
                                                                                                           

 

 

 
การประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2560 

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 
ณ  โรงแรม ด ิเอมเมอรัลด์  ถนนรัชดาภเิษก  กรุงเทพมหานคร 

.................................... 
 
เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 29 พฤษภาคม 2560  กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ได้จดัให้มี 

การประชุมใหญ่ผู้ แทนสมาชิกประจ าปี 2559  ขึน้เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 81 แห่งพระราชบญัญัติกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539  มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม จ านวน 361 คน หรือคิดเป็นร้อยละ    
71.34 ของสมาชิก ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมการประชมุจ านวน 506 คน  
 
  นายสมชยั  สจัจพงษ์ ปลดักระทรวงการคลงั ในฐานะประธานกรรมการ  กบข. ได้กล่าวเปิด
การประชมุและแจ้งวตัถปุระสงค์ของการจดัการประชมุวา่  เพ่ือให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้รายงานผลการ
ด าเนินงาน ฐานะการเงิน และการรับจ่ายเงินของกองทนุในปี 2559 และเปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาชิกแสดงความ
คดิเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินงาน เพ่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร จะได้น ามาพิจารณาปรับปรุง
การด าเนินงานให้ดียิ่ง ๆ ขึน้ เพ่ือประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดแก่สมาชิกตอ่ไป 
 

ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ ประธานกรรมการแจ้งวาระการประชมุเพ่ือท่ีประชมุทราบ และ 
รองเลขาธิการ กลุ่มงานสมาชิกสมัพนัธ์ รักษาการในต าแหน่งเลขาธิการ กล่าวแนะน าคณะกรรมการทัง้คณะ  
จากนัน้ประธานกรรมการด าเนินการตามระเบียบวาระการประชมุ สาระส าคญัโดยสรุปมีดงันี ้ 

 
          วาระที่ 1   เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

     ประธานกรรมการแจ้งท่ีประชมุเพ่ือทราบดงันี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้รับทราบสรุปผลการประชมุใหญ่ผู้แทนสมาชิกปี 2558 

และได้มีการประกาศรายงานการสอบบญัชีของ  กบข. ในราชกิจจานเุบกษาแล้วเม่ือวนัท่ี 14  ตลุาคม 2559 
        2.  คณะกรรมการ กบข. ได้มีมติในการประชมุเม่ือเดือน กนัยายน 2559 อนมุตัิให้
แก้ไขพระราชบญัญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 สาระส าคญั คือการแก้ไขเพ่ือให้สิทธิ
สมาชิกเพิ่มขึน้ เช่น ให้สิทธิสมาชิกออมเงินสะสมภาคสมคัรใจได้เพิ่มขึน้จากปัจจุบนั 12 % เป็น 27 %  / ให้
สิทธิสมาชิกท่ีเกษียณอายุหลัง 60 ปี มีสิทธิขอรับเงินสะสม เงินสมทบ จาก กบข. ได้ก่อนสิน้สุดสมาชิกภาพ 
ตัง้แต่สิน้ปีงบประมาณท่ีผู้ นัน้มีอายุครบ 60 ปี เป็นต้น / ให้สิทธิสมาชิกท่ีฝากเงินให้ กบข.บริหารต่อเลือก
แผนการลงทนุได้  / เพิ่มเติมให้แผนสมดลุตามอายเุป็นแผนหลกัเพิ่มอีก 1 แผน เป็นต้น  ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการ
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พิจารณาของกระทรวงการคลัง และการรับฟังความเห็นประกอบการเสนอแก้ไขกฎหมายก่อนท่ีจะเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือเห็นชอบ และด าเนินการตามกระบวนการออกกฎหมายตอ่ไป  
 

วาระที่ 2   รายงานผลการด าเนินงานปี 2559   
      สรุปผลการด าเนินงานปี 2559 มีสาระส าคญั ดงันี ้ 

1. ผลการด าเนินงานโดยรวม  
1.1  ภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะเศรษฐกิจโลก  ปี 2559 เตบิโตในอตัราร้อยละ 3.1 โดยกลุม่ประเทศ 

พฒันาแล้ว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญ่ีปุ่ น มีอตัราการเติบโตเพียงร้อยละ 1.6 สาเหตเุกิดจากความไม่
ชดัเจนในแนวทางด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ และ ประสิทธิภาพของนโยบายทางการเงินลดลงในขณะท่ี 
ภาวะเศรษฐกิจไทย เตบิโตในอตัราร้อยละ 3.2 แรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยเกิดจากการเติบโตตอ่เน่ืองของภาค
การท่องเท่ียว ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรดีขึน้ตัง้แต่ช่วงกลางปี และรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย
และมีการเร่งอนุมตัิโครงการขนาดใหญ่  จากภาวะเศรษฐกิจดงักล่าว ส่งผลให้ภาวะการลงทุนในตลาดโลก
โดยรวมในปี 2559 มีการปรับตวัในทิศทางท่ีดีขึน้ แม้ระหวา่งปีจะมีความผนัผวนจากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ  

1.2  ผลการด าเนินงานของ กบข.  
1.2.1 ด้านการลงทนุ : การบริหารจดัการเงินลงทนุของกองทนุ  

เป็นไปอย่างรอบคอบ นโยบายการลงทนุท่ีให้ความส าคญัในเร่ืองความสมดลุระหวา่ง "ความปลอดภยั ของเงิน
ต้น กบั "ผลตอบแทนจากการลงทนุ" ภายใต้ความเส่ียงท่ียอมรับได้ ปี 2559  ผลตอบแทนการลงทนุรวมกองทนุ
ส่วนสมาชิก หลังหักค่าใช้จ่าย อยู่ท่ีร้อยละ 5.10  กบข. มีก าไรสุทธิ 30 ,495  ล้านบาท และมีสินทรัพย์สุทธิ 
769,764 ล้านบาท  สดัส่วนการลงทนุณ 31 ธันวาคม 2559 เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทนุท่ีก าหนดไว้ใน 
พ.ร.บ. กบข. และประกาศกระทรวงการคลังคือ เงินลงทุนในตราสารหนี ้ร้อยละ 64.71 ตราสารทุน ร้อยละ 
20.33 และสินทรัพย์ทางเลือกอ่ืน ๆ ร้อยละ 14.96 
          1.2.2  ด้านสมาชิก : ปี 2559 กบข. ท าการส่ือสารผา่นพนัธมิตร กิจกรรม 
และช่องทางตา่ง ๆ อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้การส่ือสารเข้าถึงสมาชิก กบข. ท่ีกระจายตวัอยู่ทัว่ประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลงานท่ีส าคญัได้แก่ 

(1) การส่ือสารผา่นพนัธมิตร : กบข. จดัให้มีการอบรมให้ความรู้ด้าน 
การปฏิบตัิงานและความรู้เร่ือง กบข. ให้กับพันธมิตรตวัแทนทั่วประเทศ  จดักิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์สัญจร
ประจ าปี 2559 ร่วมกับส านักงานคลังทัง้ 73 จังหวัด เพ่ือให้ความรู้เร่ืองสิทธิประโยชน์ของสมาชิก การ
ด าเนินงานของกองทุน และตอบค าถามสมาชิกรายบุคคล  ส่ือสารผ่านพันธมิตรวิทยากรท่ีประจ าอยู่ในทุก
จงัหวดั เพ่ือให้จดัการอบรมต่อให้กับสมาชิกในหน่วยงาน และส่ือสารผ่านพนัธมิตรส่ือส่วนราชการ ท่ีท าการ
ส่ือสารตอ่ไปยงัสมาชิกในทกุหนว่ยงาน 
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     (2) การส่ือสารผา่นกิจกรรมส าคญัด้านการเงินและการลงทนุ  
 กบข. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo 2016 เพ่ือให้ข้อมูลสมาชิก เก่ียวกับการด าเนินงานของกองทุน 
ให้บริการ กบข. บริการตอบค าถามสมาชิกแบบรายบุคคล การค านวณประมาณการเงินใช้หลงัเกษียณ การ
ดาวน์โหลด GPF Mobile Application  และจดังานสมัมนาเร่ือง เศรษฐกิจโลกขยบัก้าว เศรษฐกิจไทยขยบัไกล 
: กบข. เดนิหน้าอย่างไร น าเสนอข้อมลูสภาวะเศรษฐกิจและการลงทนุ เพ่ือให้สมาชิกน าความรู้ท่ีได้ไปวางแผน
การเงินสว่นบคุคล 
     (3) การส่ือสารผา่นวิดิทศัน์ชดุ GPF & i  โดย กบข. จดัท าวิดิทศัน์ชดุ 
GPF & i รวม 20 เร่ือง เผยแพร่ผ่าน GPF Channel ทาง YouTube เพ่ือถ่ายทอดมมุมอง ประสบการณ์ ในการ
บริหารเงิน ท่ีช่วยสร้างแรงบนัดาลใจในการวางแผนทางการเงินให้กบัสมาชิกและประชาชนทัว่ไป วิดิทศัน์ชดุนี ้
น าแสดงโดยสมาชิกท่ีใช้บริการตา่ง ๆ ของ กบข. รวมถึงกรรมการ และอนกุรรมการของ กบข.  
     (4)  การจดัท าโปรแกรมประมาณการ  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือ
สร้างความเข้าใจในการวางแผนการเงินให้กับสมาชิก ได้แก่ แบบประมาณการความเพียงพอของเงินใช้หลัง
เกษียณ แบบประมาณการออมเพิ่ม และแบบประมาณการออมตอ่  
     (5)  สวสัดิการ กบข. จดัโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กบัสมาชิกใน 22 
จงัหวดั และจดัโครงการและกิจกรรมด้านสวสัดกิารอยา่งตอ่เน่ือง โครงการท่ีสมาชิกสนใจใช้บริการจ านวนมาก 
ได้แก่  โครงการบ้าน ธอส. – กบข. ท่ีเสนออตัราดอกเบีย้ต ่าในการกู้ ซือ้บ้าน โครงการสินเช่ือรถยนต์เพ่ือน าไปซือ้
รถใหม่ หรือ รถมือสองในอตัราดอกเบีย้ต ่า ผ่อนช าระนาน  โครงการ บตัรบางจาก – กบข. ท่ีเม่ือสมาชิกเติม
น า้มนั จะได้รับคะแนนสะสม ส าหรับใช้เป็นสว่นลดแทนเงินสด เป็นต้น 
 

2. รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน  
นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ ผู้อ านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ใน 

ฐานะประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน รายงานท่ีประชุมเพ่ือทราบว่า คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน เป็น
คณะอนกุรรมการท่ีจดัตัง้ขึน้ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญัตกิองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการลงทนุตอ่คณะกรรมการ รวมถึงก ากบัดแูล ติดตามการลงทนุของกองทุน  
และด าเนินการในเร่ืองอ่ืนใดตาม ท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการจดัการลงทุนอนุมตัิการลงทุนในบางเร่ืองภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้การบริหารงานด้านการลงทนุของกองทนุเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้   

สรุปผลงานส าคญัปี 2559  (นอกจากการก ากบัดแูลงานด้านลงทนุ) 
(1) การลงทนุและผลตอบแทน  คณะอนกุรรมการจดัการลงทนุมีการตดิตาม 

ผลการด าเนินงานด้านลงทนุอยา่งสม ่าเสมอ  และได้ให้ค าแนะน าแก่ส านกังานในการปรับกลยทุธ์การลงทนุให้
ทนัต่อสถานการณ์  โดยเน้นย า้ให้ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับการลงทุนโดยรวมทัง้ในแง่ผลตอบแทน
และความเส่ียง อย่างไรก็ตาม ปีท่ีผ่านมาการน าเงินของสมาชิกไปลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนก่อนหัก
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ค่าใช้จ่ายในอตัราร้อยละ 5.29  หรือหลงัหกัค่าใช้จ่ายท่ีอตัราร้อยละ 5.10  ซึ่งสูงกว่าอตัราเงินเฟ้อและอตัรา
ดอกเบีย้เงินฝากธนาคารคอ่นข้างมาก  ท่ามกลางภาวะตลาดการลงทนุท่ีผนัผวน  และสถานการณ์เศรษฐกิจ
โลกท่ีทุกภูมิภาคล้วนมีอัตราการเติบโตชะลอตวักว่าปีก่อนหน้า  การท่ีกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนใน
ระดับท่ีดี  เป็นผลจากราคาสินทรัพย์เส่ียงปรับเพิ่มขึน้สูง  ทัง้ในส่วนของสินทรัพย์ไพรเวทมาร์เก็ตท่ีให้
ผลตอบแทนทัง้ปีร้อยละ 11 ถึงร้อยละ 32 ซึ่งสูงกว่าความคาดหมาย  และตราสารทุนไทยท่ีให้ผลตอบแทน
สะสมตลอดปีสูงถึงร้อยละ 20  นอกจากนีก้ารกระจายการลงทุนท่ีหลากหลายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
การก าหนดกลยุทธ์การลงทนุควบคูก่ับการติดตามและปรับกลยทุธ์ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์  รวมถึงการมี
ระบบงานลงทนุ ระบบตดิตามการลงทนุ และระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  ยงัเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีชว่ยสง่เสริมให้กองทนุสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กบัสมาชิก 

(2) การลงทนุในตา่งประเทศ  ปี 2559 กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และ 
วิธีการจดัการเงินของกองทนุ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 มีผลใช้บงัคบั ท าให้ กบข. สามารถขยายสดัสว่นการลงทนุ
ในต่างประเทศเป็นร้อยละ 30  และอสงัหาริมทรัพย์เป็นร้อยละ 12  ซึ่ง กบข. ได้มีการปรับสัดส่วนการลงทุน 
การมอบหมายเงินให้ผู้ จัดการกองทุนต่างประเทศ และปรับแก้ไขกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ เพิ่มโอกาสการ
ลงทนุด้วย  
 

3. รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์  
นางเมธินี  เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในฐานะ  

ประธานอนกุรรมการสมาชิกสมัพนัธ์ รายงานท่ีประชมุเพ่ือทราบว่า คณะอนกุรรมการสมาชิกสมัพนัธ์จดัตัง้ขึน้
ตามมาตรา 32 แหง่พระราชบญัญัตกิองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539  มีหน้าท่ีส าคญัคือ การเป็น
ส่ือกลางระหว่าง กบข. กับสมาชิก ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ กบข. แก่สมาชิก  ช่วยเผยแพร่
ข้อมลู ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ และการบริหารจดัการกองทนุของ กบข. ให้สมาชิกได้รับทราบ รวมถึงน าเสนอ
การจดัสวสัดกิารและสิทธิประโยชน์ส าหรับสมาชิก เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา  

สรุปผลงานส าคญั ปี 2559   (นอกจากการก ากบัดแูลงานด้านการส่ือสารและ 
จดัสวสัดกิารแก่สมาชิก)  

(1) การพิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบั 
ยทุธศาสตร์ด้านการส่ือสารไปยงัสมาชิก จ านวน 3 แผนงาน คือ  

แผนงานท่ี 1 : พนัธมิตรส่ือสาร ประกอบด้วย พนัธมิตรตวัแทน พนัธมิตรคลงั  
พันธมิตรวิทยากร และ พันธมิตรส่ือส่วนราชการ กบข. ต้องการให้พันธมิตร มีความรู้และเข้าใจในการ
ด าเนินงานของ กบข.และสามารถส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับ กบข. ไปยงัสมาชิกท่ีอยู่ในหน่วยงานอย่างครอบคลุม 
ตอ่เน่ือง และรวดเร็ว ซึง่ผลงานในปี 2559 คือ   

- พนัธมิตรตวัแทนทัว่ประเทศจ านวน 2,069 คน ได้รับการอบรมความรู้ด้าน 
การปฏิบตังิานและความรู้เร่ือง กบข.  
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-  พนัธมิตรคลงั กบข. ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีส านกังานคลงัจงัหวดั  

ในการจัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์สัญจรประจ าปี 2559 เพ่ือให้ความรู้เร่ืองสิทธิประโยชน์ของสมาชิก การ
ด าเนินการของกองทุน และตอบค าถามสมาชิกรายบุคคล กิจกรรมครอบคลุม 73 จงัหวัด มีสมาชิกเข้าร่วม 
17,468 คน 

-  พนัธมิตรวิทยากรมีครบทัง้ 77 จงัหวดั จ านวน 342 คน และพนัธมิตร 
วิทยากรมีการจดัอบรมตอ่ในหน่วยงานครอบคลมุสมาชิก 8,227 คน 

-  พนัธมิตรส่ือสว่นราชการท าการส่ือสารประชาสมัพนัธ์เร่ืองราวเก่ียวกบั  
กบข. ในหนว่ยงานของตน ครอบคลมุสมาชิกจ านวน 307,759 ราย 

แผนงานท่ี 2 : GPF Branding and Image Building  เพ่ือเป็นการสร้าง 
ภาพลักษณ์ และพัฒนาภาพลักษณ์ กบข. ให้เป็นองค์กรท่ีได้รับการยอมรับ น่าเช่ือถือ ต่อสาธารณชน 
ส่ือมวลชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาชิก กิจกรรมภายใต้แผนงานนี ้ประกอบด้วย การเข้าร่วมออกบธูในงาน 
Money Expo และ SET in the City  จดัการสมัมนาเร่ือง เศรษฐกิจโลกขยบัก้าว เศรษฐกิจไทยขยบัไกล : กบข. 
เดินหน้าอย่างไร เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2559 ท่ี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ผลิต Testimonial Scoops 
ชุด GPF & i ท่ีมีสมาชิกเป็นตวัแทนน าเสนอเร่ืองราวและบริการ กบข. ครบทุกบริการ จ านวนทัง้สิน้ 20 ตอน 
เผยแพร่ผ่าน YouTube และจัดกิจกรรม CSR ใน 6 จังหวัดได้แก่ เชียงราย นครราชสีมา นครศรีธรรมราช 
ระยอง ปทุมธานี และนครสวรรค์ โดยท ากิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในพืน้ท่ี เพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์แก่
สมาชิก กบข. และผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนนัน้ 

แผนงานท่ี 3 : ศกึษาวิจยัระดบัความผกูพนัของสมาชิกท่ีมีตอ่ กบข. เพ่ือน า 
ผลจากการศกึษามาปรับปรุงการส่ือสารเพ่ือให้เข้าถึงสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้  ปี 2559 คะแนน
ความผกูพนัของสมาชิกท่ีมีตอ่ กบข. อยู่ท่ีร้อยละ 76.78 สงูขึน้จากปี 2558 ท่ีมีคะแนนความผกูพนัอยูท่ี่ร้อยละ 
65.60 

(2) การพิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบั 
แผนงานส่ือสารและการประชาสัมพันธ์  จ านวน 4 โครงการ คือ การศึกษาเร่ืองแผนสมดุลตามอายุ  การ
ศกึษาวิจยัอตัราเพิ่มและแนวทางเพิ่มอตัราเงินออมของสมาชิก กบข.  โครงการให้ความรู้การวางแผนการเงิน
และการลงทนุ และโครงการ Simulation Model & CRM Program  
 

4. รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  
นางสาวสทุธิรัตน์  รัตนโชต ิ อธิบดีกรมบญัชีกลาง ในฐานะประธาน 

อนุกรรมการตรวจสอบ รายงานท่ีประชุมเพ่ือทราบว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็นคณะอนุกรรมการท่ี
คณะกรรมการแตง่ตัง้เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการธรรมาภิบาล มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการสอบทานรายงาน
ทางการเงินให้มีความถกูต้อง ครบถ้วน  และเปิดเผยข้อมลูตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และมีหน้าท่ี
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สอบทานความมีประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน  และการ
ก ากบัการปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ กบข. มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

ผลการตรวจสอบการปฏิบตังิานของกองทนุเป็นท่ีนา่พอใจ  มีระบบการ 
บริหารจดัการ  การก ากบัดแูลควบคมุท่ีเป็นมาตรฐานและมีความรัดกมุ   

สรุปผลงานส าคญั ปี 2559   
1. สอบทานงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  และอนมุตังิบ 

การเงินรายไตรมาสของ กบข.  โดยมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบญัชีจาก สตง. ว่างบการเงินได้จดัท าขึน้
อย่างถูกต้อง เช่ือถือได้  เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  รวมทัง้มีการเปิด เผยข้อมูลท่ีส าคัญ
อยา่งเพียงพอ  ซึง่ได้เชิญผู้สอบบญัชีจาก สตง. เข้าร่วมประชมุด้วยทกุครัง้ท่ีพิจารณางบการเงิน   

2. สอบทานความมีประสิทธิผลและความเพียงพอของการจดัการความ 
เส่ียง  และการควบคมุภายใน   อนมุตัิแผนงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลมุกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีมีความ
เส่ียงสูง  สอบทานกระบวนการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมีการจ้างภายนอกทดสอบ
ระบบงานท่ีส าคญั  ติดตามการด าเนินการแก้ไขประเด็นจากการตรวจสอบ  และก ากับดูแลให้มีการประเมิน
คณุภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก 

3. สอบทานประสิทธิผลของระบบการก ากบัการปฏิบตังิานตามกฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของ กบข.  โดยมีความเห็นว่า กบข. มีการก ากบัดแูลให้ปฏิบตัิ
เป็นไปตามกฎหมายระเบียบฯ  และมีการตดิตามการปรับปรุงแก้ไขอย่างใกล้ชิด 

4. จดัให้มีระบบแจ้งและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ีมีผู้สง่เร่ืองร้องเรียนและ 
แจ้งเบาะแส  โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทัง้ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ กบข.  ตามนโยบาย
การก ากบัดแูลกิจการของ กบข.   

 
วาระที่ 3    รายงานฐานะการเงนิ การรับจ่ายเงนิของกองทุนปี 2559 

นางศรีกญัญา  ยาทิพย์  รองเลขาธิการ กลุม่งานสมาชิกสมัพนัธ์ รักษาการใน 
ต าแหน่งเลขาธิการ รายงานฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุนปี 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนมุตัแิล้ว  สาระส าคญัมีดงันี ้  

1. รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงนิ ปี 2559 
ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ หรือ สตง.ซึง่เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของ กบข.ได้ 

ตรวจสอบงบการเงินของ กบข.และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะ กบข.  ซึ่งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงินรวม  และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกองทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  งบรายได้
คา่ใช้จา่ยรวม และงบรายได้คา่ใช้จ่ายเฉพาะกองทนุ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สทุธิรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิเฉพาะกองทุน  และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะกองทุน 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะ
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กองทุน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญแล้ว มีความเห็นว่า มีความถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

อนึง่ สตง. ยงัไมไ่ด้แสดงความเห็นเร่ืองข้อมลูอ่ืน ซึง่หมายถึง ข้อมลูทางการเงินและ 
ข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินนอกเหนือจากงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมอยู่ในรายงาน 
ประจ าปีว่า กบข. จะจดัเตรียมรายงานประจ าปีให้ สตง. ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชี ซึ่งการจดัท า  
รายงานประจ าปี จะต้องรองบการเงินท่ีผู้สอบบญัชีลงลายมือช่ือในงบการเงินแล้วจึงจะจดัท าได้ดงันัน้จึงเป็น  
ข้อขดัข้องในทางปฏิบตั ิ  
 

2. รายงานสรุปฐานะการเงนิและการรับจ่ายเงินของกองทุน    
         การจดัท างบการเงินของ กบข. ตามมาตรฐานการบญัชี ก าหนดให้กิจการท่ีเป็นบริษัท 
ใหญ่ (กบข.) ต้องน างบการเงินของกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุมารวมไว้ในงบการเงินรวม ซึ่งมี 3 กิจการ   
หรือเรียกวา่เป็นบริษัทยอ่ยของ กบข. มีมลูคา่รวม 84 ล้านบาท คดิเป็น 0.01% ของสินทรัพย์สทุธิของ กบข.     

ณ 31 ธนัวาคม 2559 กบข.มีสินทรัพย์สทุธิ จ านวน 769,764 ล้านบาท ประกอบด้วย   

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตา่ง ๆ  764,451  ล้านบาท   
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด       3,621  ล้านบาท  
ลกูหนีก้ารขายหลกัทรัพย์        3,334  ล้านบาท  
สว่นหนีส้ิน ก็มีเจ้าหนีจ้ากการซือ้หลกัทรัพย์       844  ล้านบาท 
  
สินทรัพย์สทุธิสิน้ปี 2559 เพิ่มขึน้จากสิน้ปีท่ีผา่นมา จ านวน  55,217 ล้านบาท หรือ 

 7.73%   มี ท่ีมาจาก เงินรับเข้าบัญชีสมาชิก 29,086 ล้านบาท (เงินสะสม สมทบ ชดเชย) เงินรับจาก
กระทรวงการคลัง ท่ีเรียกว่า เงินส ารอง 27,195 ล้านบาท และผลประโยชน์สุทธิส าหรับปี 2559 จ านวน   
30,495 ล้านบาท  หกัด้วยเงินจ่ายคืนสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ จ านวน  30,945 ล้านบาท และเงินท่ีสมาชิกไม่มี
สิทธิได้รับท่ีต้องจา่ยคืนกระทรวงการคลงั 614 ล้านบาท 
 

3. ผลการด าเนินงาน หรือรายได้ค่าใช้จ่ายระหว่างปี 2559 
ปี 2559 กบข.มีก าไร หรือมีผลประโยชน์สทุธิจ านวน 30,495 ล้านบาท ประกอบด้วย 

รายได้จากจากการลงทุน ทัง้ในรูปเงินปันผล ดอกเบีย้รับ 22,269  ล้านบาท รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ 909 
ล้านบาท  ก าไรจากการขายเงินลงทุน  2,769  ล้านบาท  ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการปรับมูลค่า 6,045 ล้าน
บาท  และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 196  ล้านบาทในขณะท่ีมีรายการหัก คือ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน รวม   1,301  ล้านบาท 
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วาระที่ 4  การรับฟังความเหน็และข้อเสนอแนะจากผู้แทนสมาชิก  

ผู้แทนสมาชิกได้สอบถาม เร่ืองระดบันโยบายวา่ จะมีการแก้ไขกฎหมายให้แก่ 
ข้าราชการท่ีมีเวลาทวีคูณ ซึ่งตามกฎหมายปัจจุบนัก าหนดให้น ามารวมในการค านวณบ านาญได้ แต่ด้วย
ข้อก าหนดเร่ืองเพดาน ของเงินบ านาญท่ีก าหนดว่า ต้องไม่เกิน 70 % ของเงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดท้าย ท า
ให้เวลาราชการทวีคูณท่ีได้รับไม่ได้น ามารวมค านวณ  กรรมการได้ชีแ้จงว่า เม่ือ 2 ปีท่ีผ่านมา การท่ี
กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้สมาชิกท่ีประสงค์ออกจาก กบข. กลับไปรับบ านาญตามพระราชบัญญัติ
บ าเหน็จบ านาญ 2494  เป็นการให้โอกาสสมาชิก กบข. ตดัสินใจใหม่อีกครัง้ เป็นการให้สิทธิแก่สมาชิกแล้ว 
ดงันัน้การแก้ไขสูตรการค านวณบ านาญไม่ควรเกิดขึน้อีกแล้ว เพราะจะเป็นปัญหากับกลุ่มคนท่ีแสดงความ
ประสงค์ออกไปแล้ว อาจจะเกิดการเรียกร้องใหม่ อีกค รัง้  ซึ่ งจะเป็นปัญหาไม่สิ น้สุด  อย่างไรก็ ดี 
กระทรวงการคลงัจะได้รับข้อเสนอแนะของผู้แทนสมาชิกไว้ และจะได้พิจารณาเฉพาะประเด็นเร่ืองวนัทวีคณู 
เฉพาะกลุม่ท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงอีกครัง้  
   ข้อเสนอแนะท่ีส าคญั มีดงันี ้ 

(1) เสนอให้แก้ไขพระราชบญัญตั ิกบข. เพ่ือให้สมาชิกท่ีสิน้สดุสมาชิกภาพท่ีฝากเงิน 
ให้ กบข. บริหารตอ่ สามารถออมเงินเพิ่มเข้ามาในกองทนุได้  
   (2)  เสนอให้มีมาตรการจงูใจสมาชิกท่ีออมเพิ่ม ให้รัฐมีการส่งสมทบเพิ่ม หรือลดภาษี
เพิ่ม 
    (3)  เสนอให้แก้ไขข้อจ ากดัการลงทนุในตราสารหนี ้โดยมีความเห็นวา่ กฎหมาย 
ท่ีก าหนดวา่ต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 นัน้ ท าให้โอกาสแสวงหาผลตอบแทนในสินทรัพย์เส่ียงมีน้อยเกินไป 

(4) เสนอให้ กบข. จดัสวสัดกิารให้สมาชิกโดยไมเ่ป็นภาระกบักองทนุ เชน่การให้ 
สมาชิกกู้ เงิน และจดัสวสัดกิารเป็นทนุการศกึษาให้บตุรของสมาชิก  

(5) เสนอให้แก้ไขระเบียบคณะกรรมการเพ่ือให้ผู้แทนสมาชิกท่ีเข้าร่วมการสมัมนา 
และประชมุใหญ่ผู้แทนสมาชิกได้รับคา่เบีย้เลีย้งท่ีเหมือนกนั  

(6)  เสนอให้จดัการอบรมเร่ืองการลงทนุให้สมาชิกมากขึน้ โดยอาจเป็นกลุม่ เพ่ือจะ 
ได้เข้าใจและออมเพิ่ม หรือวางแผนการลงทนุของตนเองได้  

(7)  สมาชิกท่ีประสงค์จะออมเงินสะสมเพิ่ม ควรแจ้งสว่นราชการมากกวา่ กบข. เพ่ือ 
ความรวดเร็ว 

(8) เสนอให้ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทนุ ให้บริหารงาน 
ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ และมีความเป็นอิสระ เพ่ือประโยชน์ของสมาชิก  
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วาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบ 
   5.1   แผนยุทธศาสตร์ ปี 2560 

กบข. ได้จดัท าแผนยทุธศาสตร์ขึน้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการองค์กร  
ภายใต้วิสยัทศัน์วา่ กบข. เป็นสถาบนัหลกัท่ีสมาชิกไว้วางใจในการบริหารเงินออมเพ่ือการเกษียณอายรุาชการ
อย่างมีความสุข โดยแผนยุทธศาสตร์ปี 2560 ยงัคงเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ ปี 2558-2561 ท่ีมุ่งเน้นการ
ด าเนินงานให้บรรลวุิสยัทศัน์ พนัธกิจ และวฒันธรรมขององค์กร โดยมีแผนงานเพ่ือรองรับยทุธศาสตร์ 4 ด้าน 

ดงันี ้ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : สร้างความมัน่คงในยามเกษียณของสมาชิก 
- แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และรายงานผลการบริหารงาน  

(Data Management System) เพ่ือให้งานจดัการบริหารความเส่ียงด้านการลงทุนเป็นประโยชน์ตอ่การบริหาร

เงินลงทุน สามารถรายงานผลการด าเนินงานและความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ ถกูต้อง รวดเร็ว สะท้อนสภาวะ

แวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงผนัผวนมากขึน้  

- แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานด้านลงทนุไพรเวทมาร์เก็ต เพ่ือสร้าง 

ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ทัง้ในด้านงานสนับสนุน และสร้าง

กระบวนการตดิตามผลการด าเนินงานลงทนุท่ีเป็นระบบ เพ่ือเป็นสร้างผลตอบแทนในระยะยาวท่ีสามารถสร้าง

ความเพียงพอของเงินเพ่ือการเกษียณ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : เสริมสร้างความเช่ือมัน่และไว้วางใจ 
- แผนพฒันาเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือการส่ือสารกบัสมาชิก โดยจะจดัท า  

Personal Website ในแนวคิด My GPF … My Web My Way ท่ีสมาชิกใช้บริการต่าง ๆ ได้ เช่น เช็คยอดเงิน 

กบข.   ค านวณประมาณการความเพียงพอของเงินใช้หลงัเกษียณ  แก้ไขข้อมลูสว่นบคุคล  และใช้บริการตา่ง ๆ 

กบั กบข. 

- แผนพนัธมิตรวางแผนทางการเงิน ท่ีมุง่เน้นให้ความรู้แก่สมาชิกในเร่ืองการ 

บริหารเงินและการลงทุน โดย กบข.ได้พฒันา “เกมลงทุน” ให้เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีเข้าใจง่าย และใช้ได้

จริง โดยพนัธมิตรวางแผนทางการเงิน สามารถน าความรู้ท่ีได้ ไปตอ่ยอดด้วยการจดัอบรมต่อให้กบัสมาชิกใน

หนว่ยงาน 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : พฒันากระบวนการและเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถองค์กร 
- แผนบรูณาการงานธรรมาภิบาล (Governance) การบริหารความเส่ียง (Risk  

Management) และการก ากับการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Compliance) เข้าไว้ด้วยกัน (Integrated-GRC  - 

iGRC) รวมถึงการเสริมสร้าง IT Governance ซึ่งเป็นการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

สารสนเทศและไซเบอร์ และการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- แผนงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับปรุงกระบวนการท างานด้าน 

งานทะเบียนสมาชิกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  และศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ Big Data เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพการส่ือสารสมาชิกเฉพาะราย หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มและกลยุทธ์เชิงรุกด้านการให้บริการแก่

สมาชิก 

- แผนเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการปฏิบตังิานและระบบงานสารสนเทศเพ่ือ  

รองรับการแก้ไขพระราชบญัญตั ิกบข. และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

   5.2   สรุปผลการสัมมนาผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันท่ี 27 – 28 พฤษภาคม 2560  
นางศรีกญัญา  ยาทิพย์  รองเลขาธิการ กลุม่งานสมาชิกสมัพนัธ์ รักษาการใน 

ต าแหน่งเลขาธิการ รายงานท่ีประชมุเพ่ือทราบ สรุปผลการสมัมนาผู้แทนสมาชิก เม่ือวนัท่ี  27 พฤษภาคม  - 
28 พฤษภาคม 2560  ว่า การสมัมนาดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ อธิบายบทบาท หน้าท่ี และภารกิจส าคญัของ 
กบข.  รับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้ แทนสมาชิก   อธิบายงบการเงินของ กบข. และเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง กบข. และผู้แทนสมาชิก วนัแรกของการสัมมนา เป็นการบรรยายและแลกเปล่ียน
ความเห็นในเร่ืองเก่ียวกับ ความเส่ียง ผลตอบแทน และความผนัผวนของผลตอบแทน  การจดัการสินทรัพย์
เพ่ือการลงทุน  และมีเกมลงทุนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้แทนสมาชิกมากขึน้ และสุดท้ายเป็นการ
แนะน าโครงการและกิจกรรมการส่ือสารกบัสมาชิก  มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 175 คน  
   วันท่ี 2 ส านักงานสรุปภาพรวมของการบริหารกองทุนปี 2559  แนะน าและตอบ
ค าถามเก่ียวกบังบการเงิน รายงานผลการจดัสมัมนาเน่ืองในโอกาสครบรอบ 20 ปี กบข.  จากนัน้เป็นการรับฟัง
ความเห็นจากสมาชิกในร่างพระราชบญัญัตกิองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท่ีอยูร่ะหว่างการแก้ไข และตอบ
ค าถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน  มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 208 คน  
   ค าถามของผู้แทนสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองการกลบัเข้าเป็นสมาชิก (Redo) อีก
ครัง้ภายหลงัการ Undo  การขอแก้ไขสูตรการค านวณบ านาญสมาชิก กบข. การแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้สมาชิก
ออมเพิ่มได้มากกว่าร้อยละ 12 ความมั่นคงของกองทุน เป็นต้น ซึ่งส านักงานได้มีการตอบข้อสอบถามของ
สมาชิกในทกุประเดน็  
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   สรุปการรับฟังความเห็นผู้แทนสมาชิกเก่ียวกบัการแก้ไขพระราชบญัญัติกองทนุ ฯ มี
สมาชิกจ านวน 178 คน แสดงความเห็น ใน 7 หวัข้อท่ีแก้ไขกฎหมาย ดงันี ้ 

  
ประเดน็การแก้ไขพระราชบัญญัติ สมาชิกเห็นด้วยกับ

การแก้ไข (%) 
ข้อ 1  การให้สิทธิสมาชิกท่ีเข้าเป็นสมาชิก กบข. เม่ือแรกเร่ิมสามารถโอนเงินจาก
กองทนุส ารองเลีย้งชีพเข้ามายงั กบข.  

76 

ข้อ 2  การขยายเพดานเงินออมสะสมสว่นเพิ่มจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 30  96 
ข้อ 3  การให้สิทธิสมาชิกท่ีเกษียณอายุหลัง 60 ปี เบิกเงินสะสม เงินสมทบ และ
ผลประโยชน์ได้ก่อนสิน้สดุสมาชิกภาพ  

87 

ข้อ 4  การให้สิทธิสมาชิกท่ีออมตอ่สามารถเลือกแผนการลงทนุได้  97 
ข้อ 5   การขยายขอบเขตการลงทนุของเงินส ารองได้กว้างขวางขึน้  69 
ข้อ 6 การเลือกแผนการลงทนุของสมาชิก ให้เลือกได้ตามเงินในบญัชีรายบคุคลทัง้
จ านวน (เดมิเลือกได้เฉพาะเงินสะสม และเงินสมทบ)  

80 

ข้อ 7  การเลือกแผนการลงทนุของสมาชิกใหม ่ 78 
 
การด าเนินการต่อไป   

ประธานกรรมการแจ้งท่ีประชมุวา่ กบข. จะสรุปผลการประชมุความเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชมุ
ใหญ่ผู้แทนสมาชิกตอ่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพร้อมรายงานการสอบบญัชี 
และประกาศรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้เป็นไปตาม มาตรา 82 แห่ง
พระราชบญัญตักิองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ตอ่ไป 

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


