การบริหารความเสี่ยง กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีระบบบริห ำรจัด
กำรบู ร ณำกำรเชิ ง รุ ก (Proactive Integrated Management) ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร เพื่ อ น ำพำ
องค์กรให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยท่ำมกลำงปัจจัยแวดล้อมทำงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงผันผวนเช่นทุกวันนี้ โดย
คณะกรรมกำรได้อนุมัติให้นำหลัก iGRC ที่ดีมำใช้ ซึ่งหมำยถึงกำรเป็นองค์กรที่มีกำรบูรณำกำรด้ำนกำรกำกับ
ดู แ ลที่ ดี (Good Governance) เข้ ำ กั บ กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ (Effective Risk
Management) และกำรก ำกั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมระเบี ย บกฎเกณฑ์ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ งและเหมำะสม
(Regulatory & Policy Compliance) โดยมีกำรประสำนนโยบำย กำรทำงำน กำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำง
เป็นระบบสอดคล้องกันทั้งสำมด้ำ น ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำเสริมประสิทธิภำพกำรทำงำน โดยมี
จุดมุ่งหมำยเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับองค์กรยิ่งๆ ขึ้นไป
ทั้งนี้ กบข. มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในภำพรวมขององค์กรที่จะส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ทำงยุทธศำสตร์ มีกำรกำหนด และทบทวนระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และค่ำ
เบี่ยงเบนของระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) สำหรับแต่ละตัวชี้วัดควำมเสี่ยงทุกปี เพื่อจะ
ติ ด ตำมและตอบสนองต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงของควำมเสี่ ย งที่ มี นั ย ส ำคั ญ ได้ อ ย่ ำ งทั น ท่ ว งที และเกิ ด กำร
ตอบสนองต่อควำมเสี่ยงนั้นๆ อย่ำงเหมำะสม โดยได้รำยงำนสถำนะควำมเสี่ยงต่อผู้บริหำร คณะอนุกรรมกำร
และคณะกรรมกำร กบข. เป็นประจำทุกเดือน

การกากับดูแล กับ ระบบการบริหารความเสี่ยงของ กบข.
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โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร
กบข. ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรทำหน้ำที่ดูแลรักษำผลประโยชน์ของสมำชิก จึงกำหนดนโยบำย
ให้กำรดำเนินงำนของ กบข. เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี หลักจริยธรรม จรรยำบรรณ โดยมี
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบ และกำรควบคุมภำยใน
เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนเป็ น ไปด้ ว ยควำมซื่ อ สั ต ย์ รอบคอบ ระมั ด ระวั ง และปรำศจำกควำมขั ด แย้ ง ทำง
ผลประโยชน์ จึงได้กำหนดโครงสร้ำงของกำรควบคุมภำยใน และกำรกำกับดูแลโดยมีคณะกรรมกำร กบข. ทำ
หน้ำที่กำหนดนโยบำย ทิศทำงกำรดำเนินงำน และกำกับดูแลกำรดำเนินงำน ซึ่งได้มีกำรมอบหมำยหน้ำที่ให้
คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ อำทิเช่น คณะอนุกรรมกำรธรรมมำภิบำล คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
และคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชำญ และผู้มีประสบกำรณ์เฉพำะทำงทำหน้ำที่
กำกับดูแล กลั่นกรอง ให้ควำมเห็นกำรดำเนินงำนที่สำคัญในด้ำนต่ำง ๆ ต่อคณะกรรมกำร กบข. ซึ่งถือเป็น
กลไกสนับสนุนกำรทำงำน ให้มีประสิทธิภำพมั่นใจได้ว่ำครอบคลุมควำมเสี่ยงและประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องไว้
อย่ำงครบถ้วน
นอกจำกนี้ กบข. ยังปลูกฝังวัฒนธรรมให้ผู้บริหำรและพนักงำนในฐำนะเจ้ำของควำมเสี่ยงมีควำม
เข้ำใจและตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้ มีบทบำทของกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกระบวนกำรทำงำนของ
ตนเอง (Risk Owner as Risk Manager) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพรำะฝ่ำย
งำนในฐำนะเจ้ำของควำมเสี่ยงเป็นผู้ปฏิบัติ มีควำมรอบรู้ในเนื้องำนย่อมสำมำรถรับรู้ปัจจัยเสี่ยงและสำเหตุต่ำง
ๆ ที่อำจทำให้งำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จึงเป็นผู้ที่สำมำรถป้องกันและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้ดีที่ สุด โดย
หลักกำรที่ กบข. นำมำใช้เพื่อเกิดควำมมั่นใจว่ำจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภำยใต้กำรบริกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงในทุกระดับอย่ำงเหมำะสม ได้แก่ กำรจัดให้มีกำรกำกับดูแลตำมแนวปฏิบัติสำกล Three Lines of
Defense ดังนี้
(1) ระดั บ หน่ ว ยธุ ร กิ จ (First Line of Defense) กำรก ำหนดให้ มี ก ำรแบ่ ง แยกหน้ ำ ที่ ร ะหว่ ำ ง
ผู้ปฏิบัติงำน และกำรควบคุมงำน กำรนำระบบงำนมำใช้เพื่อเกิดกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง และกำรจัดให้มีกำร
รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน กำรปฏิบัติงำนที่สำคัญให้ผู้บริหำรรับทรำบอยู่ตลอดเวลำ
(2) กำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนโดยหน่วยงำนทำงด้ำนกำกับ (Second Line of Defense) เป็นผู้
กำหนดกรอบนโยบำยกำรควบคุมภำยในที่ดีให้เป็นไปตำมมำตรฐำน และข้อกำหนดทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
(3) หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน (Third Line of Defense) เป็นหน่วยงำนอิสระที่รำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ทำหน้ำที่ตรวจสอบ ประเมินควำมเพียงพอของกระบวนกำรกำกับดูแล กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และกำรควบคุม ของหน่วยงำนธุรกิจและหน่วยงำนกำกับดูแลอีกครั้ง
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ในกำรนี้ กบข. ในฐำนะหนึ่งในนักลงทุนสถำบันหลักของประเทศ ได้ตระหนักถึง ภำระหน้ำที่ที่
จะต้องลงทุนอย่ำงรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในระยะยำวของสมำชิก พร้อมไปกับกำรยกระดับกำรลงทุนของ
ประเทศให้เป็นที่น่ำเชื่อถือในตลำดเงินตลำดทุนของโลก กบข. จึงให้ควำมสำคัญกับกำรวิเครำะห์กำรลงทุน
อย่ำงรับผิดชอบโดยนำปัจจัยด้ำน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล) มำประกอบกำรวิเครำะห์ ซึ่งจะ
ช่วยสร้ำงควำมมั่นใจในควำมยั่งยืนของกองทุน และมีแนวโน้มที่จะสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้แก่สมำชิกในระยะ
ยำวอี ก ด้ ว ย โดยได้ ร่ ว มลงนำมรั บ กำรปฏิ บั ติ ต ำม “หลั ก ธรรมำภิ บ ำลกำรลงทุ น ส ำหรั บ ผู้ ล งทุ น สถำบัน
(Investment Governance Code : I Code)” ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. พร้อมได้จัดทำเป็นแผน
ยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล (ESG Investment)
โดยในปี 2561 กบข. ได้จัดพอร์ตกำรลงทุน ESG-Focused Portfolio มูลค่ำ 1 พันล้ำนบำท เพื่อ
ลงทุนในหุ้น 33 กิจกำรที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกด้ำน ESG ของ กบข. มุ่งหวังนักลงทุนสถำบันในประเทศยึด
หลักกำรลงทุนอย่ำงรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมให้ประเทศเกิดกำรพัฒนำในทุกมิติอย่ำงยั่งยืน เกณฑ์ประเมิน
มำตรฐำน ESG ของกบข. ประกอบด้วยเกณฑ์เจตนำรมณ์พื้นฐำน เกณฑ์กำรประกอบธุรกิจ เกณฑ์ควำม
โปร่งใส และเกณฑ์กำรกำกับดูแลที่ดี ซึ่ง กบข.ให้ควำมสำคัญกับกิจกำรที่สมัครร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่ อ ต้ ำ นทุ จ ริ ต (CAC) กำรจั ด ตั้ ง พอร์ ต กำรลงทุ น ESG เป็ น กำรลงทุ น อย่ ำ ง
รับผิดชอบซึ่งนอกจำกจะช่วยสร้ำงผลตอบแทนที่ยั่งยืนแล้ว ยังช่วยลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินและกำรเสีย
ชื่อเสียงอีกด้วย
กบข. ได้ ร่ ว มกั บ OECD, World Bank Group, PRI และ UNDP จั ด งำนสั ม มนำในหั ว ข้ อ ESG
Investing และถูกเชิญเป็นวิทยำกรเข้ำร่วมสัมมนำในหัวข้อ ESG Investing อย่ำงต่อเนื่องอีกด้วย จำกฐำนะ
นักลงทุนสถำบันหลักของประเทศ กบข. จึงตระหนักดีถึงภำระหน้ำที่ที่จะต้องลงทุนอย่ำงรับผิดชอบเพื่ อ
ประโยชน์ในระยะยำวของสมำชิก กบข. จึงมุ่งกำรพัฒนำกำรลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล
(ESG Investment) อย่ำงจริงจังเพื่อยืนยันควำมเป็นผู้นำกำรลงทุนอย่ำงรั บผิดชอบ โดยเชื่อมั่นว่ำจะสำมำรถ
ทำให้นักลงทุนสถำบันรำยอื่น ของประเทศไทยยึดถือเป็นแบบอย่ำง และมีกำรพัฒนำกำรกำรลงทุนอย่ ำง
รับผิดชอบต่อไป

ความเสี่ยงของ กบข.
กบข. ได้จัดทำแม่บทกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ กบข. ขึ้นเพื่อเป็นหลักในกำรพัฒนำระบบบริหำร
ควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำควำมเสี่ยงหลัก 5 ประเภทได้แก่ 1. ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ 2. ควำมเสี่ยงด้ำน
กำรลงทุน 3. ควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียงและภำพลักษณ์องค์กร 4. ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร 5. ควำมเสี่ยงด้ำน
กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
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(1) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) :
กบข. มี ก ำรประเมิ น สภำพแวดล้ อ มทั้ ง ภำยในและภำยนอกประกอบกั บ กำรวิเ ครำะห์ จุ ดแข็ง
(Strength) จุ ด อ่ อ น (Weakness) โอกำส (Opportunity) และอุ ป สรรค (Threat) หรื อ ที่ เ รี ย กว่ ำ SWOT
Analysis เพื่อทำควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์ที่เป็นอยู่ โดยนำจุดแข็งมำใช้ประโยชน์ร่วมกับโอกำส พร้อมๆกับลด
จุดอ่อนและป้องกันไม่ให้อุปสรรคต่ำง ๆ มีผลต่อกำรทำงำนของ กบข. และจำกกำรมีกระบวนกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์องค์กรอย่ำงเป็นระบบทำให้ กบข.สำมำรถนำผลวิเครำะห์เหล่ำนั้น มำพัฒนำเป็น
แผนยุทธศำสตร์องค์กรและกลยุทธ์กำรทำงำนในแต่ละปี โดยที่สำนักงำนยังได้จัดทำแผนที่ควำมสัมพันธ์ของ
ควำมเสี่ยง (Risk Correlation Map) และนำมำทบทวนร่วมด้วยเพื่อสอบทำนแผนบริห ำรควำมเสี่ ยงด้ ำน
ยุทธศำสตร์ว่ำมีควำมครบถ้วนและตอบสนองต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์กำรจั ดตั้ง กบข. ได้ด้วย พร้อมได้จัดทำ
ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำนระดับองค์กรและถ่ำยทอดให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำน เพื่อให้เกิดควำมประสำนงำน
ในกำรผลักดันเป้ำหมำยขององค์กรตำมลำดับ
ในปีนี้ กบข. มียุทธศำสตร์ที่ ต้องกำรยกระดับ สำนักงำนให้มีควำมทันสมัยในกำรดำเนินงำนและ
ให้ บ ริ ก ำรแก่ ส มำชิ ก ด้ ว ยหลั ก กำร สมาชิ ก คื อ ศู น ย์ ก ลาง : Member Centric โดยน ำพำ กบข. สู่ ก ำร
เปลี่ยนแปลงแนวคิดกำรทำงำนที่สอดรับกับควำมคำดหวังของสมำชิก และควำมก้ำวหน้ำ ทำงด้ำนเทคโนโลยี
เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรให้บริกำรสมำชิกทั้งในเรื่องช่องทำงกำรให้บริกำร กำรสื่อสำร กำรให้ควำมรู้ และ
กำรจัดสวัสดิกำรในรูปแบบที่แตกต่ำงจำกเดิม ควบคู่ไปกับกำรเปลี่ยนแผนงำนด้ำนกำรลงทุนและด้ำนบริหำร
องค์กรด้วยกำรจัดให้มีระบบกำรวิเครำะห์ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ และกำรเปลี่ยนผ่ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
เทคโนโลยี (Digital Transformation) เพื่อให้เกิดกำรสนับสนุนกำรทำงำนระหว่ำงกันอีกด้วย

(2) ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk) :
ความเสี่ยงจากสภาพตลาด (Market Risk)
เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจและกำรลงทุน ที่มีแนวโน้มชะลอตัว กบข. จึงเน้นให้ควำมสำคัญกับกำร
สร้ำงควำมสมดุลของกำรบริหำรเงินลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยำวกับผลตอบแทนระยะสั้นและลดควำมเสี่ยง
ที่จะมีผลตอบแทนติดลบในปีใดปีหนึ่ง จึงมีแผนงำนเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรเงินลงทุนผ่ำนกำรทบทวน
แผนจัดสรรกำรลงทุนระยะกลำง (Medium-Term Asset Allocation - MATT) นอกจำกนั้นด้วยสถำนกำรณ์
ปัจจุบันที่อัตรำแลกเปลี่ยนมีควำมผันผวนสูง ขึ้น กบข. จึงมีแผนงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรอัตรำ
แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Management) ด้วยกำรทบทวนนโยบำย เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
อัตรำแลกเปลี่ยนอีกด้วย
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ความเสี่ยงจากเครดิต (Credit Risk)
กบข. ได้กำหนดแนวทำงบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ควำมเสี่ยงของผู้ออก
ตรำสำร และควำมเสี่ยงของตรำสำรเฉพำะรำยกำร อีกทั้งมีกำรกำหนดกรอบควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตในระดับ
กองทุน และมีกำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือของคู่ค้ำหรือผู้ออกตรำสำรที่ กบข. ลงทุน และคู่ค้ำที่ กบข. ทำ
ธุรกรรมกำรลงทุน และมีกำรทบทวนคู่มือกำรลงทุนด้ำนเครดิตเพื่อให้เหมำะสมเป็นปัจจุบัน โดยมีเป้ำหมำย
เพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่เกิดจำกกำรที่คู่ค้ำหรือผู้ออกตรำสำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพัน

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
กบข. ได้จัดให้มีระบบซึ่งสำมำรถวัดควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องและสำมำรถประเมินผลกระทบจำก
ควำมเสี่ยงที่สอดคล้องกับปริมำณและควำมซับซ้อนของธุรกรรม รวมถึงมีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสภำพ
คล่องในกำรจ่ำยคืนเงินแก่สมำชิกที่พ้นสมำชิกภำพ โดยเฉพำะช่วงที่สมำชิกถึงกำหนดเกษียณในเดือนกันยำยน
ของทุกปีนั้น จะมีกำรจัดทำประมำณกำรกระแสเงินรับ -จ่ำ ยและวำงแผนจัดเตรียมเงินสดอย่ำงเหมำะสม
เพื่อให้มั่นใจว่ำสมำชิกจะได้รับเงินคืนตำมกำหนดเวลำและไม่กระทบต่อกำรลงทุนของสมำชิกที่ยังคงอยู่ใน
กองทุน

(3) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร (Reputation Risk) :
ปัจจุบัน กบข. ให้ควำมสำคัญ ควำมเสี่ยงเรื่องชื่อเสียงและภำพลักษณ์ ขององค์กร แม้ว่ำจะมีกำร
บริหำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ภำยในองค์กรอย่ำงรอบคอบแล้ว องค์กรก็ยังต้องระมัดระวังในส่วนของกำรติดตำม
และรักษำชื่อเสียงตลอดจนภำพลักษณ์ขององค์กรในสำยตำของบุคคลภำยนอก ซึง่ กบข.ให้ควำมสำคัญกับกำร
ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรข้อร้องเรียนของสมำชิก และกระแสบนโลก Social Media ที่เป็นช่องทำงกำรสื่อสำรที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรรับข้อ มูล ข่ำวสำรในปัจจุบันที่สมำชิกสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ตลอดเวลำ โดยใช้
ระบบในกำรติดตำมข้อมูล ข่ำวสำรที่มีกำรกล่ำวถึงกำรทำงำนของ กบข. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์หำ
ข้อเท็จจริง และข้อสรุปร่วมกับหน่วยงำน ผู้บริหำรระดับสูงก่อนสื่อสำรไปยังสมำชิก และ Stakeholder ที่
เกี่ยวข้องให้รับทรำบข้อเท็จจริงในกำรทำงำนของ กบข. ได้อย่ำงถูกต้อง
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(4) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) :
ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร กบข. ได้กำหนดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยในทั้งองค์กรเป็นประจำทุกปี โดยติดตำมประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
รวมถึงข้อมูลของตัวชี้วัดควำมเสี่ยงของปีที่ผ่ำนมำเพื่อนำมำประกอบกำรประเมินควำมเสี่ ยงใหม่ ทั้งนี้ กำร
ประเมินควำมเสี่ยงฯดังกล่ำวครอบคลุมกำรระบุประเภทของกำรทุจริต (Fraud) ที่อำจเกิดขึ้นได้ในลักษณะงำน
บำงอย่ำงของสำนักงำน เช่น งำนกำรรับ -จ่ำยเงิน งำนจัดซื้อจัดจ้ำง โดยจัดให้มีกำรประเมินระดับควำมเสี่ยง
(โอกำส ผลกระทบ) จำกกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ โดยจะกำหนดแผนปรับปรุงหำกพบว่ำกิจกรรมกำรควบคุมที่มี
อยู่ไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิผล และมีกำรติดตำมแก้ไข ซึ่งที่ผ่ำนมำสำนักงำนได้ให้ควำมสำคัญกับกำร
ป้องกันกำรทุจริตโดยกำหนดให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปรับปรุงกฎ ระเบียบกำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำรจัดทำแผนสื่อสำรช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำทุจริตใน TOR เพื่อให้คู่ค้ำรับทรำบ
และเข้ำร่วมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) โดยมี
วัตถุป ระสงค์ที่ชัดเจนเพื่อ ป้ องกัน ไม่ ให้ เ กิด ควำมเสี่ ยงดัง กล่ ำวขึ้น รวมถึงเป็นแนวร่ว มส่ งเสริมกลไกกำร
ขั บ เคลื่ อ นกำรป้ อ งกั น และกำรปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมยั่ ง ยื น ต่ อ ทั้ ง องค์ ก รและตลำดทุ น
สอดคล้องกับแนวทำงตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุม
ภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561
นอกจำกนี้กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรอีกส่วนหนึ่งที่ กบข. ให้ควำมสำคัญคือ กำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่ง กบข.ตระหนักถึงควำมสำคัญและผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นของ
ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Risk) และภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ (Cybersecurity Risk) จึงมีนโยบำย
และแนวปฏิ บั ติ ใ นกำรก ำกั บ ดู แล และกำรบริ ห ำรจั ด กำรควำมเสี่ ยงด้ ำ นเทคโนโลยีส ำรสนเทศ (IT Risk
Management) กำรรักษำควำมมั่น คงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสำรสนเทศ (IT Security) กำรเตรียม
ควำมพร้ อ มในกำรรั บ มื อ และบริ ห ำรควำมเสี่ ย งภั ย คุ ก คำมทำงไซเบอร์ (Cybersecurity Management)
ตลอดจนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมมั่นคงปลอดภัยที่ได้มำตรฐำนระดับ
สำกล เพื่อก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) เพื่อให้ทันกับวิวัฒนำกำรของควำมเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกำหนดให้มีแผนกำรบริหำรเหตุกำรณ์ที่ อำจส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสำรสนเทศ (IT Security Incident Management) และกรณีที่ถูกโจมตีทำงไซเบอร์ (Cyber Attack)
เพื่อให้กองทุนสำมำรถดำเนินธุรกิจและให้บริกำรสมำชิกได้อย่ำงต่อเนื่องโดยมีควำมมั่นคงปลอดภัยที่น่ำเชื่อถือ
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(5) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) :
กบข. มีกำรพัฒนำระบบงำนกำกับกำรลงทุนเพื่อใช้ในกำรกำกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบด้ำนกำร
ลงทุน (Investment Compliance) เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรลงทุนของ กบข. เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ระเบียบ และ
นโยบำยกำรลงทุ น ที่ ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้ กบข. มี ก ำรจั ด ท ำแนวปฏิ บั ติ ด้ ำ นกำรปฏิ บั ติ ต ำมกฎเกณฑ์
(Compliance Program) เพื่อให้ทุกส่วนงำนมีแนวทำงกำรกำกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่เป็นมำตรฐำน
เดียวกันทั้งองค์กร และมีกำรติดตำมทบทวนกฎเกณฑ์และกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
รวมถึงกำรติดตำมกำกับดูแล และจัดทำรำยงำนเสนอคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบทุกไตรมำส
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