแกไขระเบียบ
ขอบังคับ ประกาศคณะกรรมการ กอนเสนอคณะกรรมการ
อนุมัติ จํานวน 2 ฉบับ ไดแก (ราง) ระเบียบคณะกรรมการ
กบข. วาดวยคาใชจายในการเดินทาง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
และ (ราง) ขอบังคับคณะกรรมการ กบข. วาดวยการพนักงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
2. อื่น ๆ เชน การใหคําปรึกษาขอกฎหมาย เชน
วาระการดํ า รงตํ า แหน ง ของกรรมการผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการ กบข. แนวทางดําเนินการกรณีอนุกรรมการ
สมาชิกสัมพันธพนจากตําแหนงตามวาระ แตไมสามารถ
จัดการเลือกผูแทนสมาชิกใหดํารงตําแหนงแทน เปนตน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง

1. กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง
โดยรวมของกองทุน ทั้งความเสี่ยงดานกิจการสํานักงานและความเสี่ยงดานการบริหารเงินกองทุน
2. วิธีการประเมินและทบทวนความเพียงพอ รวมทั้งความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหาร
ความเสี่ยงของกองทุน
3. กลยุทธ แนวปฏิบัติ หรือมาตรการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการติดตามกํากับดูแล เพื่อใหมั่นใจวา
การปองกันความเสี่ยงของกองทุนอยูในระดับที่กําหนดและสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ
4. แนวทางการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับสํานักงานและระดับคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ รวมถึงการกําหนดมาตรการที่เอื้อใหเกิดความถูกตองและความเปนอิสระในการตรวจวัด ควบคุม
และรายงานความเสี่ยง เพื่อใหการติดตามและประเมินความเสี่ยงทั้งองคกรมีประสิทธิภาพ
5. ปฏิบตั หิ นาทีอ่ นื่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย

รายชือ่ คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
1. นายธีรนันท ศรีหงส

ประธานอนุกรรมการ

2. นายเมธี สุภาพงษ

อนุกรรมการ

3. นายวิษณุ วรัญู

อนุกรรมการ

4. ผูชวยศาสตราจารยอชิตพล ศศิธรานุวัฒน

อนุกรรมการ

5. พลอากาศโท ตรีพล อองไพฑูรย

อนุกรรมการ

6. นางสาวพศุตมณิชา จําปาเทศ

อนุกรรมการ

7. นายวิทัย รัตนากร

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
อนุกรรมการ

8. นายแมน ชุติชูเดช

รองเลขาธิการ กลุมงานบริหารความเสี่ยง
เลขานุการ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

อํานาจหนาที่พิจารณากลั่นกรอง และเสนอแนะเรื่องการบริหารความเสี่ยงของกองทุน
แกคณะกรรมการ กบข. ดังตอไปนี้

ผลการดําเนินงานป 2562

087

รายงานประจําป 2562

ผลการดําเนินงานป 2562

088

การประชุม

ในป 2562 มีการประชุมรวม 3 ครั้ง อนุกรรมการ
เขารวมประชุมเฉลี่ยรอยละ 66.67

ผลงานสําคัญ

1. กํ า กั บ และติ ด ตามให สํ า นั ก งานมี ก ารบริ ห าร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม
2. พิจารณาตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง (Key Risk Indicator)
ระดั บ องค ก ร รวมถึ ง กํ า หนดเกณฑ ร ะดั บ ความเสี่ ย ง
ที่ยอมรับได (Risk Appetite) และเกณฑคาเบี่ยงเบนของ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Tolerance) สําหรับ
แต ล ะตั ว ชี้ วั ด ความเสี่ ย งเพื่ อ เป น ขั้ น ตอนการติ ด ตาม
เฝาระวัง และตอบสนองตอความเสี่ยงตาง ๆ ทั้ง 5 ดาน
ไดแก 1. ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร 2. ความเสี่ยงดาน
การลงทุน 3. ความเสี่ยงดานชื่อเสียง 4. ความเสี่ยงดาน
ปฏิบตั งิ าน และ 5. ความเสีย่ งดานการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
โดยมีการทบทวนตัวชีว้ ดั ความเสีย่ งเปนประจําทุกป สําหรับ
ป 2562 ไดมีการปรับปรุงตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับองคกร
และเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ และใชในการรายงาน
สถานะความเสี่ยงรายเดือนของ กบข. ตอคณะกรรมการ
เปนประจําทุกเดือน
3. พิ จ ารณาการทบทวนแม บ ทการบริ ห าร
ความเสี่ ย งของ กบข. เพื่ อ ให โ ครงสร า งการบริ ห าร
ความเสี่ยงมีความครบถวนยิ่งขึ้นเปนปจจุบัน สอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ระเบียบที่สําคัญ รวมถึง
สภาพแวดลอมการทํางานตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง
วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อใหสอดคลองกับ
ประกาศคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
เรือ่ ง นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนใหมกี ารคํานึงถึงปจจัย
ดานสิ่งแวดลอม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) เขามา
พิจารณาประกอบ และไดปรับแนวทางบริหารความเสี่ยง
ด า นทุ จ ริ ต ให ส อดคล อ งกั บ โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA) รวมถึงการแบงแยกอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ
ในการลงทุน (Segregation of Duty & Check and
Balance) ใหชัดเจนขึ้นในงานดานลงทุนระหวางหนาที่
การจัดสัดสวนการลงทุน (Allocation) และการคัดเลือก
หลักทรัพย (Selection) ที่จะลงทุน เสนอคณะกรรมการ
อนุมัติ เพื่อใชเปนเกณฑในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององคกรตอไป

4. รับทราบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการและการควบคุมภายในประจําป 2561 และแผน
ปรับปรุงมาตรการบริหารความเสีย่ งป 2562 ซึง่ กบข. ไดให
ผูบริหารฝายงานเจาของความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง
และการควบคุมภายในประจําป 2561 ดวยตนเอง โดยมี
ฝายบริหารความเสี่ยงองคกร ฝายกํากับกิจกรรมองคกร
และฝายตรวจสอบภายในสอบทานผลการประเมินตนเอง
ของทุกฝายงาน ทัง้ นีก้ ารประเมินความเสีย่ งและการควบคุม
ภายในดั ง กล า ว เป น การปฏิ บั ติ ต ามแนวทางที่ กํ า หนด
ในหลั ก เกณฑ ก ระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบตั กิ ารควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561
5. รั บ ทราบรายงานผลการประเมิ น ความเสี่ ย ง
ดานปฏิบัติการและการควบคุมภายใน และแผนปรับปรุง
มาตรการบริหารความเสี่ยง รายงานสถานะความเสี่ยงดาน
การลงทุนในมิติตาง ๆ
6. รั บ ทราบรายงานสถานะความเสี่ ย งและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงตาง ๆ ตาม
ความเสี่ยงหลักของ กบข. 5 ประเภท ไดแก 1. ความเสี่ยง
ดานยุทธศาสตร 2. ความเสี่ยงดานการลงทุน 3. ความเสี่ยง
ดานชื่อเสียง 4. ความเสี่ยงดานปฏิบัติงาน 5. ความเสี่ยง
ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
7. รับทราบผลการศึกษาการจัดทํา Risk Factor
Model เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบของป จ จั ย ความเสี่ ย ง
ดานตาง ๆ ที่สําคัญ อันไดแก US 2-10Y yield, PMI,
Oil price, ADXY index และ VIX index ที่มีผลตอ
ผลตอบแทนกองทุนในสินทรัพยแตละประเภท เพื่อนํามา
เพิ่มประสิทธิภาพในการพยากรณและจัดสัดสวนการลงทุน
ตอไป
8. รับทราบการเตรียมความพรอมภายในองคกร
เรื่ อ งการแก ไ ขป ญ หาการทุ จ ริ ต เกี่ ย วกั บ การประเมิ น
การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหา
การทุ จ ริ ต โดยได จั ด การบรรยายเพื่ อ ให พ นั ก งานเกิ ด
ความรูความเขาใจเรื่องทุจริตและการบริหารความเสี่ยง
การทุจริตภายในสํานักงาน ในการเขารวมโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA)

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล
1. กําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกองทุนใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ซี งึ่ เปน
ที่ยอมรับ และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
2. พิจารณาผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกองทุน และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการปรับปรุงการกํากับดูแลกิจการตามความจําเปน
3. ปฏิบตั หิ นาทีอ่ นื่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย

รายชือ่ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
1. นายเสรี นนทสูติ

ประธานอนุกรรมการ

2. นายปกรณ นิลประพันธ

อนุกรรมการ

3. นางจันทรเพ็ญ อานามวัฒน

อนุกรรมการ

4. พลอากาศโท ตรีพล อองไพฑูรย

อนุกรรมการ

5. พันตํารวจเอก กัมพล ลีลาประภาภรณ

อนุกรรมการ

6. นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ

อนุกรรมการ

7. นายวิทัย รัตนากร

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
อนุกรรมการ

8. นายศุภวิท โชติวิท

ผูอํานวยการอาวุโส ฝายวิเคราะหการลงทุน
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการฝายธรรมาภิบาล
เลขานุการ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

อํานาจหนาที่

ผลการดําเนินงานป 2562

089

รายงานประจําป 2562

ผลการดําเนินงานป 2562

090

การประชุม

ป 2562 มีการประชุมรวม 3 ครั้ง อนุกรรมการ
เขารวมประชุมเฉลี่ยรอยละ 70.37

ผลงานสําคัญ

1. กํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย
การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ หลั ก จรรยาบรรณและระเบี ย บ
การทํ า ธุ ร กรรมหลั ก ทรั พ ย ข องพนั ก งานโดยเคร ง ครั ด
รวมทั้ ง ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การดํ า เนิ น งานอย า งโปร ง ใส
โดยสนับสนุนให กบข. เขารวมโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA) และติดตามความคืบหนาในการดําเนินงานเปนประจํา
2. กํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย
การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ หลั ก จรรยาบรรณและระเบี ย บ
การทําธุรกรรมหลักทรัพยโดยเครงครัด และกํากับดูแลให
กบข. ปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนสําหรับ
ผูลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code for
Institutional Investors: I Code) ของสํานักงาน ก.ล.ต.
3. เห็นชอบในหลักการทบทวนนโยบายตอตาน
ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ พ.ศ. 2556 ให ชั ด เจนและ
ครอบคลุมตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
(ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช.

4. เห็ น ชอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต าม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการประจําป 2562 สรุปไดวา
มีการดําเนินการครบถวนและไมปรากฏวามีการกระทํา
ฝาฝนหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎระเบียบของ
กบข. และเห็ น ชอบผลการพิ จ ารณาทบทวนนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการวายังมีความเหมาะสม
5. กํากับดูแลให กบข. มีการลงทุนอยางรับผิดชอบ
(Responsible Investment) เพือ่ สงเสริมใหบริษทั ที่ กบข.
ลงทุนเติบโตอยางยั่งยืนและสรางผลตอบแทนระยะยาว
ใหแกผูถือหุน โดยติดตามผลการดําเนินงานดานการลงทุน
อยางรับผิดชอบเปนประจํา ไดแก ผลการดําเนินงานกองทุน
ESG-Focused Portfolio การนํ า ป จ จั ย ESG มาใช
ประกอบการวิเคราะหและตัดสินใจลงทุน กําหนดใหปจจัย
ESG เปนหนึง่ ในปจจัยทีใ่ ชคดั เลือกผูจ ดั การกองทุนภายนอก
ความร ว มมื อ กั บ กลุ ม นั ก ลงทุ น สถาบั น ในการกํ า หนด
หลั ก เกณฑ ก ารพิ จ ารณา Negative List การเข า ร ว ม
ประชุมหารือเพื่อสงเสริมการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบ
(Engagement) กับบริษัทตาง ๆ ติดตามความคืบหนา
การกําหนดจุดยืนของ กบข. ตอบริษทั ทีม่ ปี ระเด็นดาน ESG
รวมทั้งไดเขารวมประชุมออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ผูถอื หุนของบริษัทที่ กบข. ลงทุนทุกบริษัทดวย

คณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาคาตอบแทน
อํานาจหนาที่

1. กําหนดหลักเกณฑการประเมินผลงานของเลขาธิการเพื่อเสนอคณะกรรมการ
2. พิจารณาประเมินผลงานของเลขาธิการและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ พรอมขอเสนอเรือ่ งคาตอบแทนของเลขาธิการ
3. พิจารณาวางแผนสืบทอดงานในตําแหนงเลขาธิการและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
4. พิจารณาโครงสรางคาตอบแทนและผลประโยชนอนื่ ๆ ตลอดจนคาตอบแทนและโบนัสประจําป และเสนอความเห็น
ตอคณะกรรมการ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

รายชือ่ คณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
1. หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล

ประธานอนุกรรมการ

2. นายลวรณ แสงสนิท

อนุกรรมการ

3. นายเสรี นนทสูติ

อนุกรรมการ

4. นายสุทธิ สุโกศล

อนุกรรมการ

5. พันตํารวจเอก กัมพล ลีลาประภาภรณ

อนุกรรมการ

6. นางจันทรเพ็ญ อานามวัฒน

อนุกรรมการ

7. นายวิทัย รัตนากร

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
อนุกรรมการ

8. นางอมรวรรณ เทศทอง

ผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการฝายเลขานุการองคกร
เลขานุการ

การประชุม

ป 2562 มีการประชุมรวม 3 ครั้ง อนุกรรมการเขารวมประชุมเฉลี่ยรอยละ 76.19

ผลงานสําคัญ

1. พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ ในเรื่องคาตอบแทน
สวัสดิการและสิทธิประโยชนของพนักงาน เชน การขึ้นเงินเดือนพนักงาน เปนตน
2. พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ เกีย่ วกับหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ
3. พิจารณาโครงสรางเงินเดือนใหมของสํานักงาน

คาตอบแทนอนุกรรมการ
กบข. จายคาตอบแทนใหอนุกรรมการ ตามหลักเกณฑและอัตราทีก่ าํ หนดในประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง หลักเกณฑ
และอัตราคาตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการ กบข. ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2547 ซึ่งประกาศดังกลาวคณะรัฐมนตรี
เปนผูใหความเห็นชอบ สาระสําคัญคือ กบข. จะจายคาตอบแทนเปนรายเดือนเฉพาะเดือนที่เขาประชุม หากเดือนใด
มีการประชุมแตไมเขารวมประชุมจะงดจาย
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ผลการดําเนินงานป 2562

091

คาตอบแทน (บาท/เดือน)
5,000
4,000

ป 2562 กบข. จายคาตอบแทนการเขารวมประชุมอนุกรรมการทุกคณะ จํานวน 0.89 ลานบาท

รายงานประจําป 2562

ผลการดําเนินงานป 2562

092

รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ กบข. ประกอบดวย
กรรมการ 5 ทาน และทีป่ รึกษา 1 ทาน โดยมีอาํ นาจหนาทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการ กบข. ในการสอบทาน
ใหรายงานทางการเงินมีความถูกตอง ครบถวน นาเชื่อถือ
และเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สอบทานความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด การความเสี่ ย ง
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกํากับ
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวของ รวมถึงการตรวจสอบขอรองเรียนและการแจง
เบาะแสเพื่อให กบข. มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในรอบป 2562 มีการประชุมรวม 7 ครัง้ ไดปฏิบตั งิ าน
ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ระบุไวในกฎบัตรและรายงาน
การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ ห ค ณะกรรมการ กบข. ทราบเป น
รายไตรมาส และรายงานทั น ที เ มื่ อ มี ข อ สั ง เกตที่ สํ า คั ญ
ซึ่งมีสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินประจําปสนิ้ สุดวันที่
31 ธัน วาคม 2562 และอนุ มั ติง บการเงิน รายไตรมาส
ของ กบข. และงบการเงินรวมของ กบข. และบริษัทยอย
โดยมี ค วามเห็ น สอดคล อ งกั บ ผู ส อบบั ญ ชี ว า งบการเงิ น
ไดจดั ทําขึน้ โดยถูกตองตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น และมี ก ารเป ด เผยข อ มู ล อย า ง
เพี ย งพอ ซึ่ ง ได เชิ ญ ผู ส อบบั ญ ชี แ ละฝ า ยจั ด การเข า ร ว ม
ประชุม รวมทั้งมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมี
ฝายจัดการ เพื่อปรึกษาหารืออยางอิสระในการปฏิบัติงาน
ของผูส อบบัญชี นอกจากนีค้ ณะอนุกรรมการตรวจสอบไดให
ขอแนะนําหลายประการ อาทิ แนะนําเรื่องการวัดมูลคา
เงินลงทุนของกองสมาชิกเพื่อลดความผันผวนของตลาด
โดย กบข. อาจพิจารณาวัดมูลคาเงินลงทุนดวยราคาทุน
ตัดจําหนาย ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรือ่ ง เครือ่ งมือ
ทางการเงิน กําหนดใหทําได ตางจากมาตรฐานฉบับเดิม
ที่กําหนดใหตองวัดคาเงินลงทุนดวยมูลคายุติธรรมเทานั้น
แนะนําวิธกี ารสือ่ สารกับสมาชิกใหมคี วามเขาใจขอมูลการลงทุน
และผลตอบแทนจากการลงทุน แนะนําใหเตรียมความพรอม
รองรับการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน กลุม เครือ่ งมือทางการเงิน เพือ่ ใหมนั่ ใจวา กบข.
จะสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ไดอยางครบถวนถูกตอง
ทันในวันที่ 1 มกราคม 2563 นอกจากนี้ ขอใหประสานงาน
กั บ ผู ส อบบั ญ ชี ช ว ยสื่ อ สารเรื่ อ งที่ สํ า คั ญ เช น ขอบเขต
แผนการตรวจสอบ ประเด็นสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ
หรือระบบการควบคุมภายใน เปนตน ใหคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบไดรบั ทราบเพือ่ ใหมกี ารกํากับดูแลอยางเหมาะสม
2. การพิจารณาความเหมาะสมของคาธรรมเนียม
การปฏิบัติงานสอบบัญชีประจําป 2563 โดยเสนอแนวทาง
ที่เหมาะสมในการปรับลดคาธรรมเนียมโดยรวมแตยังคง
ความถูกตองและความนาเชือ่ ถือของรายงานทางการเงิน และ
นําเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ กบข. เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ

3. สอบทานความมีประสิทธิผลและความเพียงพอ
ของการจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
โดยไดรับทราบประเด็นการตรวจสอบที่สําคัญและติดตาม
การดําเนินการแกไขอยางสมํ่าเสมอ และรับทราบรายงาน
ผลการทดสอบเจาะระบบงานสารสนเทศ อนุ มั ติ แ ผน
การตรวจสอบประจําปของฝายตรวจสอบภายในใหครอบคลุม
กระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสําคัญ รวมทั้งกํากับ
ดูแลใหมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณาผลการประเมิน
และการจั ด การความเสี่ ย ง และผลการประเมิ น ระบบ
การควบคุมภายในของฝายงานตาง ๆ ซึง่ รวมถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลั ก เกณฑ ก ระทรวงการคลั ง ว า ด ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และติดตามผลการปรับปรุง
แกไข โดยมีความเห็นวาการควบคุมภายในและการจัดการ
ความเสี่ ย งของ กบข. โดยรวมอยู ใ นเกณฑ ที่ เ หมาะสม
และไมพบประเด็นหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
4. สอบทานประสิทธิผลของระบบกํากับการปฏิบตั ิ
งานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ กบข. โดยมีความเห็นวา
กบข. มีการกํากับดูแลใหปฏิบตั เิ ปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วของ รวมถึงไดเสนอใหมกี ารปรับปรุงแกไขกฎระเบียบ
บางฉบับและศึกษากฎระเบียบใหม ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อให
การกํากับการปฏิบัติตามกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. จั ด ให มี ช อ งทางการรายงานและตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตามที่มีผูสงหนังสือรองเรียนและแจงเบาะแส
โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบพรอมทั้งขอเสนอแนะ
ใหคณะกรรมการ กบข. ทราบตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการของ กบข. ตลอดจนกํากับดูแลใหมกี ารปรับปรุงแกไข
6. ทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
กฎบัตรฝายตรวจสอบภายในใหครอบคลุมและสอดคลอง
กั บ หลั ก เกณฑ ก ระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงาน
ของรั ฐ พ.ศ. 2561 รวมถึ ง มี ก ารประเมิ น ตนเองของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบทัง้ ในภาพรวมและของรายบุคคล
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบตามแนวทางการกํากับดูแล
กิจการของกองทุน โดยมีผลการประเมินอยูในเกณฑดี

(นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข)
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง กบข.

การกํากับดูแลกับระบบการบริหารความเสี่ยงของ กบข.
คณะกรรมการ กบข.

คณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ
จัดการลงทุน

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

เลขาธิการ
ฝายตรวจสอบภายใน

คณะผูบริหารระดับสูง

ฝายสงเสริมการลงทุน
เพื่อความยั่งยืน

กลุมงาน
บริหารความเสี่ยง

ฝายงาน
เจาของความเสี่ยง

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบบริหารจัดการบูรณาการเชิงรุก
(Proactive Integrated Management) ที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร เพื่อนําพาองคกรใหสามารถบรรลุเปาหมาย
ทามกลางปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงผันผวนเชนทุกวันนี้ โดยคณะกรรมการไดอนุมัติใหนําหลัก iGRC ที่ดีมาใช
ซึ่งหมายถึงการเปนองคกรที่มีการบูรณาการดานการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) เขากับการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Risk Management) และการกํากับการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎเกณฑอยางถูกตอง
และเหมาะสม (Regulatory & Policy Compliance) โดยมีการประสานนโยบาย การทํางาน การวิเคราะหขอมูล
อยางเปนระบบสอดคลองกันทั้งสามดาน ดวยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อเสริมประสิทธิภาพการทํางาน โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกรยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ทั้งนี้ กบข. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององคกรที่จะสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคทาง
ยุทธศาสตร มีการกําหนด และทบทวนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และคาเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได (Risk Tolerance) สําหรับแตละตัวชี้วัดความเสี่ยงทุกป เพื่อจะติดตามและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ของความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญไดอยางทันทวงที และเกิดการตอบสนองตอความเสี่ยงนั้น ๆ อยางเหมาะสม โดยไดรายงาน
สถานะความเสี่ยงตอผูบริหาร คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ กบข. เปนประจําทุกเดือน

ผลการดําเนินงานป 2562

093

รายงานประจําป 2562

ผลการดําเนินงานป 2562

094

โครงสรางและวัฒนธรรมองคกร
กบข. ตระหนักถึงความสําคัญในการทําหนาที่ดูแล
รั ก ษาผลประโยชน ข องสมาชิ ก จึ ง กํ า หนดนโยบายให
การดําเนินงานของ กบข. เปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแล
กิจการที่ดี หลักจริยธรรม จรรยาบรรณ โดยมีกระบวนการ
บริหารจัดการความเสีย่ ง การกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านตาม
กฎระเบียบ และการควบคุมภายในเพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปดวยความซือ่ สัตย รอบคอบ ระมัดระวังและปราศจาก
ความขัดแยงทางผลประโยชน จึงไดกําหนดโครงสรางของ
การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลโดยมีคณะกรรมการ
กบข. ทําหนาที่กําหนดนโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน
และกํากับดูแลการดําเนินงาน ซึ่งไดมีการมอบหมายหนาที่
ใหคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ อาทิ คณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
อนุกรรมการจัดการลงทุน และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ซึ่ ง ประกอบไปด ว ยผู เชี่ ย วชาญ และผู มี ป ระสบการณ
เฉพาะทาง ทําหนาที่กํากับดูแล กลั่นกรอง ใหความเห็น
การดําเนินงานทีส่ าํ คัญในดานตาง ๆ ตอคณะกรรมการ กบข.
ซึง่ ถือเปนกลไกสนับสนุนการทํางานใหมปี ระสิทธิภาพ มัน่ ใจ
ไดวาครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ
ไวอยางครบถวน
นอกจากนี้ กบข. ยังปลูกฝงวัฒนธรรมใหผูบริหาร
และพนั ก งานในฐานะเจ า ของความเสี่ ย งมี ค วามเข า ใจ
และตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสีย่ ง การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบ
ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด เพื่อใหมีบทบาทของการบริหาร
ความเสี่ยงในกระบวนการทํางานของตนเอง (Risk Owner
as Risk Manager) ซึ่งจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพใน
การบริหารความเสีย่ ง เพราะฝายงานในฐานะเจาของความเสีย่ ง
เปนผูป ฏิบตั ิ มีความรอบรูใ นเนือ้ งานยอมสามารถรับรูป จ จัยเสีย่ ง
และสาเหตุตา ง ๆ ทีอ่ าจทําใหงานไมบรรลุวตั ถุประสงค จึงเปน
ผูที่สามารถปองกันและบริหารจัดการความเสี่ยงไดดีที่สุด
โดยหลักการที่ กบข. นํามาใชเพือ่ ใหเกิดความมัน่ ใจวาจะบรรลุ
วัตถุประสงคทกี่ าํ หนดไวภายใตการบริการจัดการความเสีย่ ง
ในทุกระดับอยางเหมาะสม ไดแก การจัดใหมกี ารกํากับดูแล
ตามแนวปฏิบัติสากล Three Lines of Defense ดังนี้
(1) ระดับหนวยธุรกิจ (First Line of Defense)
การกําหนดใหมกี ารแบงแยกหนาทีร่ ะหวางผูป ฏิบตั งิ านและ
การควบคุมงาน การนําระบบงานมาใชเพื่อเกิดการปฏิบัติ
งานทีถ่ กู ตอง และการจัดใหมกี ารรายงานขอมูลทางการเงิน
การปฏิบัติงานที่สําคัญใหผูบริหารรับทราบอยูตลอดเวลา

(2) การกํากับดูแลการปฏิบัติงานโดยหนวยงานทาง
ดานกํากับ (Second Line of Defense) เปนผูกําหนด
กรอบนโยบายการควบคุมภายในทีด่ ใี หเปนไปตามมาตรฐาน
และขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ
(3) หนวยงานตรวจสอบภายใน (Third Line of
Defense) เปนหนวยงานอิสระทีร่ ายงานตรงตอคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ ทําหนาที่ตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอ
ของกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมของหนวยงานธุรกิจ รวมถึงหนวยงานกํากับ
ดูแลดวย
ในการนี้ กบข. ในฐานะหนึง่ ในนักลงทุนสถาบันหลัก
ของประเทศ ไดตระหนักถึงภาระหนาทีท่ จี่ ะตองลงทุนอยาง
รับผิดชอบเพื่อประโยชนระยะยาวของสมาชิก พรอมไป
กับการยกระดับการลงทุนของประเทศใหเปนที่นาเชื่อถือ
ในตลาดเงินตลาดทุนของโลก กบข. จึงใหความสําคัญกับ
การลงทุนโดยพิจารณาปจจัยดานสิ่งแวดลอม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (ESG) ที่จะชวยสรางผลตอบแทนการลงทุน
ที่สมํ่าเสมอ และลดความเสี่ยงใหแกสมาชิกในระยะยาว
และสงเสริมใหเกิดพัฒนาการที่ยั่งยืนของตลาดทุนอีกดวย
โดย กบข. ไดสื่อสารและดําเนินการดานการลงทุนเพื่อ
สิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Investment)
อยางจริงจังจนไดรบั ยอมรับจากภาครัฐและภาคเอกชน และ
กลุมอุตสาหกรรมการลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในป 2562 กบข. ในฐานะผูผลักดันดาน ESG ได
รวมกับนักลงทุนสถาบันรวม 32 ราย ประกาศเจตนารมณ
รวมลงนามแนวปฏิบตั ิ “การระงับลงทุน” (Negative List
Guideline) ในบริษัทจดทะเบียนที่มีประเด็นปญหา ESG
ซึ่งการรวมตัวในครั้งนี้ นับเปนครั้งแรกที่เกิดความรวมมือ
อย า งเป น รู ป ธรรมของกลุ  ม นั ก ลงทุ น สถาบั น ชั้ น นํ า ของ
ประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อยกระดับการลงทุนของประเทศไทย
สูการลงทุนอยางรับผิดชอบ (Responsible Investment)
ตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ กบข. ยังไดบรรลุขอตกลง
รวมกับธนาคารโลก ในการจัดทําโครงการความรวมมือ
ทางเทคนิคดานการบริหารเงินทุนเพือ่ ความยัง่ ยืน (Technical
Co-Operation on Sustainable Investment between
Government Pension Fund and World Bank)
โดยโครงการนี้ ถื อ เป น ความร ว มมื อ แรกที่ ธ นาคารโลก
ให ค วามร ว มมื อ กั บ กองทุ น บํ า นาญในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต โดยมีเปาหมายรวมกันที่จะให กบข.
เปนตนแบบของกองทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ที่มีการบริหารจัดการเงินลงทุน โดยใชปจจัยดาน ESG
อยางเต็มรูปแบบ

ความเสี่ยงของ กบข.

ความเสีย่ งหลัก 5 ประเภท

1.

ความเสี่ยง
ดานยุทธศาสตร

1

ความเสีย่ ง
ดานยุทธศาสตร
(Strategic Risk)

2.

ความเสี่ยง
ดานการลงทุน

3.

ความเสี่ยง
ดานชื่อเสียงและ
ภาพลักษณองคกร

4.

ความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการ

5.

ความเสี่ยง
ดานการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

กบข. มีการประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประกอบกับ
การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity)
และอุปสรรค (Threat) หรือที่เรียกวา SWOT Analysis เพื่อทําความเขาใจ
สถานการณที่เปนอยู โดยนําจุดแข็งมาใชประโยชนรวมกับโอกาส พรอม ๆ กับ
ลดจุดออนและปองกันไมใหอุปสรรคตาง ๆ มีผลตอการทํางานของ กบข. และ
จากการมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงดานยุทธศาสตรองคกรอยางเปนระบบ
ทําให กบข. สามารถนําผลวิเคราะหเหลานัน้ มาพัฒนาเปนแผนยุทธศาสตรองคกร
และกลยุทธการทํางานในแตละป โดยที่ กบข. ยังไดจดั ทําแผนทีค่ วามสัมพันธของ
ความเสี่ยง (Risk Correlation Map) และนํามาทบทวนรวมดวยเพื่อสอบทาน
แผนบริหารความเสี่ยงดานยุทธศาสตรวามีความครบถวนและตอบสนองตอ
การบรรลุวตั ถุประสงคการจัดตัง้ กบข. ไดดว ย พรอมไดจดั ทําตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงาน
ระดับองคกรและถายทอดใหแกผบู ริหารและพนักงาน เพือ่ ใหเกิดความประสานงาน
ในการผลักดันเปาหมายขององคกรตามลําดับ
ในป 2562 นี้ กบข. ยังคงมุงเนนหลักการสมาชิกคือศูนยกลาง : Member
Centric อยางตอเนื่องจากปที่ผานมา ทั้งในดานการลงทุนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารเงินลงทุนผานการทบทวนแผนการจัดสรรการลงทุนระยะยาวที่มี
เปาหมายลดความเสี่ยงและสรางผลตอบแทนอยางสมํ่าเสมอ ในดานสมาชิก
ยกระดับการใหบริการแกสมาชิกดวยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ทันสมัย รวดเร็ว
ผาน GPF Community ที่ประกอบดวย My GPF Application, Line@
และ Facebook เพื่อใหสมาชิกเขาถึงขอมูลและตอบสนองความตองการของ
สมาชิกไดดียิ่งขึ้น

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

กบข. ไดจัดทําแมบทการบริหารความเสี่ยงของ กบข. ขึ้นเพื่อเปนหลักในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
โดยพิจารณาความเสี่ยงหลัก 5 ประเภท ไดแก
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2

ความเสีย่ ง
ดานการลงทุน
(Investment
Risk)

ความเสี่ยงจากสภาพตลาด (Market Risk)
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนที่มีแนวโนมชะลอตัว กบข. จึงเนน
ใหความสําคัญกับการสรางความสมดุลของการบริหารเงินลงทุนเพื่อผลตอบแทน
ระยะยาวกับผลตอบแทนระยะสั้น และลดความเสี่ยงที่จะมีผลตอบแทนติดลบ
ในปใดปหนึง่ จึงมีแผนงานเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารเงินลงทุนผานการทบทวนแผน
จัดสรรการลงทุนระยะกลาง (Medium-Term Asset Allocation: MTAA) นอกจากนัน้
ดวยสถานการณปจจุบันที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูงขึ้น กบข. จึงมีแผนงาน
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารอั ต ราแลกเปลี่ ย น (Foreign Exchange
Management) ด ว ยการทบทวนนโยบาย เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
อัตราแลกเปลี่ยนอีกดวย
ความเสี่ยงจากเครดิต (Credit Risk)
กบข. ไดกําหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงดานเครดิตในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับความเสี่ยงของผูออกตราสาร และความเสี่ยงของตราสารเฉพาะรายการ อีกทั้ง
มี ก ารกํ า หนดกรอบความเสี่ ย งด า นเครดิ ต ในระดั บ กองทุ น และมี ก ารประเมิ น
ความนาเชือ่ ถือของคูค า หรือผูอ อกตราสารที่ กบข. ลงทุน และคูค า ที่ กบข. ทําธุรกรรม
การลงทุน และมีการทบทวนคูมือการลงทุนดานเครดิตเพื่อใหเหมาะสมเปนปจจุบัน
โดยมีเปาหมายเพื่อลดความเสี่ยงดานเครดิตที่เกิดจากการที่คูคาหรือผูออกตราสาร
ไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ความเสี่ยงจากสภาพคลอง (Liquidity Risk)
กบข. ไดจัดใหมีระบบซึ่งสามารถวัดความเสี่ยงดานสภาพคลองและสามารถ
ประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงที่สอดคลองกับปริมาณและความซับซอนของ
ธุรกรรม รวมถึงมีการประเมินความเสีย่ งดานสภาพคลองในการจายคืนเงินแกสมาชิก
ที่พนสมาชิกภาพ โดยเฉพาะชวงที่สมาชิกถึงกําหนดเกษียณในเดือนกันยายนของ
ทุกปนนั้ จะมีการจัดทําประมาณการกระแสเงินรับ-จายและวางแผนจัดเตรียมเงินสด
อยางเหมาะสม เพือ่ ใหมนั่ ใจวาสมาชิกจะไดรบั เงินคืนตามกําหนดเวลาและไมกระทบ
ตอการลงทุนของสมาชิกที่ยังคงอยูในกองทุน
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ความเสีย่ งดานชือ่ เสียง
และภาพลักษณองคกร
(Reputation
Risk)

กบข. ใหความสําคัญกับความเสีย่ งเรือ่ งชือ่ เสียงและภาพลักษณขององคกร แมวา
จะมีการบริหารความเสี่ยงตาง ๆ ภายในองคกรอยางรอบคอบแลว องคกรก็ยังตอง
ระมัดระวังดานการติดตามและรักษาชือ่ เสียงตลอดจนภาพลักษณขององคกรในมุมมอง
ของผูม สี ว นไดสว นเสีย (Stakeholder) และบุคคลภายนอก ซึง่ กบข. ใหความสําคัญกับ
การติดตามขอมูลขาวสารขอรองเรียนของสมาชิก และกระแสบนโลก Social Media
ซึ่งเปนชองทางการสื่อสารที่สอดคลองกับพฤติกรรมการรับขอมูลขาวสารในปจจุบัน
ที่สมาชิกสามารถเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา โดยใชระบบในการติดตามขอมูลขาวสาร
ทีม่ กี ารกลาวถึงการทํางานของ กบข. เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาขอเท็จจริง และ
ขอสรุปรวมกับหนวยงาน ผูบ ริหารระดับสูงกอนสือ่ สารไปยังสมาชิก และ Stakeholder
ที่เกี่ยวของใหรับทราบขอเท็จจริงในการทํางานของ กบข. ไดอยางถูกตอง

ในการบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิ บั ติ ก าร กบข. ได กํ า หนดให มี
การประเมินความเสีย่ งและการควบคุม
ภายในทั้ ง องค ก รเป น ประจํ า ทุ ก ป
โดยติดตามประสิทธิผลของการจัดการ
ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน
รวมถึงขอมูลของตัวชี้วัดความเสี่ยง
ของปทผี่ า นมาเพือ่ นํามาประกอบการ
ประเมินความเสี่ยงใหม กบข. จัดใหมี
การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส
ผลกระทบ) จากกิจกรรมควบคุมทีม่ อี ยู
และจะกําหนดแผนปรับปรุงหากพบวา
กิจกรรมการควบคุมทีม่ อี ยูไ มเพียงพอ
หรือไมมปี ระสิทธิผล โดยจะมีการติดตาม
ความคื บ หน า ของแผนปรั บ ปรุ ง
ทุ ก ไตรมาส ครอบคลุ ม ความเสี่ ย ง
ประเภททุจริต (Fraud) ที่อาจเกิดขึ้น
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ความเสีย่ งดานการ
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
(Compliance
Risk)

กบข. มีการกํากับดูแลดานการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ทัง้ ดานการลงทุนและดาน
ปฏิบตั กิ าร โดยมีการพัฒนาระบบงานกํากับการลงทุนเพือ่ ใชในการกํากับการปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบดานการลงทุน (Investment Compliance) เพือ่ ใหมนั่ ใจวาการลงทุนของ
กบข. เปนไปตามหลักเกณฑ ระเบียบ และนโยบายการลงทุนที่กําหนดไว นอกจากนี้
กบข. มีการจัดทําแนวปฏิบัติดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance Program)
เพื่อใหทุกสวนงานมีแนวทางการกํากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เปนมาตรฐาน
เดียวกันทั้งองคกร และมีการติดตามทบทวนกฎเกณฑและกระบวนการปฏิบัติงานให
เปนปจจุบันอยูเสมอ มีการรายงานตัวชี้วัดความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามระเบียบและ
กฎเกณฑเปนประจําทุกเดือน รวมถึงการติดตามกํากับดูแล และจัดทํารายงานเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
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ความเสีย่ ง
ดานปฏิบตั กิ าร
(Operation
Risk)

(IT Risk) และภัยคุกคามทางไซเบอร
(Cybersecurity Risk) จึงมีนโยบาย
และแนวปฏิบตั ใิ นการกํากับดูแล และ
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งด า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Risk
Management) การรักษาความมัน่ คง
ปลอดภั ย ของข อ มู ล และระบบ
สารสนเทศ (IT Security) การเตรียม
ความพรอมในการรับมือและบริหาร
ความเสี่ ย งภั ย คุ ก คามทางไซเบอร
(Cybersecurity Management)
ตลอดจนการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให มี
ความมั่นคงปลอดภัยที่ไดมาตรฐาน
ระดั บสากล เพื่อกาวเขาสูการเปน
องคกรดิจทิ ลั (Digital Organization)
เพือ่ ใหทนั กับวิวฒ
ั นาการของความเสีย่ ง
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกําหนดให
มีแผนการบริหารเหตุการณที่อาจสง
ผลกระทบต อ ความมั่ น คงปลอดภั ย
ของระบบสารสนเทศ (IT Security
Incident Management) และกรณี
ทีถ่ กู โจมตีทางไซเบอร (Cyber Attack)
เพื่อใหกองทุนสามารถดําเนินธุรกิจ
และใหบริการสมาชิกไดอยางตอเนื่อง
โดยมีความมัน่ คงปลอดภัยทีน่ า เชือ่ ถือ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
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ตามลักษณะงาน ดังนัน้ จึงใหความสําคัญ
กับการปองกันการทุจริต โดยในปนี้
เปนปแรกที่ กบข. ไดเขารวมโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA) ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ป อ งกั น
ไมใหเกิดความเสี่ยงดานการทุจริตใน
ทุกกระบวนการทํางานของสํานักงาน
รวมถึ ง เป น แนวร ว มส ง เสริ ม กลไก
การขั บ เคลื่ อ นการป อ งกั น และการ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต เพื่ อ ให เ กิ ด
ความยัง่ ยืนตอทัง้ องคกรและตลาดทุน
สอดคลองกับแนวทางตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบตั กิ ารควบคุมภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
ซึ่ง กบข. ไดรับคะแนนการประเมิน
อยูในระดับ A โดยไดคะแนนสูงถึง
94.38 คะแนน
นอกจากนีก้ ารบริหารความเสีย่ ง
ดานปฏิบัติการอีกสวนหนึ่งที่ กบข.
ใหความสําคัญคือ การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่ ง กบข. ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ
และผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ของ
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายงานการกํากับดูแลกิจการประจําป 2562
คณะกรรมการ กบข. ตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจทีไ่ ดรบั มอบหมายใหดแู ลเงินออมและรักษา
ผลประโยชนของสมาชิก (Fiduciary Duty) จึงกําหนดนโยบายให กบข. มีการบริหารงานตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ และการควบคุมภายในที่เครงครัดเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวย
ความซื่อ สั ต ย รอบคอบ ระมั ด ระวั ง และปราศจากความขั ด แย ง ทางผลประโยชน ในขณะเดีย วกั น
คณะกรรมการยังมุงหวังให กบข. เปนองคกรที่ดีของประเทศ จึงผลักดันให กบข. แสดงบทบาทนักลงทุน
สถาบันที่มีความรับผิดชอบโดยสนับสนุนให กบข. ลงทุนในธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน
สิง่ แวดลอมและยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาลเพือ่ ใหไดผลตอบแทนการลงทุนทีม่ นั่ คง และยังเปนการยกระดับ
การลงทุนของประเทศใหเปนที่นาเชื่อถือในตลาดเงินตลาดทุนของโลก

คณะกรรมการกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ กบข. มีความเปนอิสระจากฝาย
จัดการ และมีองคประกอบเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
คือ ประกอบดวยกรรมการโดยตําแหนงและกรรมการ
ผู  แ ทนสมาชิ ก ที่ พ ร อ มปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ล
การบริหารกองทุน เพื่อสิทธิประโยชนของสมาชิกอยางเต็ม
ความสามารถ รวมทั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูมี
ความรูความเขาใจดานการลงทุน ชวยเสริมประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของคณะกรรมการ นอกจากนีค้ ณะกรรมการ
ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมจากคณะอนุกรรมการ
จั ด การลงทุ น และคณะอนุ ก รรมการสมาชิ ก สั ม พั น ธ
ที่พระราชบัญญัติ กบข. กําหนดไว ไดแก คณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ
กฎหมาย คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะ
อนุ ก รรมการประเมิ น ผลงานและพิ จ ารณาค า ตอบแทน
เพื่ อ ให ช  ว ยกลั่ น กรองงานที่ มี ค วามสํ า คั ญ และต อ งการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดยคณะกรรมการไดกําหนด
กฎบัตรของคณะอนุกรรมการแตละคณะเพือ่ ใหทราบบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบและกระบวนการทํางานของแตละ
คณะอยางชัดเจน พรอมทัง้ กําหนดใหรายงานผลการปฏิบตั ิ
หนาที่ตอคณะกรรมการเปนประจําอยางนอยปละครั้ง

ในป 2562 มี ผ ลการดํ า เนิ น งานสํ า คั ญ ในด า น
การกํากับดูแลกิจการของกองทุน สรุปไดดังนี้
1. อนุ มั ติ ง บประมาณและแผนยุ ท ธศาสตร
ประจําป 2563 ซึง่ ครอบคลุมการดําเนินงานดานการลงทุน
ด า นสมาชิ ก และด า นการบริ ห ารองค ก ร พร อ มกั น นั้ น
ไดกาํ หนดตัวชีว้ ดั องคกรเพือ่ ใชในการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน
2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานบริหาร
เงินลงทุนใหเปนไปตามแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว
และเปาหมายสัดสวนการลงทุน และไดมีการทบทวนแผน
จัดสรรการลงทุนระยะยาว โดยใชหลักสมาชิกคือศูนยกลาง
พรอมกับทบทวนแมบทการบริหารความเสี่ยงและตัวชี้วัด
ความเสีย่ งองคกร เพือ่ ให กบข. สามารถตอบสนองกับสถานการณ
การลงทุนตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม โดยมีการติดตามสถานะ
ความเสี่ ย งของกองทุ น เป น ประจํ า ทุ ก เดื อ น นอกจากนี้
คณะกรรมการยังไดกํากับดูแลใหการจั ดการลงทุนของ
กบข. เปนไปตามกรอบนโยบายการลงทุนและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของ

นอกจากนี้ กบข. ยังไดดําเนินการยกระดับ ESG
ในอุตสาหกรรมการลงทุน โดย กบข. ไดรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และนักลงทุน
สถาบัน 32 แหง กําหนดแนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน”
(Negative List Guideline) ของกลุมนักลงทุนสถาบัน
รวมถึ ง สนั บ สนุ น ให นั ก ลงทุ น สถาบั น และบริ ษั ท นํ า หลั ก
การดําเนินธุรกิจทีม่ คี วามรับผิดชอบไปใช เชน จัดงานสัมมนา
ASEAN Institutional Investor Forum รวมลงนาม
ปฏิญญาขับเคลือ่ นโครงการเสริมสรางตลาดทุนธรรมาภิบาล
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ จั ด งานสั ม มนา GPF-Bloomberg
Sustainable Investing Forum และรวมเปนผูกอตั้ง
เครือขายเพื่อความยั่งยืนแหงประเทศไทย เปนตน
4. เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและกํากับดูแล
ให กบข. มีการดําเนินงานที่โปรงใส โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนให กบข. เขารวมประเมินโครงการคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ในป 2562 โดยไดรบั ผลการประเมินอยูใ นระดับ A (ไดคะแนน
94.38 คะแนน) นอกจากนี้ กบข. ยังไดประกาศเจตจํานง
สุจริตรวมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อแสดง
จุดยืนของ กบข. ที่มุงมั่นบริหารกิจการดวยความโปรงใส
ภายใตหลักธรรมาภิบาล
5. กํ า กั บ ดู แ ลการบริ ห ารกิ จ การของกองทุ น
ใหมีความชัดเจนและเหมาะสม โดยมีการอนุมัติการปรับ
โครงสรางองคกรใหเหมาะสมและมีการแบงแยกหนาที่
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน กําหนดให
มีการสรางผูสืบทอดตําแหนงผูบริหารเพื่อความตอเนื่อง
ในการดําเนินธุรกิจ (Succession Planning) และติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนงาน การดําเนินงานดานการลงทุน
การบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงอยาง
สมํ่าเสมอ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

3. กํากับดูแลให กบข. จัดการลงทุนอยางรับผิดชอบ
โดยใหความสําคัญกับปจจัยสิ่งแวดลอม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance:
ESG) ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลการลงทุ น (Investment
Governance Code: I Code) และหลักปฏิบัติการลงทุน
ที่มีความรับผิดชอบของสหประชาชาติ (Principles for
Responsible Investment: PRI) อีกทัง้ กบข. ไดมกี ารจัดตัง้
กองทุน ESG-Focused Portfolio ที่ลงทุนในหลักทรัพย
ที่มีผลการดําเนินงานดาน ESG ที่ดี โดยมีดัชนีความยั่งยืน
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SETTHSI) เปน
ตัวเทียบวัด โดย กบข. เชือ่ วาการจัดการลงทุนอยางรับผิดชอบ
จะช ว ยลดความเสี่ ย งจากการลงทุ น และทํ า ให บ รรลุ
ภารกิจหลักในการบริหารจัดการเงินออมเพื่อการเกษียณ
อายุราชการของสมาชิกใหเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน
ในป 2562 กบข. ได มี ก ารบู ร ณาการป จ จั ย ด า น ESG
(ESG Integration) เขามาใชในกระบวนการลงทุน ไดแก
(1) การใชปจจัย ESG ในการวิเคราะหและตัดสินใจลงทุน
(2) การพัฒนา ESG Scoring เพื่อประกอบการวิเคราะห
และประเมินมูลคาตราสารทุนและตราสารหนี้ภาคเอกชน
ภายในประเทศที่ กบข. บริหารการลงทุน และ (3) การจัดตัง้
ESG-Focused Portfolio โดยเพิม่ ขนาดเงินลงทุนในกองทุน
ESG-Focused Portfolio และลงทุนในสินทรัพยที่สงเสริม
ความยัง่ ยืน เชน ตราสารหนีเ้ พือ่ สิง่ แวดลอม (Green Bond)
ตราสารหนี้ เ พื่ อ ความยั่ ง ยื น (Sustainability Bond)
และ Global ESG Equity Portfolio
สําหรับการคัดเลือกผูจ ดั การกองทุนไดมกี ารทบทวน
หลั ก เกณฑ โ ดยกํ า หนดให ESG เป น หนึ่ ง ในป จ จั ย ที่ ใช
คัดเลือกผูจัดการกองทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ
และได เข า หารื อ (Engagement) กั บ ผู  จั ด การกองทุ น
ภายนอกที่ กบข. วาจางเพื่อสนับสนุนใหผูจัดการกองทุน
ใชปจจัย ESG ในการบริหารเงินลงทุน และเขาหารือกับ
บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ มี ป ระเด็ น ด า น ESG เพื่ อ ให บ ริ ษั ท
ดําเนินไปในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสมตอไป
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6. จัดการเรือ่ งความขัดแยงทางผลประโยชนอยาง
รอบคอบ โดยกํากับดูแลการบริหารกิจการของกองทุน
ใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ ไดแก ระเบียบคณะ
กรรมการ กบข. วาดวยการทําธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย
ของผูปฏิบัติงานในกองทุนและบุคคลในครอบครัวเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกํากับดูแลใหดยี งิ่ ขึน้ และระเบียบคณะ
กรรมการ กบข. วาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานไปปฏิบตั ิ
งานในหนวยงานภายนอกเพื่อกําหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
และครอบคลุมถึงการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน
โดยในป 2562 ไมพบการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ในเรือ่ งของจรรยาบรรณและไมพบการกระทําทีม่ คี วามขัดแยง
ทางผลประโยชน
7. ประเมินผลการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ โดยมีการประเมินแบบรายคณะ
รายบุคคล และประเมินผูทําหนาที่ประธานในการประชุม
เพือ่ นําผลการประเมินมาประกอบการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทํางานและกําหนดแนวทางพัฒนาความรูความชํานาญ
ของคณะกรรมการโดยผลประเมินการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกคณะในป 2562
อยูในเกณฑดี ไมปรากฏวามีความขัดแยงทางผลประโยชน
หรือการฝาฝนหลักจริยธรรม จรรยาบรรณแตอยางใด
8. ยึดมัน่ ในหลักการบริหารงานดวยความโปรงใส
คณะกรรมการกําหนดให กบข. เปดเผยขอมูลสําคัญเกีย่ วกับ
การดําเนินงานของกองทุนแกสมาชิกอยางถูกตอง ครบถวน
ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด โดยไดจดั ทํารายงานขอมูลสําคัญ
เกีย่ วกับผลการดําเนินงานของกองทุนทางเว็บไซตของ กบข.
(www.gpf.or.th) เพือ่ ใหสมาชิกสามารถเขาดูไดตลอดเวลา
ไดแก งบการเงินรายไตรมาส สัดสวนการลงทุนในหลักทรัพย
แตละประเภท ผลตอบแทนจากการลงทุน ผลการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนของบริษัทที่ กบข. ลงทุน
และนโยบาย แนวทางตาง ๆ ตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
ของผู  ล งทุ น สถาบั น ตลอดจนข อ มู ล เกี่ ย วกั บ กรรมการ
และอนุกรรมการ เชน ประวัติการศึกษา ประสบการณ
การดํารงตําแหนงกรรมการในหนวยงานอื่น จํานวนครั้ง
ของการเขารวมประชุมและคาตอบแทนของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ

นอกจากนั้น กบข. ไดจัดการประชุมใหญผูแทน
สมาชิกประจําปตามกรอบที่กฎหมายกําหนด เพื่อรายงาน
ผลการดําเนินงานของ กบข. ในรอบปทผี่ า นมา ขอมูลสําคัญ
ที่เปดเผยในที่ประชุมใหญผูแทนสมาชิกประจําป ไดแก
งบการเงินพรอมรายงานของผูส อบบัญชี และรายงานของคณะ
อนุกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ในวันประชุม ประธานกรรมการ
ประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน ประธานอนุกรรมการ
สมาชิกสัมพันธ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบ พรอม
ดวยกรรมการไดเขารวมประชุมเพื่อรายงานผลการดําเนิน
งานและตอบขอซักถามของที่ประชุม

การปฏิบัติตอสมาชิก กบข.
อยางเทาเทียมกัน
กบข. คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของสมาชิกทุกราย
โดยใหไ ด รับ สิท ธิ พื้น ฐานและสิท ธิใ นการรั บ บริ ก ารหรื อ
สิทธิประโยชนเพิ่มเติมอื่นที่ กบข. จัดใหอยางเทาเทียมกัน
ในป 2562 กบข. ไดพฒ
ั นาชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ใหมีความหลากหลาย ทั้งเว็บไซตของ กบข. และสื่อสังคม
ออนไลน (Social Media) โดยไดยกระดับการใหบริการ
สมาชิกใหใชงา ยและเปนดิจทิ ลั เต็มรูปแบบผานชองทาง GPF
Community ไดแก Facebook, Line@ และ My GPF
Mobile Application รวมทัง้ พัฒนาเครือ่ งมือวางแผนการเงิน
เพื่อการเกษียณ (Personalized Pension Dashboard)
เพื่อใหสมาชิกสามารถประมาณความพอเพียงของเงินออม
ณ วันเกษียณ โดยสมาชิกสามารถใชบริการผาน My GPF
Website และ My GPF Mobile Application
ด า นการจั ด สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ให ส มาชิ ก ทุ ก คนเลื อ ก
ใชไดตามความตองการ เชน โครงการ กบข. ฝกอบรม
อาชีพออนไลน โครงการคลินิกแกหนี้เพื่อสมาชิก กบข.
โครงการตลาดนัด กบข. รวมทั้งสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก
ซึ่งมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย เชน ผลิตภัณฑทางการเงิน
และผลิตภัณฑประกัน เปนตน

การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
กบข. ดูแลผูม สี ว นไดเสียทุกราย ไมวา จะเปนสมาชิก
พนักงาน คูคา ฯลฯ ใหไดรับการปฏิบัติตามสิทธิที่มีอยู
ตามกฎหมายและข อ ตกลงตามสั ญ ญาอย า งเคร ง ครั ด
ในป 2562 กบข. มีการดําเนินงานอยางรับผิดชอบตอสังคม
โดยไดปรับปรุงสภาพแวดลอมของสํานักงานใหเหมาะกับ
การปฏิบตั งิ าน และในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขารวมงาน
และพัฒนาศักยภาพพนักงาน กบข. จะยึดหลักความเสมอภาค
และไมเลือกปฏิบัติโดยจะไมนําประเด็นที่ไมเกี่ยวของกับ
การทํางาน เชน ความแตกตางดานเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ
ศาสนา ความพิการ หรือสถานะทางสังคม มาเปนปจจัย
ในการพิจารณา อีกทั้งรณรงคใหบริษัทที่ กบข. ลงทุนและ
คูคาของ กบข. รวมตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
นอกจากนี้ กบข. ไดจดั ใหมชี อ งทางทีผ่ มู สี ว นไดเสีย
สามารถรองเรียนหรือแจงเบาะแสเกีย่ วกับการกระทําทีเ่ ขาขาย
ผิดกฎหมาย การทุจริต การทําผิดจรรยาบรรณ รายงาน
ทางการเงินที่มีขอมูลอันเปนเท็จ หรือระบบควบคุมภายใน
ทีไ่ มรดั กุมเพียงพอ โดยคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการตรวจสอบขอเท็จจริงไวอยางรัดกุม ทั้งยังมีมาตรการ
ในการรักษาความลับเกี่ยวกับผูแจงเบาะแสและเรื่องที่แจง
เบาะแส และมอบหมายใหประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
เปนผูรับเรื่อง ตลอดจนดําเนินการตรวจสอบและรายงาน
ผลใหคณะกรรมการทราบ

คณะกรรมการ กบข. ใหความสําคัญกับการลงทุนอยาง
รับผิดชอบโดยนําปจจัยสิง่ แวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environmental, Social and Governance: ESG)
มาบูรณาการในการดําเนินงานของ กบข. และสงเสริม
การดําเนินกิจการทีใ่ หความสําคัญกับปจจัย ESG ซึง่ กบข.
เชือ่ วาจะชวยสรางผลตอบแทนทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืนใหกบั สมาชิก
อีกทัง้ ยังเปนการพัฒนาธรรมาภิบาลในตลาดทุนไทย ซึง่ ตัง้ แต
ป 2560 คณะกรรมการไดอนุมัติให กบข. ประกาศรับ
การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนของผูล งทุนสถาบัน
(Investment Governance Code for Institutional
Investors: I Code) ที่ออกโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เนือ่ งจากสอดคลองกับ
หลักการลงทุนอยางรับผิดชอบที่ กบข. ยึดถือ และในป 2562
กบข. สามารถปฏิบตั ติ ามหลักปฏิบตั ิ I Code ทัง้ 7 ขอไดอยาง
ครบถวน สรุปได ดังนี้
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การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
การลงทุน (Investment
Governance Code)

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

นอกจากนี้ กบข. ยังจัดใหมีชองทางรองเรียน เชน
ผานเว็บไซตของ กบข. หรือศูนยบริการขอมูลสมาชิก โดยมี
การติดตามและสรุปผลการรับเรื่องรองเรียนเปนประจํา
ทุกเดือน ซึง่ ในป 2562 ไมมเี รือ่ งรองเรียนใด ๆ โดยมีสมาชิก
ติดตอสอบถามขอมูลจํานวน 94 เรื่อง
สําหรับการประชุมใหญผแู ทนสมาชิกประจําป กบข.
ไดจดั สงเอกสารการประชุมใหมเี วลาศึกษาเปนการลวงหนา
พรอมทัง้ เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน
ของ กบข. อยางเต็มที่ โดยประธานกรรมการ พรอมดวย
ประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน ประธานอนุกรรมการ
สมาชิ ก สั ม พั น ธ ประธานอนุ ก รรมการตรวจสอบ และ
กรรมการไดเขารวมประชุมเพื่อตอบขอซักถามดวย

รายงานประจําป 2562
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กําหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน

กบข. ในฐานะกองทุ น เงิ น ออมระยะยาวเพื่ อ
การเกษียณอายุ มีภารกิจหลักในการบริหารเงินออมของสมาชิก
ดวยความรอบคอบ มีการจัดการทีโ่ ปรงใส สอดคลองกับหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อสรางความมั่นใจใหกับสมาชิกวาเงินออม
เพื่อการเกษียณอายุของสมาชิกไดรับการดูแลและจัดการ
ใหเติบโตอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
กบข. จึงไดกําหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนขึ้น โดย
ไดระบุถึงหลักการลงทุนที่มุงเปาหมายการลงทุนระยะยาว
ที่ใหความสําคัญกับการรักษาสมดุลระหวางความปลอดภัย
ของเงินตน และการเติบโตของผลตอบแทนภายใตระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได กําหนดใหบริหารการลงทุนดวย
ความรอบคอบ ระมัดระวัง และซือ่ สัตยสจุ ริต กําหนดโครงสราง
การบริหารและกระบวนการปฏิบัติงานที่มีการแบงแยก
อํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ มีการจัดการความขัดแยง
ทางผลประโยชน กลไกในการกํากับดูแลใหการปฏิบัติงาน
ของกองทุนเปนไปตามกรอบของกฎ ระเบียบและนโยบาย
ที่เกี่ยวของ
ในการบริหารเงินลงทุน กบข. ตัดสินใจและติดตาม
การลงทุนอยางใกลชิดทันเหตุการณ และหากพบประเด็น
ที่อาจสงผลกระทบตอมูลคาการลงทุนและประโยชนที่ดี
ที่สุดของสมาชิก กบข. พรอมที่จะเพิ่มระดับในการติดตาม
บริ ษั ท ที่ ล งทุ น และร ว มมื อ กั บ ผู  ล งทุ น อื่ น (Collective
Engagement) ในการดําเนินการเพือ่ ยกระดับธรรมาภิบาล
การลงทุนของประเทศ กบข. สนับสนุนใหผูจัดการกองทุน
ภายนอกที่ไดรับมอบหมายใหบริหารเงินลงทุนให กบข.
ปฏิบัติหนาที่ตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนของผูลงทุน

สถาบัน และกําหนดใหนําปจจัย ESG มาใชในกระบวนการ
วิเคราะหและตัดสินใจลงทุน และไดจัดตั้งกองทุน ESGFocused Portfolio ทีใ่ ชดชั นี THSI ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนตัวเทียบวัด โดยมี ESG Standard Criteria
เปนเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพยที่จะลงทุนใน
ESG-Focused Portfolio ในป 2562 กบข. ไดปรับปรุง
กระบวนการลงทุนใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล โดย
การบูรณาการปจจัยดาน ESG (ESG Integration) เขามา
ใชในกระบวนการลงทุน และไดมีการพัฒนา ESG Scoring
เพื่อประกอบการวิเคราะหและประเมินมูลคาตราสารทุน
และตราสารหนี้ภาคเอกชนภายในประเทศที่ กบข. บริหาร
การลงทุน รวมถึงเพิม่ ขนาดเงินลงทุนในกอง ESG-Focused
Portfolio และลงทุนในสินทรัพยที่สงเสริมความยั่งยืน เชน
ตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดลอม (Green Bond) เปนตน
นอกจากนี้ เพือ่ ยกระดับอุตสาหกรรมการลงทุนอยาง
รับผิดชอบในประเทศไทย กบข. จึงไดรวมกับกลุมนักลงทุน
สถาบันจํานวน 32 องคกร ประกาศเจตนารมณความรวมมือ
ด า นการลงทุ น อย า งรั บ ผิ ด ชอบ (ESG Collaborative
Engagement) โดยการลงนามแนวปฏิบตั ิ “การระงับลงทุน”
(Negative List Guideline) เพือ่ ผลักดันใหนกั ลงทุนตระหนัก
ถึงความสําคัญของการลงทุนอยางรับผิดชอบ (Responsible
Investment) ตามมาตรฐานสากล ซึง่ นับเปนครัง้ แรกทีเ่ กิด
ความรวมมืออยางเปนรูปธรรมของกลุมนักลงทุนสถาบัน
ชั้นนําของประเทศไทย และความรวมมือนี้จะชวยเสริม
ภาพลักษณที่ดีแกการลงทุนในประเทศ และมีสวนชวย
ขับเคลื่อนตลาดทุนไทยใหเติบโตอยางยั่งยืน

กบข. บริหารกิจการภายใตหลักธรรมาภิบาล มีการจัด
โครงสรางองคกรที่มีการแบงแยกหนาที่ระหวางหนวยงาน
ตาง ๆ เพื่อใหเกิดดุลยภาพในการสอบทาน (Check and
Balance) และไดกําหนดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการบริหารกิจการกองทุนเพือ่ ใชเปนหลักในการปฏิบตั หิ นาที่
ของกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงานและลูกจาง
ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน
และ กบข. กําหนดใหกรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษา
ทําการประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
เป น ประจํ า ทุ ก ป และในส ว นของพนั ก งานและลู ก จ า ง
ทุกคนไดกาํ หนดใหลงนามรับทราบและยืนยันการปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณโดยเครงครัดเปนประจําทุกปดวยเชนกัน
ในดานการบริหารการลงทุน กบข. ยึดหลักการลงทุน
ดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีคุณธรรม (Honesty and
Integrity) โดยไดกําหนดกฎ ระเบียบ และมาตรการตาง ๆ
เพื่อปองกันและจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ
เกิดขึ้น และมีการทบทวนเปนระยะเพื่อใหเปนปจจุบัน
และทันเหตุการณ เชน ระเบียบวาดวยการทําธุรกรรม
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เกีย่ วกับหลักทรัพยของผูป ฏิบตั งิ านและบุคคลในครอบครัว
การปองกันการใชขอ มูลภายในเพือ่ ประโยชนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพย นโยบายตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยง กําหนด
กลไกการกํากับดูแลและตรวจสอบใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามกฎระเบียบและนโยบาย การรายงานผลการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและการรายงานการบริหารความเสี่ยงตอ
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการตรวจสอบเปนประจํา
เพือ่ ชวยกลัน่ กรองและปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
ที่อาจเกิดได อีกทั้งไดจัดใหมีชองทางการรองเรียนหรือ
แจ งเบาะแสหากพบการกระทําผิด โดยใหแจงโดยตรง
ต อ ประธานอนุ ก รรมการตรวจสอบ และเพื่ อ แสดงถึ ง
ความมุงมั่นของ กบข. ที่มุงปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
เพื่อ ประโยชน ที่ ดี ที่ สุ ด ของสมาชิ ก รวมถึง การประกาศ
นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) และประกาศ
เจตจํานงสุจริตรวมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อีกดวย

ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอยางใกลชิด
และทันเหตุการณ (Actively)

กบข. มีเปาหมายการลงทุนที่มุงสรางผลตอบแทน
ระยะยาวภายใตระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม การติดตาม
กํากับดูแลบริษทั ทีล่ งทุนอยางใกลชดิ ในฐานะเจาของกิจการ
โดย กบข. จะติดตามผลประกอบการของบริษัท ความเสี่ยง
และปจจัยทีม่ ผี ลกระทบตอมูลคาการลงทุน รวมทัง้ การดําเนินงาน
เพือ่ ความยัง่ ยืนของบริษทั ผานชองทางตาง ๆ เชน การเปดเผย
ขอมูลของบริษทั ขาวสารทีเ่ กีย่ วของ การประชุมนักวิเคราะห
(Analyst Meeting) และการเขาพบกับผูบ ริหาร (Company
Visit) เพื่อใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพของหลักทรัพย
ที่ลงทุน และ กบข. เชื่ อวาการบริหารการลงทุ นอยาง
รับผิดชอบ (Responsible Investment) โดยคํานึงถึงปจจัย

ดานความรับผิดชอบตอสิง่ แวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environmental, Social and Governance: ESG) จะทําให
กบข. มีความเขาใจและสามารถประเมินโอกาสและความเสีย่ ง
ของบริษัทที่ กบข. ลงทุนไดเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจะชวยให
การดําเนินงานของ กบข. บรรลุเปาหมายได ดังนัน้ ในการพิจารณา
ลงทุน กบข. จะนําปจจัย ESG มาใชประกอบการวิเคราะห
และตัดสินใจลงทุนเสมอ โดยเชื่อวาบริษัทที่ใหความสําคัญ
กับ ESG จะดําเนินธุรกิจดวยความซือ่ สัตย สุจริต โปรงใส
เอาใจใสสงิ่ แวดลอม ชุมชน และผูม สี ว นไดเสีย จะสามารถ
สรางความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนใหแกตัวบริษัทเอง ผูถือหุน
และสรางประโยชนใหแกประเทศและสังคมโดยรวมได
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มีการปองกันและจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน
อยางเพียงพอเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของสมาชิก

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
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ผลการดําเนินงานป 2562

สิ่งแวดลอม
(Environmental)

สังคม
(Social)

นโยบายสิ่งแวดลอม
การจัดการสิ่งแวดลอม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การลดลงอยางรวดเร็วของทรัพยากร
ธรรมชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดการนํ้า
การจัดการของเสีย
การนํานวัตกรรมมาใชสรางโอกาส

• สิทธิของผูบริโภค
• ความรับผิดชอบตอลูกคา ผูบริโภค
ผูมีสวนไดเสีย และความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ
• การปฏิบัติตอพนักงานและลูกจาง
อยางเปนธรรม
• ความสัมพันธกบั ชุมชนและผูม สี ว นไดเสีย
• การนํานวัตกรรมมาใชสรางโอกาส
• การแขงขันอยางเปนธรรม

รายงานประจําป 2562
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•
•
•
•
•
•
•
•

หลักปฏิบัติที่

4

ดานธรรมาภิบาล
(Governance)
•
•
•
•
•
•
•
•

โครงสรางคณะกรรมการ
นโยบายและโครงสรางคาตอบแทนกรรมการ
สิทธิของผูถือหุน
บัญชี/การตรวจสอบ
จริยธรรมทางธุรกิจ
การติดสินบนและการทุจริตประพฤติมชิ อบ
ความขัดแยงทางผลประโยชน
การเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของ
กับบริษทั อยางครบถวน โปรงใส ทันเวลา
ผานชองทางที่เขาถึงไดงาย

เพิม่ ระดับในการติดตามบริษทั ทีล่ งทุน เมือ่ เห็นวาการติดตาม
ในหลักปฏิบตั ทิ ี่ 3 ไมเพียงพอ (Escalating Investee Companies)

กบข. เขาประชุมหารือกับผูบ ริหารของบริษทั ที่ กบข.
ลงทุน (Engagement) เพื่อติดตามการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอม สังคม และการกํากับดูแลกิจการตามหลัก
ธรรมาภิบาล (ESG) และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเปนประจํา
ทุกป โดย กบข. เชื่อวาการเขาประชุมหารือกับบริษัท
จะสามารถชีใ้ หบริษทั เห็นความสําคัญของการนําปจจัย ESG
มาบูรณาการในการดําเนินกิจการ และเปนการเสริมสราง
ความเข า ใจอั น ดี ร ะหว า งบริ ษั ท กั บ นั ก ลงทุ น โดย กบข.
จะพิจารณาเขาหารือกับบริษัท เมื่อ
• กบข. ตองการขอมูลเพิม่ เติมหรือซักถามขอสงสัย
เกี่ยวกับการดําเนินงานดาน ESG ของบริษัท ที่รวมไปถึง
โอกาสในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ การบริ ห ารความเสี่ ย งและ
การปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัย ESG
• บริษัทมีประเด็น ESG ที่ควรแกไขปรับปรุงหรือ
เปนประเด็นปญหา โดย กบข. จะเขาหารือเพื่อติดตาม
การแกไขปญหาของบริษัทซึ่งจะตองเปนการแกไขที่ตนเหตุ
และกําหนดมาตรการปองกันการเกิดเหตุซํ้าในอนาคต

อยางไรก็ตาม หากบริษัทที่มีประเด็น ESG เพิกเฉย
หรือไมใหความรวมมือในการแกไขปญหาอยางเพียงพอ
กบข. อาจพิจารณาดําเนินการอืน่ เพิม่ เติมตามความเหมาะสม
เชน การมีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทเพื่อแจงจุดยืน
ของ กบข. ในประเด็นดังกลาว การเผยแพรความเห็นตอ
สาธารณชน หรือการรวมมือกับนักลงทุนสถาบันรายอื่น
(Collective Engagement) ในการดําเนินการเรียกรองให
มีการแกไข เชน การรวมกันประกาศทาทีของกลุมนักลงทุน
สถาบัน หรือการรวมกันกําหนดแนวทางการออกเสียงใน
การประชุมผูถือหุนของบริษัทในประเด็นที่มีปญหา เปนตน
ทั้งนี้ถือเปนการเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุนและ
กระตุน เตือนใหบริษทั แกไขปรับปรุงประเด็นปญหาดังกลาว

กบข. จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ของทุกบริษทั ที่ กบข. ลงทุน เนือ่ งจากเป็นอีกช่องทาง
หนึ่ ง ในการแสดงความคิ ด เห็ น และก� ำ กั บ ดู แ ลบริ ษั ท ให้
ด�ำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม และ กบข. ได้ก�ำหนดแนวทาง
การออกเสียงลงคะแนน (Proxy Voting Guidelines) เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ กบข. ลงทุน ในกรณีที่มีข้อสงสัย
หรือต้องการข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม กบข.
จะสอบถามกลั บ ไปยั ง บริ ษั ท เพื่ อ ขอข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ด้ ว ย
นอกจากนี้ กบข. ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งผู้แทน
ให้ด�ำเนินการใช้สิทธิออกเสียง และแนวทางการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นหลักปฏิบตั แิ ก่ผจู้ ดั การกองทุนทัง้ ภายในและ
ภายนอก ในกรณีที่ กบข. มีการท�ำธุรกรรมให้ยมื หลักทรัพย์
และบริษัทที่ออกหุ้นสามัญที่ กบข. ให้ยืมมีการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้น กบข. จะเรียกหุ้นของบริษัทดังกล่าวมาเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสียง รายละเอียดเผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์ของ กบข.
(www.gpf.or.th)
ผลการใช้สิทธิออกเสียงในปี 2562 กบข. ส่งผู้แทน
เข้าร่วมประชุมและใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทในประเทศจ�ำนวน 75 ครั้ง 68 บริษัท

วาระที่ กบข. ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ได้แก่
การขอท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการโดยทั่วไป
เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น
รายงานทางการเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองโดยผู ้ ส อบบั ญ ชี
ภายนอกที่เป็นอิสระ ฯลฯ ซึ่งวาระเหล่านี้บริษัทได้จัดส่ง
ข้อมูลและรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอย่างครบถ้วน
ท�ำให้สามารถพิจารณาได้วา่ ธุรกรรมนัน้ จะเป็นผลดีหรือเป็น
ประโยชน์กับผู้ถือหุ้นโดยรวม
วาระที่ กบข. ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย ได้แก่
ธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ เช่น บุคคลที่ได้
รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใน
บริษัทเกินกว่า 9 ปี หรือเกิน 3 วาระติดต่อกัน กรรมการเข้า
ประชุมไม่ถึงร้อยละ 75 ของการประชุมในปีที่ผ่านมา และ
บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล
ภายใน เป็นต้น

เรื่องที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย

จ�ำนวน

1. กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับต�ำแหน่ง โดยมีวาระต่อเนื่องเกินกว่า 3 วาระ (9 ปี)

31 คน 22 บริษัท

2. กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับต�ำแหน่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ไม่ถึงร้อยละ 75 ของการประชุมในปีที่ผ่านมา

2 คน

2 บริษัท

3. กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับต�ำแหน่ง มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายใน
ของผู้บริหาร โดย กบข. เห็นว่าเป็นการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ตน

3 คน

1 บริษัท

ผลการดำ�เนินงานปี 2562
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เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียง
และผลการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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ส�ำหรับการลงทุนต่างประเทศ กบข. มอบฉันทะให้ผู้จัดการกองทุนภายนอกใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนตาม
แนวทางการออกเสียงลงคะแนนที่ กบข. ก�ำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักการของ Institutional Shareholder Services Inc.
(ISS) โดยได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของ 219 บริษัทใน 35 ประเทศ รวม 311 ครั้ง ดังรายละเอียด
ตามตารางด้านล่าง วาระทีล่ งคะแนนไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอของบริษทั ทีไ่ ม่เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
การแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
หมู่เกาะเคย์แมน
บราซิล
อินเดีย
จีน		
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
เม็กซิโก
สหราชอาณาจักร
เกาหลีใต้
สวิตเซอร์แลนด์
อินโดนีเซีย
เนเธอร์แลนด์
แอฟริกาใต้
ฮ่องกง
ไต้หวัน
ไอร์แลนด์
ญี่ปุ่น

จ�ำนวนบริษัท
61
19
13
13
9
9
8
8
8
7
7
5		
5
5
4
4
3
3

ประเทศ
ฟิลิปปินส์
รัสเซีย
สวีเดน
ไทย
ชิลี		
เจอร์ซีย์
สเปน
ออสเตรีย
เบอร์มิวดา
แคนาดา
กือราเซา
ไซปรัส
เดนมาร์ก
อิสราเอล
มาเลเซีย
เปรู
ตุรกี

จ�ำนวนบริษัท
3
3
3
3
2		
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ในกรณีที่การเขาหารือกับบริษัทที่ กบข. มีขอกังวลหรือมีประเด็นปญหาดาน ESG ที่ควรแกไขปรับปรุงไมประสบผล
สําเร็จ โดยพิจารณาแลววาแนวทางการแกไขปญหาของบริษทั ไมสามารถขจัดตนเหตุของปญหาได บริษทั เพิกเฉยตอขอกังวล
หรือไมมีความพยายามในการแกไขประเด็นปญหา กบข. อาจพิจารณาดําเนินมาตรการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งอาจ
รวมถึงการรวมมือกับนักลงทุนสถาบันรายอื่น (Collective Engagement) เพื่อกระตุนทําใหบริษัทที่มีประเด็นปญหาเห็น
ความสําคัญของประเด็นขอกังวลและดําเนินการแกไขปรับปรุงโดยเร็ว

หลักปฏิบัติที่

7

เปดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
และการปฏิบัติตามนโยบายตอสมาชิกอยางสมํ่าเสมอ

กบข. ไดเผยแพรนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และจะรายงานผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายใหสมาชิกทราบเปนประจํา
ทางเว็บไซต www.gpf.or.th และในรายงานประจําปของ กบข.
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รวมมือกับผูลงทุนอื่นตามความเหมาะสม
(Collective Engagement)

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
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กบข. และบทบาทในการลงทุนอยางรับผิดชอบ
กบข. มีความเชื่อมั่นวาการลงทุนอยางรับผิดชอบโดยคํานึงถึงปจจัยสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environmental, Social and Governance: ESG) จะสรางผลตอบแทนทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืนใหแกสมาชิก และทําให กบข.
เปนสถาบันบริหารเงินออมเพือ่ การเกษียณทีม่ คี วามยัง่ ยืน (Sustainable Pension) ทัง้ ในฐานะองคกรทีด่ ขี องประเทศ
และเปนผูนําการลงทุนที่คํานึงถึงปจจัย ESG โดย กบข. มุงหวังที่จะเปนสวนหนึ่งในการสรางความยั่งยืนของสังคม
ผานการพัฒนาตลาดทุนไทยใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน
กบข. ได ว างรากฐานการพั ฒ นาการลงทุ น อย า งรั บ ผิ ด ชอบตั้ ง แต ป 2560 และได มี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น
ESG-Focused Portfolio โดยใชดัชนี SET THSI เปนตัวเทียบวัด ไดเขาเปนสมาชิกของหลักปฏิบัติการลงทุน
ที่มีความรับผิดชอบที่องคการสหประชาชาติใหการสนับสนุน (The United Nations – Supported Principles
for Responsible Investment: UNPRI) ประกาศรั บ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าลการลงทุ น
(Investment Governance Code: I Code) ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ ก.ล.ต.
ซึ่งเปนการแสดงถึงความมุงมั่นของ กบข. ที่จะบริหารการลงทุนเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของสมาชิก

ผลการดําเนินงาน
ในป 2562
ในป 2562 กบข. มุงหวังที่จะเปน
ผูนําและผูริเริ่มการลงทุนโดยคํานึงปจจัย
ESG จึ ง ได ป รั บ ปรุ ง กระบวนการลงทุ น
ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยนํา
ปจจัยดาน ESG เขามาเปนสวนหนึ่งของ
การวิ เ คราะห ก ารลงทุ น รวมถึ ง นํ า มา
เป น ส ว นหนึ่ ง ในเกณฑ พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
ผู จั ด การกองทุ น ตลอดจนพั ฒ นา ESG
Due Diligence Guideline เพื่อนํามาใช
ประกอบการวิ เ คราะห ก ารดํ า เนิ น งาน
ด า น ESG ของบริ ษั ท ที่ กบข. ลงทุ น
จากการดําเนินการขางตน ทําให กบข.
สามารถประเมิ นความเสี่ยงสําคัญที่ อาจ
กระทบต อ ศั ก ยภาพในการทํ า กํ า ไรของ
ธุรกิจไดครบทุกมิติ ชวยลดความผันผวน
และเพิ่ ม โอกาสที่ จ ะได รั บ ผลตอบแทน
ที่ มั่ น คงในระยะยาวได นอกจากนี้ เ พื่ อ
สงเสริมการลงทุนเพื่อสิ่งแวดลอม สังคม
และธรรมาภิบาลในตลาดทุนไทย กบข.
จึงไดรว มกับองคกรทัง้ ภายในและภายนอก
ประเทศจัดกิจกรรม อาทิ

1. กบข. ได ร ว มกั บ กลุ ม นั ก ลงทุ น สถาบั น จํ า นวน
32 องค ก ร ประกาศเจตนารมณ ค วามร ว มมื อ ด า นการลงทุ น
อยางรับผิดชอบ โดยการลงนามแนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน”
(Negative List Guideline) เพื่ อ ผลั ก ดั น ให นั ก ลงทุ น
ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการลงทุ น อย า งรั บ ผิ ด ชอบ
ตามมาตรฐานสากล ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่เกิดความรวมมืออยาง
เปนรูปธรรมของกลุม นักลงทุนสถาบันชัน้ นําของประเทศไทย และ
ความรวมมือนีจ้ ะชวยเสริมภาพลักษณทดี่ แี กการลงทุนในประเทศ
และมี ส ว นช ว ยขั บ เคลื่ อ นตลาดทุ น ไทยให เ ติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น
ตลอดจนชวยยกระดับการลงทุนในตลาดทุนไทยใหเปนทีน่ า เชือ่ ถือ
ในตลาดเงินตลาดทุนโลก

2. จั ด ทํ า โครงการเพื่ อ ยกระดั บ กระบวนการ
ลงทุนของ กบข. ใหมีมาตรฐานทัดเทียมกับกองทุน
บํ า นาญระดั บ โลก และสอดคล อ งแนวปฏิ บั ติ เ พื่ อ
การลงทุนอยางรับผิดชอบของ PRI โดยมีการรวมมือ
กั บ ธนาคารโลกในการให คํ า ปรึ ก ษาทางเทคนิ ค ด า น
การบริหารเงินทุนเพื่อความยั่งยืน รวมถึงธนาคารโลก
จะให กบข. เปน “กรณีศึกษาตนแบบ” (Showcase)
ของกองทุ น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ที่ มี
การบริหารจัดการเงินลงทุน โดยใชปจจัยดาน ESG
อยางเต็มรูปแบบ

3. รวมเปนหนึง่ ในผูก อ ตัง้ เครือขายเพือ่ ความยัง่ ยืน
แหงประเทศไทย (Thailand Responsible Business
Network: TRBN) ในฐานะหนึ่งในผูรวมกอตั้งเครือขาย
เพื่อความยั่งยืนแหงประเทศไทย เพื่อชวยขับเคลื่อน
ให ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย
เจริญกาวหนาอยางมัน่ คงและยัง่ ยืน สอดคลองกับเปาหมาย
การเปนผูนําและริเริ่มการลงทุนที่สงเสริม ESG

4. ส ง เสริ ม การลงทุ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ป จ จั ย ด า น ESG ในตลาดทุ น ไทย
ในการแลกเปลี่ ย นมุ ม มองการบริ ห ารจั ด การลงทุ น และประกอบธุ ร กิ จ
อย า งรั บ ผิ ด ชอบต อ สิ่ ง แวดล อ ม สั ง คม และธรรมาภิ บ าล ร ว มกั บ องค ก าร
เพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic
Co-operation and Development: OECD) และตลาดหลั ก ทรั พ ย
แหงประเทศไทย (ตลท.) จัดงานเสวนา ASEAN Institutional Investors Forum

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

ผลการดําเนินงานป 2562

109

110

รายงานประจําป 2562

ผลการดําเนินงานป 2562

เสริมสรางบทบาทของ กบข. ในดาน
การเปนผูน าํ ดาน ESG ในการรวมกับ Bloomberg
จัดงานสัมมนา GPF – Bloomberg Sustainable
Investing Forum โดยได รั บ เกี ย รติ จ าก
วิ ท ยากรผู เชี่ ย วชาญด า นการลงทุ น มาร ว ม
แบ ง ป น ประสบการณ เ พื่ อ ส ง เสริ ม การลงทุ น
อยางยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก ใหกับ
ผูแทนจากองคกรชั้นนําที่เขารวมงานในครั้งนี้

แผนการดําเนินงานในอนาคต
จากการวางรากฐานอย า งมั่ น คงและการพั ฒ นา
กระบวนการลงทุ น อย า งรั บ ผิ ด ชอบตามหลั ก มาตรฐาน
สากลเปนตนมา จนปจจุบัน กบข. ไดรับการยอมรับจาก
ทั้งในประเทศและตางประเทศถึงการเปนผูนําดาน ESG
ตามแนวคิ ด “กบข. มุ  ง สู  ก ารเป น ผู  นํ า การลงทุ น ESG
ในประเทศไทย”
ในป 2563 กบข. ยั ง คงมุ  ง มั่ น พั ฒ นาการลงทุ น
อย า งรั บ ผิ ด ชอบ โดยมี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะใช ป  จ จั ย ESG
มาประกอบการวิเคราะหและตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย
ประเภทตราสารหนี้ เ อกชนไทยและตราสารทุ น ภายใน
ประเทศที่ กบข. บริ ห ารด ว ยตนเองทั้ ง หมด รวมทั้ ง
จะกําหนดหลักเกณฑดา น ESG สําหรับการคัดเลือกผูจ ดั การ
กองทุนภายนอกที่ กบข. วาจาง โดยในป 2563 กบข. มีแผน
จะดําเนินการ ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายการลงทุ น เพื่ อ ให ค รอบคลุ ม
ประเด็ น ด า นสิ่ ง แวดล อ ม สั ง คม และธรรมาภิ บ าล
(Responsible Investment Policy)
2. นําเอาปจจัย ESG มาใชประกอบการวิเคราะห
และตัดสินใจลงทุนของผูจ ดั การกองทุนทัง้ ในสวนตราสารหนี้
และตราสารทุ น ในประเทศที่ กบข. บริ ห ารเอง โดยมี
การพัฒนา GPF ESG Score เพื่อใชประเมินการดําเนินการ
ดาน ESG ของบริษทั ที่ลงทุน
3. จัดทําและเผยแพร ESG Report เพื่อเผยแพร
ผลการดํ า เนิ น งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สิ่ ง แวดล อ ม สั ง คม
และธรรมาภิบาล (ESG) ของสํานักงาน

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐประจําป 2562
ผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป 2562 ไดคะแนน
94.38 คะแนน อยูในระดับ A โดยมีหนวยงานที่เขารวมประเมินทั้งสิ้น 8,299 หนวยงาน และ กบข. ไดรับ
การประเมินไดคะแนนเปนอันดับ 1 ของหนวยงานประเภทกองทุนของรัฐ ผลการประเมินในครัง้ นี้ สะทอนใหเห็นถึง
ความมุงมั่นในการดําเนินงานอยางเต็มความสามารถของ กบข. โดยยึดแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งดาน
การลงทุน งานบริการสมาชิก และการบริหารสํานักงาน เพื่อเสริมสรางการเปนองคกรแหงธรรมาภิบาล
ที่เขมแข็ง โดยเฉพาะการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ตอกยํ้าจุดยืนการเปนองคกรที่มีธรรมาภิบาล โปรงใส
และรับผิดชอบตอสังคม เพือ่ ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ทีส่ ง เสริมใหเกิดประโยชนสงู สุด
ตอผูมีสวนไดเสียในทุกภาคสวน ทั้งในระดับหนวยงานและในระดับประเทศตอไป

ผลการดําเนินงานป 2562

นอกจากการใหค วามสํา คัญ กั บ “การบริห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิบ าล (Corporate Governance) แล ว
กบข. ยังคงมุงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลขององคกรอยางตอเนื่อง โดยที่ผานมา กบข. ไดประกาศนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ หลักจรรยาบรรณ กฎระเบียบ เพื่อปองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ความขัดแยงทางผลประโยชน
บูรณาการงานดานบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบเขากับงานธรรมาภิบาล (Integrated
Governance, Risk Managementand Compliance: iGRC) แลว
ในป 2562 กบข. ไดเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เปนปแรก โดยไดดําเนินการปรับปรุงงานธรรมาภิบาลใหเปนไป
ตามเกณฑที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด ตลอดจนประกาศเจตจํานงสุจริต
รวมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ กําหนดนโยบายที่จะไมยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) และ
นโยบายงดรับของขวัญและของกํานัล (No Gift Policy) เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่และการบริหารองคกรเปนไปอยางซื่อสัตย
สุจริต โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
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กิจกรรมเพื่อสังคมประจําป 2562
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ประกาศยกระดับการดําเนินงานมุง สูก ารเปนกองทุนบํานาญทีย่ งั่ ยืน
(Sustainable Pension) โดยจะขับเคลื่อนการทํางานภายใตเปาหมายหลักที่สําคัญคือ สมาชิก กบข. มีเงินเกษียณ
ที่เพียงพอ และ กบข. สามารถสรางผลตอบแทนการลงทุนที่สมํ่าเสมอใหกับสมาชิก โดยใหความสําคัญกับการลงทุน
ที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม สังคม ธรรมาภิบาล ซึ่งเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนให “สังคมมีความยั่งยืน (Social
Sustainability)”
นอกจาก กบข. จะลงทุนอยางรับผิดชอบแลว ยังมีบทบาทสําคัญในการผลักดันและสงเสริมใหนกั ลงทุนสถาบัน
ใหความสําคัญในเรื่องเดียวกัน เพื่อสรางตลาดทุนธรรมาภิบาลใหเกิดเปนรูปธรรมในประเทศไทย ไมเพียงเทานั้น
กบข. ยังใสใจและดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมควบคูกันไปอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนการปลูกจิตสํานึก
กลุมเปาหมายในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม พรอมกับเปนอีกหนึ่งแรงสําคัญในการฟื้นฟูดูแลชวยเหลือชุมชนเมื่อเกิด
ภัยพิบัติ โดยมุงหวังใหทั้งคนและสิ่งแวดลอมเปนสวนหนึ่งของกันและกัน เติบโตไปดวยกันอยางยั่งยืน
กิจกรรมเพื่อสังคม ที่ กบข. ดําเนินการในป 2562 ประกอบดวย

บริจาคเงิน
ชวยเหลือ

หมูบานมอแกน
บริเวณอาวบอน
เขตอุทยานแหงชาติ
หมูเกาะสุรินทร
ตําบลเกาะพระทอง
อําเภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา

ลักษณะกิจกรรม : กบข. มอบเงินทุนสนับสนุนผานรองผูวาราชการจังหวัด
พังงา เพือ่ นําไปฟน ฟูพนื้ ทีส่ ภาพแวดลอมหมูบ า นมอแกนใหกลับมาใกลเคียง
เดิม และทุนบริจาคดังกลาวยังถูกนําไปใชในการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค
ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของชาวมอแกน

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะกิจกรรม : กบข. นําพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่
ปรับปรุงภูมิทัศนดวยการทาสีรั้ว ปายวัด ปลูกตนไม และ
ทําความสะอาดโดยรอบบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) เพื่อ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ทั้งนี้ บริเวณกลางแมนํ้า
เจาพระยา เบื้องหนาพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 3
เป น แหล ง นํ้ า ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ สํ า หรั บ ใช ใ นพิ ธี พ ลี ก รรมตั ก นํ้ า
ศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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ปรับภูมิทัศนบริเวณ
แหลงนํ้าศักดิ์สิทธิ์
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กบข. รวมใจชวยเหลือ
ผูประสบภัยนํ้าทวม
จังหวัดอุบลราชธานี

ลักษณะกิจกรรม : 1. ผูบริหารและพนักงาน กบข. รวมกัน
จัดทําชุดถุงยังชีพเพื่อสงมอบใหกับผูประสบภัย โดยได
การสนับสนุนจาก บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ในการจัดสง
ถุ ง ยั ง ชี พ ทั้ ง หมดไปยั ง ศาลากลางจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
เพื่อแจกจายใหผูประสบภัยในลําดับตอไป 2. ผูบริหาร
และพนักงานจิตอาสา กบข. ลงพื้นที่ฟนฟู ปรับภูมิทัศน
มอบตูท าํ นํา้ เย็น ชุดนักเรียน ทุนการศึกษา และเลีย้ งอาหาร
กลางวัน ครู ผูป กครอง และนักเรียน โรงเรียนบานกุดปลาขาว
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทีไ่ ดรบั ความเสียหาย
อยางมากจากเหตุการณนํ้าทวม

เพาะตนกลา
เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที่ 10

กบข. เชื่อวา “การให” เพื่อชวยเหลือฟนฟูชุมชนใหกาวพนจากปญหาที่ไดรับจากภัยพิบัติอยางรวดเร็ว จะทําให
หลายคนสามารถกลับมาใชชีวิตไดตามปกติ และพรอมกาวเดินไปขางหนาเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น ในขณะที่ “การปลูกจิตสํานึก
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม” จะสงผลตอการฟนฟูระบบนิเวศใหกลับมาสมบูรณในระยะยาว
การดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของ กบข. จึงเปนแรงขับเคลื่อนที่มีพลังในการจรรโลงสังคมและสิ่งแวดลอมใหนาอยู
และเติบโตไปพรอม ๆ กัน

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

ลักษณะกิจกรรม : กบข. นําพนักงานจิตอาสาเพาะพันธุ
ต น กล า ป น EM Ball (ลู ก บอลชี ว ภาพบํ า บั ด นํ้ า เสี ย )
และปลูกตนไม ที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ ตําบลบางกระเจา
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
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โครงการเฉลิมพระเกียรติ
และการรวมงานพระราชพิธี
ประจําป 2562

ผูบ ริหารและพนักงานของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) มีความจงรักภักดี เทิดทูน
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณตอสถาบันพระมหากษัตริยเปนลนพน ดวยเปนสถาบันหลัก
ของชาติที่เปนศูนยรวมทางจิตใจของคนไทยทุกคน
ในป 2562 กบข. ไดจัดโครงการ “เทิดไทองคราชัน นอมนําคําสอนสูการปฏิบัติ” เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งกิจกรรมภายใตโครงการประกอบดวยการจัดทํา
หนังสืออิเล็กทรอนิกสประมวลพระราโชวาทและพระราชดํารัสของรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 การนํา
ขอความบางสวนของพระราโชวาทและพระราาชดํารัสดังกลาวมาจัดทําเพิ่มเปนหนาแรกกอนเขาสููเว็บไซต
และแอปพลิเคชัน My GPF การจัดประกวดคลิปวีดิทัศน และจัดกิจกรรมใหความรูเพื่อสรางเสริมวินัย
ทางการเงนิ และการจดั การหนใี้ หข า ราชการสมาชกิ กบข. รวมถงึ การจดั ทาํ สอื่ ประชชาสมั พนั ธท เี่ กยี่ วขอ ง อกี ทงั้
ไดจัดกิจกรรมถวายพระพรในวาระสําคัญและเขารวมงานพระราชพิธีที่หนวยงานตาง ๆ จัดขึ้นตลอดดทั้งป
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แผนยุทธศาสตรป 2563
ตามที่ กบข. ไดกําหนดหลักการในการวางแผนดําเนินการและบริหารองคกรใหเปนองคกรที่มุงใหความสําคัญ
กับสมาชิก (Member Centric) และเสริมสรางความมีสว นรวม (Engagement) ระหวางสมาชิกกับ กบข. มากยิง่ ขึน้
พรอมกันนั้น ไดมุงสูการลงทุนแบบยั่งยืนและเปนผูนําผูบุกเบิกการดําเนินงานดานการลงทุนโดยใชหลักการ ESG
Investment อยางจริงจัง จนไดรบั การยอมรับจากภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุม อุตสาหกรรมการลงทุนทัง้ ในประเทศ
และตางประเทศในชวงป 2561 – 2562 นั้น
ในป 2563 กบข. จะยกระดับเปาหมายการดําเนินงานให กบข. เปนสถาบันบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณ
ที่มีความยั่งยืน (Sustainable Pension) ซึ่งเปนการพัฒนาตอยอดจากผลสําเร็จจากการดําเนินงานภายใต
หลักการ Member Centric ทีไ่ ดปรับเปลีย่ นองคกรและวางพืน้ ฐานในดานการสือ่ สาร การใหบริการและจัดสวัสดิการ
แกสมาชิก จัดโครงสรางการบริหารเงินกองทุนเพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจที่ทาทาย การปรับปรุงองคกร การบริหาร
บุคลากร และสงเสริมใหใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเพื่อผลักดันให กบข. เปนองคกรดิจิทัล
โดยดําเนินงานตามยุทธศาสตร 3 ดาน ดังนี้

ยุทธศาสตร
ดานสมาชิก

ยุทธศาาสตตร
ดา นขับเคคลือ่ นอองคกร
ยุทธศาสตร
ดานการลงทุน

ยุทธศาสตรดานสมาชิก
กบข. ยังคงเนนการสื่อสารสรางสังคมการออม
(GPF Community) ผานสื่อดิจิทัล โดยขยายฐาน
การเขาถึงและเพิม่ การมีสว นรวมของสมาชิก (Member
Engagement Boost Up) มุ ง เน น สมาชิ ก กลุ ม ที่
ไมสามารถเขาถึงไดดวย My GPF Application เพื่อ
ใหครอบคลุมสมาชิก 1 ลานคนใหไดมากที่สุด และ
จะใชการสื่อสารการตลาดอางอิงขอมูลเชิงพฤติกรรม
(Behavioral-Based Marcom) เพือ่ ใหการจัดทําขอมูล
ขาวสารตรงกับความตองการ และเจาะกลุมเปาหมาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
แม ว า ความแตกต า งของสมาชิ ก ทั้ ง ด า น
ความตองการที่หลากหลาย และสมาชิกที่กระจายตัว
อยูทั่วประเทศเคยเปนปญหาในการนําเสนอบริการ
ของ กบข. ในอดี ต แต ก ารที่ กบข. สามารถสร า ง
ฐานขอมูลสมาชิก (Big Data) ขึ้นมาได ทําให กบข.
สามารถวิเคราะหและจัดใหมีบริการในลักษณะที่เปน

การให บ ริ ก ารแบบส ว นบุ ค คล (Personalization
of Services) ไดดีขึ้น สามารถนําเสนอบริการหรือ
สวัสดิการรายจังหวัด (Localized Privilege) ที่เขาถึง
พื้นที่ในจังหวัดตาง ๆ อีกทั้งการสงเสริมความรูทาง
การเงิน (Financial Literacy) เพือ่ ความมัน่ คงวัยเกษียณ
ก็ จ ะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และตั้ ง เป า หมายใหม
ที่ทาทายใหกับองคกรในเรื่องจํานวนสมาชิกออมเพิ่ม
และเลือกแผนการลงทุน
นอกจากการบริการและการสื่อสารขางตนแลว
กบข. ยังจัดทําโครงการสํารวจประสบการณใชบริการ
(Member Experience) เพื่อยกระดับการใหบริการ
และแกปญหา (Pain Points) ในการใชบริการของ
สมาชิก รวมถึงการยกระดับความสัมพันธและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการประสานงานกับหนวยเบิกจายเพื่อ
ใหมีการสื่อสารทางตรงกับหนวยเบิกจาย 7,492 หนวย
ทั่วประเทศอีกดวย

ยุทธศาสตรดานขับเคลื่อนองคกร
จากการผลักดันอยางตอเนื่องให กบข. เปน
องคกรดิจิทัล ทําให กบข. มีขอมูลพฤติกรรมการใช
งานแอปพลิเคชันมือถือ (My GPF Application) เชน
ความสนใจในข อ มู ล ประเภทต า ง ๆ ความสนใจใน
สิทธิประโยชนและสวัสดิการ การประเมินความเสี่ยง
(Member’s Risk Prof ile) ทําให กบข. เล็งเห็นวา
การตัดสินใจ การวางแผนทางธุรกิจมีความจําเปนตอง
พัฒนาทักษะดานการใชและการวิเคราะหขอมูล (Data
Literacy) แกพนักงาน รวมถึงการบริหารงานในดาน
ตาง ๆ นั้นตองใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจอยางถูกตอง
และสามารถติดตามผลสําเร็จของการดําเนินงานได
อยางรวดเร็วเพื่อปรับเปลี่ยนแผนการทํางาน จึงไดริเริ่ม
หลักการองคกรที่ขับเคลื่อนดวยขอมูล (Data Driven
Organization) ซึ่งมีแผนดําเนินงานดังตอไปนี้
การจั ด ทํ า โครงสร า งเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
รองรับ Data Driven Organization ซึ่ง กบข. จะมี
การรวมมือกับสถาบันสงเสริมการวิเคราะหและบริหาร
ขอมูลขนาดใหญภาครัฐ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั ในการเสริมสรางความรูด า นการใชและวิเคราะห
ขอมูล การทําแบบจําลองเชิงพยากรณ และเมื่อ กบข.
มีความสามารถในการวิเคราะหขอมูลเพิ่มขึ้นแลว ก็จะ
ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ มีการจัดทํา
แบบจําลอง (Predictive Model) เพื่อพัฒนาการ
ให บ ริ ก ารแก ส มาชิ ก ซึ่ ง จะมี ก ารประยุ ก ต ใ ช ใ น
หลากหลายบริ ก าร ทั้ ง การสื่ อ สารสมาชิ ก การจั ด
สวัสดิ การและสิทธิประโยชน การให ความรู สมาชิก
รวมถึงการดูแลสมาชิกกลุมเสี่ยงที่คาดวาจะมีเงินออม

เพื่อการเกษียณไมเพียงพอ ซึ่งนอกจากงานดานบริการ
สมาชิกแลว ยังมีแผนงานที่จะใชการวิเคราะหขอมูล
และการจัดทําแบบจําลอง (Quantitative Model)
สําหรับการตัดสินใจลงทุน ที่สอดคลองตามขั้นตอน
การตัดสินใจบริหารเงินกองทุน ตั้งแตการจัดสรรเงิน
ลงทุนระยะกลาง กลยุทธการลงทุนระยะสัน้ การวิเคราะห
สินทรัพยลงทุน และการบริหารความเสี่ยงอีกดวย
สําหรับการดําเนินงานของ กบข. ตามพันธกิจ
เรือ่ งการออมเพือ่ การเกษียณนัน้ นอกจากผูม สี ว นไดเสีย
หลั ก คื อ สมาชิ ก กบข. แล ว ในฐานะองค ก รของรั ฐ
กบข. ยังชวยขับเคลื่อนนโยบายสําคัญดานการออม
เพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ห ลั ง เกษี ย ณ และยั ง สามารถ
ประยุกตองคความรูและประสบการณดานการบริหาร
เงินออมระยะยาว เพือ่ ใหสงั คมไดตระหนักถึงความสําคัญ
และสามารถเตรียมตัวรับมือกับสังคมผูสูงอายุไดอยาง
ทันทวงที สํานักงานไดริเริ่มจัดทําดัชนีความมั่นคงทาง
การเงินเพือ่ การเกษียณ (Retirement Readiness Index)
สําหรับสมาชิก กบข. ในป 2562 เพื่อใชเปนตัวบงชี้
ถึงระดับความสําเร็จของเปาหมายการสงเสริมใหสมาชิก
มีเงินออมเพื่อการเกษียณที่พอเพียง ในป 2563 นี้
กบข. จะขยายขอบเขตของดัชนีดังกลาวโดยเพิ่มมิติ
ในการวิเคราะหเพือ่ สรางดัชนีความพรอมเพือ่ การเกษียณ
ระดับประเทศ (National Retirement Readiness
Index) ซึง่ จะชวยสงเสริมสังคมการออม และทุกภาคสวน
สามารถใชเปนแนวทางในการผลักดันนโยบายพรอม
สรางความเพียงพอและความมั่นคงทางการเงินเพื่อ
การเกษียณที่มีคุณภาพของสังคมไทย

แผนยุทธศาสตรป 2563

ปจจัยหลักที่จะทําใหสมาชิกมีความเชื่อมั่นและไววางใจตอ กบข. คือ การตอบสนองความคาดหวังในเรื่อง
การบริหารเงินออมของสมาชิกใหมคี วามมัน่ คง กองทุนควรมีผลตอบแทนเปนบวกในทุกป ยอมรับอัตราผลตอบแทน
การลงทุนที่ตํ่าได และอัตราผลตอบแทนการลงทุนตองไมติดลบ ตามที่ปรากฏในการศึกษาวิจัยความสามารถและ
การยอมรับความเสีย่ งดานลงทุนของสมาชิก ดังนัน้ กบข. จึงไดกาํ หนดแผนงานในป 2563 เพือ่ ตอบสนองความคาดหวัง
ดังกลาว โดยมุงเนนการลดความผันผวนของผลตอบแทน (Stability of Return) ผานเครื่องมือการลงทุนตาง ๆ
เชน การทบทวนและจัดสรรเงินลงทุนเชิงกลยุทธ (Tactical Asset Allocation) เชิงรุก ที่ปรับตัวตอการเคลื่อนไหว
ของตลาดการลงทุนอยางรวดเร็วทันตอสถานการณเศรษฐกิจ ในการปรับสัดสวนการลงทุนระยะสั้น เพิ่มการลงทุน
ในกลุม สินทรัพยทางเลือก และ Absolute Return Fund ทีก่ อ ใหเกิดรายรับทีส่ มํา่ เสมอ เชน รายไดจากคาเชา รวมถึง
การใชตราสารอนุพนั ธทางการเงินเพือ่ บริหารความเสีย่ งของสินทรัพยประเภทตาง ๆ ซึง่ คาดหวังวาจะลดความผันผวน
ของอัตราผลตอบแทนของกองทุนลงได
นอกจากนี้ กบข. จะเพิ่มแผนทางเลือกการลงทุน (Investment Choice) เพิ่มเติมในป 2563 เพื่อใหสมาชิก
มีทางเลือกในการลงทุนที่มีความสมํ่าเสมอของผลตอบแทน ไดแก แผนการลงทุนในสินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
ในประเทศ (REIT/Infrastructure Fund) และแผนการลงทุนในตราสารหนีท้ ถี่ อื ครองจนครบกําหนด (Term-Fund)
ซึ่งจะสามารถตอบสนองตอเปาหมายการลงทุนที่หลากหลาย ทักษะทางการเงิน ทักษะดานการลงทุน รวมถึงระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับไดและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของสมาชิกไดดียิ่งขึ้น
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ยุทธศาสตรดานการลงทุน

รายงานประจำ�ปี 2562
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