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เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ (กบข.) ได้ จดั ให้ มี
การประชุมใหญ่ ผ้ ูแทนสมาชิกประจาปี 2559 ขึน้ เพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
บาเหน็จบานาญข้ าราชการ พ.ศ. 2539 มีผ้ แู ทนสมาชิกเข้ าร่ วมประชุม จานวน 361 คน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
71.34 ของสมาชิก ที่มีสิทธิเข้ าร่วมการประชุมจานวน 506 คน
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ กบข. ได้ กล่าวเปิ ด
การประชุมและแจ้ งวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมว่า เพื่อให้ คณะกรรมการและผู้บริหารได้ รายงานผลการ
ดาเนินงาน ฐานะการเงิน และการรับจ่ายเงินของกองทุนในปี 2559 และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ แู ทนสมาชิกแสดงความ
คิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงาน เพื่อคณะกรรมการและผู้บริ หาร จะได้ นามาพิจารณาปรับปรุง
การดาเนินงานให้ ดียิ่ง ๆ ขึ ้น เพื่อประโยชน์สงู สุดที่จะเกิดแก่สมาชิกต่อไป
ก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุม ประธานกรรมการแจ้ งวาระการประชุมเพื่อที่ประชุมทราบ และ
รองเลขาธิการ กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ รักษาการในตาแหน่ง เลขาธิการ กล่าวแนะนาคณะกรรมการทังคณะ
้
จากนันประธานกรรมการด
้
าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม สาระสาคัญโดยสรุปมีดงั นี ้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการแจ้ งที่ประชุมเพื่อทราบดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรี ได้ รับทราบสรุปผลการประชุมใหญ่ผ้ แู ทนสมาชิกปี 2558
และได้ มีการประกาศรายงานการสอบบัญชีของ กบข. ในราชกิจจานุเบกษาแล้ วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
2. คณะกรรมการ กบข. ได้ มีมติในการประชุมเมื่อเดือน กันยายน 2559 อนุมตั ิให้
แก้ ไขพระราชบัญ ญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ พ.ศ. 2539 สาระสาคัญ คือการแก้ ไขเพื่ อให้ สิทธิ
สมาชิกเพิ่มขึ ้น เช่น ให้ สิทธิสมาชิกออมเงินสะสมภาคสมัครใจได้ เพิ่มขึ ้นจากปั จจุบนั 12 % เป็ น 27 % / ให้
สิทธิสมาชิกที่เกษี ยณอายุหลัง 60 ปี มีสิทธิขอรับเงินสะสม เงินสมทบ จาก กบข. ได้ ก่อนสิ ้นสุดสมาชิกภาพ
ตัง้ แต่สิน้ ปี งบประมาณที่ ผ้ ูนัน้ มี อายุครบ 60 ปี เป็ นต้ น / ให้ สิทธิ สมาชิ กที่ ฝากเงินให้ กบข.บริ หารต่อเลื อก
แผนการลงทุนได้ / เพิ่มเติมให้ แผนสมดุลตามอายุเป็ นแผนหลักเพิ่มอีก 1 แผน เป็ นต้ น ขณะนี ้อยู่ระหว่างการ

พิจ ารณาของกระทรวงการคลัง และการรับ ฟั งความเห็ น ประกอบการเสนอแก้ ไขกฎหมายก่อนที่ จ ะเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบ และดาเนินการตามกระบวนการออกกฎหมายต่อไป
วาระที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานปี 2559
สรุปผลการดาเนินงานปี 2559 มีสาระสาคัญ ดังนี ้
1. ผลการดาเนินงานโดยรวม
1.1 ภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจโลก ปี 2559 เติบโตในอัตราร้ อยละ 3.1 โดยกลุม่ ประเทศ
พัฒนาแล้ ว ได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา ยุโรป และญี่ ปนุ่ มีอตั ราการเติบโตเพียงร้ อยละ 1.6 สาเหตุเกิดจากความไม่
ชัดเจนในแนวทางดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ และ ประสิทธิ ภาพของนโยบายทางการเงินลดลงในขณะที่
ภาวะเศรษฐกิจไทย เติบโตในอัตราร้ อยละ 3.2 แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเกิดจากการเติบโตต่อเนื่องของภาค
การท่องเที่ยว ประกอบกับราคาสินค้ าเกษตรดีขึ ้นตังแต่
้ ช่วงกลางปี และรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นการใช้ จ่าย
และมีการเร่ งอนุมตั ิโครงการขนาดใหญ่ จากภาวะเศรษฐกิจ ดังกล่าว ส่งผลให้ ภาวะการลงทุนในตลาดโลก
โดยรวมในปี 2559 มีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ ้น แม้ ระหว่างปี จะมีความผันผวนจากเหตุการณ์ตา่ ง ๆ
1.2 ผลการดาเนินงานของ กบข.
1.2.1 ด้ านการลงทุน : การบริหารจัดการเงินลงทุนของกองทุน
เป็ นไปอย่างรอบคอบ นโยบายการลงทุนที่ ให้ ความสาคัญในเรื่ องความสมดุลระหว่าง "ความปลอดภัย ของเงิน
ต้ น กับ "ผลตอบแทนจากการลงทุน" ภายใต้ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ปี 2559 ผลตอบแทนการลงทุนรวมกองทุน
ส่วนสมาชิก หลังหักค่าใช้ จ่าย อยู่ที่ร้อยละ 5.10 กบข. มี กาไรสุทธิ 30,495 ล้ านบาท และมี สินทรัพย์สุทธิ
769,764 ล้ านบาท สัดส่วนการลงทุนณ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนดไว้ ใน
พ.ร.บ. กบข. และประกาศกระทรวงการคลังคือ เงินลงทุนในตราสารหนี ้ ร้ อยละ 64.71 ตราสารทุน ร้ อยละ
20.33 และสินทรัพย์ทางเลือกอื่น ๆ ร้ อยละ 14.96
1.2.2 ด้ านสมาชิก : ปี 2559 กบข. ทาการสื่อสารผ่านพันธมิตร กิจกรรม
และช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ การสื่อสารเข้ าถึงสมาชิก กบข. ที่กระจายตัวอยู่ทวั่ ประเทศได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลงานที่สาคัญได้ แก่
(1) การสื่อสารผ่านพันธมิตร : กบข. จัดให้ มีการอบรมให้ ความรู้ด้าน
การปฏิบตั ิงานและความรู้ เรื่ อง กบข. ให้ กับพันธมิตรตัวแทนทั่วประเทศ จัดกิ จกรรมสมาชิกสัมพันธ์ สัญจร
ประจ าปี 2559 ร่ วมกับ ส านัก งานคลัง ทัง้ 73 จัง หวัด เพื่ อ ให้ ค วามรู้ เรื่ อ งสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องสมาชิ ก การ
ดาเนินงานของกองทุน และตอบคาถามสมาชิกรายบุคคล สื่อสารผ่านพันธมิตรวิทยากรที่ประจาอยู่ในทุก
จังหวัด เพื่อให้ จดั การอบรมต่อให้ กับสมาชิกในหน่วยงาน และสื่อสารผ่านพันธมิตรสื่อส่วนราชการ ที่ทาการ
สื่อสารต่อไปยังสมาชิกในทุกหน่วยงาน
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(2) การสื่อสารผ่านกิจกรรมสาคัญด้ านการเงินและการลงทุน
กบข. ร่ ว มออกบูธ ในงาน Money Expo 2016 เพื่ อ ให้ ข้ อ มูล สมาชิ ก เกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานของกองทุ น
ให้ บริ การ กบข. บริ การตอบคาถามสมาชิกแบบรายบุคคล การคานวณประมาณการเงินใช้ หลังเกษี ยณ การ
ดาวน์โหลด GPF Mobile Application และจัดงานสัมมนาเรื่ อง เศรษฐกิจโลกขยับก้ าว เศรษฐกิจไทยขยับไกล
: กบข. เดินหน้ าอย่างไร นาเสนอข้ อมูลสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อให้ สมาชิกนาความรู้ที่ได้ ไปวางแผน
การเงินส่วนบุคคล
(3) การสื่อสารผ่านวิดิทศั น์ชดุ GPF & i โดย กบข. จัดทาวิดิทศั น์ชดุ
GPF & i รวม 20 เรื่ อง เผยแพร่ผ่าน GPF Channel ทาง YouTube เพื่อถ่ายทอดมุมมอง ประสบการณ์ ในการ
บริ หารเงิน ที่ช่วยสร้ างแรงบันดาลใจในการวางแผนทางการเงิ นให้ กบั สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป วิดิทศั น์ชดุ นี ้
นาแสดงโดยสมาชิกที่ใช้ บริการต่าง ๆ ของ กบข. รวมถึงกรรมการ และอนุกรรมการของ กบข.
(4) การจัดทาโปรแกรมประมาณการ เพื่อเป็ นเครื่ องมือสื่อสารเพื่อ
สร้ างความเข้ าใจในการวางแผนการเงินให้ กับสมาชิก ได้ แก่ แบบประมาณการความเพียงพอของเงินใช้ หลัง
เกษียณ แบบประมาณการออมเพิ่ม และแบบประมาณการออมต่อ
(5) สวัสดิการ กบข. จัดโครงการฝึ กอบรมอาชีพให้ กบั สมาชิกใน 22
จังหวัด และจัดโครงการและกิจกรรมด้ านสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง โครงการที่ สมาชิกสนใจใช้ บริ การจานวนมาก
ได้ แก่ โครงการบ้ าน ธอส. – กบข. ที่เสนออัตราดอกเบี ้ยต่าในการกู้ซื ้อบ้ าน โครงการสินเชื่อรถยนต์เพื่อนาไปซื ้อ
รถใหม่ หรื อ รถมือสองในอัตราดอกเบี ้ยต่า ผ่อนชาระนาน โครงการ บัตรบางจาก – กบข. ที่เมื่อสมาชิกเติม
น ้ามัน จะได้ รับคะแนนสะสม สาหรับใช้ เป็ นส่วนลดแทนเงินสด เป็ นต้ น
2. รายงานผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ใน
ฐานะประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน รายงานที่ ประชุมเพื่ อทราบว่า คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน เป็ น
คณะอนุกรรมการที่จดั ตังขึ
้ ้นตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัตกิ องทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ พ.ศ. 2539
มีหน้ าที่ให้ คาปรึกษา แนะนาด้ านการลงทุนต่อคณะกรรมการ รวมถึงกากับดูแล ติดตามการลงทุนของกองทุน
และด าเนิ น การในเรื่ อ งอื่ น ใดตามที่ ค ณ ะกรรมการมอบหมาย ซึ่ ง คณ ะกรรมการได้ มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนอนุมตั ิการลงทุนในบางเรื่ องภายใต้ กรอบหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ การบริหารงานด้ านการลงทุนของกองทุนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
สรุปผลงานสาคัญปี 2559 (นอกจากการกากับดูแลงานด้ านลงทุน)
(1) การลงทุนและผลตอบแทน คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนมีการติดตาม
ผลการดาเนินงานด้ านลงทุนอย่างสม่าเสมอ และได้ ให้ คาแนะนาแก่สานักงานในการปรับกลยุทธ์การลงทุนให้
ทันต่อสถานการณ์ โดยเน้ นย ้าให้ ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับการลงทุนโดยรวมทัง้ ในแง่ผลตอบแทน
และความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ปี ที่ผ่านมาการนาเงินของสมาชิกไปลงทุนสามารถสร้ างผลตอบแทนก่อนหัก
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ค่าใช้ จ่ายในอัตราร้ อยละ 5.29 หรื อหลังหักค่าใช้ จ่ายที่อตั ราร้ อยละ 5.10 ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อและอัตรา
ดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคารค่อนข้ างมาก ท่ามกลางภาวะตลาดการลงทุนที่ผนั ผวน และสถานการณ์ เศรษฐกิจ
โลกที่ทุกภูมิภาคล้ วนมีอัตราการเติบโตชะลอตัวกว่าปี ก่อนหน้ า การที่กองทุนสามารถสร้ างผลตอบแทนใน
ระดับ ที่ ดี เป็ นผลจากราคาสิ น ทรั พ ย์ เสี่ ย งปรั บ เพิ่ ม ขึน้ สูง ทัง้ ในส่ ว นของสิ น ทรั พ ย์ ไ พรเวทมาร์ เก็ ต ที่ ใ ห้
ผลตอบแทนทัง้ ปี ร้ อยละ 11 ถึงร้ อยละ 32 ซึ่งสูงกว่าความคาดหมาย และตราสารทุนไทยที่ให้ ผลตอบแทน
สะสมตลอดปี สูงถึงร้ อยละ 20 นอกจากนี ้การกระจายการลงทุนที่หลากหลายทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
การกาหนดกลยุทธ์การลงทุนควบคูก่ ับการติดตามและปรับกลยุทธ์ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงการมี
ระบบงานลงทุน ระบบติดตามการลงทุน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ยังเป็ นปั จจัยสาคัญ
ที่ชว่ ยส่งเสริมให้ กองทุนสามารถสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ กบั สมาชิก
(2) การลงทุนในต่างประเทศ ปี 2559 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดการเงินของกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มีผลใช้ บงั คับ ทาให้ กบข. สามารถขยายสัดส่วนการลงทุน
ในต่างประเทศเป็ นร้ อยละ 30 และอสังหาริ มทรัพย์เป็ นร้ อยละ 12 ซึ่ง กบข. ได้ มีการปรับสัดส่วนการลงทุน
การมอบหมายเงินให้ ผ้ ูจัดการกองทุนต่างประเทศ และปรับแก้ ไขกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้ องเพื่ อ เพิ่มโอกาสการ
ลงทุนด้ วย
3. รายงานผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน ในฐานะ
ประธานอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์จดั ตังขึ
้ ้น
ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัตกิ องทุนบาเหน็จบานาญข้ 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
สรุปผลงานสาคัญ ปี 2559 (นอกจากการกากับดูแลงานด้ านการสื่อสารและ
จัดสวัสดิการแก่สมาชิก)
(1) การพิจารณาให้ ความเห็นและให้ ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับ
ยุทธศาสตร์ ด้านการสื่อสารไปยังสมาชิก จานวน 3 แผนงาน คือ
แผนงานที่ 1 : พันธมิตรสื่อสาร ประกอบด้ วย พันธมิตรตัวแทน พันธมิตรคลัง
พัน ธมิ ต รวิ ท ยากร และ พัน ธมิ ต รสื่ อ ส่ ว นราชการ กบข. ต้ อ งการให้ พั น ธมิ ต ร มี ค วามรู้ และเข้ า ใจในการ
ดาเนินงานของ กบข.และสามารถสื่อสารข้ อมูลเกี่ยวกับ กบข. ไปยังสมาชิกที่อยู่ในหน่วยงานอย่างครอบคลุม
ต่อเนื่อง และรวดเร็ว ซึง่ ผลงานในปี 2559 คือ
- พันธมิตรตัวแทนทัว่ ประเทศจานวน 2,069 คน ได้ รับการอบรมความรู้ด้าน
การปฏิบตั งิ านและความรู้เรื่ อง กบข.
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- พันธมิตรคลัง กบข. ได้ รับความร่วมมือจากเจ้ าหน้ าที่สานักงานคลังจังหวัด
ในการจัดกิ จ กรรมสมาชิ กสัม พันธ์ สัญ จรประจ าปี 2559 เพื่ อให้ ความรู้ เรื่ องสิทธิ ประโยชน์ ของสมาชิ ก การ
ดาเนินการของกองทุน และตอบคาถามสมาชิกรายบุคคล กิจกรรมครอบคลุม 73 จังหวั ด มีสมาชิกเข้ าร่ วม
17,468 คน
- พันธมิตรวิทยากรมีครบทัง้ 77 จังหวัด จานวน 342 คน และพันธมิตร
วิทยากรมีการจัดอบรมต่อในหน่วยงานครอบคลุมสมาชิก 8,227 คน
- พันธมิตรสื่อส่วนราชการทาการสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่ องราวเกี่ยวกับ
กบข. ในหน่วยงานของตน ครอบคลุมสมาชิกจานวน 307,759 ราย
แผนงานที่ 2 : GPF Branding and Image Building เพื่อเป็ นการสร้ าง
ภาพลัก ษณ์ และพัฒ นาภาพลัก ษณ์ กบข. ให้ เป็ นองค์ ก รที่ ไ ด้ รับ การยอมรั บ น่ า เชื่ อ ถื อ ต่อ สาธารณชน
สื่อมวลชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาชิก กิจกรรมภายใต้ แผนงานนี ้ ประกอบด้ วย การเข้ าร่วมออกบูธในงาน
Money Expo และ SET in the City จัดการสัมมนาเรื่ อง เศรษฐกิจโลกขยับก้ าว เศรษฐกิจไทยขยับไกล : กบข.
เดินหน้ าอย่างไร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลิต Testimonial Scoops
ชุด GPF & i ที่มีสมาชิกเป็ นตัวแทนนาเสนอเรื่ องราวและบริ การ กบข. ครบทุกบริ การ จานวนทังสิ
้ น้ 20 ตอน
เผยแพร่ ผ่าน YouTube และจัด กิ จ กรรม CSR ใน 6 จัง หวัด ได้ แก่ เชี ยงราย นครราชสี ม า นครศรี ธ รรมราช
ระยอง ปทุม ธานี และนครสวรรค์ โดยทากิ จ กรรมปรับปรุ งภูมิ ทัศน์ ในพื น้ ที่ เพื่ อเป็ นสาธารณประโยชน์ แก่
สมาชิก กบข. และผู้ที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนนัน้
แผนงานที่ 3 : ศึกษาวิจยั ระดับความผูกพันของสมาชิกที่มีตอ่ กบข. เพื่อนา
ผลจากการศึกษามาปรับปรุงการสื่อสารเพื่อให้ เข้ าถึงสมาชิกได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ปี 2559 คะแนน
ความผูกพันของสมาชิกที่มีตอ่ กบข. อยู่ที่ร้อยละ 76.78 สูงขึ ้นจากปี 2558 ที่ มีคะแนนความผูกพันอยูท่ ี่ร้อยละ
65.60
(2) การพิจารณาให้ ความเห็นและให้ ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับ
แผนงานสื่ อ สารและการประชาสัม พัน ธ์ จ านวน 4 โครงการ คื อ การศึกษาเรื่ องแผนสมดุล ตามอายุ การ
ศึกษาวิจยั อัตราเพิ่มและแนวทางเพิ่มอัตราเงินออมของสมาชิก กบข. โครงการให้ ความรู้การวางแผนการเงิน
และการลงทุน และโครงการ Simulation Model & CRM Program
4. รายงานผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธาน
อนุกรรมการตรวจสอบ รายงานที่ ประชุมเพื่ อทราบว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็ นคณ ะอนุกรรมการที่
คณะกรรมการแต่งตังเพื
้ ่อให้ เป็ นไปตามหลักการธรรมาภิบาล มีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานรายงาน
ทางการเงินให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีหน้ าที่
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สอบทานความมีประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
กากับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ กบข. มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
ผลการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของกองทุนเป็ นที่นา่ พอใจ มีระบบการ
บริหารจัดการ การกากับดูแลควบคุมที่เป็ นมาตรฐานและมีความรัดกุม
สรุปผลงานสาคัญ ปี 2559
1. สอบทานงบการเงินสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และอนุมตั งิ บ
การเงินรายไตรมาสของ กบข. โดยมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีจาก สตง. ว่างบการเงินได้ จดั ทาขึ ้น
อย่างถูกต้ อง เชื่อถื อได้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญ
อย่างเพียงพอ ซึง่ ได้ เชิญผู้สอบบัญชีจาก สตง. เข้ าร่วมประชุมด้ วยทุกครัง้ ที่พิจารณางบการเงิน
2. สอบทานความมีประสิทธิผลและความเพียงพอของการจัดการความ
เสี่ยง และการควบคุมภายใน อนุมตั ิแผนงานตรวจสอบภายในให้ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบตั ิงานที่มีความ
เสี่ยงสูง สอบทานกระบวนการบริ หารความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการจ้ างภายนอกทดสอบ
ระบบงานที่สาคัญ ติดตามการดาเนินการแก้ ไขประเด็นจากการตรวจสอบ และกากับดูแลให้ มีการประเมิน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก
3. สอบทานประสิทธิผลของระบบการกากับการปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของ กบข. โดยมีความเห็นว่า กบข. มีการกากับดูแลให้ ปฏิบตั ิ
เป็ นไปตามกฎหมายระเบียบฯ และมีการติดตามการปรับปรุงแก้ ไขอย่างใกล้ ชิด
4. จัดให้ มีระบบแจ้ งและตรวจสอบข้ อเท็จจริงตามที่มีผ้ สู ง่ เรื่ องร้ องเรี ยนและ
แจ้ งเบาะแส โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบพร้ อมทังข้
้ อเสนอแนะให้ คณะกรรมการ กบข. ตามนโยบาย
การกากับดูแลกิจการของ กบข.
วาระที่ 3 รายงานฐานะการเงิน การรับจ่ ายเงินของกองทุนปี 2559
นางศรี กญ
ั ญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการ กลุม่ งานสมาชิกสัมพันธ์ รักษาการใน
ตาแหน่งเลขาธิ การ รายงานฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุนปี 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการได้ พิจารณาอนุมตั แิ ล้ ว สาระสาคัญมีดงั นี ้
1. รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ปี 2559
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรื อ สตง.ซึง่ เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีของ กบข.ได้
ตรวจสอบงบการเงินของ กบข.และบริ ษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะ กบข. ซึ่งประกอบด้ วยงบ
แสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะกองทุน ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2559 งบรายได้
ค่าใช้ จา่ ยรวม และงบรายได้ คา่ ใช้ จ่ายเฉพาะกองทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุ ธิรวม งบแสดงการ
เปลี่ ยนแปลงสิ น ทรัพ ย์ สุทธิ เฉพาะกองทุน และงบกระแสเงิ นสดรวม และงบกระแสเงิน สดเฉพาะกองทุน
สาหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะ
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กองทุน รวมถึ งหมายเหตุส รุ ป นโยบายการบัญ ชี ที่ ส าคัญ แล้ ว มี ความเห็ นว่า มี ความถูกต้ องตามที่ ค วรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อนึง่ สตง. ยังไม่ได้ แสดงความเห็นเรื่ องข้ อมูลอื่น ซึง่ หมายถึง ข้ อมูลทางการเงินและ
ข้ อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน นอกเหนือจากงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญ ชี ซึ่งรวมอยู่ในรายงาน
ประจาปี ว่า กบข. จะจัดเตรี ยมรายงานประจาปี ให้ สตง. ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งการจัดทา
รายงานประจาปี จะต้ องรองบการเงินที่ผ้ สู อบบัญชีลงลายมือชื่อในงบการเงินแล้ วจึงจะจัดทาได้ ดงั นันจึ
้ งเป็ น
ข้ อขัดข้ องในทางปฏิบตั ิ
2. รายงานสรุ ปฐานะการเงินและการรับจ่ ายเงินของกองทุน
การจัดทางบการเงินของ กบข. ตามมาตรฐานการบัญชี กาหนดให้ กิจการที่เป็ นบริษัท
ใหญ่ (กบข.) ต้ องนางบการเงินของกิจการที่อยู่ภายใต้ การควบคุมมารวมไว้ ในงบการเงินรวม ซึ่งมี 3 กิจการ
หรื อเรี ยกว่าเป็ นบริษัทย่อยของ กบข. มีมลู ค่ารวม 84 ล้ านบาท คิดเป็ น 0.01% ของสินทรัพย์สทุ ธิของ กบข.
ณ 31 ธันวาคม 2559 กบข.มีสินทรัพย์สทุ ธิ จานวน 769,764 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ
764,451
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
3,621
ลูกหนี ้การขายหลักทรัพย์
3,334
ส่วนหนี ้สิน ก็มีเจ้ าหนี ้จากการซื ้อหลักทรัพย์ 844

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

สินทรัพย์สทุ ธิสิ ้นปี 2559 เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี ที่ผา่ นมา จานวน 55,217 ล้ านบาท หรื อ
7.73% มี ที่ ม าจาก เงิ น รั บ เข้ า บัญ ชี ส มาชิ ก 29,086 ล้ านบาท (เงิ น สะสม สมทบ ชดเชย) เงิ น รั บ จาก
กระทรวงการคลัง ที่ เรี ย กว่า เงิ น ส ารอง 27,195 ล้ านบาท และผลประโยชน์ สุท ธิ ส าหรั บ ปี 2559 จ านวน
30,495 ล้ านบาท หักด้ วยเงินจ่ายคืนสมาชิกพ้ นสมาชิกภาพ จานวน 30,945 ล้ านบาท และเงินที่สมาชิกไม่มี
สิทธิได้ รับที่ต้องจ่ายคืนกระทรวงการคลัง 614 ล้ านบาท
3. ผลการดาเนินงาน หรือรายได้ ค่าใช้ จ่ายระหว่ างปี 2559
ปี 2559 กบข.มีกาไร หรื อมีผลประโยชน์สทุ ธิจานวน 30,495 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
รายได้ จากจากการลงทุน ทังในรู
้ ปเงินปั นผล ดอกเบี ้ยรับ 22,269 ล้ านบาท รายได้ จากอสังหาริ มทรัพย์ 909
ล้ านบาท กาไรจากการขายเงินลงทุน 2,769 ล้ านบาท กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการปรับมูลค่า 6,045 ล้ าน
บาท และมี ผ ลขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ ย น 196 ล้ านบาทในขณะที่ มี รายการหัก คื อ ค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินงาน รวม 1,301 ล้ านบาท
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วาระที่ 4 การรับฟั งความเห็นและข้ อเสนอแนะจากผู้แทนสมาชิก
ผู้แทนสมาชิกได้ สอบถาม เรื่ องระดับนโยบายว่า จะมีการแก้ ไขกฎหมายให้ แก่
ข้ าราชการที่มี เวลาทวีคูณ ซึ่งตามกฎหมายปั จ จุบนั กาหนดให้ นามารวมในการคานวณบานาญได้ แต่ด้วย
ข้ อกาหนดเรื่ องเพดาน ของเงินบานาญที่กาหนดว่า ต้ องไม่เกิน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ าย ทา
ให้ เวลาราชการทวี คูณ ที่ ไ ด้ รั บ ไม่ ไ ด้ น ามารวมค านวณ กรรมการได้ ชี แ้ จงว่ า เมื่ อ 2 ปี ที่ ผ่ า นมา การที่
กระทรวงการคลังเปิ ดโอกาสให้ ส มาชิ กที่ ป ระสงค์ ออกจาก กบข. กลับ ไปรับ บานาญตามพระราชบัญ ญั ติ
บาเหน็จบานาญ 2494 เป็ นการให้ โอกาสสมาชิก กบข. ตัดสินใจใหม่อีกครัง้ เป็ นการให้ สิทธิแก่ส มาชิกแล้ ว
ดังนัน้ การแก้ ไขสูตรการคานวณบานาญไม่ควรเกิดขึน้ อีกแล้ ว เพราะจะเป็ นปั ญหากับกลุ่มคนที่แสดงความ
ประสงค์ อ อกไปแล้ ว อาจจะเกิ ด การเรี ย กร้ องใหม่ อี ก ครั ง้ ซึ่ ง จะเป็ นปั ญ หาไม่ สิ น้ สุ ด อย่ า งไรก็ ดี
กระทรวงการคลังจะได้ รับข้ อเสนอแนะของผู้แทนสมาชิกไว้ และจะได้ พิจารณาเฉพาะประเด็นเรื่ องวันทวีคณ
ู
เฉพาะกลุม่ ที่เกี่ยวกับความมัน่ คงอีกครัง้
ข้ อเสนอแนะที่สาคัญ มีดงั นี ้
(1) เสนอให้ แก้ ไขพระราชบัญญัติ กบข. เพื่อให้ สมาชิกที่สิ ้นสุดสมาชิกภาพที่ฝากเงิน
ให้ กบข. บริหารต่อ สามารถออมเงินเพิ่มเข้ ามาในกองทุนได้
(2) เสนอให้ มีมาตรการจูงใจสมาชิกที่ออมเพิ่ม ให้ รัฐมีการส่งสมทบเพิ่ม หรื อลดภาษี
เพิ่ม
(3) เสนอให้ แก้ ไขข้ อจากัดการลงทุนในตราสารหนี ้ โดยมีความเห็นว่า กฎหมาย
ที่กาหนดว่าต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 นัน้ ทาให้ โอกาสแสวงหาผลตอบแทนในสินทรัพย์เสี่ยงมีน้อยเกินไป
(4) เสนอให้ กบข. จัดสวัสดิการให้ สมาชิกโดยไม่เป็ นภาระกับกองทุน เช่นการให้
สมาชิกกู้เงิน และจัดสวัสดิการเป็ นทุนการศึกษาให้ บตุ รของสมาชิก
(5) เสนอให้ แก้ ไขระเบียบคณะกรรมการเพื่อให้ ผ้ แู ทนสมาชิกที่เข้ าร่วมการสัมมนา
และประชุมใหญ่ผ้ แู ทนสมาชิกได้ รับค่าเบี ้ยเลี ้ยงที่เหมือนกัน
(6) เสนอให้ จดั การอบรมเรื่ องการลงทุนให้ สมาชิกมากขึ ้น โดยอาจเป็ นกลุม่ เพื่อจะ
ได้ เข้ าใจและออมเพิ่ม หรื อวางแผนการลงทุนของตนเองได้
(7) สมาชิกที่ประสงค์จะออมเงินสะสมเพิ่ม ควรแจ้ งส่วนราชการมากกว่า กบข. เพื่อ
ความรวดเร็ว
(8) เสนอให้ ผ้ บู ริหารและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทุน ให้ บริหารงาน
ด้ วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็ นอิสระ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
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วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 แผนยุทธศาสตร์ ปี 2560
กบข. ได้ จดั ทาแผนยุทธศาสตร์ ขึ ้น เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร
ภายใต้ วิสยั ทัศน์วา่ กบข. เป็ นสถาบันหลักที่สมาชิกไว้ วางใจในการบริ หารเงินออมเพื่อการเกษี ยณอายุราชการ
อย่างมีความสุข โดยแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560 ยังคงเป็ นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ ปี 2558-2561 ที่ม่งุ เน้ นการ
ดาเนินงานให้ บรรลุวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมขององค์กร โดยมีแผนงานเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 4 ด้ าน
ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : สร้ างความมัน่ คงในยามเกษียณของสมาชิก
- แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และรายงานผลการบริหารงาน
(Data Management System) เพื่อให้ งานจัดการบริ หารความเสี่ยงด้ านการลงทุนเป็ นประโยชน์ตอ่ การบริ หาร
เงินลงทุน สามารถรายงานผลการดาเนินงานและความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้ อง รวดเร็ ว สะท้ อนสภาวะ
แวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ ้น
- แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานด้ านลงทุนไพรเวทมาร์ เก็ต เพื่อสร้ าง
ความสามารถในการปฏิ บัติง านให้ มี ม าตรฐานเที ย บเท่าระดับ สากล ทัง้ ในด้ านงานสนับ สนุน และสร้ าง
กระบวนการติดตามผลการดาเนินงานลงทุนที่เป็ นระบบ เพื่อเป็ นสร้ างผลตอบแทนในระยะยาวที่สามารถสร้ าง
ความเพียงพอของเงินเพื่อการเกษียณ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : เสริมสร้ างความเชื่อมัน่ และไว้ วางใจ
- แผนพัฒนาเครื่ องมือทางการเงินเพื่อการสื่อสารกับสมาชิก โดยจะจัดทา
Personal Website ในแนวคิด My GPF … My Web My Way ที่สมาชิกใช้ บริ การต่าง ๆ ได้ เช่น เช็คยอดเงิน
กบข. คานวณประมาณการความเพียงพอของเงินใช้ หลังเกษียณ แก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคล และใช้ บริการต่าง ๆ
กับ กบข.
- แผนพันธมิตรวางแผนทางการเงิน ที่มงุ่ เน้ นให้ ความรู้แก่สมาชิกในเรื่ องการ
บริ หารเงินและการลงทุน โดย กบข.ได้ พฒ
ั นา “เกมลงทุน” ให้ เป็ นสื่อการเรี ยนการสอนที่เข้ าใจง่าย และใช้ ได้
จริ ง โดยพันธมิตรวางแผนทางการเงิน สามารถนาความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดด้ วยการจัดอบรมต่อให้ กบั สมาชิกใน
หน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถองค์กร
- แผนบูรณาการงานธรรมาภิบาล (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk
Management) และการกากับการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (Compliance) เข้ าไว้ ด้วยกัน (Integrated-GRC iGRC) รวมถึ ง การเสริ ม สร้ าง IT Governance ซึ่ ง เป็ นการบริ ห ารจัด การความมั่น คงปลอดภัย เทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์ และการบริหารความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แผนงานในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับปรุงกระบวนการทางานด้ าน
งานทะเบี ย นสมาชิ ก ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ น้ และศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ในการใช้ Big Data เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการสื่อสารสมาชิกเฉพาะราย หรื อการสร้ างมูลค่าเพิ่มและกลยุทธ์ เชิงรุ กด้ านการให้ บริ การแก่
สมาชิก
- แผนเตรี ยมความพร้ อมด้ านกระบวนการปฏิบตั งิ านและระบบงานสารสนเทศเพื่อ
รองรับการแก้ ไขพระราชบัญญัติ กบข. และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
5.2 สรุ ปผลการสัมมนาผู้แทนสมาชิก ระหว่ างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2560
นางศรี กญ
ั ญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการ กลุม่ งานสมาชิกสัมพันธ์ รักษาการใน
ตาแหน่งเลขาธิการ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบ สรุ ปผลการสัมมนาผู้แทนสมาชิก เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 28 พฤษภาคม 2560 ว่า การสัมมนาดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ อธิบายบทบาท หน้ าที่ และภารกิจสาคัญของ
กบข. รั บ ฟั ง และแลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น กับ ผู้แ ทนสมาชิ ก อธิ บ ายงบการเงิ น ของ กบข. และเพื่ อสร้ าง
ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่าง กบข. และผู้แทนสมาชิก วันแรกของการสัมมนา เป็ นการบรรยายและแลกเปลี่ยน
ความเห็นในเรื่ องเกี่ยวกับ ความเสี่ยง ผลตอบแทน และความผันผวนของผลตอบแทน การจัดการสินทรัพย์
เพื่อการลงทุน และมีเกมลงทุนเพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ แก่ ผ้ แู ทนสมาชิกมากขึ ้น และสุดท้ ายเป็ นการ
แนะนาโครงการและกิจกรรมการสื่อสารกับสมาชิก มีผ้ แู ทนสมาชิกเข้ าร่วมกิจกรรม 175 คน
วัน ที่ 2 ส านัก งานสรุ ป ภาพรวมของการบริ ห ารกองทุ น ปี 2559 แนะน าและตอบ
คาถามเกี่ยวกับงบการเงิน รายงานผลการจัดสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี กบข. จากนันเป็
้ นการรับฟั ง
ความเห็นจากสมาชิกในร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการที่อยูร่ ะหว่างการแก้ ไข และตอบ
คาถามเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน มีสมาชิกเข้ าร่วมกิจกรรม 208 คน
คาถามของผู้แทนสมาชิกส่วนใหญ่ จะเป็ นเรื่ องการกลับเข้ าเป็ นสมาชิก (Redo) อีก
ครัง้ ภายหลังการ Undo การขอแก้ ไขสูตรการคานวณบานาญสมาชิก กบข. การแก้ ไขกฎหมายเพื่อให้ สมาชิก
ออมเพิ่มได้ มากกว่าร้ อยละ 12 ความมั่นคงของกองทุน เป็ นต้ น ซึ่งสานักงานได้ มีการตอบข้ อสอบถามของ
สมาชิกในทุกประเด็น
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สรุปการรับฟั งความเห็นผู้แทนสมาชิกเกี่ยวกับการแก้ ไขพระราชบัญญัติกองทุน ฯ มี
สมาชิกจานวน 178 คน แสดงความเห็น ใน 7 หัวข้ อที่แก้ ไขกฎหมาย ดังนี ้
ประเด็นการแก้ ไขพระราชบัญญัติ

สมาชิ ก เห็ น ด้ วยกั บ
การแก้ ไข (%)
ข้ อ 1 การให้ สิทธิสมาชิกที่เข้ าเป็ นสมาชิก กบข. เมื่อแรกเริ่ มสามารถโอนเงินจาก 76
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพเข้ ามายัง กบข.
ข้ อ 2 การขยายเพดานเงินออมสะสมส่วนเพิ่มจากร้ อยละ 12 เป็ นร้ อยละ 30
96
ข้ อ 3 การให้ สิทธิ สมาชิกที่เกษี ยณอายุหลัง 60 ปี เบิกเงินสะสม เงินสมทบ และ 87
ผลประโยชน์ได้ ก่อนสิ ้นสุดสมาชิกภาพ
ข้ อ 4 การให้ สิทธิสมาชิกที่ออมต่อสามารถเลือกแผนการลงทุนได้
97
ข้ อ 5 การขยายขอบเขตการลงทุนของเงินสารองได้ กว้ างขวางขึ ้น
69
ข้ อ 6 การเลือกแผนการลงทุนของสมาชิก ให้ เลือกได้ ตามเงินในบัญชีรายบุคคลทัง้ 80
จานวน (เดิมเลือกได้ เฉพาะเงินสะสม และเงินสมทบ)
ข้ อ 7 การเลือกแผนการลงทุนของสมาชิกใหม่
78
การดาเนินการต่ อไป
ประธานกรรมการแจ้ งที่ประชุมว่า กบข. จะสรุปผลการประชุมความเห็นและข้ อเสนอแนะของที่ประชุม
ใหญ่ผ้ แู ทนสมาชิกต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรี พร้ อมรายงานการสอบบัญชี
และประกาศรายงานการสอบบัญ ชี ดัง กล่ า วในราชกิ จ จานุ เบกษาเพื่ อ ให้ เป็ นไปตาม มาตรา 82 แห่ ง
พระราชบัญญัตกิ องทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ พ.ศ. 2539 ต่อไป

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