สารบัญ
ข้อมูลองค์กร กบข.
006

007

008

010

031

032

033

034

ข้อมูล กบข.
โดยสังเขป

วิสัยทัศน์/ภารกิจ สถิติส�ำคัญ กบข.

สารจาก
ประธานกรรมการ

คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ
กฎหมาย
บริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล

ผลการด�ำเนินงานปี 2563
048

050

052

060

090

091

096

106

การด�ำเนินงานของ ผลการด�ำเนินงาน การส�ำรวจความพึงพอใจ
ภาพรวมภาวะ
กองทุนในปี 2563 ด้านสมาชิก ปี 2563 ของสมาชิก กบข.
เศรษฐกิจและ
ปี 2563
การลงทุนปี 2563
รายงาน
การบริหาร
คณะอนุกรรมการ ความเสีย่ ง กบข.
ตรวจสอบ

รายงานการก�ำกับ
ดูแลกิจการ
ประจ�ำปี 2563

แผนยุทธศาสตร์ปี 2564
112

แผนยุทธศาสตร์
ปี 2564

กบข. และบทบาท
ในการลงทุน
อย่างรับผิดชอบ

012

016

029

030

035

036

042

044

รายงานจากเลขาธิการ
คณะกรรมการ กบข.

คณะกรรมการ
กบข.

คณะอนุกรรมการประเมิน
ผลงานและพิจารณา
ค่าตอบแทน

062

งบการเงินอย่างย่อ
ปี 2563

คณะผู้บริหาร
กบข.

คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ
จัดการลงทุน
สมาชิกสัมพันธ์
ลักษณะ
การด�ำเนินงาน
ของ กบข.

065

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานส�ำหรับงบการเงิน
ปี 2563

โครงสร้าง
องค์กร กบข.

072

คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
ปี 2563

รายงานของผู้สอบบัญชี
และงบการเงินปี 2563
120

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

121

รายงาน
ของผู้สอบบัญชี

126

งบการเงิน

132

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

กบข.
ข้อมูลองค์กร

มุง่ มัน่ เพือ่ อนาคต
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รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

ข้อมูล กบข. โดยสังเขป
สิ นทรั พย์ สุทธิ

1,036,939
ล้านบาท

ชื่อองค์กร
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ (กบข.)

ผลประโยชน์ สุทธิ

ประเภทธุรกิจ

ล้านบาท

35,630

กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

ผลตอบแทนของสมาชิ ก

4.79%

ช่องทางการติดต่อ

(หลังหักค่าใช้จ่าย)

ส�ำนักงาน กบข.

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

ผู้สอบบัญ ชี

รอบระยะเวลาบั ญ ชี

1 มกราคม
ถึง

31 ธั น วาคม
นายทะเบียนสมาชิก
• บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

บริษัทย่อย/กองทุน
• บริษทั ไทย แอดมินสิ เทรชัน่ เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด
- งานทะเบียนสมาชิก

• บริษทั จีพเี อฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
- บริหารอสังหาริมทรัพย์

• กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1 - อาคารอับดุลราฮิมเพลส
- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

วิสยั ทัศน์

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

40% 35% 25%
Adequacy Sustainability Integrity

Sustainable
Pension Fund Model

ส่งเสริม
การออมทรัพย์
ของสมาชิก

ยุทธศาสตร์ชาติ
“สร้างความเสมอภาคและ
พลังทางสังคม ด้วยการส่งเสริม
การออมและการลงทุนระยะยาว
ก่อนเกษียณ”

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

ภารกิจ

ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539

1
2
3

เพือ่ เป็นหลักประกันการจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญและให้ประโยชน์
ตอบแทนการรับราชการแก่ขา้ ราชการเมือ่ ออกจากราชการ
เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก
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รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

สถิติส�ำคัญ กบข.
ด้านสมาชิก
		
สมาชิกทั้งหมด ณ สิ้นปี*
สมาชิก UNDO
สมาชิกพ้นสภาพ
สมาชิกเข้าใหม่
สมาชิกออมเพิ่ม
สมาชิกออมต่อ
สมาชิกเลือกแผนลงทุน
• แผนผสมหุ้นทวี
• แผนหลัก***
• แผนตราสารหนี้
• แผนตลาดเงิน
• แผนสมดุลตามอายุ 60
• แผนสมดุลตามอายุ 65
• แผนสมดุลตามอายุ 70
• แผนตราสารทุนไทย
• แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย
• แผนการลงทุนแบบผสมเอง

หน่วย : ราย

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

1,147,656
28**
36,276
99,188
106,609
4,700
80,180
17,318
4,930
2,012
1,061
43,382
1,471
1,278
4,237
329
4,162

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
-

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

ด้านกองทุน
		
เงินกองทุน
• ส่วนของสมาชิก
• ส่วนของเงินสำ�รอง
ผลประโยชน์เบ็ดเสร็จรวม
• ส่วนของสมาชิก
• ส่วนของเงินสำ�รอง
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อมูลค่าเงินกองทุนเฉลี่ย

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

1,036,939
420,902
616,037
35,630
19,661
15,969
0.15

951,139
400,263
550,876
36,764
21,393
15,371
0.15

879,848
380,869
498,979
15,499
742
14,757
0.16

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

ด้านลงทุน ผลตอบแทนของแต่ละแผนการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ร้อยละต่อปี

ปี 2563

ย้อนหลัง 5 ปี
(เฉลีย่ ต่อปี)

ตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน
(เฉลีย่ ต่อปี)

ก่อนหัก
ค่าใช้จา่ ย

หลังหัก
ค่าใช้จา่ ย

ก่อนหัก
ค่าใช้จา่ ย

หลังหัก
ค่าใช้จา่ ย

หลังหัก
ค่าใช้จา่ ย

กองสมาชิก

4.97

4.79

4.59

4.38

6.20

แผนหลัก

4.93

4.73

4.57

4.36

6.20

แผนผสมหุน้ ทวี

6.21

5.96

5.51

5.24

5.88

แผนตราสารหนี้

2.87

2.75

2.71

2.59

3.07

แผนตลาดเงิน

1.32

1.24

1.57

1.47

1.98

แผนตราสารทุนไทย

-9.93 -10.19

แผนการลงทุน
เริม่ วันที่ 8 ม.ค. 2562

-5.19

วันทีจ่ ดั ตัง้ กองทุน: 27 มี.ค. 2540

วันทีจ่ ดั ตัง้ แผน: 27 มี.ค. 2540

วันทีจ่ ดั ตัง้ แผน: 25 ส.ค. 2553

วันทีจ่ ดั ตัง้ แผน: 25 ส.ค. 2553

วันทีจ่ ดั ตัง้ แผน: 27 ก.ย. 2553

วันทีจ่ ดั ตัง้ แผน: 8 ม.ค. 2562

แผนกองทุน
อสังหาริมทรัพย์ ไทย
วันทีจ่ ดั ตัง้ แผน: 31 ก.ค. 2563

แผนการลงทุน
เริม่ วันที่ 31 ก.ค. 2563

-8.34
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รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

สารจาก
ประธานกรรมการ
กบข. ด�ำเนินงานและบริหารเงินลงทุน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ เต็มไปด้วยความรอบคอบ
โปร่งใส ถือมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล
และหลักการเป็นนักลงทุนทีร่ บั ผิดชอบ

ข้อมูลองค์กร กบข.

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

เรียน ท่านสมาชิก
ปี 2563 เป็นปีที่ทุกประเทศในโลกต้องเผชิญกับความท้าทาย
อันเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้
ประชากรในทุกประเทศต้องด�ำเนินชีวติ ไปภายใต้วถิ ชี วี ติ ใหม่ (New Normal)
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และเริ่มที่จะต้องเรียนรู้
วิธีท�ำงานจากบ้าน (Work from Home หรือ WFH)
ภายใต้สภาวะทีท่ า้ ทายดังกล่าว คณะกรรมการ กบข. ได้ดำ� เนินการ
อย่างเต็มที่ในการก�ำกับดูแลให้กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
สามารถบริหารเงินลงทุนได้อย่างยืดหยุ่นเต็มประสิทธิภาพในการแสวงหา
โอกาสสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์หลากหลายประเทศจากทุกภูมิภาค
ทั่วโลกภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม
ปี 2563 แม้จะเป็นปีทที่ า้ ทายและยากเป็นอย่างมากในการบริหาร
กองทุน แต่ กบข. ก็ประสบความส�ำเร็จในการสร้างผลตอบแทนการลงทุน
ทีน่ า่ พึงพอใจ โดยกองสมาชิกนัน้ สามารถสร้างผลตอบแทนได้สงู ถึงร้อยละ 4.79
ในนามของคณะกรรมการ กบข. ขอให้ค�ำมั่นต่อสมาชิกทุกท่านว่า
คณะกรรมการ กบข. จะก�ำกับดูแลให้ กบข. ด�ำเนินงานและบริหารเงินลงทุน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ เต็มไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ถือมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล และหลักการเป็นนักลงทุนที่รับผิดชอบ (Responsible
Investors) ต่อสมาชิก สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่นนี้สืบไป

สถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัส

COVID-19

ผลตอบแทน
ร้อยละ

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการ

4.79
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รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

รายงานจาก
เลขาธิการ
คณะกรรมการ กบข.
“ปีที่ไม่เหมือนปีใด”
(A year like no other)

ข้อมูลองค์กร กบข.

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

เรียน ท่านสมาชิก
ตลอดทัง้ ปี 2563 ทัว่ โลกรวมถึงไทยได้รบั ผลกระทบอย่างไม่คาดคิด
มาก่อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ส่งผลให้
เศรษฐกิจโลกหดตัวถึงร้อยละ 3.5 ขณะทีเ่ ศรษฐกิจไทยหดตัวสูงถึงร้อยละ 6.1
ซึง่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF)
เรียกว่าเป็น “ปีที่ไม่เหมือนปีใด” (A year like no other)
ภายใต้ภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่เริ่มส่งสัญญาณ
ในไตรมาสแรกของปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.) ได้ปรับ
กลยุทธ์การลงทุนตัง้ แต่ชว่ งต้นปี โดยลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสีย่ ง
และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มรับมือการถดถอยเข้ามาแทน
อย่างไรก็ตาม เมือ่ ธนาคารกลางของประเทศหลัก อาทิ สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ่ ฯลฯ
ได้ดำ�เนินนโยบายอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบ และผ่อนคลายมาตรการ
ด้านการคลัง ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงได้ปรับตัวดีขึ้น กบข. จึงดำ�เนินการ
ปรับสัดส่วนการลงทุนอีกครัง้ ในไตรมาสสอง โดยเพิม่ การลงทุนในสินทรัพย์
ที่ได้รับอานิสงส์จากมาตรการปิดเมือง และทยอยเพิ่มสัดส่วนการลงทุน
ในต่างประเทศเพือ่ กระจายความเสีย่ งและแสวงหาโอกาสสร้างผลตอบแทน
ในธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
การลงทุนของ กบข. นอกจากจะให้ความสำ�คัญด้านการกระจาย
ความเสีย่ ง และสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ว กบข. ยังให้ความสำ�คัญ
กับการเป็นนักลงทุนที่รับผิดชอบ (Responsible Investor) โดย กบข.
ได้ยึดแนวทางของ UN PRI (Principles for Responsible Investment)
ซึ่ ง เป็ น เครื อ ข่ า ยที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากสหประชาชาติ เ พื่ อ ให้
นั ก ลงทุ น สถาบั น เห็ น ความสำ�คั ญ ของการพิ จ ารณาปั จ จั ย ด้ า น ESG
ทัง้ นี้ กบข. ได้นำ�กรอบแนวทางของ UN PRI มาประยุกต์ใช้ 2 กรอบด้วยกัน
คือ 1) กรอบพิมพ์เขียวในการเป็นนักลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Blueprint
for Responsible Investor) และ 2) กรอบบู ร ณาการปั จจั ย ESG
ในกระบวนการลงทุน (ESG Integration Framework)

A YEAR
LIKE
NO OTHER

กบข. ให้ความส�ำคัญ
กับการเป็นนักลงทุน
ที่รับผิดชอบ
(Responsible
Investor)

กบข. ยึดแนวทาง
ของ UN PRI
(Principles for
Responsible
Investment)
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E
S
G

Environmental

Social

Governance

ข้อมูลองค์กร กบข.

นอกเหนื อ จากการนำ�แนวทางของ UN PRI
มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นกระบวนการลงทุ น แล้ ว กบข. ยั ง นำ�
กระบวนการตรวจสอบและประเมินกิจกรรมรับผิดชอบ
ทางธุรกิจ (Due Diligence Guidance for Responsible
Business Conduct) ขององค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ
และการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ (Organisation for
Economic Co-operation and Development – OECD)
มาประยุกต์ใช้ด้วยเช่นกัน
สำ�หรั บ การนำ�ปั จ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และ
ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance)
มาประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนนั้น กบข. ได้ร่วมมือกับ
ธนาคารโลกพั ฒ นา ESG Weight and Score: Asset
Valuation Methodology ขึ้นมาเพื่อใช้ประเมินมูลค่า
สินทรัพย์ในประเทศที่ กบข. ลงทุน
ในส่วนการบริหารงานด้านสมาชิกนั้น กบข. ได้นำ�
เทคนิควิเคราะห์ชั้นสูง (Advance Analytics) มาวิเคราะห์
Big Data ของสมาชิ ก โดยการนำ�เทคนิ ค Predictive
Analytics มาวิเคราะห์เพือ่ ประเมินทัศนคติ พฤติกรรม และ
ความคาดหวังของสมาชิก เพื่อให้ กบข. สามารถบริหารงาน
ด้ า นสมาชิ ก มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ผลงานในปี 2563
พิสูจน์ให้เห็นว่า กบข. สามารถดำ�เนินงานตามแผนงาน
ลด Pain points ของสมาชิก โดยสามารถสื่อสารให้สมาชิก
เข้าใจ และเลือกใช้บริการออมเพิ่ม เลือกแผนการลงทุน
ได้ในจำ�นวนที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ

ข้อมูลองค์กร กบข.

ปี 2563 เป็นปีที่ยากและท้าทายการบริหารองค์กร
กบข. ต้ อ งประกาศใช้ น โยบาย Work from Home
อยู่ เป็ น ระยะ แต่ กบข. ก็สามารถฝ่าฟันอุ ปสรรคต่ า ง ๆ
และสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนทีด่ เี พือ่ สมาชิก กบข.
ได้ สำ�เร็ จ ทั้ ง นี้ ความท้ า ทายและความยากยั ง ไม่ สิ้ น สุ ด
แม้โลกจะสามารถพัฒนาวัคซีนต้านเชื้อไวรัส COVID-19
ออกมาได้ แต่ ก ารแพร่ ร ะบาดก็ ยั ง ไม่ ห ยุ ด นิ่ ง ยั ง คงส่ ง ผล
ต่อภาวะชะงักงันด้านการลงทุน และการหดตัวทางด้านเศรษฐกิจ
ต่อเนื่องอีกในปี 2564
ไม่ ว่ า อุ ป สรรคและความท้ า ทายในปี 2564 จะมี
มากเพียงใด พนักงาน กบข. ทุกคนประกาศเจตนารมณ์
ร่ ว มกั น ว่ า เพื่ อ ให้ กบข. เดิ น หน้ า เติ บ โตตามวิ สั ย ทั ศ น์
“กองทุนบำ�นาญไทย มาตรฐานกองทุนบำ�นาญโลก” (Thai
Pension World Standards) ภายใต้เป้าหมาย “สร้างผล
ตอบแทนทีย่ งั่ ยืนในระยะยาว” และ “ทวีคา่ เงินออมให้สมาชิก
และยกระดับความผูกพันกับ กบข.” โดยพนักงาน กบข.
ทุกคนพร้อมใจกันปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ มุง่ มัน่
และทุ่มเท เพื่อผลลัพธ์แห่งความภาคภูมิใจ นั่นคือ เสียงจาก
สมาชิกที่เชื่อมั่นและบอกพวกเราว่า “In GPF We Trust”

(นางศรีกัญญา ยาทิพย์)
เลขาธิการคณะกรรมการ
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราขการ
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ข้อมูลองค์กร กบข.

คณะกรรมการ กบข.

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

ประธานกรรมการ อายุ 58 ปี

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

การฝึกอบรม

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

ประวัติการท�ำงาน

2563 - ปัจจุบนั ปลัดกระทรวงการคลัง
2561 - 2562 อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
2560 - 2561 อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2558 - 2561 กรรมการบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
2557 - 2560 ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
2555
ทีป่ รึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
2552
รองผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการ, ประธานอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์,
ประธานอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 61 ปี
• ปริญญาโท Master of Public Management,
National University of Singapore, ทุนลีกวนยู (LKY Scholarship)
• ปริญญาโท Management and Human Relations,
Abilene Christian University, USA
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

• หลักสูตร Government Human Resource Management
ทุน JICA ประเทศญี่ปุ่น
• หลักสูตร Modern Management and Human Resource
Development Strategies,
Northern Territory University ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย
• หลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ สถาบันการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตรกฎหมายมหาชน คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปปร.) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการท�ำงาน
2562 - ปัจจุบัน
2557 - 2562
2555 - 2557
2551 - 2554
		

เลขาธิการ ก.พ.
รองเลขาธิการ ก.พ.
ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.
อัครราชทูต (การศึกษา)
ประจ�ำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
-

ข้อมูลองค์กร กบข.
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นายปกรณ์ นิลประพันธ์

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

กรรมการ อายุ 53 ปี

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

การฝึกอบรม

• หลักสูตรนักกฎหมายกฤษฎีกา ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• Certificate Public Sector Management and Organization Change,
The Australian National University, Australia
• หลักสูตร Train the Trainers ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส�ำหรับผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม ส�ำนักงาน ก.พ.
• หลักสูตร East Asian Public Sector Leadership Challenges,
National Graduate Institute for Policy Study, Tokyo, Japan
• หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
• หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง ส�ำนักงบประมาณ
• หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูบ้ ริหารส่วนราชการ (นบส.2)
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการท�ำงาน
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กรรมการ อายุ 60 ปี

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

การฝึกอบรม

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการท�ำงาน

2560 - ปัจจุบัน • ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
		
• รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
		
• ที่ปรึกษาส�ำนักงบประมาณ
		
• ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักจัดท�ำงบประมาณด้านความมัน่ คง 1
			 ส�ำนักงบประมาณ
		
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักจัดท�ำงบประมาณองค์การบริหาร
รูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ
		
• ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ
ส�ำนักงบประมาณ
		
• ประธานคณะท�ำงานปฏิรูประบบงบประมาณ
ส�ำนักงบประมาณ

2563 - ปัจจุบนั เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 		
2561 - 2563 ปฏิบัติหน้าที่ผอ้ ู ำ� นวยการส�ำนักงานขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
2561 - 2563 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
2559 - 2561 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี
2559
ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2558 - 2559 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2551 - 2558 กรรมการร่างกฎหมายประจ�ำ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2550 - 2551 ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักกฎหมายต่างประเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการโดยต�ำแหน่ง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2547 - 2550 ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนากฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• กรรมการโดยต�ำแหน่ง คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการโดยต�ำแหน่ง คณะกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
• กรรมการกฤษฎีกา
• กรรมการโดยต�ำแหน่ง คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
• กรรมการข้าราชการพลเรือน
• กรรมการปรับปรุงระบบข้อมูลของส�ำนักราชเลขาธิการเกีย่ วกับโครงการอัน
• กรรมการพัฒนาระบบราชการ
เนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
• กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• กรรมการ บริษทั ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการส่งเสริมการลงทุน
• กรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
• กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
• กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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ข้อมูลองค์กร กบข.

นายดนุชา พิชยนันท์

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

กรรมการ อายุ 51 ปี

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

การฝึกอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการท�ำงาน

2563 - ปัจจุบนั เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2559 - 2563 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
2556 - 2559 ทีป่ รึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กรรมการ, ประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน,
อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 49 ปี
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ (International Economics and Finance)
Brandeis University, USA
Major: International Finance and International Trade
Dissertation: Explaining Macroeconomic Fluctuations:
The Case of Thailand
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (MS) Brandeis University, USA
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (MA) Boston University, USA
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม
-

ประวัติการท�ำงาน

2564 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2563
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2561 - 2563 กรรมการบริหาร กลุ่มธนาคารโลก
2559 - 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2559 - 2559 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลัง
2556 - 2559 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
		
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2554 - 2556 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค
		
ส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2552 - 2554 ผู้อ�ำนวยการส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน
		
ส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
		
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2551 - 2552 หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือด้านการคลัง ยุโรป - อเมริกา

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวติ
• กรรมการ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
• กรรมการ บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

นายประภาศ คงเอียด

นายเมธี  สุภาพงษ์

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

กรรมการ, ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อายุ 59 ปี

• ปริญญาโท International Tax Program and Master of Laws
(ITP/LLM) Harvard Law School, USA
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การฝึกอบรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ สถาบันการสร้างชาติ

ประวัติการท�ำงาน
2564 - ปัจจุบนั
2561 - 2564
2560 - 2561
2558 - 2560
2558
2555 - 2558

อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
ทีป่ รึกษากฎหมาย กระทรวงการคลัง

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการ, อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง อายุ 58 ปี

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

การฝึกอบรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน

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

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•
•
•
•

กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
กรรมการ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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ข้อมูลองค์กร กบข.

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล   

นายสุทธิ สุโกศล

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

กรรมการ อายุ 57 ปี

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

การฝึกอบรม

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) : ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•
•
•

อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม
รองผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
รองอธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ช่วยปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานป้องกัน
และแก้ ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ (สปท.)
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
• ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมาย (นิติกร 9 ชช)
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•
•
•
•
•
•
•
•

เลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน�้ำมันแห่งชาติ
ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา

กรรมการ, อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 60 ปี
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (Public Policy and Administration)
University of Wisconsin - Madison, USA
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันด�ำรงราชานุภาพ
• หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.)
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
• หลักสูตรการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
(Chief Human Resource Officer : CHRO)
ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการท�ำงาน

2562 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงแรงงาน
			
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
2560 - 2562 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
			
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2559 - 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
			
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
2558 - 2559 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน
			
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
2555 - 2558 แรงงานจังหวัดขอนแก่น
			
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น กระทรวงแรงงาน
2552 - 2555 ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
			
ส�ำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
			
กรมการจัดหางาน

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
-

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

นายภพ เอครพานิช

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

กรรมการ, อนุกรรมการกฎหมาย, อนุกรรมการตรวจสอบ
อายุ 46 ปี
•
•
•
•

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

การฝึกอบรม

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

ประวัติการท�ำงาน
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กรรมการ, อนุกรรมการกฎหมาย, อนุกรรมการตรวจสอบ
อายุ 66 ปี
•
•
•
•

ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การฝึกอบรม

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการปกครองภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม
สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตรแนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี พือ่ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
• หลักสูตรบทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.)
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร)
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.)
• หลักสูตรการปฏิรปู ธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN 3) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปัจจุบนั • รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม
• ผูพ้ พิ ากษาศาลจังหวัดภูเขียว			
• ผูพ้ พิ ากษาศาลชัน้ ต้นประจ�ำส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ประวัติการท�ำงาน
		 วินจิ ฉัยชีข้ าดอ�ำนาจหน้าทีร่ ะหว่างศาล
ปัจจุบัน • อัยการสูงสุด ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
• ผูพ้ พิ ากษาศาลชัน้ ต้นประจ�ำส�ำนักประธานศาลฎีกา
• อธิบดีอัยการ ส�ำนักคดีพิเศษ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด

• อธิบดีอัยการ ส�ำนักงานคดีปราบปรามทุจริต ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
• รองอธิบดีอัยการ ส�ำนักงานการสอบสวน ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
• รองอธิบดีอัยการ ส�ำนักงานคดีพิเศษ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• อนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
วุฒสิ ภา
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
• ประธานอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี

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

อุปนายกคนที่ 2 คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา
รองประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
ประธานคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
อนุญาโตตุลาการ ในสถาบันอนุญาโตตุลาการ ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)
คณะท�ำงานตรวจสอบน�ำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุ
และโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
คณะกรรมการธุรกรรม ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส.) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (PPP)
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รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์อชิตพล ศศิธรานุวฒ
ั น์

นายไสว สารีบท

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

กรรมการ, อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 56 ปี

• ปริญญาเอก สาขาพลังงานทดแทน (Renewable Energy)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
• ปริญญาโท สาขาการสอนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การฝึกอบรม

กรรมการ, อนุกรรมการตรวจสอบ อายุ 58 ปี

• ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย
• ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การฝึกอบรม

ประวัติการท�ำงาน

ประวัติการท�ำงาน

พ.ย. 2561 - ปัจจุบนั

รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ก.พ. 2559 - ก.ค. 2559 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มี.ค. 2557 - ส.ค. 2557 รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ต.ค. 2556 - มี.ค. 2557 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เม.ย. 2552 - มี.ค. 2556 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
• คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ�ำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
2558 - ปัจจุบัน ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
2552 - 2558 ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
วิทยฐานะ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ช�ำนาญการพิเศษ
2551 - 2552 ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชัยภูมิ เขต 2
วิทยฐานะ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ช�ำนาญการพิเศษ
2549 - 2551 รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
วิทยฐานะ รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ช�ำนาญการพิเศษ
2547 - 2551 รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสระแก้ว เขต 1
วิทยฐานะ รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ช�ำนาญการพิเศษ

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
-

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์   

พันต�ำรวจเอก กัมพล ลีลาประภาภรณ์

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

กรรมการ, อนุกรรมการธรรมาภิบาล, อนุกรรมการประเมิน
ผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 61 ปี
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (นโยบายและการวางแผนทางสังคม)
สถาบันเทคโนโลยีสังคมเกริก
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การฝึกอบรม

• หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อมุ่งผลการปฏิบัติงาน
ส�ำหรับผู้บริหารระดับส�ำนัก/กอง
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

ประวัติการท�ำงาน

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

ทีป่ รึกษาด้านระบบงานนิตบิ ญั ญัติ
รองเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารงานกลาง
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักนโยบายและแผน
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารงานกลาง

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
-

กรรมการ, อนุกรรมการธรรมาภิบาล, อนุกรรมการประเมินผลงาน
และพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 52 ปี
• ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. (ตร)
โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 45

การฝึกอบรม
•
•
•
•
•

หลักสูตรสารวัตร
หลักสูตรผู้ก�ำกับการ
หลักสูตรบริหารวิกฤตการณ์
หลักสูตรการบริหารงานต�ำรวจชั้นสูง (บตส.) วิทยาลัยการต�ำรวจ
หลักสูตรการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างสื่อมวลชน
กับผู้บังคับใช้กฎหมาย (Media Relationship)

ประวัติการท�ำงาน
2563 - ปัจจุบัน
2562 - 2563
2560 - 2562
2558 - 2560

รองผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
รองผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดตราด
รองผู้บังคับการอ�ำนวยการต�ำรวจภูธรภาค 4
ผู้ก�ำกับการฝ่ายอ�ำนวยการ 2
กองบังคับการอ�ำนวยการต�ำรวจภูธรภาค 2
2557 - 2558 ผู้ก�ำกับการ สถานีต�ำรวจภูธรวังจันทร์ จ.ระยอง
2555 - 2557 ผู้ก�ำกับการ สถานีต�ำรวจภูธรห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
-
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รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์

นางพรทิภา  ไสวสุวรรณวงศ์

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

กรรมการ, อนุกรรมการธรรมาภิบาล,
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 58 ปี

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทอ.) โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 29
• มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22
• โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

การฝึกอบรม

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• วิทยาลัยการทัพอากาศ
• โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
• โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง

ประวัติการท�ำงาน

2563 - ปัจจุบนั รองเสนาธิการทหารอากาศ
(สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ)
2562 - 2563 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
2561 - 2562 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผน
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
2560 - 2561 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ�ำ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
2559 - 2560 รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
2559 - 2560 นายทหารปฏิบตั กิ ารประจ�ำกรมก�ำลังพลทหารอากาศ
2556 - 2559 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ กัวลาลัมเปอร์
และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ
ส�ำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ/
บันดาร์เสรีเบกาวันไทย/บันดาร์เสรีเบกาวัน

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
(โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการกองทัพอากาศ)
• ประธานคณะอนุกรรมการแผนกฟุตบอลกองทัพอากาศ

กรรมการ, อนุกรรมการธรรมาภิบาล,
อนุกรรมการกฎหมาย อายุ 58 ปี

• ปริญญาโท นิติศาสตร์ (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.)
ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ
กระทรวงยุติธรรม

ประวัติการท�ำงาน

• รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ด้านคดี)
• ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคดี 5 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• เจ้าหน้าทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ 7 ว กลุม่ งานคดี 1 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
-

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

นายวิษณุ วรัญญู

นางสาวพศุตม์ณิชา จ�ำปาเทศ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

กรรมการ, ประธานอนุกรรมการกฎหมาย,
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 64 ปี
• ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน (Docteur d’Etat en Droit)
มหาวิทยาลัยปารีส 2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส
• ปริญญาโท Diplôme d’Etudes Approfondies (Droit public)
มหาวิทยาลัยปารีส 2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ (เกียรตินยิ มอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยาลัยการปกครองชั้นสูง Ecole Nationale d’Administration
(ค.ศ.1990-1992 Promotion Condorcet)
• หลักสูตรการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ
(Contrôle des Entreprises publiques),
Cour des Comptes, Paris

การฝึกอบรม

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
วิทยาลัยการยุตธิ รรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรหลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย (นธป.)
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

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

รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ประธานแผนกคดีวนิ ยั การคลังและการงบประมาณ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
รองอธิบดีศาลปกครองกลาง
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการอ�ำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ประธานมูลนิธิฝรั่งเศสเพื่อการศึกษา
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กรรมการ, อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง อายุ 59 ปี

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมดี)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การฝึกอบรม

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (4ส)
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร “Public Work Audit” ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการท�ำงาน
2561 - ปัจจุบัน
2560 - 2561
2559 - 2560
2556 - 2559
2555 - 2556

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 11
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
-

026

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

นายสุพจน์ ศรีงามเมือง

นายธีรนันท์ ศรีหงส์

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

กรรมการ, อนุกรรมการตรวจสอบ อายุ 43 ปี

•
•
•
•

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

การฝึกอบรม

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

ประวัติการท�ำงาน

ปัจจุบัน • ผู้อ�ำนวยการส�ำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ 1
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัดกาญจนบุรี
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
• พนักงานไต่สวนเชี่ยวชาญ
		 ส�ำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 1

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
-

กรรมการ, ประธานอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
อายุ 56 ปี
• Master of Business Administration, University of Michigan, Ann Arbor, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร Advanced Management Program (AMP 189)
Harvard Business School, Boston, USA

ประวัติการท�ำงาน

ธนาคารกสิกรไทย
2559 - มี.ค. 2560 กรรมการผูจ้ ดั การ และประธาน
KASIKORN Business-Technology Group
2556
กรรมการผูจ้ ดั การ
2553
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส ผูป้ ระสานงานภูมดิ า้ นโครงสร้างพืน้ ฐาน
2549
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารสายงานระบบ
2544
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานธุรกิจบรรษัท
2542
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์บรรษัทธุรกิจ
2540
ผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักบริหารเงิน
2531
เริม่ ท�ำงานกับ ธนาคารกสิกรไทย

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุม้ ครองเครดิตแห่งชาติ
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันแห่งประเทศไทย
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน/
ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษทั ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการก�ำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ/
กรรมการก�ำกับความเสีย่ งและกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการก�ำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ/กรรมการคณะกรรมการ
ก�ำกับความเสีย่ ง/กรรมการคณะกรรมการสรรหาก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษทั เอสแอนด์พี ซินดิเคท จ�ำกัด (มหาชน)
• ทีป่ รึกษา บริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
• ทีป่ รึกษา บริษทั อีอาร์เอ็กซ์ จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการก�ำกับส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
• กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เซล่าร์ คอนซัลติง้ จ�ำกัด
• กรรมการคณะกรรมการกลัน่ กรองการลงทุน Startup บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริหาร บริษทั ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จ�ำกัด
• กรรมการ Arcel Capital Company Limited

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

นายศุภวุฒิ  สายเชื้อ

นายเสรี  นนทสูติ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

กรรมการ, ที่ปรึกษาอนุกรรมการจัดการลงทุน อายุ 64 ปี

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

การฝึกอบรม
-

ประวัติการท�ำงาน

2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
2548 - 2560 กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวิจัย
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ำกัด (มหาชน)
2540 - 2541 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จ�ำกัด

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการตรวจสอบ บริษัท ล๊อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท ล๊อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
• คณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ส�ำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• กรรมการ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย

กรรมการ, ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล,
อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 47 ปี
• ปริญญาเอก นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด
(Doctor of Philosophy, Oxford University) สหราชอาณาจักร
• ปริญญาโท นิตศิ าสตร์ ด้านกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายเปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (ด้วยทุนการศึกษา British Chevening Scholarship
โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร)
• ปริญญาโท ด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา (ด้วยทุนการศึกษา Fulbright)
• เนติบณ
ั ฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม
•
•
•
•
•
•

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตร CMA-GMS (ผูบ้ ริหารระดับสูงประเทศลุม่ แม่นำ�้ โขง) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผูน้ ำ� ระดับสูงอาเซียน ส�ำนักงาน ก.พ. ส�ำนักนายกรัฐมนตรีและสถาบันศศินทร์
หลักสูตรธรรมาภิบาลส�ำหรับผูบ้ ริหารทางการแพทย์ สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตร “Infrastructure in a Market Economy : Public-Private Partnerships in
a Changing World” (2553) Harvard Kennedy School of Government,
Cambridge, Massachusetts. USA
• หลักสูตร “The Practice of Trade Policy : Economics, Negotiations, and Rules” (2552)
Harvard Kennedy School of Government, Cambridge, Massachusetts, USA

ประวัติการท�ำงาน
2556 - 2561
		
		
2560 - 2562
		
		
2555 - 2562
2559 - 2561
2560 - 2561
2556 - 2558
		
2556 - 2558
		
		
2555 - 2557
2554
		
2551 - 2555
2549 - 2551
2548 - 2550
2546 - 2555
2538 - 2543

ผูแ้ ทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights)
จัดตั้งตามมาตรา 14 แห่งกฎบัตรอาเซียน)
กรรมการปฏิรปู กฎหมายในระยะเร่งด่วน (แต่งตัง้ โดยนายกรัฐมนตรี)
และประธานอนุกรรมการจัดท�ำกฎหมายการบูรณาการการท�ำงานระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ�ำกัด (กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ)
กรรมการบริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอวิสเซส จ�ำกัด
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการนโยบายวัคซีนแห่งชาติ
กรรมการบริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดัคส์ (General Hospital Products)
จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย ชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2554)
กรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
ผูแ้ ทนประเทศไทยในคณะกรรมการยกร่างปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน
(Drafting Group for ASEAN Human Rights Declaration)
ทีป่ รึกษากฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ที่ปรึกษากฎหมาย กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
กรรมการพัฒนากฎหมาย (แต่งตัง้ โดยนายกรัฐมนตรี)
ทีป่ รึกษากฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
นิติกร ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการและประธานอนุกรรมการกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการกฎหมาย บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จาํ กัด
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน)
• รองกรรมการผูจ้ ดั การ มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ

027

028

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

นางศรีกัญญา ยาทิพย์

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. อายุ 57 ปี
ประวัติการศึกษา

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

การฝึกอบรม

• หลักสูตรผูบ ริหารระดับสูงในกระบวนการยุตธิ รรม (บ.ย.ส.) 		
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง
สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผูบ ริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธระดับผูบริหาร
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
• โครงการฝกอบรมสําหรับผูบริหารระดับสูงประจําป 2553
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
รว มกับ Kellogg School of Management Schulich of Business
และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs

ประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•

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

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับค่าตอบแทน คุณภาพชีวิต
และความผูกพันต่อราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท   

นายอัมพร แสงมณี   

นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ    

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

นายสุวิชญ โรจนวานิช  

นายเอกชัย จงวิศาล     

นายศุภวุฒิ สายเชื้อ  

นางศรีกัญญา ยาทิพย์

ประธานอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษา

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

029

030

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล  

นางสาวนิภา ล�ำเจียกเทศ

นายดุสิต สิงห์คีรี  

นายประจวบ สวัสดิประสงค์    
ผู้แทนสมาชิก

รองศาสตราจารย์เริงรณ  
ล้อมลาย      

นายศุภกิจ แย้มประชา  

พันต�ำรวจเอกหญิง บุญเรียบ  
อุชุภาพ  

นายสาวิตร บุญประสิทธิ์  

นางศรีกัญญา ยาทิพย์

ประธานอนุกรรมการ

ผู้แทนสมาชิก

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

ผู้แทนสมาชิก

ผู้แทนสมาชิก

ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์

ผู้แทนสมาชิก

อนุกรรมการและเลขานุการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

นายประภาศ คงเอียด

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

นายภพ เอครพานิช

นายไสว สารีบท

นายสุพจน์ ศรีงามเมือง

นายเพิม่ ศักดิ์ วงศ์พชั รปกรณ์

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

ที่ปรึกษา

031

032

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

คณะอนุกรรมการกฎหมาย

นายวิษณุ วรัญญู  

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์  

นายภพ เอครพานิช

นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์    

นายนพดล เภรีฤกษ์       

นางศรีกัญญา ยาทิพย์  

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธีรนันท์ ศรีหงส์

นายเมธี สุภาพงษ์  

นายวิษณุ วรัญญู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อชิตพล
ศศิธรานุวัฒน์

พลอากาศโท ตรีพล
อ่องไพฑูรย์

นางสาวพศุตม์ณชิ า จ�ำปาเทศ

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

นางศรีกัญญา ยาทิพย์
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

033

034

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

นายเสรี นนทสูติ  

นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ

นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์

นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์    

พลอากาศโท ตรีพล
อ่องไพฑูรย์      

พันต�ำรวจเอก กัมพล
ลีลาประภาภรณ์  

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

นางศรีกัญญา ยาทิพย์
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน
และพิจารณาค่าตอบแทน

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล  

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

นายเสรี นนทสูติ

นายสุทธิ สุโกศล

พันต�ำรวจเอก กัมพล
ลีลาประภาภรณ์

นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

นางศรีกัญญา ยาทิพย์
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

035

036

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

คณะผู้บริหาร กบข.

นางศรีกัญญา ยาทิพย์

นายอาสา อินทรวิชัย

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. อายุ 57 ปี

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

การฝึกอบรม

• หลักสูตรผูบ ริหารระดับสูงในกระบวนการยุตธิ รรม (บ.ย.ส.) 		
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง
สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผูบ ริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธระดับผูบริหาร
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
• โครงการฝกอบรมสําหรับผูบริหารระดับสูงประจําป 2553
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
รว มกับ Kellogg School of Management Schulich of Business
และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs

ประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•

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

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับค่าตอบแทน คุณภาพชีวิต
และความผูกพันต่อราชการ

รองเลขาธิการ กลุ่มงานลงทุนและค้าตราสาร อายุ 52 ปี

• M.B.A., University of California, Berkeley, USA
• Master of Engineering (Mechanical Engineering),
University of Southern California, USA
• ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

การฝึกอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program รุนที่ 88
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการท�ำงาน

• ผูชวยเลขาธิการ กลุมงานวิจัยและกลยุทธการลงทุน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
• 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

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

นายแมน ชุติชูเดช

นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

037

รองเลขาธิการ กลุม่ งานกลยุทธ์ลงทุนและบริหารผูจ้ ดั การกองทุน
รองเลขาธิการ กลุมงานปฏิบัติการ อายุ 57 ป
และรักษาการในต�ำแหน่งผูบ้ ริหารสูงสุดของกลุม่ งานกิจกรรมองค์กร อายุ 53 ปี
• Doctor of Science in Operations Research (Stochastic Modeling),
The George Washington University, Washington DC., USA
• Master of Science in Industrial Engineering and Operations Research,
Columbia University, New York, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล จุฬาลงกรณม หาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

• หลักสูตร Executive Development Program สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
• หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก
สถาบันพระปกเกลา

ประวัติการท�ำงาน

• ผูช้ ว่ ยเลขาธิการ กลุม่ งานบริหารความเสีย่ ง กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผูช ว ยเลขาธิการ กลุม่ งานกิจกรรมองค์กร กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผูช ว ยเลขาธิการงานวิจยั และกลยุทธ์การลงทุน กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผูอ าํ นวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผูอํานวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสีย่ ง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
• นักวิเคราะหดานเศรษฐกิจและตลาดเงินและนักวางกลยุทธลงทุน
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก้ จํากัด
• อาจารยผสู อน The George Washington University, Washington DC., USA
• นักวาณิชธนกิจ Bioventure Group, New York, USA
• นักวิเคราะห์โครงการลงทุน สาํ นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอรวิสเซส จํากัด
• คณะอนุกรรมการบริหารจัดการการเงินและทรัพยสิน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
• คณะอนุกรรมการการลงทุน กองทุนการออมแหงชาติ
• คณะอนุกรรมการสงเสริมความรูสมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
• ที่ปรึกษาสมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
• คณะทํางานเพื่อการลงทุน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• คณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยดานตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา
สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

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

การฝึกอบรม

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

ประวัติการท�ำงาน

• ผูชวยเลขาธิการ กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และกลุมงานปฏิบัติการ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• กรรมการ และรักษาการกรรมการผูจัดการ
บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอรวิสเซส จํากัด
• กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอรวิสเซส จํากัด
• กรรมการบริหารและที่ปรึกษาบริหาร บริษัท สมารท แคช จํากัด
• ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบัญชีลูกคาพิเศษ และฝายสินเชื่อบุคคล
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย ซิทกา จํากัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอรวิสเซส จํากัด
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ข้อมูลองค์กร กบข.

นายสุภวัส พรหมวิทักษ 

นางสาววรรณา พรเจริญวาสน์

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

ผูชวยเลขาธิการ กลุมงานสมาชิกสัมพันธ อายุ 50 ป

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

การฝึกอบรม

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

ประวัติการท�ำงาน

• 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 ซีเอทีไวรเลส มัลติมีเดีย จํากัด
• ผูจัดการอาวุโสฝายการตลาด
บริษัท ล็อกซเลย์ อินฟอรเมชั่นเซอรวิสเซส จํากัด
• ผูจ ดั การฝา ยการตลาดและฝายขาย บริษทั สามารถ อินโฟเนต จํากัด
• Product Specialist บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด

ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง อายุ 50 ป

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

การฝึกอบรม

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

ประวัติการท�ำงาน

• ผู้ช่วยเลขาธิการงานลงทุน Public Market
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสีย่ งการลงทุน
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายก�ำกับกิจกรรมองค์กร
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผูจ้ ดั การ ฝ่ายจัดการลงทุนทางเลือก กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• นักวิเคราะห์ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อยุธยาเจเอฟ จ�ำกัด

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

นายรณชัย วินทวามร

นายสุจนิ ดา สุขมุ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

ผูชวยเลขาธิการ กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อายุ 51 ป

• 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

การฝึกอบรม

• หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
• หลักสูตร Leadership Succession Program รุนที่ 10
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ
• หลักสูตร Financial Executive Development Program
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน
สถาบันนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ-การคลัง
ส�ำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่2 สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตร Strategic IT Governance, Information Security
and Cybersecurity Management for Executives

ประวัติการท�ำงาน

กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายก�ำกับกิจกรรมองค์กร
• ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนวัตกรรม
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและธุรกิจ

ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหาร อายุ 55 ป

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การฝึกอบรม

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

ประวัติการท�ำงาน

• ผู้อ�ำนวยการอาวุโสและผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนิติการ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
• นักกฎหมายกฤษฎีกา กองกฎหมายต่างประเทศ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• นิติกร ฝ่ายนิติการ กรมวิเทศสหการ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
• ฝ่ายสินเชื่อต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหนงอื่นในปจจุบัน

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

039
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ข้อมูลองค์กร กบข.

กลุ่มงานลงทุนและค้าตราสาร

กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์

หน้าที่ : รับผิดชอบงานบริหารเงินลงทุนตามทีไ่ ด้รบั จัดสรร และคัดเลือก
หลักทรัพย์เพือ่ การลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้กรอบการลงทุน
และกฎเกณฑ์ทไี่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการจัดสรรเงินลงทุน (Asset
Allocation Committee) รวมถึงติดตามผลการดำ�เนินงานให้สอดคล้อง
กับตัวเทียบวัดสำ�หรับทุกช่วงระยะการวัดผล รวมถึงการปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ลงทุนภายใต้ 4 กลุ่มสินทรัพย์ ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้
การบริหารจัดการอัตราแลกเปลีย่ น และการลงทุนทางเลือกต่าง ๆ เช่น
อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และไพรเวทอิควิตี้

หน้าที่ : รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นสมาชิ ก สั ม พั น ธ์ ให้สามารถสื่อสารและ
ให้บริการ และการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบและสอดคล้องกับนโยบายการดำ�เนินการของ กบข.

กลุ่มงานกลยุทธ์ลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน
หน้าที่ : รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทัง้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง
และระยะยาว ของแผนการลงทุนหลักและแผนทางเลือก ทบทวนและ
ปรับสมมติฐานการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและตลาดการเงิน
รับผิดชอบในการจัดจ้างผู้จัดการกองทุนภายนอกทั้ง Public Market
และ Private Market รวมถึงรับผิดชอบการวิเคราะห์ตราสารทุน
และตราสารหนีใ้ นเชิงลึกและการใช้อนุพนั ธ์หรือธุรกรรมป้องกันความเสีย่ ง
ที่มีความจำ�เป็นในระยะสั้น

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
หน้าที่ : รับผิดชอบงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ กบข. ได้แก่
การบริหารความเสี่ยงการลงทุน การบริหารความเสี่ยงองค์กร และ
ฝ่ายกำ�กับกิจกรรมองค์กร ให้เป็นไปแบบบูรณาการทั้งด้านโครงสร้าง
กระบวนการทำ�งาน คลังข้อมูล และทรัพยากร ที่สามารถทำ�ให้องค์กร
บรรลุพันธกิจตามวิสัยทัศน์ที่ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ และ
ดำ�เนินการภายใต้กรอบนโยบาย กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

ฝ่ายเลขานุการองค์กร
ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

041

“กองทุนบ�ำนาญไทย
มาตรฐานกองทุนบ�ำนาญโลก”

(Thai Pension World Standards)

กลุ่มงานกิจกรรมองค์กร

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่ : รับผิดชอบการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร
ผลั ก ดั น และขั บ เคลื่ อ นกลยุ ท ธ์ อ งค์ ก ร (Strategic
Execution) ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ วางแนวทาง
ในการกำ�กับดูแลองค์กรให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดี
และส่งเสริมธรรมาภิบาลในการลงทุนโดยให้ความสำ�คัญ
กั บ การลงทุ น อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบตามแนวทาง ESG
รวมทั้งกำ�กับดูแลการสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ อ งค์ ก ร
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ กบข.

หน้าที่ : รับผิดชอบงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงาน
สารสนเทศ การกำ�กั บ ดู แ ลเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ในเชิงกลยุทธ์ตอ่ องค์กร และตอบสนองความต้องการ
ขององค์กรและสนับสนุนหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจน
สนับสนุนวิสัยทัศน์และขับเคลื่อนทิศทางการดำ�เนิน
ธุรกิจให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจขององค์กรและ
เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ที่กำ�หนดไว้

กลุ่มงานปฏิบัติการ

กลุ่มงานบริหาร

หน้าที่ : รั บ ผิ ด ชอบงานปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการลงทุ น
และด้านสมาชิก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ
และสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของ กบข.

หน้าที่ : รับผิดชอบงานด้านบริหาร ได้แก่ งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานบัญชีและการเงิน งานกฎหมาย
และงานบริหารสำ�นักงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และสอดคล้อง
กับแผน นโยบายและกลยุทธ์ของ กบข.
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ข้อมูลองค์กร กบข.

ลักษณะการดําเนินงานของ กบข.
การจัดตัง้ และสถานะ เงินของกองทุน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(กบข.) เป  น กองทุ น ที่จัด ตั้ ง ขึ้น ตาม
พระราชบัญญัตกิ องทุนบําเหน็จบำ�นาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2539 (พระราชบัญญัติ
กบข.) มีสถานะเป็นนิตบิ คุ คล ไมม สี ถานะ
เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
และรายไดข องกองทุนไมต อ งนาํ ส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน โดยมีสาํ นักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) เปนผูส อบบัญชี
การจัดตั้ง กบข. มีวัตถุประสงค
ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อเปนหลักประกันการจาย
บํ า เหน็ จ บํ า นาญและให ป ระโยชน
ตอบแทนการรับราชการแกขาราชการ
เมือ่ ออกจากราชการ
(2) เพื่อสงเสริมการออมทรัพย
ของสมาชิก
(3) เพื่อ จั ด สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ
ประโยชน์อน่ื ให้แก่สมาชิก

หน้าทีห่ ลักของ กบข.
		
ด้านลงทุน
นำ�เงิ น ที่ รั บ จากสมาชิ ก และ
ส่วนราชการไปลงทุนเพือ่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายและนโยบาย
ทีค่ ณะกรรมการกำ�หนด

		

ด้านสมาชิก

ดำ�เนินการเกี่ยวกับการบริหาร
ฐานข้อมูลสมาชิก การจัดสรรผลประโยชน์
จากการลงทุน การประชาสัมพันธ์เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
การจั ด สวั ส ดิ การและสิท ธิป ระโยชน์
ต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก รวมถึงการจ่ายเงิน
และผลประโยชน์ คื น ให้ แ ก่ ส มาชิ ก
เมือ่ พ้นสมาชิกภาพ

เงินของกองทุนประกอบด้วย

1 เงินสะสม
คือ เงินออมของสมาชิก โดยสวนราชการ
ทํ า การหั ก จากเงิ น เดื อ นของสมาชิ ก
ทุกเดือน เพือ่ น�ำสง กบข. และ กบข.
น�ำเงินสะสมเข้าบัญชีเงินรายบุคคลของ
สมาชิก ปจจุบนั กฎหมายกําหนดอัตรา
เงินสะสมขัน้ ต�ำ่ รอยละ 3 ของเงินเดือน
และสมาชิกสามารถออมเพิม่ ไดร อ้ ยละ 12
ของเงินเดือน เมือ่ รวมกับเงินสะสมขัน้ ต�ำ่
ต้องไมเ กินรอ ยละ 15 ของเงินเดือน

2 เงินสมทบ
คือ เงินที่รัฐจายสมทบใหกับสมาชิก
ทีอ่ อมเงินสะสม โดยสว นราชการจะเป็น
ผู้เบิกจากงบประมาณรายจายของรัฐ
ในอัตราที่เท่ากับอัตราเงินสะสมขั้น
ต�ำ่ (รอ ยละ 3 ของเงินเดือน) ทุกครัง้ ทีม่ ี
การจ่ายเงินเดือนน�ำสง กบข. เพือ่ น�ำเข้า
บัญชีรายบุคคลของสมาชิก

3 เงินประเดิม
คือ เงินทีร่ ฐั ส่งเขาบัญชีเงินรายบุคคลของ
สมาชิกทีร่ บั ราชการกอ นวันที่ 27 มีนาคม
2540 ที่สมัครเขาเปนสมาชิก กบข.
ตามสูตรทีก่ าํ หนด และ กบข. จา ยเงิน
ดังกลา วออกใหแ กส มาชิก เมือ่ สมาชิก
สิน้ สุดสมาชิกภาพและเลือกรับบ�ำนาญ

4 เงินชดเชย

5 เงินสมาชิกพน สมาชิกภาพ
คือ เงินของสมาชิกทีส่ นิ้ สุดสมาชิกภาพ
ไดแจงความประสงคใหกองทุนบริหาร
เงินตอหรือขอทยอยรับ โดยกองทุนจะ
บริหารเงินทีย่ งั ไม่ได้ขอรับเงินคืนต่อไป

6 เงินสํารอง
คื อ เงิ น ที่ รั ฐ จั ด สรรเงิ น งบประมาณ
รายจายของรัฐสงเขาบัญชีเงินสํารองที่
กบข. เพือ่ เป็นหลักประกันสาํ หรับการจา ย
บําเหน็จบํานาญใหแกขา ราชการ ในกรณี
เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐอาจตราพระราชกฤษฎีกาสัง่ ให้ กบข.
นํ า เงิ น ส� ำ รองส่ ง กลั บ คื น เป็ น รายได้
แผ่ น ดิ น เพื่ อ รั ฐ น� ำ ไปจ่ า ยบ� ำ เหน็ จ
บ�ำนาญข้าราชการและรัฐตองจัดสรรเงิน
งบประมาณ เพื่อชดเชยสวนที่นําออก
ไปคืน กบข. ในปีงบประมาณถัดไป ทัง้ นี้
รัฐตอ งจัดสรรงบประมาณรายจา ยจํานวน
ไมนอ ยกวารอยละ 20 ของงบประมาณ
รายจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญของข้าราชการ
ประจ�ำปีเข้าบัญชีเงินส�ำรองทุกปจ นกวา
เงินสํารอง เงินกองกลาง และดอกผล
ของเงินดังกล่าวจะมีจาํ นวน 3 เท่าของ
งบประมาณรายจ่ายบ�ำเหน็จบํานาญ
ข้าราชการประจ�ำปี หลังจากนั้นใหตั้ง
งบประมาณเพือ่ ใหเ งินสาํ รอง เงินกอง
กลาง และดอกผล คงระดับ 3 เท่าของ
งบประมาณรายจ่ายบ�ำเหน็จบํานาญของ
ขาราชการในแตละป แตหากมีจาํ นวน
เกิน 3 เทา ให กบข. นาํ เงินส่วนทีเ่ กินนัน้
ส่งเป็น รายได้แผ่นดิน

7 เงินกองกลาง

คือ เงินทีร่ ฐั จายจากเงินงบประมาณรายจาย คือ เงินบริจาคตามบัญชีเงินรายบุคคล
ของรัฐ เขา บัญชีรายบุคคลของสมาชิก ทีไ่ มม ผี รู บั เป็นเงินส่วนกลางทีม่ ใิ ช่ของ
ทุกครัง้ ทีม่ กี ารจ่ายเงินเดือนในอัตราร้อยละ 2 สมาชิกคนใด
ของเงินเดือน และให กบข. จา ยเงินดังกลา ว
ออกใหแกสมาชิก เมื่อสมาชิกสิ้นสุด
สมาชิกภาพและเลือกรับบ�ำนาญ

ข้อมูลองค์กร กบข.
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สมาชิก กบข.
สมาชิก กบข. ประกอบดวยขาราชการ 13 ประเภท
ขาราชการที่เขารับราชการตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540 ทุกคน รวมถึงผูซึ่งโอนมาเปนข้าราชการตั้งแต่วันที่
27 มีนาคม 2540 ดวย ตองเปนสมาชิก
ขาราชการที่รับราชการอยูกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ใหสมัครเปนสมาชิกดวยความสมัครใจ

ตารางแสดงสมาชิกแยกตามประเภทข้าราชการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลำ�ดับ ประเภทข้าราชการ

จำ�นวนราย

ร้อยละ

385,374

33.58

1

ข้าราชการพลเรือน

2

ข้าราชการฝ่ายตุลาการ

12,223

1.07

3

ข้าราชการฝ่ายอัยการ

6,912

0.60

4

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในกำ�กับของรัฐ

11,890

1.04

5

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

362,288

31.57

6

ข้าราชการรัฐสภาสามัญ

3,106

0.27

7

ข้าราชการตำ�รวจ

160,065

13.95

8

ข้าราชการทหาร

185,852

16.19

9

ข้าราชการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

139

0.01

10 ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

2,201

0.19

11 ข้าราชการสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2,888

0.25

12 ข้าราชการสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2,418

0.21

13 ข้าราชการในพระองค์

9,537

0.83

2,763

0.24

1,147,656

100.00

ผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพแต่ยังคงสมาชิกภาพ
รวม
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ข้อมูลองค์กร กบข.

โครงสร้างองค์กร กบข.
คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์

คณะกรรมการ
กบข.

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน
คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน
และพิจารณาค่าตอบแทน

เลขาธิการ

ฝ่ายเลขานุการองค์กร

กลุ่มงานลงทุน
และค้าตราสาร

กลุ่มงานกลยุทธ์ลงทุน
และบริหารผูจ้ ดั การกองทุน

กลุ่มงาน
สมาชิกสัมพันธ์

กลุ่มงาน
บริหารความเสี่ยง

ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

ฝ่ายสื่อสารสมาชิก

ฝ่ายบริหาร
ความเสีย่ งการลงทุน

ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้

ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน

ฝ่ายบริการสมาชิก

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

ฝ่ายลงทุนทางเลือก

ฝ่ายบริหารผู้จัดการกองทุน
Public Market (ในประเทศ)

ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก

ฝ่ายก�ำกับ
กิจกรรมองค์กร

ฝ่ายบริหาร
อัตราแลกเปลี่ยน

ฝ่ายบริหารผู้จัดการกองทุน
Public Market (ต่างประเทศ)

ฝ่ายค้าตราสาร

ฝ่ายบริหารผูจ้ ดั การกองทุน
Private Market

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

คณะอนุกรรมการกฎหมาย

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กลุ่มงาน
กิจกรรมองค์กร

กลุ่มงาน
ปฏิบัติการ

กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุ่มงาน
บริหาร

ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน
เพือ่ ความยัง่ ยืน

ฝ่ายทะเบียนสมาชิก
ด้านรับ

ฝ่ายบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
และพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายทะเบียนสมาชิก
ด้านจ่าย

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริหารส�ำนักงาน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
องค์กร

ฝ่ายปฏิบตั กิ ารลงทุน

ฝ่ายระบบงานสารสนเทศ

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายกฎหมาย
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ผลการด�ำเนินงาน

2563

ปี

ประสิทธิภาพ
เพื่อประสิทธิผล

GOAL
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ผลการดำ�เนินงานปี 2563

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนปี 2563
ภาวะเศรษฐกิจปี 2563
ตารางดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจส�ำหรับปี 2563 เปรียบเทียบปี 2561 - 2563
กลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจโลก
กลุ่มประเทศตลาดพัฒนาแล้ว
สหรัฐอเมริกา
กลุ่มประเทศยูโร
ญี่ปุ่น
กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ไทย

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
(ร้อยละต่อปี)
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
-3.5
2.8
3.5
-4.9
1.6
2.2
-3.4
2.2
3.0
-6.6
1.3
1.9
-4.9
0.3
0.6
-2.4
3.6
4.5
2.3
6.0
6.7
-6.1
2.3
4.2

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
(ร้อยละต่อปี)
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
3.2
3.5
3.6
0.7
1.4
2.0
1.2
1.8
2.5
0.3
1.2
1.8
0.0
0.5
1.0
5.0
5.1
4.9
2.5
2.9
2.1
-0.8
0.7
1.1

แหล่งข้อมูล : Bloomberg, IMF World Economic Outlook, NESDC

กบข. ได้ตดิ ตามภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยในปี 2563 ซึง่ มีผลอย่างมีนยั ส�ำคัญในการพิจารณาและวิเคราะห์
ภาวะการลงทุนในเชิงมหภาค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาวะ
เศรษฐกิจโลก

ในปี 2563 เศรษฐกิ จ โลกหดตั ว
ร้อยละ 3.5 ซึง่ มีปจั จัยหลักมาจากการแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ประกอบกับได้รบั แรงกดดัน
โดยเฉพาะทางด้ า นการค้ า ระหว่ า งประเทศ
ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่องมาจนถึง
ช่วงแรกของปี 2563 แต่ยงั มีแรงหนุนเชิงบวก
จากข้อตกลงทางการค้า phase-1 ระหว่าง
สหรั ฐ อเมริ ก ากั บ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
หลั ง เผชิ ญ ความขั ด แย้ ง ทางการค้ า และ
การขึน้ ภาษีสนิ ค้าน�ำเข้าระหว่างกันอย่างต่อเนือ่ ง
ในช่วงก่อนหน้านี้
นั บ ตั้ ง แต่ ช ่ ว งกลางเดื อ นมกราคม
ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สาธารณรัฐ
ประชาชนจี น และทวี ป เอเชี ย เริ่ ม เผชิ ญ
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 แต่จำ� กัด

พื้ น ที่ ใ นทวี ป เอเชี ย เป็ น หลั ก และตั้ ง แต่
ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
เชื้อไวรัส COVID-19 ได้เริ่มแพร่กระจายไป
ทัว่ โลก โดยเฉพาะทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ส่ ง ผลให้ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะ
ภาคบริการ การท่องเที่ยว และธุรกิจระหว่าง
ประเทศต้องหยุดชะงัก และเศรษฐกิจทั่วโลก
หดตั ว และเข้ า สู ่ จุ ด ต�่ ำ สุ ด ในช่ ว งไตรมาสที่
2/2563 ยกเว้นสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ที่
สภาวะเศรษฐกิจหดตัวก่อนตั้งแต่ชว่ งไตรมาส
1/2563 และสามารถจั ด การสถานการณ์
ได้ ก ่ อ นประเทศอื่ น ๆ จนกลายเป็ น เพี ย ง
ประเทศเดียวที่เศรษฐกิจขยายตัวเป็นบวก
ร้อยละ 2.3 ได้ในปี 2563

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

หลั ง จากที่ จ� ำ นวนผู ้ ติ ด เชื้ อ และผู ้ เ สี ย ชี วิ ต รายวั น
เริม่ ลดลงในช่วงไตรมาสที่ 2/2563 ประเทศต่าง ๆ เริม่ ทยอย
ผ่อนคลายมาตรการจ�ำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กอปรกับ
การด�ำเนินการผ่อนคลายนโยบายทั้งการเงินและการคลัง
โดยธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกอย่างรวดเร็ว และมี
มูลค่ามหาศาลเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะประเทศที่มี
เศรษฐกิจหลัก ๆ อย่างสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยูโรโซน
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญีป่ นุ่ อาทิ ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (Fed) และรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทีอ่ อกมาตรการมูลค่า
3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
หรือคิดเป็นร้อยละ 15 และร้อยละ 10 ต่อขนาดเศรษฐกิจ
(GDP) ตามล�ำดับตั้งแต่ภายในช่วงครึ่งแรกของปี 2563
เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งตลาดเงิ น และระบบเศรษฐกิ จ
และเยียวยาเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) และภาคส่วนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเชิงลบ
จากเชือ้ ไวรัส COVID-19 อย่างมีนยั ส�ำคัญ ซึง่ รวมถึงตลาดแรงงาน
ทั้งภาคผลิตและบริการ
ตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 2/2563 จนถึงปลายปี 2563
เศรษฐกิจฟืน้ ตัวได้คอ่ นข้างแข็งแกร่งและต่อเนือ่ งโดยเฉพาะ
ในภาคอุตสาหกรรมและการผลิต แม้เศรษฐกิจโลกได้เผชิญ
เชือ้ ไวรัส COVID-19 ระลอกสองในช่วงครึง่ หลังของปี 2563
อย่ า งไรก็ ดี เศรษฐกิ จ โลกโดยรวมสามารถเผชิ ญ ผ่ า น
เชือ้ ไวรัส COVID-19 ระลอกสองได้คอ่ นข้างดีกว่าระลอกแรก
จากความเข้มงวดของการจ�ำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีน่ อ้ ยลง
กอปรกับการทีภ่ าคธุรกิจและภาคครัวเรือนทยอยปรับตัวเข้าสู่
บริบทใหม่ (New Normal) แต่ตลาดแรงงานในภาคบริการและ
ภาวะอัตราเงินเฟ้อยังคงต�ำ่ กว่าระดับศักยภาพอย่างเห็นได้ชดั
นอกจากนี้ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในช่วง
ต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้ลดความไม่แน่นอนของ
ภูมิรัฐศาสตร์โลก ตามด้วยมาตรการการคลังเพิ่มเติมมูลค่า
0.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นปัจจัยเชิงบวกต่อการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจโลกอย่างมีนยั ส�ำคัญ
รวมทั้งพัฒนาการที่ดีของวัคซีนต้านเชื้อไวรัส COVID-19
โดยบางประเทศเริ่มฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม
2563
ส�ำหรับปี 2564 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(IMF) คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวประมาณร้อยละ 5.5
(ส่วนหนึ่งเหตุจากฐานต�่ำ) (ประมาณการในเดือนมกราคม
2564) ซึง่ เพิม่ จากคาดการณ์กอ่ นหน้าทีร่ อ้ ยละ 5.2 (ประมาณการ
ในเดือนตุลาคม 2563) เนือ่ งจากการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก
มีแนวโน้มดีขึ้นตามล�ำดับ

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

ภาวะเศรษฐกิจ
ประเทศไทย
เศรษฐกิจไทยถดถอยร้อยละ 6.1 ในปี 2563 แย่กว่า
เศรษฐกิจโลกอย่างเห็นได้ชดั เนือ่ งจากเศรษฐกิจไทยขึน้ อยูก่ บั
รายได้จากการท่องเทีย่ วโดยเฉพาะจากนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
เป็นส�ำคัญ ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากเชือ้ ไวรัส COVID-19 และ
มาตรการปิดเมือง (Lockdown) มีผลเชิงลบต่อเนื่องไปสู่
ภาคส่วนอื่น ๆ ของเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ
ส�ำหรับองค์ประกอบต่าง ๆ ของเศรษฐกิจไทย การอุปโภค
บริโภคและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 1.0 และ
ร้อยละ 8.4 ตามล�ำดับ การส่งออกและการน�ำเข้าสินค้าลดลง
ร้อยละ 6.6 และร้อยละ 13.5 ตามล�ำดับ อีกทัง้ นักท่องเทีย่ ว
ชาวต่ า งชาติ ล ดลง ร้ อ ยละ 83.2 เหลื อ 6.7 ล้ า นคน
รายรับจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงร้อยละ 76.2
เหลือ 4.4 แสนล้านบาท รายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทย
ลดลงร้อยละ 55.4 เหลือ 4.8 แสนล้านบาท แต่การลงทุน
ภาครัฐขยายตัวได้ ร้อยละ 5.7 ส่วนอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเฉลีย่
อยูท่ รี่ อ้ ยละ -0.8 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 3.3
ของ GDP ทัง้ นี้ เหตุจากการน�ำเข้าสินค้าหดตัวมากกว่าการส่งออก
สินค้าเป็นส�ำคัญ
ทางด้ า นนโยบายการเงิ น และการคลั ง ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) และรัฐบาลไทยด�ำเนินการออก
มาตรการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีมูลค่ามหาศาล
ด้วยเช่นกัน โดยที่ ธปท. ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนถึง
ร้อยละ 0.5 ในเดือนพฤษภาคม 2563 และด�ำเนินนโยบาย
ทางการเงินมูลค่ารวม 9 แสนล้านบาท มีจดุ ประสงค์เพือ่ ผ่อนผัน
ช�ำระหนี้ SMEs โดยการออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ
(Soft Loan) รวมถึงจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสภาพคล่อง
ทัง้ กองทุนรวมตลาดเงินและตราสารหนีภ้ าคเอกชน ในขณะที่
รัฐบาลออกมาตรการทางการคลังมูลค่า 1 ล้านล้านบาท
หรือประมาณร้อยละ 6.7 ของ GDP ทัง้ การโอนเงินสดโดยตรง
เพื่ อ เยี ย วยาธุ ร กิ จ และผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเชื้ อ ไวรั ส
COVID-19 และการกระตุน้ เศรษฐกิจผ่านโครงการโครงสร้าง
พืน้ ฐาน
ส�ำหรับปี 2564 ธปท. คาดการณ์เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวประมาณร้อยละ 3 อัตราเงินเฟ้อทีป่ ระมาณร้อยละ 1.2
(ส่วนหนึ่งเหตุจากฐานต�่ำ) แต่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
เพียง 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนือ่ งจากความล่าช้าของ
การฉีดวัคซีนในประเทศในทวีปเอเชียและยุโรปซึง่ เป็นกลุม่ ส�ำคัญ
ส�ำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย (ประมาณการ
ในเดือนมีนาคม 2564)
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ผลการดำ�เนินงานปี 2563

การด�ำเนินงานของกองทุนในปี 2563
ในการจัดสรรการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset
Allocation) ของ กบข. แบ่ ง ประเภทสิ น ทรั พ ย์ ต าม
คุณลักษณะออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรับมือการถดถอย
(Safety Assets) กลุ่มกระจายความเสี่ยง (Diversifier
Assets) กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ (Inflation Sensitive Assets)
และกลุม่ รองรับการขยายตัว (Growth Assets) ให้สอดคล้อง
กับมุมมองของภาวะเศรษฐกิจ และลักษณะผลตอบแทน
และความเสีย่ งของสินทรัพย์ตา่ ง ๆ โดยแผนจัดสรรการลงทุน
ระยะยาวนั้ น มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ให้ ผ ลตอบแทนสู ง กว่ า
อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ในระยะยาว ซึ่ ง ล่ า สุ ด ในปี 2562 กบข.
ได้ มี ก ารทบทวนแผนการจั ด สรรการลงทุ น ระยะยาว
โดยปรับสัดส่วนสินทรัพย์รองรับการขยายตัวลดลงบางส่วน
และเพิ่มสินทรัพย์ในกลุ่มกระจายความเสี่ยง สอดคล้อง
กับความต้องการของสมาชิกที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากนัก
ส�ำหรับการจัดสรรการลงทุนในปี 2563 นัน้ ในช่วงต้นปี
กบข. ได้ทยอยลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์รองรับ
การขยายตัว (Growth Assets) บางส่วน และเพิ่มสัดส่วน
สินทรัพย์กลุม่ รับมือการถดถอย (Safety Assets) สอดคล้อง
แผนจัดสรรการลงทุนระยะยาวทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ นช่วงปลายปี
2562 และเมื่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลก ท�ำให้ตลาดหุ้นทั่วโลก
ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ตัง้ แต่ชว่ งปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563
กบข. ได้ปรับลดสัดส่วนหุ้นทัง้ หมดผ่านการขายหน่วยลงทุน
และหุน้ ทีล่ งทุนอยู่ รวมทั้งเข้าท�ำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง
ผ่านตราสารอนุพันธ์ทั้ง Futures และ Options ในตลาด
ที่ มี ส ภาพคล่ อ งสู ง ท� ำ ให้ สั ด ส่ ว นหุ ้ น ทั้ ง หมดลดลงจาก
ร้อยละ 16.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เหลือเพียงประมาณ
ร้อยละ 8.5 ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2563 ขณะที่ได้
เพิม่ สัดส่วนของสินทรัพย์กลุม่ รับมือการถดถอยจากร้อยละ 37.2
เป็นประมาณร้อยละ 42 ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยเน้นเพิ่ม
การลงทุนในตราสารหนีภ้ าครัฐโลกประมาณร้อยละ 5 เพือ่ ลด
ความเสีย่ งโดยรวมของพอร์ตจากการเทขายของตลาดหุ้น
ขณะที่ สั ด ส่ ว นของสิ น ทรั พ ย์ ก ลุ ่ ม กระจายความเสี่ ย ง
(Diversifier Asset) ปรับลดลงเล็กน้อยในส่วนของตราสารหนี้
เอกชนโลก ซึ่งได้รับผลลบจากการตึงตัวของสภาพคล่อง
ในตลาดตราสารหนีภ้ าคเอกชนโลก โดยลดลงจากร้อยละ 30.7
ณ 31 ธันวาคม 2562 เป็นร้อยละ 29.9 ในวันที่ 31 มีนาคม
2563

อย่างไรก็ดี เมื่อสภาวการณ์ของตลาดการเงินโลก
เริม่ มีเสถียรภาพมากขึน้ หลังธนาคารของประเทศหลัก ๆ อัดฉีด
สภาพคล่องมหาศาล และอย่างรวดเร็ว รวมถึงการผ่อนคลาย
มาตรการการคลังขนาดใหญ่ ส่งผลให้สนิ ทรัพย์เสีย่ ง โดยเฉพาะ
หุน้ กลับมาปรับตัวเพิม่ ขึน้ ซึง่ กบข. กลับมาทยอยเพิม่ สัดส่วน
การลงทุนในหุ้น และสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ ในช่วงตั้งแต่
เดือนเมษายน 2563 โดยเน้นหุ้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์
จากฟืน้ ตัวหลังการแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัส COVID-19 อย่างรวดเร็ว
เช่น หุ้นตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน
และหุ ้ น กลุ ่ ม New Economy ในตลาดพั ฒ นาแล้ ว
ซึง่ ได้ประโยชน์จากพฤติกรรมตามบริบทใหม่ (New Normal)
รวมทัง้ เน้นการลงทุนแบบยั่งยืน (Sustainable Investing)
ซึ่ง กบข. ประเมินว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
ท�ำให้สดั ส่วนโดยรวมของหุน้ ทัง้ ไทยและต่างประเทศเพิม่ จาก
ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2563 ที่ร้อยละ 8.5 เป็นร้อยละ 17
ณ 31 ธั น วาคม 2563 ในส่ ว นของสิ น ทรั พ ย์ อื่ น ๆ
กบข. ได้เริม่ ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเริม่ ลงทุนในทองค�ำ
ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2563 และสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ
ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากมาตรการการเปิดเมือง และการเริม่ กลับมา
ของกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ท� ำ ให้ ผ ลตอบแทนโดยรวม
ของแผนหลัก กบข. อยูท่ รี่ อ้ ยละ 4.93 ณ 31 ธันวาคม 2563
นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคม 2563 กบข. ได้รบั อนุมตั ิ
ขยายเพดานการลงทุนต่างประเทศจากเดิมร้อยละ 30
เป็นร้อยละ 40 ซึ่ง กบข. ได้เริ่มทยอยเพิ่มสัดส่วนการลงทุน
ไปยังต่างประเทศจากร้อยละ 29 ณ 31 สิงหาคม 2563
เป็นประมาณร้อยละ 37 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มสัดส่วน
ในตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก และหุ้นทั้งตลาดเกิดใหม่
และตลาดพัฒนาแล้ว ส่วนการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนนั้น
กบข. ให้ความส�ำคัญและติดตามเพื่อบริหารจัดการค่าเงิน
อย่างใกล้ชดิ โดยจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ค่าเงินบาทอ่อนค่า
จาก 29.91 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม
2563 ที่ 32.82 บาทต่ อ ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ อย่ า งไรก็ ดี
หลังไตรมาส 1/2563 ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าจนถึง
สิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ค่าเงินบาทอยู่ที่ 29.95
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ กบข. มีการบริหารความเสี่ยง
เพื่ อ ลดความผั น ผวนของผลตอบแทนจากการลงทุ น ใน
สินทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งที่เกิดจากความผันผวนของราคา
สินทรัพย์และอัตราแลกเปลีย่ น โดยจะพิจารณาควบคูก่ นั ไป
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สัดส่วนการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset Allocation: SAA),
สัดส่วนเป้าหมายปี 2563 และ สัดส่วนการลงทุนจริงของแผนหลัก ณ สิ้นปี 2563
หน่วย : ร้อยละ

Asset Role / Asset Class
กลุ่มรับมือการถดถอย (Safety Assets)
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
ตราสารหนี้ภาครัฐโลก
ตราสารหนี้ระยะสั้นไทยและตราสารตลาดเงิน
กลุ่มกระจายความเสี่ยง (Diversifier Assets)
ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย
ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก
ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
Absolute Return Funds
กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ (Inflation Sensitive Assets)
อสังหาริมทรัพย์ไทย
สินค้าโภคภัณฑ์
อสังหาริมทรัพย์โลก
โครงสร้างพื้นฐาน
ตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ
กลุ่มรองรับการขยายตัว (Growth Assets)
ตราสารทุนไทย
ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว
ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่
Thai Private Equity
Global Private Equity
Grand Total
แหล่งข้อมูล : GPF Analysis

เป้าหมายสัดส่วน เป้าหมายสัดส่วน
ระยะยาว
การลงทุน
(SAA)
ปี 2563
38.10
31.00
2.00
5.10
31.00
24.00
3.00
2.00
2.00
12.70
5.00
0.00
4.20
3.50
0.00
18.20
5.00
6.00
3.00
1.00
3.20
100.00

38.40
30.00
1.00
7.40
31.50
24.00
2.50
1.50
3.50
14.00
5.00
0.00
4.10
3.40
1.50
16.10
4.50
6.00
2.00
1.00
2.60
100.00

  สัดส่วน
  ลงทุนจริง
สิ้นปี 2563
32.05
27.15
2.83
2.07
34.14
22.95
5.87
2.28
3.04
13.88
4.83
1.95
3.16
2.84
1.10
19.93
4.65
7.90
4.47
0.92
1.99
100.00
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ผลการด�ำเนินงานด้านสมาชิกปี 2563
ในปี 2563 กบข. ยังคงเดินหน้าพัฒนาการให้บริการสมาชิก เพือ่ เป้าหมายให้เข้าถึงสมาชิกให้ได้มากทีส่ ดุ โดยได้ดำ� เนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ดา้ นสมาชิก 7 แผนงาน และได้ดำ� เนินการตามแผนยุทธศาสตร์ดา้ นบริหารองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องอีก 1 แผนงาน
คือการสร้างแบบจ�ำลอง (Predictive Model) เพื่อพัฒนางานให้บริการแก่สมาชิก รวมเป็นจ�ำนวนแผนทั้งสิ้น 8 แผนงาน
โดยมีรายละเอียดการด�ำเนินงาน ดังนี้

แผนงาน

1

ตามที่ กบข. ได้มุ่งเน้นการขยายฐานการเข้าถึงสมาชิก
ทั้งแบบ Online และ Offline พร้อมเพิ่มการมีส่วนร่วม
ของสมาชิก หลังจากเปิดให้บริการ LINE Official Account
(LINE OA) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563
พร้อมจัดท�ำ Sticker LINE กบข. ขึน้ เป็นครัง้ แรก เพือ่ เพิม่ การมีสว่ นร่วม
และความผูกพันของสมาชิกต่อ กบข. ณ สิ้นปี 2563 มีจ�ำนวน
ผู้ติดตาม (LINE Follower) รวมทั้งสิ้น 417,410 บัญชีผู้ใช้
คิดเป็นการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 242 และสามารถระบุตวั ตนสมาชิกได้
จ� ำ นวน 148,142 ราย นอกจากนี้ กบข. ยั ง ได้ เ ผยแพร่
สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละจั ด กิ จ กรรมการมี ส ่ ว นร่ ว มต่ า ง ๆ
อาทิ การผลิตวิดีโอเผยแพร่ผ่าน YouTube การสื่อสารข้อมูล
บริ ก ารและสิ ท ธิ ส มาชิ ก ผ่ า นสื่ อ โซเชี ย ล รวมถึ ง การสื่ อ สาร
ผ่านช่องทางของส่วนราชการต่าง ๆ อีกด้วย

ขยายฐานการเข้ า ถึ ง
และเพิ่มการมีส่วนร่วม
ของสมาชิก
(Member Engagement
Boost Up)
การเติบโต
ของผู้ติดตาม
เพิ่มขึ้นจาก

57,549

(31 ธันวาคม 2563)

+625%
417,410

เป้าหมาย
172,647 Followers

LINE OA 417,410 Followers

ก�ำหนดเป้าหมายจาก 2 เท่าของยอด
ณ ตุลาคม 2562 = 57,549 Followers

148,142 Registered

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บรรลุเป้าหมาย

242%

376,333

385,023

366,291
359,896
314,209

+6,395 +10,042

+4,359

392,687

+7,664

398,129

+5,442

+19,281

261,637
202,578
162,048
61,889
7,549 59,611
ต.ค. 62

พ.ย. 62

ธ.ค. 62

100,952

ม.ค. 63

172,647

ก.พ. 63

มี.ค. 63

เม.ย. 63

พ.ค. 63

มิ.ย. 63

ก.ค. 63

ส.ค. 63

ก.ย. 63

ต.ค. 63

พ.ย. 63

ธ.ค. 63
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การสื่อสารการตลาดอิงข้อมูลเชิงพฤติกรรม  
(Behavioral-Based Marcom)

กบข. ให้ความส�ำคัญกับการใช้ขอ้ มูลเชิงพฤติกรรม
ทัศนคติ และความคาดหวังของสมาชิก ในการวิเคราะห์
เพื่อสื่อสารส่งเสริมให้สมาชิกตัดสินใจใช้บริการต่าง ๆ
ของ กบข. ผ่านช่องทางการสื่อสาร และกิจกรรม
ทีต่ า่ งกันออกไปตามความสนใจ ดังนัน้ การรวบรวมข้อมูล
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดท�ำแบบจ�ำลอง
จึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก โดยในปี 2563 กบข.
ได้ ร วบรวมจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง พฤติ ก รรมของสมาชิ ก
เพื่ อ ท� ำ ให้ ก ารวิ เ คราะห์ ส มาชิ ก ผ่ า นการจั ด กิ จ กรรม
สื่อสารการตลาดที่ก�ำหนดให้สมาชิกต้องระบุข้อมูล
ส่วนบุคคล และข้อมูลเชิงทัศนคติ พฤติกรรม หรือความ
คาดหวัง (Behavioral Data Input) ผ่านช่องทางต่าง ๆ
อาทิ LINE Official Account, My GPF Application,
Facebook การส�ำรวจความคิดเห็น การตอบแบบสอบถาม
และการลงพื้นที่ กบข. สามารถเก็บข้อมูลได้จ�ำนวน
106,172 ราย และน�ำข้อมูลดังกล่าวเก็บเข้าฐานข้อมูล
เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมสมาชิกและจัดท�ำแบบจ�ำลอง
(Predictive Model) เพื่ อ พั ฒ นาการให้ บ ริ ก าร
แก่สมาชิกต่อไป

Behavioral
Data Input

Data
Analytic

จ�ำนวนข้อมูลพฤติกรรมของสมาชิก
ที่สามารถเก็บเข้าระบบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

106,172 ราย

Predictive
Model
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การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)
เพื่อความมั่นคงวัยเกษียณ

กบข. ได้ดำ� เนินการส่งเสริมความรูท้ างการเงิน
แก่สมาชิกอย่างต่อเนือ่ ง เริม่ จากการจัดท�ำโครงการ
น�ำร่องเพือ่ หาแนวทางยกระดับความพอเพียงของ
เงินยามเกษียณ โดยจัดส�ำรวจสมาชิกกลุม่ ตัวอย่าง
แบบ Online เพือ่ ทราบข้อมูลเชิงลึกด้านการเงิน
ของสมาชิกกลุม่ ทีค่ าดว่าจะมีเงินเกษียณไม่เพียงพอ
จ�ำนวน 1,905 ตัวอย่าง และหารูปแบบการสือ่ สาร
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการกระตุ้น
การออมและน�ำมาใช้กบั สมาชิกกลุม่ ทีค่ าดว่าจะมี
เงินเกษียณไม่เพียงพอในระดับฐานกว้างต่อไป
นอกจากนี้ ตลอดปี 2563 กบข. ได้สง่ เสริมความรู้
ความเข้าใจทางการเงินผ่านกิจกรรมฝึกอบรม
เน้นหลักการออมเพือ่ การเกษียณ ให้สมาชิกสามารถ
เลือกแผนทีเ่ หมาะสม และกระตุน้ ให้เกิดการออมเพิม่
รวมถึงให้ความรูด้ า้ นการจัดการเงินภายใต้แบบแผน
การสะสมความมัง่ คัง่ (Wealth Accumulation)
และการปกป้องความมัน่ คัง่ (Wealth Protection)

ความรู้ด้าน
การจัดการเงิน

การสะสม
ความมั่งคั่ง

(Wealth
Accumulation)

การปกป้องความมั่นคั่ง
(Wealth Protection)

โดยจั ด กิ จ กรรมร่ ว มกั บ หน่ ว ยราชการจ� ำ นวน
148 หน่วยงาน 211 ครั้ง และ GPF Fund Fair
10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 28,317 คน
อีกมาตรการหนึ่งที่ กบข. ได้ด�ำเนินการ
คือการปรับขั้นตอนการแสดงผลของ My GPF
Application เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกกับสมาชิก
ในการเลื อ กแผนการลงทุ น และออมเพิ่ ม
โดยน�ำหัวข้อออมเพิ่ม และเลือกแผนการลงทุน
มาแสดงในหน้าเมนูห ลัก พร้อมปรับปรุงเมนู
“แผนเกษียณของฉัน” ให้สมาชิกสามารถแจ้ง
ออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนได้อย่างสะดวก
และเพิ่มข้อมูลจ�ำนวนหน่วยลงทุน และมูลค่า
หน่วยในหน้าเมนู “บัญชีของฉัน” เพื่อประกอบ
การตั ด สิ น ใจของสมาชิ ก อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากขึ้น ในประการสุดท้าย กบข. ได้จัดแคมเปญ
ส่งเสริมการเลือกแผนการลงทุน ออมเพิ่ม และ
ใช้โปรแกรมแผนเกษียณของฉัน โดยด�ำเนินการ
จัดกิจกรรม 4 ครัง้ ได้แก่ (1) แคมเปญ ออมเพิม่ ปับ๊
รับฟรี ส่วนลด Tesco Lotus 100 บาท เพือ่ กระตุน้
การออมเพิม่ (2) แคมเปญเฉพาะเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
ในหน่วยงานต้นสังกัด เพือ่ กระตุน้ ให้เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
ของส่วนราชการ น�ำส่งเงินออมเพิ่มของสมาชิก
ภายในเวลาทีก่ ำ� หนด (3) “เงินเดือนเพิม่ ออมเพิม่
เงิ น เกษี ย ณเพิ่ ม ” เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก
เรื่องการออมเพิ่มในช่วงเวลาการปรับเงินเดือน
ข้าราชการ และ (4) “เพือ่ นเลือกแผนแล้ว คุณเลือก
แผนหรื อ ยั ง ” เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก สนใจ
ทางเลือกแผนการลงทุน โดยสามารถขอค�ำแนะน�ำ
ได้ จ ากศู น ย์ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษาทางการเงิ น กบข.
จากการด�ำเนินการทัง้ หมดข้างต้น ณ สิน้ ปี 2563
มีจ�ำนวนสมาชิกออมเพิ่ม จ�ำนวน 74,953 ราย
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 144 และมีจ�ำนวน
สมาชิกเลือกแผนการลงทุน จ�ำนวน 53,677 ราย
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 120
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การส่งเสริมการออมเป็นรายบุคคล

สถานะการขอรับ
เงินคืน

(Personalization of Services)

กบข. มุ ่ ง ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ด้ ว ยการให้ ข ้ อ มู ล และน� ำ เสนอบริ ก ารที่ ต รงกั บ
ความสนใจของสมาชิกเป็นรายบุคคล (Personalization)
โดยหลังจากจัดส่งใบประมาณการยอดเงิน กบข.
เมื่อเกษียณอายุราชการไปยังสมาชิกพร้อมใบแจ้ง
ยอดเงินประจ�ำปี กบข. ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลจากฐานข้อมูล
Big Data เพื่อแนะน�ำบริการของ กบข. ที่ตรงกับ
ความสนใจของสมาชิ ก เป็ น รายบุ ค คล โดยจั ด ท� ำ
แบบจ� ำลอง Predictive Model เพื่อ คาดการณ์
ความสนใจการใช้ บ ริ ก ารออมเพิ่ ม แผนการลงทุ น
ที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของสมาชิก ช่องทาง
การสื่อสารกับสมาชิกที่มีประสิทธิภาพ และการใช้
สิทธิสวัสดิการทีต่ รงใจสมาชิกพร้อมน�ำผลการวิเคราะห์
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้แล้ว
ในส่วนของโปรแกรมการตอบข้อมูลสมาชิก
แบบอัตโนมัติ (Chatbot) กบข. ได้ขยายขอบเขต
การให้บริการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล (Personalized
Chatbot) ครบตามแผนงานแล้ว 5 เรื่อง ได้แก่
(1) ตรวจสอบยอดเงิน (2) ตรวจสอบ แผนการลงทุน
(3) ตรวจสอบอัตราออมเพิม่ (4) ประมาณการเงินเกษียณ
(5) สถานะการขอรับเงินคืน

ประมาณการเงินเกษียณ
ตรวจสอบอัตรา
ออมเพิ่ม
ตรวจสอบแผน
การลงทุน
ตรวจสอบยอดเงิน

ขยายขอบเขต
การให้บริการ
สอบถามข้อมูล
ส่วนบุคคล

5

Personalized Chatbot

เรื่อง

นอกจากนี้ กบข. ได้เปิดให้บริการศูนย์ให้คำ� ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory Center) เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2563
โดยให้คำ� ปรึกษาแผนการเงิน 5 เรือ่ ง ประกอบด้วย 1. ออมเพือ่ เกษียณ (เลือกแผนการลงทุนและออมเพิม่ ) 2. การออมและการลงทุน
3. สินเชือ่ และจัดการหนี้ 4. ลดหย่อนภาษี และ 5. ประกันชีวติ และประกันภัย ซึง่ สมาชิกจะได้รบั บทสรุปแนวทางการจัดการเงิน
ของตนเอง รวมทั้งก�ำหนดกระบวนการติดตามผลภายใน 1 เดือนหลังการให้บริการเพื่อให้ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมกับสมาชิก

บริการศูนย์
ให้ค�ำปรึกษา
ทางการเงิน
Financial
Advisory Center

ออมเพือ่ เกษียณ
(เลือกแผนการลงทุน
และออมเพิม่ )

การออม
และการลงทุน

สินเชือ่
และจัดการหนี้

ลดหย่อนภาษี

ประกันชีวติ
และประกันภัย

TAX

นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคม 2563 กบข. ได้พัฒนาเครื่องมือการให้ค�ำปรึกษาทางการเงินที่อิงกับบริการของ กบข.
โดยเน้นให้ค�ำแนะน�ำการออมเพิ่มในระดับที่เหมาะสม และการเลือกแผนการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้อง
กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พร้อมจัดท�ำแผนการเงินให้กับสมาชิกเป็นรายบุคคลในเรื่องที่สมาชิกต้องการ ประกอบด้วย
แผนเกษียณ แผนการออมและการลงทุน แผนสินเชือ่ และจัดการหนี้ แผนลดหย่อนภาษี และแผนประกันชีวติ และประกันภัย
นอกจากนี้ ยังได้พฒ
ั นาหลักสูตรฝกึ อบรมเกีย่ วกับความรูด้ า้ นการลงทุน เพือ่ ให้สมาชิกเข้าใจเรือ่ งผลตอบแทนและความเสีย่ ง
อันจะน�ำไปสู่การเลือกแผนการลงทุนด้วยความเข้าใจ และได้พัฒนาหลักสูตรการวางแผนเกษียณเพื่อส่งเสริมการออมเพิ่ม
กับ กบข. อีกด้วย
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การจัดสวัสดิการรายจังหวัด  
(Localized Privilege)
Local
Privilege

ร้านอาหาร
HOTEL

ที่พัก
จุดท่องเที่ยว
บริการ

435 ร้าน
150 แห่ง
8 แห่ง
85 แห่ง

รวม 678 ร้านค้า
เป้าหมาย

77

ความคืบหน้า ณ เดือนธันวาคม

77

จังหวัด

ความคืบหน้า ณ เดือนธันวาคม

เป้าหมายร้านค้า

500

จังหวัด

จังหวัด

678

ร้านค้า

เป้าหมายจ�ำนวนการใช้สทิ ธิ์

ความคืบหน้า ณ เดือนธันวาคม

ครั้ง

ครั้ง

50,000 80,308

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กบข. ได้ด�ำเนินการจัดสวัสดิการรายจังหวัดตลอดทั้งปีท่ามกลางวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัส COVID-19 โดยในปี 2563 กบข. ได้ตดิ ต่อผูป้ ระกอบการร้านค้า ครบ 77 จังหวัด เป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 678 ร้านค้า
มียอดการใช้สิทธิ์สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ�ำนวน 80,308 ครั้ง การใช้สิทธิ์ที่มียอดเพิ่มสูงขึ้น
สืบเนือ่ งมาจากที่ กบข. ได้วางแผนการกระตุน้ การใช้สทิ ธิ์ หลังจากการคลายมาตรการปิดเมือง (Lockdown)
ด้ ว ยการจั ด หาร้ า นค้ า ที่ ส มาชิ ก เข้ า ถึ ง ง่ า ย เป็ น ที่ นิ ย มและมี ส าขากระจายอยู ่ ใ นหลายจั ง หวั ด
ทั่ ว ประเทศ รวมถึ ง การจั ด หาร้ า นค้ า ที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ใ นหน่ ว ยงานของสมาชิ ก เช่ น ร้ า นเครื่ อ งดื่ ม ใน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ ท�ำให้การใช้สิทธิ์มีความสะดวก
กับสมาชิกมากยิง่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั ได้วางแผนการสือ่ สารทัง้ การสือ่ สารผ่านช่องทาง LINE Official Account,
Facebook, การส่ ง Notification ผ่ า นทาง My GPF Application และการประชาสั ม พั น ธ์
เมนูสิทธิพิเศษ “โปรทั่วไทย” ผ่านทาง Pop Up Message ใน My GPF Application อีกทั้งยังได้จัดท�ำ
สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย ซึ่งท�ำให้สมาชิกสามารถรับทราบสิทธิพิเศษได้ในทุกช่องทาง

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

แผนงาน

6

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

โครงการส�ำรวจประสบการณ์จากการใช้บริการ (Member Experience)
เพื่อยกระดับการให้บริการและแก้ปัญหา Pain Points

กบข. ได้ดำ� เนินการตามแผนงานพัฒนาปรับปรุงบริการ จ�ำนวน 7 แผนงาน ตามข้อมูลทีไ่ ด้จากการส�ำรวจประสบการณ์
การใช้บริการ เพื่อแก้ไขปัญหา Pain Points ของสมาชิก ประกอบด้วย
1. แผนงานพัฒนาต่อยอดบริการ My GPF Application
2. แผนงานปรับเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท�ำงานและบริการออมเพิ่ม
3. แผนงานยกระดับการบริการสมาชิกเลือกแผนการลงทุน
4. แผนงานบริการ My GPF Application ผ่าน LINE Official Account
5. แผนงานปรับเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมสมาชิก
6. แผนงานขยายผลศูนย์บริการข้อมูลการเงิน
7. แผนงานขยายผลการจัดสวัสดิการรายจังหวัด (Local Privilege)
โครงการดังกล่าวข้างต้นสามารถด�ำเนินการได้เป็นที่เรียบร้อย และพร้อมน�ำมาปรับปรุงพัฒนางานบริการสมาชิก
ในปี 2564 ต่อไป

แผนงาน

7

ยกระดับความสัมพันธ์และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การประสานงานกับหน่วยเบิกจ่าย

กบข. ได้พฒ
ั นาปรับปรุงระบบ MCS-Web เพือ่ ให้รองรับการประสานงาน
และการน�ำส่งข้อมูลระหว่าง กบข. และหน่วยเบิกจ่าย ทั้งด้านการน�ำส่ง
เงินรายเดือนของสมาชิก และด้านการจ่ายเงินคืนสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ
แล้วเสร็จ โดยในปี 2563 มีหน่วยเบิกจ่ายเข้ามาใช้งานแล้วจ�ำนวน 7,268 หน่วย
จาก 7,294 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 99.64
นอกจากนี้ ยังได้พัฒนา LINE Official Account ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
งานด้านทะเบียนสมาชิกในแต่ละหน่วยเบิกจ่าย เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร
อีกช่องทางหนึง่ ส�ำหรับสือ่ สารกับ กบข. โดยมีผเู้ ข้าใช้แล้วจ�ำนวน 9,317 บัญชีผใู้ ช้
อีกหนึง่ มาตรการทีไ่ ด้ดำ� เนินการคือ การพัฒนาระบบและแบบประเมิน Online
เพื่อส�ำรวจความคิดเห็นของหน่วยเบิกจ่าย ในประเด็นประสิทธิภาพของระบบ
MCS-Web และ LINE Official Account ในระหว่างการท�ำงานร่วมกับ กบข.
และส�ำรวจความพึงพอใจและอุปสรรค ในการท�ำงานและประสานงานกัน
ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย และ กบข. ตลอดจนมีการประยุกต์ผลลัพธ์เพือ่ ปรับปรุงระบบ
และ/หรื อ ขั้ น ตอนท� ำ งาน เพื่ อ ยกระดั บ ความสั ม พั น ธ์ แ ละประสิ ท ธิ ภ าพ
การประสานงาน จากการด�ำเนินการข้างต้น กบข. จะสามารถน�ำผลทีไ่ ด้มาพัฒนา
ปรับปรุงระบบงานหรือกระบวนการท�ำงานในปี 2564 ต่อไป

LINE

Official Account
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
งานด้านทะเบียนสมาชิก
ในแต่ละหน่วยเบิกจ่าย
มีผู้เข้าใช้แล้วจ�ำนวน
9,317 บัญชีผู้ใช้
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การสร้างแบบจ�ำลอง (Predictive Model)
เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่สมาชิก

กบข. ได้ อ อกแบบและเก็ บ รวบรวม
ข้ อ มู ล ที่ จ� ำ เป็ น ในการสร้ า งแบบจ� ำ ลอง
Predictive Model เพื่อใช้ในการส่งเสริม
การ “ออมเพิม่ ” และ “เลือกแผน” ผ่านช่องทาง
ที่ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสร้าง
ความพึงพอใจให้กับสมาชิกเกี่ยวกับสวัสดิการ
ที่ ไ ด้ รั บ โดยปั จ จุ บั น ได้ ด� ำ เนิ น การเสร็ จ สิ้ น
ทั้งหมดแล้ว จ�ำนวน 4 แบบจ�ำลอง ได้แก่
(1) แบบจ� ำ ลองท� ำ นายสมาชิ ก ที่ มี แ นวโน้ ม
ในการออมเพิ่ม (Potential Saver Model)
(2) แบบจ� ำ ลองท� ำ นายสมาชิ ก ที่ มี แ นวโน้ ม
ในการเลือกแผนการลงทุน (Potential Investment
Planner Model) (3) แบบจ�ำลองหาช่องทาง
การสือ่ สารทีเ่ หมาะสมส�ำหรับสมาชิกกลุม่ ต่าง ๆ
(Preferred Communication Channel Model)
(4) แบบจ� ำ ลองหาสวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสม
และตรงตามความต้องการของสมาชิกเพื่อเพิ่ม
ความพึงพอใจ (Privilege for Engagement
Model) โดยทั้ง 4 แบบจ�ำลองมีความถูกต้อง
เฉลีย่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 73, 75, 71 และ 75 ตามล�ำดับ
(ก�ำหนดให้แบบจ�ำลองมีความถูกต้องไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70) กบข. ได้ด�ำเนินการกระตุ้นให้เกิด
การออมเพิ่ ม และเลื อ กแผนการลงทุ น จาก
กลุม่ ทีม่ คี วามน่าจะเป็นสูง ทีไ่ ด้จากแบบจ�ำลอง
ตามช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม ได้แก่ SMS,
e-Mail, Call Center, Social Media,
และ กิจกรรม กบข. สัญจรพบสมาชิกในจังหวัด
ต่าง ๆ โดยผลการน�ำ Predictive Model
มาใช้งานพบว่ากลุ่มสมาชิกที่ถูกคัดเลือกด้วย
Predictive Model มี ก ารออมเพิ่ ม หรื อ
เลือกแผนการลงทุนสูงกว่ากลุม่ ทีเ่ ป็นกลุม่ ควบคุม
(Control Group) 4 เท่า

แบบจ�ำลองท�ำนายสมาชิก
ที่มีแนวโน้มในการออมเพิ่ม

ความถูกต้องเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ

แบบจ�ำลองท�ำนายสมาชิกที่มีแนวโน้ม
ในการเลือกแผนการลงทุน

ความถูกต้องเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ

แบบจ�ำลองหาช่องทางการสื่อสาร
ที่เหมาะสมส�ำหรับสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ

ความถูกต้องเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ

แบบจ�ำลองหาสวัสดิการที่เหมาะสม
และตรงตามความต้องการของ
สมาชิกเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ

ความถูกต้องเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ

(Potential Saver Model)

(Potential Investment Planner Model)

(Preferred Communication
Channel Model)

(Privilege for Engagement Model)

73
75
71
75
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สื่อสาร

ข้อมูลการสื่อสาร
ของสมาชิก
จ�ำนวน 40,000 ราย
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ออมเพิ่ม

เลือกแผน
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สวัสดิการ

ข้อมูลของสมาชิก
ข้อมูลของสมาชิก
ข้อมูลของสมาชิก
ที่มีการออมเพิ่ม ทีม่ กี ารเลือกแผนการลงทุน ที่มีการใช้สวัสดิการ
จ�ำนวน 40,000 ราย
จ�ำนวน 30,000 ราย
จ�ำนวน 200,000 ราย

ผลจากการทดสอบ
Model

แบ่งกลุ่มสมาชิกตามพฤติกรรม (Scoring)
จ�ำนวนครัง้ ในการออมเพิม่
เปอร์เซ็นต์ในการออมเพิม่
ช่วงเวลาจากครั้งล่าสุด
ที่ออมเพิ่ม

จ�ำนวนครั้ง
ในการเลือกแผน
ช่วงเวลาจากครัง้ ล่าสุด
ที่เลือกแผน

จ�ำนวนครั้ง
ในการใช้สวัสดิการ
ช่วงเวลาจากครัง้ ล่าสุด
ที่ใช้สวัสดิการ

Predictive Model

ทดสอบความถูกต้องของ Predictive Model

น�ำ Predictive Model มาใช้

สมาชิกที่มีแนวโน้ม
ที่จะออมเพิ่ม สูง

สมาชิกที่มีแนวโน้ม
ที่จะเลือกแผน สูง

สมาชิกที่มีแนวโน้ม
ที่จะใช้สวัสดิการ

สูง

ช่องทางการสื่อสารประสิทธิภาพสูง
SMS

SMS

Social Media

Call Center

e-Mail

Seminar

1. ระดับเงินเดือนและประเภท
ข้าราชการจะมีความสัมพันธ์
กับแนวโน้มที่จะออมเพิ่ม
สมาชิกที่มีระดับเงินเดือน
66,000 บาทขึ้นไป
จะมีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
ที่จะออมเพิ่มที่สูงมาก
อยูท่ รี่ อ้ ยละ 78
อย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มข้าราชการฝ่ายตุลาการ
และพลเรือน
2. ภาคที่ท�ำงาน
และระดับเงินเดือน
จะมีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
ที่จะเลือกแผน
สมาชิกที่มีระดับเงินเดือน
ไม่เกิน 30,000 บาท
ในเขตกรุงเทพฯ มีความสัมพันธ์
กับแนวโน้มที่จะเลือกแผนสูง
โดยเฉพาะข้าราชการ
พลเรือน และ ปปช.
ข้าราชการต�ำรวจ ภาคเหนือ
และมีเงินเดือนน้อยกว่า
20,000 บาท มีความสัมพันธ์
กับแนวโน้มที่จะเลือกแผนสูง
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การส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิก กบข. ปี 2563
การส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการและการสือ่ สารของ กบข.
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส�ำรวจความคิดเห็นของสมาชิก กบข. และน�ำผลส�ำรวจมาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการปฏิบตั งิ าน และเป็นตัวชีว้ ดั ผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามแผนงาน
กบข. โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology)
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึกผ่านทางโทรศัพท์ (Telephone Interview)
และตอบแบบส�ำรวจ Online ผ่านอีเมล (e-Mail) จากประชากรเป้าหมาย
คือ ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. โดยครอบคลุมทุกช่วงอายุและทุกภูมิภาค
ด�ำเนินการส�ำรวจช่วงวันที่ 30 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2563 มีจำ� นวนตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 2,280 หน่วยงาน ซึ่งผลการส�ำรวจสามารถสรุปได้ ดังนี้
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ และการสือ่ สารของ กบข. ภาพรวมพบว่า 
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ค�ำนวณค่าเฉลีย่ เป็นค่าร้อยละ (Percentage)
เท่ากับ 88.64 ส�ำหรับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ กบข. เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า

คะแนนความพึงพอใจ
ของสมาชิกต่อ
การให้บริการและการสือ่ สาร
ในภาพรวมปี 2563

88.64

ด้านการลงทุน ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด เท่ากับร้อยละ 89.90

เมือ่ พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ตัวอย่างมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทุกประเด็น
โดยประเด็นทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ สมาชิกสามารถแจ้งเพิม่ -ลด การออมเพิม่ ได้ไม่จำ� กัดครัง้
เท่ากับร้อยละ 93.10 รองลงมา คือ ประเด็น กบข. ด�ำเนินการเปลีย่ นแผนการลงทุนให้สมาชิกได้
ภายใน 1 วันท�ำการ (เดิมเป็นรอบด�ำเนินการทุก 15 วัน) เท่ากับร้อยละ 92 และประเด็นสมาชิก
สามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้มากขึ้นเป็น 12 ครั้งต่อปี (เดิม 4 ครั้งต่อปี) เท่ากับ
ร้อยละ 91.90

ด้านการให้ค�ำแนะน�ำและส่งเสริมความรูก้ ารวางแผนการเงิน ภาพรวม

ความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด เท่ากับร้อยละ 86 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
ตัวอย่างมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากถึงมากทีส่ ดุ โดยประเด็น กบข. จัดท�ำเอกสารให้สมาชิก
ทุกคนได้ทราบ “ประมาณการเงินทีจ่ ะมีในวัยเกษียณแบบรายบุคคล” แนบไปพร้อมใบแจ้งยอดเงิน
ประจ�ำปี มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ เท่ากับร้อยละ 89.30 รองลงมา ประเด็นมีชอ่ งทางหลากหลาย
ให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลความรูก้ ารเงินการลงทุน เท่ากับร้อยละ 88.30 และประเด็นสมาชิกเข้าถึง
ข้อมูลความรูก้ ารเงินการลงทุนที่ กบข. จัดท�ำได้สะดวก เท่ากับร้อยละ 88

ด้านการจัดสวัสดิการสิทธิพเิ ศษ ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด

เท่ากับร้อยละ 88.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ดุ ทุกประเด็น โดยประเด็นเมือ่ พ้นสมาชิกภาพแล้ว ยังสามารถใช้สวัสดิการสิทธิพเิ ศษ
ได้ตามเงื่อนไขทีก่ ำ� หนด ค่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ เท่ากับร้อยละ 91.40 รองลงมา ประเด็นการรับสิทธิ์
สวัสดิการสิทธิพเิ ศษมีขนั้ ตอนทีส่ ะดวกไม่ซบั ซ้อน เท่ากับร้อยละ 90 และประเด็นบิดา มารดา
คูส่ มรส บุตร สามารถใช้สวัสดิการสิทธิพเิ ศษได้ตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด เท่ากับร้อยละ 89.10
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ด้านบริการดิจทิ ลั ภาพรวมความพึงพอใจอยูร่ ะดับมากทีส่ ดุ เท่ากับร้อยละ 90.10
เมือ่ พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ตัวอย่างมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทุกประเด็น
โดยประเด็น กบข. มีชอ่ งทางบริการดิจทิ ลั ทีห่ ลากหลาย เช่น LINE Official Account (LINE OA) /
My GPF Application / My GPF Website ในการให้ขอ้ มูลและบริการ ค่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ เท่ากับ
ร้อยละ 91.90 รองลงมา ประเด็นช่องทางบริการดิจทิ ลั ช่วยให้สมาชิกสามารถใช้ทกุ บริการของ กบข.
ได้แบบครบวงจร ตลอดช่วงตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิกจนถึงพ้นสมาชิกภาพและบริการดิจิทัล
ช่วยให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลและบริการ กบข. ได้สะดวก ในสัดส่วนทีเ่ ท่ากัน เท่ากับร้อยละ 91.20
และประเด็น กบข. มีโปรแกรมค�ำนวณความเพียงพอของเงินในวัยเกษียณให้สมาชิกแบบส่วนบุคคล
เท่ากับร้อยละ 89.80
ด้านการสือ่ สาร ภาพรวมความพึงพอใจต่อการสือ่ สารของ กบข. จากการส�ำรวจ

การติดตามข้อมูลข่าวสารหรือการใช้บริการด้านการสื่อสารของ กบข. พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เคยติดตามข้อมูลข่าวสารหรือการใช้บริการด้านการสือ่ สารของ กบข. มากทีส่ ดุ ร้อยละ 94.47
และไม่เคยติดตาม ร้อยละ 5.53
โดยกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ คยติดตามข้อมูลข่าวสารหรือการใช้บริการด้านการสือ่ สารของ กบข.
เคยติดตามผ่านช่องทาง My GPF Application มากที่สุด ร้อยละ 81.57 รองลงมา
LINE Official Account (LINE OA) ร้อยละ 54.18 และ Facebook ร้อยละ 17.87		
ส�ำหรับความพึงพอใจต่อบริการด้านการสือ่ สารของ กบข. พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อบริการด้านการสือ่ สารของ กบข. ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เท่ากับร้อยละ 88.40
เมือ่ พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ตัวอย่างมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทุกประเด็น
โดยประเด็นสมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร กบข. ได้งา่ ยตามช่องทางทีส่ ะดวก ค่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ
เท่ากับร้อยละ 91.50 รองลงมา ประเด็น กบข. มีชอ่ งทางการติดต่อสือ่ สารทีห่ ลากหลาย เท่ากับ
ร้อยละ 91 และประเด็น กบข. มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารการออมการลงทุน แผนการลงทุน
สิทธิพเิ ศษต่าง ๆ และข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์แก่สมาชิกอย่างต่อเนือ่ ง เท่ากับร้อยละ 88.90

คะแนนความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการและการสื่อสาร
ในภาพรวมปี 2563
89.9

ด้านการลงทุน
ด้านการให้ค�ำแนะน�ำ
และส่งเสริมความรู้
การวางแผนการเงิน

86.0
88.8

ด้านการจัดสวัสดิการสิทธิพเิ ศษ

90.1

ด้านบริการดิจิทัล

88.4

ด้านการสื่อสาร

83

84

85

86

87

88

89

90
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ผลการดำ�เนินงานปี 2563

งบการเงินอย่างย่อปี 2563
ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

ปี 2563

ปี 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้จากการดำ�เนินงาน
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์อนุพันธ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
หนี้สินอนุพันธ์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
เงินกองทุน
ส่วนสมาชิก
ส่วนสำ�รอง
อื่น ๆ
รวมเงินกองทุน
รวมหนี้สินและเงินกองทุน

1,024,817
4,120
2,875
1,012,190
5,036
596
14,036
13,455
581
1,038,853
1,601
173
750
678
313
313
1,914
1,036,939
415,546
615,989
5,404
1,036,939
1,038,853

940,053
4,878
3,277
930,405
1,048
445
13,318
12,687
631
953,371
1,948
142
922
884
284
284
2,232
951,139
396,334
550,830
3,975
951,139
953,371

ผลต่าง
(ร้อยละ)
9.02
(15.54)
(12.27)
8.79
380.53
33.93
5.39
6.05
(7.92)
8.97
(17.81)
21.83
(18.66)
(23.30)
10.21
10.21
(14.25)
9.02
4.85
11.83
35.95
9.02
8.97

ผลการดำ�เนินงานปี 2563
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนปี 2563

หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนต้นปี
• เงินรับสมาชิกและอื่น ๆ
• เงินรับจากกระทรวงการคลังที่เรียกว่า เงินสำ�รอง
• ผลประโยชน์สุทธิสำ�หรับปี 2563
• เงินจ่ายคืนสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ
• เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง
เงินกองทุนปลายปี

951,139
35,324
49,193
35,632
(33,846)
(503)
1,036,939

ผลการด�ำเนินงานรวม
งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2563

ปี 2562

ผลต่าง
(ร้อยละ)

รายได้เงินปันผล ดอกเบี้ยรับและอื่น ๆ
รายได้ค่าเช่าและบริการจากอสังหาริมทรัพย์
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและสำ�นักงาน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า
ค่าใช้จ่ายรวม
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
กำ�ไรสุทธิจากการจำ�หน่ายเงินลงทุน

23,844
1,178
25,022
1,221
237
1,458
23,564
(88)
2,213
2,000

24,045
1,177
25,222
1,016
359
1,375
23,847
13
(3,394)
1,596

(0.84)
0.08
(0.79)
20.18
(33.98)
6.04
(1.19)
(776.92)
165.20
25.31

กำ�ไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน

7,941

14,702

(45.99)

12,066
35,630

12,917
36,764

(6.59)
(3.08)

รวมรายได้จากการลงทุนสุทธิ
ผลประโยชน์เบ็ดเสร็จรวม
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ผลการดำ�เนินงานปี 2563

รายงานทางการเงินปี 2563 โดยย่อของบริษัทย่อย
บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ฐานะการเงิน

ปี 2563 ปี 2562

ผลต่าง
จำ�นวนเงิน ร้อยละ

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2563 ปี 2562

ผลต่าง
จำ�นวนเงิน ร้อยละ

สินทรัพย์

63

57

6

10.53

รายได้

32

33

(1)

หนี้สิน

21

15

6

40.00

ค่าใช้จ่าย

33

33

-

รวมสินทรัพย์สทุ ธิ

42

42

-

-

ขาดทุนสุทธิ

(1)

-

ปี 2563 ปี 2562

ผลต่าง
จำ�นวนเงิน ร้อยละ

สินทรัพย์

15

15

-

-

หนี้สิน

8

7

1

รวมสินทรัพย์สทุ ธิ

7

8

(1)

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2563 ปี 2562

ปี 2563 ปี 2562

สินทรัพย์

3,524 3,217

หนี้สิน

292

335

รวมสินทรัพย์สทุ ธิ 3,232 2,882

ผลต่าง
จำ�นวนเงิน ร้อยละ

รายได้

15

13

2

15.38

14.29

ค่าใช้จ่าย

16

16

-

-

(12.50)

ขาดทุนสุทธิ

(1)

(3)

2

66.67

กองทุนรวมสินทรัพย์ ไทย 1
ฐานะการเงิน

-

(1) (100.00)

บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
ฐานะการเงิน

(3.03)

หน่วย : ล้านบาท
ผลต่าง
จำ�นวนเงิน ร้อยละ

307

9.54

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2563 ปี 2562

ผลต่าง
จำ�นวนเงิน ร้อยละ

รายได้

884

427

457

107.03

(43) (12.84)

ค่าใช้จ่าย

106

167

(61)

(36.53)

350

กำ�ไรสุทธิ

778                                             260

518

199.23

12.14

ผลการดำ�เนินงานปี 2563
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานส�ำหรับงบการเงินปี 2563
กบข. ได้น�ำแนวทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการจัดท�ำ
ค�ำอธิบายเพิม่ เติมและวิเคราะห์งบการเงิน เพือ่ ให้ผใู้ ช้งบการเงินเข้าใจผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของ กบข. และบริษทั ย่อย
ได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยมีรายละเอียดค�ำอธิบายและบทวิเคราะห์สำ� หรับงบการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

1. ผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงิน
1.1 ผลการด�ำเนินงาน

1.1.1 ผลตอบแทนจากการลงทุนและผลประโยชน์สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด

ปี 2563

ปี 2562

รายได้จากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
ผลประโยชน์สทุ ธิ

37,088
1,458
35,630

38,139
1,375
36,764

กบข. มีรายได้จากการด�ำเนินงานของปี 2563 เท่ากับ
37,088 ล้านบาท ลดลง 1,051 ล้านบาท จากปี 2562 หรือ
ลดลงร้อยละ 2.76 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายการก�ำไรสุทธิ
จากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรหรือขาดทุน จ�ำนวน 7,941 ล้านบาท ลดลง
6,761 ล้านบาท จากปี 2562 ในขณะที่มีรายการก�ำไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปี 2562
จ�ำนวน 5,607 ล้านบาท ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงาน
ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.04 ส่งผลให้ กบข. มีผลประโยชน์สุทธิส�ำหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 35,630 ล้านบาท ลดลง
จ�ำนวน 1,134 ล้านบาท จากปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 3.08
ในปี 2563 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 4.79 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 6.20 ต่อปี
ซึง่ สูงกว่าอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจ�ำเฉลีย่ ทีร่ อ้ ยละ 2.59 ต่อปี
อั ต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น รายสิ น ทรั พ ย์
(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ในปี 2563 ส�ำหรับกองทุนส่วนสมาชิก
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มรับมือการถดถอย

เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ

(1,051)
83
(1,134)

(2.76)
6.04
(3.08)

- ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย ให้ผลตอบแทนร้อยละ 3.68
ส่วนใหญ่มาจากก�ำไรของราคาตราสารหนี้ที่เพิ่มขึ้นจาก
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและเงินเฟ้อที่ติดลบ ท�ำให้นักลงทุน
มาลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
- ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ ไทย ให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.44
จากรายได้ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารและตราสารหนีร้ ะยะสัน้
ที่ลงทุน รวมทั้งจากราคาตราสารหนี้ระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น
จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย
จากร้อยละ 1.25 ณ ต้นปี 2563 เป็นร้อยละ 0.50 ณ สิ้นปี
ท�ำให้ตราสารหนี้มีราคาสูงขึ้น
- ตราสารหนีภ้ าครัฐโลก ให้ผลตอบแทนร้อยละ 4.68
ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ม าจากก� ำ ไรของราคาตราสารหนี้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
เนื่องจากธนาคารกลางทั้งในประเทศกลุ่มตลาดพัฒนาแล้ว
และตลาดเกิดใหม่มีการใช้มาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ ซึง่ เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19
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กลุ่มกระจายความเสี่ยง

- ตราสารหนี้ ภ าคเอกชนไทย ให้ ผ ลตอบแทน
ร้อยละ 2.89 โดยเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดย
บริษทั เอกชนทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถือ (Credit Rating) ดี และ
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตราสารทีม่ อี ายุคงเหลือไม่ยาวมากนัก
- ตราสารหนี้ ภ าคเอกชนโลก ให้ผลตอบแทน
ร้อยละ 6.68 โดยเป็นการลงทุนในตราสารหนีท้ อี่ อกโดยบริษทั เอกชน
ทีอ่ ยูใ่ นอันดับน่าลงทุน (Investment Grade) ผ่านกองทุนรวม
ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นผลมาจากนโยบายของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ทีอ่ อกกองทุนเพือ่ ซือ้ ตราสารหนีภ้ าคเอกชนหลังจาก
เกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ส่งผลให้
เงินลงทุนจากนักลงทุนทัว่ โลกไหลเข้าซือ้ ตราสารหนีเ้ อกชน
ในปริมาณมาก ราคาตราสารหนีจ้ งึ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ สูง
- ตราสารหนีต้ ลาดเกิดใหม่ ให้ผลตอบแทนร้อยละ 3.10
โดยเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐในกลุ่มประเทศ
ตลาดเกิดใหม่ ในปี 2563 หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัส COVID-19 ธนาคารกลางในกลุม่ ประเทศตลาดเกิดใหม่
ใช้มาตรการลดอัตราดอกเบีย้ เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ ประกอบกับ
ค่าเงินในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่กลับมาปรับตัวแข็งค่า
เมือ่ เทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงไตรมาส 4/2563
ส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น
- Absolute Return Fund ให้ผลตอบแทนที่
ร้อยละ 1.29 โดยภาวะการลงทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
และรุนแรงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 ซึง่ คาดการณ์ได้ยาก ส่งผลให้กลยุทธ์บริหารจัดการ
ความเสี่ยงของผู้จัดการกองทุนไม่สามารถปรับให้เหมาะสม
ได้อย่างทันท่วงที จึงสร้างผลตอบแทนได้ไม่มากเมือ่ เทียบกับ
สินทรัพย์ประเภทอืน่

กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ

- อสังหาริมทรัพย์ไทย ให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.25
โดยอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส�ำนักงานยังคงสร้างรายได้
ค่าเช่าสม�ำ่ เสมอ อย่างไรก็ดพี อร์ตลงทุนได้รบั ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมซึง่ มีกลุม่ ลูกค้าหลักเป็นนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่างชาติ ขณะที่ราคาตลาดของกองทุนรวม/กองทรัสต์
เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลง
- อสังหาริมทรัพย์โลก ให้ผลตอบแทนร้อยละ 3.23
พอร์ตลงทุนเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้า
อาคารส�ำนักงาน และทีพ่ กั อาศัย ซึง่ ได้รบั ผลกระทบน้อยจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ขณะที่
มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทค้าปลีกและโรงแรม
เป็นสัดส่วนน้อย ผลตอบแทนส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าเช่า
ขณะที่มูลค่าอสังหาริมทรัพย์โดยรวมปรับตัวลดลง
- สินค้าโภคภัณฑ์ ให้ผลตอบแทนร้อยละ 17.99
โดย กบข. เริม่ ต้นลงทุนในสินทรัพย์ทองค�ำซึง่ ได้รบั ปัจจัยสนับสนุน
จากมาตรการทางการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลาง

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

ในประเทศต่าง ๆ นอกจากนีก้ ารลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์อนื่ ๆ
เช่น ทองแดงและน�ำ้ มัน ยังให้ผลตอบแทนทีด่ ี จากการฟืน้ ตัว
ทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อทีป่ รับสูงขึน้ หลังสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 คลีค่ ลายลง
- โครงสร้างพื้นฐาน ให้ผลตอบแทนร้อยละ 6.04
เป็นผลจากกองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานต่างประเทศที่ กบข. เข้าลงทุน
ซึ่งเป็นกองทุนในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วในทวีปยุโรป
สหรัฐอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก โดยในปีที่ผ่านมายังคงให้
ผลตอบแทนที่ดี แม้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัส COVID-19 เนือ่ งจากเป็นสินทรัพย์ทมี่ คี วามส�ำคัญ
ต่อความจ�ำเป็นพืน้ ฐานและลักษณะการลงทุนมีสญ
ั ญารายได้
ระยะยาว
- ตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ ให้ผลตอบแทน
ร้อยละ 1.57 จากราคาตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ
ทีป่ รับเพิม่ ขึน้ ตามราคาพันธบัตรรัฐบาล ถึงแม้วา่ อัตราเงินเฟ้อ
ของประเทศไทยจะลดลงก็ตาม

กลุ่มรองรับการขยายตัว

- ตราสารทุนไทย ให้ผลตอบแทนติดลบร้อยละ 9.94
โดยมีสาเหตุหลักจากการทีเ่ ศรษฐกิจทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย
ชะลอตัวลงอันเนือ่ งมาจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19
ท�ำให้ตอ้ งมีการปิดประเทศและกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาคการท่องเทีย่ วและบริการ
- ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว ให้ผลตอบแทน
ร้อยละ 27.24 เป็นผลจากการผ่อนปรนนโยบายทางการเงินของ
ธนาคารกลางต่าง ๆ ทัว่ โลก และการใช้มาตรการทางการคลัง
เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจและการบริโภคภายในประเทศ หลังจาก
ที่ทุกประเทศได้รับผลกระทบจากการปิดประเทศ อีกทั้ง
หุน้ กลุม่ เทคโนโลยีและกลุม่ ค้าขายออนไลน์ได้ปรับตัวสูงขึน้ มาก
จากการได้รบั ผลประโยชน์โดยตรงจากประชาชนทีต่ อ้ งท�ำงาน
ทีบ่ า้ นและไม่สามารถเดินทางได้ตามปกติ
- ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่ ให้ผลตอบแทน
ร้อยละ 32.56 โดยมีปจั จัยหลักมาจากการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจ
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ปิดประเทศเพื่อ
ควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ประกอบกับ
หุน้ กลุม่ เทคโนโลยีและกลุม่ ค้าขายออนไลน์ได้ประโยชน์จาก
นโยบายท�ำงานทีบ่ า้ นและประชาชนไม่สามารถเดินทางได้ตามปกติ
- นิตบิ คุ คลเอกชนไทย (และในภูมภิ าค) ให้ผลตอบแทน
ร้อยละ 13.14 โดยการลงทุนในนิติบุคคลเอกชนโดยตรง
ในประเทศให้ผลตอบแทนทีด่ จี ากมูลค่าเงินลงทุนทีเ่ พิม่ สูงขึน้
ขณะทีก่ ารลงทุนในรูปแบบกองทุนทีม่ กี ารลงทุนทัง้ ในประเทศ
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีมูลค่าเงินลงทุน
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เช่นกัน
- นิติบุคคลเอกชนโลก ให้ผลตอบแทนร้อยละ 0.18
เนือ่ งจากพอร์ตลงทุนบางส่วนได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ซึง่ เป็นธุรกิจอุปโภคบริโภค
และท่องเทีย่ วในทวีปอเมริกาและยุโรป
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รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

สัดส่วนสินทรัพย์ลงทุนและผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนส่วนสมาชิก

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วนการลงทุน
(ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทน
ก่อนหักค่าใช้จ่าย (ร้อยละ)

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2562

ตราสารหนี้ภาครัฐไทย

26.5

30.3

3.68

6.02

ตราสารหนี้ระยะสั้นไทย

2.5

6.8

1.44

2.15

ตราสารหนี้ภาครัฐโลก

2.7

0.0

4.68

0.00

ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย

22.3

21.4

2.89

3.67

ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก

5.7

2.5

6.68

(0.66)

ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่

2.2

2.8

3.10

(1.43)

Absolute Return Fund

3.1

3.5

1.29

13.33

อสังหาริมทรัพย์ไทย

4.8

5.1

1.25

10.72

อสังหาริมทรัพย์โลก

3.1

3.1

3.23

(0.65)

สินค้าโภคภัณฑ์

1.9

0.0

17.99

-

โครงสร้างพื้นฐาน

2.8

2.3

6.04

4.26

ตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ

1.1

1.5

1.57

4.48

ตราสารทุนไทย

5.2

7.0

(9.94)

2.36

ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว

8.5

7.5

27.24

18.74

ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่

4.7

3.2

32.56

18.50

นิติบุคคลเอกชนไทยและในภูมิภาค

0.9

0.9

13.14

(0.94)

นิติบุคคลเอกชนโลก

2.0

2.1

0.18

9.56

4.97

5.73

กลุ่มรับมือการถดถอย

กลุ่มกระจายความเสี่ยง

กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ

กลุ่มรองรับการขยายตัว

รวม

100

100

067

068

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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1.1.2 รายได้จากการด�ำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท
เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ

รายละเอียด

ปี 2563

ปี 2562

รายได้จากการลงทุน
รายได้อื่น
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
กำ�ไรสุทธิจากการลงทุน

24,870
152
(88)
2,213
9,941

25,190
32
13
(3,394)
16,298

(320)
120
(101)
5,607
(6,357)

(1.27)
375.00
(776.92)
(165.20)
(39.00)

รายได้จากการดำ�เนินงาน

37,088

38,139

(1,051)

(2.76)

		
รายได้จากการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 37,088 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ
1,051 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.76 เป็นผลจากการรับรูก้ ำ� ไรสุทธิจากการลงทุน 9,941 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ
6,357 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39.00 เนือ่ งจากก�ำไรสุทธิจากเครือ่ งมือทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไร
หรือขาดทุนทัง้ ในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนลดลงเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังเป็นผลจากรายได้จากการลงทุนในปี 2563 เท่ากับ
24,870 ล้านบาท ลดลง 320 ล้านบาท จากปี 2562 อย่างไรก็ดี มีรายการก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเท่ากับ 2,213 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 3,394 ล้านบาท ในปี 2562 ส�ำหรับรายละเอียดของรายได้
จากการด�ำเนินงาน มีดังนี้

• รายได้จากการลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด

ปี 2563

ปี 2562

เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ

เงินปันผล
ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ
ค่าธรรมเนียมรับจากการให้ยืมหลักทรัพย์
รายได้ค่าเช่าและบริการจากอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการลงทุน

2,703
20,978
11
1,178
24,870

2,871
21,116
26
1,177
25,190

(168)
(138)
(15)
1
(320)

(5.85)
(0.65)
(57.69)
0.08
(1.27)

		
รายได้จากการลงทุนส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 24,870 ล้านบาท ลดลง 320 ล้านบาท
จากปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 1.27 เป็นผลจากการรับรูร้ ายได้เงินปันผลจ�ำนวน 2,703 ล้านบาท หรือลดลง 168 ล้านบาท
จากปี 2562 และรายได้ดอกเบีย้ และส่วนลดรับรวม 20,978 ล้านบาท หรือลดลง 138 ล้านบาท จากปี 2562

• ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

			
ในปี 2563 กบข. มีผลก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 2,213 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562
ซึง่ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น 3,394 ล้านบาท โดยระหว่างปี 2563 ค่าเงินบาทมีการเคลือ่ นไหวผันผวนตามแนวโน้มโลก
แต่สนิ้ ปีออ่ นค่าลงเล็กน้อยเมือ่ เทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่ กบข. ได้มกี ารบริหารจัดการความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
โดยท�ำสัญญาป้องกันความเสีย่ งการลงทุนต่างประเทศเป็นไปตามนโยบายการป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นของ กบข.
ส�ำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยจะป้องกันความเสีย่ งเกือบเต็มจ�ำนวน ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสีย่ งได้มกี ารบริหาร
ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ หมาะสมตามสภาวะความผันผวนของค่าเงิน โดยการปรับสัดส่วนอัตราป้องกันความเสีย่ ง
จะเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

• ก�ำไรสุทธิจากการลงทุน

หน่วย : ล้านบาท
เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ

รายละเอียด

ปี 2563

ปี 2562

กำ�ไรที่เกิดขึ้นจากการจำ�หน่ายเงินลงทุน

2,000

1,596

404

25.31

ตราสารหนี้
ตราสารทุน
กำ�ไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
กำ�ไรสุทธิจากการลงทุน

938
1,062
7,941

1,334
262
14,702

(396)
800
(6,761)

(29.69)
305.34
(45.99)

1,949
5,992
9,941

4,576
10,126
16,298

(2,627)
(4,134)
(6,357)

(57.41)
(40.83)
(39.00)

		
รายการก�ำไรสุทธิจากการลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 9,941 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 6,357 ล้านบาท ประกอบด้วย
		
1. ก�ำไรทีเ่ กิดขึน้ จากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน จ�ำนวน 2,000 ล้านบาท ในปี 2563 โดยเป็นก�ำไรทีเ่ กิดขึน้ จากการ
จ�ำหน่ายเงินลงทุนตราสารหนีจ้ ำ� นวน 938 ล้านบาท และก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนจ�ำนวน 1,062 ล้านบาท
จากการขายท�ำก�ำไรและการขายเพื่อปรับโครงสร้างพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้และตราสารทุนระหว่างปี นอกจากนี้
ยังมีการขายลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ไทยเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่ได้รับผลตอบแทนมากขึ้น
		
2. ก�ำไรสุทธิจากเครือ่ งมือทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน จ�ำนวน 7,941 ล้านบาท
ในปี 2563 โดยเป็นก�ำไรสุทธิจากเครือ่ งมือทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุนในส่วนของตราสารหนี้
จ�ำนวน 1,949 ล้านบาท จากตราสารหนี้ที่ลงทุนอยู่มีราคาเพิ่มขึ้นตามความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น
และก�ำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุนในส่วนของตราสารทุนจ�ำนวน
5,992 ล้านบาท จากตราสารทุนที่ลงทุนอยู่มีราคาเพิ่มขึ้นตามทิศทางเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว

1.1.3 ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
รายละเอียด

หน่วย : ล้านบาท
เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ

ปี 2563

ปี 2562

ค่าใช้จ่ายสำ�นักงานและอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า
ภาษีเงินได้

1,220
237
1

1,014
359
2

206
(122)
(1)

20.32
(33.98)
(50.00)

ค่าใช้จา่ ยจากการดำ�เนินงาน

1,458

1,375

83

6.04

ค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1,458 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2562
เท่ากับ 83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.04 เป็นผลจากค่าใช้จ่ายส�ำนักงานและอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 206 ล้านบาท (ซึ่งรายการ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงหลัก ๆ เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายหลักทรัพย์จำ� นวน 83 ล้านบาท เนือ่ งจากปี 2563 กบข.
เริม่ ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ เครือ่ งมือทางการเงิน ก�ำหนดให้แยกค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายหลักทรัพย์ออกจากต้นทุน
ของเงินลงทุนตราสารทุน ในขณะทีป่ ี 2562 ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายหลักทรัพย์จะรวมเป็นส่วนหนึง่ ของต้นทุนเงินลงทุนตราสารทุน
นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทุนเพิม่ ขึน้ 35 ล้านบาท ค่าใช้จา่ ยด้านการลงทุนอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ 111 ล้านบาท ในขณะที่
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ทมี่ ไี ว้ให้เช่าลดลง 122 ล้านบาท ซึง่ หลัก ๆ เกิดจากการลดอัตราภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพลดลง 7 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายส�ำนักงานลดลง 29 ล้านบาท)

069

070

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

1.2

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

ฐานะการเงิน

รายละเอียด

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สินทรัพย์สทุ ธิ

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2563

1,038,853
1,914
1,036,939

ปี 2562

953,371
2,232
951,139

เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ

85,482
(318)
85,800

8.97
(14.25)
9.02

		 รายการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และสินทรัพย์สุทธิของ กบข. และบริษัทย่อย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

1.2.1 สินทรัพย์รวม

		
สินทรัพย์รวมปี 2563 อยูท่ ี่ 1,038,853 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินเป็นส่วนใหญ่
โดยมีเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอยู่ที่ 1,012,190 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 97.43 ของสินทรัพย์รวม)
		
สินทรัพย์รวมปี 2563 เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 85,482 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.97 เป็นผลจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินลงทุน
ในสินทรัพย์ทางการเงินจ�ำนวน 81,785 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในตราสารหนี้โลก
หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโลก และตราสารทุนโลก

ตารางแสดงเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประเภทตราสาร

เงินฝากประจำ�และบัตรเงินฝาก
ตราสารหนี้ไทย
ตราสารหนี้โลก
ตราสารทุนไทย
ตราสารทุนโลก
หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย
หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์โลก
หุ้นและใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นนิติบุคคลเอกชนไทย
หน่วยลงทุนนิติบุคคลโลก
หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไทย
หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโลก
หน่วยลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม

ปี 2563

ปี 2562

3,671
831,073
46,569
20,078
64,665
5,781
13,424
1,223
10,748
753
11,306
2,900
(1)
1,012,190

4,930
786,446
23,633
25,165
51,169
6,313
12,479
1,118
10,586
904
7,662
0
0
930,405

หน่วย : ล้านบาท
เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ

(1,259)
44,627
22,936
(5,087)
13,496
(532)
945
105
162
(151)
3,644
2,900
(1)
81,785

(25.54)
5.67
97.05
(20.21)
26.38
(8.43)
7.57
9.39
1.53
(16.70)
47.56
n.m.
n.m.
8.79

ผลการดำ�เนินงานปี 2563
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1.2.2 หนี้สินรวม

		
หนีส้ นิ รวมปี 2563 ลดลงจ�ำนวน 318 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปี 2562 โดยหลัก ๆ เกิดจากรายการการลดลงของ
หนีส้ นิ อนุพนั ธ์จำ� นวน 172 ล้านบาท หนีส้ นิ อืน่ ลดลง 155 ล้านบาท ในขณะทีเ่ จ้าหนีจ้ ากการซือ้ เงินลงทุนเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 31 ล้านบาท

ตารางแสดงหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียด

ปี 2563

ปี 2562

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
หนี้สินอนุพันธ์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินทดรองจ่ายจากกระทรวงการคลัง
หนี้สินอื่น
รวม

173
750
281
18
692
1,914

142
922
310
11
847
2,232

หน่วย : ล้านบาท
เพิ่ม (ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ

31
(172)
(29)
7
(155)
(318)

21.83
(18.66)
(9.35)
63.64
(18.30)
(14.25)

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม

การจัดท�ำงบการเงินรวม

ในการจัดท�ำงบการเงิน กบข. ได้น�ำงบการเงินของบริษัทย่อยที่ กบข. ลงทุนและมีอ�ำนาจในการควบคุมมาจัดท�ำ
งบการเงินรวม เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กบข. มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้

ลักษณะธุรกิจ

ร้อยละ
ที่ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำ�กัด งานทะเบียนสมาชิก

99.99

41.62

42.48

บริษทั จีพเี อฟ พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จำ�กัด บริหารอสังหาริมทรัพย์

99.99

6.81

7.78

100.00

3,231.67
3,280.10

2,881.98
2,932.24

กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1
รวม

กองทุนรวม
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ผลการดำ�เนินงานปี 2563

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการปี 2563
คณะกรรมการ กบข.

องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ กบข. มีจำ� นวน 25 คน ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการ
โดยต�ำแหน่ง 8 คน กรรมการผูแ้ ทนสมาชิก 12 คน กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน และเลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
เป็นกรรมการและเลขานุการ

กรรมการโดยต�ำแหน่ง ประกอบด้วย ผูอ้ ำ� นวยการ

ส� ำ นั ก งบประมาณ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และเลขาธิ ก ารส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการผู้แทนสมาชิก เป็นบุคคลที่ได้รับ

การเลือกจากคณะกรรมการของข้าราชการแต่ละประเภท
ประเภทละ 1 คน ประกอบด้ ว ย ผู ้ แ ทนสมาชิ ก จาก
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ข้าราชการต�ำรวจ ข้าราชการทหาร
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ข้าราชการศาลปกครอง ข้าราชการส�ำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ข้าราชการส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มีประสบการณ์

ความรูค้ วามสามารถทีไ่ ด้รบั การเลือกจากประธานกรรมการ
กรรมการโดยต�ำแหน่ง และกรรมการผู้แทนสมาชิก โดยผู้ที่
ได้รับเลือกต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
กบข. ดังต่อไปนี้
(1) ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐอืน่ ไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้าง
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่าทุจริตต่อหน้าที่

(2) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
หรือกรรมการหรือทีป่ รึกษาหรือเจ้าหน้าทีข่ องพรรคการเมือง

เลขาธิการ เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ

ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณะกรรมการให้ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น
ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาพนั ก งานและลู ก จ้ า ง และรั บ ผิ ด ชอบ
ในการบริหารกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบาย
ที่ ค ณะกรรมการก� ำ หนด รั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการ
ในการบริหารกิจการของกองทุน รวมถึงการเป็นผู้แทน
ของกองทุนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการก�ำหนดนโยบายการบริหารและการลงทุนรวมถึง
การบริหารงานบุคคล และก�ำกับติดตามการด�ำเนินงาน
ของกองทุนเพื่อให้การบริหารกิจการของกองทุนเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายก�ำหนด ที่ผ่านมาได้ก�ำหนด
นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลด้ ว ยความระมั ด ระวั ง รอบคอบ
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นส�ำคัญมาโดยตลอด

คณะกรรมการ มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) ก�ำหนดนโยบาย และออกระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ และค�ำสั่งในการบริหารกิจการของกองทุน
(2) ก� ำ หนดนโยบายการลงทุ น ของกองทุ น ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
(3) ก�ำกับดูแลการจัดการกองทุน
(4) ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบตั งิ านของเลขาธิการ
และการมอบอ�ำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ
(5) ก�ำหนดค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับกิจการของกองทุน
(6) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการรับ เก็บรักษา
และจ่ายเงินของกองทุน
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(7) ออกระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และค� ำ สั่ ง เกี่ ย วกั บ
การบริหารงานบุคคล การบรรจุ แต่งตั้งถอดถอน และวินัย
ของพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนการก�ำหนดเงินเดือน
และเงินอื่น รวมถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการ
(8) พิ จ ารณามอบหมายให้ ส ถาบั น การเงิ น หรื อ
นิติบุคคลอื่นจัดการเงินของกองทุน
(9) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก าร
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(10) แต่งตัง้ ผูแ้ ทนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ใด
ที่กองทุนถือหุ้น
(11) ปฏิบตั งิ านอืน่ ใดเพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติ กบข.

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการผู้แทนสมาชิก และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่จะด�ำรงต�ำแหน่ง
เกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้
เลขาธิการ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตามที่ก�ำหนด
ในสัญญาจ้าง คราวละไม่เกิน 4 ปี
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วาระการประชุ ม ที่ มี ข ้ อ มู ล และรายละเอี ย ดประกอบ
การพิ จ ารณาที่ ค รบถ้ ว นและเพี ย งพอต่ อ การตั ด สิ น ใจ
ส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้
กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
ในการประชุม ประธานกรรมการท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธาน
การประชุม เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนเสนอความคิดเห็น
และอภิ ป รายกั น อย่ า งเปิ ด เผยและเสรี หากวาระใดที่
กรรมการคนใดมีประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการดังกล่าวจะ
ไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในวาระนั้น ๆ

ค่าตอบแทนกรรมการ
กบข. จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการตามหลักเกณฑ์
และอัตราทีก่ ำ� หนดในประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง หลักเกณฑ์
และอั ต ราค่ า ตอบแทนของกรรมการและอนุ ก รรมการ
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ ลงวันที่ 27 ตุลาคม
พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศดังกล่าวคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ให้
ความเห็นชอบ โดยมีสาระส�ำคัญ คือ กบข. จะจ่ายค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่กรรมการหรืออนุกรรมการ
เข้าประชุม

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการก�ำหนดให้มีการประชุมเป็นประจ�ำ
สม�่ำเสมออย่างเป็นทางการไว้เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครัง้ ทุกวันศุกร์สปั ดาห์ที่ 3 ของเดือน และอาจมี
การประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยมีการก�ำหนด
วาระประจ� ำ หรื อ ตามแผนงานไว้ เ ป็ น การล่ ว งหน้ า ก่ อ น
การประชุม
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ ได้มกี ารประสานงาน
กับกรรมการอย่างใกล้ชิดและมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ระหว่ า งกั น ตลอดเวลา ก่ อ นการประชุ ม จะจั ด ท� ำ วาระ
การประชุม พร้อมสรุปรายละเอียดประกอบของแต่ละวาระ
เสนอประธานกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
จากนั้นจึงจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบ

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)
10,000
8,000

		 ส�ำหรับปี 2563 กบข. จ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วม
ประชุมแก่กรรมการ จ�ำนวน 2.27 ล้านบาท

073

074

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
1.
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
			

ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ

2.

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

3.

นายปกรณ์ นิลประพันธ์

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

4.

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ

5.

นายดนุชา พิชยนันท์

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

6.

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

7.

นายประภาศ คงเอียด

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

8.
นายเมธี สุภาพงษ์
			

รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
(แทน) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

9.
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
			

เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

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
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15. นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์
			
			

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการรัฐสภา

16. พันต�ำรวจเอก กัมพล ลีลาประภาภรณ์
			

รองผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการต�ำรวจ

17. พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์
			
			

รองเสนาธิการทหารอากาศ
(สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ)
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการทหาร

18. นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์
			

รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

19. นายวิษณุ วรัญญู
			

รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

20. นางสาวพศุตม์ณิชา จ�ำปาเทศ
			

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

21. นายสุพจน์ ศรีงามเมือง
			
			

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ 1
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

22.

นายธีรนันท์ ศรีหงส์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

23.

นายศุภวุฒิ สายเชื้อ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

24.

นายเสรี นนทสูติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

25. นางศรีกัญญา ยาทิพย์
			

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
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การเปลี่ยนแปลงกรรมการในปี 2563  
กรรมการโดยต�ำแหน่ง
(1) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง แทน นายประสงค์ พูนธเนศ ที่เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563
(2) นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แทน นายทศพร ศิริสัมพันธ์
ที่เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
(3) นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ตัง้ แต่วนั ที่ 25 พฤศจิกายน 2563) แทน นายลวรณ แสงสนิท ทีโ่ ยกย้ายต�ำแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 10 กุมภาพันธ์
2564
(4) นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง แทน นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ที่โยกย้ายต�ำแหน่ง ตั้งแต่
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
(5) นางศรีกญั ญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. แทน นายวิทยั รัตนากร ทีล่ าออก ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2563

สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในปี 2563
ที่

ชื่อ-สกุล

ครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมรวม

1

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

2

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

12/13

3

นายปกรณ์ นิลประพันธ์

11/13

4

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

12/13

5

นายดนุชา พิชยนันท์

2/3

6

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

1/1

7

นายประภาศ คงเอียด*

-

8

นายเมธี สุภาพงษ์

7/13

9

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

13/13

10

นายสุทธิ สุโกศล

12/13

11

นายภพ เอครพานิช

13/13

12

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

10/13

3/3
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ที่

ชื่อ-สกุล

ครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมรวม

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์

11/11

14

นายไสว สารีบท

13/13

15

นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์

13/13

16

พันตำ�รวจเอก กัมพล ลีลาประภาภรณ์

13/13

17

พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์

12/13

18

นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์

13/13

19

นายวิษณุ วรัญญู

13/13

20

นายสุพจน์ ศรีงามเมือง

12/13

21

นางสาวพศุตม์ณิชา จำ�ปาเทศ

12/13

22

นายศุภวุฒิ สายเชื้อ

13/13

23

นายเสรี นนทสูติ

12/13

24

นายธีรนันท์ ศรีหงส์

11/13

25

นางศรีกัญญา ยาทิพย์

5/5

* หมายเหตุ : นายประภาศ คงเอียด เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทีพ่ น้ วาระการด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างปี 2563
ที่

ชื่อ-สกุล

จำ�นวนครั้ง

1

นายประสงค์ พูนธเนศ

10/10

2

นายทศพร ศิริสัมพันธ์

9/10

3

นายลวรณ แสงสนิท

10/10

4

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

12/13

5

รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

2/2

6

นายวิทัย รัตนากร

6/6

077
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ผลการดำ�เนินงานปี 2563

คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการของ กบข. มี 2 ประเภท คือ คณะอนุกรรมการที่พระราชบัญญัติ กบข. ก�ำหนดให้จัดตั้งขึ้น
โดยมีองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ ได้แก่ คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน และคณะอนุกรรมการ
สมาชิกสัมพันธ์ ส่วนอีกประเภทหนึง่ คือ คณะอนุกรรมการทีค่ ณะกรรมการมีมติแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน
คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน เป็นคณะอนุกรรมการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ กบข. ประกอบ
ด้วย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิที่
คณะกรรมการแต่งตั้งจ�ำนวน 4 คน เป็นอนุกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
นอกจากนัน้ คณะกรรมการยังมีมติแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาอนุกรรมการเพือ่ ช่วยให้การท�ำงานของคณะอนุกรรมการมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

อ�ำนาจหน้าที่

1. ให้คำ� แนะน�ำปรึกษาด้านการลงทุนต่อคณะกรรมการ
2. ให้คำ� แนะน�ำปรึกษาด้านการก�ำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันการเงินหรือนิตบิ คุ คลทีจ่ ะมอบหมายให้จดั การเงิน
ของกองทุน
3. ติดตามดูแลการด�ำเนินงานของสถาบันการเงินหรือนิตบิ คุ คลทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้จดั การเงินของกองทุน
4. รายงานผลการด�ำเนินการด้านการลงทุนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
5. ปฏิบตั กิ ารในเรือ่ งอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
1. นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
			
2. นายอัมพร แสงมณี
3. นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
4. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
5. นายสุวิชญ โรจนวานิช
6. นายเอกชัย จงวิศาล
7. นายศุภวุฒิ สายเชื้อ
8. นางศรีกัญญา ยาทิพย์
			

การประชุม

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ				
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
อนุกรรมการและเลขานุการ

ปี 2563 คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนมีการประชุมรวม 7 ครัง้ อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลีย่ ร้อยละ 94.64

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

ผลงานส�ำคัญ

1. การพิจารณาอนุมัติการด�ำเนินงานด้านลงทุน
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
		 1.1 อนุ มั ติ แ ผนจั ด สรรการลงทุ น ระยะกลาง
(Medium-term Asset Allocation-MTAA) ของแผนหลัก
60/40 (Default Plan) และของแผนการลงทุน (Member
Investment Choices–MICs) ภายใต้สว่ นเบีย่ งเบนการลงทุน
(Deviation Range) ที่คณะกรรมการก�ำหนด เพื่อใช้เป็น
เป้าหมายสัดส่วนการลงทุนส�ำหรับค�ำนวณดัชนีเทียบวัด
ผลการด�ำเนินงานกองทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
		 1.2 อนุมตั กิ ารด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหาร
อัตราแลกเปลีย่ น ได้แก่
			 1.2.1 อ นุ มั ติ ตั ว เ ที ย บ วั ด ก า ร บ ริ ห า ร
อัตราแลกเปลีย่ นระหว่างสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และสกุลบาท
(USD to THB) ของเงินลงทุนต่างประเทศกลุม่ Unhedged
Benchmark และกลุ่ม Fully-hedged Benchmark
ที่ระดับการปิดความเสี่ยงร้อยละ 20 และ ร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินเทียบเท่าในรูปสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ
(Dollar Equivalent) ตามล�ำดับ เพื่อใช้วัดผลการบริหาร
อัตราแลกเปลี่ยนของ กบข. ตั้งแต่ต้นปี 2563
			 1.2.2 อนุมตั ปิ รับตัวเทียบวัดการบริหารอัตรา
แลกเปลีย่ นระหว่างสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และสกุลบาท (USD to
THB) ของเงินลงทุนต่างประเทศกลุม่ Unhedged Benchmark
จากระดับการปิดความเสี่ยงร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 50
ของมูลค่าสินทรัพย์เทียบเท่าในรูปสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ (Dollar
Equivalent) และคงตัวเทียบวัดของเงินลงทุนต่างประเทศ
กลุ่ม Fully-hedged Benchmark ที่ระดับร้อยละ 100
ของมู ล ค่ า สินทรัพย์เทียบเท่าในรูปสกุลดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ
(Dollar Equivalent) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
			 1.2.3 อนุมัติปรับวิธีการนับขนาดสกุลเงิน
ที่ลงทุน (Currency Exposure) เป็นวิธีนับขนาดสกุลเงิน
ให้สะท้อนเงินลงทุนจริง (Look-through)
			 1.2.4 อนุมตั ปิ รับนโยบายป้องกันความเสีย่ ง
อัตราแลกเปลีย่ นของสินทรัพย์ Absolute Return Funds
จากเดิมจัดเป็นกลุม่ Fully-hedged Benchmark เปลีย่ นเป็น
กลุ ่ ม Unhedged Benchmark ท� ำ ให้ ตั ว เที ย บวั ด
ผลการด�ำเนินงานของสินทรัพย์เปลี่ยนเป็น Libor + 3%
Unhedged from USD to THB ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2563

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

		 1.3 อนุ มั ติ ตั ว เที ย บวั ด ผลการด� ำ เนิ น งาน
ของสินทรัพย์ 3 ประเภทที่ กบข. ทบทวนเสนอ ได้แก่
			 (1) ThaiBMA MTM Corporate Bond Index
(A- up) 0-10 ปี ส�ำหรับวัดผลตราสารหนีภ้ าคเอกชนไทย
			 (2) ThaiBMA MTM Government Bond
Index 0-10 ปี ส�ำหรับวัดผลตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
			 (3) Bloomberg Barclays Global Aggregate
Credit Index ส�ำหรับวัดผลตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก
โดยตัวเทียบวัดใหม่มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
		 1.4 อนุมตั กิ ารลงทุนในกองทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
3 กองทุน ได้แก่
			 (1) กองทุน GI Data Infrastructure
			 (2) กองทุน ISQ Global Infrastructure Fund III
			 (3) กองทุน EQT Infrastructure Fund V
		 1.5 อนุมตั กิ ารลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์โลก
1 กองทุน ได้แก่ กองทุน PRIME Property Fund Asia
		 1.6 อนุมตั กิ ารลงทุนในกองทุนไพรเวทอิควิตโี้ ลก
6 กองทุน ได้แก่
			 (1) กองทุน Clayton Dubilier and Rice Fund XI
			 (2) กองทุน Silver Lake Partners VI
			 (3) กองทุน KKR Asian Fund IV
			 (4) กองทุน Bain Capital Fund XIII
			 (5) กองทุน Hillhouse Buyout Fund V
			 (6) กองทุน Hillhouse Growth Fund V
		 1.7 อนุ มั ติ ก ารลงทุ น ในกองทุ น ไพรเวทอิ ค วิ ตี้
ภูมภิ าค 1 กองทุน ได้แก่ กองทุน Lakeshore Capital II LP
		 1.8 อนุมตั แิ ก้ไขหลักเกณฑ์และวิธกี ารนับสัดส่วน
ตราสารหนีท้ ไี่ ด้รบั อันดับความน่าเชือ่ ถือต�ำ่ กว่าระดับน่าลงทุน
(Below Investment Grade) ภายใต้กองทุนรวมตราสารหนี้
ภาคเอกชนโลกทีม่ กี ารลงทุนบางส่วนในตราสารหนีป้ ระเภท
ดังกล่าว โดยให้นบั สัดส่วนตราสารหนี้ Below Investment
Grade ตามข้อมูลล่าสุดที่กองทุนรวมเปิดเผยต่อผู้ลงทุน
เป็นการทั่วไป หรือตามหนังสือยืนยันของผู้จัดการกองทุน
แล้วนับส่วนเผื่อ (Cushion) เพิ่มอีกร้อยละ 5 เพื่อรองรับ
สัดส่วนทีเ่ ปลีย่ นแปลงระหว่างช่วงเวลาทีย่ งั ไม่ได้รบั ข้อมูลของ
กองทุนรวมงวดถัดไป

079

080
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		 1.9 อนุมตั ริ ายชือ่ นิตบิ คุ คลไทยที่ กบข. สามารถ
ลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ทีเ่ สนอขายในประเทศ จ�ำนวน 6 ราย ได้แก่
			 (1) ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
			 (2) ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
			 (3) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
			 (4) ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
			 (5) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
			 (6) ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) (หรือชือ่
				 ทีเ่ ปลีย่ นแปลงภายหลังการควบรวมกิจการ)
		 1.10 อนุมตั กิ ารจ้าง ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน) เป็นผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ในประเทศ โดยมีระยะเวลา
ของสัญญา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ถึง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 และมีคา่ ธรรมเนียมตามเสนอ
		 1.11 อนุมตั กิ ารจ้าง J.P. Morgan Chase Bank
เป็นผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาของสัญญา
5 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 23 มิถนุ ายน 2564 ถึง วันที่ 22 มิถนุ ายน 2569
และมีค่าธรรมเนียมรวมทั้งค่าใช้จ่ายตามที่ได้เจรจาต่อรอง
กับผูย้ นื่ ข้อเสนอทีผ่ า่ นการคัดเลือก
2. การติดตามการด�ำเนินงาน และให้ขอ้ เสนอแนะ
ในการบริหารจัดการเงินลงทุน
		 2.1 หารือสมมติฐานในการจัดท�ำแผนจัดสรร
การลงทุนระยะกลาง (Medium-term Asset AllocationMTAA) โดยคณะอนุกรรมการได้ให้ความเห็นและข้อสังเกต
เพิ่มเติมแก่ กบข. เพื่อประกอบการทบทวนสมมติฐาน
ด้านโครงสร้างเศรษฐกิจและประมาณการอัตราผลตอบแทน
และความเสี่ ย งของสิ น ทรั พ ย์ เพื่ อ ประกอบการจั ด ท� ำ
แผนจัดสรรการลงทุนระยะกลาง เป็นเป้าหมายสัดส่วน
การลงทุนส�ำหรับปี 2564

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

		 2.2 หารื อ มุ ม มองเกี่ ย วกั บ อั ต ราแลกเปลี่ ย น
ซึง่ กบข. ได้ใช้แบบจ�ำลองส�ำหรับประเมินอัตราส่วนการป้องกัน
ความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ น (FX Scorecard) รวมทัง้ ต่อมา
ได้ท�ำการประเมินมุมมองอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านการวิเคราะห์อตั ราแลกเปลีย่ นทัง้ ตามทฤษฎี
(Fair Value) และการเปรียบเทียบปัจจัยเชิงคุณภาพ
		 2.3 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่ กบข.
เกีย่ วกับภาพพอร์ตลงทุน (Portfolio Construction Plan)
ภายใต้สนิ ทรัพย์ไพรเวทอิควิตโี้ ลก การเลือกกลุม่ ประเทศลงทุน
ภายใต้สินทรัพย์ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่ (Emerging
Market) โดยเฉพาะตราสารทุนจีนตลาด A-Share แนวทาง
การลงทุนและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ไทย
		 2.4 รับทราบเรื่องเพิ่มแผนทางเลือกการลงทุน
(Member Investment Choice) ได้แก่ แผนกองทุน
อสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นทางเลือกให้สมาชิกพิจารณาเลือก
แผนการลงทุน โดยคณะอนุกรรมการได้เสนอแนะและ
ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับนโยบายและเกณฑ์ก�ำกับการลงทุน
รวมทัง้ การให้ความส�ำคัญกับจังหวะเวลาเริม่ เสนอแผนแก่สมาชิก
		 2.5 รับทราบรายงานผลการปฏิบตั งิ านของผูเ้ ก็บ
รักษาทรัพย์สนิ ประจ�ำปี 2562
		 2.6 ติดตามผลการด�ำเนินงานจัดการกองทุน
รายงานการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและความเสี่ยง
ด้านการลงทุน และให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ
มุมมองตลาดเงินตลาดทุน ตลอดจนการลงทุนในสินทรัพย์
ต่าง ๆ
		 2.7 รั บ ทราบรายงานผลการด� ำ เนิ น งาน
ผลการลงทุน Private Market ประจ�ำปี 2562
		 2.8 รับทราบสถานะของการลงทุนในต่างประเทศ
ตามที่ กบข. รายงานข้อมูลโครงสร้างการลงทุน ผลการด�ำเนินงาน
ของสินทรัพย์ตา่ ง ๆ ได้แก่ ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว
ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่ ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก
และตราสารหนีต้ ลาดเกิดใหม่
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คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ เป็นคณะอนุกรรมการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ กบข. ประกอบ
ด้วย เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ และผู้แทนสมาชิก 5 คน
เป็นอนุกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่
1.
2.
3.
4.
5.

เป็นสื่อกลางระหว่างกองทุนกับสมาชิก ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิก
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และรายงานความคืบหน้าของการจัดการกองทุน
รับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่าง ๆ จากสมาชิก
พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก
ปฏิบัติการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
1. หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล
			
2. นางสาวนิภา ล�ำเจียกเทศ
3. นายดุสิต สิงห์คีรี
4. นายประจวบ สวัสดิประสงค์
5. รองศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย
6. นายศุภกิจ แย้มประชา
7. พันต�ำรวจเอกหญิง บุญเรียบ อุชุภาพ
8. นายสาวิตร บุญประสิทธิ์
9. นางศรีกัญญา ยาทิพย์
			

เลขาธิการ ก.พ.
ประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์
ผู้แทนสมาชิก
ผู้แทนสมาชิก
ผู้แทนสมาชิก
ผู้แทนสมาชิก
ผู้แทนสมาชิก
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
อนุกรรมการและเลขานุการ

การประชุม

ปี 2563 คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์มีการประชุมรวม 4 ครั้ง อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 93.33

ผลงานส�ำคัญ

1. รั บ ทราบผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นสมาชิ ก
ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานประจ�ำปี 2562 และรับทราบ
แผนการด�ำเนินงานและงบประมาณด้านสมาชิก ประจ�ำปี
2563 ตามที่คณะกรรมการได้อนุมัติแล้ว ประกอบด้วย
แผนยุทธศาสตร์ดา้ นสมาชิก 7 แผนงาน โดยคณะอนุกรรมการฯ
ได้ให้ความเห็นและรับทราบรายละเอียดแต่ละแผนงาน
ตามที่ กบข. น�ำเสนอ

2. รับทราบรายงานความคืบหน้าตัวชี้วัดองค์กร
ปี 2563 ด้ า นสมาชิ ก จ� ำ นวนรวม 7 แผนงาน ได้ แ ก่
(1) ขยายฐานการเข้าถึงและเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิก
(Member Engagement Boost Up) (2) การสื่อสาร
การตลาดอิงข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Behavioral-Based
Marcom) (3) การส่ ง เสริ ม ความรู ้ ท างการเงิ น
(Financial Literacy) เพื่ อ ความมั่ น คงวั ย เกษี ย ณ
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(4) การส่งเสริมการออมเป็นรายบุคคล (Personalization
of Services) (5) การจัดสวัสดิการรายจังหวัด (Localized
Privilege) (6) โครงการส�ำรวจประสบการณ์จากการใช้บริการ
(Member Experience) เพื่ อ ยกระดั บ การให้ บ ริ ก าร
และแก้ปัญหา Pain Points (7) ยกระดับความสัมพันธ์
และปรับปรุงประสิทธิภาพการประสานงานกับหน่วยเบิกจ่าย
และแผนงานด้านบริหารองค์กร จ�ำนวน 1 แผนงาน ได้แก่
การสร้างแบบจ�ำลอง (Predictive Model) เพื่อพัฒนา
การให้บริการแก่สมาชิก รวมถึงแผนการด�ำเนินงานเพิม่ เติม
โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
แก่ กบข. ในการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้แก่
		 2.1 การสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ เรื่ อ งบริ ก าร
ออมต่อ และการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบแต่ละแผนการลงทุน
ให้สมาชิกทราบ
		 2.2 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเงิน
และข้อมูลสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกกองทุนให้สมาชิก
ทราบอย่างสม�ำ่ เสมอผ่านทุกช่องทางการสือ่ สาร โดยเฉพาะ
การสื่อสารโดยตรงกับสมาชิก
		 2.3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพือ่ กระตุน้
เชิญชวนให้สมาชิกออมเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
		 2.4 การวิ เ คราะห์ ค วามเพี ย งพอของจ� ำ นวน
สวัสดิการในแต่ละจังหวัดกับจ�ำนวนสมาชิกในจังหวัดนั้น ๆ
3. รับทราบรายงานแผนยุทธศาสตร์องค์กร 3 ปี
(พ.ศ. 2564-2566) ด้านสมาชิก จ�ำนวนรวม 3 แผน ได้แก่
(1) M1 คู่แฝดดิจิทัล (Digital Twin) (2) M2 GPF Law
แก้กฎหมายเพื่อเพิ่มโอกาสทวีค่าเงินออมให้สมาชิก กบข.
(3) M3 สร้างความสัมพันธ์และความภักดีด้วยข้อมูล (Data
Integrated CRM & Royalty) โดยคณะอนุกรรมการฯ
ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่ กบข. ในการด�ำเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่
		 3.1 การออกแบบเครื่ อ งมื อ หรื อ การพั ฒ นา
แอปพลิ เ คชั น เพื่ อ บริ ก ารสมาชิ ก ต้ อ งมี ค วามน่ า สนใจ
และง่ายต่อการใช้งาน
		 3.2 การส่ ง เสริ ม ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ ง
ผลตอบแทนการลงทุ น เพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจในการเลื อ ก
แผนการลงทุน โดยเน้นสือ่ สารข้อมูลเชิงเปรียบเทียบให้สมาชิก
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจและเห็นภาพยิ่งขึ้น
		 3.3 ด�ำเนินการศึกษาวิจัยความคิดเห็นสมาชิก
เพิม่ เติมเกีย่ วกับรูปแบบการเลือกแผนการลงทุนของเงิน กบข.
ทั้ง 5 ส่วน
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		 3.4 วางแผนการสือ่ สารให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับสมาชิกแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงศึกษาประสิทธิภาพ
และประสิิทธิผลของช่องทางการสื่อสารที่สมาชิกรับข้อมูล
จาก กบข.
4. รับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานด้านลงทุน
รายไตรมาส
5. รับทราบข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของสมาชิก
ทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานของ กบข. รายไตรมาส ประจ�ำปี 2563
และการตอบกลับ ชี้แจง รวมถึงแนวทางการรับความเห็น
ของสมาชิกเพือ่ ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ของ กบข. ในประเด็นที่ส�ำคัญ อาทิ
		 5.1 ข้อเสนอแนะการจัดสวัสดิการและสิทธิพเิ ศษ
หรือนโยบายช่วยเหลือสมาชิกในช่วงวิกฤตเชือ้ ไวรัส COVID-19
		 5.2 ข้อเสนอแนะการพัฒนาบริการของ My GPF
Application
		 5.3 ข้อเสนอแนะด้านแนวทางการให้ขอ้ มูลด้าน
การลงทุนแก่สมาชิก
		 5.4 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงใบแจ้งยอดเงินสมาชิก
6. รับทราบผลการด�ำเนินงานและการพัฒนาการให้บริการ
สมาชิกในด้านต่าง ๆ ดังนี้
		 6.1 การจั ด ประชุ ม ใหญ่ ผู ้ แ ทนสมาชิ ก กบข.
ประจ�ำปี 2563
		 6.2 การด�ำเนินโครงการ National Retirement
Index และความเป็นไปได้ที่ กบข. จะมีความร่วมมือกับองค์กร
หรือหน่วยงานระดับโลกต่อไป
		 6.3 การปรับแก้จ�ำนวนครั้งสูงสุดที่ให้สมาชิก
มีสทิ ธิเลือก หรือเปลีย่ นแปลงแผนการลงทุนได้เป็นปีละ 12 ครัง้
		 6.4 กิจกรรมรณรงค์การออมเพิ่ม
		 6.5 การให้บริการของศูนย์ข้อมูลการเงิน กบข.
		 6.6 การผลิตและเผยแพร่ VDO ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจสมาชิก
7. รับทราบและให้ความเห็นต่อเรื่องวิธีการจัดสรร
เงิ น ในบั ญ ชี ร ายบุ ค คลส� ำ หรั บ การลงทุ น ของสมาชิ ก
โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
แก่ กบข. ในการสื่อสารกับสมาชิกให้เข้าใจเรื่องการลงทุน
รวมถึงให้สำ� รวจและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเกีย่ วกับ
รูปแบบการเลือกแผนการลงทุน ก่อนเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาต่อไป
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
อ�ำนาจหน้าที่

1. สอบทานงบการเงินประจ�ำปี และสอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการ
การจัดการความเสีย่ ง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณ
2. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส
3. ก�ำกับดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรมและสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้
อย่างมีประสิทธิผล
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนด หรือคณะกรรมการมอบหมาย

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
1. นายประภาศ คงเอียด

ประธานอนุกรรมการ

2. นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

อนุกรรมการ

3. นายภพ เอครพานิช

อนุกรรมการ

4. นายไสว สารีบท

อนุกรรมการ

5. นายสุพจน์ ศรีงามเมือง

อนุกรรมการ

6. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์

ที่ปรึกษา

7. นางปณียา ตัณฑเกษม
			

การประชุม

ผูอ้ ำ� นวยการและผูบ้ ริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการ

ปี 2563 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 85.71

ผลงานส�ำคัญ

ปรากฏตามรายงานจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
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ผลการดำ�เนินงานปี 2563

คณะอนุกรรมการกฎหมาย
อ�ำนาจหน้าที่

1. พิจารณาให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำด้านกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการและกิจการของกองทุน
2. พิจารณาตรวจสอบและกลัน่ กรองสาระส�ำคัญของร่างกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสัง่ ของกองทุน
ให้สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์
3. รายงานสรุปผลงานและประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเองเสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจ�ำทุกปี
4. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
1. นายวิษณุ วรัญญู
2. นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
3. นายภพ เอครพานิช
4. นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์
5. นายนพดล เภรีฤกษ์
6. นางศรีกัญญา ยาทิพย์
			
7. นายสุจินดา สุขุม
			
			

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหาร
รักษาการในต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการและผูบ้ ริหารฝ่ายกฎหมาย
เลขานุการ

การประชุม

ปี 2563 มีการประชุมรวม 3 ครั้ง อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 88.89

ผลงานส�ำคัญ

การพิจารณาให้ความเห็นในการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศคณะกรรมการ ก่อนเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
จ�ำนวน 6 ฉบับ ได้แก่
1. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรือ่ ง หลักเกณฑ์
และวิธีการเลือกอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
2. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรือ่ ง หลักเกณฑ์
และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง พ.ศ. ....
3. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรือ่ ง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน
การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน
และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

4. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการ กบข. ว่าด้วย
การมอบอ� ำ นาจด� ำ เนิ น การด้ า นการลงทุ น (ฉบั บ ที่ ..)
พ.ศ. ....
5. (ร่าง) สัญญาจ้างบริหารในต�ำแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
6. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรือ่ ง กฎบัตร
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. ....

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อ�ำนาจหน้าที่

พิจารณากลัน่ กรอง และเสนอแนะเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งของกองทุนแก่คณะกรรมการ กบข. ดังต่อไปนี้
1. กรอบนโยบายการบริหารความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) ซึง่ ครอบคลุมความเสีย่ ง
โดยรวมของกองทุน ทัง้ ความเสีย่ งด้านกิจการส�ำนักงานและความเสีย่ งด้านการบริหารเงินกองทุน
2. วิธีการประเมินและทบทวนความเพียงพอ รวมทั้งความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหาร
ความเสีย่ งของกองทุน
3. กลยุทธ์ แนวปฏิบตั ิ หรือมาตรการในการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงการติดตามก�ำกับดูแล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการป้องกัน
ความเสีย่ งของกองทุนอยู่ ในระดับทีก่ ำ� หนดและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
4. แนวทางการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับส�ำนักงานและระดับคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ รวมถึงการก�ำหนดมาตรการที่เอื้อให้เกิดความถูกต้องและความเป็นอิสระในการตรวจวัด ควบคุม
และรายงานความเสี่ยง เพื่อให้การติดตามและประเมินความเสี่ยงทั้งองค์กรมีประสิทธิภาพ
5. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
1. นายธีรนันท์ ศรีหงส์
2. นายเมธี สุภาพงษ์
3. นายวิษณุ วรัญญู
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์
5. พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์
6. นางสาวพศุตม์ณิชา จ�ำปาเทศ
7. นางศรีกัญญา ยาทิพย์
			
8. นางสาววรรณา พรเจริญวาสน์
			

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
เลขานุการ

การประชุม

ในปี 2563 มีการประชุมรวม 4 ครั้ง อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 92.86

ผลงานส�ำคัญ

1. การกลัน่ กรองและเสนอแนะเกีย่ วกับกรอบนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงโดยรวมของ
กองทุน ทั้งความเสี่ยงด้านกิจการ กบข. และความเสี่ยง
ด้านการบริหารเงินกองทุน
		 1.1 พิจารณากลัน่ กรองผลการประเมินความเสีย่ ง
และแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ งของแผนยุทธศาสตร์
องค์กร ปี 2564-2566 มีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
ในส่วนที่เป็นประเด็นความเสี่ยงส�ำคัญ โดยคณะกรรมการ
ได้พิจารณาความเห็นของคณะอนุกรรมการแล้ว มีผลให้
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติหรือปรับเปลี่ยนแผนด�ำเนิน
การของแผนยุทธศาสตร์บางแผนให้สอดคล้องกับความเสีย่ ง

ส�ำคัญ ตัวอย่างเช่น แผน INV2: Bonanza ซึ่งได้มีมติให้
กบข. ปรับเปลี่ยนแผนด�ำเนินการให้จ้างที่ปรึกษาเพื่อดูแล
ด้านการเปลีย่ นระบบงานลงทุนตัง้ แต่ตน้ จนจบกระบวนการ
เป็นต้น
		 1.2 พิ จ ารณากลั่ น กรองผลการก� ำ หนดและ
ทบทวนตัวชีว้ ดั ความเสีย่ งองค์กร (Key Risk Indicator) และ
ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) ประจ�ำปี 2564
และเห็นชอบตามที่ กบข. เสนอ โดยมอบหมาย ให้ กบข.
			 (1) หาแนวทางในการติดตามความเสี่ยง
เกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน Service Availability
เพือ่ ให้ครอบคลุมประเด็นความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทัง้ หมด
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			 (2) ปรั บ ตั ว ชี้ วั ด ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วกั บ
บุคลากรให้ตดิ ตามความเพียงพอของพนักงานในต�ำแหน่งทีม่ ี
ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงาน (Critical Position) ทัง้ ทีจ่ ะ
เกษียณและไม่เกษียณ ทดแทนตัวชีว้ ดั เดิมทีเ่ ป็นการติดตาม
การพัฒนาพนักงานทดแทนเฉพาะผูท้ จี่ ะเกษียณเท่านัน้
		 1.3 พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับภาพรวมการบริหารความเสีย่ งของ กบข. โดยเสนอแนะ
ให้ กบข. ติดตามและปรับปรุงแนวทางบริหารความเสี่ยง
ให้รองรับกับการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิง่
เรือ่ ง Cyber Security เนือ่ งจากความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยี
สารสนเทศในปั จ จุบันเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ และมอบหมาย
ให้ กบข. น�ำเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์
และการรั กษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มาเสนอต่อ
ที่ประชุม
2. การให้ ข ้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารประเมิ น
และทบทวนความเพียงพอ รวมทั้งความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสีย่ งของกองทุน
ทีร่ บั ทราบรายงานผลการประเมินความเสีย่ งและการควบคุม
ภายในประจ�ำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ระทรวงการคลัง
ก�ำหนด โดยให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมในส่วนของการประเมิน
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในว่า กบข. อาจพิจารณา
ความเหมาะสมในการว่าจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่
ปรึกษาและร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงเครือ่ งมือในการบริหาร
และประเมินความเสีย่ งด้านการด�ำเนินงาน
3. การให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับกลยุทธ์ แนวปฏิบตั ิ
หรือมาตรการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการติดตาม
ก�ำกับดูแล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการป้องกันความเสีย่ งของกองทุน
อยู่ในระดับที่ก�ำหนดและสอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
		 3.1 รั บ ทราบการบริ ห ารอั ต ราแลกเปลี่ ย น
(FX Management) โดยมีความเห็นว่ากรอบการบริหาร
อั ต ราแลกเปลี่ ย นของ กบข. มี ค วามเหมาะสมและ
ได้ผลตอบแทนเชิงบวกจากอัตราแลกเปลีย่ น อีกทัง้ การกระจาย
เงินลงทุนไปยังต่างประเทศเห็นว่ายังมีความจ�ำเป็น และให้
ผลประโยชน์ทดี่ กี บั สมาชิกอย่างแท้จริง และได้ให้ขอ้ สังเกตว่า
ในช่วงสัปดาห์สดุ ท้ายของปี โดยเฉพาะวันสิน้ ปีทมี่ บี ทเรียน
จากปีก่อน เนื่องจากธุรกรรมในตลาดมีปริมาณไม่มาก
แต่มกี ระแสเงินเข้าทัง้ ในและต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมากกว่า
ทีค่ าดการณ์ จึงท�ำให้อตั ราแลกเปลีย่ นมีการเปลีย่ นแปลงไปมาก
ซึ่ง ธปท. ได้เพิ่มมาตรการที่จะดูแลในเรื่องนี้ จึงเสนอแนะ
ให้ กบข. ติดตามดูแลการบริหารอัตราแลกเปลีย่ นอย่างใกล้ชดิ
ในช่วงดังกล่าว
		 3.2 รั บ ทราบการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
ด้านไซเบอร์และการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ของ กบข.

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

(IT Security และ Cyber Security) และให้เสนอแนะว่า
กบข. ควรพิ จ ารณาติ ด ตามว่ า ได้ มี ก ารด� ำ เนิ น งานตาม
นโยบายความปลอดภัยด้านไอที (IT Policy) ทีก่ ำ� หนดไว้ใน
แนวทางปฏิบัตินโยบายความปลอดภัยด้านไอที (IT Policy
Compliance) เนื่องจากหากนโยบายที่ก�ำหนดไว้ไม่ มี
การปฏิบัติตาม จะก่อให้เกิดช่องโหว่ตา่ ง ๆ ได้ นอกจากนี้
ในส่วนของการท�ำการทดสอบวิธีการประเมินความเสี่ยง
(Penetration Test) กบข. ควรขยายวงให้กว้างขึน้ นอกเหนือจาก
การท�ำเฉพาะส่วน Customer Facing หรือ Internet Facing
โดยพิจารณาให้ครอบคลุมด้านต่าง ๆ เช่น End Point Security,
การใช้งาน Wi-Fi / Free Wi-Fi เป็นต้น
		 3.3 รับทราบแผนการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
(Business Continuity Management) และการด�ำเนินการ
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
โดยมีความเห็นว่าการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจปัจจุบนั
มีความซับซ้อนมากขึ้น หากพิจารณาเหตุที่จะมีผลกระทบ
ต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจได้นั้น มีทั้งลักษณะที่เป็นเหตุ
ให้ไม่สามารถเข้าปฏิบตั งิ านยัง กบข. ได้ และยังมีลกั ษณะอืน่ ๆ
ทีอ่ าจเป็นเหตุให้หน่วยงานไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ในลักษณะเดิม
จึงมีขอ้ เสนอแนะให้ กบข. ศึกษาและพัฒนาแผนการบริหาร
ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจเพิม่ เติม ตัวอย่างเช่น ปัจจุบนั ทีโ่ ลก
มีการเชื่อมโยงมากขึ้น อาจเกิดข่าวปลอม (Fake News)
หรืออารมณ์ความรูส้ กึ ของสาธารณชน (Public Sentiment)
ในรูปแบบต่าง ๆ ทีก่ ระทบกับการท�ำงานของ กบข. จึงควร
มีการศึกษาเพือ่ เตรียมแผนงานรองรับกับสภาวการณ์ปจั จุบนั
ที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบกับความต่อเนื่องของ
การปฏิบตั งิ าน หรือการด�ำเนินธุรกิจ
		 3.4 รั บ ทราบรายงานผลการด� ำ เนิ น งานและ
ความเสีย่ งด้านลงทุน และรายงานสถานะความเสีย่ งตามตัวชีว้ ดั
ความเสีย่ งองค์กร (Key Risk Indicator) เพือ่ เป็นการติดตาม
ก�ำกับดูแล และมั่นใจว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ก�ำหนด
และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการ
4. การปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
		 4.1 รั บ ทราบผลการทบทวนกฎบั ต รคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสีย่ งประจ�ำปี 2563 และเห็นชอบให้
คงกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งตามที่ กบข. เสนอ
และให้มกี ารทบทวนทุกปีตามทีก่ ฎบัตรก�ำหนด
		 4.2 รับทราบผลการประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งประจ�ำปี 2562 โดยได้รว่ มกัน
พิจารณาทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปีที่ผ่านมา
และเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการด�ำเนินการตามที่ กบข. เสนอ
เพือ่ ให้คณะอนุกรรมการสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างสอดคล้อง
และเป็นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล
อ�ำนาจหน้าที่

1. ก�ำหนดหรือทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึง่ เป็นทีย่ อมรับและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
2. พิจารณาผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของกองทุน และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
เกีย่ วกับการปรับปรุงการก�ำกับดูแลกิจการตามความจ�ำเป็น
3. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
1. นายเสรี นนทสูติ
2. นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
		 (แทน) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ

3. นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์

อนุกรรมการ

4. นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์

อนุกรรมการ

5. พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์

อนุกรรมการ

6. พันต�ำรวจเอก กัมพล ลีลาประภาภรณ์

อนุกรรมการ

7. นางศรีกัญญา ยาทิพย์
			
8. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน

การประชุม

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
อนุกรรมการ
เลขานุการ

ปี 2563 มีการประชุมรวม 2 ครั้ง อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 92.86

087

088

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

ผลงานส�ำคัญ

1. เห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาลว่ายังมีความเหมาะสม ซึง่ เป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของพระราชบัญญัติ กบข. และนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
รวมถึ ง เป็ น หลั ก การเดี ย วกั บ คณะอนุ ก รรมการชุ ด อื่ น
โดยให้คงกฎบัตรไว้ตามเดิม
2. เห็นชอบการประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการประจ�ำปี 2563 สรุปได้วา่ มีการด�ำเนิน
การครบถ้วนตามอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และ
ไม่มกี ารฝ่าฝืนกฎระเบียบใด ๆ และเห็นชอบผลการพิจารณา
ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการว่ายังมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการ เป็นไปตามหลักการ
ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(Organization for Economic Co-operation and
Development: OECD) และ ก.ล.ต.
3. เห็นชอบร่างนโยบายการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
เพือ่ ใช้แทนนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนทีด่ ี โดยมีการเพิม่
รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนที่ค�ำนึงถึงปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environment,
Social and Governance: ESG) รวมถึงปรับปรุงเนือ้ หา
ให้มีความกระชับเป็นเชิงนโยบายในภาพรวมที่เป็นปัจจุบัน
(Updated) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ปฏิ บั ติ ก ารลงทุ น ที่ มี
ความรับผิดชอบที่องค์การสหประชาชาติให้การสนับสนุน
(Principles for Responsible Investment: PRI) และ
หลั ก ธรรมาภิ บ าลการลงทุ น ส� ำ หรั บ นั ก ลงทุ น สถาบั น
(Investment Governance Code: I Code) โดยการจัดท�ำ
นโยบายดังกล่าว ได้มีการศึกษาแนวทางจากกองทุนชั้นน�ำ
ต่ า งประเทศเพื่ อ เป็ น ต้ น แบบนโยบาย เช่ น CalPers
กองทุนบ�ำนาญของเจ้าหน้าทีร่ ฐั แคลิฟอเนียร์ สหรัฐอเมริกา,
CPPIB กองทุนบ�ำนาญของแคนาดา เป็นต้น อีกทั้งได้รับ

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

ความอนุเคราะห์จากองค์การเพือ่ ความร่วมมือและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation
and Development: OECD) ในการช่วยทบทวนและ
ให้ขอ้ แนะน�ำ
4. ก�ำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ว่าด้วยการท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของผู้ปฏิบัติงาน
ในกองทุนและบุคคลในครอบครัว
5. ก� ำ กั บ ดู แ ล ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไป
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หลักจรรยาบรรณและ
ระเบียบการท�ำธุรกรรมเกีย่ วกับหลักทรัพย์ของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในกองทุนและบุคคลในครอบครัว
6. ก�ำกับดูแลให้ กบข. มีการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
(Responsible Investment) รวมทัง้ สนับสนุนและติดตาม
พัฒนาการด้านการก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เช่น
การเข้ า หารื อ กั บ บริ ษั ท ที่ กบข. ลงทุ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การด�ำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ (Engagement) ติดตาม
ประเด็นการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ที่ กบข. ลงทุน รวมถึงติดตามกรณีศกึ ษาต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับด้าน ESG เป็นต้น
7. ติดตามดูแลการด�ำเนินโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจ�ำปี 2563 โดย กบข. ได้เข้ารับการประเมิน
ในโครงการดั ง กล่ า วเป็ น ปี ที่ 2 ซึ่ ง ได้ ค ะแนนประเมิ น
ในระดับ A คือ 93.70 มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1
ในประเภทกองทุน
8. ติดตามผลการประเมินการปฏิบัติห น้าที่ของ
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ประจ�ำปี 2562 เพื่อน�ำไป
ก�ำหนดแนวทางปรับปรุงการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นปีตอ่ ๆ ไป

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

คณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
อ�ำนาจหน้าที่

1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของเลขาธิการเพือ่ เสนอคณะกรรมการ
2. พิจารณาประเมินผลงานของเลขาธิการและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ พร้อมข้อเสนอเรือ่ งค่าตอบแทนของเลขาธิการ
3. พิจารณาวางแผนสืบทอดงานในต�ำแหน่งเลขาธิการและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
4. พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ ๆ ตลอดจนค่าตอบแทนและโบนัสประจ�ำปี และเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการ

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
1. หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล
2. นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
3. นายเสรี นนทสูติ
4. นายสุทธิ สุโกศล
5. พันต�ำรวจเอก กัมพล ลีลาประภาภรณ์
6. นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์
7. นางศรีกัญญา ยาทิพย์
			
8. นายสุจินดา สุขุม
			

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหาร
เลขานุการ

การประชุม

ปี 2563 มีการประชุมรวม 6 ครั้ง อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 83.33

ผลงานส�ำคัญ

1. เสนอความเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
		 1.1 วงเงินงบประมาณส�ำหรับการขึน้ เงินเดือนพนักงานส�ำหรับปี 2563
		 1.2 การจ่ายเงินโบนัสผันแปรและโบนัสพิเศษให้แก่พนักงานส�ำหรับผลการปฏิบตั งิ านปี 2562
		 1.3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
2. พิจารณาแบบประเมินสมรรถนะหลักในการปฏิบตั งิ านของเลขาธิการ เพือ่ ใช้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของเลขาธิการ
3. พิจารณาอัตราการขึ้นค่าตอบแทนคงที่รายเดือนส�ำหรับปี 2563 และการจ่ายเงินโบนัสผันแปรของเลขาธิการ
ส�ำหรับผลการปฏิบตั งิ านปี 2562
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการสรรหารองเลขาธิการกลุม่ งานลงทุนและบริหารผูจ้ ดั การกองทุน
5. พิจารณาให้แนวทางการสรรหาเลขาธิการ ด�ำเนินการสรรหา การเจรจาเงือ่ นไขสัญญาจ้าง ก่อนน�ำเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิ

ค่าตอบแทนอนุกรรมการ
กบข. จ่ายค่าตอบแทนให้อนุกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีก่ ำ� หนดในประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2547
ซึ่งประกาศดังกล่าวคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ โดยมีสาระส�ำคัญ คือ กบข. จะจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
เฉพาะเดือนที่เข้าประชุม หากเดือนใดมีการประชุมแต่ไม่เข้าร่วมประชุมจะงดจ่าย
ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
อนุกรรมการ

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)
5,000
4,000

ปี 2563 กบข. จ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม
อนุกรรมการทุกคณะ จ�ำนวน 0.74 ล้านบาท
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รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ กบข. ประกอบด้วย
กรรมการ 5 ท่าน และทีป่ รึกษา 1 ท่าน โดยมีอำ� นาจหน้าที่
และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ กบข. ในการสอบทาน
ให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ
และเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สอบทานความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด การความเสี่ ย ง
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ำกับ
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง การตรวจสอบข้ อ ร้ อ งเรี ย นและ
การแจ้งเบาะแสเพือ่ ให้ กบข. มีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ในรอบปี 2563 มีการประชุมรวม 7 ครัง้ ได้ปฏิบตั งิ าน
ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรโดยรายงาน
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ ค ณะกรรมการ กบข. รั บ ทราบ
เป็นรายไตรมาส และรายงานทันที เมือ่ มีขอ้ สังเกตทีส่ ำ� คัญ
ซึง่ มีสาระส�ำคัญในการปฏิบตั หิ น้าที่ ดังนี้
1. พิ จ ารณาสอบทานงบการเงิ น ประจ� ำ ปี สิ้ น สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของ กบข. และอนุมตั งิ บการเงิน
รายไตรมาส จ�ำนวน 3 ไตรมาสของปี 2563 และงบการเงินรวม
ของ กบข. และบริษทั ย่อยทีผ่ า่ นการตรวจสอบและสอบทาน
จากผูส้ อบบัญชีแล้ว เพือ่ ให้งบการเงินได้จดั ท�ำขึน้ อย่างถูกต้อง
น่ า เชื่ อ ถื อ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยได้เชิญผูส้ อบบัญชี
และฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ทีพ่ จิ ารณางบการเงิน
และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เพือ่ ปรึกษาหารืออย่างอิสระในการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชี
2. พิ จ ารณาความเหมาะสมของค่ า ธรรมเนี ย ม
การปฏิบัติงานสอบบัญชีประจ�ำปี 2564 ของผู้สอบบัญชี
จากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในการตรวจสอบ
งบการเงินประจ�ำปีและสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ว่ามีความเหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ กบข.
พิจารณาอนุมตั ิ
3. สอบทานความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล
และความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายใน โดยได้รับทราบประเด็นการตรวจสอบ
ที่ส�ำคัญและติดตามการด�ำเนินการแก้ไขอย่างสม�่ำเสมอ
รวมถึงรับทราบรายงานผลการทดสอบเจาะระบบของ กบข.
ว่ า ระบบงานสารสนเทศมี ค วามปลอดภั ย อนุ มั ติ แ ผน

การตรวจสอบประจ�ำปีของฝ่ายตรวจสอบภายในให้ครอบคลุม
กระบวนการปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามเสีย่ งส�ำคัญ รวมทัง้ ก�ำกับดูแล
ให้มกี ารประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั กิ าร
ตรวจสอบภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมิน
ความเสีย่ งและการควบคุมภายในของฝ่ายงานต่าง ๆ ซึง่ รวมถึง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั กิ ารควบคุมภายในส�ำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข
โดยมีความเห็นว่าการควบคุมภายในและการจัดการความเสีย่ ง
ของ กบข. โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ทเี่ หมาะสม และไม่พบประเด็น
หรือข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
4. สอบทานประสิทธิผลของระบบก�ำกับการปฏิบตั งิ าน
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินงานของ กบข. โดยรับทราบผลการติดตาม
ก�ำกับดูแลของ กบข. เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั เิ ป็นไปตามกฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
5. จัดให้มชี อ่ งทางการรายงานและตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามทีม่ ผี รู้ อ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแส ตามนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการของ กบข.
6. ทบทวนกฎบั ต รคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ
และกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมและสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 รวมถึงมีการประเมินตนเองของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบทัง้ ในภาพรวมและของรายบุคคล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบตามแนวทางการก�ำกับดูแล
กิจการของกองทุน โดยมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี

(นายประภาศ  คงเอียด)
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
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การบริหารความเสี่ยง กบข.
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการมีระบบบริหารจัดการบูรณาการเชิงรุก (Proactive Integrated
Management) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัว่ ทัง้ องค์กร เพือ่ น�ำพา กบข. ให้สามารถ
บรรลุเป้าหมาย คือ การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กร ท่ามกลางปัจจัยแวดล้อม
ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงผันผวน โดยคณะกรรมการ กบข. ได้อนุมัติ
ให้นำ� หลัก iGRC ทีด่ มี าใช้ ซึง่ หมายถึงการเป็นองค์กรทีม่ กี ารบูรณาการ
ด้านการก�ำกับดูแลที่ดี (Good Governance) การบริหารความเสี่ยง
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (Effective Risk Management) และการก�ำกับการปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ กฎเกณฑ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม (Regulatory & Policy
Compliance) มีการประสานนโยบาย การท�ำงาน การวิเคราะห์ขอ้ มูล
อย่างเป็นระบบสอดคล้องกันทัง้ สามด้าน ด้วยการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพือ่ เสริมประสิทธิภาพการท�ำงาน
ทัง้ นี้ กบข. มีการบริหารจัดการความเสีย่ งในภาพรวมขององค์กรทีจ่ ะ
ส่งเสริมให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ มีการทบทวนตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง
(Key Risk Indicator) ก�ำหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite)
และค่าเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ จะติดตามและตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงของความเสีย่ ง
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที โดยได้รายงานสถานะความเสีย่ ง
ต่อผูบ้ ริหาร คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ กบข. เป็นประจ�ำ

iGRC
Good
Governance

Effective
Risk Management

Regulatory & Policy
Compliance

โครงสร้างการก�ำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยง กบข.
กบข. ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการท� ำ หน้ า ที่ ดู แ ลรั ก ษาผลประโยชน์ ข องสมาชิ ก จึ ง ก� ำ หนดนโยบายให้
การด�ำเนินงานของ กบข. เป็นไปตามมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ โดยมีกระบวนการ
บริหารจัดการความเสีย่ ง การก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านตามกฎระเบียบ และการควบคุมภายในเพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปด้วย
ความซื่อสัตย์ รอบคอบ ระมัดระวังและปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กำ� หนดโครงสร้างการก�ำกับดูแล
และการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการ กบข. ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย ทิศทางการด�ำเนินงาน และก�ำกับดูแล
การด�ำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการ กบข. ได้มอบหมายหน้าที่ให้คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ซึ่ ง มี ผู ้ เชี่ ย วชาญ และผู้มีป ระสบการณ์เ ฉพาะทางท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแ ล กลั่นกรอง และให้ค วามเห็นการด�ำเนิ น งาน
ที่ส�ำคัญในด้านต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ กบข. ซึ่งถือเป็นกลไกสนับสนุนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความเสี่ยง
และประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวข้องไว้อย่างครบถ้วน ตามแผนภาพโครงสร้างการก�ำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยง กบข.
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โครงสร้างการก�ำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยง กบข.

คณะกรรมการ กบข.

คณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ
จัดการลงทุน

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

เลขาธิการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะผูบ้ ริหารระดับสูง

ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน
เพื่อความยั่งยืน

กลุ่มงาน
บริหารความเสี่ยง

ฝ่ายงาน
เจ้าของความเสี่ยง

นอกจากนี้ กบข. ยังปลูกฝังวัฒนธรรมให้ผบู้ ริหารและพนักงานในฐานะเจ้าของความเสีย่ งมีความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การบริหารความเสีย่ ง การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างเคร่งครัด และมีบทบาทในการบริหารความเสีย่ งในกระบวนการท�ำงานของตนเอง (Risk Owner as Risk Manager)
ซึง่ จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารความเสีย่ ง เพราะฝ่ายงานในฐานะเจ้าของความเสีย่ งเป็นผูป้ ฏิบตั ิ มีความรอบรูใ้ นเนือ้ งาน
ย่อมสามารถรับรูป้ จั จัยเสีย่ งและสาเหตุตา่ ง ๆ ทีอ่ าจท�ำให้งานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ รวมถึงก�ำหนดจุดควบคุมในกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านเพือ่ ป้องกันและบริหารจัดการความเสีย่ งได้ดที สี่ ดุ โดย กบข. ได้กำ� หนดกระบวนการการบริหารความเสีย่ งตามแนวทาง
ป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าระบบการบริหารความเสีย่ งครอบคลุมทัว่ ทัง้ องค์กร ส่งผล
ให้การด�ำเนินงานสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ภายใต้การบริหารจัดการความเสีย่ งในทุกระดับอย่างเหมาะสม ดังนี้
บหน่วยธุรกิจ
1 ระดั
(First Line of Defense)
ได้แก่ ฝ่ายงานต่าง ๆ ใน กบข.
มีหน้าที่ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
และภารกิจ รวมถึงมีหน้าทีใ่ นการบริหาร
จัดการและควบคุมความเสีย่ งในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ก�ำหนดจุดควบคุมภายใน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภาระหน้ า ที่ และ
กรอบนโยบายต่าง ๆ ทีก่ ำ� หนดไว้

บการกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ าน
2 ระดั
(Second Line of Defense)
ได้แก่ กลุม่ งานบริหารความเสีย่ ง
และฝ่ายส่งเสริมการลงทุนเพือ่ ความยัง่ ยืน
โดยกลุม่ งานบริหารความเสีย่ งท�ำหน้าที่
ก�ำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management) และการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
(Compliance) และฝ่ายส่งเสริมการลงทุน
เพือ่ ความยัง่ ยืน ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบาย
มาตรการต่าง ๆ ตามหลักธรรมาภิบาล
โปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นไปตาม
มาตรฐานและข้อก�ำหนดทางกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง

บการตรวจสอบภายใน
3 ระดั
(Third Line of Defense)
ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นฝ่ายงาน
อิสระทีร่ ายงานตรงต่อคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ ท� ำ หน้ า ที่ ต รวจสอบและ
ประเมินความเพียงพอของกระบวนการ
ก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในขององค์กร
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ความเสีย่ งของ กบข.
กบข. ได้จัดท�ำแม่บทการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อเป็นกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทุกฝ่ายงานน�ำไปใช้ใน
การบริหารความเสีย่ งอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง รวมถึงเป็นไปตามแนวปฏิบตั สิ ากล โดยพิจารณาความเสีย่ งหลัก 5 ประเภท
ได้แก่

2.

1.

ความเสีย่ ง
ด้านการลงทุน

ความเสีย่ ง
ด้านยุทธศาสตร์  

5.

     3.

ความเสีย่ ง
ด้านการปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบ

   ความเสีย่ ง
   ด้านชือ่ เสียงและ
ภาพลักษณ์องค์กร

4.

ความเสีย่ ง
ด้านปฏิบตั กิ าร

1. ความเสี่ยง
ด้านยุทธศาสตร์
(Strategic Risk)

กบข. มี ก ารประเมิ น สภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอกประกอบ
กับการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity)
และอุปสรรค (Threat) หรือที่เรียกว่า SWOT Analysis เพื่อท�ำความเข้าใจ
สถานการณ์ปจั จุบนั โดยน�ำจุดแข็งมาใช้ประโยชน์รว่ มกับโอกาส พร้อมกับลดจุดอ่อน
และป้องกันไม่ให้อุปสรรคต่าง ๆ มีผลต่อการท�ำงานของ กบข. และจากการมี
กระบวนการประเมินความเสีย่ งด้านยุทธศาสตร์องค์กรอย่างเป็นระบบ ท�ำให้ กบข.
สามารถน�ำผลวิเคราะห์เหล่านั้นมาพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์องค์กรและกลยุทธ์
การท�ำงาน พร้อมจัดท�ำตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานระดับองค์กรและถ่ายทอดให้แก่
ผูบ้ ริหารและพนักงาน เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนการด�ำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กรตามล�ำดับ
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2. ความเสี่ยง
ด้านการลงทุน
(Investment Risk)
กบข. ให้ ค วามส� ำ คั ญ
กั บ การบริ ห ารเงิ น กองทุ น ด้ ว ย
ความรอบคอบ ซื่อสัตย์ โปร่งใส
โดยปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ
นโยบายทีก่ ำ� หนดไว้ รวมถึงมีการ
บริหารเงินกองทุนอย่างรับผิดชอบ
โดยให้ความส�ำคัญกับปัจจัยด้าน
สิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environmental, Social and
Governance: ESG)		
นอกจากนี้ ยังมีการกระจาย
ความเสี่ยงการลงทุน เพื่อรักษา
สมดุ ล ระหว่างความปลอดภั ย
ของเงินต้น และการเติบโตของ
อัตราผลตอบแทนภายใต้ระดับ
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ โดย กบข.
ได้แบ่งความเสี่ยงด้านการลงทุน
เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้

3. ความเสี่ยง
ด้านชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์องค์กร
(Reputational Risk)

ผลการดำ�เนินงานปี 2563

(1) ความเสีย่ งจากสภาพตลาด (Market Risk)
		 กบข. มีการจัดท�ำแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset
Allocation - SAA) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนระยะยาวตามที่คาดหวังในความเสี่ยง
ทีเ่ หมาะสม รวมถึงมีการจัดท�ำแผนจัดสรรการลงทุนระยะกลาง (Medium-Term
Asset Allocation - MTAA) และแผนจัดสรรการลงทุนระยะสั้น (Tactical
Asset Allocation - TAA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนและลดความเสี่ยง
จากความผั น ผวนของราคาสิ น ทรั พ ย์ อั ต ราแลกเปลี่ ย น และอั ต ราดอกเบี้ ย
ในระยะกลางและระยะสั้น นอกจากนี้ กบข. ยังเน้นการลดความเสี่ยงโดยรวม
ของกองทุนโดยการกระจายการลงทุนในประเภทสินทรัพย์ทหี่ ลากหลายทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน
โดยการก� ำ หนดนโยบายบริ ห ารอั ต ราแลกเปลี่ ย นในแต่ ล ะประเภทสิ น ทรั พ ย์
และมีการทบทวนสัดส่วนการป้องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นอย่างสม�ำ่ เสมอ
(2) ความเสีย่ งจากเครดิต (Credit Risk)
		 กบข. ได้ก�ำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตในประเด็น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ งของผูอ้ อกตราสาร และความเสีย่ งของตราสารเฉพาะรายการ
อีกทัง้ มีการก�ำหนดกรอบความเสีย่ งด้านเครดิตในระดับกองทุน และมีการประเมิน
ความน่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ออกตราสารที่ กบข. ลงทุน และคู่ค้าที่ กบข.
ท�ำธุรกรรมการลงทุน และมีการทบทวนคูม่ อื การลงทุนด้านเครดิตเพือ่ ให้เหมาะสม
เป็นปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกิดจากการที่คู่ค้า
หรือผู้ออกตราสารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน
(3) ความเสีย่ งจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
		 กบข. มีการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการจ่ายเงินคืน
สมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ โดยเฉพาะช่วงที่สมาชิกถึงก�ำหนดเกษียณอายุราชการ
ในเดื อ นกั น ยายนของทุ ก ปี จะมี ก ารจั ด ท� ำ ประมาณการกระแสเงิ น สดรั บ กระแสเงินสดจ่าย และวางแผนจัดเตรียมเงินสดอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า
สมาชิกจะได้รับเงินคืนตามก�ำหนดเวลาและไม่กระทบต่อการลงทุนของสมาชิก
ที่ยังคงอยู่ในกองทุน นอกจากนี้ กบข. ยังมีการวิเคราะห์ความสามารถที่จะแปลง
หลักทรัพย์ ทั้งตราสารหนี้ และตราสารทุนให้เป็นเงินสด เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องและมีกำ� หนดแปลงหลักทรัพย์เป็นเงินสดได้ตามก�ำหนด

กบข. ให้ความส�ำคัญกับความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร แม้วา่
จะมีการบริหารความเสีย่ งต่าง ๆ ภายในองค์กรอย่างรอบคอบแล้ว และต้องระมัดระวัง
ด้านการติดตามและรักษาชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ในมุมมองของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
(Stakeholder) และบุคคลภายนอก ซึง่ กบข. ให้ความส�ำคัญกับการติดตามข้อมูล
ข่าวสาร ข้อร้องเรียนของสมาชิก และกระแสบนสือ่ สังคมออนไลน์ (Social Media)
ซึง่ เป็นช่องทางการสือ่ สารทีส่ อดคล้องกับพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารในปัจจุบนั
ทีส่ มาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยมีการน�ำระบบงานมาใช้ในการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารบนสือ่ สังคมออนไลน์ทมี่ กี ารกล่าวถึงการท�ำงานของ กบข. เพือ่ น�ำข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์หาข้อเท็จจริง รวมถึงหาข้อสรุปร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
และผูบ้ ริหารระดับสูง ก่อนสือ่ สารไปยังสมาชิก และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholder)
ให้รบั ทราบข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง
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4. ความเสีย่ ง
ด้านปฏิบตั กิ าร
(Operation Risk)
การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้ า นปฏิ บั ติ ก ารของ กบข. ได้
ครอบคลุ ม ความเสี่ยงที่เ กิดจาก
บุคลากร (People) กระบวนการ
(Process) เทคโนโลยี (Technology)
และปัจจัยภายนอกอืน่ ๆ (External
Factor) โดย กบข. ได้ก�ำหนด
ให้มีก ารประเมิ น ความเสี่ ย งและ
การควบคุ ม ภายในทั้ ง องค์ ก ร
เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี ซึ่ ง ครอบคลุ ม
ถึงการประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า น
การทุจริต (Fraud) ที่อาจเกิดขึ้น
เพือ่ ให้มกี ารทบทวนหรือปรับปรุง
กระบวนการท�ำงาน และการควบคุม
ภายในให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ในปัจจุบนั

5. ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ 		
(Compliance Risk)
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กบข. จัดให้มกี ารประเมินระดับความเสีย่ ง (โอกาส ผลกระทบ) โดยพิจารณา
กิ จ กรรมควบคุ ม ที่ มี อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น และก�ำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
หรือแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน หากพบว่ากิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
หรือไม่มปี ระสิทธิผล และมีการติดตามความคืบหน้าของแผนบริหารจัดการความเสีย่ ง
หรือแผนปรับปรุงทุกไตรมาส
กบข. ให้ความส�ำคัญกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ออกประกาศกองทุนฯ
เรือ่ งมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ก�ำหนดให้ผปู้ ฏิบตั งิ านต้องปฏิบตั ิ
ตามอ�ำนาจหน้าที่โดยปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบและไม่ยอมรับ
การทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) กบข. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มาอย่างต่อเนื่อง
ตัง้ แต่ปี 2562 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสีย่ งด้านการทุจริตใน
ทุ ก กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน รวมถึ ง เป็ น แนวร่ ว มส่ ง เสริ ม กลไกการขั บ เคลื่ อ น
การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนต่อทัง้ องค์กรและ
ตลาดทุน ซึง่ ในปี 2563 กบข. ได้รบั คะแนนการประเมินอยูใ่ นระดับ A แสดงให้เห็นถึง
ความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินงานโดยยึดแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ เสริมสร้าง
การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลทีเ่ ข้มแข็ง โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน
การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารอีกส่วนหนึง่ ที่ กบข. ให้ความส�ำคัญคือ
การบริหารจัดการความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกิด
ความมัน่ คงปลอดภัยต่อเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร นอกจากนี้ กบข. ยังตระหนัก
ถึงความส�ำคัญและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ของความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Risk) และภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity Risk) จึงก�ำหนดนโยบาย
และแนวปฏิบตั ใิ นการก�ำกับดูแล และการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ การเตรียม
ความพร้อมในการรับมือและบริหารความเสีย่ งจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย
ที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และเพื่อให้ทันกับ
วิวัฒนาการของความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงก�ำหนดให้มีแผนการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กบข. จะสามารถด�ำเนินธุรกิจและ
ให้บริการสมาชิกได้อย่างต่อเนือ่ ง

กบข. มีการก�ำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ ทั้งด้าน
การลงทุน และด้านปฏิบตั กิ าร โดยมีการพัฒนาระบบงานก�ำกับการลงทุนเพือ่ ใช้ใน
การก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบด้านการลงทุน (Investment Compliance)
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการลงทุนของ กบข. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และนโยบาย
การลงทุนที่ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ กบข. มีการจัดท�ำแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ (Compliance Program) เพื่อให้ทุกฝ่ายงานมีแนวทางการก�ำกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร และมีการติดตาม
ทบทวนกฎเกณฑ์และกระบวนการปฏิบตั งิ านให้เป็นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ มีการรายงาน
ตัวชีว้ ดั ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามระเบียบเป็นประจ�ำทุกเดือน รวมถึงการติดตาม
ก�ำกับดูแล จัดท�ำรายงานเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาลอย่างสม�ำ่ เสมอ
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รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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รายงานการก�ำกับดูแลกิจการประจ�ำปี 2563
คณะกรรมการ กบข. ตระหนักถึงความส�ำคัญของภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเงินออมและรักษาผลประโยชน์
ของสมาชิก (Fiduciary Duty) จึงก�ำหนดนโยบายให้ กบข. มีการบริหารงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี หลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณ มีกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ ง การก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านตามกฎระเบียบ และการควบคุมภายใน
ทีเ่ คร่งครัดเพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความซือ่ สัตย์ รอบคอบ ระมัดระวัง และปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในขณะเดียวกันคณะกรรมการยังมุง่ หวังให้ กบข. เป็นองค์กรทีด่ ขี องประเทศ จึงผลักดันให้ กบข. แสดงบทบาทนักลงทุน
สถาบันทีม่ คี วามรับผิดชอบ โดยสนับสนุนให้ กบข. ลงทุนในธุรกิจทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและยึดมัน่
ในหลักธรรมาภิบาลเพือ่ ให้ได้ผลตอบแทนการลงทุนทีม่ นั่ คง และยังเป็นการยกระดับการลงทุนของประเทศให้เป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ
ในตลาดเงินตลาดทุนของโลก

บทบาทของคณะกรรมการ กบข. ในการดูแลก�ำกับกิจการ
คณะกรรมการ กบข. มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
และมี อ งค์ ป ระกอบเป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด คื อ
ประกอบด้ ว ยกรรมการโดยต� ำ แหน่ ง และกรรมการ
ผูแ้ ทนสมาชิกทีพ่ ร้อมปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลการบริหาร
กองทุนเพือ่ สิทธิประโยชน์ของสมาชิกอย่างเต็มความสามารถ
รวมทั้ ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการลงทุน และช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการ นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการอื่น ๆ เพิ่มเติมจากคณะอนุกรรมการ
จั ด การลงทุ น และคณะอนุ ก รรมการสมาชิ ก สั ม พั น ธ์ ที่
พระราชบัญญัติ กบข. ก�ำหนดไว้ ได้แก่ คณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ
กฎหมาย คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
คณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
เพือ่ ให้ชว่ ยกลัน่ กรองกระบวนการด�ำเนินงานทีม่ คี วามส�ำคัญ
และต้องการความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน โดยคณะกรรมการ
ได้กำ� หนดกฎบัตรของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ เพือ่ ให้ทราบ
บทบาท หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และกระบวนการท�ำงานของ
แต่ละคณะอย่างชัดเจน พร้อมทัง้ ก�ำหนดให้รายงานผลการปฏิบตั ิ
หน้าที่ต่อคณะกรรมการเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละครั้ง
ในปี 2563 มีผลการด�ำเนินงานส�ำคัญด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการของกองทุน สรุปได้ดังนี้
1. อนุมตั งิ บประมาณและแผนยุทธศาสตร์ประจ�ำปี
2563 ซึง่ ครอบคลุมการด�ำเนินงานด้านการลงทุน ด้านสมาชิก
และด้านการบริหารองค์กร รวมถึงมีการก�ำหนดตัวชีว้ ดั องค์กร
เพือ่ ใช้ในการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน

2. ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานบริหาร
ลงทุน ให้เป็นไปตามแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาวและเป้าหมาย
สัดส่วนการลงทุน รวมถึงมีการทบทวนแผนจัดสรรการลงทุน
ระยะยาว
3. ก�ำกับดูแลให้ กบข. จัดการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
โดยให้ความส�ำคัญกับปัจจัยสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environmental, Social and Governance: ESG)
ตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance
Code: I Code) และหลักปฏิบตั กิ ารลงทุนทีม่ คี วามรับผิดชอบ
ของสหประชาชาติ (Principles for Responsible Investment:
PRI) อีกทั้ง กบข. ได้มีการจัดตั้งกองทุน ESG-Focused
Portfolio ที่ ล งทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี ผ ลการด� ำ เนิ น งาน
ด้าน ESG ที่ดี โดยมีดัชนีความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SETTHSI) เป็นตัวเทียบวัด โดย กบข. เชือ่ ว่า
การจัดการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบจะช่วยลดความเสีย่ ง
จากการลงทุนและท�ำให้บรรลุภารกิจหลักในการบริหาร
จัดการเงินออมเพื่อการเกษียณอายุราชการของสมาชิก
ให้เติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
กบข. ก�ำหนดให้แผนพัฒนาการลงทุนโดยค�ำนึงถึง
ปัจจัยสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เป็นหนึง่ ใน
แผนยุทธศาสตร์องค์กร ซึง่ มีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทน
ระยะยาวภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยการบูรณาการ
ปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล เข้ากับกระบวนการ
วิ เ คราะห์ แ ละตั ด สิ น ใจลงทุ น รวมทั้ ง ด� ำ เนิ น มาตรการ
เพื่อกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุนไทย ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการลงทุนอย่างรับผิดชอบ รวมถึงการทบทวน
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และจัดท�ำนโยบายการลงทุนอย่างรับผิดชอบ กบข. จึงได้จดั ท�ำ
นโยบายการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยเพิ่มรายละเอียด
เกี่ยวกับแนวทางการลงทุนทีค่ �ำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and
Governance: ESG) ซึง่ ได้จากการศึกษานโยบายการลงทุน
อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบของกองทุ น ชั้ น น� ำ ของต่ า งประเทศ
เป็นแนวทาง เช่น CalPERS (California Public Employee
Retirement System) และ CPPIB (CPP Investment
Board) เป็นต้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รับความร่วมมือ
จากองค์การเพือ่ ความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)
ในการช่ ว ยทบทวนและให้ ข ้ อ แนะน� ำ เพื่ อ ให้ น โยบาย
สอดคล้องกับแนวทางตามมาตรฐานสากล
การบูรณาการปัจจัย ESG ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ลงทุน ในการพัฒนา GPF ESG Score โดยใช้แนวทางการให้
น�ำ้ หนักและคะแนนจาก MSCI น�ำมาปรับปรุงให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย และได้นำ� คะแนน ESG
เข้าเป็นส่วนหนึง่ ของการค�ำนวน Equity Score และ Credit
Score เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเปรียบเทียบความน่าลงทุน
ของตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึง่ การลงทุนในตราสารทุน
ไทยและตราสารหนีไ้ ทยทัง้ หมด (ร้อยละ 100) ของ กบข.
ผ่านเกณฑ์ ESG
4. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและก�ำกับดูแลให้
กบข. มีการด�ำเนินงานทีโ่ ปร่งใส โดยคณะกรรมการสนับสนุน
ให้ กบข. เข้าร่วมประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ในปี 2563 โดยได้รบั
ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ A (ได้คะแนน 93.70 คะแนน)
นอกจากนี้ กบข. ยังได้ประกาศเจตจ�ำนงสุจริตร่วมต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบเพือ่ แสดงจุดยืนของ กบข. ทีม่ งุ่ มัน่
บริหารกิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล
5. ก�ำกับดูแลการบริหารกิจการของกองทุนให้มี
ความชั ด เจนและเหมาะสม โดยมี ก ารอนุ มั ติ ก ารปรั บ
โครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมและมีการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ก�ำหนด
ให้มีการสร้างผู้สืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารเพื่อความต่อเนื่อง
ในการด�ำเนินธุรกิจ (Succession Planning) และติดตาม
ผลการด�ำเนินงานตามแผนงาน การด�ำเนินงานด้านการลงทุน
การบั ญ ชี แ ละการเงิ น รวมทั้ ง การบริ ห ารความเสี่ ย ง
อย่างสม�ำ่ เสมอ
6. จั ด การเรื่ อ งความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
อย่างรอบคอบ โดยก�ำกับดูแลการบริหารกิจการของกองทุน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ได้แก่ ระเบียบ
คณะกรรมการ กบข. ว่าด้วยการท�ำธุรกรรมเกีย่ วกับหลักทรัพย์
ของผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในกองทุ น และบุ ค คลในครอบครั ว
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก�ำกับดูแลให้ดียิ่งขึ้น และ
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ระเบียบคณะกรรมการ กบข. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้
พนักงานไปปฏิบัติงานในหน่วยงานภายนอกเพื่อก�ำหนด
วิธปี ฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนและครอบคลุมถึงการจัดการความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยในปี 2563 ไม่พบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ในเรือ่ งของจรรยาบรรณและไม่พบการกระท�ำ
ทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ โดยมีการประเมินแบบรายคณะ
รายบุคคล และประเมินผู้ท�ำหน้าที่ประธานในการประชุม
เพือ่ น�ำผลการประเมินมาประกอบการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท�ำงานและก�ำหนดแนวทางพัฒนาความรู้ความช�ำนาญ
ของคณะกรรมการ โดยผลประเมิ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกคณะในปี 2563
อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่ปรากฏว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือการฝ่าฝืนหลักจริยธรรม จรรยาบรรณแต่อย่างใด
8. ยึดมั่นในหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส
คณะกรรมการ ก�ำหนดให้ กบข. เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญเกีย่ วกับ
การด�ำเนินงานของกองทุนแก่สมาชิกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด โดยได้จดั ท�ำรายงานข้อมูลส�ำคัญ
เกีย่ วกับผลการด�ำเนินงานของกองทุนทางเว็บไซต์ของ กบข.
(www.gpf.or.th) เพือ่ ให้สมาชิกสามารถเข้าดูได้ตลอดเวลา
ได้แก่ งบการเงินรายไตรมาส สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
แต่ละประเภท ผลตอบแทนจากการลงทุน ผลการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ กบข. ลงทุน
และนโยบาย แนวทางต่าง ๆ ตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
ของผู ้ ล งทุ น สถาบั น ตลอดจนข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กรรมการ
และอนุกรรมการ เช่น ประวัติการศึกษา ประสบการณ์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น จ�ำนวนครั้ง
ของการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ
นอกจากนัน้ กบข. ได้จดั การประชุมใหญ่ผแู้ ทนสมาชิก
ประจ� ำ ปี ต ามกรอบที่ ก ฎหมายก� ำ หนด เพื่ อ รายงาน
ผลการด�ำเนินงานของ กบข. ในรอบปีทผี่ า่ นมา ข้อมูลส�ำคัญ
ที่เปิดเผยในที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจ�ำปี ได้แก่
งบการเงิ น พร้ อ มรายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี และรายงาน
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ในวันประชุม ประธานกรรมการ
ประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน ประธานอนุกรรมการ
สมาชิกสัมพันธ์ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบ พร้อมด้วย
กรรมการได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการด�ำเนินงาน
และตอบข้อซักถามของทีป่ ระชุม
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ผลการดำ�เนินงานปี 2563

การปฏิบตั ติ อ่ สมาชิก กบข. อย่างเท่าเทียมกัน
กบข. ค� ำ นึ ง ถึ ง ประโยชน์ สู ง สุ ด ของ
สมาชิกทุกรายโดยให้ได้รับสิทธิพื้นฐานและสิทธิ
ในการรับบริการหรือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอื่น
ที่ กบข. จัดให้อย่างเท่าเทียมกัน ในปี 2563 กบข.
ได้ พั ฒ นาช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ให้มคี วามหลากหลาย ทัง้ เว็บไซต์ของ กบข. และ
สือ่ สังคมออนไลน์ (Social Media) โดยได้ยกระดับ
การให้บริการสมาชิกให้ใช้ง่ายและเป็นดิจิทัลเต็ม
รูปแบบผ่านช่องทาง GPF Community ได้แก่
Facebook, LINE Official Account และ My GPF
Application เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ มีการขยายการจัดสวัสดิการและ
สิ ท ธิ พิ เ ศษให้ ค รอบคลุ ม 77 จั ง หวั ด รวมถึ ง
ด� ำ เนิ น การเปิ ด ศู น ย์ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษาทางการเงิ น
แก่สมาชิก รวมทัง้ พัฒนาเครือ่ งมือวางแผนการเงิน
เพือ่ การเกษียณ (Personalized Pension Dashboard)
เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก สามารถประเมิ น ความพอเพี ย ง
ของเงินออม ณ วันเกษียณ โดยสมาชิกสามารถ
ใช้ บ ริ ก ารผ่ า น My GPF Website และ My
GPF Application ด้านการจัดสวัสดิการเพื่อให้

สมาชิกทุกคนเลือกใช้ได้ตามความต้องการ เช่น
โครงการ กบข. ฝึกอบรมอาชีพออนไลน์ โครงการ
คลินกิ แก้หนีเ้ พือ่ สมาชิก กบข. โครงการตลาดนัด
กบข. รวมทั้ ง สิ ท ธิ พิ เ ศษส� ำ หรั บ สมาชิ ก ซึ่ ง มี
ผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
และผลิตภัณฑ์ประกัน เป็นต้น นอกจากนี้ กบข. ยังจัดให้
มีช่องทางร้องเรียน เช่น ผ่านเว็บไซต์ของ กบข.
หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก โดยมีการติดตาม
และสรุ ป ผลการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเป็ น ประจ� ำ
ทุกเดือน ซึ่งในปี 2563 ไม่มีเรื่องร้องเรียนใด ๆ
ส�ำหรับการประชุมใหญ่ผแู้ ทนสมาชิกประจ�ำปี
กบข. ได้แจ้งให้สมาชิกใช้สิทธิเลือกผู้แทนเข้าร่วม
ประชุม และจัดส่งเอกสารการประชุมให้มีเวลา
ศึกษาเป็นการล่วงหน้า พร้อมทัง้ เปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของ กบข. อย่างเต็มที่
โดยประธานกรรมการ พร้อมด้วยประธานอนุกรรมการ
จัดการลงทุน ประธานอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ได้เข้าร่วมประชุมเพือ่ ตอบข้อซักถามด้วย

การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
กบข. ดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกราย ไม่วา่ จะเป็น
สมาชิก พนักงาน คูค่ า้ ฯลฯ ให้ได้รบั การปฏิบตั ติ าม
สิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายและข้อตกลงตามสัญญา
อย่างเคร่งครัด ในปี 2563 กบข. มีการด�ำเนินงานอย่าง
รับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ของ กบข. ให้เหมาะกับการปฏิบตั งิ าน และในการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลเข้าร่วมงานและพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน กบข. จะยึดหลักความเสมอภาคและ
ไม่เลือกปฏิบัติ โดยจะไม่น�ำประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการท�ำงาน เช่น ความแตกต่างด้านเชือ้ ชาติ สีผวิ
เพศ อายุ ศาสนา ความพิการ หรือสถานะทางสังคม
มาเป็นปัจจัยในการพิจารณา อีกทัง้ รณรงค์ให้บริษทั
ที่ กบข. ลงทุนและคู่ค้าของ กบข. ร่วมต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ กบข. ได้ จั ด ให้ มี ช ่ อ งทางที่
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
เกีย่ วกับการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายผิดกฎหมาย การทุจริต
การท�ำผิดจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินทีม่ ขี อ้ มูล
อันเป็นเท็จ หรือระบบควบคุมภายในที่ไม่รัดกุม
เพียงพอ โดยคณะกรรมการก�ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริงไว้อย่างรัดกุม
ทั้งยังมีมาตรการในการรักษาความลับเกี่ยวกับ
ผูแ้ จ้งเบาะแสและเรือ่ งทีแ่ จ้งเบาะแส และมอบหมาย
ให้ประธานอนุกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับเรื่อง
ตลอดจนด�ำเนินการตรวจสอบและรายงานผลให้
คณะกรรมการทราบ
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การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
(Investment Governance Code)
คณะกรรมการ กบข. ให้ความส�ำคัญกับการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยน�ำปัจจัยสิง่ แวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) มาบูรณาการในการด�ำเนินงานของ กบข.
และส่งเสริมการด�ำเนินกิจการทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับปัจจัย ESG ซึง่ กบข. เชือ่ ว่าจะช่วยสร้างผลตอบแทนทีม่ นั่ คง
และยัง่ ยืนให้กบั สมาชิก อีกทัง้ ยังเป็นการพัฒนาธรรมาภิบาลในตลาดทุนไทย ซึง่ ตัง้ แต่ปี 2560 คณะกรรมการ
ได้อนุมตั ใิ ห้ กบข. ประกาศรับการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนของผูล้ งทุนสถาบัน (Investment
Governance Code for Institutional Investors: I Code) ทีอ่ อกโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนือ่ งจากสอดคล้องกับหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบที่ กบข. ยึดถือ และ
ในปี 2563 กบข. สามารถปฏิบตั ติ ามหลักปฏิบตั ิ I Code ทัง้ 7 ข้อได้อย่างครบถ้วน สรุปได้ ดังนี้

หลักปฏิบตั ทิ ี่

1

ก�ำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน

กบข. ในฐานะกองทุ น เงิ น ออมระยะยาวเพื่ อ
การเกษียณอายุ มีภารกิจหลักในการบริหารเงินออม
ของสมาชิกด้วยความรอบคอบ มีการจัดการที่โปร่งใส
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั
สมาชิ ก ว่ า เงิ น ออมเพื่ อ การเกษี ย ณอายุ ข องสมาชิ ก
ได้รับการดูแลและจัดการให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ กบข. จึงได้กำ� หนดนโยบาย
ธรรมาภิบาลการลงทุนขึ้น โดยได้ระบุถึงหลักการลงทุน
ที่มุ่งเป้าหมายการลงทุนระยะยาวที่ให้ความส�ำคัญกับ
การรั ก ษาสมดุ ล ระหว่ า งความปลอดภั ย ของเงิ น ต้ น
และการเติบโตของผลตอบแทนภายใต้ระดับความเสี่ยง
ทีย่ อมรับได้ ก�ำหนดให้บริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และซือ่ สัตย์สจุ ริต ก�ำหนดโครงสร้างการบริหาร
และกระบวนการปฏิบตั งิ านทีม่ กี ารแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบ มี ก ารจั ด การความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ กลไกในการก�ำกับดูแลให้การปฏิบัติงาน
ของกองทุนเป็นไปตามกรอบของกฎ ระเบียบและนโยบาย
ที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารเงินลงทุน กบข. ตัดสินใจและติดตาม
การลงทุนอย่างใกล้ชดิ ทันเหตุการณ์ และหากพบประเด็น
ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนและประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ

ของสมาชิก กบข. พร้อมที่จะเพิ่มระดับในการติดตาม
บริษัทที่ลงทุนและร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น (Collective
Engagement) ในการด�ำเนินการเพือ่ ยกระดับธรรมาภิบาล
การลงทุนของประเทศ กบข. สนับสนุนให้ผจู้ ดั การกองทุน
ภายนอกที่ได้รับมอบหมายให้บริหารเงินลงทุนให้ กบข.
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าลการลงทุ น ของ
ผู้ลงทุนสถาบัน และก�ำหนดให้น�ำปัจจัย ESG มาใช้
ในกระบวนการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน และได้จดั ตัง้
กองทุน ESG-Focused Portfolio ที่ใช้ดัชนี THSI
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตัวเทียบวัด
โดยมี ESG Standard Criteria เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกหลักทรัพย์ทจี่ ะลงทุนใน ESG-Focused Portfolio
ในปี 2563 ทั้งนี้ กบข. ได้ปรับปรุงกระบวนการลงทุน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยการบูรณาการปัจจัย
ด้าน ESG (ESG Integration) เข้ามาใช้ในกระบวนการลงทุน
และได้มีการพัฒนา ESG Scoring เพื่อประกอบการ
วิเคราะห์และประเมินมูลค่าตราสารทุนและตราสารหนี้
ภาคเอกชนภายในประเทศที่ กบข. บริหารการลงทุน
รวมถึงเพิ่มขนาดเงินลงทุนในกอง ESG-Focused และ
ลงทุนในสินทรัพย์ที่ส่งเสริมความยั่งยืน เช่น ตราสารหนี้
เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Bond) เป็นต้น
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นอกจากนี้ เพือ่ ยกระดับอุตสาหกรรมการลงทุนอย่างรับผิดชอบในประเทศไทย กบข. จึงได้รว่ มกับกลุม่ นักลงทุนสถาบัน
จ�ำนวน 32 องค์กร ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (ESG Collaborative Engagement)
โดยการลงนามแนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน” (Negative List Guideline) เพื่อผลักดันให้นักลงทุนตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Responsible Investment) ตามมาตรฐานสากล ซึ่งนับเป็นครั้งแรก
ที่เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมของกลุ่มนักลงทุนสถาบันชั้นน�ำของประเทศไทย และความร่วมมือนี้จะช่วยเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่การลงทุนในประเทศ และมีส่วนช่วยขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
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มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิก

กบข. บริ ห ารกิ จ การภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล
มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดดุลยภาพในการสอบทาน
(Check and Balance) และได้ก�ำหนดหลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการบริหารกิจ การกองทุนเพื่อใช้
เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อนุกรรมการ
ทีป่ รึกษา พนักงานและลูกจ้าง ซึง่ ครอบคลุมถึงการจัดการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ กบข. ก�ำหนดให้
กรรมการ อนุกรรมการ และทีป่ รึกษาท�ำการประเมินตนเอง
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นประจ�ำทุกปี
และในส่วนของพนักงานและลูกจ้างทุกคนได้ก�ำหนดให้
ลงนามรับทราบและยืนยันการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
โดยเคร่งครัดเป็นประจ�ำทุกปีด้วยเช่นกัน
ในด้านการบริหารการลงทุน กบข. ยึดหลักการลงทุน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม (Honesty and
Integrity) โดยได้กำ� หนดกฎ ระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ
เพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทีอ่ าจเกิดขึน้ และมีการทบทวนเป็นระยะเพือ่ ให้เป็นปัจจุบนั
และทันเหตุการณ์ เช่น ระเบียบว่าด้วยการท�ำธุรกรรม
เกีย่ วกับหลักทรัพย์ของผูป้ ฏิบตั งิ านและบุคคลในครอบครัว
การป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์ในการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ นโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
นอกจากนี้ยังก�ำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง ก�ำหนด
กลไกการก� ำ กั บ ดู แ ลและตรวจสอบให้ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
เป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบาย การรายงานผลการปฏิบตั ิ

ตามกฎระเบียบและการรายงานการบริหารความเสี่ยง
ต่อคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำ
เพือ่ ช่วยกลัน่ กรองและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่ อ าจเกิ ด ได้ อี ก ทั้ ง ได้ จั ด ให้ มี ช ่ อ งทางการร้ อ งเรี ย น
หรือแจ้งเบาะแสหากพบการกระท�ำผิด โดยให้แจ้งโดยตรง
ต่อประธานอนุกรรมการตรวจสอบ และเพื่อแสดงถึง
ความมุ่งมั่นของ กบข. ที่มุ่งปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิก รวมถึงการประกาศ
นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) และประกาศ
เจตจ�ำนงสุจริตร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อีกด้วย

No Gift Policy

ผลการดำ�เนินงานปี 2563
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ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิด
และทันเหตุการณ์ (Actively)

กบข. มีเป้าหมายการลงทุนทีม่ งุ่ สร้างผลตอบแทนระยะยาวภายใต้ระดับความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม การติดตามก�ำกับดูแล
บริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดในฐานะเจ้าของกิจการ โดย กบข. จะติดตามผลประกอบการ ความเสี่ยงของบริษัทที่ลงทุน
รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่ารวมทั้งการด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทที่ลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) และการเข้าพบกับ
ผูบ้ ริหาร (Company Visit) เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจในคุณภาพของหลักทรัพย์ทลี่ งทุน โดย กบข. เชือ่ ว่าการบริหารการลงทุน
อย่างรับผิดชอบ (Responsible Investment) ทีค่ ำ� นึงถึงปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environmental, Social, and Governance: ESG) จะท�ำให้ กบข. มีความเข้าใจและสามารถประเมินโอกาสและความเสีย่ ง
ของบริษทั ที่ กบข. ลงทุนได้เหมาะสมยิง่ ขึน้ ซึง่ จะช่วยให้การด�ำเนินงานของ กบข. บรรลุเป้าหมายได้ ดังนัน้ ในการพิจารณา
ลงทุน กบข. จะน�ำปัจจัย ESG มาใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจในการลงทุนเสมอ โดยเชือ่ ว่าบริษทั ทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
กับ ESG จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต โปร่งใส เอาใจใส่สงิ่ แวดล้อม ชุมชนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย จะสามารถสร้าง
ความเจริญเติบโตทีย่ งั่ ยืนให้แก่ตวั บริษทั เอง ผูถ้ อื หุน้ และสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศและสังคมโดยรวมได้

ปัจจัย ESG ที่ กบข. จะน�ำมาพิจารณาประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน เช่น

สิ่งแวดล้อม
(Environmental)

สังคม
(Social)

ธรรมาภิบาล
(Governance)

• นโยบายสิง่ แวดล้อม
• การจัดการสิง่ แวดล้อม
• การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
• การลดลงอย่างรวดเร็ว
ของทรัพยากรธรรมชาติ
• ความหลากหลายทางชีวภาพ
• การจัดการน�ำ้
• การจัดการของเสีย
• การน�ำนวัตกรรมมาใช้สร้างโอกาส

• สิทธิของผูบ้ ริโภค
• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผูบ้ ริโภค
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์
• การปฏิบตั ติ อ่ พนักงานและลูกจ้าง
อย่างเป็นธรรม
• ความสัมพันธ์กบั ชุมชน
และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
• การน�ำนวัตกรรมมาใช้สร้างโอกาส
• การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

• โครงสร้างคณะกรรมการ
• นโยบายและโครงสร้าง
ค่าตอบแทนกรรมการ
• สิทธิของผูถ้ อื หุน้
• บัญชี/การตรวจสอบ
• จริยธรรมทางธุรกิจ
• การติดสินบนและการทุจริต
ประพฤติมชิ อบ
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั
อย่างครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา
ผ่านช่องทางทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ย
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เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน
เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ
(Escalating Investee Companies)

ESG
ธรรมาภิบาล
(Governance)

สิ่งแวดล้อม
(Environmental)
สังคม
(Social)

กบข. เข้าประชุมหารือกับผู้บริหารของบริษัทที่ กบข. ลงทุน (Engagement) เพื่อติดตามการด�ำเนินงาน
ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล (ESG) และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเป็นประจ�ำทุกปี
โดย กบข. เชือ่ ว่าการเข้าประชุมหารือกับบริษทั จะสามารถชีใ้ ห้บริษทั เห็นความส�ำคัญของการน�ำปัจจัย ESG มาบูรณาการ
ในการด�ำเนินกิจการ และเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบริษทั กับนักลงทุนโดย กบข. จะพิจารณาเข้าหารือกับบริษทั
ในกรณีดงั นี้
• กบข. ต้องการข้อมูลเพิม่ เติมหรือซักถามข้อสงสัยเกีย่ วกับการด�ำเนินงานด้าน ESG ของบริษทั ทีร่ วมไปถึงโอกาส
ในการด�ำเนินธุรกิจ การบริหารความเสีย่ งและการป้องกันผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากปัจจัย ESG
• บริษทั ที่ กบข. ลงทุนมีประเด็น ESG ทีค่ วรแก้ไขปรับปรุงหรือเป็นประเด็นปัญหา โดย กบข. จะเข้าหารือเพือ่ ติดตาม
การแก้ไขปัญหาของบริษทั ทีล่ งทุนจะต้องเป็นการแก้ไขทีต่ น้ เหตุ และก�ำหนดมาตรการป้องกันการเกิดเหตุซำ�้ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม หากบริษทั ที่ กบข. ลงทุนมีประเด็น ESG เพิกเฉยหรือไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเพียงพอ
กบข. อาจพิจารณาด�ำเนินการอืน่ เพิม่ เติมตามความเหมาะสม เช่น การมีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษทั เพือ่ แจ้งจุดยืน
ของ กบข. ในประเด็นดังกล่าว การเผยแพร่ความเห็นต่อสาธารณชน หรือการร่วมมือกับนักลงทุนสถาบันรายอืน่ (Collective
Engagement) ในการด�ำเนินการเรียกร้องให้มกี ารแก้ไข เช่น การร่วมกันประกาศท่าทีของกลุม่ นักลงทุนสถาบัน หรือการร่วมกัน
ก�ำหนดแนวทางการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในประเด็นที่มีปัญหา เป็นต้น ทั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มระดับ
ในการติดตามบริษทั ทีล่ งทุนและกระตุน้ เตือนให้บริษทั แก้ไขปรับปรุงประเด็นปัญหาดังกล่าว

ผลการดำ�เนินงานปี 2563
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5

เปิดเผยนโยบายการใช้สทิ ธิออกเสียงและผลการใช้สทิ ธิออกเสียง

กบข. จะใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของทุ ก บริ ษั ท ที่ กบข. ลงทุ น เนื่ อ งจากเป็ น
อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ในการแสดงความคิ ด เห็ น และก� ำ กั บ
ดูแลบริษัทให้ด�ำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม และ กบข.
ได้กำ� หนดแนวทางการออกเสียงลงคะแนน (Proxy Voting
Guidelines) เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ กบข. ลงทุน
ในกรณีทมี่ ขี อ้ สงสัยหรือต้องการข้อมูลประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม กบข. จะสอบถามกลับไปยังบริษัทเพื่อขอข้อมูล
เพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ กบข. ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
ในการแต่งตัง้ ผูแ้ ทนให้ดำ� เนินการใช้สทิ ธิออกเสียง และแนวทาง
การออกเสียงลงคะแนนเป็นหลักปฏิบตั แิ ก่ผจู้ ดั การกองทุน
ทัง้ ภายในและภายนอก ในกรณีที่ กบข. มีการท�ำธุรกรรม
ให้ยมื หลักทรัพย์ และบริษทั ทีอ่ อกหุน้ สามัญที่ กบข. ให้ยมื
มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น กบข. จะเรียกหุ้นของบริษัท
ดังกล่าวมาเพื่อใช้สิทธิออกเสียง รายละเอียดเผยแพร่
ไว้ทางเว็บไซต์ของ กบข. (www.gpf.or.th)
ผลการใช้สทิ ธิออกเสียงในปี 2563 กบข. ส่งผูแ้ ทน
เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด
จ� ำ นวน 74 ครั้ ง ในการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท
ในประเทศ ทั้ง 66 บริษัท

วาระที่ กบข. ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ได้แก่
การขอท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการโดยทั่วไป
เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น
รายงานทางการเงินที่ได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชี
ภายนอกที่เป็นอิสระ ฯลฯ ซึ่งวาระเหล่านี้บริษัทได้จัดส่ง
ข้อมูลและรายละเอียดให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอย่างครบถ้วน
ท� ำ ให้ ส ามารถพิ จ ารณาได้ ว ่ า ธุ ร กรรมนั้ น จะเป็ น ผลดี
หรือเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นโดยรวม
วาระที่ กบข. ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย ได้แก่
ธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ เช่น บุคคล
ทีไ่ ด้รบั เสนอชือ่ เป็นกรรมการอิสระด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในบริษทั เกินกว่า 9 ปี กรรมการเข้าประชุมไม่ถงึ ร้อยละ 75
ของการประชุมในปีทผี่ า่ นมา กรรมการไม่ได้ปฏิบตั หิ น้าที่
ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างเหมาะสม และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนด
ค่ า ตอบแทน ซึ่ ง มี บ ริ ษั ท ก� ำ หนดค่ า ตอบแทนผู ้ ส อบ
เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 33 เป็นต้น

จำ�นวน

เรื่องที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย
1. กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับตำ�แหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี
2. กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับตำ�แหน่งเป็นกรรมการอิสระครบ 9 ปีแล้ว
3. กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับตำ�แหน่งเป็นกรรมการอิสระใกล้ครบ 9 ปี
4. กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับตำ�แหน่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ไม่ถึงร้อยละ 75 ของการประชุมในปีที่ผ่านมา
5. กรรมการไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย
ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเหมาะสม
6. การแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปี
ค่าตอบแทนผู้สอบเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 33

16 คน
1 คน
1 คน
4 คน

25 บริษัท
1 บริษัท
1 บริษัท
5 บริษัท

1 คน

2 บริษัท
1 บริษัท
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ส� ำ หรั บ การลงทุ น ต่ า งประเทศ
กบข. มอบฉั น ทะให้ ผู ้ จั ด การกองทุ น
ภายนอกใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน
ตามแนวทางการออกเสี ย งลงคะแนน
ที่ กบข. ก�ำหนดซึง่ เป็นไปตามหลักการของ
Institutional Shareholder Services Inc.
(ISS) โดยได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นของ 245 บริษัท
ใน 35 ประเทศ วาระทีล่ งคะแนนไม่เห็นด้วย
ส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอของบริษทั ทีไ่ ม่เป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การแต่งตัง้
กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ไม่เหมาะสม

ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้

หลักปฏิบตั ทิ ี่
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ไอร์แลนด์
4 บริษทั

เจอร์ซี
2 บริษทั

สหราชอาณาจักร
10 บริษทั

แคนาดา
3 บริษทั
สหรัฐอเมริกา
78 บริษทั
เม็กซิโก
8 บริษทั
หมูเ่ กาะเคย์แมน
16 บริษทั
เบอร์มวิ ดา
1 บริษทั
กือราเซา
1 บริษทั

245 บริษัท
35 ประเทศ

เปรู
1 บริษทั
ชิลี
2 บริษทั
บราซิล
13 บริษทั

ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม
(Collective Engagement)

ในกรณีทกี่ ารเข้าหารือกับบริษทั ที่ กบข. มีขอ้ กังวลหรือมีประเด็นปัญหาด้าน ESG ทีค่ วรแก้ไขปรับปรุงไม่ประสบผลส�ำเร็จ
โดยพิจารณาแล้วว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาของบริษัทไม่สามารถขจัดต้นเหตุของปัญหาได้ บริษัทเพิกเฉยต่อข้อกังวล
หรือไม่มคี วามพยายามในการแก้ไขประเด็นปัญหา กบข. อาจพิจารณาด�ำเนินมาตรการเพิม่ เติมตามความเหมาะสม ซึง่ อาจรวมถึง
การร่วมมือกับนักลงทุนสถาบันรายอืน่ (Collective Engagement) เพือ่ กระตุน้ ให้บริษทั ทีม่ ปี ระเด็นปัญหาเห็นความส�ำคัญ
ของข้อกังวลและด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว

ผลการดำ�เนินงานปี 2563
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เนเธอร์แลนด์ 6 บริษทั
เดนมาร์ก 1 บริษทั
สวีเดน 2 บริษทั

เยอรมัน 7 บริษทั
ออสเตรีย 1 บริษทั
รัสเซีย
5 บริษทั

เกาหลีใต้
6 บริษทั
ญีป่ นุ่
3 บริษทั
สาธารณรัฐประชาชนจีน 10 บริษทั
ไต้หวัน 4 บริษทั
ฮ่องกง 4 บริษทั
ฟิลปิ ปินส์ 3 บริษทั
ไทย 3 บริษทั

ตุรกี
1 บริษทั
อิสราเอล
1 บริษทั
สเปน
2 บริษทั
ฝรัง่ เศส
12 บริษทั
สวิตเซอร์แลนด์
7 บริษทั

ไซปรัส 1 บริษทั
แอฟริกาใต้ 6 บริษทั

หลักปฏิบตั ทิ ี่

อินโดนีเซีย
4 บริษทั
อินเดีย
15 บริษทั

7

ออสเตรเลีย
2 บริษทั

เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
และการปฏิบัติตามนโยบายต่อสมาชิกอย่างสม�่ำเสมอ

กบข. ได้เผยแพร่นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และจะรายงานผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายให้สมาชิกทราบเป็นประจ�ำ
ทางเว็บไซต์ www.gpf.or.th และในรายงานประจ�ำปีของ กบข.
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กบข. และบทบาทในการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
(Responsible Investment)
จากเจตนารมณ์ของ กบข. ทีต่ อ้ งการเป็นสถาบันบริหารเงินออมเพือ่ การเกษียณทีม่ คี วามยัง่ ยืน (Sustainable Pension)
มีความเชื่อมั่นว่าการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยค�ำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social and Governance: ESG) จะสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่สมาชิก และ กบข. ทั้งในฐานะองค์กรที่ดี
ของประเทศ (Good Corporate Citizen) และผูน้ ำ� การลงทุนทีค่ ำ� นึงถึงปัจจัย ESG (ESG Investing) มุง่ หวังทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่
ในการสร้างความยั่งยืนของสังคมผ่านการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ในปี 2563 กบข. จึงมุ่งพัฒนา
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Responsible Investment) อย่างต่อเนื่อง

ผลการด�ำเนินงานในปี 2563
กบข. มุ่งหวังที่จะเป็นผู้น�ำและผู้ริเริ่มนวัตกรรม
ด้านการลงทุนโดยค�ำนึงปัจจัย ESG (Leader in ESG
Investing and Initiatives) จึงได้ปรับปรุงกระบวนการลงทุน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยน�ำปัจจัยด้าน ESG เข้ามา
เป็นส่วนหนึง่ ของการลงทุนในทุกขัน้ ตอน (ESG Integration
into Investment Process) รวมถึงน�ำปัจจัย ESG มาเป็น
หนึ่งในเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้จัดการกองทุนภายนอก
ตลอดจนถึงการน�ำ OECD-GPF ESG-Integrated Due
Diligence Guideline มาพัฒนาเพือ่ ใช้ประกอบการวิเคราะห์
สินทรัพย์ที่ กบข. ลงทุน จากการด�ำเนินการข้างต้น ท�ำให้ กบข.
สามารถประเมินความเสีย่ งส�ำคัญทีอ่ าจกระทบต่อศักยภาพ
ในการท�ำก�ำไรของธุรกิจได้ครบทุกมิติ ช่วยลดความผันผวน
และเพิม่ โอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนทีม่ นั่ คงในระยะยาวได้
นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาลในตลาดทุนไทย กบข. จึงได้รว่ มกับองค์กร
ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศจัดกิจกรรม อาทิ

1. กบข. ได้ร่วมกับกลุ่มนักลงทุนสถาบันจ�ำนวน
32 องค์กร ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการลงทุน
อย่างรับผิดชอบ (ESG Collaborative Engagement)
โดยการลงนามแนวปฏิบตั ิ “การระงับลงทุน” (Negative List
Guideline) เพือ่ ผลักดันให้นกั ลงทุนตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Responsible Investment)
ตามมาตรฐานสากล ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เกิดความร่วมมือ
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมของกลุ ่ ม นั ก ลงทุ น สถาบั น ชั้ น น� ำ ของ
ประเทศไทย และความร่วมมือนีจ้ ะช่วยเสริมภาพลักษณ์ทดี่ ี
แก่การลงทุนในประเทศ และมีสว่ นช่วยขับเคลือ่ นตลาดทุนไทย
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนช่ว ยยกระดับการลงทุ น
ในตลาดทุนไทยให้เป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือในตลาดเงินตลาดทุนโลก
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2. จัดท�ำโครงการเพือ่ ยกระดับ
กระบวนการลงทุนของ กบข. ให้มมี าตรฐาน
ทัดเทียมกับกองทุนบ�ำนาญระดับโลก
และสอดคล้องแนวปฏิบตั เิ พือ่ การลงทุน
อย่างรับผิดชอบของ PRI (The United
Nations-supported Principles
for Responsible Investment)
โดยร่วมมือทางเทคนิคด้านการบริหาร
เงินทุนเพื่อความยั่งยืนกับธนาคารโลก
(Technical Co-Operation on
Sustainable Investment between
Government Pension Fund and
World Bank) รวมถึง ธนาคารโลกจะให้
กบข. เป็ น “กรณี ศึ ก ษาต้ น แบบ”
(Showcase) ของกองทุนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทมี่ กี ารบริหาร
จัดการเงินลงทุน โดยใช้ปจั จัยด้าน ESG
อย่างเต็มรูปแบบ
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3. ส่งเสริม ESG Investing
ในตลาดทุนไทย ในการแลกเปลีย่ นมุมมอง
การบริหารจัดการลงทุนและประกอบ
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Investing)
ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization
for Economic Co-operation
and Development: OECD) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
จัดงานเสวนา ASEAN Institutional
Investors Forum

4. เสริ ม สร้ า งบทบาทของ
กบข. ในด้านการเป็นผู้น�ำด้าน ESG
โดยการตัง้ เป้าหมาย Global Platform
บทบาทและภาพลั ก ษณ์ กบข. ใน
เวทีโลก เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
(Stakeholders) รวมทัง้ เป็นการเน้นย�ำ้
ถึงความแข็งแกร่งของกองทุนบ�ำนาญไทย
ในระดับโลกทีม่ งุ่ เน้นทัง้ ด้านการบริหาร
เงินทุน ด้านธรรมาภิบาล หรือด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมไปด้วยกัน
อย่างยัง่ ยืน
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แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
กบข. ได้วางรากฐานการพัฒนา
การลงทุนอย่างรับผิดชอบตัง้ แต่ปี 2560
เป็นต้นมา อาทิ การจัดตัง้ กองทุน ESGFocused Portfolio ลงทุนในหุ้นไทย
และใช้ดชั นี SETTHSI เป็นตัวเทียบวัด
และการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
ภายใน เช่น การร่วมมือกับ OECD
เพือ่ พัฒนา GPF-OECD Due Diligence
เป็นต้น
จากการวางรากฐานอย่างมัน่ คง
และพั ฒ นากระบวนการลงทุ น อย่ า ง
รั บ ผิ ด ชอบตามหลั ก มาตรฐานสากล
เป็นต้นมา จนปัจจุบัน กบข. ได้รับ
การยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ
ถึงการเป็นผู้น�ำด้าน ESG ตามแนวคิด
“กบข. มุง่ สูก่ ารเป็นผูน้ ำ� การลงทุน ESG
ในประเทศไทย”
ในปี 2564 กบข. ยังคงมุ่งมั่น
พัฒนาการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ
โดยน�ำปัจจัย ESG มาประกอบการวิเคราะห์
และตั ด สิ น ใจลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์
ประเภทตราสารหนี้ เ อกชนไทยและ
ตราสารทุนภายในประเทศที่ กบข. บริหาร
ด้ ว ยตนเองทั้ ง หมด รวมทั้ ง ก� ำ หนด
หลักเกณฑ์ดา้ น ESG ส�ำหรับการคัดเลือก
ผู ้ จั ด การกองทุ น ภายนอกที่ กบข.
ว่าจ้าง โดยในปี 2564 กบข. มีแผนจะ
ด�ำเนินการ ดังนี้

1. แผนยุทธศาสตร์
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
ภายใต้ 3 กรอบยุทธศาสตร์ ได้แก่ กรอบโมเดลกองทุนบ�ำนาญยัง่ ยืน
(Sustainable Pension Fund Model) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และภารกิจ กบข. ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2539 ภายใต้ 3 กรอบยุทธศาสตร์ดงั กล่าว
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) ก�ำหนดวิสยั ทัศน์องค์กร
เป็น “กองทุนบ�ำนาญไทย มาตรฐานกองทุนบ�ำนาญโลก”
(Thai Pension World Standards) โดยมี 1 แผนงานที่ กบข.
มุง่ สูก่ ารมีบทบาทและภาพลักษณ์ในเวทีโลก (Global Platform)
โดยมีเป้าหมายแผนการด�ำเนินงานในปี 2564 ดังนี้
1.1. พั ฒ นากระบวนการลงทุ น ของ กบข. ให้ มี
การ Integrate ESG และ Human Rights Factors ครบทัง้
Value chain
1.2. ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น�ำในด้าน ESG และ
Human Rights Integration
1.3. ริ เริ่ ม และมี ส ่ ว นร่ ว มในองค์ ก รและกิ จ กรรม
ทีม่ บี ทบาทโดดเด่นด้าน ESG และ Human Rights Integration
1.4. วิจยั ทักษะการเงิน (Financial Literacy – F/L)
ข้าราชการและด�ำเนินโครงการทักษะทางการเงินของข้าราชการ
ร่วมกับองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
1.5. จัดโครงการความร่วมมือกับ Standard Setters
และ Asset Owners
1.6. การสือ่ สารผลส�ำเร็จของ กบข. ในเวทีโลก

2. ยกระดับการรายงาน
และเผยแพร่
ผลการด�ำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
จากการท�ำ ESG Report พัฒนาเป็น Sustainable Report
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การยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลองค์กร
นอกจากการให้ความส�ำคัญกับ “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล” (Corporate Governance) แล้ว กบข. ยังคง
มุง่ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลขององค์กรอย่างต่อเนือ่ ง โดยทีผ่ า่ นมา กบข. ได้มกี ารประกาศนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ หลักจรรยาบรรณ กฎระเบียบเพือ่ ป้องกันการทุจริต ประพฤติมชิ อบ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการบูรณาการ
งานด้านบริหารความเสี่ยง การก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบเข้ากับงานธรรมาภิบาล (Integrated Governance,
Risk Management and Compliance: iGRC) และในปี 2563 กบข. ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยได้ด�ำเนินการปรับปรุง
งานธรรมาภิบาลให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ITA ทีส่ ำ� นักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก�ำหนด รวมถึง
เลขาธิการได้ประกาศเจตนารมณ์ทจี่ ะปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละบริหารองค์กรอย่างซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โดยไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) และประกาศงดรับของขวัญและของก�ำนัล (No Gift Policy)

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐประจ�ำปี 2563
ตามที่ กบข. ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ซึง่ มีหน่วยงานเข้าร่วมประเมินทัง้ สิน้ 8,303 หน่วยงานทัว่ ประเทศ มีการประเมิน 3 ตัวชีว้ ดั
ได้แก่ 1) การรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน 2) การรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก และ 3) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดย กบข.
ได้ผลคะแนนรวม 93.70 คะแนน อยูใ่ นระดับ A เมือ่ จัดอันดับหน่วยงานในประเภทของกองทุน กบข. ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1
ของหน่วยงานประเภทกองทุนของรัฐ “สองปีซอ้ น” ซึง่ ผลการประเมินในครัง้ นีส้ ะท้อนให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินงาน
อย่างเต็มความสามารถของ กบข. โดยยึดหลักแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ทัง้ ด้านการลงทุน งานบริการสมาชิก และการบริหาร
ส�ำนักงาน เพือ่ เสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการท�ำงาน ทีส่ ง่ เสริมให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียในทุกภาคส่วน ทัง้ ในระดับหน่วยงานและในระดับประเทศต่อไป
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แผนยุทธศาสตร์ปี 2564
เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (พ.ศ. 2564 - 2566) ซึ่งจัดท�ำขึ้นภายใต้
3 กรอบยุทธศาสตร์ ได้แก่ กรอบโมเดลกองทุนบ�ำนาญยัง่ ยืน (Sustainable Pension Fund Model) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และภารกิจ กบข. ตามพระราชบัญญัติกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ดังนี้

กรอบยุทธศาสตร์ที่

1

กรอบโมเดลกองทุนบ�ำนาญยัง่ ยืน
(Sustainable Pension Fund Model)

กรอบโมเดลกองทุนบ�ำนาญยัง่ ยืนเป็นกรอบยุทธศาสตร์
ทีป่ ระยุกต์จากโมเดลดัชนีระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญโลก (Mercer
Global Pension Index) ทีส่ ถาบัน Mercer ใช้สำ� หรับค�ำนวณ
ดัชนีของประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกทีม่ รี ะบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญและ
มีขอ้ มูลเพียงพอ โดยก�ำหนดเกณฑ์วดั ไว้เป็น 3 กลุม่ ส�ำคัญ คือ
1. ความเพียงพอ (Adequacy)
		 น�้ำหนักความส�ำคัญ ร้อยละ 40
2. ความยั่งยืน (Sustainability) 			
		 น�้ำหนักความส�ำคัญ ร้อยละ 35
3. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม (Integrity)
		 น�้ำหนักความส�ำคัญ ร้อยละ 25

40% 35% 25%
Adequacy Sustainability Integrity

Sustainable
Pension Fund Model

การก�ำหนดน�ำ้ หนักความส�ำคัญทีต่ า่ งกันสะท้อนให้เห็นความส�ำคัญว่า “ความเพียงพอ”
คือ สิง่ ส�ำคัญสูงสุดทีก่ องทุนบ�ำนาญต้องตระหนักเพราะนัน่ คือภารกิจความรับผิดชอบหลัก
(Fiduciary Duty) ทีก่ องทุนมีตอ่ สมาชิก แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนีพ้ ฒ
ั นาด้วยความตระหนัก
ในการบริหารเงินสะสมสมาชิก โดยมีเป้าหมายเพือ่ “ทวีคา่ เงินออม” ด้วยการบริหารจัดการ
ลงทุนและกลไกสือ่ สารกระตุน้ ให้สมาชิกเห็นความส�ำคัญของการทวีคา่ เงินออมผ่านบริการ
ออมเพิ่มและแผนการลงทุนของ กบข. เป็นส�ำคัญ
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ในส่วน “ความยั่งยืน” ซึ่งมีน�้ำหนักส�ำคัญเป็นล�ำดับรองลงมานั้น มีความหมาย
เป็น 2 นัย
นัยที่ 1 : หมายถึง ความยั่งยืนของเงินในกองทุนที่จะต้องด�ำรงอยู่จนสมาชิก
คนสุดท้ายถอนเงินทั้งหมดออกไปจากกองทุน
นัยที่ 2 : หมายถึง การบริหารกองทุนโดยตระหนักความส�ำคัญของการสร้าง
“ทุนสังคม (Social Capital)” คู่ขนานไปกับการสร้าง “ผลตอบแทนจากการลงทุน”
(Investment Returns) สาระส�ำคัญก็คือกองทุนบ�ำนาญมีสถานะเป็นนักลงทุนสถาบัน
(Institutional Investor) มีบทบาทเป็นเจ้าของสินทรัพย์ลงทุน (Asset Owner) ถือเป็น
ผูม้ อี ำ� นาจต่อรองสูงสุดในกลไกห่วงโซ่แห่งคุณค่าการลงทุน (Investment Value Chain)
กองทุนบ�ำนาญจึงสามารถมีบทบาทชี้น�ำแนวทางบริหารองค์กร และบริหารธุรกิจ
ให้ด�ำเนินไปอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และสิทธิมนุษยชน
(Environmental, Social, Governance and Human Rights) คู่ขนานไปกับสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment Returns)
ส�ำหรับ “ความซือ่ สัตย์และจริยธรรม” นัน้ หมายถึงการทีก่ องทุนบ�ำนาญต้องบริหาร
ภายใต้การยึดมั่นถือมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีการก�ำหนดแนวปฏิบัติ ระบบตรวจสอบ
และแนวทางบริหารงานทีย่ ดึ หลักการ “แบ่งแยกอ�ำนาจความรับผิดชอบ” (Segregation
of Duty) และ “ตรวจสอบและถ่วงดุล” (Check and Balance) สิ่งเหล่านี้จะต้องระบุ
ให้ชัดเจนเป็นเอกสารและมีการผสมผสาน (Integrate) เข้าไปในทุกกระบวนการลงทุน
และบริหารองค์กร

กรอบยุทธศาสตร์ที่

2

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเทศไทยมีการก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพือ่ ใช้เป็น
กรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้วยเล็งเห็นความส�ำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ
และตระหนักในภารกิจกองทุน ว่าควรเป็นไปในแนวทางสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ กบข. ฉบับนีจ้ งึ ก�ำหนดขึน้
โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในข้อ 4.1.1 ที่ระบุว่า
“ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาว เพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ
ของประชาชนทุกกลุ่ม”
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กรอบยุทธศาสตร์ที่

3

แผนยุทธศาสตร์ปี 2564

ภารกิจตามพระราชบัญญัติ
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539

พระราชบัญญัตกิ องทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการก�ำหนดภารกิจส�ำคัญไว้ 3 ประการ ดังนี้
1. เพือ่ เป็นหลักประกันการจ่ายบําเหน็จบํานาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ขา้ ราชการเมือ่ ออกจากราชการ
2. เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
3. เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก
ภายใต้ 3 กรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) มีเป้าหมายเพื่อผลักดันองค์กร
ด้วยแผนยุทธศาสตร์ใน 3 ด้าน คือ ด้านลงทุน ด้านสมาชิก และด้านบริหารองค์กร ให้ กบข. เป็นกองทุนบ�ำนาญแห่ง
ความภาคภูมใิ จของสมาชิกและคนไทยว่ามีมาตรฐานในการด�ำเนินงานทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานโลก ทัง้ ในด้านกระบวนการท�ำงาน
แนวทางบริหารเงินกองทุนทีเ่ น้นสร้างผลตอบแทนยัง่ ยืนระยะยาวส�ำหรับสมาชิกและความยัง่ ยืนของทรัพยากรโลก โดยมีแผนงาน
ในปี 2564 ดังนี้
แผนงานที่ 1 : INV1 ทบทวนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว (SAA)
และระยะกลาง (MTAA)

แผนยุทธศาสตร์
งานลงทุน
มี 3 แผน
เพื่อเป้าหมายสร้าง
“ผลตอบแทนยั่งยืน
ระยะยาว” ดังนี้

เป็นแผนทบทวนการจัดสรรการลงทุนระยะยาวหรือเชิงกลยุทธ์ (Strategic Asset
Allocation) ซึ่งถือว่าเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างผลตอบแทนกว่าร้อยละ 90 ให้กับกองทุน
สาเหตุที่ต้องมีการทบทวนคือเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift)
ด้านการลงทุนและด้านสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในระยะ 4 - 5 ปีที่ผ่านมา
และวิ ก ฤตเชื้ อไวรัส COVID-19 คือตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
แผนงานที่ 2 : INV2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานลงทุน
และลดความเสี่ยงจากระบบ Bonanza
เป็นแผนปิดความเสี่ยงกระบวนการและระบบงานบริหารเงินลงทุนของกองทุน
ซึ่งพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบ Bonanza แบบเก่ามาตั้งแต่แรกเริ่มตั้ง กบข. ปี 2540
ซึง่ ขณะนัน้ กบข. มีเงินบริหารเพียง 70,000 ล้านบาท ปัจจุบนั มีเงินบริหารกว่า 1 ล้านล้านบาท
มีสินทรัพย์บริหารหลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
แผนงานที่ 3 : INV3 เพิม่ แผนทางเลือกการลงทุน
เป็นแผนงานเพิ่ม 3 แผนทางเลือกการลงทุนใหม่ เพื่อให้แผนทางเลือกการลงทุน
ทัง้ หมดของ กบข. สามารถจัดกลุม่ ให้มคี วามแตกต่างชัดเจนสอดคล้องลักษณะตามจิตวิทยา
การลงทุน (Investment Psychological Profiles) ของสมาชิก กบข. ที่มีความสามารถ
ในการรับความเสี่ยงต่างกัน และเป็นการตอบสนองความต้องการของสมาชิกบางกลุ่ม
ที่ต้องการแผนการลงทุนที่มีลักษณะแตกต่างจากแผนทางเลือกปัจจุบันของ กบข.

แผนยุทธศาสตร์ปี 2564
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แผนงานที่ 1 : M1 คู่แฝดดิจิทัล (Digital Twins)

แผนยุทธศาสตร์
งานสมาชิก
มี 3 แผน
เป้าหมายเพื่อ
“ทวีค่าเงินออม
ผูกพัน กบข.” ดังนี้

เป็นแผนพัฒนา Simulation Application จ�ำลองเลือก
แผนการลงทุนและสัดส่วนเงินออมในระดับความเสี่ยงที่สมาชิกสนใจ
เป้าหมายคือเพือ่ ให้สมาชิกตระหนักในผลตอบแทนการลงทุนทีต่ า่ งกัน
ของแผนที่ต่างกัน และการทวีค่าเงินออมของการออมเพิ่ม แผนนี้
เป็นแผนที่พัฒนามาเพื่อแก้ปัญหา Pain Points ในการไม่เลือก
แผนลงทุนและออมเพิ่มของสมาชิก และ Pain Points ในการสื่อสาร
ของ กบข.

แผนงานที่ 2 : M2 แก้กฎหมาย กบข. (GPF Law)
เป็นแผนเสนอแก้กฎหมาย 6 ประเด็นทีค่ ณะรัฐมนตรีเคยอนุมตั ิ
และคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่มคี วามเห็นแย้งเมือ่ ปี 2561 เป้าหมายคือ
เพือ่ โอกาสทวีคา่ เงินออมและการบริหารเงินของสมาชิก กบข. ทีม่ ที างเลือก
และโอกาสมากขึ้น

แผนงานที่ 3 : M3 GPF Research House:
สร้างความสัมพันธ์และความภักดีดว้ ยข้อมูล
(Data Integrated CRM & Loyalty)
เป็นแผนพัฒนาระบบวิจัยออนไลน์ กบข. ขึ้นมาเพื่อเป็นกลไก
สอบถามความคิดเห็นของสมาชิกในแง่มุมต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ กั บ พั น ธมิ ต รสวั ส ดิ ก าร ศึ ก ษาทั ศ นคติ แ ละ
ความคิดเห็นสมาชิก กบข. ในประเด็นเฉพาะกิจและประเด็นต่อเนื่อง
เพือ่ ศึกษาพัฒนาการทางความคิดของสมาชิก และเพือ่ สร้างภาพลักษณ์
กบข. ในฐานะเป็นองค์กรทีม่ อี งค์ความรูใ้ นทุกมิตทิ เี่ กีย่ วกับข้าราชการ
ที่เป็นสมาชิก กบข.
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แผนยุทธศาสตร์ปี 2564

แผนงานที่ 1 : ORG1 รีเอนจิเนียร์กระบวนการท�ำงาน
(Business Process Re-engineering)

แผนยุทธศาสตร์
งานองค์กร
มี 3 แผน
เพื่อเป้าหมายสร้าง
“ผูกพันองค์กร
ทุ่มเทเพื่อสมาชิก” ดังนี้

เป็นแผนงานรีเอนจิเนียร์กระบวนการท�ำงานเพือ่ ให้มลี กั ษณะ Agile ลดขัน้ ตอน
ความซั บ ซ้ อ นและความซ�้ ำ ซ้ อ นที่ ไ ม่ จ� ำ เป็ น และไม่ เ สริ ม คุ ณ ค่ า ในการท� ำ งาน
เป้าหมายระยะยาว คือ การทลายวัฒนธรรม Silo การน�ำกระบวนการและภาระงาน
เข้าสู่ Power BI Architecture เพื่อสร้างวัฒนธรรม Data Driven & Data Sharing
และการสร้าง GPF Staff App เป้าหมายส�ำหรับปี 2564 - 2566 คือ งานสัมมนาและ
งานประชุมใหญ่ผแู้ ทนสมาชิก งานกิจกรรมและงานฝึกอบรมสมาชิก และ 21 ระบบงานกลาง
บนระบบ Lotus Notes ที่พนักงานต้องใช้ร่วมกัน
แผนงานที่ 2 : ORG2 ความก้าวหน้าทางอาชีพและผู้สืบทอดต�ำแหน่ง
(Career Path & Succession)
แผนความก้ า วหน้ า ทางอาชี พ และผู ้ สื บ ทอดต� ำ แหน่ ง เป็ น แผนงานสร้ า ง
Career Path ส�ำหรับพนักงานทุกต�ำแหน่งในองค์กร และ จัดท�ำ Succession ส�ำหรับ
Critical Position ทุกต�ำแหน่ง โดยสาระส�ำคัญในการจัดท�ำคือ 1) สื่อสารและพัฒนา
บทบาทผู้เกี่ยวข้องและ 2) สร้างวัฒนธรรม Trust และวัฒนธรรมการท�ำงานอื่น ๆ
ที่ส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

แผนงานที่ 3 : ORG3 บทบาทและภาพลักษณ์ กบข. ในเวทีโลก
แผนงานสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ กบข. ในเวทีโลก (Global Platform)
นอกจากจะเป็นการยกระดับกระบวนการลงทุนของ กบข. ให้สอดคล้องกับมาตรฐานโลก
ตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ Sustainable Pension Fund Model แล้ ว ยั ง เป็ น
การสร้างภาพลักษณ์ กบข. ในเวทีระดับโลกร่วมกับ Standard Setters อีกทั้ง
ยังครอบคลุมภารกิจสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยด้วยการยกระดับความรู้และทักษะ
การบริหารเงินลงทุนให้กับข้าราชการสมาชิก

แผนยุทธศาสตร์ปี 2564

40% 35% 25%
Adequacy Sustainability Integrity

Sustainable
Pension Fund Model

รายงานประจำ�ปี 2563 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

ยุทธศาสตร์ชาติ
“สร้างความเสมอภาคและ
พลังทางสังคม ด้วยการส่งเสริม
การออมและการลงทุนระยะยาว
ก่อนเกษียณ”

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

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

ผูกพันองค์กร
ทุม่ เท
เพือ่ สมาชิก

ผลตอบแทน
ยัง่ ยืน
ระยะยาว
ทวีคา่ เงินออม
ผูกพัน กบข.
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รายงานของ
ผู ้ ส อบบั ญ ชี
และงบการเงิน

2563

ปี

ตอบโจทย์ธรรมาภิบาล
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