สรุปผลการประชุมใหญ่ ผ้ ูแทนสมาชิก กบข. ประจาปี 2563
วันจันทร์ ท่ ี 25 พฤษภาคม 2563
ณ ห้ องประชุม CAT Auditorium อาคารสโมสร ชัน้ 2 กรุงเทพมหานคร
....................................
ด้ ว ยสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโคโรนาไวรั ส ประกอบกับ พ.ร.ก.บริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉินลงนามโดยนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ห้ ามจัดกิจกรรมซึ่งมีผ้ เู ข้ าร่วมเป็ น
จานวนมาก ดังนัน้ เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ พ.ศ.
2539 กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ (กบข.) จึงจัดประชุมใหญ่ผ้ แู ทนสมาชิกประจาปี 2563 ขึ ้นในวันจันทร์
ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส์ ณ ห้ องประชุ ม CAT Auditorium อาคารสโมสร ชั น้ 2
กรุ งเทพมหานคร โดยมีผ้ ูแทนสมาชิกเข้ าร่ วมประชุม จานวน 393 คน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 74.57 ของผู้แทน
สมาชิกที่มีสิทธิเข้ าร่วมการประชุม จานวน 527 คน
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนบ าเหน็ จ
บานาญข้ าราชการ ได้ กล่าวเปิ ดการประชุมและแจ้ งวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมว่าเพื่อให้ คณะกรรมการ
และผู้บริ หารได้ รายงานผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน และการรับจ่ายเงินของกองทุนในปี 2562 และเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูแทนสมาชิกแสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงาน เพื่อคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร จะได้ นามาพิจารณาปรับปรุงการดาเนินงานให้ ดียิ่ง ๆ ขึ ้น เพื่อประโยชน์สงู สุดที่จะเกิดแก่สมาชิกต่อไป
ก่อนเข้ าสู่วาระการประชุม เลขาธิการ กบข. แจ้ งวาระการประชุมเพื่อที่ประชุมทราบ และกล่าว
แนะนาคณะกรรมการทังคณะ
้
จากนันประธานกรรมการด
้
าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม สาระสาคัญ
โดยสรุปมีดงั นี ้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการแจ้ งที่ประชุมเพื่อทราบว่า คณะรัฐมนตรี ได้ รับทราบสรุ ปผลการประชุม ใหญ่
ผู้แ ทนสมาชิ ก ปี 2562 พร้ อมข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากการประชุม ใหญ่ ผ้ ูแ ทนสมาชิ ก ปี 2562 และ
รับทราบรายงานการสอบบัญชีของ กบข. ปี 2562 แล้ ว โดยมีการประกาศรายงานการสอบบัญชีของ กบข. ใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
วาระที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานปี 2562
สรุปผลการดาเนินงานปี 2562 มีสาระสาคัญ ดังนี ้

1.

ผลการดาเนินงานโดยรวม
ปี 2562 ที่ผ่านมา กบข. ได้ ดาเนินงานภายใต้ แนวคิด สมาชิกคือศูนย์กลางของภารกิจทุกด้ าน
ซึ่งเนื ้องานระยะต่อเนื่องมาจาการดาเนินงานของปี 2561 ในการวางรากฐานสู่การเป็ นกองทุนเพื่อความมัน่ คง
และยัง่ ยืน แบ่งภารกิจหลักด้ านสมาชิก และด้ านการลงทุน โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี ้
1.1 ด้ านสมาชิก : ปี 2562 ประกอบด้ วย 3 ภารกิจหลัก ได้ แก่
1.1.1 การยกระดับบริ การให้ เป็ นดิจิทัลโดยได้ พัฒนาแอปพลิเคชัน กบข. ยุคใหม่เสร็ จ
สมบูรณ์ สามารถให้ บริการตังแต่
้ เริ่มเป็ นสมาชิกจนถึงสิ ้นสุดสมาชิกภาพแบบ End-to-End Service on Mobile
ในชื่อว่า My GPF Application เริ่ มให้ บริ การครัง้ แรกในปี 2561 พัฒนาเสร็ จสมบูรณ์ สามารถเปิ ดให้ บริ การ
อย่างเป็ นทางการในปี 2562 ปั จจุบนั มีจานวนผู้ลงทะเบียนเข้ าใช้ งานแล้ วกว่า 440,000 ราย มีเมนูสาคัญ ที่
พัฒ นาเสร็ จ ในปี 2562 เรื่ องการให้ บริ การคานวณประมาณการความเพียงพอของเงินเกษี ยณ ที่ เมนูแผน
เกษี ยณของฉัน ได้ เพิ่มระบบโต้ ตอบอัตโนมัติหรื อ Chatbot การรับเงินเมื่อสิ ้นสุดสมาชิกภาพ และการสัมมนา
ฝึ กอบรม รวมถึ ง การเพิ่ ม สิ ทธิ์ ใ ห้ ครอบครั วสมาชิ กสามารถใช้ สิ ทธิ พิ เ ศษจากแอป กบข. ได้ ด้วย My GPF
Application ได้ รับความนิยมจากสมาชิก Hit Rate เข้ าใช้ เพิ่มจาก 2.6 ล้ านครัง้ ในปี 2561 เพิ่มเป็ น 14 ล้ านครัง้
ในปี 2562
นอกจากนี ้ กบข. ยังได้ พัฒนาระบบฐานข้ อมูลสมาชิกเพื่อการวิเคราะห์ หรื อ Big
DATA & Data Analytics จัดเก็บข้ อมูลการใช้ บริ การ My GPF Application ของสมาชิกแล้ ว นามาวิเคราะห์
ความคาดหวัง เพื่อ น าเสนอบริ การและข่ า วสารได้ ตรงตามความสนใจของสมาชิ ก รวมทัง้ ได้ ต่อยอดการ
วิเคราะห์ข้อมูลความเพียงพอทางการเงินของสมาชิกแต่ละท่านด้ วยการเก็บข้ อมูลการใช้ เมนูแผนเกษี ยณของ
ฉัน หรื อ Personalized Pension Dashboard ที่ กบข. พัฒนาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ สมาชิก
ได้ ใช้ ทดลองคานวณว่าจะมีเงินเพียงพอต่อการใช้ ชีวิตหลังเกษียณมากน้ อยเพียงใด
1.1.2 การสื่อสารและส่งเสริ มความรู้ ทางการเงิน กบข. ได้ ยกระดับการสื่อสารสมาชิก
เน้ นใช้ การสื่อสารยุคดิจิทัลอย่างโซเชียลมีเดีย ซึ่งประกอบด้ วย facebook, LINE และ My GPF Application
โดยเรี ยกรวมว่า GPF Community หรื อสังคมการออมสมาชิก กบข. เป็ นเครื่ องมือสร้ างความผูกพันใกล้ ชิดกับ
กบข. อย่างต่อเนื่อง โดยปั จจุบนั มี สมาชิกเข้ าร่ วมใน GPF Community ผ่านทัง้ 3 ช่องทางของ กบข. เพิ่มขึน้
จานวนมากอย่างมีนัยสาคัญ จากจานวน 161,000 บัญชีในปี 2561 เพิ่มเป็ นกว่า 850,000 บัญชีในปี 2562
สาหรับภารกิจสาคัญอีกด้ านคือจัดตังศู
้ นย์ข้อมูลการเงิน กบข. ที่ได้ เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการในไตรมาส 2 ของปี
ที่ผ่ านมา พร้ อมให้ บริ การสมาชิกเมื่อท่ านจ าเป็ นต้ องตัดสินใจทางการเงิน และต้ องการได้ คาปรึ กษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ซึง่ ได้ รับผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการที่ระดับ 9.85 จากคะแนนเต็ม 10
1.1.3. การจัด หาสวัส ดิ ก าร ในปี ที่ ผ่ า นมา กบข. ได้ จัด หาและปรั บ ปรุ ง การน าเสนอ
สวัสดิการที่มีความหลากหลาย และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสมาชิกมากขึ ้น จากกลุ่มสวัสดิการทังที
้ ่เป็ นกลุ่ม
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อาหารและเครื่ องดื่ม กลุ่มเดินทางท่องเที่ยว กลุ่มไลฟ์สไตล์ การดูแลสุขภาพ และกลุ่มสวัสดิการทางการเงิน
รวมทัง้ สิน้ 23 รายการ มี จ านวนผู้ใ ช้ สิ ทธิ์ ม ากถึ ง 480,000 สิ ทธิ์ คิ ดเป็ นปริ ม าณการใช้ สิ ทธิ์ เ พิ่ ม ขึน้ มากถึง
ร้ อยละ 545
1.2 ด้ า นการลงทุ น : การบริ ห ารจัด การเงิ น ลงทุ น ของกองทุ น เป็ นไปอย่ า งรอบคอบ
เพื่อสร้ างผลตอบแทนที่เหมาะสม ภายใต้ นโยบายการลงทุนที่เน้ นความสมดุลระหว่าง "ความปลอดภัยของเงิน
ต้ น” กับ "ผลตอบแทนจากการลงทุน" ภายใต้ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นอกจากนี ้ กบข. ได้ ให้ ความสาคัญกับการ
ลงทุนโดยค านึง ถึง ปั จ จัย สิ่ ง แวดล้ อ ม สัง คมและธรรมาภิ บ าล (Environmental, Social and Governance:
ESG) เพราะ กบข. เชื่อมัน่ ว่า หลักการลงทุนดังกล่าวจะสามารถสร้ างผลตอบแทนที่มนั่ คงให้ แก่สมาชิก และใน
ขณะเดียวกันยังช่ วยเสริ มสร้ างพัฒ นาตลาดทุนไทยให้ เจริ ญก้ าวหน้ าอย่างยั่ง ยืนอีกด้ วย ในปี 2562 กบข.
ปรั บปรุ ง กระบวนการลงทุน ให้ ส อดคล้ องมาตรฐานของการตระหนัก ถึง ความส าคัญ ของการลงทุน อย่ า ง
รับผิดชอบ โดยคานึงถึงปั จจัย ESG ซึง่ กบข. มีบทบาทสาคัญในฐานะผู้นานักลงทุนสถาบัน ทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ ในการริเริ่มดาเนินการและขับเคลื่อนให้ เกิดผลในทางปฏิบตั ิเป็ นครัง้ แรกซึง่ กบข. มีบทบาทสาคัญ
ในฐานะผู้นานักลงทุนสถาบัน ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ในการริ เริ่ มดาเนินการและขับเคลื่อนให้ เกิดผล
ในทางปฏิบตั ิเป็ นครัง้ แรก
ปี 2562 กบข. จัดสรรการลงทุนระยะยาวโดยแบ่งประเภทสินทรัพย์ออกเป็ น 4 กลุ่ม
ได้ แก่ กลุ่มรับมือการถดถอย กลุ่มกระจายความเสี่ยง กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ และกลุ่มที่เป็ นสินทรัพย์รองรับการ
ขยายตัว กบข. เพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มกระจายความเสี่ยงอย่างมีนยั ยะสาคัญเพื่อรองรับความผันผวน
ของตลาดเงินจากความไม่แน่นอนของสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐกับจีน และเพิ่มโอกาสสร้ างผลตอบแทน
ด้ วย ลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ กลุ่มรับมือการถดถอยไปลงทุนยังตราสารหนีไ้ ทยและตราสารหนีโ้ ลก
รวมถึงเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี ้รัฐไทยเพื่อรองรับภาวะที่นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่วงไตรมาสแรก
ของปี 2563 สาหรับกลุม่ สินทรัพย์ที่รองรับการขยายตัวและกลุม่ รับมือเงินเฟ้ อ ในภาพรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลง
มากนักในปี 2562 อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปี 2562 กบข. ได้ ปรับลดสัดส่วนตราสารทุนไทยและตราสารทุนโลก
จากการขายสินทรัพย์เสี่ยง และการเข้ าทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงผ่านตราสารอนุพนั ธ์ในช่วงปลายไตรมาส
1 ของปี 2563 เพื่อลดความเสี่ยงของสัดส่วนโดยรวมหลังการเริ่มแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่สง่ ผลให้ นกั
ลงทุนเทขายสินทรัพย์ต่าง ๆ
ผลตอบแทนการลงทุนรวมกองทุนส่วนสมาชิก ก่อนหักค่าใช้ จ่ายได้ สูงถึงร้ อยละ 5.73
ผลตอบแทนเฉลี่ยตัง้ แต่ตงั ้ กองทุน หลังหักค่าใช้ จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 6.27 มีผลประโยชน์สุทธิ 36,599 ล้ านบาท
และมีสินทรัพย์สทุ ธิ 952,128 ล้ านบาท มูลค่าต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 25.20 บาทต่อหน่วย สัดส่วนการลงทุน ณ
31 ธันวาคม 2562 เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติ กบข. และประกาศ
กระทรวงการคลัง
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ด้ วยความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของภารกิจตามแนวคิดสมาชิ กคือศูนย์กลาง ทัง้ ด้ าน
สมาชิกและด้ านการลงทุนทาให้ ในปี 2562 กบข. ได้ รับรางวัลทัง้ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รวมถึง
ได้ รับรางวัลรัฐบาลดิจิทลั ซึ่งสะท้ อนความสาเร็จของการเปลี่ยนบริ การทังหมดเป็
้
นบริ การดิจิทัลยุคใหม่ ได้ รับ
รางวัล ระดับอาเซี ยนด้ านการสื่ อสารสมาชิ ก รางวัลด้ านการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีจาก
ประเทศอังกฤษ นอกจากนัน้ กบข. ได้ รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสของการดาเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ หรื อ ITA ในการเข้ าร่วมประเมินครัง้ แรกในระดับ A ที่คะแนน 94.38 เป็ นระดับคะแนนสูงสุด
ในกลุ่มกองทุนภาครัฐ ทัง้ หมด รวมถึง ได้ รับการประเมิ นความพึงพอใจของสมาชิกที่มี ต่อการเปลี่ ยนแปลง
ยกระดับบริ การ กบข. มีค่าคะแนนความพึงพอใจสูงถึงร้ อยละ 87.7 รวมถึงยังได้ รับรางวัลเกียรติยศจากทัง้
ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติอีกหลายรางวัลด้ วยกัน
2.

รายงานผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประธานอนุกรรมการจัดการ
ลงทุน รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน เป็ นคณะอนุกรรมการที่จัดตัง้ ขึน้ ตาม
มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ พ.ศ. 2539 มีหน้ าที่ให้ คาปรึ กษา แนะนา
ด้ านการลงทุนต่อคณะกรรมการ รวมถึงกากับดูแล ติดตามการลงทุนของกองทุน และดาเนินการในเรื่ องอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการได้ มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนอนุมัติการ
ลงทุนในบางเรื่ องภายใต้ กรอบหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ การบริ หารงาน
ด้ านการลงทุนของกองทุนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
ในด้ านการลงทุนและผลตอบแทนแม้ สภาวะด้ านการลงทุนในปี 2562 จะมี ความผันผวน
น้ อยกว่าปี 2561 แต่ก็เป็ นช่วงปลายของวัฏจักรการขยายตัว หลายประเทศได้ รับผลกระทบเชิงลบจากความ
ขัดแย้ งทางการค้ าระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจีน รวมไปถึงความเสี่ยงด้ านภูมิรัฐศาสตร์ อื่นๆ ทาให้ เศรษฐกิจโลก
ชะลอตัวลงมาก อย่างไรก็ดี เงินลงทุนของสมาชิก ณ สิ ้นปี 2562 สามารถสร้ างผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้ จ่าย
ในอัตราถึงร้ อยละ 5.73 ซึง่ หากประเมินผลตอบแทนสะสมย้ อนหลัง 5 ปี สมาชิกจะได้ ผลตอบแทนสะสมเฉลี่ย
ต่อปี ร้อยละ 4.32 และได้ ผลตอบแทนสะสมตังแต่
้ ตงกองทุ
ั้
นหลังหักค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 6.27 ซึง่ สูงกว่า
อัตราเงินเฟ้ อและอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากของธนาคาร
นอกจากการติดตามดูแลการดาเนินการด้ านการลงทุนของกองทุน คณะอนุกรรมการจัดการ
ลงทุนได้ ทาหน้ าที่กลัน่ กรองเพื่อเสนอคณะกรรมการ กบข. ให้ พิจารณาอนุมัติแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว
หรื อ Long-term Strategic Asset Allocation ของกองทุน ที่จัดทาโดยใช้ หลัก “สมาชิกคือศูนย์กลาง” คือนา
ผลการวิจัยความสามารถและการยินยอมรับความเสี่ยงด้ านลงทุนของสมาชิกมาประกอบการทบทวน แผน
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จัดสรรการลงทุน ดังกล่าว กลั่นกรองหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่รับบริ หารเงินกองทุน กบข.
เพื่อให้ ความสาคัญกับการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบในด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม ธรรมาภิบาล หรื อ ESG
ชัดเจนขึ ้น รวมทังกลั
้ น่ กรองข้ อเสนอในการแก้ ไขกฎกระทรวงเพื่อขยายเพดานการลงทุนต่างประเทศ ซึง่ จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายความเสี่ยงให้ กองทุนมีโอกาสแสวงหาผลตอบแทนในภาวะที่ประเทศต่าง ๆ
อยู่ในช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจแตกต่างกัน หรื อมีโอกาสลงทุนในตลาดที่มีความกว้ างและลึก ต่างจากตลาดใน
ประเทศ
คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนได้ พิจารณาอนุมตั ิการดาเนินงานด้ านลงทุนที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ได้ แก่ การอนุมัติแผนจัดสรรการลงทุนที่เป็ นเป้าหมายสัดส่วนการลงทุนประจาปี การ
ดาเนินงานเกี่ยวกับแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารอัตราแลกเปลี่ยนเงินลงทุนในต่างประเทศ การอนุมตั ิผล
การคัดเลือกผู้จดั การสินทรัพย์ทางเลือกต่างประเทศ รวมทังอนุ
้ มตั ิการลงทุนเพิ่มในกองทุนสินทรัพ ย์ทางเลือก
ตามแผนจัดสรรการลงทุน ซึง่ สินทรัพย์ทางเลือกสามารถสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ กบั กองทุนอย่างต่อเนื่อง
3. รายงานผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
หม่ อมหลวงพัช รภากร เทวกุล เลขาธิ การคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อน ในฐานะ
ประธานอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์จดั ตังขึ
้ ้น
ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ พ.ศ. 2539 มีหน้ าที่สาคัญคือ การเป็ น
สื่อกลางระหว่าง กบข. กับสมาชิก ช่วยเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ กบข. แก่สมาชิก ช่วยเผยแพร่
ข้ อมูล ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ และการบริ หารจัดการกองทุนของ กบข. ให้ สมาชิกได้ รับทราบ รวมถึงนาเสนอ
การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สาหรับสมาชิก เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณา
สรุ ปผลงานสาคัญ ปี 2562 : คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ ได้ พิจารณาและเสนอแนะ
ข้ อคิดเห็นแก่สานักงานในหลาย ๆ เรื่อง เช่น การขยายผลและเพิ่มโอกาสความสาเร็จของการบริหารจัดการงาน
สมาชิกยุคใหม่ด้วยระบบดิจิทลั ในด้ านการบริ การสมาชิก การสื่อสารสมาชิก การจัดสวัส ดิการ รวมถึงระบบ
ทะเบียนและฐานข้ อมูลสมาชิก รวมทัง้ การให้ ความสาคัญในแนวทางการขยายผลการจัดส่งใบแจ้ งยอดเงิน
สมาชิกทางอีเมล (e-statement) โดยให้ สานักงานขอความร่ วมมือไปยังส่วนราชการต้ นสังกัดเพื่อรวบรวม
ข้ อมูลอีเมลแอดเดรสสมาชิกจานวนกว่า 526,000 ราย เพื่อเชิญชวนให้ สมาชิกรับใบแจ้ งยอดทางอีเมล ทังนี
้ ้
คณะอนุก รรมการสมาชิ ก สัม พัน ธ์ ไ ด้ ช่ ว ยอ านวยความสะดวกและประสานงานแจ้ ง หน่ ว ยงานในสัง กัด
ดาเนินการ นอกจากนัน้ คณะอนุกรรมการได้ รับทราบข้ อเสนอแนะของสมาชิกที่มีต่อการดาเนินงานของ กบข.
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานให้ ดียิ่งขึ ้น เช่น การจัดสวัสดิการที่ตอบโจทย์ความต้ องการของสมาชิก
ข้ อเสนอแนะด้ านลงทุน การให้ ข้อมูลการลงทุนแก่สมาชิก การพัฒนาบริ การต่าง ๆ ของ Mobile Application
เป็ นต้ น
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4. รายงานผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
นายภูมิศกั ดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ รายงาน
ผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบให้ ที่ประชุม ทราบว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็ น
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตัง้ โดยมีบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทาง
การเงินให้ มีความถูกต้ องและน่าเชื่อถือ สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
กระบวนการบริ หารความเสี่ยง และการกากับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้
กบข. มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยสรุป คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
ผลการตรวจสอบการปฏิบัติง านของสานักงานเป็ นที่น่าพอใจ มี ระบบการบริ หารจัดการ การกากับดูแล
ควบคุมที่เป็ นมาตรฐานและมีความรัดกุม โดยสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชี
ได้ แสดงความเห็นต่องบการเงินประจาปี 2562 ว่าถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
สรุปผลงานสาคัญ ปี 2562 ดังนี ้
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และอนุมตั ิงบการเงิน
รายไตรมาสของ กบข. และงบการเงินรวมของ กบข.และบริ ษัทย่อย โดยมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชี
ว่างบการเงินมีความถูกต้ อง น่าเชื่อถือ และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
2. การพิจารณาความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีประจาปี 2563
และนาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ กบข. เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. สอบทานความมีประสิทธิผลและความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทัง้ กากับดูแลให้ มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลการ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
4. สอบทานประสิทธิผลของระบบกากับการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับและ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของ กบข.
5. จัดให้ มีช่องทางการรายงานและตรวจสอบข้ อเท็จจริ งตามที่มีผ้ ูส่งเรื่ องร้ องเรี ยนและแจ้ ง
เบาะแส ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของ กบข.
6. ทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ ายตรวจสอบภายใน นาเสนอ
รายงานผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการเป็ นรายไตรมาส และรายงานทันที
ที่มีประเด็นสาคัญเร่งด่วน
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วาระที่ 3 รายงานฐานะการเงิน การรับจ่ ายเงินของกองทุนปี 2562
นางสาวน้ อย มงคลศิริ ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน กลุ่มงานบริ หาร รายงานฐานะ
การเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุนปี 2562 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
และคณะกรรมการได้ พิจารณาอนุมตั ิแล้ ว สาระสาคัญมีดงั นี ้
1. รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ปี 2562
ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น (สตง.) ซึ่ ง เป็ นผู้ ตรวจสอบบั ญ ชี ข อง กบข.ได้
ตรวจสอบงบการเงินของ กบข. และบริ ษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะ กบข. ซึ่งประกอบด้ วยงบ
แสดงฐานะการเงิ น รวม และงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกองทุน ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 งบรายได้
ค่าใช้ จ่ายรวม และงบรายได้ ค่าใช้ จ่ายเฉพาะกองทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุ ธิรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุ ธิเฉพาะกองทุน และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะกองทุน สาหรับ
ปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกองทุน
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญแล้ ว มีความเห็นว่า มีความถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. รายงานสรุปฐานะการเงินและการรับจ่ ายเงินของกองทุน
การจัดทางบการเงินของ กบข. ตามมาตรฐานการบัญชี กาหนดให้ กิจการที่เป็ นบริ ษัท
ใหญ่ (กบข.) ต้ องนางบการเงินของกิจการที่อยู่ภายใต้ การควบคุมมารวมไว้ ในงบการเงินรวม ซึ่งปั จจุบนั กบข.
มีอานาจควบคุม 2 กิจการ หรื อเรี ยกว่าเป็ นบริ ษัทย่อยของ กบข. มีมลู ค่ารวม รวม 50 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
0.01 ของสินทรัพย์สทุ ธิของ กบข.
ณ 31 ธันวาคม 2562 กบข.มีสินทรัพย์สทุ ธิ จานวน 952,128 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ
944,329 ล้ านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4,858 ล้ านบาท
ลูกหนี ้จากเงินลงทุน (จากการขายหลักทรัพย์ช่วงสิ ้นปี )
4,315 ล้ านบาท
ส่วนด้ านหนี ้สิน คือเจ้ าหนี ้จากการลงทุน (ซื ้อหลักทรัพย์ช่วงสิ ้นปี )
1,090 ล้ านบาท
สินทรัพย์สทุ ธิสิ ้นปี 2562 เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี ที่ผ่านมา จานวน 71,126 ล้ านบาท หรือเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.07
มีที่มาจากเงินรับเข้ าบัญชีสมาชิก 32,955 ล้ านบาท (เงินสะสม สมทบ ชดเชย) เงินรับจากกระทรวงการคลัง ที่
เรี ยกว่า เงินสารอง 36,525 ล้ านบาท และผลประโยชน์สุทธิสาหรับปี 2562 จานวน 36,599 ล้ านบาท หัก
ด้ วยเงินจ่ายคืนสมาชิกพ้ นสมาชิกภาพ จานวน 34,403 ล้ านบาท และเงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้ รับที่ต้องจ่ายคืน
กระทรวงการคลัง 550 ล้ านบาท
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3. ผลการดาเนินงาน หรือรายได้ ค่าใช้ จ่ายระหว่ างปี 2562
ปี 2562 กบข.มีกาไร หรื อ มีผลประโยชน์ สุทธิจ านวน 36,599 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
รายได้ จากการลงทุน ทังในรู
้ ปเงินปั นผล ดอกเบี ้ยรับ 24,401 ล้ านบาท รายได้ จากอสังหาริ มทรัพย์ (จากการ
บริหารอาคารสานักงานให้ เช่า) 701 ล้ านบาท กาไรจากการขายเงินลงทุน 1,596 ล้ านบาท กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
จากการปรับมูลค่า (ซึ่งเป็ นรายการทางบัญชี) 14,547 ล้ านบาท และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 3,394
ล้ านบาท ในขณะที่มีรายการหัก คือ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน รวมภาษี เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 1,252 ล้ านบาท
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 แผนยุทธศาสตร์ ปี 2563
จากวิสยั ทัศน์ที่ต้องการยกระดับ กบข. ให้ มีความทันสมัยในการดาเนินงานและให้ บริ การแก่
สมาชิกด้ วยหลักการ “สมาชิกคือศูนย์กลาง : Member Centric” โดยเริ่ มต้ นดาเนินงานตามแผนตังแต่
้ ปี 2561
เพื่ อ น าพา กบข. สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด การท างานที่ ส อดรั บ กั บ ความคาดหวั ง ของสมาชิ ก และ
ความก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยี เพื่อปรับเปลี่ยนรู ปแบบการให้ บริ การสมาชิกทัง้ ในเรื่ องช่ องทางการให้ บริ การ
การสื่อสารและให้ ความรู้ การจัดสวัสดิการในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม ปี 2562 ขยายผลการดาเนินงานตาม
แนวคิดสมาชิกคือศูนย์กลาง : Member Centric มุ่งพัฒนาการให้ บริการผ่านระบบดิจิทลั อย่างต่อเนื่อง ขยาย
การมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก (Engagement) ให้ เ ข้ า ถึ ง กบข. ในช่ อ งทางสื่ อ สาร การให้ บริ ก าร และการใช้
สวัสดิการต่าง ๆ โดยยกระดับการบริ การให้ สมาชิ กให้ ใช้ ง่ายและเป็ นดิจิทัลเต็ม รู ปแบบผ่ านช่ องทาง GPF
Community (อันได้ แก่ Facebook, Line@ และ My GPF Mobile Application) เพื่อ ทาให้ สมาชิ กเกิ ด ความ
พึงพอใจ และเห็นคุณค่าของ GPF Community ในระยะ สาหรับในปี 2563 นี ้ กบข. มุ่งเป้าหมายยกระดับการ
ด าเนิ น งานในระยะ 3 ปี ข้ า งหน้ า ในการเป็ นสถาบัน บริ ห ารเงิ น ออมเพื่ อ การเกษี ย ณอย่ า งยั่ง ยื น หรื อ
Sustainable Pension ซึ่งเป็ นการพัฒนาต่อยอดผลสาเร็จของการดาเนินงานใน 2 ปี ที่ผ่านมา ภายใต้ แนวคิด
สมาชิกคือศูนย์กลาง ทาให้ กบข. ได้ ปรับเปลี่ ยนองค์กรครัง้ สาคัญ มีการวางโครงสร้ างพืน้ ฐานที่เข้ มแข็งเพื่อ
ยกระดับการบริ ห ารจัด การในทุก ด้ าน ให้ พ ร้ อมรั บความท้ าทายทัง้ ในมิ ติ ของการบริ ห ารเงิ นลงทุน ภาวะ
เศรษฐกิจ และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือเพื่อให้ สมาชิกไว้ วางใจและเชื่อมัน่ ในการ
จัดการกองทุน กบข. มุ่ง หน้ า สู่การเป็ นกองทุน บานาญเพื่ อ ความยั่ง ยืน ตามขับ เคลื่อ นภารกิจ ในปี 2563
ประกอบด้ วย 3 ด้ าน ได้ แก่
1. ความยั่ง ยื น ของสมาชิ ก : สอดคล้ อ งตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการจัด ตัง้ กองทุ น คื อ มุ่ง
เป้าหมายให้ สมาชิกมีเงินออมยามเกษี ยณที่เพียงพอ จะรณรงค์ส่งเสริ มให้ สมาชิกตระหนักและลงมือวางแผน
เกษียณ โดยให้ บริ การทางการเงิน การวางแผนเกษี ยณเฉพาะบุคคล ผ่านการออมเพิ่มหรื อเลือกแผนการลงทุน
ที่เหมาะสมกับเป้าหมายเงินออมที่ต้องการและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรับได้ ทังนี
้ ้ กบข.
จะทุ่มเทการให้ บริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ และเพิ่มความเชื่อมัน่ ที่มีต่อ กบข. ให้ สงู ขึ ้นจากที่ผ่านมา
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2. ความยั่งยืนด้ านลงทุน : ตัง้ เป้าหมายเน้ นการลดความผันผวนของผลตอบแทน ให้ กบข.
สามารถปรับตัวได้ รวดเร็วทันต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ และสภาพตลาดเงิน ตลาดทุน โดยการปรับสัดส่วนการ
ลงทุนให้ เร็ วเพื่อให้ ได้ รับผลกระทบน้ อยที่สุดเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลง ทัง้ นี ้ เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยใน
ระยะ 3 ปี อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 3-4 ซึง่ เป็ นอันตราผลตอบแทนที่สงู มากเมื่อเทียบกับอัตราเงินฝากในปั จจุบนั
3. ความยั่งยืนในองค์กร : กบข. ตัง้ เป้าหมายการใช้ ข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างเต็ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยการจั ด ท าโครงสร้ างเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ร องรั บ สถานะการเป็ น Data Driven
Organization โดยความร่วมมือของสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้ อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ สานักงาน
ส่งเสริ มเศรษฐกิจดิจิ ทัล เพื่อประยุกต์ใช้ เทคนิกการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้ างแบบจาลอง ในการบริ หาร
จัดการกองทุน ทุก ด้ า น ซึ่ง ต่อยอดขยายผลจากการใช้ ข้ อมูล ในการบริ ห ารงานสมาชิ ก ให้ ครอบคลุม การ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานลงทุน และการบริหารสานักงานด้ วย รวมไปถึงภารกิจในการเสริมความเข้ มแข็งของธรร
มาภิบาลองค์กรในทุก ๆ ด้ าน อาทิ ด้ านการลงทุนที่เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิ ESG และการรักษาระดับการเป็ น
องค์กรคุณธรรมตามเกณฑ์ประเมิน ITA ให้ ดียิ่งขึ ้น
ด้ ว ยภารกิ จ ทัง้ หมดนี ้ เชื่ อ มั่น ว่ า จะช่ ว ยขับ เคลื่ อ น กบข. ให้ ไ ปในทิ ศ ทางที่ มุ่ง สู่ก ารเป็ น
Sustainable Pension ในการเป็ นสถาบัน บริ หารเงิ นออมเพื่ อการเกษี ยณที่มี ความยั่ง ยืนเพื่ อ ความมั่น คง
ทางการเงินของสมาชิก กบข.
วาระที่ 5 การรับฟั งความเห็นและข้ อเสนอแนะจากผู้แทนสมาชิก
ผู้แทนสมาชิกได้ มีข้อสอบถามต่าง ๆ สรุปได้ ดงั นี ้
1. ด้ านการลงทุน
1.1 ผู้แ ทนสมาชิ ก สอบถามเกี่ ย วกับ เรื่ อ งกลยุท ธ์ ก ารลงทุน กบข.มี ก ารจัด พอร์ ต ปี 2563
ท่ามกลางความผันผวนสูง ของสิ นทรั พ ย์ ต่ าง ๆ ในโลกอย่างไรให้ ป ลอดภัยผ่ านพ้ นจากวิ กฤตโลกระบาด
สงครามการค้ า ความขัดแย้ งของมหาอานาจ สานักงานแจ้ งที่ประชุมว่า แผนการลงทุนของ กบข. ถูกจัดทาขึ ้น
โดยอ้ างอิงปั จจัยเศรษฐกิจระยะยาว วงจรเศรษฐกิจ ระดับราคาของตลาดหุ้น ตลาดพันธบัตร และนโยบาย
การเงิน/การคลัง หรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และส่งผลต่อความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน แผน
ลงทุนระยะกลาง (Medium-term asset allocation) จะถูกพิจารณาช่ วงปลายปี เพื่อใช้ ในปี ถัดไป สาหรับปี
2563 นัน้ แผนลงทุนระยะกลางได้ สะท้ อนการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ โลกและของไทยแล้ ว โดยได้ ปรั บลด
สัดส่วนหุ้นทัง้ หมดลงจากปี ก่อน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 และการ
ปรับลดลงของราคาน ้ามันในเดือนเมษายน นัน้ มิได้ อยู่ในแผนลงทุนระยะกลางซึ่งถูกจัดทาเมื่อปลายปี 2562
แต่สานักงานได้ ใช้ กลยุทธ์ระยะสันซึ
้ ง่ มีในช่วง 1 ปี เป็ นตัวปรับลดสัดส่วนหุ้นทัง้ 3 ตลาด และปรับเพิ่มการลงทุน
ในสินทรัพย์มนั่ คงหรือพันธบัตรรัฐบาลมากขึ ้น
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1.2 ผู้แทนสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับทิศทางการออมในรู ปแบบใหม่ ๆ ที่จะให้ ผลตอบแทนที่
สูงขึน้ หรื อมีผลตอบแทนที่ดีในช่วงวิกฤต เช่น การลงทุนใน Start up หรื อการลงทุนใน Put Option แบบที่
บริษัท Universa Investments ได้ ผลตอบแทน 40 เท่าเมื่อเกิดวิกฤติโควิด -19 สานักงานชี ้แจงว่า กบข. บริหาร
เงินออมของสมาชิก โดยมุ่งเน้ นความสมดุลระหว่างการสร้ างผลตอบแทนระยะยาว ควบคู่ไปกับการบริ หาร
ความเสี่ยง ภายใต้ กรอบของพระราชบัญญัติ กบข. และความเห็นชอบของคณะกรรมการ กบข. โดยกระจาย
การลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ได้ แก่ ตราสารหนี ้ ตราสารทุน อสังหาริ มทรัพย์ โครงสร้ างพื ้นฐาน และการ
ลงทุนในนิติบุคคลเอกชนซึ่งครอบคลุมธุรกิจประเภท Startup รวมทังใช้
้ อนุพนั ธ์เพื่อบริ หารความเสี่ยงจากการ
ลงทุนเป็ นหลัก ไม่ได้ เน้ นเพื่อการสร้ างผลตอบแทนในรูปแบบการเก็งกาไร
1.3 ผู้แทนสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับการมอบหมายเงินให้ กับ บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
(บลจ.) เป็ นผู้จดั การหลักทรัพย์ในประเทศ 3 แห่ง คือ บลจ. กรุงศรี อยุธยา บลจ. กสิกรไทย และบลจ. วรรณ ซึง่
ในปี 2562 บลจ. กรุ งศรี อยุธยา บริ หารเงินได้ มูลค่าลดลงจากจานวนเงินที่ กบข. มอบหมายให้ สานักงานมี
วิธีการดาเนินการอย่างไร และผลตอบแทนการลงทุนที่ได้ รับจากการมอบหมายเงินให้ ผ้ จู ดั การกองทุนภายนอก
บริ หารกับ กบข. บริ หารเอง แบบไหนให้ ผลตอบแทนมากกว่ากัน สานักงานได้ แจ้ งที่ประชุมว่า กบข. ได้ จ้าง
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.) ในประเทศ 3 แห่ง ทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุนตราสารทุนไทยตัง้ แต่
วัน ที่ 1 กุม ภาพัน ธ์ 2562 โดยที่ ผ่ า นมา กบข. ได้ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของ บลจ. ทัง้ สามแห่ ง อย่าง
สม่าเสมอ ในส่วนของ บลจ.กรุงศรี อยุธยาที่ผลตอบแทนไม่ดี นัน้ กบข. ได้ ปรับลดเงินลงทุนที่มอบหมายลงและ
ติดตามอย่างใกล้ ชิด ซึง่ ในปั จจุบนั บลจ.กรุงศรี อยุธยา ยังคงบริหารเงินให้ กบั กบข. และมีผลการดาเนินงานใน
ปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี สาหรับการจ้ างผู้จัดการกองทุนภายนอกบริ หารเป็ นการกระจายการลงทุนเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการหาผลตอบแทน ซึ่งผลงานในบางช่วงเวลาอาจจะสูงกว่าหรื อต่ากว่าในส่วนที่ กบข. บริ หารเอง
ขึ ้นกับกลยุทธ์การจัดการลงทุนและราคาหลักทรัพย์ในพอร์ ต ทังนี
้ ้ กบข. ได้ มีการติดตามผลการดาเนินงานของ
ผู้จดั การกองทุนอย่างสม่าเสมอ
1.4 ผู้แ ทนสมาชิ ก สอบถามเกี่ ย วกับ อัต ราส่ว นค่ า ใช้ จ่ า ยต่ อ มูล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ สุท ธิ เ ฉลี่ ย ที่
ประมาณร้ อยละ 0.14 แต่เมื่อพิจารณาค่าตอบแทนของแต่ละแผนแล้ ว เหตุใดค่าใช้ จ่ายต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
ของแผนตราสารทุนไทย จึงมีค่าใช้ จ่ายสูงกว่า สานักงานชี ้แจงว่าค่าใช้ จ่ายกองทุนและค่าใช้ จ่ายของแผนการ
ลงทุนแต่ละแผนมีวิธีคานวณแตกต่างกัน ค่าใช้ จ่ายกองทุนคานวณโดยใช้ ค่าใช้ จ่ายของ กบข. หารด้ วยยอด
สินทรัพย์สทุ ธิเฉลี่ยที่กองทุนบริหารทังหมด
้
ขณะที่ค่าใช้ จ่ายของแผนการลงทุนคานวณโดยใช้ ค่าใช้ จ่ายในการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ แผนการลงทุนนัน้ หารด้ วยยอดสินทรัพย์สทุ ธิเฉลี่ยของแผนการลงทุน ดังนัน้
ค่าใช้ จ่ายกองทุนและแผนการลงทุนแต่ละแผนเมื่อคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์จึงไม่เท่ากัน
2. ด้ านสมาชิก
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2.1 สมาชิกสอบถามเกี่ยวกับการดาเนินการเมื่อเกษี ยณอายุราชการจะต้ องดาเนินการอย่างไร
เพื่อจะขอรับเงินในส่วนที่พึงได้ สมาชิกเกษี ยณอายุราชการในปี นี ้สามารถออมต่อได้ หรื อไม่ และจะขอยกเลิก
การออมต่อหลังเกษี ยณอายุจะต้ องดาเนินการอย่างไร สานักงานชีแ้ จงว่าสมาชิกที่จะเกษี ยณอายุราชการ
สามารถแจ้ งความประสงค์จะขอรับเงินหรื อ ให้ กบข. บริ หารเงินต่อ (บริ การออมต่อ) ผ่านหน่วยงานต้ นสังกัด
หรือผ่านระบบ e-filing ของกรมบัญชีกลาง ส่วนในกรณีที่ได้ ยื่นขอรับเงินไปแล้ ว แต่ต่อมาต้ องการเปลี่ยนความ
ประสงค์เป็ นการให้ กบข. บริ หารเงินต่อ ขอให้ ติดต่อหน่วยงานต้ นสังกัดเพื่อทาบันทึกแจ้ งยกเลิกการขอรับเงิน
คืนและแจ้ งความประสงค์ให้ กบข. บริหารเงินต่อ ภายในวันที่ 15 กันยายน
2.2 สมาชิกสอบถามเกี่ยวกับเงินที่ กบข. นาไปลงทุนประกอบด้ วยเงิ นส่วนใดบ้ าง และเงิน
ส่วนใดที่สมาชิกสามารถนาไปลดหย่อนภาษี ได้ ในแต่ละปี สานักงานชี ้แจงว่า เงินที่ กบข. สามารถนาไปลงทุน
ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือส่วนของสมาชิกได้ แก่ เงินสะสม และเงินสะสมส่วนเพิ่ม และเงินที่ภาครั ฐที่ออมให้ กบั
สมาชิก ได้ แก่ เงินสมทบ เงินชดเชย และเงินประเดิม (ถ้ ามี) นอกจากนัน้ จะมีเงินที่ กบข. นาไปลงทุนได้ อีก
ส่วนนึงคือเงินที่รัฐบาลจัดสรร และส่งเข้ าบัญชีเงินสารองที่ กบข. ทังนี
้ ้ สมาชิกสามารถนาเงินสะสมส่วนของ
สมาชิก และเงินสะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ ามี) ไปแสดงในแบบ ภ.ง.ด. เพื่อขอใช้ สิทธิลดหย่อนภาษี ตามจานวนที่
กฎหมายกาหนด
2.3 สมาชิกสอบถามวิธีการเลือกแผนการลงทุนควรเลือกอย่างไรให้ เกิดความเสี่ยงน้ อยที่สดุ
สานักงานชีแ้ จงว่า สมาชิกควรทาแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ ได้ รับคาแนะนาเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับแผนการ
ลงทุ น ที่ เ หมาะสม รวมทัง้ ควรศึ ก ษาข้ อ มูล เกี่ ย วกับ แผนการลงทุ น ก่ อ นตัด สิ น ใจ ทัง้ นี ้ กบข. ได้ ท าการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ความรู้สมาชิก ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ โครงการสมาชิกสัมพันธ์สญ
ั จร การจัดกิจกรรม
ฝึ กอบรมในหน่วยงาน การเผยแพร่ ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย GPF Community ตลอดจนการจัดให้ มีศูนย์
ข้ อมูลการเงินเพื่อให้ สมาชิกนัดหมายขอคาแนะนาเกี่ยวกับการเลือกแผนการลงทุน และการจัดการเงินด้ าน
อื่น ๆ
3. อื่น ๆ
3.1 สมาชิ ก สอบถามเกี่ ย วกับ งบประมาณในการจัด ประชุม ใหญ่ ผ้ ูแ ทนสมาชิ ก และเมื่ อ
เปลี่ ยนเป็ นการจัด ประชุม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ งบประมาณเปลี่ย นแปลงไปอย่ างไร สานักงานชี แ้ จงว่ า
งบประมาณสาหรับการจัดประชุมใหญ่ผ้ แู ทนสมาชิก กบข. ประจาปี 2563 มีจานวน 4.52 ล้ านบาท แต่เนื่องจาก
ปี นีส้ านักงานปรับรู ปแบบเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงมีค่าใช้ จ่ายจานวน 2.40 ล้ านบาท ต่ากว่า
งบประมาณที่ตงั ้ ไว้ สาหรับค่าใช้ จ่ายของสานักงานนัน้ กบข. ยืนยันว่า การดาเนินงานบริ หารกองทุนเป็ นไป
อย่างประหยัดเพื่อประโยชน์สงู สุดของสมาชิก
การแสดงความเห็นและข้ อเสนอแนะจากผู้แทนสมาชิก สรุ ปได้ ดังนี ้
1) ควรปรับอัตราการออมเพิ่มให้ มากกว่าร้ อยละ 12
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2) ควรจัดโครงการและโปรโมชัน่ เพื่อเชิญชวนให้ สมาชิกสะสมส่วนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
3) ควรมีมาตรการช่วยข้ าราชการที่ประสบปั ญหาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะช่วงนี ้ เช่น ทา
ความตกลงกับสถานธนานุบาล ลดดอกเบี ้ย แก่สมาชิก กบข. เป็ นต้ น

การดาเนินการต่ อไป
ประธานกรรมการแจ้ งที่ประชุมว่า กบข. จะสรุปผลการประชุม ความเห็นและข้ อเสนอแนะของ
ที่ประชุมใหญ่ผ้ แู ทนสมาชิกต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรี พร้ อมรายงานการ
สอบบัญชี และประกาศรายงานการสอบบัญชีดงั กล่าวในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 82 แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ พ.ศ. 2539 ต่อไป

---------------------------------------
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